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Puisi-puisi Mugya Syahreza Santosa 

 

 

 

Sebatang Ilusi 

 
Barangkali ia hanyalah tubuh sungai 
yang tak tahu ke mana lagi harus mengalir. 
 
Sementara sudah terlampau sering, tapal batas lamunan 
sampai jadi tafsir atau sekadar hanya tersisir. 
 
Beberapa sunyi menggelayutinya 
tapi entah kapan mereka harus melepas pagut. 
 
Sampai sebuah puisi bergerak dari kedua sisinya yang samar 
hingga kita tak lagi sanggup mengakrabinya 
sebagai sesuatu yang kembar. 
 
2013 
 
 
 
Kebun Bisa 
 
Ditebarnya kalajengking dan ular 
ke lapang tanah tak bertuan, 
semoga tak ada para pejalan awam 
yang tersesat ke sana. 
Ditumbuhkannya mawar liar 
agar terasah durinya 
dan khatam mencari lubang perihnya. 
 
Malam pulas di ruas tubuh laba-laba, 
hingga terasa sejengkal petaka 
akan menegurmu dalam subur lamunan. 
 
Buah-buah hitam berjatuhan 
dari dahan kesunyian, 
ilalang yang terusap tangan 
terasa basah bernanahan. 
 
Hanyalah kita yang bisa berharap 
menahan gaduh hujan 
jadi suara merdu pada telinga, 
dan memanen rona gerimis 
yang tak kunjung reda 



jadi senja merah pada mata. 
 
2013 
 
 
 
Metamorfosis 
 
(buat Semi Ikra Anggara) 
 
Tubuhnya masih kepompong kopong 
di mana tulang-belulang 
hanya bersumsum sepi. 
Belum terentang tubuh sutra 
saat mengibas sunyi ke udara. 
 
Begitu rentan pada dingin 
dan enggan menyentuh sehelai 
benang hujan sekalipun. 
 
Saat panggung tinggal retak dahan 
dan tetabuhan di belakang layar, 
cuma selabur duka berulang-ulang. 
Sehimpun bunga taman kefanaan 
Mencelupkan jarimu ke luka lainnya. 
 
Kini ia membuka rekatan mimpi 
di sekujur kegelisahannya. 
hendak jadi binatang nabi 
memohon warna hidupnya paling nisbi. 
 
2013 
 
 
 
 
Mugya Syahreza Santosa lahir pada 3 Mei 1987, dan kini 
tinggal di Bandung. Buku puisinya yang pertama berjudul 
Hikayat Pemanen Kentang (2011). 
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Puisi-puisi Alizar Tanjung 

 

 

 

Puisi Buatan Buah Tomat 

 
aku butuh sebuah puisi dari buah tomat. aku kupas kulit 
tomat itu dengan mata pisau paling tajam, buat meyakinkanku 
bahwa itu mengurangi sakit. aku iris daging tomat 
yang kemerahan, melintang dari ujung ke tampuk yang 
memberi hidup, bijinya aku congkel dengan ujung 
mata pisau, satu persatu aku tampung dalam tempurung 
kelapa tua yang telah diisi hati abu tungku. 
 
kulit tomat aku jadikan judul puisi, empat kata kurasa cukup. 
daging tomat aku jadikan isi puisi, terdiri dari dua bait, 
bait satu punggung daging tomat, bait dua perut daging tomat. 
biji tomat aku keringkan dalam abu tungku, aku semai, 
aku tumbuhkan di belakang rumah, di bawah lindungan atap. 
biji itu khusus untukmu, su. 
 
(2013) 
 
 
 
Batu Sungai  
 
su, aku batu, keras luar dalam, berlumut di atasnya, 
tinggal di daratan tinggi. aku kira aku si pemilik gunung, 
bebas bertengkar dengan lumut, terlepas dari kedalaman 
air sungai, sebab di sini sungai begitu dangkal. 
pagi, siang, malam, bertemu harum lobak orang karangsadah, 
aroma bawang perai orang rumah suluak, bau tomat busuk 
yang tidak laku terjual. 
 
su, kau sungai yang mengalir di air yang dalam, menggenang 
dan mengalir tenang. pada kedalamanmu gerak air, 
rahasia yang tidak dapat dibaca isyarat kataku, permukaanmu 
sungai dareh yang menikung dan melengkung serupa ular 
jinak 
ke abal siat. 
 
kau bertapa dengan daratan rendah. pagi, siang, malam, 
bertemu harum kelapa sawit, aroma getah karet, bau dasar 
sungai yang menghanyutkan cintaku. tentu tak bertemu 
batu daratan tinggi dan sungai daratan rendah, sebab itu, su, 
aku bawa batuku ke sungaimu, aku yang mempertemukannya. 



