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Senandung Doa
Em                 Am
Peluklah diriku agar tak jauh dengan-
mu
D                          G
lebih baik kau tidur diatas pang-
kuanku
B                      Em
sebelum terlena senandungkan doa
C                      B
ukirlah namaku direlung hatimu
Em                         Am
lihatlah mentari perlahan akan teng-
gelam
D               G
biasanya kan datang rembulan diwak-
tu malam
B                    Em 
angin bertiup menyentuh dedaunan
C                B                    Em
nampaknya menari riang ditemani 
rembulan
G           D                           G
Tuhan lihatlah kami yang tiada lelah 
berdoa
      G                 D                   G
dengan rintih yang sepi menanti 
hangatnya diri
B                             Em    D
dibwah sinar rembulan tampak terang 
meniti
C                  B               Em
tatapanmu teduh indah disinari rem-
bulan

Maria - Julius Sitanggang
Em            Am

Indahnya purnama yang berseri

D        C    B

tiada seindah senyummu kasih

Am        Em

taman bunga yang teduh

Am        Em

tak seteduh matamu

C        D        Em

putihnya salju tak seputih cintamu

Em            Am

Kemarin kau datang kepadaku

D        C    B

bercerita tentang deritamu

Am        Em

sakit yang kau alami

Am        Em

tak jua terobati

C        D    Em

didadaku kau menangis pilu

reff :

G D Em

Maria .....

C        D    G    D

akhirnya tuhanpun memanggilmu
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G D Em

Maria .....

C            B

Hati trenyuh memandang potretmu

Em        Am    D    G

tiada lagi senyummu tiada lagi 
tawamu

Am            B

tiada candamu seperti yang dulu

Em        Am        D    G

walau kau tlah tiada pergi untuk sla-
manya

Am            B

namun cintaku tetaplah untukmu

    Em    D        Em

oh...Maria ..... oh ..... Maria

Em            Am

kuhantarkan do’a hanya untukmu

D        C    B

smoga tuhan slalu bersamamu

Am        Em

mimpi indahlah engkau

Am        Em

dalam tidur panjangmu

C        D        Em

dipintu syurga nanti kita bertemu\
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Gereja Tua 

Panbers
 

Intro : F G7 C Am C G7 C G7 
 
C                F             C 
Masihkah kau ingat waktu di desa 
       F      G7           C 
Bercanda bersama disamping gereja 
                         F 
Kala itu kita masih remaja 
         C      G7    C      G7 
Yang polos hatinya bercerita 
 
    C            F    C 
Waktu kini tlah lama berlalu 
            F        G7      C 
Sudah sepuluh tahun tak bertemu 
                      F 
Entah dimana kini kau berada 
         C    G7    C 
Tak tahu dimana rimbanya 
 
 
Reff : 
G7       C       F    C 
Hanya satu yang tak terlupakan 
           G7      C 
Kala senja di gereja tua 
G7     C      F        C 
Waktu itu hujan rintik-rintik 
        D7           G7 
Kita berteduh di bawah atapnya 
      F                 C 
Kita berdiri begitu rapat 
          G7           C 
Hingga suasana begitu hangat 
      F             C 
Tanganmu kupegang erat-erat 
       C         G7 
Kenangan itu slalu kuingat 
 
Intro : 
       F C G7 C 

       G7 C 
       F C G7 C C 
 
         F                 C 
Biarpun saat ini kau telah berdua 
          G7         C 
Itu bukanlah kesalahanmu 
       F                C 
Ku hanya ingin dapat bertemu 
         C    G7         C 
Bila bertemu puaslah hatiku 
          C    G7        C  CSus c 
Bila bertemu puaslah hatiku 



KOLEKSI LAGU NOSTALGIA

4

Keagungan Tuhan
G          C                 Am

Insaflah wahai manusia

         D                G

Jika diri mu bernoda

           D               G

Dunia hanya naungan

                  D               G

‘’tuk makhluk ciptaan tuhan

             C             Am

Dengan tiada terduga

           D             G

Dunia ini kan binasa

               D               G

Kita kembali ke asalnya

                   D              G

Menghadap Tuhan Yang Esa

 

C                                       Am

Dialah Pengasih dan Penyayang

               D           G7

Kepada semua insan

C                                Am

Janganlah ragu atau bimbang

               D                G

Pada Keagungan Tuhan

               D               G

Betapa Maha Besarnya

               D               G

Pencipta alam semesta

 

         C                Am

Siapa selalu berbakti

               D          G

Mengabdi pada Ilahi

                D             G

Kan sentosa selamanya

        D                  G

Di dunia dan akhir masa
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Terlambat Sudah 
 

Intro : F C G7 C 
 
 
G7               C 
Terlambat sudah kau datang padaku 
                   G7 
Setelah kudapatkan penggantimu 
G7 
Kini hatiku tertutup untukmu 
                     F  C 
Cukup sudah penderitaanku 
G7               C 
Mengapa dulu kau tinggalkan diriku 
                     G7 
Tanpa pesan apa pun padaku 
G7 
Kala itu cintaku sedang tumbuh 
                  F    C 
Kau biarkan menjadi layu 
 
Reff: 
 
C                     F 
Kini kau datang lagi padaku 
D7                      G7 
Setelah kau siksa diriku 
F                C 
Terlambat sudah, telambat sudah 
G7              C 
Semuanya t’lah berlalu... 
 

 
G7               C 
Mengapa dulu kau tinggalkan diriku 
                     G7 
Tanpa pesan apa pun padaku 

G7 
Kala itu cintaku sedang tumbuh 
                  F    C 
Kau biarkan menjadi layu 
 
 
Kembali Ke Reff 
 
outro: F c G7 C
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Musafir 

Panbers
 

Am 
Tiada tujuan yang kau harap 
C          G            Am 
Mata angin tak kau hiraukan 
Am 
Ke barat kau melangkah 
C         G            Am 
Ke timur juga kau tuju 
   Am    Em      Am 
Ke utara kau pergi 
   E7                     Am 
Ke selatanpun engkau berlari 
 
Reff: 
 
Am                          E7 
Musafir hidupmu bebas Tiada ikatan 
                            A 
Musafir berkelana Sepanjang waktu 
A       A7                 D Dm 
Musafir apakah yang engkau cari 
A       E7                A 
Musafir apakah arti hidupmu 
Am        E7          Am 
Tiada siang maupun malam 
C         G          Am   E7 
Kau pergi sekehendak hatimu 
 
A       E7                A 
Musafir Apakah Arti Hidupmu
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Hatimu Hatiku

Titiek Sandora Muchsin

Intro : D#  Bb  D# 
 
 
 D#                G#        D# 
betapa sayangku, engkau pun tahu 
                 Bb 
kukira kaupun begitu 
 D#          G#         D# 
namun sayang adalah sesuatu 
D#        Bb       D# 
antara engkau dan aku 
 
 
  D#      G#      D# 
diantara hatimu hatiku 
                           Bb 
terbentang dinding yang tinggi 
     D#        G#        D# 
tak satu jua jendela di sana 
    Bb         D# 
agar kumemandangmu 
 
 
D#           G#   D# 
ada suatu antara kita 
                      Bb 
yang tak dapat kumengerti 
 D#             G#        D# 
hanya senyummu selalu membayang 
        Bb        D# 
membuat ingin bertemu 
 
 

  D#      G#      D# 
diantara hatimu hatiku 

                           Bb 
terbentang dinding yang tinggi 
     D#        G#        D# 
tak satu jua jendela di sana 
    Bb         D# 
agar kumemandangmu 
 
 
D#           G#   D# 
ada suatu antara kita 
                      Bb 
yang tak dapat kumengerti 
 D#             G#        D# 
hanya senyummu selalu membayang 
        Bb        D# 
membuat ingin bertemu



KOLEKSI LAGU NOSTALGIA

8

Aku Berpisah Di Saint Carolus 

 

C 
Aku berpisah di teras Saint Carolus 
                      G 
Air mataku jatuh berlinang 
 
Betapa sedih dan duka hatiku 
                            C 
S’lama ini dia merawat sakitku 
 
C 
Aku berpisah di teras Saint Carolus 
                      G 
Air mataku jatuh berlinang 
 
Betapa sedih dan duka hatiku 
                            C G 
S’lama ini dia merawat sakitku 
 
C 
Walau kini aku akan pergi jauh 
C7                     F 
Namun hatiku slalu padanya 
                     C   G 
Gadis kerudung putih pujaan 
Dm7          G       C 
S’moga kasih kita abadi

Gubahanku 

Gm               Cm 
Kutuliskan lagu ini 
F                  Bb 
Kupersembahkan padamu 
  D7              Gm 
Walau pun tiada indah 
   A7               D7 
Syair lagu yang kugubah 
 
Gm               Cm 
Kuingatkan kepada mu 
 F               Bb 
Akan janjiku padamu 
  D7            Gm 
Hanya satu pintaku 
  A7       D7        Gm 
Jangan kau lupakan daku 
(*) 
  Cm   F           Bb 
Walau apa yang terjadi 
  Cm     D7        G7 
Tabahkan hatimu slalu 
  Cm      F          Bb 
Jangan sampai kau tergoda 
  A7                  D7 
Mulut manis yang berbisa 
 
Gm               Cm 
Setahun kita berpisah 
  F              Bb 
Sewindu terasa sudah 
  D7              Gm 
Wahai gadis pujaanku 
   A7   D7        Gm 
Cintaku hanya padamu 
 
 
(Repeat *)
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Sepanjang Jalan Kenangan 
 

Intro : C G7 C 
 
G7  C                     Dm 
Sengaja aku datang ke kotamu 
 G7 
Lama kita tidak bertemu 
G7    C      C7          F 
Ingin diriku mengulang kembali 
F      C               G7     C 
Berjalan-jalan bagai tahun lalu 
 
 
Reff : 
 
G7        C                                  Dm 
Sepanjang jalan kenangan Kita s’lalu 
bergandeng tangan 
             G7                              C 
Sepanjang jalan kenangan kau peluk 
diriku mesra 
G7      C                C7    F         F7 
Hujan yang rintik-rintik di awal bulan 
itu 
      C         G7           C 
Menambah nikmatnya malam syahdu 
 
G7  C                   Dm 
Walau diriku kini t’lah berdua 
   G7                C 
Dirimu pun tiada berbeda 
G7  C          C7           F 
Namun kenangan sEpanjang jalan itu 
F       C             G7        C 
Tak mungkin lepas dari ingatanku 
 
 
Kembali Ke Reff:

Senandung Rindu 

 

Intro : F C G7 (2x) 
 
 
C               Am 
Ku nyanyikan lagu untukmu 
F                 C  G7 
Lagu senandung rindu 
C                     F 
Lagu kenangan masa lalu 
D7                      G7 
Waktu kau masih di sampingku 
  C      G7 
Lagu ini lagu kenangan 
     F  G7 
Yang takkan ku lupakan 
 
C      Am 
Setiap waktu akan ku nyanyikan 
F      C      G7 
Lagu kenang-kenangan 
   C     F 
Serasa engkau menemani 
D7    G7    C 
Menyanyikan lagu ini 
 
Outro : D7 G7 C 
        F Em Dm C
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Semalam di Malaysia 
            D              G

Aku pulang dari rantau 
                        A              D 
Bertahun-tahun di negeri orang 
Oh Malaya

      A     D            G 
Oh dimana kawan dulu 
                         A                 D 
Kawan dulu yang sama berjuang 
      A      D 
Oh kawanku 

              Am          A 
Inilah kisahku semalam di Malaysia 
                  D        A      D     C        D 
Kini rasa sunyi aduhai nasib apakah 
daya 
A      D              A                D 
Cinta hampa hidupku pun merana 
A   D      A 
Mana dia

 Bm  F#      A 
Kekasih hatiku pun telah hilang 
A                    D 
Hilang tak berkesan

   F#   D           C        D 
Aduhai sayang apalah daya 
A         D       A     D 
Cinta hampa hidupku pun merana 
A       D   A D 
Mana dia
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Kisah kasih di sekolah 
Intro : F# Bbm B

F#                                          C# 
Resah dan gelisah menunggu disini 
                   F#                B                C# 
Di sudut sekolah tempat yang kau 
janjikan 
                             F#            B            C# 
Ingin jumpa denganku walau mencuri 
waktu 
       Dm   A       F#-B-C# 
Berdusta pada guru

F#                                         C# 
Malu aku malu pada semut merah 
                             F#             B          C# 
Yang berbaris di dinding menatapku 
curiga 
                           F#           B       C# 
Seakan penuh tanya sedang apa disini 
                             F#     G#m Bbm B-C# 
Menanti pacar jawabku

  F#          Bbm         B    C#          F# B-C# 
Sungguh aneh tapi nyata takkan ter-
lupa 
  F#       Bbm       B             F# 
Kisah kasih di sekolah dengan si dia

           G#m             F#              C#            F# 
Tiada masa paling indah masa-masa 
di sekolah 
           G#m            F#             C#             F# 
Tiada kisah paling indah kisah kasih di 
sekolah

Int : F C# G#m C# 
      F# C#

F#                                         C# 
Malu aku malu pada semut merah 
                                F#          B         C# 
Yang berbaris di dinding menatapku 
curiga 
                         F#              B      C# 
Seakan penuh tanya sedang apa disini 
                             F#     G#m Bbm B-C# 
Menanti pacar jawabku basic-chord.
blogspot.com

  F#          Bbm         B    C#          F# B-C# 
Sungguh aneh tapi nyata takkan ter-
lupa 
  F#        Bbm        B            F# 
Kisah kasih di sekolah dengan si dia

           G#m             F#             C#            F# 
Tiada masa paling indah masa-masa 
di sekolah 
           G#m            F#              C#          F# 
Tiada kisah paling indah kisah kasih di 
sekolah
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Mungkinkah
Intro: C Em F G 2x

C              Em

Tetes air mata basahi pipimu

F                    G

Di saat kita \’kan berpisah

C               Em

Terucapkan janji padamu kasihku

F                  G

Takkan kulupakan dirimu

[*]

F   G       C   F    G       C

Begitu beratnya kaulepas diriku

F     G        C  Em Am   G    F   Em

Sebut namaku jika kaurindukan aku

Dm    C    G

Aku akan datang...

Reff:

C                    F

Mungkinkah kita \’kan s\’lalu bersama

         Dm            C         G

Walau terbentang jarak antara kita

C               F

Biarkan kupeluk erat bayangmu

         Dm           C        G

\’Tuk melepaskan semua kerinduanku, 

oh...

C Em F G

C                 Em

Lambaian tanganmu iringi langkahku

F                  G

Terbesit tanya di hatiku

C               Em

Akankah dirimu \’kan tetap milikku

F                 G

Saat kembali di pelukanku

To: [*], Reff

        C   G            C G

Kau kusayang, s\’lalu kujaga

           C       Dm    G

Takkan kulepas s\’lamanya

         C  G         C G

Hilangkanlah keraguanmu

         C      Dm       G        C

Pada diriku, di saat \’ku jauh darimu

Interlude:C F Dm G 2x C
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To : [*], Reff

Cinta kita

F#m            C#

Demi cintaku padamu

    Bm                C#

Kemana pun kau kan ku bawa

     Bm          G#              C#

Walaupun harus ku telan lautan bara

F#m             C#

Demi cintaku padamu

    Bm              C#

Ke gurun ku ikut denganmu

  Bm                  G#         C#

Biar pun harus berkorban jiwa dan 
raga

(*)

   Bm                 E

Bulan madu di awan biru

              F#m

Tiada yang mengganggu

 Bm               E       C#

Bulan madu diatas pelangi

               F#m

Hanya kita berdua

               Bm

Nyanyikan lagu cinta

             G#

Walau seribu duka

               C#

Kita takkan berpisah

Reff :         

F#m       Bm C#            F#m

Andai dipisah laut dan pantai

           Bm C#         F#m

Tak akan goyah gelora cinta

F#m        Bm C#         F#m

Andai dipisah api dan bara

          Bm C#          F#m

Tak akan pudar sinaran cinta

Interlude :Bm  E  F#m

           Bm  G#  C#

           Bm  C#  F#m

           Bm  C#  F#m

Back to : (*), Reff (3x)
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Rindu Lukisan
intro

G

Rindu lukisan, mata suratan

E         Am

Hatimu nan merindu

D

Rindu bayangan nan meliputi

           G

Paras sari wajahmu

G           E       Am

Mengapa mendusta seribu kata

D               G

Mengapa membisu seribu basa

G           E       Am

Mungkin kah bulan merindukan kum-
bang

D               G

Dapatkah kumbang mencapai rembu-
lan

Reff

G   

Rindu katakan rindu

      E           Am

Usah kau malu karena asmara

D

Risau engkau dik risau aku pun

                E

Maklum maksud tak sampai...

Reff 2

Am       D       G   F#  F  E

Rindu hatimu, akupun demikian

Am           D          G

Rindu sudah untung nasib di badan

Intro

Back to Reff, Reff 2

Intro

Reff 2
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Jangan pernah berkata benci 
Bagaikan malam tak berbintang

Tanpa di sisi selalu 
Bagaikan bunga tak tersirami 
Ku kan layu lunglai tak berseri

Jangan pernah berkata 
Benci padaku 
Jangan pernah berkata 
Kau akan tinggalkanku

Sayangi daku slamanya 
Setiaku semakin nyata 
Semoga cinta antara kita 
Tiada satu penghalang melintang

Jangan pernah berkata 
Benci padaku  
Jangan pernah berkata 
Kau akan tinggalkanku

Bagaikan malam tak berbintang 
Sayangi daku slamanya

Jangan pernah berkata benci padaku 
Jangan pernah berkata kau akan 
tinggalkanku 
Jangan pernah berkata benci padaku 
Jangan pernah berkata kau akan 
tinggalkanku

Sudah ku bilang 
Sudah ku bilang,  
Jangan kau petik mawar yang penuh 
berduri  
Sudah ku bilang,  
Jangan engkau dekati api yang mem-
bara

Jangan, kan tertusuk nanti  
Jangan, kan terbakar nanti  
Jangan, kau bawa dirimu dalam mim-
pi

Jangan lagi, jangan sayang  
Kau deraikan lagi air mata dipipimu  

Jangan lagi, jangan sayang  
Kau nyanyikan lagi simponi yang me-
nyayat kalbu

Sudah ku bilang,  
Jangan kau petik mawar yang penuh 
berduri  

Sudah ku bilang,  
Jangan engkau dekati api yang mem-
bara

Jangan, kan tertusuk nanti  
Jangan, kan terbakar nanti  
Jangan, kau bawa dirimu dalam mim-
pi  

Jangan lagi, jangan sayang  
Kau deraikan lagi air mata dipipimu  
Jangan lagi, jangan sayang  
Kau nyanyikan lagi simponi yang me-
nyayat kalbu
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Hujan gerimis 

Hey ujan gerimis aje 
Ikan teri di asinin 
Eh jangan menangis aje 
Yang pergi jangan dipikirin

Eh ujan gerimis aje 
Ikan lele ada kumisnye 
Hey jangan menangis aje 
Kalau boleh cari gantinye

Mengapa ujan gerimis aje 
Pergi berlayar ke Tanjung Cina 
Mengapa adik menangis saja 
Kalau memang jodoh nggak kemana

Eh ujan gerimis aje 
Ikan bawal di asinin 
Eh jangan menangis aje 
Bulan Syawal mau dikawinin

Mengapa ujan gerimis aje 
Pergi berlayar ke Tanjung Cina 
Mengapa adik menangis saja 
Kalau memang jodoh nggak kemana

Hei hei jalan-jalan ke Manado 
Jangan lupa membeli perem 
Kalau niat mencari jodoh 
Cari yang item seperti saya
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Mengapa harus jumpa 
INTRO: D  Bm  F#7  D  A  D  A

       D                                    G

Mengapakah kita harus berjumpa

     A                          D    A

Di kala kau telah berdua

      D                            G

Berdosakah diriku kepadanya

    A                         D         A

Pabila aku mencintaimu

     D                           G

Namun kini apalah dayaku

     A                        D          A

Semua kini telah terjadi

    D                                       G

Walaupun kau sayang kepadaku

         A                               D      A

Tak mungkin oh tak mungkin

REFF:

         D                   G

  Oh Tuhan yang kuasa

      E            A

  Berilah petunjuk-Mu

     F#         Bm

  Betapa pedih ‘ku

      G             A                     D

  Rasakan kasihku tak sampai

INTRO: D  G  D  A

        D                                  G

Kembalilah kau kepadanya sayang

    A                           D      A

Biarkanlah diriku sendiri

    D                           G

Doaku selalu menyertaimu

     A                               D         A

Semoga kau berdua bahagia

REPEAT: REFF

INTRO: D  G  D  A

REPEAT: REFF

INTRO: D  G  -  A  -  D



KOLEKSI LAGU NOSTALGIA

18

Walau hati menangis 
Intro: C F C G

*

C             G       C  Am

Mungkin lebih baik begini

       F               G   

menyendiri disudut kota ini

F        G      Em   Am         F

kututup pintu hati untuk semua cinta

          D           G

walau batin ini menangis

**

C                G         C  Am 

jangan datang atau titip salam

  F                     G

hanya menambah luka dihatiku

  F      G   Em   Am    F    

hapuslah namaku hapuslah semua

           G             C

kisah kasih yang pernah ada

Reff:

Am         F

biarkan aku sendiri

              G           C   G  C

menyendiri tanpa dirimu lagi

F                         

walau harus kuakui

                G               C

hanya engkau yang sangat kusayangi

Am        G         

hatikupun tak ini mencari 

              C  Am G  

pengganti dirimu

Musik : C F G C G

Back to : *, **, Reff:
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Cinta Hampa

        Am  Dm        Am

Ibarat air di daun keladi

Dm        Am  Dm    F                    E                   

Walaupun tergenang tetapi tak me-
ninggalkan kesan

Dm          Am

Pabila tersentuh dahannya bergoyang

G                               F            E      Am

Air pun tertumpah tercurah habis tak 
tinggal lagi

     Am Dm            Am

Begitu juga cintamu padaku

Dm         Am     Dm   F             E

Cinta hanya separuh hati kau lepas 
kembali

Dm            Am

Nanti disuatu masa kau juga kan 
merasa

G                          F     E        Am

Betapa sakitnya hati kecewa kerana 
cinta

  G    F E

Bila kau lihat

                Am

Pemuda yang lebih gaya

        G     F E

Cintamu segera

                Am

Berpindah kepadanya

      Am Dm                 Am

Tapi biarlah kau cari yang lain

Dm                Am      Dm     F               E

Kan kau buat sebagai korban cinta 
palsu hampa

Dm             Am

Nanti disuatu masa kau juga kan 
merasa

G                          F        E        Am

Betapa sedihnya hati kecewa kerana 
cinta
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Sandiwara Cinta - Nike 
Ardila
Em            B   

Mengapa kau nyalakan api, cinta diha-
tiku

Am            Em

Membakar jiwa yang merana

Em        B   

Kata manismu membuatku, yakin ke-
padamu

Am            Em

Hingga membuatku terlena...

D        Em

Rindu padamu.... setiap hari

D        Em

Bayang dirimu menggoda Jiwa

Em        B

Mengapa kini kurasakan lain dihatiku

Am            Em

Kau diam dan acuh tak acuh...

Em        B

Sering kau marah tanpa alasan

        Am        Em

Membuatku curiga, terbukalah berter-
us terang

    D    Em

Apa maumu... katakan saja

    D            Em   

Bila kau bosan, kau marah, kau benci 
katakan saja

A            Em

Walau berat hatiku, melupakan dirimu

A            B

Jangan kau bersandiwara kepadaku

Reff:

E    A        B

Bosan... mungkin itu sifatmu...

E    A        B

Benci... bila ingat dirimu

E    A        B

Bosan... terserah apa maumu...

G#            C#m

Jalanku masih panjang.... 
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Pulau Seribu 

Waktu terang bulan 
Ku pergi berlayar 
Pergi menuju Pulau Seribu 
Pulau indah permai 
Dengan pemandangan 
Nyiur melambai di sepanjang 
pantai

Ayo kawan semua pergi kesana 
Pulau Seribu memikat hati sung-
guh indah

Angin sepoi-sepoi 
Perahu berlayar 
Menuju pantai Pulau Seribu

Waktu terang bulan 
Ku pergi berlayar 
Pergi menuju Pulau Seribu 
Pulau indah permai 
Dengan pemandangan 
Nyiur melambai di sepanjang 
pantai

Ayo kawan semua pergi kesana 
Pulau Seribu memikat hati sung-
guh indah

Angin sepoi-sepoi 
Perahu berlayar 

Menuju pantai Pulau Seribu
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Titip rindu buat ayah 
Intro : A F#m D Bm E

C#m D A D E A

D A D A

A                     D

Di matamu masih tersimpan

           A

Selaksa peristiwa

E                        D

Benturan dan hempasan terpahat

       A

Di keningmu

E

Kau nampak tua dan lelah

   Bm

Keringat mengucur deras

E                 A           D

Namun kau tetap tabah ehemm

A                       D

Meski nafasmu kadang tersengal

Bm                       E

Memikul beban yang makin sarat

        A        D A D A

Kau tetap bertahan

reff

A                       D                   A

Engkau telah mengerti hitam dan 
merah jalan ini

E                        D           A

Keriput tulang pipimu gambaran per-
juangan

E                           Bm

Bahumu yang dulu kekar legam terba-
kar matahari

E                     A         D

Kini kurus dan terbungkuk ehemm

A                        D

Namun semangat tak pernah pudar

Bm                      E

Meski langkahmu kadang gemetar

        A

Kau tetap setia

D   E                  A

Ayah dalam hening sepi kurindu

D    E                  A

Untuk menuai padi milik kita

     Bm              E       A

Tapi kerinduan tinggal hanya kerin-
duan

     Bm              E            A   D A D A

Anakmu sekarang banyak menang-
gung beban
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Biarlah Sendiri

Intro :  B..E...  F#  E  B

           B  F#....

