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AKU SUKA MEMBACA

Karya Puput Happy

Dengarkanlah wahai kawanku,
Aku suka membaca
Karena bisa menimba ilmu
Dan tercapailah cita-citaku

Setiap hari aku membaca
Agar kelak menjadi orang berilmu
Berbudi pekerti luhur dan mulia
Hingga masuk surga

Dengan membaca kubuka dunia
Penuh warna dan cerita
Hingga kutemukan kegembiraan
Dari kegelapan menuju cahaya terang

Dengan membaca aku menjadi pintar
Pandai berbicara dan bercerita
Tanpa ragu atau malu
Banyak pengetahuan kudapatkan
Penuh suka cita tak terkira
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BELAJAR BIKIN PINTAR

Karya Puput Happy

Belajar membuat aku pintar
Disukai guru dan kawan-kawan
Setiap hari aku tak lupa belajar
Dengan Ayah ataupun Ibu
Agar ilmuku semakin bertambah

Belajar membuatku mengerti
Tentang Tuhan dan makhluk-Nya
Tentang dunia dan isinya
Tentang kebaikan dan keburukan
Tentang budi pekerti dan hati nurani

Kini ku makin berilmu
Karena ku rajin belajar
Agar tercapai cita-citaku
Agar orang tuaku bangga
Dan aku pun bahagia
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GURUKU TEGAR

Karya Puput Happy

Tetap berdiri tegar di depan murid
Selalu tersenyum penuh semangat
Meski murid-murid selalu ribut dan membuat ulah
Membangkang dan sering membuat kecewa

Segala ilmu yang telah didapatnya
Ia sampaikan sambil tersenyum
Pertanyaan demi pertanyaan 
Selalu dijawabnya dengan sabar

Ia akan sedih
Bila kami tak mampu menangkap ilmunya
Tak mengerti akan maksudnya
Tak memahami keinginannya

Dialah guruku
Yang selalu tegar menjalani
Yang selalu sabar membimbing kami
Penuh senyuman dan bijaksana
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GURUKU PAHLAWANKU

Karya Puput Happy

Dialah pahlawan untuk masa depanku
Pembimbing kesuksesanku
Pelipur laraku
Penyemangat dalam hidupku

Kesabarannya tak tertandingkan
Ketulusan hatinya seputih salju
Bagaikan malaikat berjasa di kehidupan

Guruku …
Berkat nasihatmu
Berkat contoh semangatmu mengajar
Ku jadi anak yang berbudi

Guruku...
Do’aku selalu menyertaimu
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AKU CINTA BUKU

Karya Puput Happy

Aku mencintai buku
Karena ia sangat berarti bagiku
Tanpa buku, aku hanyalah anak bodoh
Tanpa buku, aku bukan apa-apa

Ia begitu indah
Ia adalah jendela dunia
Ia penuh informasi
Membuka kesempatan bagi semua orang

Kubuka lembar demi lembar
Isinya selalu menarik
Membuatku ingin selalu membacamu
Menaruh harapan padamu

Buku, kau nomor satu bagiku
Sampai akhir hayatku
Membacamu adalah duniaku
Untuk selama-lamanya...
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GURUKU MENTARIKU

Karya Puput Happy

Guruku seperti mentari
Selalu menyinari bumi
Senyumnya begitu indah
Senyumnya begitu bersinar
Bersinar seperti mentari

Mentari tak pernah putus asa
Tak pernah mengeluh
Selalu mengajarkan ilmu kepada murid-
muridnya
Hal-hal yang baik disampaikan

Guruku sangat baik
Perilakunya, sifatnya, juga hatinya
Aku kagum padanya
Dia telah mendidik murid-murid dengan baik

Dia seperti orang tua bagiku
Karena dia, aku menjadi anak yang baik
Dan karena dia,
Aku memiliki banyak ilmu
Terima kasih, guruku....
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GURUKU PEDULI

Karya Puput Happy

Guruku tak pernah lupa
Akan janji setianya
‘Tuk mendidik dan mendidik
Selalu menolong dan peduli
Penyelamat bagi setiap anak didik
Selalu bekerja membimbing kami
Hilang dahagaku yang haus akan ilmu

Guru mengisi dengan kesabarannya
Tak pernah kulihat ia mengerutkan 
wajahnya
Kecuali bila ‘ku salah
Itu pun tetap dirangkai dengan senyumnya

Guru membuatku percaya
Betapa kucintai guru
Dia rela berkorban demi keberhasilan muridnya
Dia berjasa penuh terhadap muridnya
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Dia mengajariku sesuatu
Sesuatu yang akan membuka jalan terang 
dalam hidup
Dia mengajariku tentang tanggung jawab 
Karena guruku peduli
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IBU BAPAK GURU

Karya Puput Happy

“Terpujilah wahai engkau,
Ibu Bapak Guru....
Namamu akan selalu hidup di dalam hatiku
Engkau patriot pahlawan bangsa
Tanpa tanda jasa...”

Kan kunyanyikan lagu itu
Kan kulantunkan suaraku
‘Tuk Ibu Bapak Guru

Aku sangat menyayangimu
Engkau banyak berkorban untuk kami
Engkau banyak memberikan ilmu kepada kami
Aku sangat kagum padamu, guru

Engkau tak pernah lelah mengajar kami
Jasamu tiada tara
Kebaikanmu tak terkira
Hingga di ujung waktu...
Terima kasih, Ibu Bapak Guru....
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JANJIKU PADA GURU

Karya Puput Happy

Aku berjanji akan belajar dengan giat
Aku berjanji akan menuruti perintah guru
Aku berjanji akan mendengarkan guru pada saat 
menerangkan
Dan aku juga berjanji akan mengamalkan ilmunya

Kan kuberikan ilmu yang telah kudapat 
kepada orang lain
Juga kepada orang yang kurang 
pendidikannya
Aku berjanji akan membanggakan orang 
tuaku
Aku berjanji akan bekerja keras demi 
membanggakan sekolahku
Aku juga berjanji akan menjadi anak yang 
baik


