
 

BINGKAI WAKTU  

 

Bingkai waktu ini 

Purnama tidak mengambang penuh 

bayu tidak sedingin desir semilu 

nyanyian pohon cemara tidak lagi mendayu 

kicauan camar kian jenuh membisu 

 

ketika suasana jitu memburu waktu 

kenangan belum berganjak menangkis rindu 

biar senja merah di kaki langit masih semerah dulu 

lambaian nyiur tidak lagi menggapai awan 

desa tidak lagi punya nama 

fragmen-fragmen sendu 

bertemasya di menara kaku 

 

Berbingkai-bingkai waktu berlalu 

Bendungan Marina bangkit menampung harapan 

Resort Bersepadu lambang kedaulatan 

Singapore Flyer memutar wawasan 

Esplanade wadah medan pentas kehidupan 

Bandaraya Taman bukan lagi slogan kemajuan 

 

Bingkai waktu itu 

purnama pudar ditelan awan aspirasi 

bayu tersesak asap jerebu teknologi 

cemara kelu tidak tahu bersenandung lagi 

camar tercemar luka sendiri 

 

Lalu waktu bosan berbingkai lagi 

walau senja merah di kaki langit tetap semerah dulu 

nyiur kian terkapai minta belaian 

nama desa semakin asing di bumi sendiri 



BINGKAI WAKTU  

 

fragmen-fragmen sendu  

hanya bingkisan renungan anak-anak cucu 

terkial bangkit menghitung waktu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TITIK MERAH DI PERSADA DUNIA 

 

siapalah kita 

di antara gugusan pulau melata 

banjaran gunung menggapai awan 

hamparan tanah ledang berbendang 

membanding apa yang kita punya 

sekadar berakit sungai berparit 

lelah pendakian di kaki bukit 

mengah berladang pohon berbatu 

 

apalah kita 

mendabik kejayaan sebesar huma 

menyongsong kekayaan putaran masa 

merangkak berpacu ekonomi sejagat 

membanting kelesuan tidak menentu 

berurat gigih menagih keringat 

mengemis masadepan tersirat 

beralas indah mimpi semalam 

 

apa pun kita 

titik merah di persada dunia 

debu hama yang mencemar mata 

terlolong suara minta perhatian 

disinis nista tak siapa pedulikan 

berpatah arang berkerat rotan 

bertatih langkah kita buktikan 

tak rela maruah kita gadaikan 

 

biarlah kita 

papa mencari denai hidup 

mengunyah hempedu tomahan 

kepalang pekasam diseluk dalam 

kita masih punya sekerat tulang 



TITIK MERAH DI PERSADA DUNIA 

dikurnia akal memanjang   

tamadun sejarah kita 

milik siapa menentukan 

 

siapalah kita 

apalah kita  

apa pun kita 

biarlah kita 

memutuskan sendiri haluan  

mengutip sisa kehidupan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MAKAM WARISAN BUDI 

 

ku sela, ku cari 

dalam timbunan usang 

bicara budi nenek moyangku 

bukan menggadai maruah diri 

kerana takut menentang 

tapi kerana santun pekertinya 

tidak ingin berpesta sengketa 

kerana warisannya bukan petualang 

di bumi sendiri 

 

ku sela, ku cari 

di mana silapnya 

erti beralah sekian lama 

atas nama kedamaian dan toleransi 

demi membuktikan kejujuran 

ketulusan jiwa yang meronta 

mengah nafas mencerna 

menelan hempedu kesabaran 

kerana dipagar duri keadaan 

 

ku sela, ku cari 

menghitung rangka pengorbanan 

menggadai apa yang kita punyai 

membiarkan diri ditelanjangi 

bukan tega melihat kebodohan 

tapi tebing daerahnya dihakis 

sedikit demi sedikit 

peta warisan pusaka 

ditawan, dijajah, dirobek 

dicalit buat tatapan sejarah luka 

sampai bila lagi... 



MAKAM WARISAN BUDI 

kita mahu diuji sebegini 

membiarkan mahkota diri 

dicerca, dihina, diinjak 

bersemadi dalam permakaman budi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEMUANYA BERMULA DARI SATU TITIK… 

 

I 

Semuanya bermula dari sini 

dari satu titik  

dari satu gerak 

dari langkah yang bersimpang-siur 

tersusun rapi gerak diatur 

lantas menyusur sebuah lingkaran 

yang menjalar liar berakar tunjang 

mencari hala tuju 

selorong perjalanan 

sepuncak wawasan 

masing-masing berlumba menggapai tangan 

mencapai awan impian 

merangkul nikmat perjuangan 

semuanya bermula dari sini 

dari satu titik 

melestari perjalanan 

melayari bahtera kedewasaan 

 

II 

Semuanya bermula dari sini lagi 

dari satu titik 

terbit sepusar lingkaran 

berisi padu segunung harapan 

sebuah perjalanan  

setinggi pendakian 

sepuncak kenikmatan 

terpana kepuasan 

akhirnya leka lagi 

dibuai keraguan mimpi 

 



SEMUANYA BERMULA DARI SATU TITIK… 

 

kerana puncak telah didaki 

apa yang tinggal lagi? 

kerana nikmat telah diperolehi 

apakah yang perlu diteguk lagi? 

kepuasan? 

Oh….! 

itu hanya titik persinggahan 

sehabis hilang dahaga  

pencarian akan bermula lagi 

seperti tadinya 

semuanya bermula dari sini 

dari satu titik. 

 

III 

Semuanya bermula dari sini lagi 

dari satu titik 

sepusar lingkaran yang membesar 

akan terhenti denyut nadi 

apabila ruang tidak lagi bernafas 

kerana kesempitan wawasan 

rahsia hanya menjadi rahsia  

buat mereka yang tahu menilai 

erti selorong perjalanan 

makna sepuncak pendakian 

tersilap langkah diatur 

jalan terbentur 

pasti jatuh tersungkur 

sebujur jasad kaku 

hanya mampu menyaksi 

batin mendengus tanpa suara 

merintih segedung pengertian 

selangkah perjuangan 



SEMUANYA BERMULA DARI SATU TITIK… 

 

segunung harapan 

mencari dan terus mencari lagi 

selingkar evolusi 

selongkar rahsia diri 

semuanya bermula lagi  

dari sini 

dari satu titik permulaan 

satu noktah perhentian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MENCARI MANUSIAWINYA 

Bila teguran 

bukan lagi nilai pandangan murni 

Terhiris sukma 

dicalar luka pedih sendiri 

Kala itu.... 

Biar semurni 

jernih embun mendingin 

Biar berputik 

bara menjalar liar dedaunan 

Menguliti minda 

yang kabus penglihatan 

Tika itu..... 

Jati diri makin pudar 

dan hambar 

Manusiawinya hilang 

dalam tutur bicara yang sopan 

 


