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1. Pendahuluan, Teori, dan Metode  

Ann B. Dobie dalam bukunya Theory into Practice: An Introduction to Literary 

Criticism (Third Edition, 2012) memberi contoh dengan mengkritik puisi Frost dengan 

pendekatan Dekonstruksi. Pendekatan Dekonstruksi sesuai dengan kata-kata dari 

Jacques Derrida sendiri yakni sebuah strategi membaca, menafsir, dan menulis. 

Sedangkan Lois Tyson (2006) berkata dalam bukunya Critical Theory Today, a 

User-Friendly Guide bahwa yang dapat didekonstruksi ialah bahasa, ideologi, dan 

teks sastra.  

Dobie dan Tyson sepakat bahwa pendekatan Dekonstruksi bermaksud untuk 

melacak unsur-unsur aporia, yaitu berupa makna paradoksal, makna kontradiktif, 

dan makna ironis dalam karya sastra yang dibaca atau berupa oposisi biner.  

Metode analisis dekonstruksi ini melacak makna kontradiksi yang berupa 

oposisi biner dari puisi-puisi Darmawan Soegandar yang mewakili atau representatif 

di dalam buku puisi ini, yang berjudul Berserakan (2021). 

 

2. Pembahasan atau Analisis  

Puisi-puisi Darmawan Soegandar di dalam buku ini bermacam-macam bentuk (form) 

dan isi (content). Bentuk puisi Darmawan umumnya berupa prosa, meskipun ada 

pula yang berbentuk puisi. Puisi dan prosa di tangan Darmawan tak jelas betul 

sebab Darmawan menulis puisi seperti menuangkan “intelektualitasnya” semacam 

esai yang dipadatkan atau esai yang dipuisikan.  

Puisi-puisi Darmawan ialah puisi yang berkomentar terhadap segala hal: 

lingkungan sekitar, hakikat diri, sampai kepada masalah religius.  

Puisi-puisi yang mengenai lingkungan sekitar misalnya sebagai berikut: 

 

 



 
 

UJUNG JALAN 

 

Menatapmu berlama-lama, mencari pilihan-pilihan. 

 

Dan, huff   

Kita sampai di ujung jalan. 

 

Lalu mati dengan menyesal  

Kenapa kemarin tak hidup? 

 

Puisi di atas mengandung oposisi biner atau makna kontradiktif, yaitu baris-

baris: 

 

Lalu mati dengan menyesal  

Kenapa kemarin tak hidup? 

 

Tak jelas “mati” di sana apa. Dan kemudian ditanyakan mengapa kemarin 

“mati” atau “tak hidup”, lawan kata dari mati ialah hidup, persamaan kata dari mati 

ialah tak hidup.  

Di sini jelas terjadi makna kontradiktif, yang mengatakan kepada kita bahwa 

“mati” di sana berupa simbol pribadi (private symbol) Darmawan, yang 

menyebabkan pihak pembaca merasa sukar untuk mengenal keterangannya itu.  

 

UNTUK 

 

Untuk menjadi pertapa di gua gua tergelap, betapa dinginnya?  

Untuk menyepi di sungai sungai terjauh, betapa sunyinya?  

Untuk menjadi gaduh di tengah ramai, betapa lelahnya?  

Tak ada pilihan, karena tak bisa memilih?  

Betapa sialnya. 

 

Puisi “Untuk” di atas ialah mempertanyakan sesuatu tentang alam sekitar, 

bukan ujung jalan, tetapi tentang pertanyaan yang lebih bersifat kontemplatif 

(bermenung). 



 
 

Tiga baris pertama bertanya dan tak diberi jawaban. Baris-baris selanjutnya 

ialah kontradiksi terhadap tiga baris pertama itu, yakni pertanyaan yang tak ada 

pilihan karena tak bisa memilih dalam bentuk kalimat tanya. Lalu, ditutup oleh 

Darmawan dengan baris: “Betapa sialnya.”. 

Dua puisi di atas yang berupa komentar terhadap lingkungan sekitar bukan 

berupa komentar yang sedap didengar atau telah mendapat jawaban final. Akan 

tetapi, Darmawan tampaknya “sedang memberi PR Matematika atau teka-teki 

silang” kepada pihak pembaca agar mencari solusi dari problem komentar terhadap 

lingkungan sekitar yang bersifat pribadi itu—tak menutup kemungkinan simbol 

pribadi itu kurang cahaya. 

