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Escape to You

Tonight, the sky seems not going right
looks very crowded, looks very kind, looks full of light. 
I don’t think so that it is because of you or something 
about you.

Ah, you already leave it.
When my hearts was so break cause suffer of thinking 
about you.
But you not even once think about me. Never.
Why I like that?
Can you tell me?
How can I always think about you 
and you never think about me?
How can I be the one side that think about you?
And why I always like that, 
it have been so long after everything. I’m going sad.
Please, don’t hurt me. Is this thing called di-PHP-in?
After he blow my heart and make it fly so high,
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then you drop it to the earth and make me hurt. Is this 
love?
And love is always make me so sick if it is always like that. 
Oh my God… :’(
Crying? I don’t want to.
I will keep trying to busy every day in my life.
So that, I can never ever once have a time to think about 
you.
Keep busy every day, keep going so far from you.
Just always like that even you always ask me everyday,
where I am right then you looking after me.
They say, that you and I are a part that complete.
They say…
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Akumulasi                   
Pahit dan Rasa

Pahit
Sesapan kopiku hari ini terasa amat pahit
Tak ada bedanya meski aku sesap secepat kilat
Tak ada bedanya pula jika seketika kutelan
Rasanya tetap saja pahit
Tetap saja tertinggal getir pahitnya
Lidahku tak kuasa menahan rasa sengau pahit itu
Mataku mengakumulasi kepahitan itu dengan memejam
Bibirku bergetar dan berkata: “Pahit.”

Seperti hatiku ketika pahit mengakumulasi rasaku
Rasaku terhadapmu
Seolah getir selalu menyelimuti
Seakan kabut tebal ampas kopi mengitari setiap 
jengkalnya
Mungkin memang benar
Tidak seharusnya muncul rasa ini
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Tidak seharusnya ia muncul saat ini, kepadamu, pada 
detik ini
Rasa yang justru hanya akan menyakiti aku sendiri
Menyayat hatiku sendiri
Menusuk diriku sendiri
tanpa kau tahu perang apa yang sedang bergemuruh di 
hatiku

dan aku memang tak pernah ingin kau tahu
tak sedikit pun
bahwa aku tak kuasa menelan pahit
yang entah kenapa masih saja aku kuasa menelannya
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Tahukah Kau?

Tahukah kau, Sayang?
Mau tahukah kau, Cinta?
Doa yang aku panjatkan hari ini untukmu
Saat tak ada sedikit pun ingatmu padaku
Saat sedetik pun mungkin tak terlintas aku dalam 
anganmu
Saat kesibukan sedang memenuhi ritmikmu

Aku berdoa kepada Allah
Agar di mana pun engkau berada,
Dia selalu menjagamu
Dia selalu menemanimu
Dia tidak akan membiarkan kamu bersedih
Kamu selalu berada bahagia
Meski tak ada sedikit pun ingatmu pada aku
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Bukan,
Bukan maksudku aku ingin kau ingat padaku setiap saat
Bukan maksudku ingin kau perhatian
Bukan maksudku pula ingin kau peduli padaku

Dan bukan,
Ini bukan cinta dalam hati seperti dalam sinetron
Bahkan aku tidak tahu apakah ini cinta
Yang pasti, aku ingin kau ingat sesuatu
Sebut saja aku seperti payung
Bila hujan menggeram,
Bila kau sedang sedih, carilah aku
Aku akan selalu ada untukmu
Jikalau hujan lenyap,
Jikalau kau bahagia dengan yang lain
Aku kan selalu siap kau tinggalkan
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Dia dan Aku

Suatu hari,
Aku pernah berkata kepada diriku sendiri
Bahwa aku tak peduli dia dengan siapa
Aku tak peduli dia bergurau dengan siapa
Aku tak peduli dia bahagia dengan siapa saat itu
Aku tak peduli dia banyak bergaul ke sana kemari
Aku tak peduli dia super terkenal
Aku tak peduli banyak yang menyukainya
Aku sungguh tak peduli

Sebab sejatinya aku dan dia sama
Dia dan aku, sama-sama tahu betul hal ini
Dia tidak bisa jika tidak berkisah padaku semuanya
Dan aku pun tak bisa jika tak bercerita apa pun tentangku
Bahkan hanya untuk sekedar mendongengkan hari-hariku 
padanya