B           F#

Biar.....biarlah sedih

G#m      C#        F#

asalkan kau bahagia

B           F#

Biar.....biarlah sedih

G#m      C#        F#

usah kau kenang lagi..

E           B

Biarlah,kini...

F#              B

Hidupku..sendiri

B           F#

sunyi...biarlah sunyi

G#m      C#        F#

tanpa kasih dan sayang...

B           F#

biar... biarlah sunyi

G#m      C#        F#

meski hatiku pedih

E                 B

walaupun sedih...

F#                    B

Kucoba...bernyanyi

F#

walaupun hidupku

E                     B

tak seindah pelangi...

F#

walaupun laguku

C#                F#

tak seindah lestari..

[ulangi dari awal]
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Cinta putih 

Lembayu semilir puspapun me-
wangi karena dikau 
Bulan senyum ayu surya keema-
san karena dikau 
Samudera mengedar gelombang 
mengejar karena dikau 
Simponi yang terindah terciptalah 
sudah karena dikau

Dikau penyejuk rasa 
Bila senyummu mengulum 
Dikau hangatkan cinta 
Bila sentuhan berpadu

Dikau getarkan jiwa dalam putih 
cinta 
Cumbu rayu 
Syahdu dalam peraduan 
Hingga akhir mimpi senyum

Cinta putih murni 
Atas kasih suci tuk dikau 
Dikau teruntuk daku 
Daku di ciptakan untuk dikau

Tuhan bimbinglah kami 
Hidup berdua hingga akhir nanti 
Luhur cintaMu Tuhan 
Kekal cinta putih murni

Cinta putih murni 
Atas kasih suci tuk dikau 
Dikau teruntuk daku 
Daku di ciptakan untuk dikau

Tuhan bimbinglah kami 
Hidup berdua hingga akhir nanti 
Luhur cintaMu Tuhan 
Kekal cinta putih murni
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September Ceria

INTRO: D  Bm  D  /  (2x)

D                                                                 
F#m7      Em7

Di ujung kemarau panjang yg 
gersang dan menyakitkan

G      A                 Bm                  G        
A

Kau datang menghantar berjuta 
kesejukan

D     A/C#     Bm       G               D        
A/C#

Kasih… kau beri udara untuk na-
fasku…

       Bm        G            Em     A   D

Kau beri warna bagi kelabu ji-
waku

INTRO: F#m  Bm  Em  G#m  C#m  
Asus  A

D                                                  F#m7      
Em7

Tatkala butiran hujan mengusik 

impian semua

G     A         Bm     A           G         A

Kau hadir di sini… di batas kerin-
duanku

D     A/C#     Bm         G                D    
A/C#

Kasih… kau singkap tirai kabut di 
hatiku

       Bm        G

Kau isi harapan baru

     Em                             G                     A

Untuk menyongsong masa depan 
bersama

  D      F#m     G   A

September ceria …    (3x)

D      F#m     G                   A           D

September ceria … milik kita ber-
sama

INTRO: D  F  Asus

D                                                       
F#m7    Em7

Ketika rembulan tersenyum di 
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antara mega biru

G      A      Bm    A        G        A

Ku tatap sebersit isyarat di 
mata~mu

D    A/C#  Bm       G            D    A/C#

Kasih kau sibak sepi di sanubariku

       Bm        G

Kau bawa daku berlari

     Em                       G                        A

Dalam asmara yang mendamba 
bahagia

REPEAT: REFF

D      F#m     G   A

September ceria …    (4x)

  E      G#m     A   B

September ceria …    (3x)

E      G#m     A                 B                        
E

September ceria …  milik kita… 
bersama …

Cinta yang hitam 

Derita sekeping hati 
Yang di landa cinta membara 
Dari seorang narapidana 
Seumur hidupnya

Bila malam mendekati 
Badan lelah sehari kerja 
Hancur remuk jiwa dan raga 
Di landa derita

Menangis dalam hati 
Teringat kekasihnya...

Di belakang tirai besi 
Hari-hari terasa sunyi 
Kapan berakhir kapan berhenti 
Derita hari hatinya

Tujuh tahun insyaflah dia 
Datang juga hari indah...

Di pagi yang berseri 
Burung-burung merdu bernyanyi 
Di peluk mesra kekasih hati 
Menangis tak berhenti



KOLEKSI LAGU NOSTALGIA

27

Tangan tak sampai

Intro : G Em A D
         G A Dm
    A
Pernahkah,
             G                      A         D
Kau dengarkan burung-burung 
bernyanyi
     A
Pernahkah,
             G          A       D
Kau dengarkan dia menangis
      D
Tawa dan tangis yang ku dengar
       G
Sangat merdu
          D                              A
Ataukah memang aku tak tahu
G       D
Senandungnya
A              G                     A         D
Ku ingat ada senyum yang abadi 
di bibirmu
A                 G                  D
Benarkah tiada lagi kini sayang
      D
Semua duka yang kau alami
           G
Sudah nasib 

             D                                 A
Untuk apa kau sembunyikan se-
nyum
G      D
Di bibirmu

            G
Walau ingin hatimu memeluk gu-
nung
        A                       D
Manalah mungkin tangan tak 
sampai
                    G
Walau ingin hatimu memetik bin-
tang
      A                         D
Manalah mungkin tiada sayapmu

     D                          A
Biarlah yang hitam menjadi hitam
     G                          D
Jangan harapkan jadi putih
                             A
Biarlah rembulan di atas sana
       G             A              D
Manalah mungkin turun kesini

Int : G Em A D
      G A D D
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   A                G               A        D
Lihatlah malam ini kau tak lagi 
sendiri
   A                G                A      D
Bolehkah ku ingin menemani say-
ang

   D                                             G
Ingin ku dengar cerita tentang 
hidupmu
       D                           A    G     D
Nikmati apa yang kau dapat di 
dunia

             G
Walau ingin hatimu memeluk gu-
nung
        A                         D
Manalah mungkin tangan tak 
sampai
                     G
Walau ingin hatimu memetik bin-
tang
      A                         D
Manalah mungkin tiada sayapmu

     D                           A
Biarlah yang hitam menjadi hitam
      G                         D

Jangan harapkan jadi putih
                             A
Biarlah rembulan di atas sana
      G            A               D
Manalah mungkin turun kesini
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Dingin 

Malam yang dingin aku sendiri 
Dingin dingin hati ini tambah din-
gin 
Entah mengapa 
Kalau cinta memang aku sudah 
tak punya 
Air mata ku pun kini keringlah 
sudah 
Dingin..

Ingin membenci pada siapa 
Tiada salah orang lain yang kau 
cinta 
Bukan bukan salahmu 
Tapi diri ini juga tiada bersalah 
Punya rasa punya mata punya 
telinga 
Sayang..

Kau janjikan berbulan madu, ke 
ujung dunia 
Kau janjikan sepatuku, dari kulit 
rusa 
Tapi janji tinggal janji bulan madu 
hanya mimpi 
Tapi janji tinggal janji di bibirmu

Malam yang dingin.. 

Dingin dingin hati ini tambah din-
gin 
Kalau cinta memang aku sudah 
tak punya 
Air mata ku pun kini keringlah 
sudah 
Dingin

Ingin membenci pada siapa 
Tiada salah orang lain yang kau 
cinta 
Bukan bukan salahmu 
Tapi diri ini juga tiada bersalah 
Punya rasa punya mata punya 
telinga 
Sayang..

Kau janjikan berbulan madu, ke 
ujung dunia 
Kau janjikan sepatuku, dari kulit 
rusa 
Tapi janji tinggal janji bulan madu 
hanya mimpi 
Tapi janji tinggal janji di bibirmu 
Tapi janji tinggal janji bulan madu 
hanya mimpi 
Tapi janji tinggal janji di bibirmu
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Desember Kelabu
Do = G

INTRO: G  C  D#  G  C  G  C  D
           G                                                    
D
Angin dingin meniup mencekam 
di bulan Desember
                                                                 
G       D
Air hujan turun deras dan kejam, 
hati berdebar
           G                                               C
Ku teringat bayangan impian di 
malam itu
                        G                           D                                 
G       D
Malam yang kelabu kau ucapkan 
kata s’lamat tinggal sayang
(*)            G                                                         
D
  Bulan madu yang engkau 
janjikan semakin melayang
                                                                       
G        D
  Lenyap hilang ditelan air hu-
jan engkau tak datang
            G                                         C
  Bulan ini Desember kedua 
aku menanti
                    G                           D                       

G
  Dua tahun sudah kusabar 
menanti ku dilanda sepi
REFF:
              D                                                   
G
  Angin dingin menusuk di 
hati terasa oh nyeri
            A                                                                  
D
  Bulan madu tinggallah im-
pian tanpa kenyataan

(#)             G                                            
C
  Sinar cinta seterang rembu-
lan kini pudar sudah
                       G                              D                    
G
  Desember kelabu s’lalu 
menghantui setiap mimpiku
Do = G#

INTRO: D#
     G#  C#  E  G#  C#  G#  C#  
D#

REPEAT: (*), REFF, (#)
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Katakan sejujurnya 
C

Kalau dulu kita bertemu

Am Dm G

takkan pernah kurasakan artinya 
rindu

Am

Kalau kita dulu tak kenal

G C

takkan pernah kurasakan jatuh 
cinta

C C7 F Fm

Kau berikan aku cinta dan semua 
yang terindah

Am G C

Namun hanya sehari saja

Reff:

C Dm Em F G C

Katakanlah katakan sejujurnya 
apa mungkin kita bersatu

F G Em Am

Kalau tak mungkin lagi hujan me-
nyejukkan hati kita

Dm G Gm – C

Untuk apa kau dan aku bersatu

F G Em Am

Kalau tak mungkin lagi kita ber-
cerita tentang cinta

Dm G C

Biarkanlah kupergi jauh

CKalau memang hatimu tak say-
ang

Am Dm G

Mengapa dulu kau kirim surat 
padaku

Am

Sampul biru tertulis namaku

G C

Serasa terbang seluruh jiwa 
ragaku

C C7 F Fm

Namun apa yang terjadi kau 
hancurkan semua mimpi

Am G C

Yang menyakitkan hati ini

Reff:

C Dm Em F G C

Katakanlah katakan sejujurnya 
apa mungkin kita bersatu

F G Em Am
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Kalau tak mungkin lagi hujan me-
nyejukkan hati kita

Dm G Gm – C

Untuk apa kau dan aku bersatu

F G Em Am

Kalau tak mungkin lagi kita ber-
cerita tentang cinta

Dm G C

Biarkanlah kupergi jauh
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Sebiduk di Sungai Musi 

Terpesona aku melihat wajahnya 
Tatkala aku duduk di dekatnya 
Sebiduk seiring kali menyeberang 
Berperahu ke seberang sungai 
Musi

Kan ku tegur dia namun hati eng-
gan 
Tak sabar hati ingin menyapanya 
Tak segan-segan aku meliriknya 
Sekilas nampak olehku senyum-
nya

Ombak pun dating 
Perahu pun oleng 
Tersentuhlah ia olehku

Terkejut tiba-tiba dia menolehku 
Ku genggam tangannya halus 
mulus 
Namun sayang seribu kali sayang 
Sang biduk telah merapat ke pan-
tai

Terpesona aku melihat wajahnya 
Tatkala aku duduk di dekatnya 
Sebiduk seiring kali menyeberang 
Berperahu ke seberang sungai 

Musi

Kan ku tegur dia namun hati eng-
gan 
Tak sabar hati ingin menyapanya 
Tak segan-segan aku meliriknya 
Sekilas nampak olehku senyum-
nya

Ombak pun dating 
Perahu pun oleng 
Tersentuhlah ia olehku

Terkejut tiba-tiba dia menolehku 
Ku genggam tangannya halus 
mulus 
Namun sayang seribu kali sayang 
Sang biduk telah merapat ke pan-
tai
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Patah hati 

Patah hatiku jadinya 
Merana berputus asa 
Merindukan dikau yang tiada 
Terbayang setiap masa

Oho begini akhirnya 
Kasih memutus cinta 
Apakah aku berdosa slalu 
Derita menanggung rindu

Bila ku terkenang 
Akan masa yang silam 
Air mata berlinang

Oho risaulah hatiku 
Dan musnah harapanku 
Namun ku doakan dikau slalu  
Bahagialah hidupmu

Bila ku terkenang 
Akan masa yang silam 
Air mata berlinang

Oho risaulah hatiku 
Dan musnah harapanku 
Namun ku doakan dikau slalu 
Bahagialah hidupmu 
Bahagialah hidupmu
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Gelas-Gelas Kaca
INTRO: G  D  /  G  /  D  Bm  G  /
G
Gelas-gelas kaca tunjukkan pa-
daku
               D
Siapa diriku ini
                      C
Ayah aku tak punya ibu pun tak 
punya
                              G
Siapa pun aku tak punya
                  D                                            
G            D
Hanya air mata yang s’lalu bercer-
ita kepadaku

(*)        G
Gelas-gelas kaca bunyikan suara
                      D
Di manakah aku kini
                         C
Sepi yang mencekam menusuk 
hatiku
                       G
Ke mana aku melangkah
                D                                             G
Aku ingin pulang ke pangkuan 
ibunda sayang

REFF:                       C                        Am
Mataku terpejam hatipun menan-
gis
 D                   G
Menantikan dirimu…
                            C                           Am
Malam yang berlalu tak pernah 
tersenyum
  D                        G
Menghantarkan tidurku
                        D                              G
Gelas-gelas kaca… berikan aku 
cerita
                        D                                   G
Gelas-gelas kaca… di manakah 
ayah bunda

INTRO: C  /  G  /  D  /  G  D

REPEAT:(*), REFF
                        D                                       
G
Gelas-gelas kaca… tunjukkanlah 
kepadaku~
                        D                                   G
Gelas-gelas kaca… di manakah 
ayah bunda

INTRO: C  G
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Adinda Intro : A D A D A D E A 
F#m B E A

      F#m        E                    A  Em F#

Adinda oh sayang adinda nama-
mu tiada dua

                 Bm     G#               E

Adinda oh sayang adinda dikau 
intan permata

A                Bm      E                    A     
Em F#

Sejuknya embun dini hari sesejuk 
tutur senyumkau beri

                 Bm       E                        A

Hangatnya sinar matahari sehan-
gat cinta yang kau beri

Chors : Bm A Em

  A          D           E             A

Sejak ku mengenal dikau dunia 
nampak indah kemilau

            D            Bm                               E  
A

Aku hidup hanya untukmu jangan 
jangan jangan tinggalkan daku

     F#m         Bm    E             A      Em 
F#Adinda oh sayang adinda cin-
tamu tiada duanya

                Bm        E               A

Adinda oh buah hatiku kau dan 
aku selalu satu

Chors : F Bb C F Bb E A Em

  A          D           E             A

Sejak ku mengenal dikau dunia 
nampak indah kemilau

            D            Bm                               E  
A

Aku hidup hanya untukmu jangan 
jangan jangan tinggalkan daku

    F#m         Bm    E             A      Em 
F#

Adinda oh sayang adinda cintamu 
tiada duanya

                Bm        E               A   F

Adinda oh buah hatiku kau dan 
aku selalu satu

  Bb            Cm          F               Bb

Adinda dikaulah embun pagi 
adinda di kaulah matahari

  Bb            Cm       F           Cm  D    C

Adinda dikau permata hati adinda 
cintaku adinda
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Antara Benci dan Rindu 
 

G 
Yang… 
        Bm 
Hujan turun lagi 
    C             D        G 
dibawah payung hitam kau ber-
lindung 
 
G 
Yang… 
        Bm 
ingatkah kau padaku 
C             D          G 
dijalan ini dulu kita berdua 
C        G 
basah tubuh ini, basah rambut ini 
A            D 
kau hapus dengan sapu tangan-
mu 
 
G 
Yang… 
    Bm 
rindukah kau padaku 
C        D        G 
tak inginkah kau duduk disamp-
ingku 
C                 G 
kita bercerita tentang laut biru 
Am    D        G 
disana harapan dan impian 
 
reff: 
D                   G 

benci…benci… tapi rindu jua… 
C                D             G 
memandang wajah dan senyum-
mu sayang 
D                   G 
rindu…rindu… tapi benci jua… 
C                D        G 
bila ingat kau sakiti hatiku 
C    D        G   Em 
antara benci dan rindu disini 
Am    D    D 
membuat mataku menangis 
 
G 
Yang… 
    Bm 
pernahkah kau bermimpi 
C               D        G 
kita bersatu bagai dulu lagi 
C 
tak pernah bersedih 
G 
tak pernah menangis 
C             D        G 
seperti saat rindu begini
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Aryati
 
  
    C                 G
Aryati dikau mawar asuhan rem-
bulan
                        C
Aryati dikau gemilang seni pujaan
                               G
Dosakah hamba mimpi berkasih 
dengan tuan
                            C
Ujung jarimu kucium mesra tadi 
malam
                             G
Dosakah hamba memuja dikau 
dalam mimpi
  Dm7          G
Hanya dalam mimpi

    C                   G
Aryati dikau mawar di taman 
khayalku
        Dm7 G
Tak mungkin tuan terpetik daku
     Dm7 G             C  Am
Walaupun demikian nasibku
       Dm             G         C
Namun aku bahagia seribu satu 
malam 

C G C G C

                             G

Dosakah hamba memuja dikau 
dalam mimpi
  Dm7          G
Hanya dalam mimpi

    C                   G
Aryati dikau mawar di taman 
khayalku
        Dm7 G
Tak mungkin tuan terpetik daku
     Dm7 G             C  Am
Walaupun demikian nasibku
       Dm             G         C
Namun aku bahagia seribu satu 
malam 
       Dm             G         C
Namun aku bahagia seribu satu 
malam Malem Minggu :

Intro :

G5 A5 C5 D5

G5 D5
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Malem Minggu
Aye Pergi Ke Bioskop

C5 D5 G5

Bergandengan

Ame Pacar Nonton Koboi

G5 D5

Beli Karcis

Tau Tau Keabisan

C5 D5 G5

Jaga Gengsi

Terpakse Beli Cabutan

Reff  :

C5 D5

Aduh Emak Asiknye

G5 B5 E5 C5 D5

Nonton Dua Duaan

Kaye Nyonye dan Tuan

G5

Di Gedongan

C5 D5

Mau Beli Minuman

G5 B5 E5 C5 D5

Kantong Kosong Glondangan

Malu Ame Tunangan

G5

Kebingungan

Back To Intro :

G5 D5

film Abis

Terpakse Aye Nganterin

C5 D5 G5

Masuk Kampung

Kluar Kampung Kegelapan

D5

Spatu Baru

Baru Aje Dibeliin

C5 D5 G5

Dasar Sial

Pulang Pulang Nginjek Gituan
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Jangan Sakiti Hatinya 
A 
Masihkah kau ingat, sayang 
E 
Gadis yang pernah kau sayang 
D A 
Dia menunggumu, sayang.. cin-
tanya.. 
E 
Kau berikan dia mimpi 
E A E 
Kau berikan dia senyum yang 
indah 
 
A 
Kau nyanyikan lagu sayang 
E 
Tentang rembulan yang indah 
E A 
Semua lagu-lagu indah darimu 
E 
Kau berikan dia janji 
E A 
Kau berikan cinta yang indah 
 
Reff: 
E 
Jangan, jangan kau sakiti hatinya 
A 
Jangan lagi sayang 
E 
Jangan, jangan kau hancurkan 
cintanya 
A 
Jangan lagi sayang 
 

D 
Sedangkan bunga tak ingin layu 
A 
Sedangkan hujan bernyanyi mer-
du 
E 
Jangan, jangan lagi Kau redupkan 
A E 
Cinta Yang indah ini.. 
 
A 
Jangan kau bersedih sayang 
E 
Esok kan berganti sayang 
D A E 
Masih ada lagi sayang gantinya
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Teringat Slalu - Tetty kadi

teringat pada suatu 
waktu 
ku berjalan-jalan 
di muka rumahmu.. 
 
rasa berdebar 
dalam hatiku 
ingin lekas lalu 
* 
 
sekilas nampaklah 
engkau dibalik 
pintu... 
tersenyum dikau 
 
menusuk hatimu 
apa daya 
sejak saat itu 
nurani terganggu 
 
di setiap waktu 
teringat selalu 
pada senyummu 
ingin kubertemu...

Saling Percaya 
 
selama kita saling mencinta 
tak mungkin lepas dari goda 
hanyalah satu saling percaya 
cinta kasih takkan goyah sela-
manya  
 
cinta kasihmu padaku 
kuharapkan abadi selalu 
setulus hati aku meminta 
dan kesadaranmu 
 
cinta kasihmu padaku 
tak sedetik pun akan terhenti 
sampai matipun akan ku jalani 
asal kau setia  
 
apa gunanya sumpah dan janji 
bila tak pernah ditepati 
lebih mulia saling menjaga 
agar hati tetap tabah dari goda  
 
cinta kasihmu padaku 
kuharapkan abadi selalu 
setulus hati aku meminta 
dan kesadaranmu  
 
cinta kasihmu padaku 
tak sedetik pun akan terhenti 
sampai matipun akan ku jalani 
asal kau setia
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Biarkan Bulan Bicara 
 [INTRO] 
Am Dm E Am 
F Em Dm E 
 
   Am 
Bulan sabit 
      Dm 
Yang jatuh dipelataran 
   E 
Bintang redup 
     Am 
Tanpa cahaya gemintang 
    Dm 
Langkah tanpa arah 
         Am 
Sesat di jalan yang terang 
 B                      E 
Aku yang terlena dibuai pelukan 
dosa 
 
 
  Am         Dm 
Ingin pulang membalut luka 
hatimu 
   E               Am 
Ku pun tahu betapa pedih bat-
inmu 
  Dm                Am 
Beri kesempatan atau jatuhkan 
hukuman 
  B           E          Am 
Andai maaf pun tak kau berikan 
 
E                    Am 
Air mata tulus jatuh di sudut bibir 

mu 
 Dm                           Am 
Tak terlintas dendam di bening 
mata indah mu 
E                         Am 
Aku yang merasa sangat berdosa 
pada mu 
  Dm                        E 
Masih pantaskah mendampingi 
mu 
 
Am               Dm 
Biar lah bulan bicara sendiri 
E                   Am 
Biarlah bintang kan menjadi saksi 
Dm                      Am 
Tak kan ku ulangi walau sampai 
akhir nanti 
  B          E           Am 
Cukup derita sampai di sini 
 
Dm C E A 
 
[solo] 
F#m C#m D C#m  
F E
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Balada Seorang Minta 
Minta 
 
Am  
Kisah seorang minta minta 
               C         G         C 
Yang hampir hampir meninggal-
kan dunia 
   G             Bm            E 
Di satu pinggiran jalan yang sepi 
      F         Dm        E 
Perut kelaparan terasa nyeri 
 
Am 
terdengar tangisan merana 
          C           G        C 
Si buyung yang selalu dibawa 
bawa 
     G/dm       Bm               E    Em 
Yang tak pernah kenal akan 
bapaknya 
      F          D        Em 
Hanya satu kasih sayang ibunya 
 
C         G     Am          E 
Siang dan malam hanya minta 
minta 
C      G      Am       E 
Demi kasihnya pada anaknya 
 
Am 
Menghadapi saat akhirnya 
       C        G           C   
Dia berdoa pada Tuhan yang Esa 
     G                      E    Em 
Agar sudi melimpahkan rahmat-

Nya 
    F       Dm             E 
Kepada anak yang ditinggalkan-
nya 
 
Am 
Tak tahan menanggun derita 
          C   G           C 
Pengemis itu meninggal dunia 
G               Bm     D      Em 
Diiringi tangis sedih anaknya 
      F          D       Em 
Tak seorangpun sudi menolong-
nya 
 
C           G 
Oooo....kasihan dia.. 
Am            E 
Siapa yang menolongnya 
C       G       Am           E 
Insan pengasih, ulurkan tangan-
mu 
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Anggrek Bulan 
Dinaikkan 1# dari lagu asli 
 
INTRO] 
A   Dm Bb  
F C F C 
 
  F               C 
Setangkai anggrek bulan 
     C            F 
Yang hampir gugur layu 
  A           Dm   Bb 
Kini segar kembali 
  F        C 
Entah mengapa 
 
Bunga anggrek yang kusayang 
Kini tersenyum berdendang 
Bila engkau berduka 
  F               C       F 
Matahari tak bersinar lagi 
** 
 
[REFF] 
    Dm      Am     Bb         F 
Hatiku untukmu… hanyalah un-
tukmu 
    Bb           C 
Kuserahkan… kudambakan 
    Dm    Am      Bb       F 
Dirimu dewiku… permata hatiku 
      Bb             C 
Kubayangkan… disetiap waktu 
 
Bagai embun pagi hari 
Bunga-bunga segar lagi 

Berkembang harapan hati 
Hari bahagia… menanti 
 
Kembali ** 
 
[sOLO] 
Sama seperti reff
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Hidup Terkekang 

Intro : F A# (2x)

F
Apakah ku tak boleh mengenal 
dunia ini
F
Haruskah daku hidup menyendiri
C F
Sendiri dan menyepi
F
Apakah ku tak boleh mengenal 
kasih
F
Kasih sayang dari seseorang
C F

Yang ku cintai
Reff.
F Gm
Hidup bagaikan seekor burung

C F
Dalam sangkar yang terkekang
F Gm
Biar sangkarku terbuat dari emas

C F
Lebih baik ku hidup di hutan luas
F
Apakah ku tak boleh mengenal 
cinta

F

Haruskah daku menyendiri
C F
Sendiri dan menyepi

(*)
F
Oh... ku mau bebas
C

Bebas di alam ini
F C F
Bebas mencintai kasihku
C F

Bebas mencintai kasihku
C F
Bebas mencintai kasihku
Int : C# D# Fm (2x)

C# D# C
Kembali ke (*)
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Kucari Jalan Terbaik 
Intro : D G C D

G                         D
Sepanjang kita masih terus be-
gini
                           G
Takkan pernah ada damai ber-
senandung
C                     G
Kemesraan antara kita berdua
       D                    G  C  D
Sesungguhnya keterpaksaan 
saja

G                            D
Senyum dan tawa hanya seke-
dar saja
                                 G
Sebagai pelengkap sempurnan-
ya sandiwara
C                     G
Berawal dari manisnya kasih 
sayang
D                         G
Terlanjur kita hanyut dan ter-
buang

Reff :
D                               G
Kucoba bertahan mendampingi 
dirimu
  D                        G                     
Walau kadangkala tak seiring 
jalan

C                              G
Kucari dan selalu kucari jalan 
terbaik
        D                    G
Agar tiada penyesalan dan air 
mata

Int : D G D G C D

G                            D
Senyum dan tawa hanya seke-
dar saja
                                 G
Sebagai pelengkap sempurnan-
ya sandiwara
C                     G
Berawal dari manisnya kasih 
sayang
D                         G
Terlanjur kita hanyut dan ter-
buang

Back to Reff

Outro : C D G
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Elegi Esok Pagi 
Intro : D E A D A E
       E A D A E

A      E     D          A
Izinkanlah kukecup kenigmu
D           A     Bm     E
Bukan hanya ada didalam an-
gan
A      E      D         A
Esok pagi kau buka jendela
D           A    E              A  D
Kan kau dapati seikat kembang 
merah

A         E  D          A
Engkau tahu aku mulai bosan
D          A    Bm       E
Bercumbu dengan bayang-bay-
ang
A         E  D         A
Bantulah aku temukan diri
D           A     E       A  A7
Manyambut pagi membuang 
sepi

D      E  A      D   Bm
Izinkanlah aku kenang
   E          A   A7
sejenak perjalanan oh oh oh 
oh....
D       E  A         D Bm
Dan biarkan kumengerti
   F#m            E     Bm D  E
Apa yang tersimpan dimatamu 

oh oh.......