Kini, perhatikan puisi yang bersifat komentar terhadap hakikat diri: 

 

MENGAJARI 

 

aku ingin mengajariku:  

untuk bertoleransi dan berpikiran terbuka,  

bukannya berbagai rahasia yang dijaga ketat  

dan perang-perang suci yang tak berguna. 

 

aku ingin mengajariku:  

dengan imajinasi  

dengan intelek  

dengan jiwa yang bebas tak berguna  

kiranya dapat kita kobarkan di masa yang akan datang 

 

aku ingin mengajariku:  

kita mungkin bahkan dapat sepenuhnya memahami;  

tahukah kalian bahwa kalian itu dewa? 

 

Dalam puisi di atas terjadi kontradiksi makna, yaitu pada bait akhir. 

Sesungguhnya puisi ini ditulis dengan bahasa lugas atau lebih komunikatif, mudah 

dipahami. Akan tetapi, bait akhir lain.  

Dari mulai “aku ingin mengajariku”, tiba-tiba muncul baris “tahukah kalian 

bahwa kalian itu dewa?” 



 
 

Tidak jelas benar apa maksudnya jika yang dimaksud dewa itu dalam hakikat 

diri Darmawan seseorang yang dapat sepenuhnya memahami. Dan lantas mengapa 

aku ingin mengajariku. Mengajariku tanda bahwa aku tak punya pemahaman.  

Dua puisi berikut ini termasuk komentar religius Darmawan yang paling penting 

untuk dibahas sebab dua puisi ini menghimpun inti pemikiran Darmawan yang 

gelisah antara keyakinan Islam dan keyakinan Kristen.  

 

MENGHIMPUN DIRI  

 

Akhirnya paham sudah aku  

Setelah terantuk terhuyung di penghujung semesta  

Sampai juga aku di tanda seru  

Akulah Tuhan yang maha itu ternyata!  

Karena ke mahaanku itulah aku akhirnya terselip di ujung  

bagaimana tidak?  

Tak mungkin aku bersama kau, kau, kau dan kalian  

Karena akulah maha itu  

Akulah yang satu dan tak mendua  

tak beranak, tak bersaudara, tak beristri  

karena aku berotasi pada diriku sendiri  

jelaslah aku kepada setiap engkau  

akulah Tuhan  

yang sendiri  

akulah Tuhan  

yang rindu menjadi manusia  

karena akulah Tuhan itu... 

 

Perhatikan baris-baris puisi ini: 

 

Akulah yang satu dan tak mendua  

tak beranak, tak bersaudara, tak beristri  

karena aku berotasi pada diriku sendiri  

jelaslah aku kepada setiap engkau  

 



 
 

akulah Tuhan  

yang sendiri  

akulah Tuhan  

yang rindu menjadi manusia  

karena akulah Tuhan itu... 

 

Baris-baris yang dicetak tebal hitam berasal dari keyakinan Islam, Alquran 

Surah Al-Ikhlas, yang berbunyi bahwa Tuhan itu Maha Satu. Akan tetapi, pada baris-

baris yang tak dicetak tebal hitam, teradapat makna kontradiktif, yaitu baris-baris: 

 

akulah Tuhan 

yang rindu menjadi manusia 

karena akulah Tuhan itu… 

 

Tuhan yang rindu menjadi manusia ialah keyakinan Kristen. Di sana dikatakan 

oleh Darmawan karena akulah Tuhan itu. Kontradiksi jelas terjadi, sebelumnya 

Darmawan berkata Tuhan satu, lalu Darmawan berkata Tuhan mendua atau ingin 

jadi manusia.  

Di dalam puisi berikut, akan tampak makna kontradiktif Darmawan ditutup 

dengan tegas. 

 

ELI, ELI, LEMA SABACHTHANI 

 

Kamu masih ingat; cinta yang kutitipkan padamu kemarin pagi? 

waktu aku dan Kau saling berbisik, tentang cinta yang pernah kutitipkan 

padamu  

entah kapan berbulan lalu 

 

Ah  

rasanya Engkau lupa  

kalaulah Kau tidak lupa  

kenapa setiap malam aku mengeluh  

Eli, Eli, Lema Sabachthani 

 



 
 

Ah    

Rasanya  

Engaku memang lupa  

Bagaimana aku mesti mengingatkanmu?   

