
TASBIH SEMESTA 

Hafid Fathur Rahim 

 

Kini ku pahami kenapa semesta alam 

Bertasbih memuji Tuhan-Nya 

Karena ia mengenali dirinya fana dan bersyukur atas-Nya 

Kini ku pahami pula kenapa para malaikat 

Tunduk akan perintah-Nya 

Karena ia mengetahui indahnya surga dan pedihnya neraka 

 

Demikian pula kenapa tuhan menciptakan manusia 

Sebagai tumbuh di dunia 

Agar manusia mengenali diri dan tunduk 

Akan perintah-Nya 

Sungguh keharusan ku mengikuti syarat itu 

Agar aku mencium cinta pada tubuhku 

Lalu ku sebarkan pada kekasih ku 

Yang ku kenali ia tertunduk pada ku 

  



KEMAHA LEMBUTAN 

Hafid Fathur Rahim 

 

Ini rahasia ku dengan semesta 

Sepertinya aku telah tertunduk oleh kekasihku 

Sebab aku merasa dialah yang mengenali ku lebih dalam 

 

Apapun yang datang darinya adalah kelembutan 

Sehingga aku tak mampu membaca bahwa itu kelembutan 

Dari kelembutan itu aku menuai 

kedasyatan kemaha lembutan 

Ketika atas nama cinta mengalirkan air mata 

Maka itulah puncak renungan dari kemaha lembutan 

 

Keinginan Tuhan menyertai 

Bahwa aku dan kekasihku adalah 

Hasil kelembutan yang Ia pisahkan 

Atas rawa-rawa dan gedung kota 

  



HAKIKAT CINTA 

Hafid Fathur Rahim 

 

Bukan cinta namanya, jika tak berprasangka sehat 

Seperti hal itu umpama pohon yang 

Berdiri tegak akarnya menancap ke dalam bumi 

Rantingnya kuat, bunga segar menenangkan 

 serta buah yang berkeadilan 

 

Seandainya burung berdiri di atasnya 

Lalu mematuk apa yang ia nafsukan 

Tentu kemudahan menyelesaikannya 

Itulah cinta hakikatnya 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAHAMI KEKASIH 

Hafid Fathur Rahim 

 

Kekasih ku, 

Biarlah cinta ini membentuk pemahaman 

Seekor semut yang tersesat dari golongannya, mencari 

 keberuntungan hidup 

Walau itu rindu telah menghukumnya 

 

Aku tak ingin engkau memaki semesta berlarut-larut 

Telah kita jadikan ia tapak cinta untuk kita 

Perihal aku terkurung engkau mematung 

Tak perlu tunjuk sifat yang bernyawa, maupun tidak 

 

Sekalipun itu benar 

Sebab, 

Benar adalah salah, itu adalah kebenaran yang salah 

Tak ada beda hanya dua tunas saja 

Ketika engkau memahami ku kekasih 

Tunaikan doa  

Yang benar itu adalah tuhan 



Agar lekas langit biru mempayungi kita 

Dikerumunan para mahkluk alam semesta 

 

Tahanlah nafsu geram mu kekasih 

Sungguh yang kita genggam ini 

Bukanlah halusinasi belaka 

Namun ujian dari kelembutan cinta  



CINTAKU ADALAH RABB 

Hafid Fathur Rahim 

 

Cinta ku bukanlah tercipta dari tangan-tangan mahkluk 

Lihatlah Rabb yang dia menciptakan cintaku 

Dan mahluk-mahluk 

 

Berputarnya semesta dari porosnya 

Itu lebih kuat dan tahan 

Dari apa yang dirakit mahluk tentang itu 

 

Jika seandainya mahluk-mahluk mengamati  

Enam hari pembuatan semesta alam jelas di wajahnya 

Amat sangat jelas baginya tidak ragu dalam cinta  

Yang satu pencipta dengan semesta  

 

Maka, 

Hentikan keraguan mu kekasih 

 

 

 



 

JADILAH DIRIMU SENDIRI 

Hafid Fathur Rahim 

 

Ketika engkau menghawatirkan satu kalimat 

Antara sifat mu api dan aku air 

Itu bukanlah suatu kenistaan, kekasih 

Bukankah api itu akan padam 

Jika memeluk air 

Dan ketenangan air yang dianggap diam 

Akan menciptakan keuntungan jika selerasi dengan api 

Jangan pinta api jika engkau api 

Itu bisa menghamburkan yang serasi 

Jangan pula engkau jadikan diri mu air 

Hal itu bisa melarutkan yang lahir 

 

 

 

 


