
 

 

Sayap-Sayap Laut 
 
Laut menerjemahkan isarat ombak dalam bahasa sayap 

Lewat kepakkepak burung menjelang letih 

Di bawah matahari kencana 

Dan tarian ikan pada upacara sepi 

 

" Bukankah kehidupan telah dibuka dengan sesaji?" 

" Apakah berharap langit mengutuk serta meludahkan dahak api?" 

Ke bumi? 

Ya ke bumi yang tubuhnya tergenang lautan lambang 

Air. 

      Air 

                Air 

Membuncah dan sirip gelombang 

Mengantar pengembaraan luka membaca sekian senarai alamat rindu 

Dan 

Bergegas pulang 

Ke rumah saujana. 

 

2020-2021 

 

Pulang Ke Rumahmu 
 
Pulang ke rumahmu di ranah rindu 

aku membayangkan halaman lapang dan engkau membuka pintu 

Tembang nostalgia menggema di beranda 

Serta secangkir kopi dan kudapan di terasnya 



 

Telah lama aku terjebak pada kalkulasi program dan angka 

Hingga lupa pada bayang senyummu 

Dan uluran kasih sayang penuh ceria 

Karena agenda kehidupan tersumpal di jalan buntu 

 

Dan kini melangkah memasuki halaman rumah 

Aku mulai memahami makna kata pulang 

Maafkan jika wajahku kusut dan lelah 

Sebuah kapal telah menemu dermaga di ujung petang. 

 

2020 

 

 

 

 

 Frasa Senyum 

 
Kutuliskan frasa senyum pada dinding abad 

Dengan hamil perih 

Menempuh gemetar jemari memburu obat 

Tak juga memakamkan sedih 

 

Senyum, engkau tahu, adalah embun yang gagal 

Bertahan untuk kekal 

Dari incaran pisau tajam matahari 

Dalam episode ritual pagi 

 

Namun, setidaknya senyum adalah kosa kata 

Yang terus kita cari dalam kamus bahasa  

Walau akhirnya menyerah sia-sia  

Menerjemahkan singkapan dan tetap terkunci  

 

Dalam  rahasia 

 

2021.  
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bangku SMP.  Karya-karya berupa puisi, esai dan cerpen serta artikel di muat di berbagai media 

lokal dan nasional.Antologi puisi tunggal yang telah terbit : Tilas Waktu  (2011) dan Lelaki 

Pemanggul Puisi (2017). Novelnya bertajuk  Menjemput Fatamorgana terbit  tahun 2018. Bukunya 

yang lain adalah : Wacana Sastra Paragraf Budaya ( 2019) dan Lirik-lirik Purnama Sang Maestro 

( 2020)  Sekitar seratusan  judul buku bersama   memuat karya-karyanya berupa puisi, cerpen dan 

esai. .Penghargaan yang diperoleh adalah Komunitas Sastra Indonesia Award 2003 sebagai 

penyair terbaik.. Alamat rumah : Jl Bukit Kelapa Sawit IV/30-31 Perum Bukit Kencana Jaya 



Tembalang Semarang 50271 , email :  heruemge@gmail.com  Fb Heru Mugiarso  no HP/WA 

081325745254 

 

Catatan 

 

Heru Mugiarso, sehari-harinya seorang pengajar. Namun tidak pernah melupakan puisi. 

Bahkan antara mengajar dan puisi,  dimengerti sebagai kerja kreatif, sehingga keduanya tidak 

saling membebani, malah sebaliknya memberi energi. Tiga puisi Heru yang ditayang ini bertumpu 

pada empat hal: rindu, luka, cinta dan misteri, yang semuanya ada di dalam kehidupan. Namun, 

meski dalam suasana seperti itu, Heru tetap (terus) tersenyum. Karena meski luka dan rindu 

mengurungnya, senyum tak bisa dibuang. Bahkan baginya, ‘senyum adalah kosa kata’. Ia perlu, 

dan harus ada dalam hidup yang penuh rahasia, dan untuk mengenalinya tak bisa lain harus 

kembali pulang. Hanya dengan pulang, agaknya, Heru bisa menemukan apa yang sering disebut 

sebagai rahasia atau misteri. 

 Silahkan nikmati 3 puisi Heru Mugiarso. 