A       E     D          A
Barangkali di tengah telaga
D        A    Bm       E
Ada tersisa butiran cinta
A       E    D         A
Dan semoga kerinduan ini
D             A     E       A
Bukan jadi mimpi di atas mimpi

D      E  A       D  Bm
Izinkanlah aku rindu
      E         A    A7
Pada hitam rambutmu oh oh oh 
oh......
D       E   A        D   Bm
Dan biarkan ku bernyanyi
    F#m         E    Bm D  E
Demi hati yang risau ini oh 
oh......

A       E     D          A
Barangkali di tengah telaga
D        A    Bm       E
Ada tersisa butiran cinta
A       E    D         A
Dan semoga kerinduan ini
D             A     E       A
Bukan jadi mimpi di atas mimpi
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Lagu Untuk Sebuah Nama 
Intro : D  A  D  A

    A      D             A
mengapa jiwaku mesti bergetar
                         E
sedang musikpun manis kuden-
gar
   A            F#m
mungkin karena kulihat lagi
D           E   A
lentik bulu matamu
    F#m
bibirmu dan rambutmu yang 
kau biarkan
 F#m                   E
jatuh berderai di keningmu
D            E        F#m
makin mengajakku terpana
E        D      E     A
kau goreskan gita cinta

D A D A

    A         D             A
mengapa aku mesti duduk disi-
ni
                       E
sedang kau tepat didepanku
A                 F#m D          E    A
mestinya kau berdiri  berjalan 
kedepanmu
   F#m D                  E
kusapa  dan kunikmati wajahmu
F#m                  E
atau kuisyaratkan cinta

D          E         F#m
tapi semua tak kulakukan
E                D     E      A
kata orang cinta mesti berkor-
ban

F#m  C#m  D  A  F#m  E  A  D  
Bm  A  D  A
D  A  D  A
   
    A      D              A
mengapa dadaku mesti bergon-
cang
                   E
bila kusebutkan namamu
 A          F#m      D        E    A
sedang kau diciptakan bukan-
lah untukku
       F#m A                     E
itu pasti   tapi aku tak mau per-
duli
 F#m                        E
sebab cinta bukan mesti ber-
satu
D         E           F#m
biar kucumbui bayanganmu
E           D     E     A
dan kusandarkan harapanku
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    Hanya satu 

Intro : A D E

     A                     E 
Hanya satu kau kasihku 
    A         D             E 
Tiada lain hanyalah satu 
     A                  E 
Dimanapun kau berada 
      A              D          E            A 
Hanyalah engkau yang kan ku 
puja

        E                A 
Kau ku puja kau ku manja 
      D                                   A 
Dalam hidupku sepanjang 
masa 
          E           A 
Kau kasihku pujaanku 
  D                          E 
Tiada lain hanyalah satu

     A                     E 
Hanya satu kau kasihku 
     A      D               E 
Tiada lain hanyalah satu 
    A                    E 
Dimanapun kau berada 
       A             D          E          A 
Hanyalah engkau yang kan ku 
puja

Int : A E A D E 

      A E A D E A

        E                 A 
Kau ku puja kau ku manja 
      D                                   A 
Dalam hidupku sepanjang 
masa 
          E           A 
Kau kasihku pujaanku 
  D                          E 
Tiada lain hanyalah satu

     A                    E 
Hanya satu kau kasihku 
    A       D                E 
Tiada lain hanyalah satu 
     A                  E 
Dimanapun kau berada 
       A               D          E         A 
Hanyalah engkau yang kan ku 
puja 
A                      D          E         A 
Hanyalah engkau yang kan ku 
puja
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Jangan Sakiti Hatinya 
 
Intro: A D E A 
 
A 
Masihkah kau ingat, sayang 
E 
Gadis yang pernah kau sayang 
D                               A 
Dia menunggumu, sayang.. cin-
tanya.. 
E 
Kau berikan dia mimpi 
E                               A E 
Kau berikan dia senyum yang 
indah 
 
A 
Kau nyanyikan lagu sayang 
  E 
Tentang rembulan yang indah 
  E                        A 
Semua lagu-lagu indah darimu 
E 
Kau berikan dia janji 
E                          A 
Kau berikan cinta yang indah 
 
Reff: 
E 
Jangan, jangan kau sakiti hat-
inya 
     A 
Jangan lagi sayang 
     E 

Jangan, jangan kau hancurkan 
cintanya 
     A 
Jangan lagi sayang 
 
      D 
Sedangkan bunga tak ingin 
layu 
      A 
Sedangkan hujan bernyanyi 
merdu 
     E 
Jangan, jangan lagi Kau redup-
kan 
A  E 
Cinta Yang indah ini.. 
 
A 
Jangan kau bersedih sayang 
E 
Esok kan berganti sayang 
D                            A  E 
Masih ada lagi sayang gantinya
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Hati Yang Luka 
C 
Berulang kali aku mencoba 
               G 
s’lalu untuk mengalah 
        F             G 
demi keutuhan kita berdua 
                C  G 
walau kadang sakit 
 
            C 
Lihatlah tanda merah di pipi 
                G 
bekas gambar tanganmu 
             F 
sering kau lakukan 
            G               C 
bila kau marah menutupi 
salahmu 
 
         F                  G 
Samakah aku bagai burung 
disana 
             C 
yang dijual orang 
          F 
hingga sesukamu 
             G 
kau lakukan itu 
            C  G 
kau sakiti aku 
 
          C 
Kalaulah memang kita berpisah 
           G 

itu bukan suratan 
                  F 
mungkin ini lebih baik 
          G              C 
agar kau puas membagi cinta 
           F             G        
Pulangkan saja aku pada ibuku 
atau ayahku… 
 
Reff: 
G                                C 
Dulu, segenggam emas kau 
pinang aku… 
G                                  C 
Dulu, bersumpah janji di depan 
saksi wow wow… 
        F               G              C 
Namun semua hilanglah sudah 
ditelan dusta wow wow… 
        F              G               C 
Namun semua tinggal cerita 
hati yang luka… 
 
F                        C 
Biar…,biarkanlah ada duka 
malam ini 
          Dm                       G                 
C   G 
mungkin esok kan kau jelang 
bahagia bersama yang lain
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Tuhan - Bimbo

Dm                    Gm
Tuhan tempat aku berteduh
                  A
Di mana aku mengeluh
               Dm Bb A
Dengan segala peluh

Dm                     Gm
Tuhan Tuhan Yang Maha Esa
              A
Tempat aku memuja
                Dm
Dengan segala do’a

 Gm          F
Aku jauh, engkau jauh
 Gm    A7           Dm
Aku dekat, engkau dekat
  Gm           Dm
Hati adalah cermin
    Bb                 A Bb A
Tempat pahala dosa bertaruh

Dm                    Gm
Tuhan tempat aku berteduh
                 A
Di mana aku mengeluh
               Dm
Dengan segala peluh

intro : Dm Gm A Dm

 Gm          F

Aku jauh, engkau jauh
 Gm    A7           Dm
Aku dekat, engkau dekat
 Gm            Dm
Hati adalah cermin
   Bb                  A Bb A
Tempat pahala dosa bertaruh
Dm                     Gm
Tuhan Tuhan Yang Maha Esa
              A
Tempat aku memuja
               Dm
Dengan segala doa

ending : E A Dm
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Ada Anak Bertanya 
Pada Bapaknya.

Intro : D5 
 
# D5 
ada anak bertanya pada bapak-
nya 
G5 D5 
buat apa berlapar-lapar puasa 
D5 
ada anak bertanya pada bapak-
nya 
G5 D5 
tadarus tarawih apalah gunan-
ya 
 
music : D5 
 
D5 
lihatlah langit keampunan yang 
indah 
G5 D5 
membuka luas dan angin pun 
semerbak 
D5 
nafsu amarah terbelenggu dan 
lemah 
G5 D5 
bunga ibadah dalam ikhlas se-
dekah 
 
reff: 
D5 
lapar mengajarmu rendah hati 
selalu 

C5 
tadarus artinya memahami 
kitab suci 
B5 
tarawih mendekatkan diri pada 
illahi 
C5 
tadarus artinya memahami 
kitab suci 
 
music : D5 
 
Back to : # and reff
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BALADA GADIS DESA

Intro : Bbm Fm Bbm Fm Bbm 
 
Bbm 
Bunga manis yang tumbuh di 
desa  
      F#                 Bbm 
Kini mekar dan harum mewangi  
             
Banyak kumbang yang datang 
mengganggu  
          F#      Bbm 
Dengan membawa impian  
 
 
  D#m      G#          C# 
Tergodalah imanmu akan khay-
alan  
Bbm  D#m       G#      C#      
Bbm 
Hidup bertabur cahya di ibukota  
  D#m       G#       C# 
Tanpa do’a tulus dua orang tua  
Bbm  D#m        G#            C# 
Berbekal khayal engkau be-
rangkat jua  
 
 
     Bbm         Fm 
Tiada sadar, kenyataan  
   Bbm       Fm     Bbm 
Khayalan, jauh berbeda ...  
 
 

Bbm        
Satu tahun terlewatlah sudah  
        F#         Bbm 
Harapan tinggal harapan  
 
Ibukota tumpuan harapan  
     F#                 Bbm 
Kepalsuan yang kau dapatkan  
 
 
  D#m         G#        C#  
Hujan mengiring dikau menan-
gis pilu  
Bbm  D#m      G#              C#    
Bbm 
Senyum pahit kini tersungging 
memelas  
  D#m         G#        C# 
Malu kembali kepada orang tua  
Bbm  D#m        G#      C#    
Bbm 
Bunga indah dari desa kini layu  
Fm     Bbm        Fm 
Kini tinggal bayi kurus  
    Bbm     Fm      Bbm 
Yang ada dalam rahimmu  
 
 
Bbm   
Terbayanglah sejuta kekasih  
     F#                   Bbm 
Tak satupun menampakkan diri  
        
Jalan akhir yang kini kau tem-
puh  
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  F#              Bbm 
Putus asa bunuh diri  
 
 
   D#m          G#           C# 
Bunga desa yang kini telah tia-
da  
Bbm  D#m      G#          C#     
Bbm 
Engkau salah satu korban ke-
palsuan  
   D#m   G#           C# 
Ibukota bukan tumpuan hara-
pan  
Bbm  D#      G#        C#    Bbm   
Sama seperti kota kota dunia  
Fm   Bbm            Fm 
Kepalsuan, selimut indah  
    Bbm  Fm       Bbm 
Asmara hidup seketika
Intro : Bbm Fm Bbm Fm Bbm 
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Perjalanan
INTRO: Dm  F  C  Dm

Dm                                     A              
Dm
Dengan kereta malam ku pu-
lang sendiri
                 A         Dm
Mengikuti rasa rindu
      F                     C
Pada kampung halamanku
     F                     C
Pada ayah yang menunggu
    Bb                A            Dm
Pada ibu yang mengasihiku

(*)       Dm                             A           
Dm
  Duduk di hadapanku 
seorang ibu
                                      A              
Dm
  Dengan wajah sendu, sen-
du kelabu
        F                             C
  Penuh rasa haru ia mena-
tapku
        F                             C
  Penuh rasa haru ia mena-
tapku
     Bb                     A            
D
  Seakan ingin memeluk 
diriku

REFF:

   D   G          D                 
Bm
  Ia lalu bercerita tentang…
               E                   A
  Anak gadisnya yang t’lah 
tiada
         D      G               D      
G   D
  Kar’na sakit dan tak tero-
bati....
                G                              
D
  Yang wajahnya mirip den-
ganku
                G                              
D
  Yang wajahnya mirip den-
ganku

INTRO: Dm  G  Dm  C  Dm  C  
Dm  (2x)

REPEAT: (*), REFF

       G                  D
Yang wajahnya mirip denganku 
(3x, fade out)
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Seroja

 Bb F E Am
Bb F G# Am

 Am                
Mari menyusun seroja
G         Am      F   Am
Bunga seroja ah... ah...
            G
Hiasan sanggul remaja
    F      Am
Puteri remaja ah... ah..
 Am

Rupa yang elok
         G         Am      F   Am

Di manja jangan dimanja ah... 
ah...
         G
Puja lah ia oh saja
F         Am
Sekadar saja

 Dm C B E
    Am          Dm
Mengapa kau bermenung
        F            E
Oh adik berhati binggung
     Am          Dm
Mengapa kau bermenung
        F            E
Oh adik berhati binggung
G                     F             E
Janganlah engkau percaya 
dengan asmara

G                     F             E
Janganlah engkau percaya 
dengan asmara

   Am         G             F          Am
* Sekarang bukan bermenung 
zaman bermenung
 Am         G             F          Am
Sekarang bukan bermenung 
zaman bermenung
Am           G       F           E
Mari bersama oh adik memetik 
bunga
Am           G       F           E
Mari bersama oh adik memetik 
bunga

Ulang *

 Am                
Mari menyusun seroja
G         Am      F   Am
Bunga seroja ah... ah...

            G
Hiasan sanggul remaja
    F      Am

Puteri remaja ah... ah...
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Malam Terakhir - Rhoma 
Irama 
A G 
Malam ini malam terakhir bagi 
kita 
F G Am 
Untuk mencurahkan rasa rindu 
di dada 
Am G 
Esok aku akan pergi lama kem-
bali 
F G Am 
Kuharapkan agar engkau sabar 
menanti 
 
Int: Am G (8x) 
 
Am G 
Esok aku akan pergi lama kem-
bali 
F G Am 
Kuharapkan agar engkau sabar 
menanti 
Am G 
Aku akan sabar menanti kem-
bali 
F G Am 
Selamat jalan dan sampai jum-
pa lagi 
 
Am 
Esok kita akan berpisah 
G 
Tentu hari-hari kan jadi sunyi 
Am 

Esok kita akan berpisah 
G 
Tentu hari-hari kan jadi sunyi 
Am F 
Semakin lama kita berpisah 
G Am 
Semakin mesra untuk berjumpa 
 
Am G 
Malam ini malam terakhir bagi 
kita 
F G Am 
Untuk mencurahkan rasa rindu 
di dada 
Am G 
Kita akan berjumpa di saat ba-
hagia 
F G Am 
Di saat malam pesta perkawi-
nan kita 
 
 
Int: Em... F... (2x) 
Am G Am 
 
Am Em 
Mengapa... mengapa hatiku 
berdebar-debar 
F 
Seakan-akan ku ragu 
G Am 
Untuk merelakan kepergianmu 
kasih
Int: Am G Am 
 
Am Em 
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Mengapa... mengapa hatiku 
berkata-kata

Bukit Berbunga 
di bukit indah berbunga kau 
mengajak aku ke sana 
memandang alam sekitarnya 
karna senja tlah tiba 
mentari tenggelam di gunung 
yang biru 
langit merah berwarna sendu
* kita pun turun bersama melint-
asi jalan setapak 
tanganmu kau balut di pundak 
membawa aku melangkah 
tak lupa kau petik bunga warna 
ungu 
lalu kau selipkan di rambutku
reff: 
bukit berbunga bukit yang indah 
di sana kita selalu datang ber-
dua memadu cinta 
bukit berbunga tempat yang 
indah 
di sana kita selalu datang ber-
dua, di bukit berbunga
repeat * 
repeat reff [2x]
di bukit berbunga ooh ooh
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Surat Undangan 
Lirik Lagu Yuni Shara 
sunyi sepi sendiri 
sejak kau tinggal pergi 
tiada kabar berita 
hidupku merana 
berdebar hatiku 
terima sepucuk suratmu 
ku membacanya 
dan kecewa
Reff. 
Hampa kini harapan 
kekasih tak kembali 
hm..yang kuterima undangan 
esok akan mengikat janji 
sahabat karibku t’lah 
menawan hatimu semoga 
s’lamat dan bahagia
Kembali ke Reff.

Sebelum Kau Pergi 

(katakan sebelum kau pergi)
katakan sayang sebelum kau 
pergi 
katakan sayang oh sekali lagi 
biar hatiku tabah menjalani se-
lama 
selama kau jauh dari aku ini
reff: 
selamat jalan sayang rindukan-
lah diriku 
bisikanlah namaku sebelum dir-
imu tidur 
selamat jalan sayang percay-
alah padaku 
ku kan sabar menunggu sam-
pai kau kembali
cium keningku penuh perasaan 
tatap mataku saat perpisahan 
biar hatiku tabah menjalani 
selama kau jauh dari aku ini
selamat jalan sayang rindukan-
lah diriku 
bisikanlah namaku sebelum dir-
imu tidur
repeat reff
(selamat jalan sayang) selamat 
jalan 
(rindukanlah diriku) sayangku 
kasihku 
(bisikanlah namaku) namaku 
(sebelum dirimu tidur) oh oh 
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(selamat jalan sayang) selamat 
jalan 
(percayalah padaku) sayangku 
kasihku 
(ku kan sabar menunggu) 
menunggu 
(sampai kau kembali)
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Selamat Jalan Keka-
sih 

Selamat Jalan Kekasih - Yuni 
Shara
derasnya rintik hujan 
yang tak henti menemani 
sunyinya malam ini 
sejak dirimu jauh dari pelukan
reff: selamat jalan kekasih 
kejarlah cita-cita 
jangan kau ragu melangkah 
demi masa depan dan segala 
kemungkinan
jangan kau risaukan 
air mata yang jatuh membasa-
hiku 
harusnya kau mengerti 
sungguh besar artimu bagi diri-
ku
reff2: selamat jalan kekasih 
kejarlah cita-cita 
jangan kau ragu melangkah 
suatu hari nanti kita ‘kan ber-
sama lagi
tiada yang harus diragukan 
segalaku untukmu 
walau kini kita berpisah 
suatu hari nanti kita ‘kan ber-
sama lagi 
bersama lagi, kita berdua
jangan kau risaukan 
air mata yang jatuh membasa-

hiku 
harusnya kau mengerti 
sungguh besar artimu bagi 
hidupku
repeat reff2
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MENUNGGU
 Bm     G   A        
Sekian lama aku menunggu 
  G     A       Bm F# 
Untuk kedatanganmu 
  Bm         G    A    
Bukankah engkau telah berjanji 
  G      A      Bm 
Kita jumpa di sini 
      A              F#m        Bm 
Datanglah, kedatanganmu ku-
tunggu 
        A           F#m           Bm 
Telah lama, telah lama ku 
menunggu 

[intro] Bm A F# Bm 
        G-F# 
  Bm      G        A 
Derita hidup yang kualami 
  G     A        Bm 
Duhai pahit sekali 
  Bm     G   A 
Pada siapa aku berbagi 
  G     A        Bm 
Kalau bukan padamu 
      A              F#m       Bm 
Datanglah, kedatanganmu ku-
tunggu 
        A              F#m       Bm 
Telah lama, telah lama ku 
menunggu 

[interlude] Bm A F#m Bm 2x 
            Bm F#m A Bm 

            Bm D Bm 
            A Bm G A Bm 
  Bm     A      G 
Selain dirimu kasih 
  A        G      Bm 
Tiada yang lain lagi 
   Bm     A         G 
Tempat cintaku bersemi 
   A        G     Bm 
Mencurahkan isi hati 

  A           G 
Lama sekali aku menanti 
  A              Bm 
Kedatanganmu kekasih 
  A           G 
Betapa hati tidak kan sedih 
    A       G       Bm 
Kau biarkan ku sendiri 

[intro] Bm A F#m Bm G-F# 

  Bm     G   A        
Sekian lama aku menunggu 
  G     A       Bm F# 
Untuk kedatanganmu 
  Bm         G    A    
Bukankah engkau telah berjanji 
  G      A      Bm 
Kita jumpa di sini 
      A              F#m        Bm 
Datanglah, kedatanganmu ku-
tunggu 
        A           F#m           Bm 
Telah lama, telah lama ku 
menunggu Evie Tamala – SeS-



KOLEKSI LAGU NOSTALGIA

64

SELAMAT MALAM  
INTRO: G#  C#  A#m  D#  Em
     Fm  C#  D#  Fm
     G#  C#  B  C  C#  A#m  
D#
     Fm  C#  D#  Fm

 (*)   Fm
Selamat malam duhai kekasih  
          A#m                              
Fm
Sebutlah namaku menjelang 
tidurmu  
                                       A#m       
D#
Bawalah aku dalam mimpi yang 
indah  
            C#           C               
Fm
Di malam yang dingin sesunyi 
ini  

INTRO: C#  Cm  D#  Fm

   Fm
Selamat malam duhai kekasih
      A#m                                  
Fm
Aku sebut namamu menjelang 
tidurku
                                        A#m   
D#
Agar kau hadir dalam mimpi 
indahku
         C#          C         Fm

Di peraduan yang sepi ini

INTRO: A#m  Fm  G#m  Dm  C
     C#  A#m  D#  Fm
     C#  A#m  C  Fm
     Cm  C#  C  Fm

REFF:
      C                                    
C#       Fm
Gelisah hatiku..karena kau jauh 
dariku  
         C                              C#        
Fm
Tak lelap tidurku karena terbalut 
rindu  
   A#m     D#             C#       
Fm
Adakah rindu di dalam hatimu  
           C                       D#   
Fm
Seperti diriku merindukanmu  

INTRO: Fm  C#  D#  Fm

REPEAT: (*)

          C#           C
Di malam yang dingin…
       C#        D#   Fm
Sesunyi ini…… ooh
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Termiskin Di Dunia
bukan ku menolakmu untuk 
mencintaiku
tetapi lihat dulu siapakah diriku
karena engkau dan aku sung-
guh jauh berbeda
kau orang kaya, aku orang tak 
punya

sebelum terlanjur pikir-pikirlah 
dulu
sebelum engkau menyesal ke-
mudian
jangankan gedung, gubuk pun 
aku tak punya
jangankan permata, uang pun 
aku tiada
aku merasa orang termiskin di 
dunia
yang penuh derita, bermandi-
kan air mata
itulah diriku, ku katakan pad-
amu
agar engkau tahu siapa aku

sebelum terlanjur pikir-pikirlah 
dulu
sebelum engkau menyesal ke-
mudian
jangankan gedung, gubuk pun 
aku tak punya
jangankan permata, uang pun 
aku tiada
aku merasa orang termiskin di 
dunia

yang penuh derita, bermandi-
kan air mata
itulah diriku, ku katakan pad-
amu
agar engkau tahu siapa aku
sebelum terlanjur pikir-pikirlah 
dulu
sebelum engkau menyesal ke-
mudian



KOLEKSI LAGU NOSTALGIA

66

Memandangmu – Aldi & 
Ikke Nurjanah
   Memandangmu…walau se-
lalu…
Tak akan pernah beri…jemu di 
hatiku…
Menyapamu…walau selalu…
Masih terasa merdu…bagai 
dawai jumpa…
* Mencari apa yang aku cari…
Merangkai rindunya hatiku…
Reff.

