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USANGNYA SEPOTONG DOA 

Elly Johana Johan & Zalilah Abd Aziz 

 

 
Pada satu detik dan ketika 
Sedang kau sedang amat berharap akan sesuatu 

Lalu tanganmu diangkat menadah langit 
Memohon sepenuh jiwa  dan raga 
Agar apa yang kau pinta jatuh ke riba 

Pada masa dan saat yang kau cipta 
Namun yang ditunggu belum kunjung tiba 
 

Lalu kau bawa hati yang kononnya lara 
Meminta seolah kau pemilik segala kuasa 
Lupa diri yang bersifat hamba 

Melontar segala sopan dan tatasusila 
Lalai dan lupa mengikut protokol yang Maha Esa 
Kau canang seantero dunia 

Khabarkan kepada makhluk penghuni dunia 
Tanpa kau sedar, kudrat juga bukan ditangan mereka 
Seolah-olah kau dilupa oleh Sang Pencipta 

Sedarlah duhai hati yang tenggelam dalam emosi 
Kau sebenarnya mengadu tentang yang Maha Esa 
Kepunyaaan segala isi langit dan bumi 

Yang mampu memberimu apa-apa sahaja 
 
Suatu detik tak kala gerimis berlalu pergi 

Tersingkap indah tujuh warna sang pelangi 
Kau secara tak sengaja menjadi buta warna secara hakiki 
Sepotong doa yang telah lama kau pinta 

Yang kau angggap sudah usang dan tidak berharga 
Namun di sisi yang Maha Esa 
Kau sekali-kali tidak dilupa 

Tiada permohonan yang luput, lusuh dan sia-sia 
Kerana DIA merancang dengan cinta 
Memberi anugerah tepat pada masa dan aturanNya 

Sedang kau meminta dengan rakus mengikut rasa 
Demi memenuhi  cita-cita dunia 
 

Semasa tidak terkabulnya sepotong doa 
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Kau hebah satu dunia secara nyata dan maya 
Mengadu hati berdarah luka 

Tak kala kau meriba bulan penuh purnama 
Lalu mana sujud syukurmu wahai manusia? 
Sedarlah wahai jiwa 

Segala yang kau pinta tidak pernah usang disisi yang Esa 
Pelajari satu perkara 
Sepotong doa tidak akan pernah sia-sia 

Pasti dikabul dalam tiga suasana 
Pertama, diberi anugerah segera di dunia 
Kedua, tunda di hari kebangkitan di sana 

Ketiga, menjadi penyelamat tak kala bencana menimpa 
Sesekali sang pencipta tidak akan pernah memungkiri janjiNya  
Sudah terpateri dan termaktub dalam kitabNya 

Dan Tuhanmu berfirman: 
"Berdoalah kepada KU, niscaya akan KU perkenankan bagimu.”  
Tercatat dalam “Surah al-Mukmin, ayat 60 jika kau mahu mentadbur ayat 

suci itu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME Qalam Ehsan & Zahra AlJanna 
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