 

Puisi di atas bukan puisi tentang cinta picisan, tetapi puisi religius yang 

menantang posisi seorang Yesus dalam bahasa Ibrani: 

 

Eli, Eli, lama Sabachthani! (Matius 27:46) 

(Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkanku?) 

 

Kontradiksi makna muncul di sini, setidaknya dua hal: 1) mengapa Yesus 

berdoa jika disebut tuhan oleh para pemeluk agama Kristen? Dan 2) mengapa 

Yesus berdoa kepada Allah sedangkan Yesus disebut tuhan oleh para pemeluk 

Kristen? 

Puisi di atas sesungguhnya masih berkaitan dengan puisi yang berjudul 

“Menghimpun Diri” Darmawan. Darmawan di sini tampak mengalami kegelisahan 

religius sebagai perjalanan keimanannya. Jawaban-jawaban itu tentu ada di dalam 

hati nurani Darmawan sendiri sebagai penyair yang jujur—dengan segala kontradiksi 

yang ia tuangkan dalam puisi-puisi yang menurutnya sendiri “intelektual”. 

 

3. Penutup 

Demikianlah puisi-puisi kegelisahan intelektual dan religius Darmawan Soegandar. 

Pilihan katanya banyak menggunakan kata-kata ilmiah dalam buku ini sesuai 

dengan latar belakang pendidikannya. Selain itu, perbauran keyakinan Islam dan 

Kristen tercantum di dalam puisi-puisi religiusnya yang menunjukkan betapa 

kontradiktif keyakinannya, yang tampak dalam puisi-puisinya. 

Oleh sebab itu, analisis dekonstruksi ini telah membongkar makna kontradiksi 

puisi-puisi Darmawan yang berupa komentar terhadap lingkungan sekitar, hakikat 

diri, dan religiositas. Semoga kajian dekonstruksi ini bermanfaat bagi penelitian yang 

lebih baik lagi. 

*** 

Dawpilar, 17 November 2021 
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Mengajari

aku ingin mengajariku:

untuk bertoleransi dan berpikiran terbuka,

bukannya berbagai rahasia yang dijaga ketat

dan perang-perang suci yang tak berguna.

aku ingin mengajariku:

dengan imajinasi

dengan intelek

dengan jiwa yang bebas tak berguna

kiranya dapat kita kobarkan di masa yang akan datang

aku ingin mengajariku:

kita mungkin bahkan dapat sepenuhnya memahami;

tahukah kalian bahwa kalian itu dewa?



Mengajarimu Keteraturan

Kekacauan membuatku sakit

Membayangkan ketidakhormatan orang pada harmoni

pada keteraturan

Kenapa orang tak mudah memahami seni?

Keteraturan bukanlah keseragaman mutlak

yang menggerakkan robot tanpa hati, tanpa jiwa

Mengganggu keteraturan hanyalah menghasilkan

para pecundang yang bangga atas perbedaan semu yang dimilikinya

Andai saja kalian paham

dalam model alamiah Tuhan

keberbedaan hebat adalah

zenit yang memuncaki

atau titik R disetiap kurva

Outliner hanyalah pecundang buta

yang lupa membedakan

bahwa setiap perbedaan terkungkung oleh standar



Tetapi

Sayang sekali

Kalian seringkali lupa

Bahwa

Untuk menjaga harmoni

Kita seringkali terjerembab

Dalam seragam yang sama

Nada monotone yang mendengung dan membuat kita gila!

Padahal

Ketika kita menjadi identik

Validitas kita hancur dalam ke-takterdifinisi-an

Kita tak lagi diakui sebagai bagian dari system?

Yang membuat kita layak untuk dieliminasi

dalam sebuah trimming yang dengan kejam

Menyingkirkan seluruh jerih payah...



Mabuk

Setiap orang hakikatnya sedang mabuk:

Mabuk terhadap pilihan hidupnya. Ketika kita mencoba untuk memfokuskan diri pada
pilihan yang kita yakini kebenarannya, pada pilihan yang kita yakini kemestiannya.
Maka pada saat yang sama sebenarnya kita telah kehilangan fokus. Sebab, pada saat
kita berusaha mencari pembenaran, argumentasi, dasar-dasar yang valid atas seluruh
tindakan kita, maka pada saat yang sama, kita sedang membebaskan diri,
membebaskan pikiran, membebaskan jiwa, membebaskan hati untuk menerawang
bahkan jauh dari harapan kita sendiri. Tetapi keterbebasan itu lah hakikat dari
berpikir, keterbebasan itu lah yang akan membuat kita, mengantarkan kita pada
banyak kesimpulan-kesimpulan. Walaupun karena keterbebasan itu membuat kita
mengambil kesimpulan yang jauh dari batasan yang telah kita buat. Dalam keadaan
menerawang jauh itulah kita kemudian mendapati kita singgah di negeri-negeri asing
yang sering menjadi dongeng pengantar tidur kita. Negeri yang tidak ada kesedihan,
tidak ada tangis.. di setiap akhir cerita. Negeri yang kita bayangkan sebagai.. itulah
akhir kita.. bahagia di akhir perjalanan.

