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TLAH KU PANJATKAN DOAKU 

 

tlah ku tuliskan namamu pada langit 

agar senantiasa tersentuh pelangi 

dan bila menengadah 

hanya namamu yang terbias 

 

tlah ku lukiskan wajahmu pada bumi 

agar senantiasa terawat tanah 

dan bila menunduk 

hanya wajahmu yang terbayang 

 

tlah ku sematkan hatimu pada hatiku 

agar senantiasa terjaga jiwa 

dan bila menoleh 

hanya hatimu yang terpanggil 

 

tlah ku panjatkan doaku pada Tuhan 

agar senantiasa terlindung mesra 

dan bila menyatu 

hanya doa yang turut menyertai 
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JANGAN BERHENTI MEMELUKKU 

 

jangan berhenti memelukku 

biar ku rasakan rangkulmu lebih dekat 

sekuat pondasi yang kita bina 

jangan berhenti memelukku 

biar ku rasakan wajahmu lebih dekat 

seindah rupa tak terkatakan 

jangan berhenti memelukku  

biar ku rasakan harummu lebih dekat 

sewangi bunga yang kau tawarkan 

jangan berhenti memelukku 

biar ku rasakan hangatmu lebih dekat 

sepanas jiwa membara 

jangan berhenti memelukku 

biar kurasakan detakmu lebih dekat 

selaras nada cinta mengalun 

jangan berhenti memelukku 

biar ku rasakan dirimu lebih dekat 

sepenuh nyaman terlindung 

jangan berhenti memelukku 

dalam dalam 
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AKU INGIN MEMELUKMU SEKALI SAJA 

 

aku ingin memelukmu sekali saja 

agar kau tahu jantung ini 

berdetak memanggil namamu 

 

aku ingin memelukmu sekali saja 

agar kau tahu nadi ini  

berdenyut menahan rinduku 

 

aku ingin memelukmu sekali saja 

agar kau tahu hati ini 

merasa gundah bila jauh 

 

biarkan menghirup nafasmu lebih dalam 

biarkan mendekap tubuhmu lebih hangat 

biarkan menikmati dunia ini indah 

sebelum habis waktuku 

 

aku ingin memelukmu sekali saja 

dan berharap detik berhenti bergerak  

sejenak                
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UNTUKMU KU TIKAM SEPI 

 

untukmu ku tikam sepi 

berhari-hari 

jangan duka menghalangi 

 

ku usir mendungmu mengacau 

mengayunkan segala kicau 

bersama gurau 

 

ada sunyi terbuang 

turut mendesis angin bergoyang 

menyapa ilalang 

 

biar kabut terus berlalu  

terampas matahari berlagu 

mencerah biru 

 

untukmu ku tikam sepi 

sekali lagi 

 

(2003) 
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TENTANG SEPUCUK HATI 

 

sepucuk hati ku titipkan 

yang lalu mendekap embun pagi 

pada debarnya yang tersembunyi 

separuh jiwa tlah tergores 

yang mendamba musim bunga 

pada alunan angin merdu 

ada lentera ingin bersinar 

mengusir galau pada satu kelam 

hingga biaskan jingga 

menepi hati lalu 

curahnya turun satu-satu 

terbelenggu rintik membisik 

tajam membelah 

matahari sepi 

bunga mati 

memerah tapi bukan senja 

membiru bukan juga laut 

tinggal bulan sepenggal 

menggantung 
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KERINDUAN 

 

sebeku gunung yang terlelap 

sepilu puing yang berserakan 

sesendu angin yang melintas 

serindu aku ….. 

 

sekelam malam tak berbintang 

sebiru langit tak berawan 

sebening embun tak tersentuh 

serindu aku ….. (padamu) 
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