
 

Mengambanglah Air Mataku 
 
Airmataku mengalir 

di antara genangan banjir 

 

Bengkulu kuyup dalam badai 

ratusan rumah dan jalan kampung terendam 

ribuan kubik puisi menumpahkan cemas 

menjadi sejarah sedalam banjir yang pilu 

 

Lebih dari sepekan 

kau datang dalam kubangan lumpur selekat kesedihan 

Maka air itu pun tumpah dalam berbagai murka 

 

Entah, berkah atau caci maki 

yang Kau hadirkan dalam genangan banjir kedukaan ini.  

 

Sebab seluas airmata yang melimpah di mataku, 

sulit kuutarakan setelah 

kekeliruan menata  

perjalanan air hingga banjir datangan itu pun menenggelamkan takdir 

dalam kehidupanku 

 

Bengkulu, 8 September 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Labirin Malam 

 
Kutangkap dirimu 

setelah malam memisahkan 

gelap dari kelam 

dari jarak usia yang telah kau catat  

selama lapisan waktu menghadirkan ada sebelum tiada 

 

Lalu aku pun menakar batas 

setelah bisa membuka lembaran ayat 

dari semua firman-Nya yang dingin  

dan sejuk di dadaku 

 

Dari orang yang patuh di balik dekapan tanah, 

tak ada isyarat, kapan suaramu tegak di batas ritme terakhir 

 

Maka kutangkap jasadmu 

setelah malam meninggalkan hening 

ketika orang-orang 

berteriak dalam diam 

dalam sunyi  

malam 

yang melepaskan 

hitam-Nya ke dalam gelap 

 

Maka kutangkap isyaratmu 

yang hitam dan kelam 

Karena jasad dan tubuhmu 

mulai kehilangan napas 

di antara gelap malam tak terlihat 

 

Kepada siapa  

malam kulayangkan 

setelah aku menatap gelap 

pada hitam 

pada labirin 

hilang cahaya 

sebab malam tergeletak  

di atas pembaringan yang miskin cahaya 

 

Bengkulu, 10 September 2022 
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Catatan 
 

 Bencana, duka dan kesedihan tak bisa dipisahkan. Namun di tengah situasi seperti itu, 

setidaknya saat ‘air tumpah dalam berbagai murka’, May masih menemukan puisi. Sepertinya, 

kreativitas May dalam menulis puisi, tidak hanya dalam situasi bahagia. Dalam duka dan sedih, 

bahkan ditengah bencana, selalu ada inspirasi menulis puisi. 

 Kisah duka dan sedih, seringkali mengiringi proses menulis pusi, atau setidaknya, 

puisinya menyajikan kisah seperti itu, setidaknya seperti dua puisi May ini, Kata “Nya’ dalam 

puisinya, bisa kita pahami, ada sesuatu yang tidak bisa kita atasi, dan hanya pada sesuatu yang 

lebih kuasa yang menyeleasikannya. 

 May, agaknya, tak pernah berhenti menulis puisi, dan saya kira, sampai maut 

memisaskan, puisi akan terus ditulisnya, Silahkan nikmati 2 puisi Merawati May ini, yang biasa 

dipanggil May, 


