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Kucari Engkau

telah kucari engkau sampai ke batas 
jingga. sampai ngiang camar berter-
bangan di telinga. sampai laut men-
jemput. sampai waktu tersudut. 
sampai kota berubah sunyi. lang-
kahku segala bunyi. sampai padang 
ilalang. oleh hujan gemintang. sampai 
aku merapuh. dan hilang.

telah kucari engkau sampai ke batas 
jingga. kucari engkau. kucari engkau.

2

Pertemuan Terakhir

kutemukan ia di sudutnya
yang rancu bau nirwana

kutemukan ia di matinya
yang merindu kekasih jiwa

1

Gugu

tatapmu hilir di bisuku
bisuku hulu bagi airmatamu

13

Pada Akhirnya

pada akhirnya hanya ada kita berdua
di ruang kecil ini saling bertegur tanpa 
kata

hanya tatap yang kadang hinggap
seperti pencuri berjingkat menyelinap

senja menyambangi lewat celahnya 
jendela
dan kasih menyelimuti dada-dada 
kita

8

Dalam Kata

bila dalam kata kau temui aku
sapalah.
biar sekali lagi kudengar hangat
suaramu menepuk bahuku.

4

Demi Tidurku

Kureka-reka lekukmu
selewat waktu
hanya agar dapat kutipu
sececah rindu

kukira-kira adamu
dalam lelagu
agar damai dapat kutiru
demi tidurku

6

Sajak Kopi

perempuan,
jangan nodai aku
dengan susumu.

11

Kusebut Kau

kusebut kau ilusi.
lemahkan otak kiri
lindap di pagi hari
sepi yang makin sepi.

datang karena hati
minta dibohongi.

delusi.

10

Padahal

padahal kita begitu sederhana
dengan hati yang mencinta
dan kasih yang tak lekang
serta jemari bergenggaman

padahal kita begitu sederhana
tapi cinta, ternyata
tak bisa kita simpulkan ujungnya

maka menangislah kita
di kusutnya cinta

15

Menjerang Mimpi

malam ini mari sekali lagi menjerang 
mimpi
lalu kita bisa duduk-duduk di meja 
makan yang telah lama sepi
minum mimpi yang mengepul dalam 
cangkir kecil kita
sambil sesekali saling melempar 
senyum, saling melempar kata

12

Orgasme

Bila kita bertemu
di lengkung punggungmu
surgaku sesungguhnya
adalah sakit yang rejam seiring 
hilangnya waktu dari tubuhku!

9

Doa Sebelum Pergi

senja, telanlah dia
agar aku dapat terlupa
pada asa yang terselip di dada

16

Pergi

kusimpan kecupmu dalam kotak
bersama surat, foto dan anting-anting
serta sepotong ingatan akan waktu
pertama kali menggenggam tanganmu

kutinggal di kota itu.

17

Pergi 2

semakin jauh jarakku
semakin kecil tubuhmu
sampai kau termakan cakrawala
dan lambaiku terlunta di udara

semakin jauh jarakku
semakin besar bayangmu

18

Surat untuk Kekasih

kemarin kutulis surat
cerita tentang kota, 
kampus dan kehidupan
cerita tentang orang-orang,
intrik dan keheningan
dan dibawahnya kutuliskan
kata rindu

7

Kurindukan

kurindukan sebuah getar birahi
dan keringatmu yang menguap di 
telapak
saat kita berada dalam sebuah 
pusaran waktu
masa kanak-kanak yang penuh 
dengan kemenangan dan kebang-
gaan
...
dan wajahku tenggelam di teng-
kukmu

5

Dalam Dada-dada Kita Adalah 
Cinta

dalam dada-dada kita adalah cinta
adalah jarak yang diam-diam
adalah waktu; tiba-tiba dewasa
kupu-kupu yang tak lelahnya
mengusikmu,
menggodaku.

sampai kita berhenti berpura-pura
dan menyerah pada akhirnya.

19

pertemuanterakhirKUCARIENG
KAUmenungguDALAMKATAku
rindukanDEMITIDURKUsuratun
tukkekasihPADAAKHIRNYAor
gasmeKUSEBUTKAUsajakkopi
MENJERANGMIMPIguguHATIp
adahalDOASEBELUMPERGIper
giPERGI2dalamdada-dadakita
adalahcinta

enjoy!

ghe desafti

www.ghedesafti.wordpress.com



Menunggu

putihku menunggu abumu.
abumu menunggu hitamnya.
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ilalang. oleh hujan gemintang. sampai 
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yang rancu bau nirwana

kutemukan ia di matinya
yang merindu kekasih jiwa

1

Gugu

tatapmu hilir di bisuku
bisuku hulu bagi airmatamu

13

Pada Akhirnya

pada akhirnya hanya ada kita berdua
di ruang kecil ini saling bertegur tanpa 
kata

hanya tatap yang kadang hinggap
seperti pencuri berjingkat menyelinap

senja menyambangi lewat celahnya 
jendela
dan kasih menyelimuti dada-dada 
kita

8

Dalam Kata

bila dalam kata kau temui aku
sapalah.
biar sekali lagi kudengar hangat
suaramu menepuk bahuku.

