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Sekapur Sirih

S

ECANGKIR KOPI NDP 2, merupakan kumpulan
puisi seri ke-2 sebagai lanjutan dari kumpulan puisi
penulis yang telah terbit sebelumnya. Tema besarnya
tetap sama yakni; SECANGKIR KOPI Nikmatnya Dengan
Puisi (NDP). Namun yang membedakannya tentu jelas
ada, puisi-puisi yang penulis goreskan dalam buku ini
merupakan inspirasi yang penulis dapat dari keadaan serta
kondisi sepanjang tahun 2019- hingga 2020.
KEADAAN dan KONDISI sepanjang tahun itu menginspirasikan penulis untuk menuangkannya dalam goresan bentuk karya sastra puisi. Tak ada yang istimewa, tapi
penghargaan kepada mereka yang menurut penulis ada
berkesanan darinya. Namun juga kepedihan apa yang umat
manusia rasakan ditahun COVID 19, menghangatkan darah dan ardinalin penulis untuk menggoreskannya dalam
untaian puisi. Dari perenungan keadaan serta kondisi itu
pula, menguatkan penulis bahwa sungguh manusia itu
menjadi tak ada apa-apanya ketika KUASA semesta berkehendaklain, kecuali kita manusia hanya dapat merunduk
sepi dalam larutan harapan dan permintaan DO’A,.
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Semua itu penulis tumpahkan dalam goresan kata
demi kata, untuk kembali “kita semua bangkit” dari keterpurukkan otak dan jiwa yang tak berdaya. Dengan do’ado’a itu agar kita kembali bangkitkan KEMULIAAN itu,
lalu mari kita melakukan PENGGUGATAN pada diri kita,
diri orang lain, dan juga kepada keadaan alam ini, untuk
bertanya. Kenapa semua ini terjadi...?
SECANGKIR KOPI NDP 2 COVID 19, DO’A, KEMULIAAN & PENGGUGATAN, adalah tema yang merefleksikan sebanyak 36 karya puisi dari buku kedua karya
sastra penulis. Taklah semua yang dirasakan itu dapat tertuangkan dalam suatu ungkapan ini, tetapi kehadiran karya
ini semoga dapat membawa hati, pikiran, dan perasaan
kita, bahwa ada sesuatu yang harus umat manusia sadari
dan perbaiki sebagai jagat kecil dari jagat besar karya cipta
Yang Maha Kuasa.

Terimakasih bagi yang membacanya.
Dari Penulis.

Firdsus Syam Pagar Alam
Jakarta,
Agustus, 2020..
Disaat kita sulit bersama
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Bagian 1

1

BUMI LOCK DOWN
TAFAQUR DIRI
Teras pun sepi
Taman seberang rumah
lengang...
Tak ada suara anak
nan indah berteriak canda
Tak ada suara gerobak penjaja kue, atau deru
motor biasa berseliweran
apalagi gelak tawa
kumpulan anak tongkrongan
Yang ku rasa setiap saat berulang rinai hujan,
dan tiupan angin dingin meresap jiwa
Bumi pun menyepi....
Jalan kota kini lengang,
tak ada suara deru kendaraan dan motor
kecuali sedikit lalu lalang terlihat
tak ada lagi tegur sapa saat berpapasan,
apalagi salaman
atau berpeluk erat mesra dalam pertemuan ...
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kecuali..
kabar duka tentang korban corona
Tiang lampu, jembatan, deretan pertokoan dan
gedung ...
gelisah kesepian..
manusia berpergian
enggan menyapa,
memandang dibalut masker
dingin hampa membisu
diam dari sejuta keramaian
Bumi pun lengang ...
bak rimba
yang masih perawan..
Saat ...
menuju bandara Halim
kulanjut ke bandara Soetta
sepanjang jalan
tak ada lagi hingar bingar deru mesin kota..
tak ada lagi kemacetan
yang membuat raga sigap waspada..
tak ada deru motor
dan mobil bergerak kencang
melintas traffic light
tuk saling berlomba..
hanya keheningan..
3

selama perjalanku menjemut istri dan
puteri keduaku
tinggalkan kampus
penuh kecewa..
Kota ku berdiam diri
jauh dari kebisingan
juga matinya
dari sesak dan lalu lalang manusia
Bumi hening tak lagi jumawa
Tak ada lagi sorak sorai..
seperti saat menonton bola..
Tak ada lagi hingar bingar
gemerlap kota kota dunia....
tempat pemburu..
emas, dollar, dinar
hingga permata
atau
gemerlapannya kehidupan
Tak ada lagi tawuran apalagi mesiu perang
berdesingan..
Tak ada lagi
suara bersahutan
riang gembira
hingga kampanye debat kursi kekuasaan
4

Tak ada lagi gemerlap pasar malam atau lantunan
lagu orgen tunggal
hingga pengamen jalanan..
disepanjang waktu kota
Kecuali..
terlihat keranda dan mobil
mengiring sepi jenazah berpulang
tiada iringan tangis dalam lepas kepergian
hanya rasa sepi
menuju liang lahat ..
tanah pekuburan
Bumi mencekam....
Bumi diam nestapa
menyembunyikan manusia
ketika wabah corona
terus menerjang
Bumi coba bangkit...
dari kesunyian
menghidupkan
rasa kemanusiaan
dan karsa
menghibur jeritan manusia yang terasa demikian
berat
sulitnya keadaan hidup ini
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Bumi...
lock down..
berjuang mengusir
wabah corona...
Subhanallah..
Maha Suci Sang Khaliq
Ku tengadahkan
kedua tangan ini
Bumi pun tafaqur diri

Firdaus Syam
Pagar Alam
31/3/020
Jelang senja pojok kamarku
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Bumi Yang Terluka
Hamba Kirim Do'a
Al fatihah..
Ya Allah ujian dari MU adalah hikmah...
Ya Allah cobaan dari MU adalah i’tibar...
Ya Allah jauhkan Azab MU
bukakan pintu langit tobat MU
ha mba merendah pada MU
Bu mi yang terluka menganga....
ha mba pun duka..
Ala m hening dingin merintih
nestapa..
Bu mi yang terluka..
pertanda za man gera m menuai akhir usia...
ketika manusia
7

masih mabuk kronis
cinta dunia...
Super Nova di ufuk semesta....
memberi tanda tak biasa...
Black Holl di titik pusat semesta
lubang hita m penuh misteri
berta mbah kuat mengeluarkan energi....
menarik tata surya bu mi masuk dala m pusaran
sentripetal...
bu mi yang terluka...
Ya Allah Covid 19...
Inikah batalyon thaun
yang KAU kirim menjadi pertanda..?
datang dengan dia m dan senyap....
bergerombol..
menyebar menusuk ha mparan wajah bu mi..
menghancurkan skenario kesombongan manusia
meluluh lantahkan keangkuhan karya peradaban
yang dipuja puja...
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ha mba termenung di subuh buta...
Melangkah dari beranda ru mah peraduan...
menuju teras mushola
keheningan itu
menerawang ingatan..
tentang berita dari seentaro dunia..
tentang corona..
yang datang membawa perih nyeri
membawa keranda kematian....
cepat...
dan kadang tiba tiba

Firdaus Syam
Pagar Alam
23/3/2020
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Mengetuk Pintu
Langit Mu

Bumi yang menuai kagum kini terasa sepi
mencekam
tak lagi indah gemerlap...
kemegahan lampu kota yang terus menyala..
namun lorong dan jalan demikian hening beku
tak terdengar hingar bingar
ketegaran gedung menjulang
dengan taman kota dunia,
kini membisu...
enggan menyapa..
bandara dan dermaga
sepi langkah manusia
gemercik air sungai dan indahnya kolam
10

kini diam menyepi
Ikan dan burung pun berkedip tak bergairah
semua,...
menyimpan isyarat tersembunyi...
Pintu langit tak bergeming
bumi nestapa
alam meradang....
langit mendung kelabu..
manusia hiruk pikuk
tapi dalam kegalauwan..
ini bukan bencana alam..
hanya kuman kecil
divisi halus..
batalyon thaun datang
berbaris senyap
menyusup lubang hidung
rongga mulut manusia..
hingga paru paru merana

11

Thaun...
tak bisa dilawan dengan peluru dan senjata
bukan bencana alam
tapi banjir kiriman dari langit
geger..
geger jiwa...
geger fikiran...
geger perasaan...
geger..
geger perbingcangan
belum runtuh juga keangkuhan manusia
belum thobatkah para penguasa...
Pintu langit tak bergeming....
Hari...hari..
setiap menit waktu berlalu
siaran media cerita corona...
suara radio bicara corona..
gambar tv berwajah corona
bicara di medsos tentang corona...
12

Pintu langit tak bergeming
Fikiran manusia
melambung tinggi..
mencari jawab corona..
polemik budaya terus bersuara
polemik biaya terus dihitung berapa
polemik cara diperdebatkan diberbagai media
hingga ketersediaan sarana
semua bertanya..
semua bicara....
berapa butuh ventilator
berapa manusia yang disapa corona..
berapa dana harus tersedia
Tapi,
tak ada gema suara berapa kesalahan yang
manusia perbuat....
berapa do”a munajat sudah diperbanyak
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Pintu langit takkan bergeming
manusia bangga
melawan kodrat
mencinta bumi...
tapi berpaling dari pintu langit...
Pintu langit tak bergeming..
Kini..
penguasa tak lagi bicara
kemegahan dan keunggulan
penguasa lupakan capaian pertumbuhan...
karena Tuhan rupiah kini terpuruk parah...
uang yang di pertuhankan
bergandeng kursi jabatan
telah lunglai hilang wibawa
tertutup pintu hati..
wajah penguasa tampak kecut...
plintat plintut
kata tak lagi bertuah
meratap pilu tersenyum ragu
14

Pintu langit tak bergeming..
Wahai manusia..
abdi,...
panjenengan,..
sadonyo...
hanyalah hamba
dari Pemilik pintu langit
Insan mulia
kini layu tak berdaya..
patut,
bertanyalah..
bangunkan sukma...
buka pintu hati dalam nafas fikiran dan jiwa
yang dalam
tafakur....
muhasabah...
basahi tubuh dan tapak bumi
dengan air suci
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rendahakan hati..
ruku dan sujud
luluh lantahkan kesombongan jiwa
keangkuhan raga
agar Pintu langit terbuka..
menarik wabah ini..
memanggil ribuan batalyon thaun kembali
meninggalkan bumi....
tak ada lagi
nafas yang terengah..
tak ada lagi
manusia menggigil tak berdaya
tak terlihat lagi orang menggelepar tiba tiba
atau....
terkurung dalam karantina
karena corona...
sudahkah kita tobat
sudahkah runtuhkan keangkuhan jabatan..
dan keranjingan pesona dunia
mempertuhankan uang dan popularitas.....
16

karena itu....bala datang
batalyon tahun menyerang
menampar untuk setiap pendusta..
Ya Allah...
hamba ketuk
pintu langit Mu
maaf dan ampun
silap hamba..
turunkan
rahman dan rahim Mu
datang menyapa manusia..
agar dunia pun..
tersenyum kembali.....
bagai bayi baru terlahir..
bagai mawar mekar di pagi hari....

