Sweet Stranger
Jarang-jarang aku duduk di bar
sendirian. “Ice chocolate, less ice,
jangan terlalu manis ya, terima
kasih.” Kataku. “Suka cokelat ya?”
katamu dengan senyum menggugah
gairah yang ternyata di sebelahku.
Kujawab, “suka sendiri.” “tequila?”
tawarmu. “Teh panas gimana?”
jawabku. Lalu tawa renyahmu
membuat kita berjabat tangan.
“Kenapa sendiri?” tanyamu. “Biar bisa
kenal kamu”, kataku. Tak kusangka
hadirnya membuat penatku pudar
meski tak ada sedikitpun rasa,
hambar. Sekedar mengalihkan
perhatian sementara sambil sedikit
bersenang-senang. Hingga akhir jabat
tangan kepulangan, kita berbagi
senyum yang sama saling tak
bertukar nama. Mungkin tujuan kita
sama. Mencari angin untuk hati yang
sama saling sudah terkunci dengan
hati lainya.

Hujan
Kepada gerimis yang menyapa ramah
Dan mendung yang bagiku lambang
kedamaian
Kita berjabat tangan
Ada senyum merekah
Ketika kita menanti hujan
Datang juga
Suara deras yang begitu selaras
dengan tenangnya hati yang tak lagi
bias
Untukku, hujan adalah berkah
Dimana doa-doa terijabah
Hilangnya segala resah dan gelisah
Musim favorite bagi para hati yang
tabah

Dadah Luka
Kita adalah awal dengan sebuah akhir
Saat aku butuh kau selalu mangkir
Segala salahku kau sindir
Tak sadarkah kau bahwa otakmu juga
ga bisa dipakai mikir?
Sudah, aku muak kau injak
Hidupku terlalu berharga untuk kau
acak-acak
Air mataku terlalu mahal untuk
menangisimu hingga terisak
Tanpamu aku masih bisa berdiri tegak
Jangan kembali saat nanti kau sesali
Kau kan yang memilih pergi?
Aku sudah mengucap dadah kepada
luka
Kini tanpamu hidupku menjadi dua
kali lipat lebih berharga
Aku lebih bahagia

Kuatlah
Ada syukur yang tak hentinya terucap
Ketika mengingat betapa
Tuhan Maha Baik.
Dikelilingi orang-orang baik
Dijauhkan dari yang tidak baik
Meski sakit di awal
Kukira mereka, dia, si anu itu baik
Ternyata toxic
Kadang kita baru mengerti maksud
Tuhan ketika Tuhan menunjukkan
betapa tak pantasnya kita bersama
orang yang salah.
Maka dari itu,
kuatlah

Heart of Steel
Every time I lift someone up
I was feeding them
I gave my world
I gave my soul
I gave a freshwater
Until they were got better
Then they have messed it up
Step on me
Stab back on me
I was broken and bruised
I was confused
But because of them
Now I’ve got a heart of steel
I’ve got a thicker skin
I’m stronger than I’ve ever been
And when they’re back
I have no worry
When they’re said sorry
Need a mercy
I forgive you
But if you were me
You will not be able to tolerate you
For everyone I do right does me wrong

Aku Di Sini
Tumpahkan saja
Biar saja banjir kata
Luapkan segala yang dirasa
Apa yang sesak di dada
Ledakkan hingga mulai lega
Berbagi membuatmu tidak sendiri
Aku di sini

