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HALAMAN MOTTO

"llmu tanpa amal bagai pohon yang talc berbuah"

"K^ebidupan jiwa adalah Iconsep dan malcna,

£>uican yang englcau malcan dan minum."

(La "Tahzan)

£)ukankan Klarni telah melapanglcan untulcmu dadamu. Dan |Cami telah

mcngbilanglcan darimu beban. Yang memberatkan punggungmu. Dan KLami

tinggilcan bagimu sebutan (nama)mu. Karena sesungguhnya sesudah Icesulitan

itu ada kemudahan. Maka, apabila kamu telab selesai (dari suatu urusan)

kerjakanlab dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada

f\abb-mulab bendaknija kamu berharap.

(Q:5-ALInsyirab:l-S)
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'iCafaman (persemSafian

"'Kjiingat 'Eng^au saat afam begitu gefap gufita, dan wajafi zaman bedumuran
debu hitam. Kusebut nama-Mu aengan faniang di saatfajar menjefang, dan

fajarpun merefiafi seraya menebar senyuman indafi"

cYa...lffafd (Rabbi Sang 'Mafia (Pengasifi yang masifi mengizinf^nku bernafas

fiingga detiOjni, ta^adayang fain sefain dirivvluyang sefafu kupuja...

'OntukjMama, (Papa danj\de({jang sefafu menyayangiku

(Dan taf^pernafi fefah mendoakanKu

Serta tetap membiarkanku tumbufi untukjnenguji sayap-sayapku.
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