Firdaus Syam
Pagar Alam
20/3/020
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UNTUKMU PAHLAWAN
KEMANUSIAAN
Ada dari hamba MU
mulia raya dan syahid...
para medis
dokter...perawat..relawan..
dan komunitas peduli wabah corona..
mereka berjuang lelah
dalam jelaga peperangan melawan wabah pandemik
ada yang tersungkur
tenaga melemah lelah
hingga habis tak berdaya meregang nyawa
tak pamrih tak sedih..
tak kecewa kecuali pengharapan..
para medis mengorbankan waktu tenaga upaya
tuk kemanusiaan..
tulus ikhlas tawakal ..
dan teguh ..
setiap insan meregang kesakitan
18

Ya Allah..
gandakan pahala yang menghadap takdir MU
muliakan dan kuatkan kesabaranpara medis pahlawan
ketika bumi terluka
tinta emas
terpahat kemilau buat para medis
disinggasana ayat semesta..
do’a dan hormat untuk para medis..
andalah pahlawan kemanusiaan.
prajurit berbaju putih..
berjiwa tanpa pamrih..
berhati suci..
bela negara ini
hening dingin menyayat pilu
selimut ziqir di ruang waktu
menebarkan harum kebajikan
mengayuh ikhtiar..
tanpa peduli waktu
Ingat firman MU ya Allah;
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“Kami perlihatkan tanda tanda kebesaran MU
baik pada alam semesta ..
maupun dalam dirimu sendiri...
hingga nyata kebenaran Kuasa MU”
Sungguh firman MU
tak tergoyahkan
oleh ke kufuran manusia ..
lalu....
hamba pun tunduk sendiri
mengingat MU
wajah merona pilu..
ku coba membuang ragu...
jauh...
sejauh lazuardi MU
tersungkurlah...
hamba tersungkur...
kepalaku
ruku sujud..
dihamparan sajadah bumi
sajadah panjang...
hamparan perjalanan hidup
bumi yang terluka.. menganga dan menyayat
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Ya Robbi...insani...
Maafkan kami
Hamba MU yang lupa
bangunkan
untuk mengerti...
Bumi yang terluka ini
mengajarkan manusia
untuk tak luput....
terharu dan tunduk
meretas do’a ...

Firdaus Syam
Pagar Alam
23/3/2020
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PAHLAWAN KEMANUSIAAN
MEDAN PERANG CORONA
Tenaga medis..
sabar mu..
terlukis bagai embun putih tersentuh sinar
mentari
bening menghangatkan
menyentuh tubuh tubuh yang menggigil
merintih sunyi..
sendiri terkulai
tak ada daya
melawan kejamnya corona
Tenaga medis
semangat mu..
tak henti..
bagai angin sejuk
bertiup di lembah sunyi..
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walau rintihan korban
memilukan hati
serta melelahkan ragamu
Hari demi hari mu...
persembahkan..
tangan dan ragamu
tak henti menjemput
insan korban corona
yang mengalir
silih berganti datang
bertubi tubi...
menguras energi mu...
hingga batas upaya mu
Oh para medis, dokter..
dan relawan kemanusiaan
tak ada lagi waktu
sejenak pulang
tuk memeluk rindu keluarga
23

melepas penat..
membagi cerita..
membuang duka nestapa..
dalam tugas mulia ini
Wahai..
tenaga medis..
kaulah.. ..
pahlawan kemanusiaan
teguh sumpahmu
tuk terus bertempur dimedan perang covid 19
meski...
terasa tak nyaman
menelan perasaan pahit kecurigaan ..
antara pemburu
ataukah yang diburu
dari kedahsyatan
Pandemik itu
Tenaga medis..
terdengar berita..
24

lelahmu melampaui
perjuangan mu
amunisimu tak seimbang menghadang ganasnya
medan perang...
Corona 2020..
namun..
tekad mu
Integritasmu tak pernah tergoyahkan..
amunisimu
taklah selengkap politisi senayan...
tak gemah ripah bak pemegang kursi jabatan
Para medis, dokter..
Oh relawan yang mulia
hari hari perih dan sulit
berdiri tegar di front terdepan...
kabar tentang mu.
meneteslah air mata kami.
25

menetes sedih
wajah menatap pilu
atas keadaanmu
satu persatu
pahlawan kemanusiaan
tumbang berguguran
dirusak ganasnya corona
merangsek tubuh tulusmu
senjatamu taklah memadai
meneteslah air mataku..
menetes tak terperi..
menyaksikan
pasukan berbaju putih .
kadang tak layak
standar APD itu..
seadanya...
menetes air mata kami
menetes jatuh ke bumi....
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semoga do’a kita ..
adalah jalan kemuliaan
bagimu
Pahlawan Kemanusiaan
para medis, dokter
dan relawan.
kamu hanya menyeru
“biarlah kami di front terdepan dengan segala
yang kami miliki ini...
tinggalah kamu di rumah..
kunci dirimu
kunci dari keramaian
jauhi kerumunan
aturlah jarak....
isolasikan dirimu
dalam tafakur dan kehangatan tempat
tinggalmu..
kami berseru
tinggal di rumah
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sungguh...
wabah corona
mudah menyebar
jangan biarkan
pahlawan kemanusiaan
menjadi sia...
di medan laga...
jangan biarkan
menjadi korban
bukan karena tak mengerti..
tapi mereka tumbang
satu persatu...
karena kita yang lalai
hilang peduli
untuk membantu.
Do’a dari kita yang bangga padamu...
Pahlawan kemanusiaan
Firdaus Syam
Pagar Alam
Beranda rumah
26/3/020
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CORONA DALAM
DO’A HAMBA MU
Ku duduk bersimpuh ..
Ber-alas ubin pelataran mushola..
Hening hati pun terusik bertanya....
Corona
Virus sematakah...?
yang membuat kini manusia merana..
Membuat dunia tak berdaya
Membikin fikiran dan jiwa bertanya pilu
berduka
Korona....?
Virus sematakah...
Tentara dan senjata tak berdaya....
Teknologi terbukti lumpuh tak jumawa
Manusia menggigil
tersungkur dan terkapar
lalu terkubur..
atau...
Mereka terisolasi.
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Dalam keheningan..
kesepian....
dalam nafas terengah
jiwa gelisah ..
antara harapan dan ketidakpastian..
Corona,
Viruskah.....?
Ketika manusia
Membasuhkan air
Pada tangan..
Muka, telinga, kepala..
Hidung...
kan terhindar..
ada harapan,
ini bukan produk teknologi
Ini tradisi dalam religi yang kuno tapi kini..
nyata mutakhir
sungguh ini ayat - ayat kauniah...
yang Pencipta sampaikan pada kalam dan
firman..
Senjata, pasukan dan peluru
tak berarti
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mengusir corona dari keramaian dunia
dan keangkuhan manusia..
basuh tangan, wajah, terhindarlah
lalu ..
Tatap jernih kehidupan
Hidup itu bukan segalanya
Materi itu bukan obatnya
Kedigdayaan bukan jawabannya..
Basuhlah air bersih dan tak kotor bernajis..
disana ...
ada Sang Maha Pencipta
menegur kesombongan dan pongahnya manusia...
Kemarin,
Begitu bangga akan otak juga teknologi
jadi segalanya...
Kini,
Kehidupan dunia lumpuh
Penuh tanya
Walau senjata peluru dan pasukan tentara
selalu terjaga
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Mati kutu...manusia
Mati kutu...kesombongan
Hanya ...
dengan”tentara lembut”
Sang Pencipta Alam
kirimkan..
menghancurkan..
Konspirasi manusia...
Meng obok obok
keras kepalanya manusia
Ya Allah,
Engkau ingatkan hamba tentang Raja Namruz
yang mati lemas terkulai
hanya oleh seekor lalat..
Engkau ingat kan hamba runtuhnya keangkuhan
peradaban Noeh dengan air yang lembut
membanjiri wajah dunia..
Engkau ingatkan hamba akan singgasana yang
runtuh tertinggal hanya.. piramid
sebagai saksi takkaburnya dinasti Fir’aun
menatap langit menantang MU dengan nujum
dan ahli sihirnya...
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lalu ditenggelamkan
dalam kegelapan lautan..
Engkau robek kebesaran Romawi
dengan wabah pes
menyeruak hingga
menembus pilar singgasana istana
negara, rakyat dan kaisar mati bukan di
medan laga.....
Hanya..
dikirim virus yang kecil...
tentara Allah didatangkan
Dengan “senjata virusmu”..
Engkau lumatkan Abraham tentara Gajahnya
Hanya..
segerombolan burung Ababil dan sebongkah
tanah yang panas...
Engkau tenggelamkan ke bumi kaum Luth,
Tsamud dan Aikh.....
Hanya..
Dengan satu teriakan suara gemuruh..
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Engkau pindahkan singgasana Ratu Balqis
Hanya..
dalam sekejap..
dengan tentara halus
atas kuasa MU..
Semua peradaban menjadi nestapa ..
Karena penguasanya lalim..
dan senang melawan aturan Tuhan...
Ya Allah...
Akankah Engkau lumatkan peradaban akhir
zaman ini
dengan bala tentara Mu yang sangat halus
tapi perkasa
namun lebih ganas dari kesombongan dan cipta
karya teknologi manusia
Ya Allah...
Ampun hamba-hamba Mu ini
Beri kami kesempatan
tuk berdo’a...
bertobat
Membasuh tangan, muka kepala hingga kaki
hamba
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Untuk bersuci...
Mengusir thaun...
dengan meruntuhkan sombongnya hamba
Untuk ruku dan sujud...
tersungkurlah
kepala hamba..
Pada tanah bumi tempat setiap manusia
berasal tercipta...
Oleh kehendak Mu
Ya Allah,
Akhirilah bencana ini.
Ulurkan rahman dan rahim Mu..
Pada setiap insan di bumi..
Bukalah pintu..
Hidayah dan taufik Mu..
Agar ketakutan..
kegelisahan....
kepanikkan ...
setiap insan..
disetiap pusat hingga
sudut sudut bumi....
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Berganti dengan ketawadhuan
pada kebesaran Mu..
Ya Allah...
Tiada daya dan upaya kecuali atas kehendak
Mu..

