
 

Dear hujan 

 

Hujan.. turunlah disaat aku menangis 

Agar tangisku tersamarkan dibalik rintikmu 

Hujan.... 

Turunlah disaat aku terpuruk 

Agar hampaku dapat menghilang 

Tersenyum riang gembira 

Mendengar rintikmu bak melodi penghilang luka 
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Surat kala hujan 

 

Aku membaca surat yang datang bersama hujan 

Membaca dengan teliti setiap kata yang tertulis 

sepenuh hati 

Memaknai setiap majas yang terlukis bagai pelangi 

Aku membaca surat yang datang bersama hujan 

Meski sulit untuk kubaca 

Karena sudah lusuh dan hilang tulisannya 

Langit hari ini tampak ceria bersama mentari 

Aku menatapnya tersenyum 

Bertanya dalam hati 

Akankah hujan tak kan turun lagi? 

Sekali lagi aku menatap langit penuh arti 

Kemanakah kau rintik yang mengusir sepiku 

Aku menantimu 

Menanti saat saat kau menangis bersama candaku 
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Rindu 

 

Menyerahlah rindu 

Aku tak akan merindu 

Biar hati ini remuk menunggu bersama detik waktu 

Aku menunggu tapi tak kan purna dan layu 

Aku tak kan menangis meski hati ini kau iris. 

Biarlah aku tetap bersama masa yang indah 

Tak akan aku mengenangnya 

Karena ia sudah bersemayam 

Bersama indah ceritaku diasana 
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Pupus 

 

Bintang mungkin tak  lagi berkelip 

Mentari mungkin tak kan lagi sinari bumi 

Bahkan mawar tak kan lagi mekar seperti sedia kala 

Mereka menangis bukan kepalang 

Tersendu-sendu dan tersenal-sengal 

Menangisimu…. 

Menangisimu yang benar-benar telah pupus 

Pupus dari hidup 

Dan akan pupus pula dari matiku…. 
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Rasa Itu 

 

Ada sebuah rasa yang manis 

Namun pada saat ini aku tak bisa merasakan hal itu 

Rasa yang membuat setiap orang tersenyum 

Menangis haru karena kebahagiaan 

Aku percaya pada cinta 

Cinta yang begitu indah terasa 

Cinta sesama manusia 

Cinta kepada pencipta 

Dan pada saat itu aku mulai mengerti 

Tentang keadaan dimana hati akan tersenyum 

Ketika hidayah Tuhan telah datang 

Menghampiri pada tiap-tiap hati manusia yang telah 

bahagia ,tersenyum dengan sempurna 
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Kerinduan  

 

Dikala mentari muncul kau pergi.  

Disaat bintang bertabur kau pergi.  

Pada saat dimana hati telah mendung.  

Kau ada untuk membuat senyum pada bibirku.  

Kerinduan.....  

Kau datang dan hilang tanpa tawa.  

Kau sirna tanpa menghapus luka.  

Kau pergi tanpa air mata.  

Dan kini kau hilang selamanya. 
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Melati Sore Itu 

 

Lihatlah melati yang pupus diantara dedaunan itu 

Sendiri. Layu. Bagai tak berarti 

Tapi cobalah ambil dan hirup baunya  

Ia akan selalu wangi meski nanti hujan membawanya 

pergi 

Hari ini aku berjalan lagi dijalan kemarin 

Coba lihat melati itu masih ada ditempatnya 

Aku mengambilnya dan memasukkan dalam sakuku 

Agar esok atau mungkin lusa aku ingin menghirup 

wanginya lagi 
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Pagi 

 

Kala aku melihat surya yang sedari tadi merangkak 

kelangit 

Hati ini hanya bergidik nyeri menelaah arti yang 

pergi kunanti 

Dan juga kicau burung riang disana 

Sejenak batinku mulai melunak 

Pagi ini dihamparan biru yang kusuka 

Bersamamu atau tidak 

Karena Tuhan masih ada untuk selamanya 
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