Setiap orang hakikatnya sedang mabuk:

Mabuk terhadap mimpi dan khayalan masa depannya. Ketika kita terdampar di
negeri-negeri asing, ketika kita mencari-cari semua jawaban, ketika kita mencari-cari
sejuta pembenaran. Kita kemudian seringkali tersesat oleh baju yang di pakaikan
orang untuk kita. Memalsu diri, memalsu jiwa, memalsu hati.. hanya sekedar untuk
menyenangkan orang lain. Tetapi di mana hakikat kita? Di mana hakikat kita; aku dan
kau, sebagai individu yang memiliki kesenangan, kebahagiaan dalam bentuknya
sendiri? Apakah menyenangkan orang lain, lalu menisbikan kesenangan dan
kebahagiaan pribadi adalah bentuk dari kebahagiaan? Kenapa kita harus terbelenggu
pada kesenangan dan kebahagiaan orang lain? Bukankah kita merdeka untuk menjadi
diri kita sendiri dalam bentuk dan gayanya sendiri? Alangkah menyedihkan, mereka
yang terperangkap dalam tubuh dan jiwa yang bukan dirinya sendiri?

Alangkah menyedihkan...



Eli, Eli, Lema
Sabachthani

Kamu masih ingat; cinta yang kutitipkan padamu kemarin pagi?

waktu aku dan Kau saling berbisik, tentang cinta yang pernah kutitipkan padamu
entah kapan berbulan lalu

Ah

rasanya Engkau lupa

kalaulah Kau tidak lupa

kenapa setiap malam aku mengeluh

Eli, Eli, Lema Sabachthani

Ah

Rasanya

Engaku memang lupa

Bagaimana aku mesti mengingatkanmu?



Memeluk

jiwa memeluk jiwa

hati memeluk hati

bergerak jauh

menyusur gua gua perkasa

menelusuri bumi

menitimu sampai di setiap selnya

jiwa memeluk jiwa

hati memeluk hati

bergerak tinggi

membelai setiap helainya

memilah setiap sudut

mengecupmu sampai di setiap waktu

jiwa memeluk jiwa

hati memeluk hati

cukuplah itu



Palsu

Palsu memalsu malsu

Tertawa tanpa makna

Tersenyum tanpa ruh

Memuji tanpa hati

Memuja tanpa doa

Sayangnya

Itulah kita yang mayoritas itu

Terkooptasi komunitas yang kita ciptakan sendiri

Saling menerima

Saling memberi

Saling memahami antara kita

Bahwa tuhan adalah realitas berbagi keuntungan semata



Mencarimu:

Dalam berapa siang ini kusempatkan lagi mencarimu. Disudut-sudut waktu. Disela-
sela jemari. Berharap mungkin sekali ini kau terselip disalah satunya. Hari jelas belum
begitu sore, jadi tak mungkin keberadaanmu sulit terpasti. Tapi, entah kenapa, kali ini
tak juga kutemui kau disemua titik yang paling mungkin.

Dalam berapa siang ini kusempatkan lagi mencarimu. Entah kenapa kau menjadi
lebih penting dari apapun itu. Jangankan sekedar makanan atau mungkin minuman
yang biasa kau reguk juga. Udara, mungkin kalah penting kali ini.

Pikiranku penuh sesak dengan mereka, kita dan entah bertumpuk dalam berbagai
kata ganti yang pernah ku kenal. Berdesakkan berusaha masuk dalam sel otakku. 
Berkecamuk. Saling berperang berebut pengaruh. Memukul, saling tendang, 
mencekik dan apapun itu untuk menguasai jiwaku. Mengambil alih tubuh rentaku, 
mengaku-aku, menjadikanku mereka. Mewakili tak saja jasad, tapi ruh!

