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Melodi Kebahagiaan

♫ Ucapan Terimakasih ♫
♫ Kepada Yesus Kristus, sahabat sejatiku
sekaligus penyemangat terbesarku, hanya
karena Dialah semua melodi yang ingin ku
sampaikan dapat mengalun indah lewat buku
ini.
♫ Untuk kedua orang tuaku, ketiga adikku,
Eci,
Jeri,
dan
Lala
yang
selalu
mengirimkan
doa-doa
serta
senyuman
penambah sukacitaku.
♫ Yup, juga buat semua sahabat-sahabatku
yang selalu mendukungku buat menulis
(Tigris, Novita, Vina, Poppy, Anica,
Corry,
Yessy,
Dindun,
Desma,
Diana,
Bintang, Jesika, Hanna,
Wiwi, Tikul,
Helena, dan semua sahabat2ku yang belum
kusebutkan di sini), juga buat kakak
kelompok kecilku Kak Yohana, tengs a lot
buat dukungannya ya, aku sayang kalian :D
♫ Buat nulisbuku.com yang udah memberi
kesempatan
mewujudkan
mimpi-mimpiku
sebagai penulis. Mauliate Godang ^^
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♫ Daftar Isi ♫
Sweet Dream
Terlambatkah?
Gurun Asmara
Hari Baru
Aku Menyadari
Layang-Layang
Katakan Tuhan itu baik..
Tertawalah
Gelap
Ku Gapai TanganMu
Kebebasanmu
Melodi Kebahagiaan
Aku dan kamu
Semua indah pada waktuNya
Mati Rasa
cinta Abstrak
Kata semangat yang tersirat
Senyumku untukmu
Cerita Cinta
Maaf
Pelangi di malam hari
Ku Jadi Miliknya
C.i.n.t.a
Meramal hatimu
Kesedihan
Seperti memeluk udara
Resah
Biasa saja
Jika cinta itu kamu, mana buktinya?
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Aku tidak takut
Sedih, namun itulah yang terbaik
Dasyatnya matahari dan teduhnya hujan
Sudah ku beri
Jangan pernah tutup matamu
Berhenti
Ketiadaanmu
S.a.h.a.b.a.t
Aku Cinta Mama
Harapan Kosong
Balada Cinta
Rasa Takutku
Dunia tersenyum,
senyumku untukmu, sahabat
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Saat merasa tiada jalan, semua
masalah bertumpuk, tiada
penyelesaian, disitulah
sebenarnya kita belom menyadari
keberadaanNya

-Omidgreeny
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Sweet Dream
Kelabu suasana
ku tak hiraukan
Tetap tersenyum,
padahal mata sedang tertutup
seakan tahu, dunia di luar sana
bisa memporakporandakan suasana
hati
menjadi suatu kesenangan yang tak
terhingga
Senyap, hening
tapi jantung berisik
bibir serasa berbicara
tanpa sadar apa yang diucapkan
hanya sebuah gumaman kecil
kemudian diam
Kembali menikmatinya
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dia sangat jauh
sampai ke dasar dunia maya
gelap yang tak terjangkau oleh tangan
memuaikan sebagian pikiran
menjadi hal yang menarik
yang susah dipikirkan sewaktu aku
nyata
dimensi, suasana, jalan cerita
mungkin B e r b e d a
Tapi, aku tetap s a m a
Orang yang menginginkan hal ini
sungguh terjadi
Hingga senyumku benar-benar sejati
Dan bukan hanya sekedar
Mimpi

"Tidur adalah hal yang paling bahagia
jika mimpi indah menghampirimu dan
berwujud nyata saat engkau bangun.."

-Omidgreeny
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