Bulan bawa bintang menari…
iringi langkahku…
Malam hadir bawa diriku…ber-
jumpa denganmu…
Dua hati satu tujuan…melang-
kah bersama…
Cinta hadir bawa diriku…me-
nyentuh indahnya…

Memelukmu…walau selalu…
Tak akan pernah sanggup…aku 
melepasnya…
Membelaimu…walau selalu…
Masih terasa harum…lembut di 
hatiku…
* Mencari apa yang aku cari…
Merangkai rindunya hatiku…
Kembali ke Reff. 2x
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Pilu - Panbers

Intro: E  Am  G  F  G
 
C                   G
Pilu... rasa hatiku
            D  G                  C           
G
Sejak kau... .tinggalkan daku....
 
C                        G
Pedih... Hatiku Pedih
        D  G                  C
Karena.....tak’kan kembali
 
[Reff :]
E                                Am
Kini... hanya bayanganmu ..
G                       C
Melintas.. di mataku..
E                      Am
Hanyalah... wajahmu...
G                     F             G
tak kulupa, seumur hidupku ..O 
oh
 
(*)
C                       G
Sedih... hatiku sedih..
       D    G               C            
Karena.... tak ’kan kembali
 
Back To Reff, (*)
 
[End:]

C      D        G    
Karena....
                     C       F   G  G   C
tak ’kan kembali
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Maafkan Daku - Pan-
bers

Intro: C..G..D  (2x)
 
D               G
Maafkan sayang...
B                      C       D
...maafkanlah daku....
  C     D       G
Demi kasihmu..
 
D                   G  
Kembalilah sayang...
B                     C        D
....kembali padaku...
       C   D   G
Demi cintamu..
 
C                     G
Tinggallah ku sendiri...
C             G           B      D
Dengan kenanganmu.....
D                   A
Hanyalah dirimu...
D                 A               D
Yang ku sayangi...Ho..Oho..
 
D                       G
Kau tinggalkan daku...
B                    C   D
...merana sendiri......
     C     D    G
Dalam hidupku
 

C               G        B  D  C
Kini tinggal kenangan...
C                 G
Di dalam hatiku...
D                        A
Kenangan yang manis
D                  A               D
Di dalam hidupku...Ho..Oho..
 
D               G
Maafkan sayang...
B                       C      D
...maafkanlah daku....
        C  D   G      D
Demi kasihmu..
 
 
[End :]
       C    D   G      
Demi Cintamu......
 
Outro : C  D  G
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Cinta dan Permata - 
Panbers

 
Kemarin masih ada namaku di 
hatimu
Kini sirna termakan gelapnya 
malam
Kau lupakan diriku yang pernah 
kau cinta
Bagaikan hilangnya si embun 
pagi
 
Ku sadar cinta tak selamanya 
bersatu
Bagai bayang-bayang dengan 
badanku
Mengarungi samudera cinta bu-
kannya hal yang biasa
Tak semudah mengucapkan 
janji
 
Harta adalah kiasan hidup se-
mata
Kejujuran, keikhlasan itu yang 
utama
Jangan kau taburi cinta dengan 
permata
Tetapi hujanilah semua dengan 
kasih sayang
 
Penyair berkata, “Cinta lebih 
berharga dari permata”
 
Harta adalah kiasan hidup se-

mata
Kejujuran, keikhlasan itu yang 
utama
Jangan kau taburi cinta dengan 
permata
Tetapi hujanilah semua dengan 
kasih sayang
 
Dengan kasih sayang..
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Tenda Biru 
INTRO: Am F G Am (2x)

E             Am                          E
Tak sengaja lewat depan 
rumahmu
                                    Am   E
Ku melihat ada tenda biru
       Am         A           Dm
Dihiasi indahnya janur kuning
           Am            B             E
Hati bertanya pernikahan siapa

(*)                 Am               E
Tak percaya tapi ini terjadi  
                                                
Am       E
Kau bersanding duduk di 
pelaminan  
          Am     A                Dm
Air mata jatuh tak tertahankan  
                Am      E        Am    
E
Kau khianati cinta suci ini  

REFF: 
  (E)           Am                            
E
Tanpa undangan, diriku kau 
lupakan  
                                                
Am         E
Tanpa putusan diriku kau 
tinggalkan  
                Am                          

E
Tanpa bicara kau buat ku ke-
cewa  
                                                  
Am     A
Tanpa berdosa kau buatku mer-
ana  
                  Dm             Am
Ku tak percaya dirimu tega  
             E                  Am
Nodai cinta khianati cinta  

INTRO: Dm  Am  E  Am
    A  Dm  Am  E  Am  E

REPEAT: (*)
      REFF (2x)

                Dm             Am
Ku tak percaya dirimu tega
           E                  Am
Nodai cinta khianati cinta

INTRO: F  G  Am
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Terlena 
INTRO: A  C#m  F#m  G  E  A

A               C#m                 D        
E           A
Masih terngiang di telingaku… 
bisik cintamu
                 C#m                  D      
E            A   Em
Betapa lembut dan mesranya… 
aku terlena
 D         E              A
Terlena~~ ku terlena

              C#m            D           E        
A
Tiada terasa air mataku… ba-
sahi pipi
             C#m              D     E            
A   Em
Aku terharu dan terbuai… aku 
terlena
 D         E              A
Terlena~~ ku terlena

INTRO: G  A

REFF:
         C#m              F#m   
C#m                          F#m
Sungguh aku bahagia… benih 
cinta yang kau tanam  
            D                E      D   
E

Bersemi indah di hati…  
  C#m             F#m    C#m                 
F#m
Air mata bahagia… jangan 
menjadi duka  
            D               E
Bersama kita s’lamanya  
  F          E     F             E              
A
Ku terlena... dalam buai… as-
mara  

INTRO: C#m  F#m
     G  A  G  A

REPEAT: REFF

A               C#m                 D        
E           A
Masih terngiang di telingaku… 
bisik cintamu
                 C#m                  D      
E            A   Em
Betapa lembut dan mesranya… 
aku terlena
 D         E              A    Em
Terlena~~ ku terlena
D         E              A
Terlena~~ ku terlena
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Hilang Permataku 
INTRO: G  B  Em  C  G  Am  -  
D  -  G  Am  -  D

G                                   Em7                   
Am
Di depan mata engkau pria 
yang paling setia
D                                                           
G
Di depan mata engkau pria 
yang berhati mulia
G                                        G7             
C
Tak terbayangkan yang terjadi 
di balik itu
   D                                   G   
Am - D
Tega nian kau menghianati

REFF:
       G               B          Em         
C
Hilang permataku, hilang hara-
panku  
            G               Em   Bm   
Am   D
Yang kupupuk sejak dulu kala  
    G               B            Em        
Cm
Aku tak mengerti mengapa ter-
jadi  
       G          Am         D   G
Pada saat aku menderita  

INTRO: G  B  Em  C  G  Am  -  
D  -  G  Am  -  D

G                              Em7               
Am
Ku tak memuji pribadiku dari 
yang lain
D                                                  
G
Aku merasa tak setitik mem-
buat noda
G                                 G7              
C
Kasih sayangku kuimpikan aba-
di s’lalu
     D                                G    
Am - D
Pedih perih hancurlah hatiku

INTRO: D#  G  Cm  G#  D#  
Cm  Fm  Bm  -  E  -
     A  C#  F#m  D  A  Bm  -  
E  -  A  Bm  -  E

REFF2:
       A               C#       F#m         
D
Hilang permataku, hilang hara-
panku  
            A             F#m  C#m  
Bm   E
Yang kupupuk sejak dulu kala  
    A              C#          F#m        
Dm
Aku tak mengerti mengapa ter-
jadi  
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       A          Bm         E   A
Pada saat aku menderita  

INTRO: A  C#  F#m  D  E

     A                C#      F#m              
D
Hilang permataku, hilang hara-
panku

REPEAT: REFF2

     A                C#      F#m              
D  E
Hilang permataku, hilang hara-
panku
     A                C#      F#m              
D  E
Hilang permataku, hilang hara-
panku
     A                C#      F#m              
D  E
Hilang permataku, hilang hara-
panku
     A            C#                   F#m    
D
Hilang … hilang … permataku
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Benang Biru Meggy Z
 Am 
kalau hanya untuk mengejar 
laki-laki lain
       G              F             G           
Am
buat apa sih benang biru kau 
sulam menjadi kelambu
Am
kalau memang sudah 
mendapat laki-laki lain
        G              F           G            
Am
untuk apa sih buah manis kau 
suguhkan untuk diriku

Am 
sementara kasih sayang yang 
kuberikan
           G
engkau anggap tuk membayar 
hutang cinta yang kupinjam
         F             G                Am
kalau belum lunas mengapa tak 
menagih lagi

Am 
kalau hanya untuk mengejar 
laki-laki lain
       G              F             G           
Am
buat apa sih benang biru kau 
sulam menjadi kelambu

Am 
walau pun aku kalah di dalam 
percintaan
   G                                      F           
Am
tetapi aku pernah merasakan 
juga kasih sayang belaianmu
Am
untuk apa bersumpah kau me-
nutupi malu
   G                                       F          
Am
semua orang tahu siapa dirimu 
engkau yang membuat luka
G                         F          Am
sekarang aku putuskan ber-
pisah denganmu
   G         F        G             Am
orang lain berlabuh aku yang 
tenggelam

Am 
kalau hanya untuk mengejar 
laki-laki lain
       G              F             G           
Am
buat apa sih benang biru kau 
sulam menjadi kelambu
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Rek Ayo Rek
Rek ayo rek 
mlaku-mlaku nyang Tunjungan 
(ayo ngan) 
Rek ayo rek 
rame-rame bebarengan (ayo 
ngan) 

Cak ayo cak 
sopo gelem melu aku (ku ku) 
Cak ayo cak 
golek kenalan cah ayu 

Ngalor ngidul liwat toko ngum-
bah moto 
Masiyo mung nyenggal-nyeng-
gol ati lego 
Sopo ngerti nasib awak lagi 
mujur 
kenal anake sing dodol rujak 
cingur 

Jo dipikir kon podo gak duwe 
sangu (ayo ngu) 
Jo dipikir angger podo gelem 
mlaku (ayo ku) 
Mangan tahu jo dicampur 
nganggo timun (mun mun) 
Malem minggu gak apik digowo 
nglamun 

Sopo ngerti nasib awak lagi 
mujur 
kenal anake sing dodol rujak 
cingur 

Jo dipikir kon podo gak duwe 
sangu (ayo ngu) 
Jo dipikir angger podo gelem 
mlaku (ayo ku) 
Mangan tahu jo dicampur 
nganggo timun (mun mun) 
Malem minggu gak apik digowo 
nglamun
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Tinggi Gunung Seribu 
Janji
Memang lidah tak ber-
tulang 
tak berbekas kata-kata 
Tinggi gunung seribu 
janji 
lain di bibir lain di hati 

Aku pergi tak kan lama 
hanya satu hari saja 
seribu tahun tak lama 
hanya sekejap saja 
kita kan berjumpa pula 

[ulangi dari awal] 

Oh seribu tahun tak 
lama 
hanya sekejap saja 
kita kan berjumpa pula

Merpati Putih | Chrisye 

Mengering sudah bunga di pe-
lukan
Merpati putih berarak pulang 
terbang menerjang badai
Tinggi di awan, menghilang di 
langit yang hitam

S’lamat berpisah kenangan ber-
cinta
Sampai kapankah jadinya aku 
harus menunggu
Hari bahagia seperti dulu

Terserah kasih kembali mesra
Bercumbu langit memadu satu 
janji berjuta bintang
Dalam pelukan sehangat pagi 
yang cerah 
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Benci tapi rindu 
Bukan hanya sekedar penghi-
bur
Diriku ini sayang
Bukan pula sekedar pelepas
Rindumu oh sayang
Sakit hatiku..
Kau buat begitu

Kau datang dan pergi
Sesuka hatimu
Ooo.. kejamnya dikau
Teganya dikau padaku
Kau pergi dan datang
Sesuka hatimu
Ooo.. sakitnya hati
Bencinya hati padamu

Sakitnya hati ini
Namun aku rindu
Bencinya hati ini
Tapi aku rindu

Kemuning 
Dihempas angin sepoi-sepoi
Harum mewangi bunga kemun-
ing
Di puncak bukit yang sepi
Bagai tak akan pernah layu se-
lamanya
Harum kemuning membangkit-
kan
Gairah cinta asmara bagi diriku
Bila ku ingat kepadamu
Hatiku akan selalu jatuh hati
Warnamu abadi
Ciptaan Ilahi
Dari dulu kala
Slalu menyepi
Di bukit itu kemuning mekar 
dan layu
Bergantian sepanjang masa
Harum abadi dan kekal
Bagai cintaku kepadamu oh 
sayangku
Warnamu abadi
Ciptaan Ilahi
Dari dulu kala
Slalu menyepi
Di bukit itu kemuning mekar 
dan layu
Bergantian sepanjang masa
Harum abadi dan kekal
Bagai cintaku kepadamu oh 
sayangku
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Hati tertusuk duri 
Kalau ku tahu isi hatimu
Aku tak mau sayang padamu 
seperti ini
Engkau merayu semanis madu 
Bersandiwara untuk mengikat 
hatiku

Ini yang pertama kali 
Hatiku terbakar api
Api asmara yang palsu

Luka hatiku terasa nyeri tertu-
suk duri
Apakah daya semua ini telah 
terjadi

Ini yang pertama kali 
Hatiku terbakar api
Api asmara yang palsu

Luka hatiku terasa nyeri tertu-
suk duri
Apakah daya semua ini telah 
terjadi

Tirai 
Kita telah bersama
Sekian lama dalam cita cinta
Namun tiada jua rasa saling itu
Se-iya sekata

Selayaknya kau coba
Menyibakkan tirai kasih kita
Begitu jauh ku rengkuh hatimu
Di seberang jalanku

Lelah lelah hati ini
Menggapai hatimu tak jua me-
nyatu
Lelah lelah hati ini
Bagaimana kelak ku akan me-
langkah di sisimu
  liriklagukenangan.blogspot.
com
Selayaknya kau coba
Menyibakkan tirai kasih kita
Begitu jauh ku rengkuh hatimu
Di seberang jalanku

Lelah lelah hati ini
Menggapai hatimu tak jua me-
nyatu
Lelah lelah hati ini
Bagaimana kelak ku akan me-
langkah di sisimu

Lelah lelah hati ini
Menggapai hatimu tak jua me-
nyatu
Lelah lelah hati ini
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Bagaimana kelak ku akan me-
langkah di sisimu

Lelah lelah hati ini
Menggapai hatimu tak jua me-
nyatu
Lelah lelah hati ini
Bagaimana kelak ku akan me-
langkah di sisimu
  

KENANGAN DESEM-
BER
Setiap kisah hidup wanita
Sudahlah tentu tergores kenan-
gan
Yang tiada mungkin
Akan terlupakan
Bagi diriku lembaran ini
Sudah terjadi
Sewaktu asmara di saat itu
Berkobar di hati
Sangat dingin udara di akhir 
bulan itu
Engkau datang di ulang ta-
hunku..
Aku kau peluk aku kau cium
Oh penuh mesra
Untuk yang pertama kini ternya-
ta
Penghabisan pula...
Meski selintas sungguh berarti
Pada diriku
Kenangan Desember sangat 
berkesan
Di dalam hidupku..
Sangat dingin udara di akhir 
bulan itu
Engkau datang di ulang ta-
hunku..
Meski selintas sungguh berarti
Pada diriku
Kenangan Desember sangat 
berkesan
Di dalam hidupku
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Kenangan Desember sangat 
berkesan
Di dalam hidupku...

Untuk mama

Mama, lihatlah dirimu
Aku masih ada di sisimu
Jangan engkau bersedih, jan-
gan kau ingat lagi
Dia telah pergi untuk s’lamanya

Mama, kuatkan hatimu
Dia pun tak ingin kau bersedih
Bila engkau rindu, bila engkau 
letih
Tidurlah mama sayang di sisiku

Seluruh jiwa ragaku
Segalanya untukmu mama
Janganlah ku dengar lagi
Engkau menangis
Badanmu kurus dan letih
Biarlah tidur dan bermimpi
Mimpikanlah hari ini
Akan berganti

Kaulah nadi hidupku mamaku
Hapuslah air matamu dari pip-
imu
Cantiknya raut wajahmu ma-
maku
Berikan senyum yang indah di 
bibirmu

Seluruh jiwa ragaku
Segalanya untukmu mama
Janganlah ku dengar lagi
Engkau menangis
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Badanmu kurus dan letih
Biarlah tidur dan bermimpi
Mimpikanlah hari ini
Akan berganti

Andaikan ingin hatimu bertemu
Pejamkan mata dan sebut 
nama Tuhan mu
Andaikan ingin hatimu pergi 
jauh
Bawalah diriku serta bersama-
mu
Engkaulah ndai hidupku ma-
maku
hapuslah air matamu dari pip-
imu
2 komentar
Email ThisBlogThis!Share to 
Twitter

Katakan sejujurnya

Kalau dulu kita tak bertemu
Takkan pernah ku rasakan arti-
nya rindu
Kalau kita dulu tak kenal
Takkan pernah ku rasakan jatuh 
cinta
Kau berikan aku cinta dan 
semua yang terindah
Namun hanya sehari saja

Katakanlah.. katakan sejujurnya
Apa mungkin kita bersatu
Kalau tak mungkin lagi hujan 
menyejukkan hati kita
Untuk apa kau dan aku bersatu
Kalau tak mungkin lagi kita ber-
cerita tentang cinta
Biarkanlah ku pergi jauh

Kalau memang hatimu tak say-
ang
Mengapa dulu kau kirim surat 
padaku
Sampul biru bertulis namaku
Serasa terbang seluruh jiwa 
ragaku
Namun apa yang terjadi kau 
hancurkan semua mimpi
Yang menyakitkan hati ini

Katakanlah.. katakan sejujurnya
Apa mungkin kita bersatu
Kalau tak mungkin lagi hujan 
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menyejukkan hati kita
Untuk apa kau dan aku bersatu
Kalau tak mungkin lagi kita ber-
cerita tentang cinta
Biarkanlah ku pergi jauh
Kalau tak mungkin lagi kita me-
nyanyikan lagu cinta
Untuk apa aku di sini..

Sudah kubilang

Sudah ku bilang
Jangan kau petik mawar yang 
penuh berduri
Sudah ku bilang
Jangan engkau dekati api yang 
membara

Jangan, kan tertusuk nanti
Jangan, kan terbakar nanti
Jangan, kau bawa dirimu dalam 
mimpi

Jangan... lagi, jangan... sayang
Kau deraikan lagi air mata di 
pipimu
Jangan... lagi, jangan... sayang
Kau nyanyikan lagi simfoni 
yang menyayat kalbu

Sudah ku bilang
Jangan kau petik mawar yang 
penuh berduri
Sudah ku bilang
Jangan engkau dekati api yang 
membara

Jangan, kan tertusuk nanti
Jangan, kan terbakar nanti
Jangan, kau bawa dirimu dalam 
mimpi

Jangan... lagi, jangan... sayang
Kau deraikan lagi air mata di 
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pipimu
Jangan... lagi, jangan... sayang
Kau nyanyikan lagi simfoni 
yang menyayat kalbu

Jangan... lagi, jangan... sayang
Kau deraikan lagi air mata di 
pipimu
Jangan... lagi, jangan... sayang
Kau nyanyikan lagi simfoni 
yang menyayat kalbu

Jangan simpan tangis-
mu
Kalau sedih kalau kau bermur-
ka
Kalau hujan di hatimu
Jangan biarkan sakit hatimu
Biarkan kami sakit merintih

Jangan sedih jangan kau risau-
kan
Dengan hidup penuh derita
Jangan simpan dalam hatimu
Biar tangismu untukku

Biarkan mereka tersenyum
Biarkan mereka tertawa

Jangan simpan tangismu
Biarkanlah berlalu
Jangan simpan tangismu
Biarkanlah bernyanyi

Jangan sedih jangan kau risau-
kan
Memang hidup penuh derita
Jangan simpan dalam hatimu
Biar tangismu untukku
Biarkan mereka tersenyum
Biarkan mereka tertawa

Jangan simpan tangismu
Biarkanlah berlalu
Jangan simpan tangismu
Biarkanlah bernyanyi
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Burung-burung putih

Merdunya ku kenal suaramu
Serasa bergetar relung hatiku
Kau bawa cinta padaku
Yang dulu pernah hilang ber-
sama mimpi

Mengapa disitu, berkunjunglah 
kau kesini
Oh inginnya, ku bisikkan 
senandungku

Burung-burung putih terbanglah
Nyanyikan lagi untuknya
Damaikan hati manusia
Padamkan api yang kian mem-
bara..
Burung-burung putih datanglah
Siramlah bunga yang indah
Berikan cinta dan kasih
Di bumi kita tercinta..

Betapa sedihnya ku rasa
Yang dulu hijau memerah
Tangis yang pilu mengiba
Seakan tiada henti menangis 
lagi

Mengapa disitu, berkunjunglah 
kau kesini

Oh inginnya, ku bisikkan 
senandungku

Burung-burung putih terbanglah
Nyanyikan lagi untuknya
Damaikan hati manusia
Padamkan api yang kian mem-
bara..
Burung-burung putih datanglah
Siramlah bunga yang indah
Berikan cinta dan kasih
Di bumi kita tercinta..
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Dia yang pernah ku cin-
ta

Desir angin yang berhembus
Menerpa diriku pelan
Sejuk nian membuai lamunan
Terbawa daku dalam pesona 
bayangan wajahmu
Sampai kini, hari ini
Kau ku kenang

Kisah indah yang pernah kita 
nikmati
Suka duka yang pernah kita 
lalui
Tapi kini tak mungkin terulang 
lagi
Kini engkau t’lah milik yang lain

Oh Tuhan berikanlah petunjuk-
Mu
Ketabahan di hati ini
Agar dapat kulupakan dia yang 
pernah aku cinta
Semoga kan bahagia hidupnya

Walaupun kini kau t’lah jauh
Dari sisiku sayang
Hati ini masih milikmu
Saat kuucapkan semua janji 
setia ini
Sampai ini, hari ini

Tabahkanlah
Tabahkanlah, hatimu kasih
Menghadapi dunia ini
Fitnah dan dengki
Selalu kan mengiringi

Tabahkanlah dirimu kasih
Menempuh hidup ini
Jangan kau bersedih
Jangan berputus asa
 liriklagukenangan.blogspot.
com
Di dunia ini aneh rupanya
Kalau hidup sengsara sering di 
hina
Di dunia ini aneh rupanya
Kalau hidup senang sering di 
fitnah

Tabahkanlah dirimu kasih
Menempuh hidup ini
Jangan kau bersedih
Jangan berputus asa

Di dunia ini aneh rupanya
Kalau hidup sengsara sering di 
hina
Di dunia ini aneh rupanya
Kalau hidup senang sering di 
fitnah

Tabahkanlah.. tabahkanlah..
Tabahkanlah.. tabahkanlah..

0 komentar
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Pelita hati
Seiring hujan malam ini
Rindu hatiku padamu
Daku yang kau tinggalkan
Lama nian

Pekat kelam khayalanku
Sendu memilu rasa hati
Bagai jamur di musim kemarau
Menanti hujan tiada tiba

Hanya harapan bertemu dalam 
mimpi
Meski ku tahu dalam khayalan
Hidupku gelap tiada sinar
Karna kau sebagai pelita yang 
menyinari hatiku

Pekat kelam khayalanku
Sendu memilu rasa hati
Bagai jamur di musim kemarau
Menanti hujan tiada tiba

Hanya harapan bertemu dalam 
mimpi
Meski ku tahu dalam khayalan
Hidupku gelap tiada sinar
Karna kau sebagai pelita yang 
menyinari hatiku
Karna kau sebagai pelita yang 
menyinari ha.., tiku

Pelipur lara
Dimana kan ku cari pelipur lara
Semua telah pergi dari sisiku
Oh sedih

Bagaikan angin berlalu
Pergi tak tentu arah
Tinggalah hanya kenangan di 
dalam hati
Oh sedih

Linangan air mataku
Tanda pilu hatiku
Tak tahu kemana kan ku cari
Pelipur lara oh sedih..

