Pendahuluan
Otwsangir.com merupakan situs sastra milik hasbi zulkarni, terdapat
banyak puisi-puisi menarik yang bisa kamu temukan di situs tersebut.
Namun otwsangir telah mengumpulkan beberapa puisi yang di masukkan
kedalam ebook ini. Di mulai dari puisi islami, puisi tentang alam dan lebih
banyak lagi..
Nah semua puisi tersebut merupakan karangan dari pemilik blog tersebut,
jadi selain pengelola, hasbi zulkarni juga sebagai penulis pada blog
tersebut..
Seperti apakah karya sastra yang pernah di publish oleh hasbi zulkarni..??
Silahkan kamu cek selengkapnya di bawah ini..

oleh hasbi zulkarni
hak cipta otwsangir.com

1.Puisi bertema Islam
Puisi merindukan surga dibawah diambil dari cerpen otwsangir
yang berjudul “Taratak tinggi 1999”. Cerpen tersebut
menceritakan perjuangan bocah kecil, dalam merebut kembali
layangannya yang di ambil oleh pria dewasa..
Perjuangan melelahkan tersebut hampir membatalkan puasa si
bocah. Diakhir cerita terdapat puisi dibawah ini.

Merindukan S
 urga.
Karya Hasbi Zulkarni

entah makhluk mana yang disaksikan ribuan bintang
dilangit,hingga begitu nyaman mereka menonton pertunjukan
bumi,
namun di kala siang mereka tidak akan sanggup melawan
mentari, yang entah makhluk mana di utamakan untuk ia
sinari…,
entah mereka yang merindukan malam kelam., atau mereka
yang merindukan siang dikala malam.atau mereka yang dimasa
lalu untuk masa sekarang, atau mereka yang di masa sekarang
dan tidak punya tujuan, atau mereka yang merindukan surga
yang hampir terkecoh dunia.

Puisi islami berikutnya masih tentang bulan puasa, dimana
seorang bocah kecil yang memainkan layangannya di sore hari,
dan dia merasakan keindahan yang tidak dirasakan oleh mereka
yang tidak berpuasa...!

Jingga

Ramadhan Senja

Karya Hasbi Zulakrni
sayup kudengar denting piring kaca sebelum subuh, seraya
lembut suara ibu panggil namaku.

kini teringat aku, betapa indahnya ramadhan masa kecil itu.
sedangkan berpuasa disiangnya tetap ku mainkan
layanganku.masih ku rasa betapa indahnya cuaca dan jiwa kita
saat ramadahan itu.senja tiba membawa kaca jingga di barat
sana,sembari layanganku mengayun lalu ku ingat nikmat dan
indahnya menunggu azan maghrib,
sembari angin bertiup ramah di tubuh mungilku kala itu. dan
sinar senja mengajakku tetap menikmati ke elokan alam raya,
dan memintaku menikmati ke elokan sanubari dengan tiupan
angin senja.
tak menagis tubuh mungilku,tak meronta jiwa kecil itu,hanya
ada rasa bangga akan kekuatanku. berharap ada asa pada ayah
dan ibu….!!! aku adalah anak tangguh…!! lalu hidangan lezat
rezeki keluargaku, masakan ternikmat karya ibu… lalu ibadah
itu adalah pembelajaran dan pengalaman pemberi kekuatan di
hari dewasaku…..!!
Terimaksih Allah.

Puisi Tentang Ibu
Puisi tentang ibu ini di ambildari artikel contoh puisi dari
otwsangir.com.
Bercerita tentang kasih sayang ibu sedari kita kecil, dan kasih
sayang tersebut tak akan berakhir sampai anaknya dewasa, dan
kasih sayang itu tak akan berakhir sampai kapan pun jua..

Tiada Akhir

Karya Hasbi Zulkarni

Pahlawan Dalam Juangku, Dalam Do’a Ibu Untuk Inginku,
Demi Tercapai Asaku, Lalu Tangis dalam Doa nya Iringi
Jalanku
Pahlawan Dari Aku Kecil, Jemari Lembut Usap Keningku
Yang Mungil, Lembut Usapi Airmataku Yang mengalir,
Atas Ke ingin Tahuan Lalu Ibu yang Aku Panggil
Selalu Begitu Sejak Aku Lahir, Kasih Ibu Selalu Mengalir,
Meski Hikmah Tak selalu Ku ambil, Namun Cinta Ibu Tak
Pernah Berakhir…!!!

Puisi Cinta
Puisi berikutnya tentang puisi cinta...
Dimana seseorang yang merasakan cinta yang tulus dan ingin
menikahi orang yang di cintainya...
Sebab ia tak ingin suatu saat nanti merasakan rindu namun yang
dirindukan jauh darinya..