Tubuhku limbung dengan berjuta bisikkan ditelingaku. Menyuruhku melakukan ini
dan itu. Mengatur langkah kakiku kearah yang tak pernah kupaham betul. Berkali aku
menghirup udara, padahal dadaku penuh! Entah dimana lagi udara mesti kutaruh. 
Paru-paru semakin kembung, memanas, mengembang, menunggu meledak tak
mampu lagi menampung udara yang terus dilesakkan.

Rasanya gila,..

Mencarimu, akhirnya,..

Sulitnya minta ampun,..

Padahal, untuk menjadi gila, rasanya agak takut. Apakah aku mampu? Itupun kalau
gila memang mesti jadi pilihan. Padahal, yang ku tahu. Dalam berapa hari ini, aku tak
lagi merasa punya pilihan. Terkadang terbersit, kalaupun ada pilihan,.. apakah aku
sanggup memilih.

Dahulu, aku percaya betul. Taklah ada yang layak kupercaya. Bahkan diriku sendiri. 
Kalau lah ya ia layak ku percaya: kenapa ia biarkan aku jatuh makin jauh?

Untunglah, aku masih cukup beriman. Untuk tak menjadi gila, atau bahkan konyol
bunuh diri. Untunglah, aku cukup malu untuk menjadi orang gila. Dan, aku cukup
takut untuk memilih bunuh diri.

Biarlah, setidaknya,.. ditempatku kini,.. aku menjadi manusia yang merdeka. Bebas
untuk membiarkan pikiranku mengangkasa jauh. Tak sekedar merasuk langit. Tapi
merambah jauh kedalam hati mu, hati engkau. ( itupun jika kau masih punya hati )



Ujung Jalan

Menatapmu berlama-lama, mencari pilihan-pilihan.

Dan, huff

Kita sampai di ujung jalan.

Lalu mati dengan menyesal

Kenapa kemarin tak hidup?



Sunyi

dari susan, dari stella, dari sampson, dari rosa, dari ravi, dari semua yang di tulis
atasmu

bahkan dari annegrit sampai vera

mengering tanpa udara

membuatku bisu

suaraku tak sampai padamu

karena tanpa udara

akulah bisu



Dharmtla

Langit rasanya terus berdebu, tak perduli aku berkelok kemana.

Sepanjang I.N.A ku teruskan ke dilii haat kalau perlu pergi lalu pulang berulang
melalui sarojini sampai ke ujung old kalau perlu. Mencari yang kadang itu itu lagi.

Menyenangkan semua orang?

Mana mungkin, lucunya

Jika akhirnya

Hanya sekedar belum selesai

Atau bahkan belum sampai

Menyampaikannya sampai menjejal kedalam hatimu itu

Kadang bingung juga

Ditengah langit yang tak pernah biru ini

Bagaimana bisa?

Pikiran ku bertumpuk tak tentu arah

Ditengah putihnya marmer, merah abu dan berjuta warna kelam masa lalu ini

Rasanya sama kontradiktifnya dengan kesibukan dan denging suara klakson
dikepalaku

Sayangnya

Semua tak selesai

Atau lucunya

Semua tak sempat sampai



Kematian

Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras

apakah tak bisa kau datang padaku dengan lemah lembut (QS An-Nazi'at [79]: 1-2)

dan berikan aku kabar gembira tentang waktuku (QS Fushshilat (41): 30)

Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras

jangan lah kau datang menakutiku (QS Al-An'am [6]: 93)

apalagi kau datang menyiksaku (QS Al-Anfal [8]: 50)

Hus

Hus

pergi kalian!

ini belum lagi masaku! (QS Ali 'Imran [3]: 183)

Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut

aku hanya ingin tidur

dan bangun lagi (QS Surat Al-Zumar (39): 42)

aku tak minta abadi

tapi tunggulah barang sekejap (QS Al-Anbiya' [21]: 34)

Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut

kalaulah tiba masaku

ya sudah..

datang saja..