[Dimana kan ku cari pelipur lara
Semua telah pergi dari sisiku]

Linangan air mataku
Tanda pilu hatiku
Tak tahu kemana kan ku cari
Pelipur lara oh sedih..
Oh sedih..
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Cinta abadi
Tiada akan kau lihat tangisku
Meski apapun yang terjadi
Demikian pula cintaku padamu
Takkan pernah musnah

Betapa pedih ketika itu
Kau pergi dan berlalu
Di kala cinta kita bersemi
Sesubur bunga mawar
 liriklagukenangan.blogspot.
com
Kini berganti sudah semuanya
Mawar berganti flamboyan
Melati kini penggantinya
Tapi kau tak ku lupakan

Kepergianku ini sayang
Bukan lara di ujung suka
Tapi perih di ujung cinta
S’moga kau bahagia

Betapa pedih ketika itu
Kau pergi dan berlalu
Di kala cinta kita bersemi
Sesubur bunga mawar

Kini berganti sudah semuanya
Mawar berganti flamboyan
Melati kini penggantinya
Tapi kau tak ku lupakan

Kepergianku ini sayang
Bukan lara di ujung suka
Tapi perih di ujung cinta

S’moga kau bahagia
S’moga kau bahagia
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Aku ingin cinta yang 
nyata
Setiap kali ku memandangmu
Seribu tanya di hatiku
Seringkali sudah ku bertanya
Tiada jawab di bibirmu

Apa sayang,
Apa yang salah padaku..
Katakanlah
Jangan kau hanya membisu
 liriklagukenangan.blogspot.
com
Setiap kali kita bertemu
Tak pernah engkau menegurku
Seandainya kau sayang pada-
ku
Siramlah bunga di hatiku

Tapi sayang engkaupun hanya 
disitu
Siapa salah aku ingin cinta 
yang nyata

Bukan sekali ini engkau menya-
kiti hatiku
Mana ku tahu mana ku sadari
Engkau sayang padaku
Bukan sekali ini mataku berpe-
san padamu
Aku tak tahu apa maksudmu
Diam-diam begitu

Seandainya dapat kau dengar-

kan
Hati bernyanyi menantimu
Aku mau akupun sayang pad-
amu..
Tapi sayang aku ingin cinta 
yang nyata

Bukan sekali ini engkau menya-
kiti hatiku
Mana ku tahu mana ku sadari
Engkau sayang padaku
Bukan sekali ini mataku berpe-
san padamu
Aku tak tahu apa maksudmu
Diam-diam begitu

Seandainya kau sayang pada-
ku
Siramlah bunga di hatiku
Aku mau akupun sayang pad-
amu..
Tapi sayang tak mungkin aku 
yang meminta
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Kau tercipta untukku

Teganya hatimu padaku, say-
ang..
Kau pergi tinggalkan diriku 
sendiri
Aku tahu.., engkaupun tahu
Badaipun tak mungkin me-
misahkan kita

Apakah salahku padamu, say-
ang..
Kau diam kau marah kau benci 
padaku
Semua tahu.., burungpun tahu
Hatiku hanyalah milikmu 
seorang

Kau tercipta hanya untukku
Aku lahir hanya untukmu
Janganlah bimbang
Janganlah ragu
Hanyalah aku
Hanyalah kita

Tak pernah ku benci padamu, 
sayang..
Hatiku jiwaku cintaku untukmu
Aku tahu.., engkau pun tahu
Badaipun tak mungkin me-
misahkan kita

Apakah salahku padamu, say-
ang..
Kau diam kau marah kau benci 
padaku
Semua tahu.., burungpun tahu
Hatiku hanyalah milikmu 
seorang

Kau tercipta hanya untukku
Aku lahir hanya untukmu
Janganlah bimbang
Janganlah ragu
Hanyalah aku
Hanyalah kita
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Hati seorang wanita

Malam ini ku sendiri
Sendiri lagi
Kurasakan sepinya hati
Kurasakan pedihnya hati
Luka dalam dada

Titik-titik air mata
Jatuh menetes basah di pipi
Sirnalah sudah
Angan-anganku dan mimpiku

Kau bercumbu di depan mataku
Kau rayu dia dalam dekapmu
Tak tertahan sakitnya hatiku
Gelap kurasakan dunia

Apa daya diri ini
Memanglah nasib seorang 
wanita
Hanyalah tangis dan air mata
Tumpuan duka..

Titik-titik air mata
Jatuh menetes basah di pipi
Sirnalah sudah
Angan-anganku dan mimpiku

Kau bercumbu di depan mataku

Kau rayu dia dalam dekapmu
Tak tertahan sakitnya hatiku
Gelap kurasakan dunia

Apa daya diri ini
Memanglah nasib seorang 
wanita
Hanyalah tangis dan air mata
Tumpuan duka..
Hanyalah tangis dan air mata
Tumpuan duka..
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Jangan ingin menang 
sendiri

Ku coba untuk slalu
Mengalah di depanmu
Semua ku lakukan
Tuk kebaikan kita

Tapi aku manusia
Kadang tiada berdaya
Semua itu
Ada batasnya..

Habis kesabaranku
Menghadapi sifatmu
Yang sulit untuk kau rubah

Jangan.. ingin marah sendiri
Jangan.. slalu menang sendiri
Setiap insan menyadari
Kita tak luput dari salah
Setiap insan menyadari
Bagaimanakah diri kita

Ku coba untuk slalu
Mengalah di depanmu
Semua ku lakukan
Tuk kebaikan kita

Tapi aku manusia

Kadang tiada berdaya
Semua itu
Ada batasnya..

Habis kesabaranku
Menghadapi sifatmu
Yang sulit untuk kau rubah

Jangan.. ingin marah sendiri
Jangan.. slalu menang sendiri
Setiap insan menyadari
Kita tak luput dari salah
Setiap insan menyadari
Bagaimanakah diri kita
0 komentar
Email ThisBlogThis!Share to 
TwitterShare to Facebook
Singer : Betharia Sonatha
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Hati yang luka

Berulang kali aku mencoba
S’lalu untuk mengalah
Dari keutuhan kita berdua
Walau kadang sakit

Lihatlah tanda merah di pipi
Bekas tampar tanganmu
Sering kau lakukan bila kau 
marah
Menutupi salahku

Samakah aku
Bagai burung disana yang di-
jual orang
Hingga sesukamu kau lakukan 
itu
Kau sakiti aku

Kalaulah memang kita berpisah
Itu bukan suratan
Mungkin ini lebih baik
Agar kau puas membagi cinta

Pulangkan saja aku pada ibuku
Atau ayahku..

Dulu segenggam emas
Kau pinang aku..
Dulu bersumpah janji
Didepan saksi..

Namun semua hilanglah sudah
Ditelan dusta
Namun semua tinggal cerita
Hati yang luka

Biar.., biarkanlah
Ada duka malam ini
Mungkin esok kan kau jelang
Bahagia bersama yang lain

Kalaulah memang kita berpisah
Itu bukan suratan
Mungkin ini lebih baik
Agar kau puas membagi cinta

Pulangkan saja aku pada ibuku
Atau ayahku..

Dulu segenggam emas
Kau pinang aku..
Dulu bersumpah janji
Didepan saksi..

Namun semua hilanglah sudah
Ditelan dusta
Namun semua tinggal cerita
Hati yang luka
Hati yang luka
Hati yang luka
Hati yang luka..
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Biar ku sendiri

Jangan sesali
Ikan yang jatuh di air kotor
Dia berenang kemana suka
Enggan kembali

Dulu engkau yang meminta aku 
pergi
Dulu engkau yang meminta pu-
tus cinta
Padaku

Kini kau datang bawa sejuta 
sesal di hati
Kau ingin lagi benang yang pu-
tus
Sambung kembali
Dia yang kau sangka lebih baik 
dariku
Cinta dia ternyata hanya sandi-
wara padamu

Sudah..
Pupus dan jangan kau buka 
lagi
Sudah..
Jangan sebut-sebut cintamu
Biar.., biar aku sendiri

Kini kau datang bawa sejuta 

sesal di hati
Kau ingin lagi benang yang pu-
tus
Sambung kembali
Dia yang kau sangka lebih baik 
dariku
Cinta dia ternyata hanya sandi-
wara padamu

Sudah..
Pupus dan jangan kau buka 
lagi
Sudah..
Jangan sebut-sebut cintamu
Biar.., biar aku sendiri
Biar.., biar aku sendiri
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Biarkanlah dia pergi

Apa guna
Termenung di dalam duka
Tanyakanlah pada diri
Mana yang salah

(Biarkanlah) Oh.. biarkanlah
Walau bahagia berpaling 
darimu
Tersenyumlah
Walau sakit rasanya hatimu

Tiada guna
Tetesan air matamu
(Mana mungkin) mana mungkin
Yang t’lah pergi akan kembali

(Biarkanlah) Oh.. biarkanlah
Walau bahagia berpaling 
darimu
Tersenyumlah
Walau sakit rasanya hatimu

Seandainya kau tak dapat
Melupakan yang kau sayang
Relakanlah (relakanlah)
Dia pergi (dia pergi)
Jangan sedih jangan pula kau 
harap
Tersenyumlah walau sakit

Rasa hatimu

Tiada guna
Tetesan air matamu
Mana mungkin
Yang t’lah pergi akan kembali

(Biarkanlah) Oh.. biarkanlah
Walau bahagia berpaling 
darimu
Tersenyumlah
Walau sakit rasa hatimu

Seandainya kau tak dapat
Melupakan yang kau sayang
Relakanlah (relakanlah)
Dia pergi (dia pergi)
Jangan sedih jangan pula kau 
harap
Biarkanlah, walau bahagia
Berpaling darimu
Tersenyumlah walau sakit
Rasa hatimu

(Biarkanlah) Oh.. biarkanlah
Walau bahagia berpaling 
darimu
Tersenyumlah
Walau sakit rasa hatimu
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Tak mungkin lagi

Kau membuat hatiku
Jadi tak menentu
Kau teganya padaku
Mengkhianati cinta kita

Dulu hatimu janji padaku
Bahwa kamu menyayangiku
Tapi semua hanya kelabu
Yang mewarnai cinta kita

Tak mungkin lagi.. dan tak 
mungkin..
Terjalin lagi..
Tak mungkin lagi.. dan tak 
mungkin..
Mengharapkanmu…

Ku pasrahkan semua apa yang 
terjadi
Kuserahkan segalanya pada 
yang Kuasa
Karena kita bersumpah padan-
ya
Untuk mengikat tali cinta
Tapi kini kau nodai sudah
Cinta yang telah terbina

Tak mungkin lagi.. dan tak 

mungkin..
Terjalin lagi..
Tak mungkin lagi.. dan tak 
mungkin..
Mengharapkanmu…

[Mungkin suatu hari,
Kita bersama menjalin cinta,
Walau dalam khayal,
Aku mengharapkan,
Dalam impianmu, terjalin lagi
Cinta yang pernah terbina]

Tak mungkin lagi.. dan tak 
mungkin..
Terjalin lagi..
Tak mungkin lagi.. dan tak 
mungkin..
Mengharap cintamu…
Tak mungkin lagi.. dan tak 
mungkin..
Memikirkanmu..
Tak mungkin lagi.. dan tak 
mungkin..
Mengharap cintamu…
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Seandainya

Rindu terasa
Dihati ini
Ingin berjumpa
Walau sesaat

Ooh mengapa kita harus ter-
pisah
Hanya karena kita berbeda
Sanggupkah menepis semua..

Seandainya kita.. selalu berdua
Terbang menembus awan
Seandainya kita.. kan direstu-
inya
Hidup ini pun semakin bahagia

Oh Tuhan tolong satukan kami
Agar terbina cinta di hati
Untuk berdua selamanya..

Rindu terasa
Dihati ini
Ingin berjumpa
Walau sesaat

Ooh mengapa kita harus ter-
pisah
Hanya karena kita berbeda

Sanggupkah menepis semua..

Seandainya kita.. selalu berdua
Terbang menembus awan
Seandainya kita.. kan direstu-
inya
Hidup ini pun semakin bahagia

Oh Tuhan tolong satukan kami
Agar terbina cinta di hati
Untuk berdua selamanya..

Seandainya kita.. takkan ter-
pisahkan
Cahya mentari ada
Seandainya kita.. selalu ber-
sama
Rembulan tersenyum jua
Seandainya kita.. selalu berdua
Terbang menembus awan
Seandainya kita.. kan direstu-
inya
Hidup ini pun semakin bahagia



KOLEKSI LAGU NOSTALGIA

97

 Satu tanda tangan

Kaca-kaca cermin
Dalam kamar ini
Ikut bersedih melihat aku
Sedang menangis

Hati wanita mana
Yang takkan jadi hancur
Bila suami meminta restu
Ingin memadu

Dengan paksa engkau meminta
Tanda tangan dari diriku
Tanda aku mau dan rela dima-
du
Terlalu..

Diriku bukan sebuah baju
Sudah usang dapat kau buang
Aku wanita yang punya rasa
Seperti dirinya
Diriku memang tak cantik lagi
Namun jangan kau anggap ren-
dah
Biar begini aku tak mau
Hidupku dimadu

Tanda tangan yang engkau 
minta
Sampai mati takkan ku beri

Biar, biar, biar, biar
berpisah saja..

Dengan paksa engkau meminta
Tanda tangan dari diriku
Tanda aku mau dan rela dima-
du
Terlalu..

Diriku bukan sebuah baju
Sudah usang dapat kau buang
Aku wanita yang punya rasa
Seperti dirinya
Diriku memang tak cantik lagi
Namun jangan kau anggap ren-
dah
Biar begini aku tak mau
Hidupku dimadu

Tanda tangan yang engkau 
minta
Sampai mati takkan ku beri
Biar, biar, biar, biar
berpisah saja..
Tanda tangan yang engkau 
minta
Sampai mati takkan ku beri
Biar, biar, biar, biar
Berpisah saja..
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Tak mungkin ku lupa
Tak mungkin ku lupa
Perpisahan ini ku kenang kan 
s’lalu
Saat kaupun pergi
Sayang hatiku rasa terluka

Tak mungkin ku lupa
Meskipun kau tiada
Ku percaya pada janjimu oh 
kasih
Yang ku cinta
  liriklagukenangan.blogspot.
com
Telah ku menunggu hatiku pun 
merindu
Yang ku nanti tak kembali
Kini ku berduka hatiku pun mer-
ana
Alangkah daku menderita

Tak mungkin ku lupa
Hanya ku berdoa
Akan kau kembali padaku 
seorang diri

Jangan kau rayu

Dulu kau katakan hanya say-
ang padaku
Tapi apa buktinya kau pergi 
dariku
Oh pergilah.., semaumu

Tiada gunanya kau merayu diri-
ku
Jangan kau coba-coba 
mendekati lagi
Ku tak mau, ku tak mau

Biarkan saja diriku sendiri
Lupakan saja semua kenangan
Dan semua, dan semua..

Tiada gunanya kau merayu diri-
ku
Jangan kau coba-coba 
mendekati lagi
Ku tak mau, ku tak mau

Biarkan saja diriku sendiri
Lupakan saja semua kenangan
Dan semua, dan semua..

Tiada gunanya kau merayu diri-
ku
Jangan kau coba-coba 
mendekati lagi
Ku tak mau, oh tak mau
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Andaikan

Andaikan seorang kan datang
Menghibur hati sedang sunyi
Ku kan mengabdi padamu 
seorang
Kekal abadi kisahmu

Namun kumohonkan kepadamu
Janganlah kau ragu
Oh cintaku..

Di kala hati sedang pilu
Harapan ku seorang s’lalu
Di kaulah sayang pujaan hati
Saling mencinta yang murni

Namun ku mohonkan kepad-
amu
Janganlah kau ragu
Ku cintamu..

Di kala hati sedang pilu
Harapan ku seorang s’lalu
Di kaulah sayang pujaan hati
Saling mencinta yang murni

Suram

Malam tak berbintang
Sinar bulan remang
Cahaya pelitapun lenyap
Di kegelapan malam

Tak satu harapan
Yang dapat di pinta
Pandangan mata suram pula
Untuk sebagai pegangan

Sedih oh sedih..
Sungguh malangnya nasibku ini
Sedih oh sepi..
Di dalam hatiku merintih

Tak satu harapan
Yang dapat di pinta
Pandangan mata suram pula
Untuk sebagai pegangan

Sedih oh sedih..
Sungguh malangnya nasibku ini
Sedih oh sepi..
Di dalam hatiku merintih

Tak satu harapan
Yang dapat di pinta
Pandangan mata suram pula
Untuk sebagai pegangan...
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Jangan pernah berkata 
benci
Bagaikan malam tak berbintang
Tanpamu disisi slalu
Bagaikan bunga tak tersirami
Ku kan layu lunglai tak berseri

Jangan pernah berkata
Benci padaku
Jangan pernah berkata
Kau akan tinggalkanku

Sayangi daku slamanya
Setiaku semakin nyata
Semoga cinta antara kita
Tiada satu penghalang melint-
ang

Jangan pernah berkata
Benci padaku
Jangan pernah berkata
Kau akan tinggalkanku

Jangan pernah berkata
Benci padaku
Jangan pernah berkata
Kau akan tinggalkanku
Jangan pernah berkata
Benci padaku
Jangan pernah berkata
Kau akan tinggalkanku
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Langit biru
Kau singkapkan hati
Rona langit pun membiru
Ku temukan rona cinta
Dalam sinar matamu
Sejernih embun pagi
Mempesona..

Meski lama ku tunggu
Tak juga merasa tenang
Hanya satu dalam hidupku
Membuat kau bahagia
Bersama dan bersama
Selamanya..

Sekian lama ku tanamkan 
benih-benih cintaku
Sekian lama aku mengharap-
kan akan bersemi
Langit yang biru seindah rona 
cintamu
Membuat hatiku rasa berbunga 
seribu

Terwujudlah anganku
Satu hidup bersamamu
Akan ku kayuh dengan cinta
Ku bawa sampai nanti
Bersama dan bersama
Selamanya..

Sekian lama ku tanamkan 
benih-benih cintaku
Sekian lama aku mengharap-

kan akan bersemi
Langit yang biru seindah rona 
cintamu
Membuat hatiku rasa berbunga 
seribu

Terwujudlah anganku
Satu hidup bersamamu
Akan ku kayuh dengan cinta
Ku bawa sampai nanti
Bersama dan bersama
Selamanya..
Bersama dan bersama
Selamanya..
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Mungkinkah

Di lembah yang berlumpur dan 
bernoda
Di sanalah kini engkau berada
Mengapa oh mengapa
Aku tak percaya

Dulu pernah ku mengagumimu
Sekarang pun tetap meng-
harapkanmu
Mengapa oh mengapa
Tak perlu bertanya

Andaikan mungkin
Ingin aku mengajak kau kem-
bali
Seperti waktu itu
Tinggalkan saja
Dan lupakan semua yang ter-
jadi
Anggaplah angin lalu..

Sampai kapankah kau terus 
begini
Mungkinkah lagu ini terus be-
gini
Mengapa oh mengapa
Aku tak percaya

Andaikan mungkin
Ingin aku mengajak kau kem-
bali
Seperti waktu itu
Tinggalkan saja
Dan lupakan semua yang ter-
jadi
Anggaplah angin lalu..

(Sampai kapankah kau harus 
begini
Mungkinkah kau ingin terus be-
gini)
Mengapa oh mengapa
Aku tak percaya
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Tanpamu

Sekuntum bunga indah yang 
sedang mekar
Selalu merindukan sinar surya
Selalu merindukan jatuhnya 
embun
Sepertiku yang selalu menung-
gumu

Tanpamu apa artinya
Tanpamu serasa hampa
Gairah hidup kan musnah
Selamanya
Denganmu aku merasa
Denganmu pasti kan nyata
Impian hidup bahagia
Terbayang nyata

Bila ku sedang pilu kau menghi-
burku
Kau buat aku tersenyum kem-
bali
Bila ku ingin manja engkau 
segera
Membelaiku dengan cinta dan 
kasihmu

Tanpamu apa artinya
Tanpamu serasa hampa
Gairah hidup kan musnah
Selamanya

Denganmu aku merasa
Denganmu pasti kan nyata
Impian hidup bahagia
Terbayang nyata

Selalu merindukan jatuhnya 
embun
Sepertiku yang selalu menung-
gumu

Tanpamu apa artinya
Tanpamu serasa hampa
Gairah hidup kan musnah
Selamanya
Denganmu aku merasa
Denganmu pasti kan nyata
Impian hidup bahagia
Terbayang nyata
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Maafkan diriku
Malam itu kita bertemu
Engkau tersenyum padaku
Dengan cara yang menggoda 
hatiku
Seolah engkau ingin berdua 
denganku

Mengapa diriku merasa
Engkau pasti jatuh cinta
Ternyata hanya tata cara
Pribadimu sayang sederhana

Kemerenung seorang diri
Semuanya kusesalkan
Semoga kau mau menyadari
Dan salahku kau maafkan

Malam itu kita bertemu
Engkau tersenyum padaku
Dengan cara yang menggoda 
hatiku
Seolah engkau ingin berdua 
denganku

Mengapa diriku merasa
Engkau pasti jatuh cinta
Ternyata hanya tata cara
Pribadimu sayang sederhana

Kemerenung seorang diri
Semuanya kusesalkan
Semoga kau mau menyadari
Dan salahku kau maafkan
Dan salahku kau maafkan

Tinggi gunung seribu 
janji

Memang lidah tak bertulang
Tak terbatas kata-kata
Tinggi gunung s’ribu janji
Lain di bibir lain di hati

Aku pergi takkan lama
Hanya satu hari saja
S’ribu tahun tak lama
Hanya sekejap saja
Kita kan berjumpa pulang

Memang lidah tak bertulang
Tak terbatas kata-kata
Tinggi gunung s’ribu janji
Lain di bibir lain di hati

Aku pergi takkan lama
Hanya satu hari saja
S’ribu tahun tak lama
Hanya sekejap saja
Kita kan berjumpa pulang..
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Kerinduan

Di dalam hatiku menangis
Bila ku mengenang dirimu say-
ang
Kini jauh sudah harapan hati
Selama ini ku rindu

Tiada belai kasih sayangmu
Tiada senyum yang manis lagi
Berat masalah hatiku kini
Tanpa dirimu di sisiku

Kini ku mengenang dirimu
Aku gelisah selalu
Jangan kau lupakan diriku
Berita ku harap darimu

Tiada belai kasih sayangmu
Tiada senyum yang manis lagi
Berat masalah hatiku kini
Tanpa dirimu di sisiku

Kini ku mengenang dirimu
Aku gelisah selalu
Jangan kau lupakan diriku
Berita ku harap darimu
Oh kini ku mengenang dirimu
Aku gelisah selalu
Jangan kau lupakan diriku
Berita ku harap darimu
Kini ku mengenang dirimu
Aku gelisah selalu
Jangan kau lupakan diriku
Berita ku harap darimu

Tanpa cinta

(Adalah suatu kebohongan
Bila orang berkata
Bahwa dia dapat hidup tanpa 
cinta.
Cinta adalah kenikmatan,
Cinta adalah segala-galanya.
Dan aku, adalah satu diantara
Sekian juta pendamba cinta)

Bagaikan tumbuhan tak pernah 
tersirami
Lunglai tampak lesu dan tak 
berseri
Hidup pun tak pantas, mati pun 
tak mau
Bagi ku cinta segala-galanya

Tanpa cinta hidup ku hampa
Dan tiada berarti
Tanpa kekasih ku merasa
Sunyi sepi

Ku ingin cinta kasih
Tak pernah lepas dari
hidup ku dalam dunia
ini..

(kalau cinta itu pergi
Aku akan mencari
Cinta yang lain.
Dan andaikan cinta yang lain itu 
pergi,
Dan aku pun akan terus pergi
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Mencari cinta yang lain lagi)

Tanpa cinta hidup ku hampa
Dan tiada berarti
Tanpa kekasih ku merasa
Sunyi sepi

Ku ingin cinta kasih
Tak pernah lepas dari
hidup ku dalam dunia
ini..
Ku ingin cinta kasih
Tak pernah lepas dari
hidup ku dalam dunia
ini..

Hilang permataku
Di depan mata engkau pria 
yang paling setia
Di depan engkau pria yang ber-
hati mulia
Tak terbayangkan yang terjadi 
di balik itu
Tega nian kau mengkhianati

Hilang permataku.. hilang hara-
panku
Yang ku pupuk sejak dulu kala
Aku tak mengerti mengapa ter-
jadi
Pada saat aku menderita

Ku tak memuji pribadiku dari 
yang lain
Aku merasa tak setitik oh buat 
noda
Kasih sayang ku impikan abadi 
s’lalu
Pedih perih hancurlah hatiku

Hilang permataku.. hilang hara-
panku
Yang ku pupuk sejak dulu kala
Aku tak mengerti mengapa ter-
jadi
Pada saat aku menderita
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Desember kelabu

Angin dingin meniup mencekam 
di bulan Desember
Air hujan turun deras dan ken-
cang hati berdebar
Ku teringat bayang dan impian 
di malam itu
Malam yang kelabu kau ucap-
kan kata “Selamat tinggal say-
ang”

Bulan madu yang engkau janji-
kan semakin melayang
Lenyap hilang di telan air hujan 
engkau tak datang
Bulan ini Desember ke dua aku 
menanti
Dua tahun sudah ku sabar 
menanti ku dilanda sepi..

Angin dingin menusuk di hati 
terasa oh nyeri
Bulan madu tinggallah impian 
tanpa kenyataan

Sinar cinta seterang rembulan 
kini pudar sudah
Desember kelabu s’lalu meng-
hantui setiap mimpiku

Bulan madu yang engkau janji-
kan semakin melayang
Lenyap hilang di telan air hujan 
engkau tak datang

Bulan ini Desember ke dua aku 
menanti
Dua tahun sudah ku sabar 
menanti
Ku dilanda sepi..