 
(2013) 
 
 
 
Tempurung Tinggal Sebelah 
 
bagai katak dalam tempurung, bagaimana kalau tempurung 
tinggal sebelah? katak bebas keluar tempurung. sebelah 
lagi telah masuk ke api di tungku, jadi bara mematangkan nasi, 
jadi abu mematangkan riwayat kepulangan, tapi tidak 
pernah benar-benar pulang, sebab tidak pernah lagi dia jadi 
tempurung. 
 
bagaimana dengan katak keluar tempurung? di luar 
tempurung 
katak melompat ke air dalam, dia kira air ini dangkal, rupanya 
lubuk tidak bertepi di karangsadah ini, ada lubuk sebesar biji 
sawi, 
ada lubuk sebesar mata kentang, sama-sama tidak tampaknya 
keduanya. 
 
tinggal tempurung yang sebelah lagi, menampung sia-sia, 
menelungkup percuma saja, pilihannya masuk ke ruang 
tungku 
biar sempurna jadi api, menjelma jadi bara mematangkan 
sambal, biar sempurna hidangan di meja makan. di luar 
katak terkurung, seperti kata pitatah orang, terkurung hendak 
di luar, 
coba benarlah. 
 
(2013) 
 
 
 
Angin yang Ditampar Daun Pipinya 
 
kau angin yang aku tampar pipimu, tak memerah, 
tak berjejak, tak sakit padamu. tamparanku lepas 
ke ruang tak berbentuk. kau tertawakan aku, kau 
kata aku, “daun yang tak dapat pulang ke tampuk.” 
 
(2013) 
 
 
 
 
Alizar Tanjung sedang menempuh program S2 di IAIN 
Imam Bonjol, Padang. 
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Puisi-puisi Ardy Kresna Crenata 

 

 

 

Injil Yudas, 1 

 
bila kau menemukan sepenggal 
wajah serupa wajahmu 
hendaklah kau curiga ia akan semata menyandingimu 
 
aku telah berkali-kali tertahan di sana 
saat hendak menuliskan namamu yang suci itu 
barangkali, sebab aku 
tak menganggapnya suci, tak seperti para penirumu  
yang kerap berkata  
akan memancar terang darimu  
akan terhapus nama-nama mereka 
yang kelak akan menjadi bayang-bayangku 
juga bayang-bayangmu 
di hari engkau  
tak lagi bisa 
memberi kami wajahmu 
meski mereka, membikin biru hitam matanya 
dan aku, gegas menjemputmu 
namun tersesat 
sekian lama 
 
2013 
 
 

 

Injil Yudas, 2 

 
beberapa kali aku hendak menanggalkan bayanganku 
sebab aku terlalu suci, terlalu putih untuk hitam mata mereka 
 
tapi kau berkata bahwa wajahku adalah milikku 
dan pagi terlalu biru untuk sebentang cermin di mana tertahan 
tubuhmu 
 
aku tak melihatmu di sana, jujur saja 
dan kukira segelas air jauh lebih mahir 
 
menjadikan sabda-sabdamu sempurna di lidah mereka 
sebab anggur telah hanya pemuas bibir 
 
namun barangkali, seperti kita yang harus tunduk pada nubuat 



seperti tangan hari yang harus mengusam dan berkarat 
 
aku tak bisa untuk tak menyerah kepada saat 
aku memujamu lewat kematianmu yang penuh nikmat 
 
2013 
 
 

 

