
Bertemu  untuk 
Berpisah 

 

Kau 

Yang selalu aku 
rindukan  

Kau yang selalu aku 
inginkan 

 

Kau hidup dan datang 
padaku 

Tangan terbukaku ada 
untukmu 

 

Dalam sebuah 
perjalanan timur 

Menemukan rindu 
yang tertanam lama  

Saat mata terpaku dan 
hati tergetar 
melihatmu 

Mendengar suaramu 

 

Waktu menggilas kita  

Menunjukkan jalan 
kita masing masing 

 

Jauhkanku 

 

Perdu yang hinggap 
dikeningku 

Merayu aku untuk 
mengingatmu 

Masa lalu yang selalu 
menghantui 

Mendekap 

Meresap 

Menyibak 

Dalam jiwa yang 
terkesan 

Akan masa lampau 

Sebuah jalan yang 
beda yang 

memisahkan 

Kau harus ingat akan 
semua keputusanmu 

Satu kata yang 
membuatku berubah 

Jauhkan aku dari 
pikirmu 

Jauhkan aku dari 
hatimu 

Kau tak akan bisa 
menunggu, pun aku 
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You can do this 

 

Jangan berkeluh 

Kau bisa  

Melupakannya dan 
menyambut hal baru 

 

Perjalanan ini belum 
usai  

Pertemuan itu belum 
rampung 

Hanya langkah kita 
yang terpisah karena  

Keputusan kita 

 

Kau tahu, 

Keep on running 

Walau kita berbeda 
jalan  

Kau di timur dan aku 
di barat 

Kau di gunung aku di 
pantai 

Ku yakin kita akan 
selesaikan semua 

jalan kita ini 

Sampai saatnya kita 
bertemu seperti sedia 

kala 

Terus melaju 

Melaju 

Jangan kau hentikan 
langkahmu, pun 
demikian dengan 

langkahku 

Melaju seiring intuisiku 
pun intuisimu 

Sampai saatnya kita 
bertemu  
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Tahukah kau kini 

 

Terlalu mencintaimu 

Kau sangatku sayang 

Kau membekas di hati 

Dunia ini seakan tak 
memihakku 

 

Ku terlalu 
mencintaimu 

Bagaimana agar 
bayangmu pergi 

Menghilang dari setiap 
fikiran 

 

Sangatlah susah  

Untukku 
melupakanmu 

Apalagi untuk 
membencimu 

 

Kau sangat berarti 

Namun 

Kau tercipta bukan 
untukku 

 

Tak seperti yang ku 
inginkan 

 

Berjalan dan berjalan  

Menyusuri waktu 

Menangkap 
momentum 

Bersama  

 

Terdiam  

Membisu  

Dan tidak ada yang 
ingin dibicarakan 

 

Satu katapun tak 
mampu  

untuk kuuntaikan  

Kepadamu 

Sedang seribu kata 
sudah kusiapkan 
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Tersenyum  

 

Senyumanmu saat 
kita bertemu  

Selalu kuingat  

Sejak itu sampai kini 

 

Salam sapa 
perpisahan  

Dimana ku harus 
jalani 

Tanpamu 

 

Jarak  yang 
memisahkan 

Waktu yang tak 
memberi lebih 

 

Hanya bisa mengingat 

Senyuman di foto itu 

Iconic namun hati 
kronis 

 

Namun 

Bagaimanapun aku 
bukan yang terbaik 

untukmu 

Minder 

Dan aku tak janji 

Kaupun begitu 

Kau tak bisa 
memberikan 
senyuman itu  

Senyuman untuk 
masa depanku 
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Saat ku pergi  

 

Pernahkah kau 
merasa 

Saat ku pergi  

Apakah air mata yang 
kau jatuhkan  

Ikhlas adanya 

 

Melepasku dari semua 
kehidupanmu 

Menjauh dari semua 
yang pernah kau 

berikan 

Kenangan 

Tawa riang 

Duka lara  

Dan kerinduan 

 

Menghapus semua 
memori tentang kita 

Tentang kisah yang 
berakhir di tengah 

jalan 

 

 

 

Saat kau pergi 

 

Maafkan 

Semua 

Tlah berakhir 

Antara kau dan aku 

 

Ku harus memulai 
lembaran baru 

Menuliskan kisah yang 
lebih indah 

Coba ku ikhlaskan 

Coba ku hilangkan 

Kau  

Dari semua pikiranku 

 

Bila waktu terulang 

Akan kunikmati saja 

Jalan 

Selamat tinggal 

Kau  

Sang  

Kenangan lama 
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