4

Demi Tidurku

Kureka-reka lekukmu
selewat waktu
hanya agar dapat kutipu
sececah rindu

kukira-kira adamu
dalam lelagu
agar damai dapat kutiru
demi tidurku

6

Sajak Kopi

perempuan,
jangan nodai aku
dengan susumu.

11

Kusebut Kau

kusebut kau ilusi.
lemahkan otak kiri
lindap di pagi hari
sepi yang makin sepi.

datang karena hati
minta dibohongi.

delusi.

10

Padahal

padahal kita begitu sederhana
dengan hati yang mencinta
dan kasih yang tak lekang
serta jemari bergenggaman

padahal kita begitu sederhana
tapi cinta, ternyata
tak bisa kita simpulkan ujungnya

maka menangislah kita
di kusutnya cinta

15

Menjerang Mimpi

malam ini mari sekali lagi menjerang 
mimpi
lalu kita bisa duduk-duduk di meja 
makan yang telah lama sepi
minum mimpi yang mengepul dalam 
cangkir kecil kita
sambil sesekali saling melempar 
senyum, saling melempar kata
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Orgasme

Bila kita bertemu
di lengkung punggungmu
surgaku sesungguhnya
adalah sakit yang rejam seiring 
hilangnya waktu dari tubuhku!
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Doa Sebelum Pergi

senja, telanlah dia
agar aku dapat terlupa
pada asa yang terselip di dada
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Pergi

kusimpan kecupmu dalam kotak
bersama surat, foto dan anting-anting
serta sepotong ingatan akan waktu
pertama kali menggenggam tanganmu

kutinggal di kota itu.
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Pergi 2

semakin jauh jarakku
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sampai kau termakan cakrawala
dan lambaiku terlunta di udara
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semakin besar bayangmu
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kemarin kutulis surat
cerita tentang kota, 
kampus dan kehidupan
cerita tentang orang-orang,
intrik dan keheningan
dan dibawahnya kutuliskan
kata rindu

7

Kurindukan

kurindukan sebuah getar birahi
dan keringatmu yang menguap di 
telapak
saat kita berada dalam sebuah 
pusaran waktu
masa kanak-kanak yang penuh 
dengan kemenangan dan kebang-
gaan
...
dan wajahku tenggelam di teng-
kukmu

5

Dalam Dada-dada Kita Adalah 
Cinta

dalam dada-dada kita adalah cinta
adalah jarak yang diam-diam
adalah waktu; tiba-tiba dewasa
kupu-kupu yang tak lelahnya
mengusikmu,
menggodaku.

sampai kita berhenti berpura-pura
dan menyerah pada akhirnya.
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kita

8

Dalam Kata

bila dalam kata kau temui aku
sapalah.
biar sekali lagi kudengar hangat
suaramu menepuk bahuku.

4

Demi Tidurku

Kureka-reka lekukmu
selewat waktu
hanya agar dapat kutipu
sececah rindu

kukira-kira adamu
dalam lelagu
agar damai dapat kutiru
demi tidurku

6

Sajak Kopi

perempuan,
jangan nodai aku
dengan susumu.

11

Kusebut Kau

kusebut kau ilusi.
lemahkan otak kiri
lindap di pagi hari
sepi yang makin sepi.

datang karena hati
minta dibohongi.

delusi.

10

Padahal

padahal kita begitu sederhana
dengan hati yang mencinta
dan kasih yang tak lekang
serta jemari bergenggaman

padahal kita begitu sederhana
tapi cinta, ternyata
tak bisa kita simpulkan ujungnya

maka menangislah kita
di kusutnya cinta

15

Menjerang Mimpi

malam ini mari sekali lagi menjerang 
mimpi
lalu kita bisa duduk-duduk di meja 
makan yang telah lama sepi
minum mimpi yang mengepul dalam 
cangkir kecil kita
sambil sesekali saling melempar 
senyum, saling melempar kata
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Orgasme

Bila kita bertemu
di lengkung punggungmu
surgaku sesungguhnya
adalah sakit yang rejam seiring 
hilangnya waktu dari tubuhku!
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senja, telanlah dia
agar aku dapat terlupa
pada asa yang terselip di dada
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kusimpan kecupmu dalam kotak
bersama surat, foto dan anting-anting
serta sepotong ingatan akan waktu
pertama kali menggenggam tanganmu
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semakin besar bayangmu
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kampus dan kehidupan
cerita tentang orang-orang,
intrik dan keheningan
dan dibawahnya kutuliskan
kata rindu
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Kurindukan

kurindukan sebuah getar birahi
dan keringatmu yang menguap di 
telapak
saat kita berada dalam sebuah 
pusaran waktu
masa kanak-kanak yang penuh 
dengan kemenangan dan kebang-
gaan
...
dan wajahku tenggelam di teng-
kukmu
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Dalam Dada-dada Kita Adalah 
Cinta

dalam dada-dada kita adalah cinta
adalah jarak yang diam-diam
adalah waktu; tiba-tiba dewasa
kupu-kupu yang tak lelahnya
mengusikmu,
menggodaku.

sampai kita berhenti berpura-pura
dan menyerah pada akhirnya.
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