Firdaus Syam
Pagar Alam..
Senja di beranda Mushola..
16/3/020
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UNTUK SAUDARAKU:
MELAWAN CORONA
Jangan lari karena takut corona..
Hadirka do’a dan tegakkan pola hidup sehat..
Jangan caci maki sana sini karena corona..
Buatlah ungkapan bijak
agar panik tak meluas melanda....
Jangan protes virus corona dengan melempar
kesalahan
kesana kemari..
takkanlah berarti...
jadilah relawan sejati
sebisa kita beri...
bagi semua anak negeri
Jangan keluar kata kotor
Mengumbar kebencian
dan kemarahan..
dari mulut kita karena.. corona ...
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Perbanyaklah basuh tangan muka, hidung,
telinga, mulut dengan air suci wudhu..
kita sudah membunuh virus corona...
Jangan mengumbar kesenangan dan rekreasi
disaat negeri sesulit ini..
Tebarkanlah semangat hidup ...
Membangun benteng dari rumah kita
bahwa kita terus berjuang mengusir virus
corona....
Jangan perdebatkan tempat ibadah untuk
dikosongkan
semata..
takut wabah corona..
Jadikan tempat badah
Sebagai epi centrum menggemakan doa
dan ...
dakwah kemanusiaan...
Jangan jadikan corona dalam medsos untuk
mengumbar kebencian politik ...
suarakanlah kebenaran itu..
semata ibadah
untuk kebaikan semua...
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Tinggalkan sifat setan; berkeluh kesah,
marah, benci, mengumpat, menebar fitnah,
memprovokasi, putus asa dan pandai mencari
kesalahan..
hasilnya...
hanya memperluas permusuhan
dan kekacauan sosial
karena corona..
Suburkanlah sifat kekhalifahan; sabar, benar,
taat, berkorban, dan tegakkan sholat di
sepertiga malam..
munajat melawan corona...
Jadilah manusia Indonesia
bagaikan Wali .....
bangun dikala sepertiga malam..
menadahkan tangan
seraya berdo’a..
dan..
Jadilah manusia Indonesia bagaikan Singa
Relawan saat siang hari...
tak cukup bicara,
berbuatlah nyata
melawan corona....
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Saat bencana wabah melanda tanah negeri
ini...
buang jauh jauh sifat benci juga sifat curiga....
tegakkan ..
soliditas kemanusiaa
Allah SWt ..
tidak pernah tidur..
untuk melindungi
dan....
memenangkan keadilan..

Firdaus Syam
Pagar Alam
19/3/020.
dari sudut kamarku
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BELA NEGARA
HENTIKAN CORONA
BANGKITLAH AKU
BANGKITLAH KAMU
BANGKITLAH KITA SEMUA
DO’A UNTUK MU
DO’A UNTUK KU
DO’A TUK..
RAKYAI NDONESIA..
KU TAKKAN PUTUS ASA
MELAWAN CORONA
KU TAHU,
SEMUA ADA HIKMAH..
BERJUANG TERUS
TAATKAN ATURAN..
TAK LAMA,
CORANA PERGI
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MARI SALING INGATKAN
MARI SALING MEMBANTU
KARENA KITA
SATU SAUDARA
TETAP ADA DI RUMAH
BANTU TEMAN YANG SUSAH..
STAY HOME..
STAY HOME
SEMANGAT
SEMANGAT
USIR CORONA,...
KAU TAK PERLU
PULANG KAMPUNG
KARENA NEGERI ADALAH KAMPUNG MU..
SAYANGI SEMUA
RAKYAT INDONESIA
DO’A PUN TAK HENTI
CORONA PASTI PERGI..
Firdaus Syam
Pagar Alam
6/4/020.
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COVID 19 MEMBUAT
KITA KEMBALI KUAT
Ya Allah ..
rahman dan rahim Mu...
meresap dalam syukur hamba
melawan kegelisahan dunia saat ini
Keperkasaan Mu
telah melipatgandakan kemauan hidup
hamba...
dengan imun menghadapi corona.....
begitu murahnya kuasa Mu
menjadikan bumi terlahir kembali bersih
saat semua meyepi diri
bumi yang sunyi itu ..
kini pulih kembali..
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Ya Allah..
kelembutan Mu
menjenguk halus kesadaran jiwa setiap
manusia
Corona itu bukan musuh...
Ia datang untuk mengembalikan
keseimbangan semesta...
ia datang tuk menunaikan kehendak takdir
Mu
Covid 19 datang..
ternyata telah mengajarkan
manusia
untuk tau waktu tafakur diri..
merecovery rona wajah bumi yang asam
penuh polusi...
Ya Allah...
Enkau kirimkan hikmah..
corona bertandang..
salju bumi membeku kembali...
laisan ozon menebal
pohon semarak tumbuh warna warni
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Keheningan sesaat
menghadirkan unggas, burung
berterbangan...
menembus awan putih...
udara berseri berdamping
cerahnya mentari..
bulan malam kuning emas
air, sungai, muara
mengalir jernih.
mengendapkan limbah
dari tangan tangan insani..
Ya Allah..
sejenak social distancing..
sejenak phisical distancing
sejenak lockdown...
Ini..
bukan penjara besar
bukan rumah kematian
bukan azab dari marah Mu
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Corona ...covid 19
Adalah cinta..
menyegarkan kembali
wajah bumi yang penuh rona terluka
menghitam..
mentafaqurkan kembali
semua insan...Mu
bergegas merenung jati diri
dalam ruang waktu ..
ketika sejenak sepi..
Ya Allah Covid 19
membuat hamba kembali kuat...
Imun..
Firdaus Syam
Pagar Alam
6/4/020
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Bagian 2
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MARHABAN YA
RAMADHAN.. MARHABAN
YA KARIM...
Dari lubuk hati terdalam ku ku ketuk pintu
yang mulia
Menggenggam tasbih harum bunga jempa
Bulan mulia ramadhan kan tiba
Mari kita sambut penuh bahagia
Bunga Anyelir
Bunga Melati
Ramadhan hadir
Kita Syukuri
Bunga kamboja
Bunga flamboyan
Kami yg tak luput dari dosa
Mohon dimaafkan
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Bunga kamboja
Bunga Sedap malam
Saat puasa
Tak lupa sholat malam
Anak Melayu memancing ikan;
Perahu berlabuh ditengah lautan.
Sambil menunggu datangnya Ramadhan;
Permohonan maaf kami sampaikan.
Permata bacan dari pulau seberang;
Sangat elok bersanding berlian.
24 April sudah Ramadhan;
Salah dan khilaf mohon dimaafkan.
Dinda ibadah elok nan rupanya;
Berwajah takwa nan demikian jelita.
Ramadhan kini berada di ufuk mata;
Mari Bersama kokohkan Iman dan Taqwa.
Bunga flamboyan berguguran indah;
Di sepanjang jalan merah menawan
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Harum Ramadhan tercium sudah;
Corona pergi raih ketakwaan
Makan roti tak elok berdiri;
Bila roti jatuh kita bersedih.
Bersihkan hati sucikan diri;
Covid 19 pergi kita syukuri