(Angin dingin menusuk di hati 
terasa oh nyeri)
Bulan madu tinggallah impian 
tanpa kenyataan

Sinar cinta seterang rembulan 
kini pudar sudah
Desember kelabu selalu meng-
hantui
Setiap mimpiku..
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 Aku ini punya siapa

Susah juga ternyata
Punya pacar bermata liar
Seringkali memalukan
Dibuatnya aku tiada berharga

Mau marah percuma
Paling hanya mengulang juga
Daripada naik darah
Ku putuskan saja tali cinta

Untung saja suciku
Dapat ku jaga utuh
Sejak ku cinta dia
Dan hingga kini berpisah
Ku juga tiada ternoda

Aduh-aduh bisa gila
Punya pacar berhati dua
Aku ini punya siapa
Ku putuskan saja tali cintanya

Untung saja suciku
Dapat ku jaga utuh
Sejak ku cinta dia
Dan hingga kini berpisah
Ku juga tiada ternoda (ku juga 
tiada ternoda)
Untung saja suciku
Dapat ku jaga utuh
Sejak ku cinta dia
Dan hingga kini berpisah
Ku juga tiada ternoda

Aduh-aduh bisa gila
Punya pacar berhati dua
Aku ini punya siapa
Ku putuskan saja tali cintanya
Ku putuskan saja tali cinta
Ku putuskan saja tali cintanya
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Bahasa cinta

Rindunya hatiku ingin ku ber-
temu
Dengan dambaan hatiku
Kita pun berjanji berjumpa 
malam ini
Daku tak sabar lagi menanti
Tapi bila kita bertatapan
Segala ucapan seakan
Kini tak perlu lagi

Kita bicara dalam bahasa cinta
Tanpa suara tanpa s’patah kata
Pelukan asmara mengungkap-
kan semua (semua)
Tanpa suara tanpa s’patah kata

Kita pun berjanji berjumpa 
malam ini
Daku tak sabar lagi menanti
Tapi bila kita bertatapan
S’gala ucapan seakan kini tak 
perlu lagi

Kita bicara dalam bahasa cinta
Tanpa suara tanpa s’patah kata
Pelukan asmara mengungkap-
kan semua (semua)
Tanpa suara tanpa s’patah kata

Kita bicara dalam bahasa cinta
Tanpa suara tanpa s’patah kata
Pelukan asmara mengungkap-
kan semua (semua)
Tanpa suara tanpa s’patah kata
Kita bicara dalam bahasa cinta
Tanpa suara tanpa s’patah kata
Pelukan asmara mengungkap-
kan semua (semua)
Tanpa suara tanpa s’patah kata
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Nostalgia SMA

Kau bercanda lucunya
Yang lainpun tertawa
Seakan saja cerita dan canda 
kita
Tiada habisnya

Ada yang saling cinta
Bermesra di sekolah
Slalu berdua berjalan
Di sela-sela rumput sekolah kita
Oh indahnya

Nostalgia SMA kita
Indah lucu banyak cerita
Masa-masa remaja ceria
Masa paling indah
Nostalgia SMA kita
Takkan hilang begitu saja
Walau kini kita berdua
Menyusuri cinta

Nostalgia SMA kita
Indah lucu banyak cerita
Masa-masa remaja ceria
Masa paling indah
Nostalgia SMA kita
Takkan hilang begitu saja
Walau kini kita berdua
Menyusuri cinta

Bukit berbunga

Di bukit indah berbunga
Kau mengajak aku kesana
Mewarna alam sekitarnya
Karna senja tlah tiba
Mentari tenggelam di bumi 
yang biru
Langit merah berwarna sendu

Kita pun turun bersama
Melintasi jalan setapak
Tanganmu kau peluki buat
Membawa aku merangkai

Tak lupa aku kau beri
Bunga warna ungu
Lalu kau selipkan di rambutku

Bukit berbunga
Bukit yang indah
Disana kita saling tatap berdua
Memadu cinta
Bukit berbunga
Tempat yang indah
Disana kita slalu datang berdua
Di bukit berbunga

Kita pun turun bersama
Melintasi jalan setapak
Tanganmu kau peluki buat
Membawa aku melangkah

Tak lupa aku kau beri
Bunga warna ungu
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Lalu kau selipkan di rambutku

Bukit berbunga
Bukit yang indah
Disana kita saling tatap berdua
Memadu cinta
Bukit berbunga
Tempat yang indah
Disana kita slalu datang berdua
Di bukit berbunga

Bukit berbunga
Bukit yang indah
Disana kita slalu datang berdua
Memadu cinta
Bukit berbunga
Bukit yang indah
Disana kita slalu datang berdua
Di bukit berbunga
Di bukit berbunga
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Ku ingin kau ada

Dengarkanlah kasih seruan ha-
tiku
Selalu saja ingat kepadamu
Dengarkanlah kasih bisikkan 
rinduku
Tiada tertahan memanggil na-
mamu

Ku pejamkan mata ini
Namun hanya bayanganmu
Yang ada di hati

Dengarkanlah kasih seruan ha-
tiku
Kata hatiku tak pernah berubah
Demi Tuhan kasih kucinta pad-
amu
Walau apapun yang nanti ter-
jadi

Hanya satu yang ku punya
Semoga saja yang kau cinta 
diriku seorang

Aku ingin malam cepat berganti 
pagi
Biar ku cepat ku berjumpa den-
ganmu
Sebab ku tahu pasti hanyalah 
dirimu

Yang mampu menghapus selu-
ruh rinduku

Tersenyumlah kasih senyumlah 
untukku
Walau sekejap lewat sebuah 
sampanye
Setiap jengkal kasih aku pun 
berdoa
Untuk dirimu dan kebahagiaan-
mu

Seandainya kuterjaga dari tidur 
dan mimpiku
Ku ingin engkau ada

Aku ingin malam cepat berganti 
pagi
Biar ku cepat ku berjumpa den-
ganmu
Sebab ku tahu pasti hanyalah 
dirimu
Yang mampu menghapus selu-
ruh rinduku

Setiap langkah kasih
Aku selalu berdoa untuk dirimu 
dan kebahagiaanku
Seandainya ku terjaga dari tidur 
dan mimpiku
Ku ingin kau ada
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Maafkan

Akhirnya kau sangat kecewa
Setelah kau tahu ku tlah berdua
Aku pun merasa berdosa
Tapi bagaimana, ku me-
nyatakannya

Berkali ku sesali diri
Mengapa harus jatuh cinta lagi
Tetapi jauhnya tiada
Selain tentangmu dan hanya 
tentangmu

Maafkanlah daku
Maafkan atas dustaku selama 
ini
Tak berterus terang kepadamu
Maafkanlah daku
Lupakanlah kita tak pernah sal-
ing cinta
Karena untuk hidup bersamaku 
tak mungkin
Ku telah berdua
Dan kau masih punya banyak 
kesempatan

Berkali ku sesali diri
Mengapa harus jatuh cinta lagi
Tetapi jauhnya tiada
Selain tentangmu dan hanya 
tentangmu

Maafkanlah daku
Maafkan atas dustaku selama 

ini
Tak berterus terang kepadamu
Maafkanlah daku
Lupakanlah kita tak pernah sal-
ing cinta
Karena untuk hidup bersamaku 
tak mungkin
Ku telah berdua
Dan kau masih punya banyak 
kesempatan

Maafkanlah daku
Maafkan atas dustaku selama 
ini
Tak berterus terang kepadamu
Maafkanlah daku
Lupakanlah kita tak pernah sal-
ing cinta
Karena untuk hidup bersamaku 
tak mungkin
Ku telah berdua
Dan kau masih punya banyak 
kesempatan..
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Sepi

Sepi hati terjadi lagi
Mungkin sampai mati aku sepi
Biar senyum hadir di hariku
Namun ini hanya ada di bibir
Di bibir saja

Aku ini yang bisa mengerti
Walaupun yang lain tak mau 
mengerti
Namun berat beban di hidupku
Biarkan saja biar saja
Hanya ku yang tahu

Sejarah cinta dan hidupku
Penuh duri dan banyak ranjau
Butuh kesabaran yang penuh
Untuk tetap ku berdiri
Ada saatnya ku bicara
Bila hatiku tlah bulat
Sepanjang ku bisa atasi semua
Aku tetap diam

Oohh Sejarah cinta dan hidup-
ku
Penuh duri dan banyak ranjau
Butuh kesabaran yang penuh
Untuk tetap ku berdiri
Ada saatnya ku bicara
Bila hatiku tlah bulat
Sepanjang ku bisa atasi semua
Aku tetap diam
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Dunia milik berdua

Bila aku tak jumpa kamu
Mana mungkin ku kenal cinta
Mana mungkin hatiku rindu

Bila kamu tak memandangku
Mana mungkin aku tersenyum
Main mata sama dirimu

Diam-diam mesra.., diam-diam 
cinta..
Dunia ini rasanya.., milik kita 
berdua

Diam-diam mesra.., diam-diam 
cinta..
Dunia ini rasanya.., milik kita 
berdua

Aku cinta kamu, aku sayang 
kamu
Kekasih..

Bila aku tak jumpa kamu
Mana mungkin ku kenal cinta
Mana mungkin hatiku rindu

Diam-diam mesra.., diam-diam 
cinta..
Dunia ini rasanya.., milik kita 
berdua

Diam-diam mesra.., diam-diam 
cinta..

Dunia ini rasanya.., milik kita 
berdua

Aku cinta kamu, aku sayang 
kamu
Kekasih..

Bila aku tak jumpa kamu
Mana mungkin ku kenal cinta
Mana mungkin hatiku rindu
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Termenung

Dalam aku termenung
Hatiku selalu teringat padamu
Hai kekasihku

Tak dapat ku lupakan
Meskipun kau jauh
Bila tlah engkau datang
Hai kekasihku

Tidakkah kau merasa
Belaian sukma ku lara
Ras hidup merana
Dalam kisah asmara

Mengapa kau tak merasa
Yang aku derita
dalam aku termenung
Hidupku tersiksa

Tak dapat ku lupakan
Meskipun kau jauh
Bila tlah engkau datang
Hai kekasihku

Tidakkah kau merasa
Belaian sukma ku lara
Ras hidup merana
Dalam kisah asmara

Mengapa kau tak merasa
Yang aku derita
dalam aku termenung
Hidupku tersiksa

Tak dapat ku lupakan
Meskipun kau jauh
Bila tlah engkau datang
Hai kekasihku
Bila tlah engkau datang
Hai kekasihku
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Perasaan yang diting-
galkan
Kala ku mendengar suara mu-
rai berkicau
Licah nian bergurau di atas da-
han
Ku teringat saat itu kau disamp-
ingku
Mengucapkan sumpah setia 
dan cintamu

Suatu saat ku mendengar elang 
berbunyi
Jauh nian terpencil di puncak 
pohon
Hatiku tersentuh menahan air 
mata
Ku terkenang pada waktu per-
pisahan

Kisah lama tiada mungkin ku 
lupakan
Hilang suka bertukar dengan 
nestapa
Kini tinggal ku sendiri tiada 
berkawan
Ku tak tahu kapan kita jumpa 
lagi

Kisah lama tiada mungkin ku 
lupakan
Hilang suka bertukar dengan 
nestapa
Kini tinggal ku sendiri tiada 

berkawan
Ku tak tahu kapan kita jumpa 
lagi
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Mencari

Sayang dimana kau berada
Lama sudah diri mencari
Kini hatiku gelisah padamu
Apa salahku hingga kau tinggal-
kan oh ho

Sayang oh oh sayang kau kem-
bali
Jangan kau biarkan ku sendiri
Cintaku ini tetap suci abadi
Kini kasihmu menanti..

Aku harapan menanti dirimu
Kini kasihmu menanti..

Putus cinta di batas 
kota

Cintamu tiada seindah kata
Pada saat pertama kali kita ber-
temu
Kau lukiskan aku tanda cinta..
Namun apa ini tak ku sangka

Mengingat putus cinta di batas 
kota
Tak ada angin tiada hara 
bagimu
Putuslah sudah tali cinta...
Di batas kota yang jadi.. pe-
misahnya..

Kau lukis dan kau putus
Kata cinta harapanku tak lagi

Mengingat putus cinta di batas 
kota
Tak ada angin tiada hara 
bagimu
Putuslah sudah tali cinta..
Di batas kota yang jadi.. pe-
misahnya...
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Dunia belum kiamat

Ku pikir-pikir sampai tua
Diri miskin siapa yang mau
Sabarlah sabar, tunggu dulu
Belum tentu orang tak mau

Sudah ku pikir sama saja
Jauh tinggi bulan dan bintang
Sampai kemana abang mikir
Banyak pikir bikin merusak hati

Kembang tidak, setangkai
Dunia belum, kiamat
Panjang umur ada jodoh
Banyak gadis, pilihan
Banyak janda, kuik-kuik
Dunia belum kiamat..

Kalau begini apa lagi
Tentu adek suka padaku
Pikir sendiri entah saja
Tentu tahu isi hatiku

Kembang tidak, setangkai
Dunia belum, kiamat
Panjang umur ada jodoh
Banyak gadis, pilihan
Banyak janda, kuik-kuik
Dunia belum kiamat..
Hatimu hatiku

Seruling bambu

Dari jauh..
Terdengar sangat merdu
Sayup-sayup..
Meresap dalam jiwaku

Seruling bambu bertiup dengan 
lagu
Berirama bagaikan bulu perindu

Siapa dia...
Gerangan yang meniupnya
Itu lagu...
Yang memikat hatiku
Berirama...
Seni murni nan gemilang
Itu lagu...
Meresap dalam jiwa

Siapa dia...
Gerangan yang meniupnya
Itu lagu...
Yang memikat hatiku
Berirama...
Seni murni nan gemilang
Itu lagu...
Meresap dalam jiwaku
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Pagi yang indah

Di waktu pagi
Kenari bernyanyi
bersiul dan menari
Menawan hati
Trilililili...

Pagi yang cerah
Burung bergembira
Menyambut sang surya
Sinarnya indah membawa ba-
hagia

Sang surya kemerahan
Membawa harapan
Harapan yang bahagia
Bagi seisi dunia..

Aku pun kini turut bernyanyi
Lagu menyambut pagi
Pagi yang indah
Pagi bahagia

Di waktu pagi
Kenari bernyanyi
bersiul dan menari
Menawan hati
Trilililili...

Pagi yang cerah
Burung bergembira
Menyambut sang surya
Sinarnya indah membawa ba-
hagia

Sang surya kemerahan
Membawa harapan
Harapan yang bahagia
Bagi seisi dunia..

Aku pun kini turut bernyanyi
Lagu menyambut pagi
Pagi yang indah
Pagi bahagia



KOLEKSI LAGU NOSTALGIA

121

Anna

Anna (Anna) ku kan bertanya
Sebelum kau pergi
Cintakah hatimu pada kekasi-
hmu
Yang baru

Anna (Anna) kasihku seorang
Kini kau pergi
Kan ku doakan kau
Semoga bahagia dengannya

Slama hidupku
Tak kulupa wajahmu

Oh oh oh oh oh oh Anna (Anna) 
kasihku seorang
Kini kau pergi
Kan ku doakan kau
Semoga bahagia dengannya

Slama hidupku
Tak kulupa wajahmu

Oh oh oh oh oh oh Anna (Anna) 
kasihku seorang
Kini kau pergi
Kan ku doakan kau
Semoga bahagia dengannya
Pergilah dengannya
(Kasihku seorang) Sayangku
Cintaku padamu (kini kau tlah 
pergi)
0 komentar
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Kasih ibu

Ingatlah selalu belai kasih ibu
(Ya papa kan ku ingat s’lalu)
Tiap saat datang membanjiri 
kalbu
(Betapa muliamu ibu)
Ingatlah selalu kasih sayang ibu
(Ya papa kan ku ingat s’lalu)
Menghalus merayu hanyalah 
untukmu
(Terima kasih ibu)

Ibu tak menanti balas kasihmu
Pintanya selalu jujurlah kamu

Ingatlah selalu belai kasih ibu
(Ya papa kan ku ingat s’lalu)
Satulah balasmu menurut se-
lalu

(Ibu yang tercinta jangan bim-
bang ragu
Kamu anak manis menurut se-
lalu
Setelah dewasa kan menuntut 
ilmu
Agar dapat kelak menyenang-
kan ibu)

Ibu tak menanti balas kasihmu

Pintanya selalu jujurlah kamu

Ingatlah selalu belai kasih ibu
(Ya papa kan ku ingat s’lalu)
Satulah balasmu menurut se-
lalu
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Gadis pujaan

Dikau gadis pujaanku
Idaman dan harapanku
Dengar bisikan hatiku
Kasih ku cinta padamu

Meskipun kau membisu
Pandanganmu yang berkata
Akupun cinta padamu
Rangkaian kata yang mesra

Duhai kasih puaslah hatiku
Akan jawaban sinar matamu
Yang menentukan isi hatimu
Kasih sayangku hanya untukmu

Dikau gadis pujaanku
Idaman dan harapanku
Dengar bisikan hatiku
Kasih ku cinta padamu

Duhai kasih puaslah hatiku
Akan jawaban sinar matamu
Yang menentukan isi hatimu
Kasih sayangku hanya untukmu

Dikau gadis pujaanku
Idaman dan harapanku
Dengar bisikan hatiku
Kasih ku cinta padamu

Tiada seindah hari ini

Tiada seindah kini duduk ber-
dampingan
Menyentuh hati dengan wajah 
kasih
Diantara kawan-kawan terse-
nyum dengan mesra
Alangkah indahnya hari ini

Terlepaslah segala kenangan 
duka
Kan tercapai harapan hidup 
bahagia
Tiada seindah kini duduk ber-
dampingan
Alangkah indahnya hari ini

Diantara kawan-kawan terse-
nyum dengan mesra
Alangkah indahnya hari ini

Terlepaslah segala kenangan 
duka
Kan tercapai harapan hidup 
bahagia
Tiada seindah kini duduk ber-
dampingan
Alangkah indahnya hari ini



KOLEKSI LAGU NOSTALGIA

124

Kasih kembalilah

Bila ku kenang masa yang si-
lam
Kala kita masih bersama
Berkasih sayang siang dan 
malam
Bahagia slalu tiada duka

Kini kau telah memutus cinta
Dengan tak memberi alasan
Apakah aku telah berdosa
Derita ku tak terlukiskan

Duhai kekasih sampai hatikah
Tinggalkan aku seorang diri

Kini kau telah memutus cinta
Dengan tak memberi alasan
Apakah aku telah berdosa
Derita ku tak terlukiskan

Duhai kasihku kau kembalilah
Padaku yang menanggung rin-
du

Pantai Sanur
Kala senja mendatang
Surya mulai menghilang
Ku terkenang masa yang silam
Kala senja di Pantai Sanur

Saat kita berdua
Saling mengikat janji
Ku berjanji akan kembali
Kala senja di Pantai Sanur

Saat yang indah dan mesra
Kini telah berlalu
Namun slalu ku kenang
Dan tak mungkin ku lupa
Segala kenangan yang indah
Kala senja di Pantai Sanur

Kala senja mendatang
Surya mulai menghilang
Ku terkenang masa yang silam
Kala senja di Pantai Sanur

Saat kita berdua
Saling mengikat janji
Ku berjanji akan kembali
Kala senja di Pantai Sanur

Saat yang indah dan mesra
Kini telah berlalu
Namun slalu ku kenang
Dan tak mungkin ku lupa
Segala kenangan yang indah
Kala senja di Pantai Sanur
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Tiada lagi

Tiada lagi kasih bersemi
Bagiku dalam hatimu
S’ribu janji yang kau ucapkan
Hampa tiada berkesan

Tiada lagi pelita hati
Penerang dalam hidupku
Tinggallah puing berserakan
Sejuta lara menimpa

Tinggallah harapan
Yang telah tiada
Tinggallah kenangan
Yang slalu membayang

Tiada lagi kasih bersemi
Bagiku dalam hatimu
S’ribu janji yang kau ucapkan
Hampa tiada berkesan

Tiada lagi kasih bersemi
Bagiku dalam hatimu
S’ribu janji yang kau ucapkan
Hampa tiada berkesan

Tiada lagi pelita hati
Penerang dalam hidupku
Tinggallah puing berserakan
Sejuta lara menimpa

Tinggallah harapan
Yang telah tiada
Tinggallah kenangan

Yang slalu membayang

Tiada lagi kasih bersemi
Bagiku dalam hatimu
S’ribu janji yang kau ucapkan
Hampa tiada berkesan



KOLEKSI LAGU NOSTALGIA

126

Sebiduk di Sungai Musi

Terpesona aku melihat wajahn-
ya
Tatkala aku duduk di dekatnya
Sebiduk seiring kali menye-
berang
Berperahu ke seberang sungai 
Musi

Kan ku tegur ia
Namun hati enggan
Tak sabar hati ingin menyapa-
nya
Tak segan-segan aku me-
liriknya
Sekilas nampak olehku seny-
umnya

Ombak pun datang
Perahu ku pun oleng
Tersentuhlah ia olehku

Terkejut tiba-tiba dia menolehku
Ku genggam tangannya halus 
mulus
Namun sayang seribu kali say-
ang
Sang biduk telah merapat ke 
pantai

Terpesona aku melihat wajahn-
ya
Tatkala aku duduk di dekatnya
Sebiduk seiring kali menye-

berang
Berperahu ke seberang sungai 
Musi

Kan ku tegur ia
Namun hati enggan
Tak sabar hati ingin menyapa-
nya
Tak segan-segan aku me-
liriknya
Sekilas nampak olehku seny-
umnya

Ombak pun datang
Perahu ku pun oleng
Tersentuhlah ia olehku

Terkejut tiba-tiba dia menolehku
Ku genggam tangannya halus 
mulus
Namun sayang seribu kali say-
ang
Sang biduk telah merapat ke 
pantai
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Semalam di Cianjur

Kan ingat di dalam hatiku
Betapa indah semalam di Cian-
jur
Janji kasih yang tlah kau ucap-
kan
Penuh kenangan yang takkan 
terlupakan

Tapi sayang hanya semalam
Berat rasa perpisahan
Namunku telah berjanji
Di suatu waktu kita bertemu lagi

Tapi sayang hanya semalam
Berat rasa perpisahan
Namunku telah berjanji
Di suatu waktu kita bertemu lagi

Senja di Kaimana

Kan ku ingat slalu
Kan ku kenang slalu
Senja indah
Senja di Kaimana

Seiring surya meredupkan sinar
Jika datang ke hati berdebar
Kau usapkan tangan halus mu-
lus
Di luka nan parah penuh debu

Senja di Kaimana
Dan kasihmu dara
Dalam jiwa
Hingga akhir masa

Kan ku ingat slalu
Kan ku kenang slalu
Senja indah
Senja di Kaimana

Seiring surya meredupkan sinar
Jika datang ke hati berdebar
Kau usapkan tangan halus mu-
lus
Di luka nan parah penuh debu

Senja di Kaimana
Dan kasihmu dara
Dalam jiwa
Hingga akhir masa
kan ku ingat senja di Kaimana
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Tak ingin ku bersedih
Ku tak ingin bersedih
Walau ku pun sendiri
Ku kan bernyanyi-nyanyi
Walaupun ku sendiri
Tak ingin ku bersedih

Hidupku bagai burung
Yang terbang di atas sana
Siang bernyanyi-nyanyi
Tiada yang menghalang
Tak ingin ku bersedih

Walaupun hidupku sendiri biar-
kanlah..
Tak ingin.. ku bersedih
Sendiri dalam dunia ini biarkan-
lah..
Tak ingin.. ku bersedih

Ku kan bernyanyi-nyanyi
Walaupun ku sendiri
Tak ingin ku bersedih

Walaupun hidupku sendiri biar-
kanlah..
Tak ingin.. ku bersedih
Sendiri dalam dunia ini biarkan-
lah..
Tak ingin.. ku bersedih

Ku tak ingin bersedih
Walau ku pun sendiri
Ku kan bernyanyi-nyanyi
Walaupun ku sendiri

Tak ingin ku bersedih
Tak ingin ku bersedih
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Cinta putih

Bayu-pun semilir puspa-pun 
mewangi
Karena dikau
Bulan senyum ayu surya 
keemasan
Karena dikau
Samudera mengedar gelom-
bang mengejar
Karena dikau
Symphony yang terindah tercip-
talah sudah
Karena dikau

Dikau penyejuk rasa
Bila senyummu mengulum
Dikau hangatkan cinta
Bila sentuhan berpadu

Dikau getarkan jiwa dalam putih 
cinta
Cumbu rayu
Syahdu dalam peraduan
Hingga akhir mimpi senyum

Cinta putih murni
Atas kasih suci ‘tuk dikau
Dikau teruntuk daku
Daku di ciptakan untuk dikau

Tuhan bimbinglah kami
Hidup berdua hingga akhir nanti
Luhur cintaMu Tuhan
Kekal cinta putih murni

Cinta putih murni
Atas kasih suci ‘tuk dikau
Dikau teruntuk daku
Daku di ciptakan untuk dikau

Tuhan bimbinglah kami
Hidup berdua hingga akhir nanti
Luhur cintaMu Tuhan
Kekal cinta putih murni
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Kupu-kupu malam

Ada yang benci dirinya
Ada yang butuh dirinya
Ada yang berlutut menyintainya
Ada pula yang kejam menyiksa 
dirinya

Ini hidup wanita si kupu-kupu 
malam
Bekerja bertarung seluruh jiwa 
raga
Bibir senyum kata halus mera-
yu memanja
Kepada setiap mereka yang 
datang

Dosakah yang dia kerjakan
Sucikah mereka yang datang
Kadang dia tersenyum dalam 
tangis
Kadang dia menangis di dalam 
senyuman

Oh apa yang terjadi terjadilah
Yang dia tahu Tuhan penyay-
ang umatNya
Apa yang terjadi terjadilah
Yang dia tahu hanyalah pe-
nyambung nyawa

Ada yang benci dirinya
Ada yang butuh dirinya
Ada yang berlutut menyintainya
Ada pula yang kejam menyiksa 

dirinya

Ini hidup wanita si kupu-kupu 
malam
Bekerja bertarung seluruh jiwa 
raga
Bibir senyum kata halus mera-
yu memanja
Kepada setiap mereka yang 
datang

Dosakah yang dia kerjakan
Sucikah mereka yang datang
Kadang dia tersenyum dalam 
tangis
Kadang dia menangis di dalam 
senyuman

Oh apa yang terjadi terjadilah
Yang dia tahu Tuhan penyay-
ang umatNya
Apa yang terjadi terjadilah
Yang dia tahu hanyalah pe-
nyambung nyawa
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Titik hujan
Titik-titik hujan rintik-rintik
Dingin-dingin sepoi angin dingin
Seorang gadis yang bersendiri
Tak hiraukan badannya meng-
gigil

Titik-titik hujan rintik-rintik
Dingin-dingin sepoi angin dingin
Yang berkasih tertawa kecil
Berdekapan menghangatkan 
diri

Memandang entah apa dipan-
dang
Menanti siapa yang dinanti
Memanggil tiada yang dipanggil
Menitik air mata kami

Titik-titik hujan rintik-rintik
Dingin-dingin sepoi angin dingin
Yang berkasih tertawa kecil
Berdekapan menghangatkan 
diri

Memandang entah apa dipan-
dang
Menanti siapa yang dinanti
Memanggil tiada yang dipanggil
Menitik air mata kami
Memandang entah apa dipan-
dang
Menanti siapa yang dinanti
Memanggil tiada yang dipanggil
Menitik air mata kami

Selamat tidur

Sayang selamat malam
Sayang selamat tidur
Sayang mimpi indah
Tentang kau dan aku

Panggil namaku sebelum tidur
Agar ku hadir dalam mimpimu
Kita kan terbang di atas awan
Berdua slalu berdua..

