Melangkah dengan sabar
Bukanlah berhenti sejenak
Melainkan ingin menguji
Berbagai persoalan dengan teliti
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TERIMAKASIH

Dear Kata Hati

Ketika diriku menikmati hidup itu sangat indah
Ketika diriku menangisi apapun yang terjadi
Aku hanya tersenyum

Ketika diriku melakukan kesalahan itu sangat menyakitkan
Ketika diriku mampu memperbaiki yang sudah terjadi
Aku hanya tersenyum

Tuhan, meskipun aku telah menyakiti hati ini
Tuhan, meskipun aku telah menyakiti hati orang yang aku sayangi
Berilah saya hati mengampuni untuk memaafkan mereka

Apapun yang terjadi didalam hidup ini
Waktu yang ku lewati tidak bisa
Maafkanlah diriku ini, Tuhan
Maafkanlah bila aku sudah menyusahkan mereka
Aku pun tetap menerima keadaan yang sekarang
Tak mudah untuk aku hadapi sendiri
Tak mudah untuk aku terima sendiri
Tanpa ada yang mengerti keadaanku ini
8

Namun..
Kini sudah terlambat
Terlambat untuk mengubah hidupku
Apapun yang telah aku berikan
Aku hanya bisa mengucapkan terimakasih
Agar semua baik-baik saja

-Josefina Anindita Budiyanti(12 Mei 2017)
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PERJUANGAN TANPA BATAS

Dear Kata Hati

Tanpa ku sadari waktu terus berputar
Kisah yang ku ukir memiliki gambaran dalam hati
Senang.. susah
Bahagia.. menangis
Merangkup sebuah gambaran wajahku

Dalam satu kelompok
Aku anggap mereka adalah seorang sahabat, teman perjuangan hidup
Tawa.. canda terlukis dalam kisah yang tak terlupakan
Pada kedua mataku ini

Meski rintangan menghalangi antara aku dan mereka
Sebuah tantangan selalu ada didepan mata
Sungguh senyumanlah yang mewarnai hidupku
Perjuangan tanpa batas ini
Aku akan belajar dari mereka
Meskipun hilang satu per satu
Hatiku ada mereka
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Melangkah yang pasti
Meraih mimpi yang tertunda
Menciptakan sebuah kerjasama
Berkumpul menjadi satu

Buanglah rasa kehilangan harapan hidup
Bangkitlah jiwa untuk merajut semangat hidup

Tuhan, aku sungguh bersyukur memiliki mereka
Yang memberikan harapan dan semangat dalam hidup ini
Karena mereka seperti lilin yang tak pernah padam
Keindahan dalam kenangan ku gores pada hati ini

-Josefina Anindita Budiyanti(23 Mei 2017)
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HATI TERLUKA

Dear Kata Hati
Hari ini banyak persoalan dalam hidupku
Hari ini banyak kesalahan yang aku miliki

Walaupun ada kebencian
Aku tetap tabah
Sungguh berat menerimanya
Hingga hati ini terluka

Tuhan, jika aku melakukan kesalahan
Aku akan mengakui dan menerima
Apapun permasalan di depan mereka
Tuhan, jika aku dibenci oleh mereka
Berilah aku kasih sayang untuk mereka
Agar tidak terjadi pertikaian
Tuhan, jika aku dikucilkan
Aku harus kuat dan tabah
Karena ini perjalanan hidupku sendiri

-Josefina Anindita Budiyanti(27 Mei 2017)
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EMOSIONAL

Dear Kata Hati

Semenjak dua tahun berlalu
Problema terus menghantuiku
Diriku telah diuji
Dengan penuh kesabaran.. dengan penuh ketabahan

Sehingga dari semua itu
Diriku telah dibangkitkan
Diriku telah dipulihkan
Dengan penuh keyakinan.. dengan penuh harapan

Rasaku dalam hidup ini
Mengubah segalanya
Menguji emosional
Sampai aku memahaminya

Tuhan, ketika diriku mampu mengobati hati ini
Bolehkah aku mengobati dengan tulus?
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Tuhan, ketika diriku mampu memendam emosional
Bisakah aku hilangkan dengan tenang?

Tangan-Mu siap melindungiku
Tangan-Mu siap meringankan perasaanku
Hanya Kasih-Mu yang membuat hidup ini tersenyum

-Josefina Anindita Budiyanti(16 Juni 2017)
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SEMUA BERUBAH

Dear Kata Hati

Demi hari ke hari
Perasaanku kini bercampur aduk
Tak bisa aku menahan diri
Sampai aku meneteskan airmata

Sungguh..

