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Air Mata 

 

Kadang kala aku ingin menangis 

Bukan karena aku bersedih 

Sudah lama aku tak meneteskan air mata 

Aku tidak punya alasan 

Mungkin aku tidak mau mengatakan 

Tapi cukup kau rasakan 

Saatku memangilmu lewat angin malam 

Saat ku sinari kau dengan bintang-bintang 

Lalu kau datang  

Kau menyapaku dalam hayalan 

Lalu kau datang 

Saatku memikirkan 

Lalu kau menghilang 

Saat itulah mataku meneteskan air mata 

Berharap kau datang 

Membantuku menghapus air mata 

 



 

 

Kedalaman Cinta 

 

Dalamnya cinta  

Dalamnya samudra  

Sedalam pengorbanan 

Mencari mutiara 

Dikedalaman yang terdalam 

Menemukan cinta dalam bentuk berlian 

Kedalaman cinta lihatlah kedalaman pengorbanan 

Kau tak perlu membuktikan 

Kau cukup merasakan 

Tak perlu kau menyelam 

Berlian akan datang saat kau merindukan 

Tapi kau jangan menunggu 

Karena kedalaman cinta dengan pengorbanan 

 

 

 

 



 

 

Ungkapkanlah Cinta 

 

Kenapa kau diam 

Kenapa kau tidak menyambut cinta yang datang 

Apakah kau yakin cinta akan menyambutmu 

Jangan begitu, jangan kau hanya diam 

Bicaralah dalam bahasa cinta 

Bahasa yang dimengerti manusia 

Kejarlah cinta, jangan kau diam 

Kejarlah dengan hatimu, bukan dengan badan 

Bicaralah dalam bahasa cinta 

Bahasa yang dimengerti manusia 

Bairkanlah hatimu bicara 

ungkapkan perasaan cinta 

Jangan karena kau wanita 

Wanita juga manusia 

Ungkapkanlah cinta karena kau manusia 

 

 



 

 

Dekaplah Hatiku 

 

Kadang aku hanya termenung, sayang 

Aku bukan memikirkanmu 

Aku hanya membayangkanmu 

Kadang aku hanya terjaga, sayang 

Aku tidak memintamu datang 

Aku hanya ingin kau disisiku 

Menemani yang sendirian 

Menemani hatiku, sayang 

Bukan badanku 

Cobalah kau dengarkan detak jantungku 

Dekaplah tubuhku lebih erat , sayang 

Sentuhlah hatiku 

Dekaplah lebih erat lagi, sayang 

Bukan tubuhku, tapi hatiku 

 

 

 



 

 

Kuingin Kau Datang 

 

Aku ingin memahat batu 

Aku ingin membentuk wajahmu 

Agar aku bisa melihatmu saat aku rindu 

Kau yang sempat menemaniku 

Kau sekarang benar-benar menjadi batu 

Bagaimana aku bisa melihatmu 

Jika kau tidak mendatangiku 

Aku ingin kau menjadi batu yang berjalan 

Menemaniku yang kesepian 

Bukan, bukan aku tapi hatiku 

 

 

 

 

 

 

 



Kepada-Nya 

 

Semesta hanyalah semesta 

Tak mungkin seluas cinta-Nya 

Samudra hanyalah samudra 

Tak mungkin sedalam kasih-Nya 

Serpihan hanyalah serpihan 

Tak mungkin menyatu menjadi batuan 

Manusia hanyalah manusia 

Tak mungkin menjadi dewa 

Manusia?, bukanlah nama yang sesungguhnya 

Manusia hanyalah bangkai bernyawa 

Apalagi jika tidak bernyawa 

Betapa menjijikannya manusia 

Manusia sejenis binatang yang menjijikan 

Hanya Tuhanlah yang menyempurnakan 

Manusia akan menjadi manusia  

Jika mau bersujud pada-Nya 

Pada-Nya, Sang Pencipta Semesta 

 

 



 

 

Cinta Sempurna 

 

Dia berkata bahwa kau cintaku dimasa depan 

Tapi kau hanya menyapaku dengan senyuman 

Dia berkata bahwa senyuman adalah sambutan 

Tapi kau hanya diam  

Aku tidak ingin kau menggungkapkan 

Karena dia telah menjelaskan 

Aku ingin kau bicara dalam bahasa cinta 

Bahasa yang dimengerti manusia 

Sehingga dia tak lagi bicara 

Aku telah bosan mendengarnya 

Tapi tak usah lagi kau ungkapkan 

Aku telah cukup mendengar dari dia 

Bahwa kau adalah cinta sempurna 

 

 

 

 



 

 

 

 

Karena Tuhan Cinta itu Ada 

 

Aku bukan ingin memilikimu 

Tapi aku ingin mencintaimu 

Bagaimana aku bisa mencintaimu 

Jika aku tidak memilikimu 

Kalau begitu aku ingin memilikimu 

Tapi apakah aku pantas mencintaimu 

Kalau begitu aku mencintaimu 

Tapi apakah aku pantas memilikimu 

Kalau begitu cukuplah aku memiliki cinta 

Semoga Tuhan mempertemukan kita 

Sehingga kita saling memiliki cinta 

Bukan kita, tapi karena Tuhan cinta itu ada  

 

 

 



 

 

 

 

 

Kasih Sayang 

 

Sayang, kita yang pernah bertemu dilembah kasih 

Pernah menghabiskan waktu menjalin kasih 

Kasih, kau yang pernah menyentuhku penuh sayang 

Sayang, kau yang pernah kumiliki sebagai kekasih 

Kekasih, panggilah aku sayang 

Sayang, aku merindukan sentuhan kasih 

Sentuhan yang pernuh kasih sayang 

Seperti dulu seperti masa depan 

Jadilah kekasih, seperti yang telah terlewatkan 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cintamu Membaikan Hati 

 

Sayang, apakah kau tidak tahu bahwa aku ini bajingan 

Sayang, apakah kau tidak tahu bahwa aku ini keparat 

Sayang, apakah kau tidak tahu bahwa aku ini bangsat 

Sayang, kau terlalu baik 

Dan akan selalu baik 

Sayang, kau hanya cukup tahu bahwa aku manusia 

Maka cintailah aku karena aku manusia 

Sayang, kau terlalu baik 

Dan akan selalu baik 

Sayang, kau hanya cukup tahu bahwa aku memiliki hati 

Maka cintailah aku dengan hati 

Sayang, kau terlalu baik 

Dan akan selalu baik 

Karena cintamu yang membaikan hati 

 

 



 

 

 

 

Cinta Kita Berdua 

 

Kau dia dan mereka tahu tentang cinta 

Kau yang sering bicara tentang cinta 

Dia yang sering bicara tentang kau yang memiliki cinta 

Sementara mereka tak pernah mengerti tentang kau dan dia 

Mereka hanya berbicara tentang cinta 

Tahukah kau sayang, bahwa kau dia dan mereka adalah kita 

Kitalah yang sering bicara tentang cinta 

Mari kita sederhanakan kata 

Merubah kata kau dia dan mereka 

Menjadi Kita 

Agar kita lebih sering bicara tentang cinta 

Cinta kita berdua 
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