
 

 

Risalah Kata 
 
Telah kau buka buku yang tertera namaku 

Aku tak pernah hilang dalam titik dan koma 

Meski kau lupa ribuan kata yang terbaca 

Sebab segala rima ingatan kadang menyesatkan 

 

Aku ada dalam setiap halaman 

Menjadi kenangan sejak lembar sampul depan 

Menari di setiap kata dan tanda baca 

Menghantar getar penumbuh debar 

 

Aku terus memanggilmu saat kau tutup buku tebalmu 

Akulah ruh hidup dalam kisah yang kau gubah 

Menari dalam risalah yang tak sudah 

Membawamu kembali membaca dengan gelisah 

 

07 Mei 2022 

 

Mata 
 
Pernah kubilang aku punya mata yang berbahaya 

Karena mataku bisa menembus sela-sela angin sekalipun 

Tak ada ruang bakal tersisa dari objek yang kupandang 

Meski kau menyangkal,  tajamku takkan membuatmu terjungkal 

 

Bukan tentang dendam 

Pengalaman membawa jiwaku menjadi lebih tajam 

Aku tak banyak berucap dan bergumam 

Batinku menjelma mata yang mampu membayang 

 

Aku membaca kebohongan yang kau benamkan 

Ke sudut manapun kau sembunyikan kepongahan 

Meski kau coba enyahkan segala ingatan dan kenangan 

Tiupan mantraku terus mengejar rahasia yang kau bawa 

Kita tak akan bisa saling melupa 

 

22 Mei 2022 

  



 

 

Indri Yuswandari sudah menerbitkan 

tiga buku puisi tunggal dan satu buku 

geguritan, puisi dan geguritan 

karyanya juga dimuat di lebih 80 

antologi bersama penyair Nusantara, 3 

Malaysia, Indonesia-Costarica, 

Potopoema, My Mother Tongue In 

Poetry.  Selain menulis puisi, 

geguritan, esai, cerpen, membaca puisi 

di berbagai kota, menjadi juri lomba 

baca puisi/cerita, Indri juga bermain 

teater, monolog juga film pendek. 

 

 

Catatan 

 
Indri Yuswandari, sekarang tinggal di 

Wlingi, Blitar. Sebelumnya menetap di 

Kendal. Ia rajin menulis puisi. Selain 

buku puisi tunggal karyanya sudah 

diterbitkan, puisi2nya masuk dalam 

sejumlah antologi puisi bersama 

penyair Indonesia lainnya. Indri, bersama perempuan penyair lainnya, sering tampil membaca 

puisi di sejumlah kota. 

 

Indri seperti terus terpanggil menulis puisi. Agaknya, puisi bagian dari hidupnya, sehingga 

tidak bisa ditinggalkan. Mungkin, ia selalu meluangkan waktu menulis puisi, sehingga dengan 

cepat dia mengirimkan puisi, kapan ada publikasi untuk penerbitan antologi puisi bersama. 

 

Dua puisinya ini berbicara perihal ia berelasi dengan orang lain, sebut saja sahabatnya, yang 

sudah lama saling bersahabat, sehingga ‘nama yang tertera dalam buku’, tidak pernah hilang 

‘dalam titik dan koma’. Meskipun mungkin ia sering dilupakan, tapi tak lelak sering 

‘memanggil’nya, 

 

Kepada sahabatnya, Indri pernah menyampaikan, ia memiliki ‘mata yang berbahaya’, yang 

‘bisa menembus angin’ dan bisa membaca ‘kebohonganmu’. 

 

Begitulah, persahabatan selalu ada suka duka, bisa pula menimbulkan rasa gelisah. Namun 

tetap perlu saling dijaga, agar masing2 tidak ‘bisa saling melupa. 

Silahkan nikmati 2 puisi Indri Yuswandari. 

  



 


