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Kumpulan Puisi

Ikrar

Isi kandungan:

1. Penanti

2. Aku Masih Ingat

3. Sajak Cinta Melayu Baru

4. Jeritan Kerdil Seorang Pelarian

5. Jangan Jadi Seperti Embun

6. Ikrar

7. Sabar

8. Dalam Setiap Kita III
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Penanti

Kita adalah penanti

yang selalunya lupa

harta dunia tak dibawa

ke pusara abadi

kita adalah penanti

yang kerap tak menyedari

masa merangkak perlahan

tapi amat pasti

silapnya kita sebagai penanti

mengharap setinggi gunung

bila patah tepak kasih

menyalahkan Ilahi

dosanya kita

sebagai penanti

bila dikurniakan rahmat

lupa berterima kasih

telah menjadi hukum hidup

dugaan kita adalah menanti

kerana itu di dalam penantian

jangan lupa sesuatu

yang pasti

bernama mati.
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Aku Masih Ingat

Aku masih ingat

dan akan terus ingat

sehingga akhir hayat

dulu kau banyak menderita

aku masih ingat

dulu kau banyak menangis

aku masih ingat

dulu kau banyak berkorban

apa saja

aku masih ingat

dulu kau berbumbung ketabahan

membesarkan aku mengenal kemanusiaan

aku masih ingat

dulu kau berlantaikan semangat

mengasuh aku menjadi insan beriman

aku masih ingat

dulu kau berdinding kegigihan

mendidik aku menjadi anak soleh

aku masih ingat
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dulu kau merumahkan setia

memelihara aku dengan kasih sayang

menjadi manusia berguna

aku masih ingat

aku masih ingat

tak kan mudah aku lupa

kerana jasamu tak terbalas semuanya

kerana tak terenang sepenuhnya

di laut budimu

ibu!

aku masih ingat

mengucapkan terima kasih

dan akan terus ingat melafazkannya

sehingga akhir hayat

aku masih ingat

segala yang murni itu.
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Sajak Cinta Melayu Melayu Baru

Kami akan terbang juga

sekalipun terpatah sayap

sebuah lentera masih bernyala

di kamar jiwa

terbangun harapan

hangat dengan bahang cita-cita

yang tak pernah padam

kami akan bangun juga

sekalipun jatuh terluka

air semangat masih mengalir

di sungai urat nadi

tertumbuh kasih sejati

deras dengan arus perjuangan

yang tak pernah tergenjot

kami akan teruskan juga perjalanan ini

sekalipun amat menjenuhkan

segugus cinta luhur terus terbenih

di taman kehidupan

membentuk bunga-bunga fikir

menjenguk masa depan

selepas musim panjang merentas lautan
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kami akan terus menikam mata

di tengah hari

mencari sejalur purnama

sambil terpercik cahaya bintang

di malam hari

mengusir derai tawa yang palsu

menyemai kebenaran dalam warna seribu makna

tidak sesekali menadah harap sinar

pada bulan yang tersorok di balik awan

atau menimba air rindu

pada telaga rahsia yang amat dalam

kerana kami bukan insan terpinggir

di jalanan waktu

pengalaman telah banyak mengajar

hidup bukan sekadar makan dan minum

atau mimpi yang mengikat diri

makna kejayaan perlu dilontar

ke bumi yang makmur

kerana tiada jalan yang akan dibuka

kepada sesiapa yang bingung termenung

kami akan terus mendukung semua keupayaan

sambil mengutip kasih Tuhan yang bertebaran

mengulit menjadi permata

percikannya berbicara pada padang yang sama

demi agama, bangsa dan negara

yang tercinta.
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Jeritan Kerdil Seorang Pelarian