Aku tak sanggup melihat
Aku tak sanggup mengendalikan emosi
Sehingga aku ingin mengalahkan diriku

Aku hanya berpikir
Aku hanya menutup mata
Sampai aku bertanya pada diriku

Tuhan, entah kenapa semua berubah?
Aku tak sudi melakukan yang membuat hati ini sakit
Tuhan, entah kenapa semua berubah?
Aku tak sudi mengendalikan emosi yang membuat diri ini hancur.

15

Berilah jawaban yang bisa aku terima
Sampai semua persoalan ini hilang
Berilah keikhlasan
Sampai semua menemukan sebuah solusi

-Josefina Anindita Budiyanti(23 Juni 2017)
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Ketika hati berbicara
Rasa telah mengubah segalanya
Berusaha dan berjuang demi
Kasih yang tercipta
Pengorbanan tetap ada demi
Cinta Sejati
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LANGKAH UNTUK BANGKIT

Dear Kata Hati

Melangkah demi kebaikan
Rasa lelah ini membuatku bangkit
Entah seperti apa langkahku ke depannya?

Emosi yang aku rasa
Kini telah pulih
Sehingga aku mampu menerima keadaan

Kebahagiaan yang aku miliki
Membentuk sebuah senyuman dan tawa canda
Bersama orang terdekat dengan aku

Aku telah menemukan seseorang
Yang membuat hati ini semakin hangat
Namun..
Aku butuh waktu untuk menemukan langkah bersamanya

Tuhan, langkah yang aku inginkan
Buatlah aku untuk bangkit demi masa depan
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Tuhan, langkah yang aku inginkan
Buatlah aku waktu untuk menerima dirinya

Genggamlah tanganku ini
Agar jiwaku tenang

-Josefina Anindita Budiyanti(02 Juli 2017)
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MENEMUKAN HARAPAN

Dear Kata Hati

Dua atau tiga hari yang lalu
Diriku telah menemukan hal baru
Aku tetap bersyukur
Meskipun kesempurnaan belum terlihat

Semangat yang ku ciptakan
Telah membangun dalam hidup ini
Senyuman yang ku kembangkan
Telah menemukan harapan dalam kisah ini

Tuhan, ketika aku menemukan satu problema
Berilah aku kekuatan untuk meringankan
Buanglah rasa ketakutam.. buanglah rasa kegelisahan
Sehingga aku mampu berbuah dalam hidup ini

-Josefina Anindita Budiyanti(04 Juli 2017)
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MEMBANGUN JIWA

Dear Kata Hati

Hari yang tak terlupakan
Dimana aku menikmati langkah hidup ini
Memulai jalinan kasih
Dimana aku membangun jiwa ini

Aku telah merasakan yang berbeda
Berbeda dari hati ini
Meski aku belum mengetahui siapa dirinya
Aku harus menjaga hati ini

Ketidaksadaranku
Kini menjadikan kesalahpahaman
Ketidaksanggupanku
Kini menjadikan salah dalam hal menyikapi

Tuhan, berilah aku kesempatan sekali lagi
Agar aku mampu membangun pilar jiwa ini
Dari mata jatuh ke hati
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Tuhan, apabila hal ini terulang kembali
Hapuskanlah semua itu
Agar aku tidak menyimpannya dalam hidup ini

Sebab..
Hanya pengorbananlah untuk mengubah segalanya

-Josefina Anindita Budiyanti(06 Juli 2017)
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PEMAHAMAN HATI

Dear Kata Hati

Kegelisahan..
Membuat diriku ingin meratapi
Memurungkan wajahku
Disaat aku menyendiri kembali

Waktu..
Mengingat kisah yang pilu
Mengingat kisah yang pahit
Disaat kesibukanku terhalang

Sesak..
Sulit untuk bernafas
Sakit untuk bertahan
Disaat diriku goyah

Tuhan, apakah ini cobaan dalam hidupku?
Tuhan, apakah ini ujian dalam hidupku?

Apapun semua itu
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Hanya pemahaman hati ini yang bisa menutup luka
Hanya kesabaran yang bisa bertahan
Aku hanya sanggup tersenyum

-Josefina Anindita Budiyanti(07 Juli 2017)
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MENUTUPI MASA LALU

Dear Kata Hati

Tuhan, masih adakah waktu untuk menerima?
Meski hati ini sulit memahami keadaan
Meski hati ini sulit mengerti
Aku akan tetap bertahan

Tuhan, masih adakah harapan yang lebih baik?
Meski hati ini diuji
Meski hati ini dikoyak
Aku tetap bertahan

Berilah tempat untuk aku seorang
Berilah kejernihan untuk pikiran aku
Seberapa besar sakitnya yang aku rasakan
Hanya pelukan Kasih yang bisa menutupi masa lalu

-Josefina Anindita Budiyanti(11 Juli 2017)
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