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Kamu harmoni-harmoni nan indah di 
tengah nada kasih. #K

Ada yang berisik di tengah keheningan 
malam. Rupanya kamu yang berebut 
melukis taman keindahan di dalam 
mimpiku. #K

Kamu adalah aksara di ujung gelisah, 
pelangi di ujung rinai hujan, dan senja di 
ujung lelahku. Kamu: begitu aku. #K

Kamu pucuk-pucuk rerinduan yang tak 
pernah alpa mengecup pagi. Ada separuh 
harap yang masih tertelan waktu dan batas; 
temu. #K

Kamu #K
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Kamu sebait rindu yang menghempasku 
bersama angin malam. #K

Aku tahu, kamu mencintaiku melebihi 
dirimu, tapi aku mencintaimu separuh 
nyawaku. #K

“Kamu” sepenggal nama yang selalu 
kuselipkan dalam rapal-rapal doa dan 
sujudku. #K

Kamu, selalu ada karena kenapa aku begitu 
mencintaimu. #K

Kamu, pelangi di akhir rinai yang romantis. 
#K
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Adakah rindumu bersamaan dengan 
rinduku, kamu ada, aku ada, juga 
sebaliknya. #K

Lihatlah aku, apakah kamu akan terus 
bermain dan tak ingin berujung kasih. #K
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Jauh dari Ibu jangan boros-boros.

Kamu sudah besar, Ibu percaya, sudah bisa 
membedakan mana yang baik dan yang 
buruk.

Kalau ke mana-mana hati-hati, jaga diri.

Jauh dari ibu sedih, jauh dari ibu kangen, 
jauh dari ibu galau. Tapi, doa buat kita 
dekat. 

#kataibu
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Yang terpenting jangan pernah lupa salat, 
tilawah, dan sempatkan al-matsurot pagi 
dan petang.

Jauh dari Ibu gak boleh cengeng.

Jauh dari Ibu harus mandiri.

Jauh dari Ibu gak boleh gampang sakit. 

Jauh dari Ibu jaga kesehatan.
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Kamu sayang aku? | Sayang. | Kucing aku? 
| Sayang. | Kamu jahat! Menduakan aku 
dengan kucing. #gagallebay

Peluk aku Sayang, aku ingin merasakan 
hangatnya cintamu. | *memeluk* | Kok bau 
ketek sih? | (-_-‘’) #gagallebay

Kita putus! | Kok? | Kita udah gak sejalan 
lagi. | Ya udah, aku lewat jalan ke rumah 
kamu aja, habis itu baru balik arah. 
#gagallebay

Jangan! | Plis, jangan halangi aku. Biarkan 
aku pergi. | Jangan lewat situ, ada ee’ ayam. 
Entar keinjek loh. #gagallebay

#gagallebay
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Genggam tanganku, Sayang. Jangan 
pernah kau lepaskan. | Gak mau, kamu 
tadi gak cebok. | Wah, kamu ngintip 
ya? #gagallebay

Sorry, ada meeting. | Jadi gak bisa ya? | 
Silakan ke asisten saya. | Entar malam mau 
jatah apa gak? *jewer* Buruan beli gula di 
warung! #gagallebay

Apa kurangnya aku, Sayang? Aku gagah 
perkasa. | Ya udah, bawa nih belanjaan, 
jangan berisik! #gagallebay

Otong! Beliin Emak bawang merah. | Wah, 
mau masak apa Mak? | Bukan, Emak lagi 
syuting sinetron, tapi gak bisa nangis. 
#gagallebay

Kamu sayang aku? | Sayang. | Kucing aku? 
| Gak. | Kamu jahat! Aku benci cowok yang 
gak suka binatang! #gagallebay 


