Tentang Dominasi
biarkan aku yang kendalikan hasrat ini
kau tak akan pernah bisa mengubah pola pikir ku
karena aku akan beran-benar melangkah meninggalkamu dan melawanmu dari segala arah
jangan berharap aku akan datang padamu dan mengikuti cara hidupmu
karena aku akan tetap berdiri dan berlari kencang tanpamu
bersama beberapa kawan yang masih waras yang selalu mengingatkanku atas kelicikanmu
yang menjaga setiap malam dari kecerdikan pengawasanmu
sehingga kau menyesali kegagalan dari agenda-agendamu
aku tidak akan pernah luput dari mimpi-mimpi malamku
tentang seseorang tanpa dominasimu
24 agustus 2009
Menolak Mampus
Bukan saja kau yang kini merasa kehilangan hari-hari seperti kemarin
kebosanan yang membuat malam-malam yang kau habiskan dengan kesendirian
dan kau tersesat dalam kemarahan yang teramat
hingga kau tersudut mengenggam lembaran cerita yang masih tersisa
bersama mimpi-mimpi kita yang menyeru untuk menolak mampus
lihatlah kawanku dunia memang telah berubah begitu banyak dan kita telah diracuni
tapi kau tak perlu ragu untuk melanjutkan hidup tanpa hari-hari seperti kemarin
karena kita akan tetap berdiri memantang badai disela kebosanan dan kemarahan
yang akan membuat kita selalu waras
Januari 2011
Kirim email ke:
iwa_godblessed@yahoo.com
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Wasweswos sekedarnya...
Kali ini Cermintakberucap datang diawal tahun 2011 padahal rencananya akan
saya rampungkan di pertengahan 2010, meski tak seorangpun menunggu
Cermintakberucap edisi 4 ini keluar yang hanya berisi catatan-catatan harian
saya yang sekedarnya juga beberapa puisi yang seharusnya masuk di edisi 3 yang
lagi-lagi tidak penting, juga ada beberapa tulisan yang saya curi di salah satu zine
dan blog yang saya masukan disini tapi saya lupa nama zine dan blognya, dan saya
tidak berharap banyak atas apa yang saya tulis disini, saya hanya berpura-pura
bahwa saya adalah seorang penulis, seperti seorang yang pernah mengaku
revolusioner yang sedang bermimpi tentang dunia yang utopis, karena usaha saya
untuk menjadi seorang penulis selalu saja gagal, sesulit saya mencari tambahan
orang untuk band baru saya yang hingga hari ini belum juga terealisasikan setelah akhirnya saya
membubarkan band lama saya, saya tidak pernah menemukan diri saya berada dalam kategori tersebut
sehingga ketika kawan-kawan membacanya, mungkin keadaan saya tidak akan sama dengan apa yang saya
rasakan disaat saya menulis catatan-catatan tersebut, saya tidak pernah mengkhawatirkan apapun yang
kawan-kawan baca disini, juga pada sindiran kawan saya tentang sandal hitam saya yang semakin hari
mulai menipis bagian bawahnya yang selalu saya pakai kemanapun saya pergi yang kini hilang entah
dimana, atau pada sekat-sekat pintu kamar saya yang sudah rapuh yang pintunya tidak bisa ditutup dengan
rapat, atau kepada para pecundang yang hanya bisa memberi saya janji palsu yang sama memuakannya
dengan band-band inbox. Sekali saja saya katakan bahwa saya tidak sedang menjadi seorang seniman,
penyair atau seorang sastrawan yang berharap karya-karyanya bisa diterima, saya juga tidak berharap
bahwa kawan dekat saya akan menyukai nomor-nomornya Agrimonia seperti saya sangat menyukainya,
disini saya ingin menyapa beberapa kawan saya yang sampai hari ini masih saya ingat nama-namanya,