Firdaus Syam
Pagar Alam
Ramadhan 2020
April 24.
Diatas sajadah kamarku
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Sepuluh Hari
Terakhir
Ada rasa malas menghinggapi hamba Mu
yang sedang shiam..
berpuasa
Ada rasa jenuh
menyelimuti perasaan dan jiwa hamba Mu ..
yang sedang shiam di penghujung
ramadhan
ada godaan dalam qolbu hamba Mu
yang sedang shiam..
karena nafsu atas selera dunia...
yang menguasai perut dengan makanan dan
hidangan ..
pakaian dan hiasan
Khusus untuk hari yang baru..
di hari raya agung..
hari yang fitri...
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Shiam itu tenggelam dalam lautan
kekalahan untuk menahan keinginan nafsu
ambruklah benteng ibadah tinggallah nafsu
setaniah merasuk diri
ujub..ria..takabur..dayus...
Iri..dengki ..syirik..
membuang waktu dengan hal sia
menghanyutkan kesucian shiam...
Bagi para pejuang ramadhan
sepuluh hari terakhir..
adalah sepuluh hari.
bala tentara istigfar
ditambah..
dan digandakan
Sepuluh hari terakhir..
adalah kekayaan jiwa
dengan memiliki rasa syukur..
selalu merasa cukup..
ditegakkan
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dan dikokohkan dengan
ketulus ikhlasan
Sepuluh hari terakhir perbanyak menebar
kebaikan
sadaqoh, infaq, zakat..
segera ditunaikan...
Sepuluh hari terakhir..
kayakanlah ucap hamba
fikiran ..
langkah ...
dengan dipenuhi muhasabah..
jauhkan dari hal yang tak berguna..
jauh dari ghibah..
dan mencela ..
membuang kebiasaan tak berguna..
juga sendaugurau tak bermakna
basahi mulut hamba dengan ziqir, doa dan
kebaikan..
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Sepuluh hari terakhir..
adalah meraih
peluang dan kesempatan..
bagi hamba..
takkan pernah tahu dengan pasti apakah
ramadhan tahun depan..
masih diberi kesempatan..
Sepuluh hari terakhir
adalah saat Tamu Agung akan segera pulang
pamit meninggalkan pesan pamungkas
seiring datangnya malam kemuliaan 1000
bulan
Bila puasa hamba yang berpuasa karena
semata mengharap rahmat Allah..
Lalu...
terjaga penuh dengan ibadah dan kebaikan..
bebaslah
bebaskan
hamba dari Api Neraka.....
Ya Allah..
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Sungguh..
Ramadhan ini jembatan.. khusnul
khotimah...
Sepuluh hari terakhir...
kini hamba arungi..
Dalam balutan ramadhan tahun ini
Masih ada kesempatan
seiring tarikan nafas hamba
Ya Rabb insani..
Itu yang hamba pinta..

Ramadhan covid 19
13/52020
Firdaus Syam
Pagar Alam
Teras rumahku.
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MANANGISLAH
UNTUK PINTU
MAGHFIRAH
Menangislah...
Menangislah qalbuku
Menangislah jiwaku
Menangislah bagai mata air
mengalir dikelopak mataku...
seperti aku tercipta....
Ya Rabbi.
Menangislah.
Menangislah mauku
bagai air sungai..
mengalir di pipiku..
Menangis untuk..
Sang Maha Pencipta...
Ya Khalik...
Seperti aku menangis saat keluar dari rahim
emakku
Hingga emakku terenyum..
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Menangislah...
Menagislah sekerasku
Menangis memecah heningnnya dunia
Menangis aku..
dalam dekapan pangkuan kedua tangan
Bapakku
Hingga qomatpun berkumandang
terdengar ditelingaku
saat air mata kebahagiaan Bapaku
memecahkan pengharapan
untuk kelahiranku..
Ya Allah..
Menangislah aku
Saat diperjalanan usiaku..
Saat diparuh kedua bulan kemuliaan
ramadhan..
saat kesucian hamparan bumi dipenuhi
ibadah..
Saat dosa tak terbilang..
Saat kesalahan tak terhitung
Saat kerasnya hati tak terluluhlantahkan..
bagai gelapnya malam
bagai jelaga dosa berkarat diperjalanan
usiaku
Ya Allah...Rabb insani
Menangislah aku..
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tak malu aku menangis
Karena aku pun tak malu saat lahir tak
berbalut baju aku menangis menatap awal
dunia ini
yang penuh ujian cobaan dan kesenangan..
Menangis aku..
diatas hamparan sajadah ramadhan dihari
sepuluh kedua....
dihamparan kasih sayang Sang Maha
Pencipta terhampar karpet kemuliaan dari
seribu bulan ini...
Ya Allah..
Menangislah aku di ramadhan ini..
Ramadhan covid 19..
Ranadhan tafaqur diri..
Menangislah aku..
Menagis air mata kebahagiaan..
Airmata pengharapan..

Firdaus Syam
Pagar Alam
Ramadhan Covid 19
3/4/020
Mushola Al Askar
Akabri.
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TAMU AGUNG
MOHON DIRI
Tamu agung itu demikian setia..
Tamu agung itu hadir berkala
Setiap tahun datang menyapa....
Memberi kabar gembira.
bagi setiap insan...
yang masih menghirup nafas..
dari sisa usia yang tersedia..
Tamu agung datang
tak pernah bosan..
Tak minta untuk dihormati karena dia...
demikian terhormat..
Tak minta dilayani karena dia melayani
penuh kemuliaan mengalir pada insan yang
menyambut
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ditengah rinai dan teriknya perjalanan hidup yang
selalu manusia alami...
Ada senang..
ada sedih..
Ada tawa...
ada tangis
Ada terasa lapang .....
ada terasa sempit...
saat bangkit.
dan terhimpit..
berkelindan ....
dalam kejaran waktu...
kala rasa gelap..
mencekam menghadang dengan pedih menyayat
dikehidupan
hingga rasa lapang....
nan bahagia..
bagai mega putih..
bertebar dilangit biru
dalam percikan cahaya mentari...
di kehidupan pagi....
diiringi alunan kicauan burung,
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gemercik air terdengar, gesekan kayu bambu
terdorong angin...
adalah gubahan irama alam..
membuat insan tertambat harapan cinta dan karsa
cita
Ramadhan...
Bulan mulia penuh kemuliaan..
lebih dari seribu bulan..
83 tahun dalam hitungan waktu manusia
Bulan suci yang mensucikan umat manuia di
bumi...
bulan pembakaran yang membakar ...
hati keras manusia ..
hingga lembut melebur...
lalu menguap ..
hilang ditelan semesta..
Ramadhan..
bulan ampunan juga rahmat..
meluluhlantahkan dosa hingga yang hanya
serpihan debu dosa yang tersisa terlumatkan tiada
sisa..
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Ramadhan
Mencurahkan rahmat dari kebekuan, kesulitan,
keputusasan,
dan penderitaan manusia...
membawa kekuatan baru dan prima...
bagi mereka yang berpuasa dengan ikhlas
menggapai pesan tamu agung ini..
Ramadhan..
Tamu agung... membebaskan manusia
dari kesengsaraan penderitaan..
dari kejahatan hawa nafsu amarah dan lawamah..
dari api neraka....
neraka dunia
dalam jilatan api kesombongan...ujub...ria..
takabur...malas...egois..
tak peduli...korup..
rakus dan serakah..
Hingga neraka abadi akhirat yang membelenggu
kemusrikan...kezaliman ..
kefasikan...
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Ramadhan...
Membawa amnesti bagi semua insan manusia seisi
bumi yang cinta akan kehadiran...
rindu akan pesannya...
Bahagia akan balasannya...
Tahun berganti..
Ia datang selalu kembali dan pergi....
Kini sang tamu itu pamit
meninggalkan insan.. dengan rona rona kehidupan
selalu menghadang....
Ramadhan
Sang tamu agung memancarkan senyuman
perjalanan tanda berpisah
kita, ...
tak dapat memastikan ..
akankah ada sisa waktu kembali menyapa
menerima Tamu Agung Ramadhan di tahun nanti...
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Sang tamupun pergi...
meninggalkan isyarat..
sudahkah kita beribadah bulan ramadhan..
dengan tulus ikhlas...?

Firdaus Syam
Pagar Alam
Pojok kamar
Mentari pagi..
ujung ramadhan
22/5/030
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MUTIARA
RAMADHAN
Agungnya mutiara ramadhan
Mulianya mutiara ramadhan
Indahnya mutiara ramadhan
Adalah pesona jiwa raga kehidupan
Pesona mutiara ramadhan
Bagaikan mentari menyinari bumi memberi
enerji dan semangat hidup
Pesona mutiara ramadhan
Bagaika air jernih bersih dan suci tak
bernajis mengalir menghidupkan alam untuk
keberlangsungannya
Pesona ramadhan
Bagaikan kemilau cahaya merambat menembus
mega menyentuh pohon ngarai lembah dan
dataran rendah wajah bumi yang subur warna
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warni elok dipandang kasat mata dan kaca
bathin
Pesona romadhan
Bagaikan tuan dan puan muda yang hadir
rupawan menawan hidup penuh gairah dan cita
laksana bintang
Pesona ramadhan
Bagai kupu kupu warna warni yang
beterbangan kian kemari hinggap hanya diatas
serbuk sari bunga dalam sejuta taman asri
merangkai mayapada bumi
Pesona ramadhan
Bagaikan embun rinai hujan, yang jatuh pada
palimbahan dan ngarai bergemuruh memberi
gemercik gairah mengejar karsa mulia
Pesona ramadhan
Bagaikan awan berarak dan deburan ombak
menghantam batu karang merambat menembus
celah celah pohon dan lembah membawa
kecambah kehidupan
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Pesona ramadhan
Adalah pesona hamba Allah yang mengisi
ruang hidupnya untuk mensucikan diri,
membasuh kedua tangan wajah rambut hingga
ujung jari jemari kaki
Adalah pesona hamba Allah yang berdiri
ruku sujud dan bersimpuh dalam libasuh
taqwa, mengadahkan tangan mengakui betapa
khehilapan dan dosa selalu ada dalam diri
untuk mau mengakui dan meminta maaf tanpa
henti...
Pesona ramadhan adalah pesona hamba Allah
yang kembali kepalimbahan fitrah taqarub
tawadhu tawakal dan taqwa
tegakkan berdiri dalam pendirian hidup
berjuang tak minta dipuji kecuali ridho Allah..
Pesona ramadhan adalah komitmen berjuang
di jalan Allah melepaskan belenggu pencitraan
pesona dunia yang fana, kecuali berjalan
menyebrang titian keabadian dengan mengisi
ruang ramadhan dengan amal amal kebajikan..
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Pesona ramadhan..
Lalu kudiam menggores untaian kata ini..
karena luasnya samudra keindahan bulan
ramadhan bulan barokah bulan mulia seribu
bulan..
Ya Allah terimalah do’a dan amal hamba
yang hanya setetesan air dibanding luasnya
samudra yang Agung Mulia dan Indah

