
PADAMU JUA 
Karya Amir Hamzah 

 

Habis kikis 

Segala cintaku hilang terbang 

Pulang kembali aku padamu 

Seperti dahulu 
 

Kaulah kendi kemerlap 

Pelita jendela di malam gelap 

Melambai pulang perlahan 

Sabar, setia, selalu 
 

Satu kasihku 

Aku manusia 

Rindu rasa 

Rindu rupa 
 

Di mana engkau 

Rupa tiada 

Suara sayup 

Hanya kata 
Merangkai hati 

 

Engkau cemburu 

Engkau ganas 

Mangsa aku dalam cakarmu 
Bertukar tangkap dengan lepas 

 

Nanar aku, gila sasar 

Sayang berulang padamu jua 

Engkau pelik menarik ingin 
Serupa darah dibalik tirai 

 

Kasihku sunyi 
Menunggu seorang diri 

Lalu waktu—bukan giliranku 

Mati hari—bukan kawanku 

 
 

*** 
  



ELEGI 
Karya Toeti Heraty 

 
kau gelisah sayang, katakan itu cinta 

tampaknya malam akan menyingkirkan awan 
tetapi pucuk-pucuk mendung 

memercikkan getar 
 

pohon tegak-tegak 
rumput semak dan riuh kota telah lelap 

bersembunyi dalam satu nada sunyi 
menunggu adalah pembunuhan lambat 

yang sedang berlalu 
dan semangat hidup hilang melewati 

lobang-lobang dalam kelam 
 

kau gelisah sayang, katakan itu cinta 
kau membuang muka tak mau melihat 

bulan dilingkari sepi 
 

sepi dan detak jantung dua-duanya menjadi 
degup lambat dan semakin berat 

menunggu taufan selesai. 
 

April, 1969 
 

  



TERATAI 
(Ki Hajar Dewantoro) 

Karya Sanusi Pane 
 

Dalam kebun di tanah airku 
tumbuh sekuntum teratai 

tersembunyi kembang indah permai 
tiada terlihat orang yang lalu 

 
akarnya tumbuh di hati dunia 

daun berseri, laksmi mengarang 
biarpun dia diabaikan orang 

seroja kembang gemilang mulia 
 

teruslah, o, teratai bahagia 
berseri di kebun indonesia 

biarkan sedikit penjaga taman 
 

biarpun engkau tak terlihat 
biarpun engkau tidak diminat 
engkau turut menjaga jaman. 

 
1957 

  



KEPADA PEMINTA-MINTA 
Karya Chairil Anwar 

 
Baik, baik, aku akan menghadap Dia 
Menyerahkan diri dan segala dosa 

Tapi jangan tentang lagi aku 
Nanti darahku jadi beku 

 
Jangan lagi kau bercerita 

Sudah tercacar semua di muka 
Nanah meleleh dari wajah 

Sambil berjalan kau usap juga 
 

Bersuara tiap kau melangkah 
Mengerang tiap kau memandang 
Menetes dari suasana kau datang 

Sembarang kau merebah 
 

Mengganggu dalam mimpiku 
Menghempas aku di bumi keras 

Di bibirku terasa pedas 
Mengaum di telingaku 

 
Baik, baik, aku akan menghadap Dia 
Menyerahkan diri dan segala dosa 

Tapi jangan tentang lagi aku 
Nanti darahku jadi beku 

 
*** 

  



SAJAK MATAHARI 
Karya WS Rendra 

 
Matahari bangkit dari sanubariku, 

menyentuh permukaan samodra raya. 
Matahari keluar dari mulutku, 
menjadi pelangi di cakrawala. 

 
Wajahmu keluar dari jidatku, 
wahai kamu, wanita miskin! 

kakimu terbenam di dalam lumpur. 
Kamu harapkan beras seperempat gantang, 

dan di tengah sawah tuan tanah menanammu! 
 

Satu juta lelaki gundul 
keluar dari hutan belantara, 

tubuh mereka terbalut lumpur 
dan kepala mereka berkilatan 

memantulkan cahaya matahari. 
 

Mata mereka menyala 
tubuh mereka menjadi bara 

dan mereka membakar dunia. 
Matahari adalah cakra jingga 

yang dilepas tangan Sang Krishna. 
Ia menjadi rahmat dan kutukanmu, 

ya, umat manusia! 
 

Yogyakarta, 5 Maret 1976 
 

  



KEMBALIKAN INDONESIA PADAKU 
Karya Taufiq Ismail 

 
Hari depan Indonesia adalah dua ratus juta mulut yang menganga, 

Hari depan Indonesia adalah bola-bola lampu 15 wat, 
sebagian berwarna putih dan sebagian hitam, 

yang menyala bergantian, 
Hari depan Indonesia adalah pertandingan pingpong siang malam 

dengan bola yang bentuknya seperti telur angsa, 
Hari depan Indonesia adalah pulau Jawa yang tenggelam 

karena seratus juta penduduknya, 
 

Kembalikan 
Indonesia 

padaku 
 

Hari depan Indonesia adalah satu juta orang main pingpong siang malam 
dengan bola telur angsa di bawah sinar lampu 15 wat, 

Hari depan Indonesia adalah pulau Jawa yang pelan-pelan tenggelam 
lantaran berat bebannya kemudian angsa-angsa berenang di atasnya, 

Hari depan Indonesia adalah dua ratus juta mulut yang menganga, 
dan di dalam mulut itu ada bola-bola lampu 15 wat, 

sebagian putih dan sebagian hitam, yang menyala bergantian, 
Hari depan Indonesia adalah angsa-angsa putih yang berenang-renang 

sambil main pingpong di atas pulau Jawa yang tenggelam 
dan membawa seratus juta bola lampu 15 wat ke dasar lautan, 

 
Kembalikan 
Indonesia 

padaku 
 

Hari depan Indonesia adalah pertandingan pingpong siang malam 
dengan bola yang bentuknya seperti telur angsa, 

Hari depan Indonesia adalah pulau Jawa yang tenggelam 
karena seratus juta penduduknya, 

Hari depan Indonesia adalah bola-bola lampu 15 wat, 
sebagian berwarna putih dan sebagian hitam, yang menyala bergantian, 

 
Kembalikan 
Indonesia 

padaku 
 

Paris, 1971 