Sayang selamat malam
Sayang selamat tidur
Sayang mimpi indah
Tentang kau dan aku

Panggil namaku sebelum tidur
Agar ku hadir dalam mimpimu
Kita kan terbang di atas awan
Berdua slalu berdua..

Sayang selamat malam
Sayang selamat tidur
Sayang mimpi indah
Tentang kau dan aku

Sayang oh sayang..
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 Satu dia

Oh embun pagi
Mengapa rindu tak pernah hi-
lang
Surya di siang
Ku nanti bila dia kan datang
Bulan dan bintang
Katakan padanya
Kurindu kunanti di tempat yang 
sama

Walau tiada tetap menyinta
Sehidup semati berdua
Janji mengikut satu asa
Jiwa ragaku ikut jua

Si kumbang jantan hidup di ten-
gah-tengah hutan
Namun ku mencari bungaku 
tiada ada
Hai angin lalu jemputlah kasi-
hku
Rinduku cintaku jangan sampai 
beku

Oh yang satu dia
Ku sayang dan kumanja
Oh yang satu dia
Ku sanjung dan ku puja
Oh yang satu dia…

Walau tiada tetap menyinta
Sehidup semati berdua
Janji mengikut satu asa

Jiwa ragaku ikut jua..

Si kumbang jantan hidup di ten-
gah-tengah hutan
Namun ku mencari bungaku 
tiada ada
Hai angin lalu jemputlah kasi-
hku
Rinduku cintaku jangan sampai 
beku

Oh yang satu dia
Ku sayang dan kumanja
Oh yang satu dia
Ku sanjung dan ku puja
Oh yang satu dia…
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Rindu setengah mati

Ditahan-tahan ditahan sendiri
Ngikuti kemauan sendiri
Dan pura-pura tak mau lihat 
lagi
Tapi missesnya tak terkendali

Rindu aduh rindunya setengah 
mati
Aduh tak mau diajak kompromi
Rindu aduh rindunya setengah 
mati
Keluar masuk pintu buka tutup 
seribu kali

Gara-gara hati yang jatuh cinta
Badan jadi kurus sengsara
Gara-gara sok mau adu gengsi
Akibatnya rindu setengah mati

Ditahan-tahan ditahan sendiri
Ngikuti kemauan sendiri
Dan pura-pura tak mau lihat 
lagi
Tapi missis-nya tak terkendali

Rindu aduh rindunya setengah 
mati
Aduh tak mau diajak kompromi
Rindu aduh rindunya setengah 
mati
Keluar masuk pintu buka tutup 
seribu kali

Gara-gara hati yang jatuh cinta
Badan jadi kurus sengsara
Gara-gara sok mau adu gengsi
Akibatnya rindu setengah mati
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Jatuh cinta

Jatuh cinta berjuta rasanya
Biar siang biar malam terbay-
ang wajahnya
Jatuh cinta berjuta indahnya
Biar putih biar hitam manislah 
nampaknya

Dia jauh aku cemas hati rindu
Dia dekat aku senang tapi 
salah tingkah
Dia asyik aku pura-pura jual 
mahal
Biar diam aku cari perhatian
Oh repotnya

Jatuh cinta berjuta rasanya
Dipandang dibelai amboi rasan-
ya
Jatuh cinta berjuta indahnya
Tertawa menangis karna jatuh 
cinta
Oh asyiknya

Dia jauh aku cemas hati rindu
Dia dekat aku senang tapi 
salah tingkah
Dia asyik aku pura-pura jual 
mahal
Biar diam aku cari perhatian
Oh repotnya                           

Jatuh cinta berjuta rasanya
Dipandang dibelai amboi rasan-
ya
Jatuh cinta berjuta indahnya
Tertawa menangis karna jatuh 
cinta
Oh asyiknya
Oh asyiknya
Oh asyiknya
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Biarlah sendiri

Biar.. biarlah sedih
Asalkan kau bahagia
Biar.. biarlah sedih
Usah kau kenang lagi

Biarlah kini
Hidupku sendiri

Sunyi.. biarlah sunyi
Tanpa kasih dan sayang
Biar.. biarlah sunyi
Isi hatiku pedih

Malamku sunyi
Kucoba bernyanyi

Walaupun hidupku
Tak seindah pelangi
Walaupun laguku
Tak seindah lestari..

Biar.. biarlah sedih
Asalkan kau bahagia
Biar.. biarlah sedih
Usah kau kenang lagi

Biarlah kini
Hidupku sendiri

Walaupun hidupku
Tak seindah pelangi
Walaupun laguku
Tak seindah lestari..

Biar.. biarlah sedih
Asalkan kau bahagia
Biar.. biarlah sedih
Usah kau kenang lagi

Biarlah kini
Hidupku sendiri
Biarlah kini
Hidupku sendiri
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Aku tak tahan lagi
Bibir ini ku gigit sendiri
Hati ini ku remas sendiri
Penuh benci menetap di hati
Tak tahan..

Penuh dusta kau datang pa-
daku
Penuh rayu kau peluk diriku
Diri ini jadi tak menentu
Tak tahan.., tak tahan… hatiku..

Semua yang ku tahu
Semua yang ku rasa hanyalah 
cinta
Tiada sekali jua aku akan me-
nyangka jadi begini
liriklagukenangan.blogspot.com
Engkau ingin diriku tapi bukan 
hatiku
Engkau cinta diriku tapi bukan 
hatiku
Engkau ingin engkau cinta han-
ya tubuhku

Bibir ini ku gigit sendiri
Hati ini ku remas sendiri
Penuh benci menetap di hati
Tak tahan..

Penuh dusta kau datang pa-
daku
Penuh rayu kau peluk diriku
Diri ini jadi tak menentu
Tak tahan.., tak tahan… hatiku..

liriklagukenangan.blogspot.com
Semua yang ku tahu
Semua yang ku rasa hanyalah 
cinta
Tiada sekali jua aku akan me-
nyangka jadi begini

Engkau ingin diriku tapi bukan 
hatiku
Engkau cinta diriku tapi bukan 
hatiku
Engkau ingin engkau cinta han-
ya tubuhku
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Malam yang dingin

Di malam (di malam)
Di malam yang dingin dan ses-
unyi ini
Teringat aku akan dirimu say-
ang
Hanya engkaulah kasihku 
seorang

Mungkinkah (mungkinkah..)
Mungkinkah kau akan kembali 
sayang
Walaupun itu hanya sedetik 
saja
Oh kasihku..

Entah dimana kini kau berada
Sudah ku coba untuk mencari
Di malam yang dingin dan ses-
unyi ini
Ku sendiri..

Mungkinkah (mungkinkah..)
Mungkinkah kau akan kembali 
sayang
Walaupun itu hanya sedetik 
saja
Oh kasihku..

Entah dimana kini kau berada

Sudah ku coba untuk mencari
Di malam yang dingin dan ses-
unyi ini
Ku sendiri..
Entah dimana kini kau berada
Sudah ku coba untuk mencari
Di malam yang dingin dan ses-
unyi ini
Ku sendiri..
Entah dimana kini kau berada
Sudah ku coba untuk mencari
Di malam yang dingin dan ses-
unyi ini
Ku sendiri..

Mungkinkah kau kembali
Mungkinkah kau kembali
Mungkinkah kau kembali…
Mungkinkah kau kembali
Mungkinkah kau kembali
Mungkinkah kau kembali…
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Rindu

Jauh aku berjalan dalam kerin-
duan
Sunyi hati ini tiada berteman
Bagaikan mimpi hidupku penuh 
penderitaan
Oh rindu hatiku rindu bahagia

Bintang bawalah daku ikut ber-
samamu
Jangan engkau pergi tinggalkan 
daku
Sungguh tiada artinya hidup 
penuh derita
Rindu hatiku rindu bahagia

Tak kuasa ku menahan
Air mata yang berderai
Cukup sudah ku coba menem-
puh
Hidup yang penuh dengan pen-
deritaan

Oohh manakah kasihMu Tu-
hanku pengasih
Insan mala mini rindu bahagia
Jangan biarkan tangisku mem-
basahi pipiku
Rindu hatiku rindu.. bahagia…

Rentak-rentak

Dari dalam hatiku aku ber-
nyanyi
Rasa riang di hatiku ini
Dia datang padaku sebentar 
lagi
Lepas rindu di hatiku kini

Rentak-rentak hatiku
Rentak-rentak laguku
Rentak-rentak menunggu
Rentak-rentak datangnya

Dia datang untukku melepas 
rindu
Aku akan menyambutnya say-
ang
Nyanyi-nyayi hatiku riang gem-
bira
Aku akan bertemu dengannya

Rentak-rentak hatiku
Rentak-rentak laguku
Rentak-rentak menunggu
Rentak-rentak datangnya

Rentak-rentak hatiku
Rentak-rentak laguku
Rentak-rentak menunggu
Rentak-rentak datangnya
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Mungkinkah lagi

Pernah ku rasakan
Pernah ku nikmati
Nikmatnya cinta kita berdua
Namun tak ku sangka
Ku jadi hari panas
Kau pergi tinggalkan diriku

(Mungkinkah lagi) oh sayang
(Mungkinkah lagi) kau kembali
(Mungkinkah lagi) akan bersemi
Cintaku di hatimu sayang

Takkan pernah henti
Takkan pernah padam
Cinta suciku untukmu sayang
Mimpi pun tak pernah
Kita kan berpisah
Ingin ku tak percaya sayang

(Mungkinkah lagi) oh sayang
(Mungkinkah lagi) kau kembali
(Mungkinkah lagi) akan bersemi
Cintaku di hatimu sayang

(Mungkinkah lagi) oh sayang
(Mungkinkah lagi) kau kembali
(Mungkinkah lagi) akan bersemi
Cintaku di hatimu sayang
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Kau bukan milikku
Kau bukan milikku lagi
Kau bukan kasihku lagi
Kau bukan lagi kasihku
Kau bukan lagi milikku oh say-
ang
Kau pergi dariku sayang
Kau tinggal ku sendiri sayang
Kau bukan lagi kasihku
Kau bukan lagi milikku oh say-
ang
Kau tinggalku sendiri
Kau biarkan ku menangis
Bagaikan tiada arti diriku
Kau sakiti hatiku
Kau hancurkan cintaku
Bagaikan puing-puing yang 
berderai
Kau bukan lagi kasihku
Kau bukan lagi milikku oh say-
ang

Kau tinggalku sendiri
Kau biarkan ku menangis
Bagaikan tiada arti diriku
Kau sakiti hatiku
Kau hancurkan cintaku
Bagaikan puing-puing yang 
berderai

Kau bukan milikku lagi
Kau bukan kasihku lagi
Kau bukan lagi kasihku
Kau bukan lagi milikku oh say-
ang

Jangan pernah sangsi-
kan

Kalau masih turun hujan ke 
bumi
Janganlah kau sangsikan bun-
ga kan tumbuh
Kalau matahari masih bersinar
Jangan pernah sangsikan kasih 
sayangku

Dalam tidur nanti kau sebutlah 
namaku
Hatiku jiwaku s’lalu bersamamu 
liriklagukenangan.blogspot.com
Dalam tidur nanti mimpikan lah 
wajahku
Mataku, rambutku, semuanya 
untukmu

Jangan pernah kau sangsikan
Aku hanyalah milikmu saja

Kalau masih biru air samudera 
lagu kenangan
Janganlah kau sangsikan ikan 
menari
Kalau masih hijau daun cemara
Jangan pernah sangsikan suci 
cintaku

Dalam tidur nanti kau sebutlah 
namaku
Hatiku jiwaku s’lalu bersamamu
Dalam tidur nanti mimpikan lah 
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wajahku
Mataku, rambutku, semuanya 
untukmu

Jangan lah pernah kau sangsi-
kan
Aku hanyalah milikmu saja
Aku hanyalah milikmu saja

Dalam mimpi

Tiap kali aku memandangmu
Ada sakit yang menusuk kalbu
Kau janjikan aku hidup berdua
Dan tak pernah ku lupakan say-
ang..

Dua tahun aku menantimu
Seorang diri aku tidur sayang
Kau berikan aku mimpi yang 
indah
Dan mengharap hati ini say-
ang..

Barangkali kau tak ingat lagi 
pada diriku ini
Atau mungkin kau tak cinta lagi 
aku sayang..
Barangkali sudah ada bunga 
pengganti diri ini
Kau milikku kau cintaku dalam 
mimpi...

Tiap kali aku memandangmu
Rasa benci semakin menggebu
Ingin rasanya ku pergi berlari
Meninggalkan cinta ini sayang..

Dua tahun aku menantimu
Seorang diri aku tidur sayang
Ku panjatkan doa hanya untuk-
mu
Namun engkau tak pernah 
kembali
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Barangkali kau tak ingat lagi 
pada diriku ini
Atau mungkin kau tak cinta lagi 
aku sayang..
Barangkali sudah ada bunga 
pengganti diri ini
Kau milikku kau cintaku dalam 
mimpi...
Kau sayangku kau cintaku 
dalam mimpi...

Selendang merah

Jangan lagi kau tuliskan na-
maku di hatimu
Jangan lagi kau impikan diriku 
dalam tidur
Biar biar biarkanlah terhapus
Biar biar biarkanlah begitu

Barangkali kau tak pernah rindu 
padaku
Surat yang seribu terbakar su-
dah
Barangkali kau tak pernah cinta 
padaku
Selendang merah yang mem-
bisu jadi saksi..

Jangan lagi kau hiraukan tangis 
yang dihatiku
Biar biar biarkanlah bernyanyi
Biar biar biarkanlah begini

(Mana mungkin aku lupa pad-
amu
mata rambut dan bibirmu tiada 
yang hilang)

Barangkali kau tak pernah rindu 
padaku
Surat yang seribu terbakar su-
dah
Barangkali kau tak pernah cinta 
padaku
Selendang merah yang mem-
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bisu jadi saksi..

Jangan lagi kau hiraukan tangis 
yang dihatiku
Biar biar biarkanlah bernyanyi
Biar biar biarkanlah begini...
0 komentar
Email ThisBlogThis!Share to 
TwitterShare to Facebook
Singer : Iis Sugianto
Iis Sugianto - Seindah rembu-
lan

Ku tanyakan dalam hatiku
Adakah engkau masih disana
Ku dengarkan burung ber-
nyanyi
Menemani hati yang ceria

Terpejam mata
Tersenyum bibirku ini
Hatiku sayang
Masih milikmu

Seindah rembulan
Hati yang berbunga-bunga
Seterang mentari pagi
Hatiku
Seindah rembulan
Dimalam hari
Tersenyum seluruh
Tubuhku

Ku tanyakan dalam hatiku
Adakah engkau masih disana
Ku dengarkan burung ber-
nyanyi
Menemani hati yang ceria

Terpejam mata
Tersenyum bibirku ini
Hatiku sayang
Masih milikmu

Seindah rembulan
Hati yang berbunga-bunga
Seterang mentari pagi
Hatiku
Seindah rembulan
Dimalam hari
Tersenyum seluruh
Tubuhku
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Bunga sedap malam

Hey mengapa hujan turun lagi
Sedang hari indah begini
Hey mengapa burung tak ber-
nyanyi
Indah yang tercipta
Kini hilang sudah engkau ber-
dusta
Memang aku bunga
Yang sedang bersemi
Tapi bukan bunga sedap malam

Cinta yang kau beri di hatiku 
sayang
Bukan cinta suci yang sejati
Bunga yang ku tanam dihatimu 
sayang
Bukan bunga hanya untuk dipe-
tik layu

Bukannya bunga petik layu
Bukannya bunga harum layu
Bukannya bunga sedap malam

Hey mengapa engkau datang 
lagi
Sedangkan hati benci begini
Hey pergilah jangan kau kem-
bali
Hati lama ini tak mungkin per-
caya padamu lagi

Memang aku bunga
Yang sedang bersemi
Tapi bukan bunga sedap malam

Cinta yang kau beri di hatiku 
sayang
Bukan cinta suci yang sejati
Bunga yang ku tanam dihatimu 
sayang
Bukan bunga hanya untuk dipe-
tik layu

Bukannya bunga petik layu
Bukannya bunga harum layu
Bukannya bunga sedap malam
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 Jangan sakiti hatinya

Masihkah kau ingat, sayang
Gadis yang pernah kau, sayang
Dia menunggumu, sayang
Cintanya

Kau berikan dia janji
Kau berikan dia cinta
Yang indah

Kau nyanyikan lagu, sayang
Tentang rembulan yang indah
Semua lagu-lagu indah
Darimu

Kau berikan dia mimpi
Kau berikan dia senyum
Yang indah..

Jangan jangan kau sakiti hat-
inya
Jangan lagi.. sayang..
Jangan jangan kau hancurkan 
cintanya
Jangan lagi.. sayang..
Sedangkan bunga tak ingin 
layu
Sedangkan hujan bernyanyi 
merdu
Jangan jangan lagi

Kau redupkan cinta yang indah 
ini

Jangan kau bersedih sayang
Esok kan berganti sayang
Masih ada lagi sayang
Baginya..

Kau nyanyikan lagu, sayang
Tentang rembulan yang indah
Semua lagu-lagu indah
Darimu

Kau berikan dia mimpi
Kau berikan dia senyum
Yang indah..

Jangan jangan kau sakiti hat-
inya
Jangan lagi.. sayang..
Jangan jangan kau hancurkan 
cintanya
Jangan lagi.. sayang..
Sedangkan bunga tak ingin 
layu
Sedangkan hujan bernyanyi 
merdu
Jangan jangan lagi
Kau redupkan cinta yang indah 
ini
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Nasibmu nasibku

Sunyinya malam ini
Sepi tiada berbintang
Ku dengar sayup-sayup
Engkau memanggil namaku

Jauhnya kini kau dariku
Entah kapan kita bertemu
Nasibmu dan nasibku begini
Biarlah..

Ku tahu engkau
Masih sayang pada diriku
Kaupun tahu aku
Sayang hanya padamu

Walau kita tak mungkin bersatu
Biarlah saling bercumbu
Nasibmu dan nasibku begini
Biarlah..

Kau tanya rembulan
Apa kata hatiku
Kau tanyalah sang bintang
Rindunya hati..

Walau langit takkan runtuh say-
ang
Walau bumi jadi dua sayang

Hatiku dan hatimu tak mungkin
Berpisah..

Ku tahu engkau
Masih sayang pada diriku
Kaupun tahu aku
Sayang hanya padamu

Walau kita tak mungkin bersatu
Biarlah saling bercumbu
Nasibmu dan nasibku begini
Biarlah..

Kau tanya rembulan
Apa kata hatiku
Kau tanyalah sang bintang
Rindunya hati..

Walau langit takkan runtuh say-
ang
Walau bumi jadi dua sayang
Hatiku dan hatimu tak mungkin
Berpisah..
Walau langit takkan runtuh say-
ang
Walau bumi jadi dua sayang
Hatiku dan hatimu tak mungkin
Berpisah..
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Rindu
Kumis tipis biasa
Wajah tampan rupawan
Semua yang ada padamu
Membuat hatiku tak menentu

Tunggu-tunggu, ku tunggu
Nanti-nanti, ku nanti
Hari-hari ku lalui
Tiada berita darimu

Akhirnya ku tahu semua itu
Kau kini telah berdua
Hancur hatiku jadinya
Hancur hatiku jadinya

Malam sepi hampa tenang
Mata hatiku yang bimbang
Memikirkan seseorang
Ku coba tuk menduakan
Wajah tampan rupawan
Yang hilang dari pelukan

Namun mengapa di mata ini
Wajahmu s’lalu terbayang

Tunggu-tunggu, ku tunggu
Nanti-nanti, ku nanti
Hari-hari ku lalui
Tiada berita darimu

Akhirnya ku tahu semua itu
Kau kini telah berdua
Hancur hatiku jadinya
Hancur hatiku jadinya

Malam sepi hampa tenang
Mata hatiku yang bimbang
Memikirkan seseorang
Ku coba tuk menduakan
Wajah tampan rupawan
Yang hilang dari pelukan

Namun mengapa di mata ini
Wajahmu s’lalu terbayang
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Hati lebur jadi debu

Titik-titik noda tertinggal di 
dalam dada
Guratan hatiku masih ada
Tergores di mata pahit kura-
sakan
Hari ini hati masih suka

Telah aku coba melupakan se-
galanya
Namun titik terang tiada datang
Langit makin kelam, luka makin 
parah
Hati ini hancur jadi debu

Hanya satu yang ku sayangi
Tiada terganti sampai saat ini
Hari-hari langit kelabu
Menutup hatiku serasa tak mati

Bukit kan ku daki laut pun ku 
seberangi
Agar dapat lupakan dirimu
Namun apa daya aku manusia
Gagal menghapus kenangan 
lama

Hanya satu yang ku sayangi
Tiada terganti sampai saat ini
Hari-hari langit kelabu
Menutup hatiku serasa tak mati

Bukit kan ku daki laut pun ku 
seberangi

Agar dapat lupakan dirimu
Namun apa daya aku manusia
Gagal menghapus kenangan 
lama

Hanya satu yang ku sayangi
Tiada terganti sampai saat ini
Hari-hari langit kelabu
Menutup hatiku serasa tak mati 
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Kemuning

Dihempas angin sepoi-sepoi
Harum mewangi bunga kemun-
ing
Di puncak bukit yang sepi
Bagai tak akan pernah layu se-
lamanya

Harum kemuning membangkit-
kan
Gairah cinta asmara bagi diriku
Bila ku ingat kepadamu
Hatiku akan selalu jatuh hati

Warnamu abadi
Ciptaan Ilahi
Dari dulu kala
Slalu menyepi

Di bukit itu kemuning mekar 
dan layu
Bergantian sepanjang masa
Harum abadi dan kekal
Bagai cintaku kepadamu oh 
sayangku

Warnamu abadi
Ciptaan Ilahi
Dari dulu kala
Slalu menyepi

Di bukit itu kemuning mekar 
dan layu
Bergantian sepanjang masa
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Dingin

Malam yang dingin aku sendiri
Dingin dingin hati ini tambah 
dingin
Entah mengapa
Kalau cinta memang aku sudah 
tak punya
Air mata ku pun keringlah su-
dah
Dingin..

Angin membenci pada siapa
Tiada salah orang lai yang kau 
cinta
Bukan bukan salahku
Tapi diri ini juga tiada bersalah
Punya rasa punya mata punya 
telinga
Sayang

Kau janjikan berbulan madu
Ke ujung dunia
Kau janjikan sepatuku
Dari kulit rusa

Tapi janji tinggal janji
Bulan madu hanya mimpi
Tapi janji tinggal janji
Di bibirmu

Malam yang dingin
Aku sendiri..
Dingin dingin hati ini tambah 
dingin
Entah mengapa
Kalau cinta memang aku sudah 
tak punya
Air mata ku pun keringlah su-
dah
Dingin..

Angin membenci pada siapa
Tiada salah orang lai yang kau 
cinta
Bukan bukan salahku
Tapi diri ini juga tiada bersalah
Punya rasa punya mata punya 
telinga
Sayang

Kau janjikan berbulan madu
Ke ujung dunia
Kau janjikan sepatuku
Dari kulit rusa

Tapi janji tinggal janji
Bulan madu hanya mimpi
Tapi janji tinggal janji
Di bibirmu
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Tetes hujan di bulan 
April

Bila hujan turun ke bumi
Rasa sangat pilu di hati
Pada saat sunyi begini
Ku teringat padamu

Waktu itu di bulan April
Pertama ku kenal dirimu
Saling mengisahkan derita
Saling mengalami pilu

Hujan turun tiada berhenti
Membasahi rumput hijau yang 
kini layu
Engkau kisahkan derita hatimu
Tetesan hujan membasahi dir-
imu..