Salam ta’zim
Firdaus Syam
Pagar Alam
30/4/020
8 Ramdhan 1441 H

68

Pantun Idhul
Fitri Covid 19
Dari lubuk hati terdalam ku ku ketuk pintu yang
mulia
Menggenggam tasbih harum bunga jempa
Bulan mulia ramadhan berpisah jua
Mari kita sambut lebaran dengan bahagia
Bunga kemboja bunga melati
Habis puasa terbit idhul fitri
Kami minta maaf dari lubuk hati
Menyambut syawal dengan senang hati
Bunga dijambangan disimpan
Dijambangan indah bunga melati
Ramadhan pergi memberi senyuman
Insya Allah tahun depan hadir kembali
Bunga Anyelir
Bunga Melati
Ramadhan pergi
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Tahun depan bertemu lagi
Bunga kamboja
Bunga flamboyan
Kami yg tak luput dari dosa
Mohon dimaafkan
Bunga kamboja
Bunga Sedap malam
Ramadhan tiada
Syawal saling memaafkan
Anak Melayu memancing ikan;
Perahu berlabuh ditengah lautan.
Selamat berpisah Ramadhan
Saling memaafkn kami sampaikan
Permata bacan dari pulau seberang;
Sangat elok bersanding berlian
Selamat jalan bulan ramadhan
Salah dan khilaf mohon dimaafkan.
Tuan puan ibadah elok nan diamalkan
Berwajah takwa nan demikian jelita
Ramadhan kini berlinang air mata;
Kokohkan iman saling memaafkan
Bunga flamboyan berguguran indah;
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Di sepanjang jalan merah menawan
Harum Ramadhan tercium sudah;
Corona pergi syawal pun tiba
Makan roti tak elok berdiri;
Bila roti jatuh kita bersedih.
Bersihkan hati sucikan diri;
Covid 19 pergi dihari raya fitri.

Firdaus Syam & Keluarga.
Ramadhan 2020, Mei 23.
Diatas sajadah kamarku
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SANG TENTARA
SUBUH
Sang tentara subuh..
Panggilan komando itu datang...
Panggilan komando itu bukan dari komandan
regu, peleton, kompi, batalyon, atau divisi bahkan
panglima tertinggi..
Panggilan itu datang dari Yang Maha Tertinggi..
melalui azan
gema terdengar
bersahut sahutan dari timur hingga barat, dari
utara hingga selatan..
dalam satu komando Takbir..
terdengarlah gema panggilan agung ..
mari kita sholat,..
mari kita meraih.. kemenangan
Sang tentara subuh itu melangkah bukan untuk
gagah dan meneriakan perang menumpahkan
pertikaian dan darah
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Tentara subuh itu melangkah merapatkan barisan
untuk ruku, sujud, dalam satu komando seluruh
dunia, dalam waktu yang sama, arah yang sama
tujuan yang sama gerakkan yang sama sasaran
yang sama..
membesarkan kalimat Takbir..Sahadat..Tahlil
Menaburkan kedamaian dengan do’a
bagi semua makhluk..
dan jagat raya semesta
Sang tentara subuh itu bukan berbekal pakaian
loreng, peluru, sangkur, sepatu laras, topi baja,
senjata, apalagi bahan peledak....
Sang tentara subuh itu berbekal wudhu, kesucian,
pakaian libasuh taqwa,
bersenjata sahadat, iman, silaturahmi, kasih sayang
nasehat, dan hikmah
dalam shaf-barisan mengajak keselamatan dan
kedamaian..
Sang tentara subuh itu
bukan berlindung dalam tameng bangker serta
pakaian anti peluru..
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Tentara subuh itu berlindung dengan asma Allah,
ziqir, do’a, mental iman yang tangguh,
dan malaikat yang mendampinginya...
Tentara subuh itu, teritorialnya mushola, masjid
dimana mereka tinggal, menjaga datangnya
kejahatan menjelang subuh hingga waktu suruk..
Tentara subuh bekalnya bukan senjata dan logistik,
Tentara subuh bekalnya sahadat dan niat yang
kuat,
bukan karena keinginan manusia, tapi keinginan
tunduk berserah diri kepada Allah pencipta
semesta
Tentara subuh itu,
musuhnya bukan lawan yang bersenjata,
musuh tentara subuh adalah kemalasan, ketidak
cintaan, kebencian..
cinta dunia...
tapi takut akan kematian...

74

Sang tentara subuh adalah jundullah yang tak
gentar dengan kemunafikan, kebohongan, ketidak
jujuran anti kebenaran,
menentang terhadap mereka yang senang dengan
cara kekerasan serta kelicikan
Sang tentara subuh itu
cinta tanah air bukan slogan, tapi amal amal
kebajikan...
dan Taqwa

Firdaus Syam
Pagar Alam
12 Ramadhan covid 19
5/4/020..
Mushola Al Askar
Akabri.
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Nuansa Tahajud
Nuansa hening..
Membangunkan ku..
Dari selimut malam..
Mataku yang terpejam
Terbuka seketika...
Menerawangi langit kamar..
Tempat ku tumbuh remaja hingga kini....
menabung usia....
Tetes air mata sedikit membasah relung..
bola mataku..
Menghujam sadarku..
Ketitik pusat kalbu...
Aku berteriak ...
Dalam bilik hatiku...
Ya Allah....
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Betapa rahman dan rahim Engkau yang Maha
Agung..
Menyapa hamba demikian lembut...
Demikian halus....
Membelai mata dan hatiku..
Untuk ku terjaga....
Seolah Engkau yang merindukan ku...
Malu...malu...
Isin... hamba Mu ini..
Sungguh kasih sayang Mu
Membangkitka maluku
Sadarku...terbangun
karena Kuasa Mu....
dari tidur...
ku terjaga..
Karena kasih Sayang Mu.
Engkau yang Maha lembut..
Menembus jasad dan rohku..
Yang demikian..
berhutang dosa...
bermandi lara.....
Berkawan dunia...
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bersahabat kesenangan..
Berpeluk harta dan kedigdayaan tahta..
Walau penuh fatamorgana
Ya Allah nuansa hening ini..
Mengingatkan ku akan fana dunia...
Pasti tenggelamnya hamba Mu ini dalam
lautan debu semesta....
Hilang tak ada arti...
Bagai setitik bumi dari luasnya semesta...
Bagai setitik debu di padang arafah...
Bagai setitik embun di kedinginan pegunungan..
Bagai setetes air di tujuh samudra Mu....
tiada artinya hamba berbanding ciptaan Mu..
Ya Robbi....Robb insani...
Aku bangun duduk perlahan di tepian dipan
pembaringan
Kaki ku terjuntai dengan mata menerawang
mengucap kata....
Alhamdulillah....
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Aku masih diberi waktu bangun....
Aku masih diberi kesempatan
dengan tarikan nafas
untuk hidup...
Melangkah mengadah bersimbah wudu...
Merunduk dipangkuan sajadah....
Berselimut pakaian...
libasuh taqwa.....
Ya Rabb, ...
Syukurku padamu..
Ikhlasku atas Kuasamu
Sabarku atas kasih dan sayang mu...
Tawakal ku atas Takdirmu...
Di Nuansa kelam malam
Yang singkat segera berlalu..
Dalam Nuansa cahaya Megah Mu..
Aku merenung dalam tetes air mata menghujam
ke lubuk hati terdalam...
Membuncah lidah..
Mengagungkan asma Mu..
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Astagfirullah...
Subhanallah...
Walaillahailallah huwaullahu akbar......
Kutatap sajadah..
Kurengkuh doa dan ...
lafaz qur ani...
Pada temaram 1/3 malam
Hanyutlah aku...
Hamba Mu ini..
dalam nuansa Tahajud...

Firdaus Syam
Pagar Alam
Di Pojok Kamar
Tempat ku dibesarkan
13/8/019
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Yuk Tahajud
Nuansa hening..
Membangunkan ku..
Dari selimut malam..
Mataku yang terpejam
Terbuka seketika...
Menerawangi langit kamar..
Tempat ku tumbuh remaja hingga kini....
menabung usia....
Tetes air mata sedikit membasah relung..
bola mataku..
Menghujam sadarku..
Ketitik pusat kalbu...
Aku berteriak ...
Dalam bilik hatiku...
Ya Allah....
Betapa rahman dan rahim Engkau yang Maha
Agung..
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Menyapa hamba demikian lembut...
Demikian halus....
Membelai mata dan hatiku..
Untuk ku terjaga....
Seolah Engkau yang merindukan ku...
Malu...malu...
Isin... hamba Mu ini..
Sungguh kasih sayang Mu
Membangkitkan maluku
Sadarku...terbangun
karena Kuasa Mu....
dari tidur...
ku terjaga..
Karena kasih Sayang Mu.
Engkau yang Maha lembut..
Menembus jasad dan rohku..
Yang demikian..
berhutang dosa...
bermandi lara.....
Berkawan dunia...
bersahabat kesenangan..
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Berpeluk harta dan kedigdayaan tahta..
Walau penuh fatamorgana
Ya Allah nuansa hening ini..
Mengingatkan ku akan fana dunia...
Pasti tenggelamnya hamba Mu ini dalam
lautan debu semesta....
Hilang tak ada arti...
Bagai setitik bumi dari luasnya semesta...
Bagai setitik debu di padang arafah...
Bagai setitik embun di kedinginan
pegunungan..
Bagai setetes air di tujuh samudra Mu....
tiada artinya hamba berbanding ciptaan Mu..
Ya Robbi....Robb insani...
Aku bangun duduk perlahan di tepian dipan
pembaringan
Kaki ku terjuntai dengan mata menerawang
mengucap kata....
Alhamdulillah....
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Aku masih diberi waktu bangun....
Aku masih diberi kesempatan
dengan tarikan nafas
untuk hidup...
Melangkah mengadah bersimbah wudu...
Merunduk dipangkuan sajadah....
Berselimut pakaian...
libasuh taqwa.....
Ya Rabb, ...
Syukurku padamu..
Ikhlasku atas Kuasamu
Sabarku atas kasih dan sayang mu...
Tawakal ku atas Takdirmu...
Di Nuansa kelam malam
Yang singkat segera berlalu..
Dalam Nuansa cahaya Megah Mu..
Aku merenung dalam tetes air mata
menghujam ke lubuk hati terdalam...
Membuncah lidah..
Mengagungkan asma Mu..
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Astagfirullah...
Subhanallah...
Walaillahailallah huwaullahu akbar......
Kutatap sajadah..
Kurengkuh doa dan ...
lafaz qur ani...
Pada temaram 1/3 malam
Hanyutlah aku...
Hamba Mu ini..
dalam nuansa Tahajud...