Sebenarnya kita tak mudah berpisah

walaupun ada tangan-tangan kasar memisahkan

sekalipun terpisah dari bumi sendiri

wajah manismu tak akan sirna

dibawa arus kehidupan perit

sebenarnya kita tak mudah dipisahkan

meskipun ada suara angkuh

ingin menghumban jauh

ke rimba kehidupan yang menghimpit

dan dibaham kebuasan yang sarat

dendam dan iri

berpadu menjadi api

sebenarnya kita tak mudah terlirih hanyir

ke sungai hina

bagai peminta sedekah jalanan

yang hidup bak sebuah kamar kosong

tanpa irama dan lagu

tanpa cerita tanpa nyanyi

tanpa langsir di jendela kaca

tanpa bunga pengharum ruang

berulit kesunyian

dan keterasingan
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sebenarnya kita tak mudah mati dalam diri

sentiasa menjulang harga diri

pantang peradaban nenek moyang cair

terbentuk buku-buku fikir

di tengah-tengah kemanusiaan yang hancur

terheret hati yang takjub

terhirup air mata masin

terhidu darah hangat dan hamis

sebenarnya kita tahu

kekerasan bisa tersungkur ditolak kebenaran

dan kita lebih tahu betapa tak mungkin sampan

tak kenal gelombang

sekalipun ia tak menyintainya

sebenarnya kita tahu

Tuhan lebih amat mengetahui

setinggi mana gunung didaki

sepantas mana kaki dibawa berlari

dan sedalam mana lautan diselami

akan terhenti juga di tepian hari

kerana Dia satu-satunya pengunci waktu

melestarikan janji yang agung
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sebenarnya kita tahu

walaupun banyak yang tidak tahu

tapi yang amat pasti

kita tidak akan dikebumikan

dalam sejarah hitam yang terukir

tanpa pusara yang bernisankan

penuh keberanian

penuh ketakwaan

penuh keimanan

penuh fitrah dan pasrah

watan!

bumimu tak pernah kaku

dan layu

kerana jiwa raga ini

selama-lamanya untukmu

kita akan kembali

bersatu dalam warna padu sebuah percintaan.
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Jangan Jadi Seperti Embun

Jangan jadi seperti embun

ghairah bermalam di hujung rumput

bermadu kasih di daun rindu

bergurau senda di lalang kering

atau singgah sekadar melepas lelah

di jendela kaca

di tengah keasyikan menabur janji

terjala nafsu yang lesu

dalam diam ingin kembali ke dalam harum

bunga cinta yang rebah mimpi manisnya

jangan jadi seperti embun

lagu puisinya pasti sumbang dan kaku

lalu kata-kata yang tersusun indah

dan janji yang terkumpul sirna

berlari kencang bersama angin keras

bila tertebar mentari pagi

dari tidur yang panjang

jangan jadi seperti embun

hanya bijak terpahat

luka menumpangkan pedih

dan tidak pernah berbicara

pada padang kehidupan yang sama

di tengah-tengah ketidakabadian
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belajarlah dari batu

di tepi jalan

atau di tepian pantai

di kaki bukit dan gunung

sentiasa bercerakin dalam diam

bila terlontar ke dalam kolam sukma

setia berbicara di ruang yang sama

meninggalkan kesan

betapa suaranya didengar

dan menolak keterasingan

hingga ke dasar air suasana.

jangan jadi seperti embun

tidak pernah sedar diketawakan batu

yang diam tapi tak diam

bila teriak air

dan bergetar teratai di kolam.
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Ikrar

Ini watan kita

yang mesti dibela

oleh setiap yang bergelar warga

tidak kira apa bangsa dan agama

dalam merumahkan setia

kibarkan bendera tercinta

kerana ada bunga kasih berkembang

tertebar harum di balik warna

dalam makna

di sini

di bumi bertuah ini

jangan tergeliat lidah

mencipta sejarah luka

juga jangan sesekali kita rebah

terperlus ke dalam lumpur keganasan

menegakkan benang basah

cuba menjadi jebat

yang kaya dengan dendam kesumat

hilang arah kerana ada luka yang tercabar

ada duka yang tersebar

ada kemanusiaan yang terbakar

ada persaudaraan yang tercemar

sungai suasana kian keruh

kerana keliru dengan buruan sendiri

sampai nafsu berkecai di tasik iman

dilanda taufan perasaan bertindih hasutan
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pantang kita derhaka