Ho ohoo sayang, hatiku pun 
menderita pula

Kita berdua senasib dan serupa 
penderitaan
Ku rasakan apa yang kau rasa 
tiada berbeda
Di saat itu hujan mulai mereda 
cuaca terang
Tetesan hujan ku usap lengan 
di pipimu

Du ru ru ru ru ru ru.., ru ru
Du ru ru ru ru ru ru.., ru ru
Du ru ru ru ru ru ru.., ru ru

Du ru ru ru ru ru ru.., ru ru

Ku merasa mendapatkan ganti
Walau sejenak terasa cukup 
mesra
Tapi sayang setelah hujan ber-
henti
Lalu engkau mengucapkan kata 
berpisah

Ho ooh sayang, sampai kini tak 
berjumpa lagi...
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Rindu lukisan
Rindu lukisan mata suratan
Hatiku nan merindu
Rindu bayangan nan meliputi
Paras sari wajahmu

Mengapa membisu seribu basa
Mengapa membisu seribu kata
Mungkinkah bulan merindukan 
kumbang
Dapatkah kumbang mencapai 
rembulan

Rindu katakan rindu
Usah kau malu karena asmara
Risau engkau Dik risau akupun
Maklum maksud tak sampai
Rindu hatimu akupun demikian
Rindu sudah nasib untung di 
badan

Mengapa membisu seribu basa
Mengapa membisu seribu kata
Mungkinkah bulan merindukan 
kumbang
Dapatkah kumbang mencapai 
rembulan

Rindu katakan rindu
Usah kau malu karena asmara
Risau engkau Dik risau akupun
Maklum maksud tak sampai
Rindu hatimu akupun demikian
Rindu sudah nasib untung di 
badan

Rindu.. rindu..
Rindu.. rindu...

I
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Keagungan Tuhan 
Insyaf lah wahai manusia
Jika dirimu bernoda
Dunia hanya naungan
Tuk makhluk ciptaan Tuhan
Dengan tiada terduga
Dunia ini kan binasa
Kita kembali ke asalnya
Menghadap Tuhan Yang Esa
Dialah Pengasih dan Penyay-
ang
Kepada semua insan
Janganlah ragu atau bimbang
Pada keagungan Tuhan
Betapa Maha besarnya kuasa 
se alam mesta
Siapa slalu mengabdi
Berbakti pada Illahi
Sentosa slama-lamanya
Di dunia dan akhir masa
Dialah Pengasih dan Penyay-
ang
Kepada semua insan
Janganlah ragu atau bimbang
Pada keagungan Tuhan
Betapa Maha besarnya kuasa 
se alam mesta
Siapa slalu mengabdi
Berbakti pada Illahi
Sentosa slama-lamanya
Di dunia dan akhir masa

Siti Julaika

Gadis berkebaya naik sepeda
Bernama Siti Julaika
Dari keluarga rakyat jelata
Gadis berkebaya Siti Julaika la 
la la la

Ia bekerja di sebuah pabrik gula
Tenaganya hanya di bayar mu-
rah
Durasim pacarnya pun kerja di 
sana

Setiap bulan menabung mena-
bung bersama
Untuk sebuah rumah tinggal
Ketika musim bunga serbuk 
tiba
Mereka memotong tangkai te-
laga
Dan munjualnya untuk mainan 
anak
Mereka rindu anak-anak

Gadis berkebaya Siti Julaika 
lala la la

Mereka menikah bulan berikut-
nya
Dengan upacara sederhana 
saja
Dengan upah kerja sedikit saja

Setiap bulan menabung mena-
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bung bersama
Untuk sebuah rumah cinta
Ketika lahir anak pertama
Mereka sudah tidak bekerja
Pabrik gula kurangi tenaga ker-
ja
Mesin-mesin telah tiba

Dudu du du du, dudu du du du..
Dudu du du du, dudu du du du..

BIS KOTA
Berjalan di bawah lorong perto-
koan
Di Surabaya yang panas
Debu-debu ramai beterbangan
Di hempas oleh bis kota

Bis kota sudah miring ke kiri
Oleh sesaknya penumpang
Aku terjepit disela-sela
Ketiak para penumpang yang 
bergantungan

Bis kota sudah miring ke kiri
Oleh sesaknya penumpang
Aku terjepit disela-sela
Ketiak para penumpang yang 
bergantungan

Berjalan di bawah lorong perto-
koan
Di Surabaya yang panas
Debu-debu ramai beterbangan
Di hempas oleh bis kota
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Panen telah datang

Sekuntum petani di sawah
Senda gurau metik padi
Kadang berdiri kadang mem-
bungkuk
Memakai topi ledok

Teringat cangkul kaki berlumpur
Mereka memetik terus
Kala seribu padi yang kuning
Menanti untuk di sabit

Burung bangau terbang menari
Gembira mengikat kepala
Anak desa telanjang dada
Duduk di persimpangan dekat 
sawah
Sambil bermain harmonika

Teringat cangkul kaki berlumpur
Mereka memetik terus
Kala seribu padi yang kuning
Menanti untuk di sabit

Burung bangau terbang menari
Gembira mengikat kepala
Anak desa telanjang dada
Duduk di persimpangan dekat 
sawah
Sambil bermain harmonika

 Lelaki dan rembulan

Rembulan di malam hari
Lelaki diam seribu kata
Hanya memandang
Hatinya luka.., hatinya luka..

Udara terasa berat
Karena asmara sesakkan dada
Ketika cinta
Terbentur dinding.., terbentur 
dinding..

Bukalah pintu hatimu
Yang s’lalu membeku
Agar ku lihat lagi (ku lihat lagi)
Rembulan di matamu
Jangan sembunyikan hatimu 
padaku

Lelaki.. dan rembulan
Bersatu di malam angin sepoi-
sepoi..

Rembulan di malam hari
Lelaki diam seribu kata
Hanya memandang
Hatinya luka.., hatinya luka..

Udara terasa berat
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Karena asmara sesakkan dada
Ketika cinta
Terbentur dinding.., terbentur 
dinding..
Bukalah pintu hatimu
Yang s’lalu membeku
Agar ku lihat lagi (ku lihat lagi)
Rembulan di matamu
Jangan sembunyikan hatimu 
padaku
Lelaki.. dan rembulan
Bersatu di malam angin sepoi-
sepoi..
Lelaki.. dan rembulan
Bersatu di malam angin sepoi-
sepoi..
Angin sepoi-sepoi
Angin sepoi-sepoi
Angin sepoi-sepoi
Angin sepoi-sepoi

Selendang merah

Selendang warna merah
Kau berikan dulu padaku
Kini akan ku pakai
Pada hari pertunanganmu

Indah di saat itu
Selendang merah pengikat hati
Sebagai tanda mata
Sebelum kita berpisah
Kini kita bertemu
Kau bukan milikku lagi

Waktu aku melihat
Engkau tersenyum bahagia
Ingin ku menggantikan
Gadis yang duduk di samping-
mu

Aku pulang dahulu
Sebelum selesai pestamu itu
Selendang merah itu
Pengusap air mataku
Akan ku simpan slalu
S’bagai kenangan hidupku

Indah di saat itu
Selendang merah pengikat hati
Sebagai tanda mata
Sebelum kita berpisah
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Kini kita bertemu
Kau bukan milikku lagi

Waktu aku melihat
Engkau tersenyum bahagia
Ingin ku menggantikan
Gadis yang duduk di samping-
mu

Aku pulang dahulu
Sebelum selesai pestamu itu
Selendang merah itu
Pengusap air mataku
Akan ku simpan slalu
S’bagai kenangan hidupku

TERATAI PUTIH
Sekuntum bunga teratai
Di tengah kolam
Putih mekar bagaikan salju
Tiada tercurah

Ingin meraih bunga teratai
Yang indah
Tak tercapai apa daya
Hatiku kecewa

Bunga bercahaya menyinari 
sanubari
Hatiku terlena kusayangi kusay-
angi
Jangan sampai bunga layu
Tetap mekar dan berseri

Sayang disayang
Datang burung menginjaknya
Sehelai tumbuh sehelai gugur
Teratai merana

Duhai bungaku hati iba
Dan membeku
Teratai putih berseri
Kini hancur layu

Bunga bercahaya menyinari 
sanubari
Hatiku terlena kusayangi kusay-
angi
Jangan sampai bunga layu
Tetap mekar dan berseri
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Kasih tak sampai

Dulu pernah ku janji padamu 
kasih
Cinta suci ku hanya bagimu
Apa daya nasib menimpa oh 
kasih
Ingin ku hindar tapi tak kuasa

Walau tak sampai
Cinta kita kasih
Mencapai cita
Cinta abadi

Percayalah duhai pujaanku
Di akhirat kita kan berjumpa

Dulu pernah ku janji padamu 
kasih
Cinta suci ku hanya bagimu
Apa daya nasib menimpa oh 
kasih
Ingin ku hindar tapi tak kuasa

Walau tak sampai
Cinta kita kasih
Mencapai cita
Cinta abadi

Percayalah duhai pujaanku
Di akhirat kita kan berjumpa

Kasih pertama

Tiada seindah kasih nan per-
tama
Bersemi di taman hati
Segar dan berseri
Tiada semesra kasih nan per-
tama
Terjalin irama nada
Penuh kasih mesra

Tetapi tiada daya
Hidupku rasa hampa
Bila kasih sayang
Hancur jadi abu

Kejam oh kejam
Kasih nan pertama
Ku hanya berdoa s’moga
Hidupmu bahagia

Tiada semesra kasih nan per-
tama
Terjalin irama nada
Penuh kasih mesra

Tetapi tiada daya
Hidupku rasa hampa
Bila kasih sayang
Hancur jadi abu
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Kejam oh kejam
Kasih nan pertama
Ku hanya berdoa s’moga
Hidupmu bahagia

Tetapi tiada daya
Hidupku rasa hampa
Bila kasih sayang
Hancur jadi abu

Kejam oh kejam
Kasih nan pertama
Ku hanya berdoa s’moga
Hidupmu bahagia

 Gang Kelinci
Jakarta kota ku indah dan 
megah
Di situlah aku dilahirkan
Rumahku di salah satu gang
Namanya Gang Kelinci

Entah apa sampai namanya 
kelinci
Mungkin dulu kerajaan kelinci
Karena manusia bertambah 
banyak
Kasihan kelinci terdesak

Sekarang, rumahnya bejubel
Oh.., padat penghuninya
Anak-anak segudang
Grudak gruduk kaya kelinci…

Kami semua hidup rukun dan 
damai
Hanya satu yang aku herankan
Badanku bulat tak bisa tinggi
Persis kaya’ anak kelinci

Sekarang, rumahnya bejubel
Oh, padat penghuninya
Anak-anak segudang
Grudak gruduk kaya kelinci…

Kami semua hidup rukun dan 
damai
Hanya satu yang aku herankan
Badanku bulat tak bisa tinggi
Persis kaya’ anak kelinci
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Satukanlah hati kami

Di sini setahun yang lalu
Menyatu hatiku dan hatimu
Tanpa janji-janji, tanpa kemes-
raan
Kau diam, aku pun membisu

Kau pergi dengan cita-cita
Ke kota yang jauh di sana
Pasrah sudah hati, hanya doa 
restu
Ku tunggu dengan sabar hati

Siang malam hanya doa yang 
ku panjatkan
Tuhan lindungilah dia yang ku 
sayangi
Satukanlah hati kami berdua
Selamanya selamanya

Siang malam hanya doa yang 
ku panjatkan
Tuhan lindungilah dia yang ku 
sayangi
Satukanlah hati kami berdua
Selamanya selamanya

Kau pergi dengan cita-cita
Ke kota yang jauh di sana
Pasrah sudah hati, hanya doa 
restu
Ku tunggu dengan sabar hati

Siang malam hanya doa yang 

ku panjatkan
Tuhan lindungilah dia yang ku 
sayangi
Satukanlah hati kami berdua
Selamanya selamanya

Siang malam hanya doa yang 
ku panjatkan
Tuhan lindungilah dia yang ku 
sayangi
Satukanlah hati kami berdua
Selamanya selamanya
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Kekasih

Masih ingin ku lihat lagi senyum 
di bibirmu
Simpatikku pada dirimu berawal 
di sini
Kekasih memang kau rayu dari 
sekian banyaknya
Akupun ikut merasakan hangat 
tiba di dirimu

Salahkan bila malam ini aku 
mengakui
Jatuh cinta kepadamu
Bolehkan bila malam ini ingin 
ku katakan
Aku cinta kepadamu

Tak pernah aku membayang-
kan kau akan hadir di sini
Membuka kerinduan ini me-
mandang dirimu
Kekasih memang kau lain dian-
tara segalanya
Kau bawa aku mengembara di 
alam mimpi yang indah

Salahkan bila malam ini aku 
mengakui
Jatuh cinta kepadamu
Bolehkan bila malam ini ingin 
ku katakan
Aku cinta kepadamu

Masih ingin ku lihat lagi senyum 

di bibirmu
Simpatikku pada dirimu berawal 
di sini
Kekasih memang kau lain dian-
tara segalanya
Kau bawa aku mengembara di 
alam mimpi yang indah

Bolehkah bila malam ini aku 
mengakui
Aku cinta kepadamu
Bolehkan bila malam ini ingin 
ku katakan
Aku cinta kepadamu

Salahkan bila malam ini aku 
mengakui
Jatuh cinta kepadamu
Bolehkan bila malam ini ingin 
ku katakan
Aku cinta kepadamu
Salahkan bila malam ini aku 
mengakui
Jatuh cinta kepadamu
Bolehkan bila malam ini ingin 
ku katakan
Aku cinta kepadamu
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Jangan pernah kau ra-
gukan
Kesetiaanku padamu
Walau sikapku hanyalah biasa 
saja
Memang begitu sifat pribadiku

Jangan pernah kau sangsikan
Ketulusan hati ini
Walau tak pernah aku berkata 
“sayang”
Namun semua cintaku untukmu

Tak ingin bibirku berkata ten-
tang janji
Biarlah semua wajar dan biasa-
biasa saja
Bagiku dirimu diatas segalanya
Yang ada di dalam kehidupan 
ini

Jangan pernah kau ragukan
Kesetiaanku padamu
Walau sikapku hanyalah biasa 
saja
Memang begitu sifat pribadiku

Jangan pernah kau sangsikan
Ketulusan hati ini
Walau tak pernah aku berkata 
“sayang”
Namun semua cintaku untukmu

Tak ingin bibirku berkata ten-
tang janji

Biarlah semua wajar dan biasa-
biasa saja
Bagiku dirimu diatas segalanya
Yang ada di dalam kehidupan 
ini
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Jangan salahkah siapa

Sampai kapan kau menutupi
Apa yang di hatimu
Sampai kapan lagi
Kau hindari kenyataan

Ku tahu engkau engkau me-
nyayangku
Dari sinar matamu
Tapi kau bertahan
Kau mencoba menutupinya

Sekian lamanya ku tunggu
Kau masih bertahan juga
Jangan salahkan siapa
Bila akhirnya diriku berlalu

Sekian lama ku tersiksa
Dalam penantian ini
Jangan salahkan siapa
Bila tertutup pintu hati ini

Seringkali engkau bertanya
Tentang kesetiaanku
Apa guna ku jawab
Sebab kau masih menutup diri

Ku tahu engkau engkau me-
nyayangku

Dari sinar matamu
Tapi kau bertahan
Kau mencoba menutupinya

Sekian lamanya ku tunggu
Kau masih bertahan juga
Jangan salahkan siapa
Bila akhirnya diriku berlalu

Sekian lama ku tersiksa
Dalam penantian ini
Jangan salahkan siapa
Bila tertutup pintu hati ini
Jangan salahkan siapa
Bila akhirnya diriku berlalu
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 Kau dan aku menyatu

Angin malam bisikkan kepadan-
ya
Tentang rasa rinduku serta rasa 
hatiku
Tak ingin ku sendiri menyendiri 
disini
Bisikkan

Angin malam katakan kepadan-
ya
Masih adakah rindu terukir di 
hatinya
Masih sayangkah dia
Pada diriku ini

Malam pertama sayang
Bertahun tlah berlalu
Kan dan aku menyatu
Satu slama-lamanya

Angin malam katakan kepadan-
ya
Masih adakah rindu terukir di 
hatinya
Masih sayangkah dia
Pada diriku ini sayang

Malam pertama sayang
Bertahun tlah berlalu

Kan dan aku menyatu
Satu slama-lamanya

Malam pertama sayang
Bertahun tlah berlalu
Kan dan aku menyatu
Satu slama-lamanya
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 Kau begitu berarti

Masih adakah rindumu
Yang pernah kau rasakan
Ku ingin engkau hadir
Saat ini dalam pelukanku

Masih adakah cintamu
Yang dulu begitu indah
Ingin ku dengar
Desah bisikmu saat bersama-
mu

Masih adakah maaf
Untuk kehadiranku
Masih adakah cinta
Yang tersisa di hatimu

Jauh aku berjalan
Dalam kesendirian
Akhirnya ku akui
Kau ternyata begitu berarti

Masih adakah cintamu
Yang dulu begitu indah
Ingin ku dengar
Desah bisikmu saat bersama-
mu

Masih adakah maaf

Untuk kehadiranku
Masih adakah cinta
Yang tersisa di hatimu

Jauh aku berjalan
Dalam kesendirian
Akhirnya ku akui
Kau ternyata begitu berarti
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 Walau hati menangis

Mungkin lebih baik begini
Menyendiri di sudut kota ini
Ku tutup pintu hati
Untuk semua cinta walau batin 
ini menangis

Jangan datang atau titip salam
Hanya menambah luka di ha-
tiku
Hapuslah namaku, hapuslah 
semua
Kisah kasih yang pernah ada

Biarkan aku sendiri
Menyendiri tanpa dirimu lagi
Walau harus ku akui
Hanya engkau yang sangat ku 
sayangi
Hatiku pun tak ingin mencari
Pengganti dirimu

Mungkin lebih baik begini
Menyendiri di sudut kota ini
Ku tutup pintu hati
Untuk semua cinta walau batin 
ini menangis

Jangan datang atau titip salam
Hanya menambah luka di ha-

tiku
Hapuslah namaku, hapuslah 
semua
Kisah kasih yang pernah ada

Biarkan aku sendiri
Menyendiri tanpa dirimu lagi
Walau harus ku akui
Hanya engkau yang sangat ku 
sayangi
Hatiku pun tak ingin mencari
Pengganti dirimu
Hatiku pun tak ingin mencari
Pengganti dirimu
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Mulanya biasa saja
Mulanya biasa saja
Kita saling bercanda
Berbincang seadanya
Semua biasa saja

Tak pernah ku bayangkan
Akhirnya datang juga
Gelisah dan rinduku
Menyatu dalam mimpi

Malam-malam begini
Termenung ku sendiri
Menunggu kau disini
Kehadiran dirimu
Di kamar sepi bisu
Ku cari bayang-bayangmu
Di dalam hati ini
Merindukan dirimu

Mulanya biasa saja
Kita saling bercanda
Berbincang seadanya
Semua biasa saja

Malam-malam begini
Termenung ku sendiri
Menunggu kau disini
Kehadiran dirimu
Di kamar sepi bisu
Ku cari bayang-bayangmu
Di dalam hati ini
Merindukan dirimu
Di dalam hati ini
Merindukan dirimu
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 Kau yang kusayang

Andaikan mungkin satu saat 
nanti
Terlena kau dalam pelukannya
Jangan kau lupakan dia yang 
disana
Yang kini masih menyayangimu

Luka yang perih terukir disini
Di relung hati yang paling 
dalam
Kau yang slalu hadir di setiap 
mimpi
Letih sudah hati dalam kerin-
duan

Terasa begitu sunyi
Di saat menyendiri disini
Mungkin kau tak pernah tahu
Atau memang kau sengaja

Masih terasa manisnya
Hari-hari indah bersamamu
Jangan pernah kau lupakan
Dirinya yang disana

Luka yang perih terukir disini
Di relung hati yang paling 
dalam
Kau yang slalu hadir di setiap 
mimpi
Letih sudah hati dalam kerin-
duan

Terasa begitu sunyi
Di saat menyendiri disini
Mungkin kau tak pernah tahu
Atau memang kau sengaja

Masih terasa manisnya
Hari-hari indah bersamamu
Jangan pernah kau lupakan
Dirinya yang disana
Jangan pernah kau lupakan
Dirinya yang disana



KOLEKSI LAGU NOSTALGIA

169

Demi Kau dan Si Buah 
Hati

Intro : A# C F C

C                  F 
Mengapa harus begini
                   A#
Tiada lagi kehangatan
              F                   C
Memang ku sadari sering 
kutinggalkan
              F
Kau seorang diri

C                   F
Ku tahu bukan sengaja
                       A#
kau tinggalkan ku sendiri
           f
Aku menyadari
              C                F                        
Bukan sandiwara kasihmu ke-
padaku

Reff :
                  A#
Tiap malam engkau ku tinggal 
pergi
                    C       F
Bukan, bukan, bukannya aku 
sengaja
          C
Demi kau dan si buah hati

                       F
Terpaksa aku harus begini

                 A#
Tiada daya hingga di saat ini
               C               F
Diriku masih juga terbaring le-
mah
      C
Begitu tulusnya hatimu
                         F                    
hanya air mata yang tersisa

Int : A# F C F C

C                   F
Ku tahu bukan sengaja
                       A#
kau tinggalkan ku sendiri
           F
Aku menyadari
             C                F                        
Bukan sandiwara kasihmu ke-
padaku

                  A#
Tiap malam engkau ku tinggal 
pergi
                    C           F
Bukan, bukan, bukannya aku 
sengaja
          C
Demi kau dan si buah hati
                       F
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Terpaksa aku harus begini

                 A#
Tiada daya hingga di saat ini
               C               F
Diriku masih juga terbaring le-
mah
      C
Begitu tulusnya hatimu
                         F                    
hanya air mata yang tersisa

          C
Demi kau dan si buah hati
                       F
Terpaksa aku harus begini

Outro : A# F
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Bila kau seorang diri

Bila kau seorang diri
Jangan kau bersedih
Bila kau seorang diri
Ku ingin menemani

Kan ku ceritakan tentang
Sekuntum mawar merah
Kan ku nyanyikan lagu
Tentang asmara

Bila kau seorang diri
Tanya pada hatimu
Walau kau seorang diri
Aku kan menemani

Masih ada di sana
Segelas anggur merah
Dia kan bercerita
Tentang dunia..

Apa saja yang ada di hatimu
Aku pun tahu
Apa saja yang ada hatiku
Engkau pun tahu
Kau duduk disana
Ku duduk disini menyepi
Dari dunia ini
Yang takkan perduli

Nyanyikan saja lagu
Tentang gereja tua
Bukannya lagu tentang
Engkau dan aku

Apa saja yang ada di hatimu
Aku pun tahu
Apa saja yang ada hatiku
Engkau pun tahu
Kau duduk disana
Ku duduk disini menyepi
Dari dunia ini
Yang takkan perduli

Nyanyikan saja lagu
Tentang gereja tua
Bukannya lagu tentang
Engkau dan aku… 
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Di Ambang Sore 

         A         D 
Dalam renunganku seorang
             A
Di ambang sore nan lalu
             D
Tiada bisiskan tenang
Em            D
Temasya indahku bisu

         A         D 
Kesatu arah tertentu
             A
Kulepaskan pandanganku
             D
janji bertemu
Em            D
Simpang tiga rumpun bambu

         A
Tiap sore kunantikan
         G
Disimpang tiga titian
             Em
Dengan debar kasih saying
A            D
Kata mesra penghargaan

         A
Entah apakah sebabnya
         G
Tiada khabar berita
             Em
Sejuk senja kunantikan

A             D
Namun dikau tiada datang

Entah apalah sebabnya
Tiada kabar berita
Tujuh senja ku nantikan
Namun dikau tiada datang

Dalam renunganku seorang...
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Camelia I - Ebiet G Ade

Intro: Am B E Am
         A Dm G G C E Am B Am
        G F Am G D F E

Am         D
Dia Camelia
F                    E
puisi dan pelitamu
Am             G                D                    
F
kau sejuk seperti titik embun 
membasahi daun jambu
               E             Am                
AmG F E
di pinggir kali yang bening

Dm           C               Bm              
E
sayap-saayapmu kecil lincah 
berkeping
Am              G
seperti burung camar
          F                     E
terbang mencari tiang sampah
Dm                 C                 Bm-E
tempat berpijak kaki dengan 
pasti
        Am            G
mengarungi nasibmu
          F          E        Am
mengikuti arus air berlari

int: Dm Am Dm Am E

Am         D
dia Camelia
F                     E
engkaukah gadis itu
Am          G                      D        
F        E
yang selalu hadir dalam mimpi-
mimpi di setiap tidurku
Dm        C              Bm                 
E
datang untuk hati yang kering 
dan sepi
   Am        G          F    E
agar bersemi lagi
                      Am           G F E 
Am G F Am
hmm ... bersemi lagi

Reff

      C                             G
kini datang mengisi hidup
              F                Am
ulurkan mesra tanganmu
        C               G
bergetaran rasa jiwaku
        F                    Am
menerima harum namamu

        C-G    F        Am
Camelia oh Camelia\