Firdaus Syam
Pagar Alam
Di Pojok Kamar
Tempat ku dibesarkan
13/8/019
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Hening Di 1/3
Malam
Di 1/3 mala m..
Di penghujung mala m
Hening...
dala m temara m..
taklah menceka m...
Pada relung hati
menghujat jiwa
tiada menika m...
tiada risau apalagi ...
sedu sedan....
yang hadir kezuhudan
remang sunyi..
temara m cahaya iman..
menebar kesejagatan
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semesta....
da mai jiwa..
lapang dada....
hati tenang..
air mata bahagia..
Juwita ujung waktu..
nyanyian ziqir...
menyira m batin dan raga
melarutksn dosa
hempaskan kegelisahan...
Bening hati ini..
Bening mata ini..
nurani sukma...
bagai gelombang
ombak sa mudra..
tak henti..
menggema ...
menembus horison
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tiada batas...
meninggalkan fana dunia..
Lalu...
nurani menembus petala langit.....
Ya Rabb...Ya.. Malik...
Ya Hayyu...Ya.. Qoyyu m..
Ya Ghofur.....
Hanyut cinta ha mba
1/3 mala m

Firdaus Syam
Pagar Alam
14/8/020
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Indahnya Tahajud
Indahnya sholat Tahajud..
Indahnya ruku sujud
Kita berbisik ke lantai bumi.
Atap langit terbentang luas..
menggetarkan semesta MU
Indahnya sholat Tahajud...
Membuka do’a do’a hamba ..
menjauhkan lambung
dari tempat tidur...
mengadahkan tangan..
betapa kecilnya diri ini..
lebih kecil dari debu..
bahkan dari inti atom
yang bertebaran pada samudra lautan..
pada bintang gemintang..
pada ilalang di padang sabana..
pada butiran ombak seluas 7 samudra...
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Indahnya Sholat tahajut..
Hidangan jiwa.
mengisi perut rokhani
melapangkan dada.
menetes air mata bahagia...
Indahnya sholat tahajud..
meruntuhkan ego diri..
membunuh nafsu malas..
membuang nafsu diri..
mengirim do’a untuk semua makhluk di
jagat dunia...
Indahnya sholat tahajud...
mengihklaskan diri..
membersihkan qalbu..
menapak maqom maqom
derajat...
dari janji Ilahi...
Mahqomam mahmudan..
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Indahnya sholar tahajud..
membuka mata terjaga..
menetes air mata..
membasahi lidah..
dengan ziqir dan do’a..
menjulur sukma ke langit semesta...
mengharap damai dunia
hancurkan angkara murka..
lenyapkan wabah dan bala..
meleburkan jasad menjadi setitik cahaya...
menuju cahaya
diatas cahaya...
Ya Allah terimalahah sholat tahajud hamba
Mu ini...
rindukan hamba jumpa dengan Mu...
Azza wazalla...
nikmatkan fikiran jiwa,... perut mulut dan
mata...
sebagai hidangan
yang Engkau berikan
pada hamba yang sedang berkasih da
bercinta
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Ya Allah terimalah kehadiran hamba
pada sepertiga malam
yang indah ini..
wangi sewangi... bunga sedap malam....
Ya Allah...
temukan esok malam
dengan makhluk Mu
yang indah agung dan.. mulia ini
yang hadir di setiap 1/3 malam...
Aamiin
Firdaus Syam
Pagar Alam..
Di hamparan sajadah..
13/4/020
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SELIMUT MALAM MU
Selimut malamku
Adalah nafas mendesah ..
ingat keindahan MU
Selimut malamku
ketika rinduku dikala sunyi ingin jumpa dengan MU
Selimut malamku...
Saat kakiku melangkah dikala sepi segera menemui
cinta MU
Ya Rabbi......
Engkau sentuh relung hatiku
Engkau asah menjadi bening kemilau
Engkau rajut jiwaku..
bak anyaman indah dititik pusat temaram cahaya
disepertiga malam
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Ya Rabbi......
selimuti diriku dengan libasuh Taqwa.....
Ketika percikan air wudhu membasuh kulitku...
bukan dingin yang kurasa
Tapi....
Kerinduan yang dalam untuk menumpahkan
harapan, do’a dan kekuatan
diatas sajadah panjang...
Sepanjang nafas kesadaran ku ........dari MU.....
Lalu....
Ku duduk bersimpuh..
Setelah segalanya tersiapkan...
Pakaian suci dan harum pewangi menyelimuti
kulitku..
Bersimpuhlah....
Takbir......
dalam suara berbisik.., bagai gemercik air ....
menghentak keheningan
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Lalu...
kuruku dan suhud...
Kujauhkan lambung perutku,...
kutanggalkan selimut tidur malam yang hangatnya
se....sa....aat saja
YA Rabbi, ..
Ya Rahman, ..Ya Rahim..
Sungguh tahajud...
Adalah kemilau mutiara selimut malam yang
menghangatkan jiwaku,... menggetarkan semesta MU

Firdaus Syam
Pagar Alam
4/9/020
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Di Mihrab Mu
Aku berdiri di mihrab Mu
Saat azan berkumandang
Saat wajah terbasuh air suci Mu...
Saat saudaraku semua tertunduk merenung
panggilan Mu..
Saat air mata berlinang haru..
Saat kerinduan menyengat hati dan
perasaanku..
Aku berdiri di mihrab Mu
Saat kutatap wajah wajah saudaraku...
Saat ku baca lafaz lafaz firman Mu
Hatiku menangis pilu
Kawanku merunduk sendu..
Membasuh qalbu menjadi tentram...
hening...damai...lapang.
tanpa batas..
Menembus petala..
Mengurai salah dan dosa
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Aku merunduk terduduk..
Diatas alas sajadah...
Bersempit rindu dengan saudaraku...
Mendengar Tausiah mereguk ilmu...
Menatap sajadah ...
Terbentang bak jembatan keselamatan...
Yang akan menjemputku..
Di padang mashar...
Aku termangu mendengar ilmu...
Dari suara ustadz berbagi ilmu dalam majlis
agung dipersaksikan malaikat..
Mencatat amal kebajikan..
Menggores lafaz barisan mujahid....
Aku berdiri tegak..
Memandang sekeliling saudaraku...
Ya Allah...
Dulu yang masih remaja..
Kini semakin menua..
Dulu yang gagah kala sekolah...
Kini mulai membungkuk..
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Dulu bersuara lantang..
Kini menjadi parau dan terbata bata...
Dulu rambut hitam tebal..
Kini memutih...
menjarang dan berkurang...
Ya Allah...
Aku tersadar sungguh hikmah di majelis ini..
Mengingatkan kita..
Usia kita...
Waktu kita...
Semakin berkurang..
Terkikis waktu di telan urusan dunia....
dan...
tak ada kata mengelak..
Kita semua disini..
ya disini...
Akan berpulang jua...

Firdaus Syam
Pagar Alam
8/8/019
di 28 SMA ku.
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TERSUNGKUR
MENYENTUH BUMI
Kepalaku mahkotaku
Isi kepalau otak dan pikiranku...
Kepalaku martabat dan harga diriku...
luar kepalaku letak ku berdiri tegak
memandang dunia dan seisinya
Kepalau letak rambut dan peciku
Tepat simbol penghormatan, kebanggaan
dan penghargaan
Tapi...
semua itu urusan dunia
urusan kebanggaan
berakhir singkat
fana...
kecuali kain kafan
menemani kuburku .
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dan kepalaku...
tiada daya, tiada guna...
Kepalaku...
TERSUNGKUR SUJUD..
Ku Tahajud....Tahajud...
di hadapan Mu..
pemilik segalanya..
tetes air mata..
persaksian hamba..
memohon surut kan dosa...
merdekakan jiwa..
Firdaus Syam
Pagar Alam, 7/8/020
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Bagian 3
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RUANG WAKTU
Waktu terus berlalu
Waktu bukan milik kita
Waktu hanya amanah dari sang pencipta..
Waktu bagaikan cawan yang berisi ruang..
Kita mengisi dengan air kehidupan...
Ada kebaikan dan ada keburukan
Bergeraktak henti...
Ada khilaf...ada luka..
Ada bahagia ada ceria..
Ada duka juga nestapa..
Ada berkah dan pahala..
Tapi ada dosa kadang terlupa..
Waktu yang berisi ruang
Tak pernah henti terisi
Betapapun saat tidur dan tak sadar diri..
Namun nilai pahala tetap mengalir dari setiap doa.
dalam tarikan nafasnya sang hamba..
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Waktu adalah sahabat..
Hanya kadang mengisinya dengan bencana..
Karena niat dan usaha yang tak sehat...
Sahabatku, ...
Izinkan kata maaf dari hamba..
Bila ada ruang waktu .
Dari jumpa pikiran dan jiwa melalui ucap kata
memuat dosa...
Mengisi ruang waktu kita..
Di saat ini ketika ruang waktu masih ada...
Izinkan dalam ketulusan
dan keikhlasan ...
Kusampaikan kata maaf..
Agar ruang waktu kita..
Menjadi tak sia...
Salam takzim...