seperti Deri dengan kehidupan dan siasat barunya, Agam dengan perjuangannya melawan kebosanan
hari-harinya, Nurdin dengan impiannya agar segera mendapatkan calon istri, Asep dengan kesibukan di
bengkelnya yang kadang luput dari jadwal ke warnetnya bersama saya, Feri dengan kesibukan di pabrik
mertuanya juga sms-sms istrinya yang sangat mengganggu, Dadan dengan siasat-siasatnya yang superwaduk, Andi dengan kesabarannya perihal keluh kesah saya, juga Riki & Yudi dengan imajinasinya yang
liar yang telah banyak membantu Winternight (band solo saya), juga adik saya Andri yang sering saya ajak
ngobrol sampai larut perihal mimpi-mimpi saya tentang sebuah studio kecil di kamar saya, juga Keluarga
dan kawan-kawan saya yang telah menginspirasi saya untuk tetap berusaha menghidupi hidup dengan apa
yang saya yakini hari ini hingga akhrinya saya menemukan ruang yang lebih indah untuk saya tinggali di
kemudian hari. Sebenarnya saya ingin mereview beberapa rekaman yang ingin saya kenalkan kepada
kawan-kawan perihal band-band yang sangat saya sukai dan saya putar akhir-akhir ini, tapi sayangnya saya
bukan sesorang yang paham tentang perbedaan antara sludge dan doom, atau antara folk dengan
dreampop, atau crust dengan d-beat, atau antara post-metal dan post-rock, atau antara tiphop dan mathrock, atau grindcore dan deathmetal, apalagi untuk mereview album-album sekeren band; Agrimonia,
Isis, Dystopia, Portishead, Magrudergrind, Arkangel, Marissa Nadler, Hope Sandoval & The Warm
Inventions, Bloody Phoenix, French Teen Idol, Immortal Technique, Morne, Dalek dan Amesoeurs,
rasanya saya akan malu sendiri jika saya melakukannya, yang pasti mereka adalah band-band yang bagus
menurut saya, sehingga tepat di akhir hari di tahun 2010 di satu subuh yang sangat dingin saya pernah
terbangun dengan membentangkan sejuta harapan pada sekat-sekat jalan yang sedang saya lalui, pada
ruang hampa kamar saya yang saya tidak menemukan apapun selain dua buah speaker berikut monitor 17
inch, juga sepatu hijau yang harganya hanya tujuh puluh ribu yang selalu menemani saya dikala
berpergian, juga beberapa lembar foto kekasih yang hampir memudar warnanya yang saya temukan
dibalik lemari, juga pada selangkangan mimpi yang sedang saya bangun kembali konstruksinya dan pada
setiap doa yang saya alunkan pada setiap langkah yang saya pijak. Saya pikir basabasi ini terlalu panjang jika
saya tak segera menghentikannya. So, selamat datang di edisi 4. (Januari 2011)

apa yang mampu kusimpan selain sebuah cerita tentang perjalanan hidup dan rapuhnya dinding ruang abstrak
berukuran 3 x 2,5 meter yang tengah luluh tanpa sinar matahari, dibantai lembab yang mengakar pada setiap
udara dan sebotol anggur hitam yang tak juga habis umurnya, karena dua buah speaker ringkih kini hampir
berubah menjadi asap yang selalu menyelimuti pendengaranku dari siluet senja dan bisingnya pagi, tapi selalu
ada galau menyapa di tengah gemuruh kebisingan yang untuk kesekian kalinya sempat menghiasi gerimis sepi
yang sombong didingin yang kian menebal, tapi perjalanan ini membutuhkan nyanyian dan tarian yang akan
mengembalikan hasrat di tengah-tengah pabrik renjana yang berputar memukulkan niatnya dikepala agar tak
juga kuhentikan alurnya dan mulai menarikan lagu bahagai sekedar mengusir sepi yang tak juga enyah.