Injil Yudas, 3 

 
sekali saja ia ingin menjelma menjadi diriku 
matanya terlampau hitam dan suaranya seperti arang 
ia menuliskan pada lidahnya 
beberapa mantra tentang tubuh tuhan 
tentang kegelapan  
dan pagi pertama setelah maut dipahatkan 
 
ada di sana, tanganku, ujarnya 
sebelas kali ia mengulang apa yang dilakukannya 
ketika dilihatnya 
aku memecah-mecah roti menjadi terlampau banyak 
sebelas kali ia mengulang apa yang dilakukannya 
ketika dilihatnya 
aku berjalan-jalan pelan di atas air 
 
ia satu-satunya yang kelak memikul salibku 
sebelum maut menolakku 
sebelum para peniruku mendatangi batu 
ia satu-satunya yang kelak akan memecah-mecah sabdaku 
dan menyantapnya seorang diri, di kamarnya, dalam dirinya 
 
sekali saja ia ingin menjelma menjadi diriku 
ia bilang wajahku terlalu biru 
dan ia ingin aku menghadiahinya sebagian tanganku 
 
maka pada suatu malam aku memanggilnya 
matanya menikam bulan dan ia tak menyadarinya 
kulepaskan diriku dariku 
dan kulihat lambat-laun tubuhnya  
kian serupa dengan tubuhku 
 
2013 
 

 

 

Angka-angka pada Tubuh Jam, 2 

 
satu per satu, saat maut tak lagi menjadi bayang-bayang 
saat seekor ngengat dan seekor lalat telah semata tubuh yang 
kaku 
angka-angka itu, berlepasan. mereka berlepasan 
seperti hendak melarikan diri. mereka berlepasan seperti 
melarikan diri 



dari bayangannya sendiri. hitam. atau mungkin hijau. mereka 
tak lagi paham apa warna darah, atau tubuh yang terjarah. 
mereka menjadi takut pada jarum jam yang kian lama kian 
menggilapkan mereka 
seakan-akan, pada titik tertentu,  
jarum jam itu akan memanggil mereka kembali 
dan memaksa mereka berhenti. “lihat. kalian semata tubuh 
yang tak tahu 
kalian bahkan tak mengerti mengapa laut masih menyimpan 
biru 
dan mengapa pantai betapa bisu.” 
dan memang, mereka menjadi ragu. 
saat maut perlahan-lahan kembali menjadi bayang-bayang 
mata mereka menjadi hina 
tak mampu mereka menyaksikan 
tubuh-tubuh yang terlontar jauh dari tubuh jam 
tubuh-tubuh yang tak mereka kenali 
yang tak pernah mereka ketahui bahkan dalam mimpi-igau 
mereka 
hitam, atau mungkin hijau 
mereka tak lagi mengenali warna mereka sendiri 
 
Bogor, Oktober 2013 
 
 

 

Torso 

 
sudah begitu lama rupanya aku melepasmu. 
kini, saat kau berdiri tepat di pekat bayangku, 
tak lagi kucium amis laut 
yang kerap menguap dari dirimu 
menjelma tubuh yang tak juga usai mencerapkan 
kesunyiannya, di mataku. 
 
aku terpana, sekaligus juga bertanya-tanya, 
bagaimana sampai camar itu 
sedia mengantarkanmu ke hadapanku  ini, mereka 
yang tak pernah sama sekali membaca 
sengat mercu pada kapal yang singgah-lalu. 
juga bagaimana  
kekosonganmu yang selalu saja 
menggilapkanku itu, 
mampu tersaru di antara debur ombak 
dan kenangan, yang hancur tersabur pada karang, 
tempat aku kini menatapmu. 
 
kau muncul di hadapanku, setelah sekian lama, 
sebagai tepi yang meminta api 
dari tungku yang bersembunyi jauh di dalam  
diriku. mata angin, yang 
mengabarkan rahasianya pada si pendusta. 
 
kau muncul, di hadapanku, sebagai 
diri yang tak kukenali 



namun piawai membuatku abai 
pada segala 
yang tampak betapa fana itu. 
 
sedang aku, seumpama layar yang tak  
berkibar, maut yang tak patut 
bersanding sempurna dengan sirine, tak kuasa  
melakukan apa 
selain membuka tubuh 
untuk dengan tabah kau masuki. 
 
sebab meski garis masih tersisa 
memisahkan laut dari langit, 
di mana darinya jingga akan menyoroti kita 
merapal kata 
yang tak akan pernah jadi doa, 
tetap saja, 
tak ada beda. 
 
jejakmu di tubuhku, biarlah begitu. 
 
dan mereka yang kelak  
datang menujuku 
hanya akan menemu waktu, yang  
tercatat pada batu. 
 
Bogor, April 2012 
 

 

 

Ardy Kresna Crenata bermukim di Desa Babakan, 

Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. 
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