Firdaus Syam
Pagar Alam
20/6/019
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Hujan Rintik
Pagi ini hujan rintik
Saat hati pagi ini tergelitik..
Pagi ini titik embun berderik
Saat nafas berdetak setiap detik...
Subuh tadi sujud menjerit..
Mulut bergetar doa tersampaikan dengan
berbisik..
Tasbih pun bergerak bagai gemercik
Seiring cahaya mentari .
bagai bunga berseri diruang yang sempit...
Menyeka hati membuka barokah ilahi Rabbi...
Sajadah terhampar disetiap sudut bumi..
Menjadi benteng gemilang menjaga pesan para
nabi...
Menara berkumandang azan dan komat ..
mengiring syuhada dan para wali ketebing yang
tinggi..
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Mahkomam mahmudhan..
Meraih pahala pencipta langit dan bumi..
Subuh pun menghilang seiring waktu berganti..
Detak detik nafas...
Denyut nadi masih bergerak.
dalam perjalanan usia yang semakin terkikis
waktu..
Aku terhentak dalam balutan
Hari yang dingin dan sunyi..
Hujan berderai...
air mata menetes di pipi..
Aku terhentak ingat teman ingat masa lalu yang
semakin ditelan waktu..
Menghitung harapan menghitung janji...
Sudah sampaimana kumelangkah pergi...
Sebagai musafir melangkah ditapak bumi...
Aku merenung dalam dekapan dingin hujan di
kota ini..
Dalam hingar bingar deru mesin modernisasi...
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Meniup carbon terbang nenjulang tinggi...
Meruntuhkan hijau pohon..
Berganti gedung menjulang tinggi....
Menerpa air sungai dan kolam berjelaga...
Hujan rintik tak segar lagi
Hujan rintak beracun carbon dioksida.....
Membawa manusia kealam durjana...
Hujan rintik..
Hati berbisik..
Hujan rintik...
Fikiran ..
Tangisan jiwa...
Berkata...
Masih ada hari ini..
dan hari esok...
Merubah dosa dan jelaga..
Menjadi pahala dan manisnya sorga...
Hujan rintik..
Terus melangkah..
Karena nafas masih ada dan nurani tetap terjaga..
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dalam lautan samudra alfatihah..
Dalam samudra ziqir dan doa ...
Memetik gitar membuang sepi..
Alunan ketukan piano bergetar..
Lalu ku melangkan di rinai hujan rintik..
di pagi sunyi ini
Ku sujud tersungkur sepi..

Firdaus Syam.
Pagar Alam
Beranda rumah
25/2/020

107

Puisi Pagi Ini
Shobahul nur...
Ahlan wasahlan
ya u mi ..
ya bunaya...
Dinda sayang...
Ananda sayang..
Anak pun terbayang
Lagi apa...
Udah berdoa..
Udah sarapan..
Udah mandi...
Udah siap menya mbut mentari pagi...
dengan tekad...
gengga m masa depan itu
dengan doa...keringat..
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air mata...
penuh suka...
Pandang matahari
Serap energi...
Lihat sekuntu m mawar..
Tersenyu mlah rasa syukur..
Melangkah lalui beranda..
Niatkan jalan yang lurus
Jujur karakter..
Tatap langit biru berawan
juga lantai kera mik
menjadi sajadah bu mi..
Adalah maqom maqom yang harus kita lalui
berdoalah untuk semua sanak saudara dan handai
taulan..
Yang bertebar di sudut pelosok bu mi..
dengan do’a kesela matan..
Teruslah melangkah..
Dengan tekad kuat..
109

Niat yang ditana m..
dala m dala m..
Adalah keca mbah ...
menjulang kelak berbuah.
dinikmati oleh banyak orang...
menjadi borokah
Jauhkan iri dan dengki..
Jauhkan sakwa sangka..
Jauhkan kebencian..
Yang akan mengotori niat dala m jiwa..
Walau mungkin saat ini ada penuh musibah dan
kecewa
Marah karena gelapnya ja man...
Suburkan niat ..
dengan tebarkan kebaikan...
karena jiwa mujahid dan mujahidah...
Hanya ada dala m qalbu indah..
Seperti yang dicontohkan..
K hadijah...Aisyah..
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Fatimah Azahra...
Maria m dan aisiah..
Bergeraklah Amanda, Adinda, Ananda..
Seperti gerakan tawaf
dan ketika kita padang arafah...
Sela mat berjuang..
Merah putih..
Darah bertulang..
Sekuntu m mawar merah..
Buat yang membacanya

Beranda Mushola rumahku
17/1/2020
Firdaus Syam
Pagar Alam
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Suara Pagi Hati
Kami

Pagi ini cerah mentari tertawa tanpa rintik
gerimis..
Pagi ini cerah usai berdoa menyepi....
Hangatkan jiwa hati..
Buat sang mujahid yang tak pernah sepi
menghitung jemari hidup yang semakin terkikis
waktu....
Dalam lorong kehidupan memupuk amal amal
kebajikan..
walau hanya setetes embun pagi...
Walau hanya segaris tipis temaram cahaya
redup dalam gubuk sepi...
lentera itu menjadi demikian berarti...
Dikala sunyi, sepi, sendiri melawan gelapnya
jaman..
dan perihnya hati...
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Dari jiwa muda mujahid yang berjuang tak takut
mati..
Tapi tak ada ruang menghindar dari takdir
ilahi....
Pagi ini begitu indah..
Seperti senyum sahabat sejati..
Yang terus melawan kezaliman yang tak henti
Di jalan demokrasi
Di kampus peradaban
Di taman perjuangan
Di rumah keimanan
dinegeri para wali.....
Saatnya
Resonansinya
bagai muazin mengumandangkan azan
di lima waktu....
Selalu berarti..
Pagi ini begitu bergairah..
Bagai bunga mawar yang merekah memerah
menandakkan keberanian yang tak kunjung
padam..
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bagai melati yang tumbuh menjulang putih dan
suci..
adalah generasi yang tulus.
menyampaikan aspirasi....
dalam jiwa yang takkan bisa dikekang..
dalam jiwa yang memberikan dentuman keras..
dilangit jagat kedurjanaan
di negeri pending emas dunia..
Nusantara kita...
Pemuda, mahasiswa, remaja emak emak para
pejuang kampus dan relawan merah putih....
Disini selalu kita berdiri..
Satu hati..
Satu tekad..
Satu langkah ..
Dalam deburan..
ombak Nusantara
di 2 Samudra
Bagai saf..saf..
tersusun rapi...
Tak takut mati..
Kecuali..
Ruku..sujud jiwa merdeka..
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Pagi ini..penuh rahmat
Bumi masih berputar..
Bagai roda yang terus bergerak
Penanda..
suluh perjuangan
terus menyala......
takkan berhenti....
bagai angin bergelombang...
bagai ombak berdebur..
menggoncangkan bumi.....
bagai awan yang berarak menyelimuti langit ..
Lalu menurunkan hujan untuk menghidupkan ..
kering kerontag kejujuran..
membersihkan hitam jelaga kekotoran dan
kerakusan penguasa lalim....
Mahasiswa, pelajar, emak emak relawan cendikia
dan perwira
Jadilah bunga mataharii..
Jangan jadi bunga bangkai..
Jakarta
Teras rumah Saharjo
6 Oktober 019
Firdaus Syam
Pagar Alam
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Hidup Itu Berziqir
Hidup ...
menjahit kenangan
bersulam suka duka
Hidup..
mengalirkan amal kebajikan, bak air jernih
atau,..
godaan hidup menyeret pada air jelaga yang
menenggelamkan, atau mencelakakan..
Hidup...
Kenangan indah..
Kenangan manis...
Kenangan bahagia..
dari balita hingga remaja..
Hidup...
manis, asin, pahit
saat dewasa ...
hingga tua menyenja..
lalu...
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Hidup ..
adalah...
merajut sabar,
meraih mustika hikmah
meramu ketaatan
meyeru kebenaran, ..
menebarkan do’a
pada setiap tarikan nafas.
hingga ada menjadi tiada diantara kita..
kita..
yang masih senyum
diatas tanah ini
ceria dan berbagi rasa...
kadang terpapar dosa karena ulah berkata..
karena janggal ber-ulah
tapi, tiba saatnya jua
kita yang diatas tanah,
menyusul...
diam tertidur dibawah tanah terkubur
dalam diam seribu bahasa....
dalam dingin meninggalkan seribu cerita...
dalam terang dan hangat
berteman amal ..
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Hidup....
semua ada menjadi tiada..
dari tanah kembali ketanah..
antara hancur tak berguna berkalang tanah...
atau menyatu dibawah tanah dalam keabadian tak
ternoda tak ada batas,
damai tak ada beban
sendiri tapi tak sepi...
karena  ibadah dan amal pasti menemani..
membawa cahaya dan kabar bahagia...
Bagai saat kita terlahir menangis keras,
tapi disekitar kita
tersenyum bahagia,..
ayah bunda, kakak kakek nenek tante paman sanak
famili, dokter, tenaga medis juga lainnya..
sumringah bersyukur bahagia...
menyambut yang masih tak berdaya apa apa...diri
kita
Lalu,... jauh..
berbeda saat wafat...
tak ada lagi tarikan nafas, denyu nadi dan detak
jantung
sekitar kita taziah berduka...
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sanak famili menangis, temanpun pilu bercampur
sedih nan lara...
atau,
termenung dan tak mengerti
kecuali berucap ...
innalillahiwainnailaihirojiun
Namun yang terbujur.....
kaku dan dingin...
Ia tersenyum untuk pisah selamanya..
kedalam tanah terkubur
menuju lorong
kearah pintu keabadian.........
Hidup....
tiada daya dan upaya kecuali atas kuasa Ilahi..