pada tanah air merdeka

yang telah dibina dengan

keringat dan air mata

melaknati perit jerih nenek moyang

yang doanya tak pernah tumbang

demi maruah terbilang

ini watan kita

yang mesti dibela

tegakkan ikrar tepatilah janji

sebelum terletak nama dan wajah lesu

di akhbar pagi

berulit setia

hapuskan bara sengketa

padamkan api petualang perosak bangsa

robekkan topeng-topeng serigala

yang sentiasa tak terkawal

nafsu derhaka

mencipta huru hara

yang tak pernah direlakan ketersasarannya

ini negara kita

rumah kita bumi kita

yang mesti dibela

suara perpaduan mengimbau

sampai ke puncak awan

lalu menjadi kawan

menolak keresahan dan kedurjanaan

terpancang ikrar yang terpahat kukuh di dada

selagi berdenyutnya nadi

hingga ke hujung usia.
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Sabar

Kutebalkan dinding imanku yang nipis

kusimenkan batu tabah manusiaku yang goyah

kutegakkan tiang kasihku yang rebah

kukukuhkan lantai tindakanku yang retak

kuubati lidah martabatku yang berdarah

tidak lagi!

tidak lagi akan kuhunus dan tujah pisauku yang jalang

pada setiap ruang resah dan kelam

pada suasana hangat dan bingit

kerana lagunya sama saja sumbang

berulit dendam kesumat

benci dan amarah bertakhta di jiwa

malam sumpahnya luka

siang kutuknya duka

tak akan kusentak liarku

hingga tergugat fikir rasionalku

tergugat fitrahku

tergugat diam takwaku

tergugat arahku yang satu

tergugat doa kudusku
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biarlah rumah cinta keinsananku

terus tegak berdiri

tak mudah goyah walau dijentik

tak mudah tumbang walau dipalu

tenang mengharungi laut suasana bergelora

dalam diam kulenturkan ketegangan

dalam diam kurobekkan wajah serigalaku

dalam diam kuhumbankan suara angkuhku

dalam diam kuhapuskan nafsu meluluku

dalam diam kulihat ke dalam diriku yang kurang

dalam diam kubakarkan hutan sangsi

dalam diam kutembusi jantung cabar yang menentang

lalu kutenggelamkan segala sanggahan

ke dalam bening air pertimbanganku

melamar sebuah kemenangan

tanpa tergeliat lidah

tanpa bicara keras

tersentak ganas

dalam diam aku bertafakur syukur

kau berjaya merumahkan setia di mukim jiwa ini.
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Dalam Setiap Kita III

Dalam setiap kita

ada penglipur lara

pandai bercerita

kadangkala tergeletek orang sekampung

sampai tertitis air mata

geli hati pecah perut

mengenakan orang lain

tidak kurang penuh sinis

dalam makna pelbagai warna tafsiran

tidak kira betul atau tidak

asalkan menghibur dan terhibur

jangan tidak-tidak

kerana malam pantang dibiarkan sepi

berwajah muram dan merangkak perlahan

dalam setiap kita

ada anak kecil

yang terlalu manja dan nakal

merengek minta itu dan ini

jika tak dipenuhi hasrat terbenih dendam

melontar mainan menghentak-hentak kaki

sudahnya terbaring di lantai

pedulikan suara serak

asalkan yang itu dan ini

tidak lagi kosong di hati
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dalam setiap kita

ada pesakit otak

yang lupa makan ubat

lalu merayau dan meracau

buat kacau

sudahnya diri sendiri dipantau

duduklah sendirian bagai orang dipulau

dalam setiap kita

ada-ada saja yang bersarang

terlalu banyak dan sibuk untuk dilayan

hingga lupa menjadi manusia sempurna

bertindak wajar

bersikap waras.


