
 

Dan Cerita Kita Tak Pernah Usai 

 
kutitipkan benih-benih rasa di sudut pondok kopi 

tempat kita bertukar cerita 

menuliskan kisah-kisah lama pada daun meja kayu  

dan memunguti kata-kata yang tercecer  

pada kursi-kursi yang bertabur bulir aksara  

 

perjalanan kita belum selesai 

kuntum jiwa yang lelah hanya ingin menepi 

mencari penawar dahaga sukma di ujung senja 

 

dan gelora kerinduan meliuk dari cangkir-cangkir yang masih penuh 

mencari tempat perhentian untuk menyemat pesan sanubari 

yang tak pernah sempat kita eja 

 

"mari kita teguk bersama isi cangkir ini,"  

begitu katamu di bawah temaram lampu pondok tanpa menanti jawabku 

 

dan ķubiarkan kaucecapkan kehangatan dari cangkir-cangkir sarat isyarat 

yang setia menanti diisi ulang 

 

"mari kita menembus malam tanpa suara," 

begitu bisikmu dalam hening 

 

dan kita pun mengarungi pekatnya dasar kopi yang tersisa  

dalam cangkir yang kini nyaris kosong 

 

pena kalbuku masih menuliskannya 

pada cokelatnya daun meja kayu yang tegak setia 

berteman kerlip lampu kota yang tak kenal lelah  

dan cerita kita tak pernah usai 

 

Bandung,  2022 

  



Jangan Padamkan 
 

Jangan padamkan nyala apimu, saudaraku 

Ada banyak hati menanti kerlipnya 

Penghangat sukma penerang jiwa  

 

Kita hanya perlu menggenggam sejumput asa 

Sepanjang selasar hari bernama penantian 

Dan kantung-kantung malam bernama pengharapan  

 

Jangan padamkan bara jiwamu, saudaraku 

Ada banyak hati menanti hangatnya 

Penjaga sanubari pemantik daya  

 

Kita hanya perlu mengulur sehelai benang rasa 

Menenunnya menjadi tirai penghalau bala 

Menyelimutkannya pada juta noktah corona  

 

Jangan padamkan pijar mimpimu, saudaraku 

Ada banyak kisah menanti diuntai 

Dan lembar-lembar kehidupan baru siap dimulai  

 

Bandung, Mei 2022 
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Catatan 

 
Harapan seringkali menjadi nyala api dalam kehidupan, apapun bentuk harapan itu. 
Bisa berupa cinta, yang kadang jika diceritakan tidak akan pernah usai, lebih-lebih 
cinta dua sejoli. Selalu saja ada yang ingin diceritakan. Menyangkut akan harapan 
dalam kehidupan, Waty menuliskannya dalam puisi. Memang masih perlu 
diendapkan, agar apa yang dia renungi sebagai harapan merasuk, dan dengan 
sendirinya akan menemukan pilihan kata yang lebih tepat dan sekaligus kuat nuansa 
puitiknya. 
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Waty memang sudah banyak menulis puisi, dan sejumlah puisinya ada dalam antologi 
puisi bersama dengan para penyair lain dari berbagai kota. Sebagai seorang dokter 
gigi, yang mungkin saja harus ‘mencuri’ waktu luang agar bisa menulis puisi, jelas 
pantas untuk diapresiasi. Waty, ditengah kesibukannya, seperti tak lelah menulis puisi. 
Jangan berhenti menulis, namun jangan tergesa menulis, hanya memburu cepat 
selesai. Endapkan dan renungkan, agar momentum puitiknya matang. 
Silahkan nikmati dua puisi Waty Sumiati Halim. 