Firdaus Syam
Pagar Alam
23/7/019
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Hidup Hidupilah
*Jika hidup bukanlah suatu tujuan
melainkan perjalanan, “nikmatilah”
*Jika hidup adalah tantangan,
“hadapilah”
*Jika hidup adalah anugerah,
“terimalah”
*jika hidup adalah tugas,
“selesaikanlah”
*jika hidup adalah cita-cita,
“capailah”
*Jika hidup adalah misteri,
“singkapkanlah”
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*Jika hidup adalah kesempatan,
“ambillah”
*Jika hidup adalah lagu,
“nyanyikanlah”
*jika hidup adalah janji, “penuhilah”
*jika hidup adalah keindahan
“bersyukurlah”
*jika hidup perjuangan berusahalah dg
tabah dan sabar”
*jika hidup adalah teka-teki,
“pecahkanlah”

Firdaua Syam
Pagar Alam.
Maret /020
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Dari Kisah Nuh dan
Tanda Akhir Zaman
Perbanyak do’a
bukan mengeluh..
Perbanyak usaha..
bukan menyalahkan
Perbanyak sabar
bukan kecewa
Perbanyak amal
bukan menuntut..
Perbanyak mengingatkan
bukan membiarkan
Kenapa...?
Kenapa...?
Kenapa...?
Bukankah kisah Nuh dengan kapalnya mengalami
Lock down..
Banjir bah seantaro dunia
40 hari 40 malam..
Air tergenang selama 244 hari ..
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Nuh As dan sedikit pengikutnya terayun diatas
kapal dalam gelombang super samudra 150 hari..
tambah 40 hari..
tambah 7 hari dan 7 hari lagi
Lock down menghindar dari banjir besar....
Adakah kini
tanda akhir jaman....?
Terlalu banyak yg edan
jangan ikut edan..
perbanyaklah..
dekatkan diri..
pada yang Maha Kuasa...
Teknologi pun saatnya tiba tak lagi berdaya.....
ketika tiba langit gelap tertutup awan
40 hari 40 malam
Adhukhan
Tumbuhan layu lalu mati.
kelaparan merambah seantaro dunia..
kepanikan dan kejahatan merajalela..
Pemimpin zalim..
tak dengar lagi suara ulama
orang orang berilmu taklah diabaikan..
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tangan rakus kekuasaan dan harta
yang menentukan segalanya
orang bodoh yang pandai berteriak caci maki
nyaring terdengar...
menenggelamkan suara nurani dari insan bijak...
fitnah menyeruai masuk hingga tulang sum sum
dan urat fikir manusia..
Al Kitab Suci indah
tapi tak terjamah cahayanya..
karena nafsu dan kebencian telah menyelimuti
kehidupan dari kebanyakan manusia..
teknologi modern mati gaya..
tiadalah energi dari cahaya..
Ketika itu datangnya bintang berekor
dipertengahan bulan ramadhan...
manusia digiring kembali ke masa lalu...
kuna..kuna ..
menuju musnahnya alam semesta...
manusia fasik...dholim
kafir dan sombong menentang hukum tuhan..
menggigil ketakutan..
baginya dunia segalanya
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buat orang yang benar dalam keimanan
taklah sedih..
taklah takut..
karena isyarat itu
ada dalam kitab suci
Hanya orang yang sabar dalam keimanan Tauhid..
dalam lindunganya Nya
Ziqir membuatnya tenang..
Ziqir membuatnya tak lapar
Ziqir membuatnya terjaga..
dari kehancuran dan ketakutan
Allahu Akbar...

Firdaus Syam
Pagar Alam
13/4/020.
Pojok kamar.
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Hidup dan Ujian
Hidup dan kehidupan ini pemberian ilahi...
Kita syukuri kita jalani...
Kuatkan iman tabahkan hati....
Hindari rasa benci..
Tebarkan kasih sejati....
Hidup dan ujian
Bagai dua sisi mata dan hati..
Dalam anatomi dua sisi
Jasmani dan rokhani...
Isilah jasmani dengan..
Kesehatan dan ketaqwaan
Isilah rokhani dengan kesabaran dan tawadu
Isilah ruang waktu kehidupan dengan amal
dan ilmu...
Semoga ana dan antum..
Disinari cahaya ilahi...
Dirahmati pahala barokah..
Dilimpahkan safaat rasul
dan kaya uswaht para nabi..
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Hidup dan ujian..
Adalah maqom tempat kita melangkah..
Mengisi hari dengan jihad dan sodaqoh...
Membuang iri dan dengki.
Membakar nafsu amarah dan lupa diri....
Dengan air wudhu yang suci
Dengan keteguhan dan keyakinan.....
Degan pakaian libasuh taqwa
Bersimbah ziqir berkendara akal....
Hidup dan ujian..
Lorong waktu yang berujung
Dari fana dunia...
Tempat singgah sejenak..
Ya sejenak saja...
Sang musafir manusia
dibawah rindang pohon dunia..
lalu
Berlanjut perjalanan tiada lagi ujian dan
hidup dalam lorong waktu yang fana
Ke alam abadi adiduniawi..
Ya alam abadi...
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Rumah asal kita....
kampung akhirat,
tempat kita ujung persinggahan
selamanya..
Tempat mujahid tersenyum tak sia....
Yakinlah Usaha Sampai
YAKUSA.....

Firdaus Syam
Pagar Alam
6/11/019.
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Menghadapi
Musibah,
Menghadapi Ujian,
Menghadapi
Khawatir
Jangan larut dlm ketakutan..
nanti psikosomatik..
Hadapi langkah hidup dengan disiplin:
cukup istirahat..
cukup menu makan & minum
cukup suplemen..
cukup olahraga terukur
cukup ibadah dan berziqir
cukup mengambil waktu santai..
cukup merenungi perjalanan hidup kita
cukup bersedaqah rutin..
cukup memberi waktu untuk peduli orang lain
129

cukup meningkatan ilmu dan hobi yang kita miliki
cukup berkemauan membagi ilmu kepada siapa
saja.
cukup memberi perhatian pada keluarga
cukup memberi perhatian kepada pembantu kita
cukup menjalankan tanggungjawab pada pekerjaan
tempat kita memcari nafkah..
Cukup mensyukuri apa yang kita dapat dan kita
miliki..
Insya Allah..
Ditengah kesulitan ada kemudahan

Firdaus Syam
Pagar Alam
10 Oktober 2019
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Jangan Lelah
Dalam Perjalanan
Jangan dirasa lelah perjalanan..
Seperti Rasulullah dari Mekah ke Madinah...
Jangan dirasa lelah perjalanan..
Seperti Rasulullah Isra Mi’raj melesat...
meninggalkan bumi
ke Sidratu Muntaha..
Jangan dirasa lelah perjalanan..
Seperti Siti Hajar dan Ismail
berlari dari Safa dan Marwa sepanjang Arafah..
Jangan merasa lelah sebuah perjalanan..
Bagai Musa terusir dari Mesir ke negeri Madyan...
Jangan sekali merasa lelah dalam suatu perjalanan..
bagai Ibrahim meninggalkan Babilonia ke padang
tandus Mekah almukaramah
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Perjalanan...
bagai seorang alim
membuka kitab ilmu lembar demi lembar setiap
halaman dibaca...
Sepanjang rangkaian kata
melelahkan...
Berganti buku berganti hari
Berganti pustaka berganti waktu...
Jangan merasa lelah dan lemah melakukan perjalanan
bagai hamba membuka lembar Qur’an yang berulang
ulang tapi tak bosan
mengarungi hikmah dan cahaya kebenaran..
Jangan merasa lelah melakukan perjalanan karena
disana ada ziarah menyusur bumi ilahi....
Jangan merasa lelah melakukan perjalanan karena
mengeluh itu
musuhnya sabar ..
sedang perjalanan sahabatnya ibadah..
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Perjalanan...
adalah tabiatnya para nabi, wali, alim dan mujahid...
Kita sedang melakukan perjalanan dalam lorong waktu
harus dilalui..
Tak ada yang pasti..
Kecuali..
kematian adalah perjalanan abadi..
Aku tersungkur sujud
di altar bumi...
Sepi menanti akhir perjalanan...
Ya Robbi...

Firdaus Syam
Pagar Alam
22/2/020
Subuh diatas sajadah mushola..
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Belajarlah Bagai
Air
Seperti mata air....
Mengalir...bergerak
Ke lembah dan ngarai..
Jatuh sebagai air ..
air tetap bergemuruh..
Menyegarkan...
Menyenangkan...
Menyejukkan...
air
dentangannya teratur...
menembus batu dan cadas yang keras..
air dengan gelombang deburannya..
Membelah batu karang...
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air yang jatuh dari ketinggian bagai butiran
mutiara..
namun mampu
melongsorkan tanah..
Semua makhluk butuh air..
Karena beramal mamfaat..
Belajarlah kita bagai air

26/9/019
Firdaus Syam
Pagar Alam
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ANUGERAH HIDUP
YA ...Allah...
Tuhan Semesta..
Betapa salahnya bila ku menjauh dari Mu
Betapa bodohnya ku
tak perduli pada Mu
Betapa hinanya ku
acuh pada Mu
Betapa sombongnya ku
Meninggalkan Mu
Betapa kurang ajarnya ku
Menggugat Mu
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Karena....
Ku hidup, dapat melihat, mendengar, merasakan,
dan berfikir datang dari..
CintaMu pada hamba Mu
taklah pantas ada benci walau sebesar debu
terhadap titah Mu
Dimana Samudra Kasih dan Sayang Mu.....
Tiada batas...
maka di sepertiga malam
Sujud keningku ke bumi

Firdaus Syam
Pagar Alam, 11/8/020
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Salam Do”a
Keselamatan Semua
Biru biru
Biru langit..
Lembayung pagi
Junjung hati..
Cerah cerah
Cerah mentari...
Cerah ceria wajah diri
Ketumiri pelangi ceria
Di pagi hari..
Tercurah indah rizqi toyibah..
Rintik rintik..
Rinai hujan...
Selalu hangat dalam dekapan...
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Semangat....
Tatap dunia genggam cita..
Tatap tekad pegang janji..
Kibarkanlah cinta negeri
Dalam ridho Ilahi..
BELA NEGARA

Firdaus Syam
Pagar Alam
2/4/020
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