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44  Nyanyian HatikuNyanyian Hatiku

N ada terbalutkan syair tuk ungkapkan satu rasa,
Y akinkan diri… bahwa rasa ini tulus adanya,
A ngan yang selalu berpikir bahwa inilah cinta,
N an selalu hadir saat aku di dekatnya,
Y ang kukagumi… yang kusayangi… dan kini kucintai,
I nikah takdirku… saat adamu senyum ini selalu menghiasi,
A wan cintamu serasa selimutiku dari terik mentari,
N an selalu damaikanku dan inginku kau selalu di hati,
 
H abiskan waktu hingga terpaku memandangmu,
A sa dan rasaku utuh mengagumimu,
T anpa cinta… hidupku kan serasa hampa,
I ngin kumencinta… dan itu hanya dirimu saja,
K uyakin… takdir kan bicara kau tercipta untukku,
U ntuk temaniku nan selalu hadir saat bahagiaku.

1Ketika Hati Berkata

1 1 Ketika Hati BerkataKetika Hati Berkata

K isah cinta terlukis dalam kenangan masa lalu,
E ntah mengapa begitu indah saat itu,
T idak kupertanyakan besarnya rasa sayangmu,
I nginku kamu selalu ada di dekatku,
K alau saja bisa kuputar lagi masa itu,
A kan kuyakinkan sekali lagi... aku mencintaimu,
 
H arapan dan doa terlukis jelas dalam kalbu,
A ngan dan lakuku tak hanya bayang semu,
T anpamu di sisi tak buatku menambah pilu,
I khlasku atas semua untuk kenangan masa lalu,
 
B ercerita mengenai apa itu cinta,
E lok terasa membuat hati terus berbunga,
R aih kebahagiaan dengan hati penuh cinta,
K an sempurna bila cinta tak dapatkan luka,
A ndai benar cinta sejati itu ada, 
T erasa indah karena aku kan bahagia,
A kan terus bahagia dengan cinta tulus apa adanya.
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22  Engkau BahagiakuEngkau Bahagiaku

E sok nan seterusnya kaulah di hatiku,
N an selalu kujaga agar tetap di kalbuku,
G enderang hati tertabuhkan kasih rindumu,
K ini bergetar dengan alunan cinta yang membelenggu,
A sa dan rasaku tak lagi semu karena kumemilikimu,
U ntukmu aku di sini membawa serpihan rindu,
 
B ersama kita lewati hari demi hari,
A ku berdiri di sini tak lagi sepi,
H adapi waktu bersama dirimu pujaan hati,
A ntarkan aku dalam bahagiaku yang begitu berarti,
G emuruh cinta yang kusimpan dalam hati,
I tulah rasa yang kan kubawa hingga kumati,
A ku pinta atas bahagiaku pada Sang Ilahi,
K upinta jua atas bahagiamu... duhai kekasih hati,
U ntukmu kupersembahkan cinta suci ini.
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33  Tercipta UntukkuTercipta Untukku

T ertuju satu hati saat cinta hadirkan senyum indah,
E ntah nyata atau mimpi hadirmu buat hati kian merekah,
R aut wajah damaikanku buat aku diam terpaku,
C umbui hatimu kasih… saat pandangku tertuju untukmu,
I ndah pelangi seakan lekat di dinding jiwamu,
P esona mentari seakan rasuki relung hatimu,
T erpaut sudah hati ini hanya padamu,
A kankah hadirmu tercipta hanya untukku,

U ntukku cintamu dan untukmu utuh jiwaku,
N ada denyut hati terus mendetakkan namamu,
T akkan ke lain hati… itulah ikrarku dalam kalbu,
U kir bahagiaku dengan rasa yang indah ini,
K ebahagiaan yang nyata karena kuyakin kaulah takdir Ilahi,
K eyakinan ini… tekat ini… dan janji suci ini,
U ntukmu kasih… utuh jiwaku kan kuberi.


