
 

Surat dari Timur [1] 

 
jika kau sudah mulai berjalan ke timur 

beri tahu aku 

aku akan menjemputmu di terminal bus jombor 

dan karena hari belum lagi pagi 

kita menuju masjid gedhe kauman 

membasuh muka, salat, dan berbaring   

mengendurkan punggung meluruskan hati 

kemudian menyusuri jalan ke alun-alun kidul 

memesan nasi brongkos di warung handayani 

tentu saja segelas kopi tubruk tanpa gula 

penghilang mabuk perjalanan dan 

pengingat bahwa hidup memang pahit 

 

aku tak akan bertanya 

mengapa kautinggalkan tanah yang 

kaucintai dengan sengit 

sebab aku tahu, kau bakal terluka 

meski kau tampak berusaha tersenyum 

seperti bunga yang merekah riang 

 

seperti dulu juga 

tanpa kata kau akan bergegas 

ke arah ringin kembar 

kemudian berlamalama menatap sasono hinggil 

barangkali seraya memanggil masa lalu 

ke dalam dadamu yang sesak 

 

: kau menghirup napas sedalamnya 

seakan bekal bagi perjalanan panjang  

berikutnya  

 

Serang, 8.10.2022 

 

 

 

 

 

 

 



Surat dari Timur [2] 

 
jadi, kau masih di banten 

menunggu waktu untuk pergi? 

 

tentu tak mudah melampaui 

detik demi detik 

pada sebuah ruang  

dengan sedikit oksigen 

bertemu orangorang yang 

tak lagi mengenalimu 

 

aku tahu kau seorang penyair 

yang berjalan sendirian  

ke hulu kehidupan 

sementara arus menderas ke hilir 

 

kapan pun kau siap 

aku akan menemanimu 

menyusuri kutoarjo, wonosobo, dieng, 

kotagede, dan seribu alamat lainnya 

yang berkelebatan di dalam kepalamu 

di dalam mimpimimpimu 

 

baiklah, selagi kau menekuri waktu 

aku menunggu dan berjaga 

 

Serang, 9.10.2022 
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Catatan 

 

Arah mata angin, setidaknya bagi Toto menunjuk suatu kota, dan timur , salah 

satu arah mata angin, menunjuk kota yang akan dikunjungi. Sekaligus timur 

menandakan dia tinggal di barat, salah satu arah mata angin yang lain. Timur 

yang dia sebut adalah Yogya, terminal Jombor salah satunya, atau alun-alun 

kidul, atau juga warung brongkos Handayangi sebelah selatan persis dari alun-

alun kidul. Agaknya, dalam menyebut Yogya, Toto tidak ingin latah seperti 

kebanyakan orang melakukannya, yaitu menyebut malioboro. Rasanya, Toto 

mengenali Yogya. Dari Jombor sampai Masjid Gede di alun-alun utara. Puisi 

Surat Dari Timur 1 dan 2,  menunjuk daerah jauh dari tempat tinggalnya, dan Ia 

mempunyai sahabat di sana, atau mungkin saudara, sehingga siap  menjemputnya 

kapan sudah ‘berangkat menuju timur’. 

Saya rasa, puisi ini ditulis Toto dari pengalaman hidupnya, yang tentu saja ditaruh 

di ruang imajinasi, sehingga pengalamannya terasa hidup, ditambah pilihan kata 

yang tidak rumit, tetapi nuansa puitisnya tetap ada, 

Silahkan nikmati dua puisi karya Toto, 