Firman Ku: 
tuhan dari Neraka

Aku perintahkan kepadamu

kemarilah

biar Ku peluk kau tidak dalam cinta yang itu - itu saja

berlama - lama

memuja - muja

mencapai gnosis

Aku firmankan kepadamu

kemarilah

masukkan Aku ke dalam rahimmu

agar Ku kenang asal - usulku

dari engkau Aku berasal

dan kepadamu Aku ingin kembali

merasakan kehangatan sabagai bagian dari tubuh mu perempuan Ku



Aku pastikan kepadamu

kemarilah

berdoa padaku saat puncakmu

menari - nari

ekstasi!

memahami Aku

mencumbu Tuhanmu

sampai kau lupa kau telah menjadi tuhanKu

lalu senyap

tak pasti antara lelah dan kesenangan yang memuncak

Firman Ku

berhentilah sebelum puncakmu

atau

kau tersadar

dan lupa

telah berakhir di rumah Ku

Neraka



Menghimpun Diri

akhirnya paham sudah aku

setelah terantuk terhuyung di penghujung semesta

sampai juga aku di tanda seru

Akulah Tuhan yang maha itu ternyata!

karena ke mahaanku itulah aku akhirnya terselip di ujung

bagai mana tidak?

tak mungkin aku bersama kau, kau, kau dan kalian

karena akulah maha itu

Akulah yang satu dan tak mendua

tak beranak, tak bersaudara, tak beristri

karena aku berotasi pada diriku sendiri

jelaslah aku kepada setiap engkau

akulah Tuhan

yang sendiri

akulah Tuhan

yang rindu menjadi manusia

karena akulah Tuhan itu...



Untuk

Untuk menjadi pertapa di gua gua tergelap, betapa dinginnya?

Untuk menyepi di sungai sungai terjauh, betapa sunyinya?

Untuk menjadi gaduh di tengah ramai, betapa lelahnya?

Tak ada pilihan, karena tak bisa memilih?

Betapa sialnya.



Doa ku

Jika  ش adalah aku

Jika  م adalah aku

Jika  ك adalah aku

و

و

و

jangan pernah ال

kalau perlu ف

walau bukan berarti aku tak mau ة

aku berharap kemudian ل   aku

amin



Obati

Sainte vierge, priez pour moi!

obati

sembuhlah

sehatku

Aku lelah menjadi pendosa itu

Jika aku terlanjur mati?

Morte la bete, morte le venin?



Koran Pagi

Koran pagi membuat segelas kopi pagi ini lebih pahit dari biasanya

Di halaman depan kepala bayi Afganistan penuh darah

Jangan tanya kemana tubuhnya

Bau mesiu tercium sampai ribuan kilometer

Koran telah membawa bau amis darah itu kesini

Menusuk

Sampai mata menjadi buram

Sampai udara mengering tak mau juga masuk ke paru

Koran mengajakku memaki

Sialan

Sepanjang jalan Koran terus merasuki

Mengajak memaki Paulus

Yakobus

Petrus

Dan sederet nama Kristen yang bahkan tak pernah bertemu

Koran dilinting menggulung

Menggebuk kepala berkali-kali 

Ingat kepala bayi berdarah tergeletak di pinggir trotoar

Didepan

Menara dengan lonceng itu menatap dengan angkuh

Ambil batu 

Dilempar sekuat jumrah

Ini setan juga

Sialan



Koran menutup pandangan

Tak guna wifer digerakkan kekanan kekiri

Sialan

Tak ada gunanya

Padahal didepan perempatan sebentar lagi

Tanpa sengaja tampak disisi kiri

Salib dengan warna semerah darah

Darah

Sombong sekali

Tabrak saja sekalian

Biar patah batang penyanggamu

Bruk...

Koran pagi

Halaman depan

Mobil menabrak tanda perempatan jalan

Ku maki lagi

Sialan



Kepada Santa Teresa

Ke Vatikan akhirnya aku pergi mencari mu

di sudut sudut Santo Petrus

di ruang gelap kapel Sistina

kalau perlu sampai ke Necropolis!

Aku tentu bukanlah Bernini yang membuatkan ekstase untukmu

setidaknya

aku sempat bertanya;

dov'e la chiesa Santa Maria della Vittoria?

Dan sampailah aku di hadapanmu

memujamu lalu berharap menjadi Malaikat

yang menusukmu dengan hangat apiku

lalu menusukmu lagi dan lagi

sampai kau paham bahwa aku lah malaikatmu

Santa Teresaku

limpahi aku dengan maafmu

apapun yang ku lakukan...



Oh malam yang menjanjikan keajaiban Tuhan kepadaku

aku persembahkan tubuh

darah

dan jiwa yang paling berharga ini

sebagai perbaikan bagi kemurkaan

pelanggaran

dan pengabaian

Santa Teresa

maafkan aku

sungguh
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