Gemuruh Nanti
Karya Hasbi Zulkarni
Aku Ingin nikahi kamu,Karena rasa rindu tak bersebab,
Karena Jauh Aku ingin mendekat, Ingin tau Kabarmu setiap
saat

Sayang Menikahlah denganKu, untuk Aku kamu agar selalu
bersama,Seperti Sang hujan yang hadir Bersama Awan,
Sedangkan Bumi Bersenandung Karenanya….
Sayangku terimalah Pinangan ini, Aku Tak ingin di sayup
gemuruh nanti, Seolah kamu disana Beriba hati, Dan kita
selalu berjauhan tak Saling memiliki…!!!

Puisi Tentang Indonesia
Puisi di bawah ini tentang republik indonesia yang sangat indah
dan menawan..
Namun keindahan itu bisa saja hangus karena ulah kita sendiri
sebagai warga negaranya..
Pesannya adalah agar kita selalu menjaga kelestarian alam indah
di negara kita tercinta yaitunya indonesia..

Surga Dunia
Karya Hasbi Zulkarni
surga dunia yang kita huni, tempat berjalan tempat berdiam,
tempat embun pagi bersahaja, tempat berhembusnya angin
sejuk, tempat hujan tak akan sia sia, tempat aneka tumbuhan
obat luka.
walau aku dan kamu bisa coret semua.!!
di surga dunia yang kita huni, mengalirnya jernih air
kehidupan, dari sela-sela karang penyaring keburukan, lalu
melewati tepian berkayu, di sisi bebatuan dibawah pohon
rindang…, walau kita kadang ingin coret semua,

Di surga dunia ciptaan Tuhan ini, untuk kesejukan ubah perih,
untuk keindahan perbaiki sepi, untuk redam jiwa kerontang,
untuk hibur, pribadi malang, dan aku telah menjadi salah
satunya, membuat aku sadar, bahwa berkah alam ini harus
kujaga..!

Puisi Tentang Sahabat
Ceritanya adalah tentang persahabatan yang indah, namun jika
berpisah nanti, keindahan itu tetaplah tersisa, meski dalam
kenangan..
Ibaratnya siang bersama mentari namun saat mentarii pergi maka
dia meninggalkan cahayanya bersama bintang dan bulan..

Mentari Atas Pagi
Oleh Habi Zulkarni
kau datang dari langit timur, tetap hadapi terik siang pun
hujan, akupun tak kembali dari itu, tapi entah apa aku
bagimu….?, seperti mentarikah dilangit timur..?
ah..! perduli apa mentari akan pujian pagi, hanya ingin.! pagi
lebih ceria dengan hadirnya…, lalu pulanglah dia nanti setelah

sunset, meninggalkan cahaya pada bintang bulan, tinggalkan
kenangan indah, atas waktu berlalu bersama sejuknya malam
tak ada badai dalam cerita kita, meskipun dalam hujan dengan
payung sobek, merupakan cerita bahagia persahabatan kita,
lalu, berterimakasih lah aku pada tuhan,atas datangnya
sahabat terbaik,telah menjadi peringan beban, pelapang jalan
dan sumber kebahagiaan…!, seperti mentari tak pernah di
undang pagi,namun memberi keceriaan dalam kehidupan, untuk
sobat terbaikku… terimakasih..!

6. Puisi Tentang Alam
Puisi Terakhir adalah tentang alam yang tak pernah membenci
manusia, walaupun manusia sering merusak sang alam.
Alam tetaplah memberi keindahan, dia tetap memberi
kenyamanan.. tanpa perduli bahwa manusia tersebut telah
merusaknya..

Sayang Sang Alam
Karya Hasbizulkarni

Kita masih di sayangi alam, sebagaimana lalat menyayangi
sampah, Disisi lain ikan-ikan yang berenang di sungai, tak kita
tempatkan rasa sayang kita,.

 eski itu membuat sang alam muak, Namun alam tetaplah
m
saying, meski lalat harus ke sungai, dimana ikan-ikan tak
merasa bahagia.
disisi lainnya burung sedang berkicau, bernyanyi tentang rasa
sayang kita, Di dengar alam..! buat dia kian muak…!
Masih saja Alam menyayangi,Tatkala diam alam mau
temani,Meski saat bahagia tinggallah,Demi bahagiapun
hancurkan dia

Penutup
Puisi di atas bisa teman jadikan sebagai refernsi untuk membuat
puisi sendiri..
Tentu teman bisa melihat lebih banyak puisi, pada website
otwsangir.com. karena puisi puisi diatas hanya beberapa dari
puisi yang sudah di publish pada website sastra milik hasbi
zulkarni tersebut.
Unutk bahasa yang kurang berkenan, saya [hasbi zulkarni]
mohon maaf. Semua puisi di atas merupakan hk cipta dari
otwsangir.com.
Terimakasih Sobat....

