PUISI UNTUK PERINGATAN “Mother

Day” ,

22 DESEMBER 2021

”I love you and wish you the best Mothers Day !”
Oleh : Slamet Haryono.
Satu persatu hadir dalam satu semangatmu
Sejak matahari terbit wajah-wajah riangmu
Mewarnai desa-desa dan kota-kota yang mulai bergerak maju
Sosok-sosok para pengabdi bangsaku dari seluruh penjuru
Lahir dari generasi bangsaku, oleh Ibu...Ibu...dan Ibu
Meski sudah makin tertinggal dalam kata,
Tapi tetap bisa tatap muka dan bahagia
Ketika mendengar kata Ibu
Ketika mengusap wajah Ibu, wajah ikhlas beribu
Satu hari berlalu, dan pandemi pun mulai berlalu
Sosok-sosok berlabel ikhlas yang berwajah lelah
Seketika hilang saat pribadi-pribadi pejuang bangsa
Berlabuh dalam semangat penggerak yang menyatu
Kami sungguh salut dan terenggut untuk manut Kami semua
berharap kami pun bisa sebaik engkau
Yang telah menjadi pembimbing dan semangatku
Kami sedih sekaligus kami bangga
Engkau bekerja tanpa lelah.
Semoga rasa lelah dan ikhlasmu
Menjadikan aku contoh teladan kedepan
Terpatri dalam setiap angan dan harapan
Sebagai kejayaan dari Pahlawan Keluarga
Pahlawan Bangsa sepanjang jaman
Yang mengantarkan para pejuang pejuang zaman.
Jumpa hari kedua, Payungku sekaligus pembimbingku
Janganlah sekalipun ucapkan
Selamat tinggal kepada kami semua
Ingatlah bahwa kami, semua
warisan yang engkau tinggalkan
Yang akan mewarnai Indonesia
Tanah Air yang terjaga
Bangsa yang beretika
Untuk jati bahasa yang menyatukan bangsa
Yang akan selamanya berada digenggaman lelahmu.
Kenangan hari-harimu menjadi irama dan inspirasi
Dalam keseharian saat bekerja, berbakti tak kenal lelah
Terima kasih telah menjadi pemicu motivasi,
Telah menjadi sahabat, teman sejawat,
Menjadi penggerak dan pembimbing yang hebat
Untuk generasi milenial yang hebat dan kuat
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Langkahpun tiba di hari ketiga,
Saat matahari pun ikut mengiba
Sorot sinarnya yang memutihkan raga
Memotivasi gerak irama tubuh-tubuh mulia
Pejuang pintu peradaban dunia
Tutur bahasanya bukan perintah
Saat sosok-sosok lain memberi perintah,
Tapi engkau memberi kami arahan.
Memberi kami keikhlasan dan ketulusan
Ketika seorang pemimpin memberi target,
Engkau sungguh-sungguh memberi kami hati.
Saat para pemimpin sibuk akan otoritas,
Engkau selalu tunjukkan seorang pembimbing teladan
Yang mengajarkan kami buah ikhlas dan rasa hormat. Hingga dirasa
sulit, jika ada perpisahan disaat nanti.
Hari ini, hari keempat kan berlalu
Ibu...ibu...ibuku, yang ada tanda jasa dirautmu
Ijinkan tetap memanggilmu Pahlawanku
Karena semangat asih, asah dan asuh engkau Mengajari kami
semua yang ada
Menjadi yang terbaik dalam berkinerja disetiap pekerjaan,
Menjadi yang berprestasi dalam pendidikan
Ikhlas membimbing kami sepanjang jalan
Hari kelima pun bertemu,
Engkau telah memperlakukan kami seperti seorang teman.
Menyiapkan kami menjadi dermawan
Mengajari kami untuk taat pada ilahi
Ingatkan kami untuk taat beribadah
Cintaku, kami tidak akan pernah melupakan itu,
Sayangku, kami benar-benar berharap
Untukmu do’a yang terbaik
Terbaik untuk kesehatan, dan
Terbaik untuk keutuhan keluarga besar
Keselamatan untuk semua atas kasih Ibu
Ibu..Ibu..Ibuku sekaligus Pembimbingku
Rasanya waktu hanya sekilas
Terima kasih telah menjadi teladan
PEMIKIR pertemuan di ruang sosialisasi keluarga,
TANGAN kebijakan ditempat kerja,
LANGKAH KAKI yang membawa kemajuan, dan
KEHIDUPAN yang penuh dengan keberkahan dan PESTA
SILATURAHIM di tempat pengabdian
KAYUH LANGKAH sepanjang tenteram
Menginjak hari yang tidak diharapkan
Hari terakhir, itu hari keenam pun berlabuh
Selamat Hari Ibu, Ibu yang paling hebat,
Pembimbing sekaligus penggerak bangsaku
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Engkau punya sejuta petunjuk
Engkau punya telunjuk, telunjuk untuk kebaikan
Engkau punya tutur kata untuk pengetahuan
Engkau punya hati untuk keikhlasan
Kami sangat berhutang banyak pelajaran kepada engkau, Selamat
bahagia cintaku,
Semoga tetap sehat dan panjang umur
Ada yang terlupa,
Mungkin engkau menawar kami dengan perpisahan
Tapi engkau tetap akan menunggu
Tetap menunggu prestasi dari anak-anakmu
Bukti dari torehan peninggalan warisanmu.
Terima kasih telah menjadi Guru yang hebat.
Sebagai Orangtua yang hebat
Sebagai Mentor yang hebat
Sebagai seorang teman pun sangat hebat.
Karena sebagai seorang karyawati/pegawai yang hebat
Sebagai atlet yang hebat , sebagai pejabat yang hebat
Belum tentu menjadi seorang Ibu yang hebat.
Engkau telah menjadi guru, orangtua, mentor, motivator, dan
Teman yang hebat
Semuanya menjadi satu.
Selamat Hari bahagia Ibu, Selamat Hari Ibu
Salam silaturahim tetap terjaga dan menjadi milik
kita
Selalu menjaga kebersamaan, kekeluargaan, dan persaudaraan
adalah karena Ibu...Ibu...dan ibu..
Seorang Ibu, seorang penggerak bangsa yang tersayang dan terkasih.
Maka, kami berharap semangat, kreativitas, dan energi engkau Tetap
menjadi inspirasi dan motivasi belajar dan bekerja kami
Menjadikan Bangsa ini Lebih Maju dan Jaya
Selamat Pahlawan Pejuang penuh Tanda Jasa
Kasih sayang kami akan tetap singgah di hatimu.
Kami berharap dan tetap berharap
Kasih sayang itu tetap terpelihara
Hari Ibu Penuh Cinta
Sampai hayat dikandung badan
“I can't imagine life without your love, guidance, and support."
Tangerang, 22 Desember 2021

Slahar
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