Agrimonia - Host of the Winged
Marissa Nadler - Little Hell
Dystopia - Human = Garbage
Living Colour - Stain
Morne - Untold Wait
All Out War - Truth In The Age Of Lies
Vision Of Disorder - For The Bleeders
Scars On Broadway - S/T
Hungry Lucy - Before We Stand...We Crawl
Helmet - Monochrome
Skunk Anansie - Paranoid & Sunburnt
Arkangel - Hope You Die By Overdose
Faith No More - King for a Day... Fool for a Lifetime
Neurosis - Times Of Grace
Subaudition - Light On The Path
The Nightwatchman - One Man Revolution
Immortal Technique - The 3rd World
Amesoeurs - Amesoeurs
Nashgul - El dia Despues al fin De La Humanidad
Discharge - Hardcore Hits
Hope Sandoval & The Warm Inventions - Bavarian Fruit Bread
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Winternight
Indonesian Dark-Ambient
Winternight adalah projek solo, alasannya adalah karena
saya ingin menginterpretasikan apapun yang saya rasakan
secara personal, setelah tak juga saya dapatkan tambahan
orang untuk projek ini, seperti disaat saya memandang
dunia dari beberapa angle yang berbeda setelah akhirnya
saya menemukan angle yang saya pikir dapat menjelaskan
apa yang seharusnya saya hadapi dikemudian hari tentang
apa arti hidup diantara tangis atau tawa yang pernah saya
alami, bagi saya winternight adalah bahasa yang mampu
mewakili ide-ide yang saya miliki ataupun pesan yang ingin
saya sampaikan disaat ada banyak hal yang tak selamanya
bisa saya sampaikan secara lisan tentang apa yang saya
alami, apapun yang ada pada winternight adalah saya dari
sisi lain diri saya, disini saya berbicara tentang hidup saya yang saya lihat dari sudut pandang saya sendiri.
Berawal dari sebuah titik kejenuhan saya dalam bermain musik, berangkat dari ide kecil untuk membuat
musik yang berbeda dengan musik-musik yang dulu pernah saya mainkan, meski pada awal
pembuatannya saya yang hanya berbekal skill yang sangat minim dan pemahaman saya sangatlah terbatas
dalam bermain musik terkadang membuat saya tak yakin dengan apa yang saya lakukan, sehingga saya
membuat lagu-lagu winternight tanpa aturan chord yang benar karena memang saya tak mengerti dan tak
peduli dangan hal tersebut, artinya saya hanya membuat nada-nada yang saya yakini dapat
merepresentasikan perasaan-perasaan saya tentang apapun yang saya lalui yang cenderung ke sisi gelap
diri saya, maka di tahun 2006 saya memakai nama winternight yang bagi saya tak ada filosofi khusus untuk
pengambilan nama tersebut hanya saja winternight disini saya artikan sebagai suatu malam yang bersifat
sunyi pada musim dingin yang teramat panjang. karena malam adalah saat dimana kesunyian datang
menghampiri, disaat pikiran saya memaksa saya untuk menemukan arti dari hidup yang saya jalani,
dengan sejuta mimpi yang terkadang datang menganggu sehingga membuat saya merasa harus
melakukan sesuatu untuk mimpi tersebut, dan winternight adalah bagian dari konstruksi mimpi yang
sejak lama saya bangun, meski dengan banyak kekurangan maka saya akan tetap berjalan meskipun dalam
kegelapan sekalipun untuk sekedar menemukan jawaban dari mimpi-mimpi itu, dan proses pembuatan
lagu winternight saya lakukan disaat malam-malam seperti itu. malam yang membuat saya menahan napas
dalam-dalam dan menyimpannya untuk yang terakhir, melepaskan penat disaat rembulan hanya
menghiasi langit dengan tertutup kabut, malam yang mengingatkan saya pada memoar lantai dansa yang
dulu pernah terdengar tangis dan tawa dari orang-orang yang ada disekeliling saya. cukup banyak bandband ambient yang mempengaruhi keseharian saya dan musikalitas winternight, namun Secret Garden,
Arcana dan Artesia yang akhirnya memberikan saya pengaruh yang lebih kuat untuk memainkan Neoclassical Dark-Ambient dengan eksplorasi dari beberapa soundtrack film.
kontak:
winternightdark@yahoo.com
www.myspace.com/winternioghtdark

Kamu juga sama menyebalkan...
Sepertinya tahun-tahun ini tak
mengenal musim, karenanya hujan selalu datang
di penghujung atau diawal bahkan pertengahan
bulannya, membuat sebagian orang tak bisa
melakukan sesuatu dihari-hari seperti itu,
sehingga harus menunda banyak hal yang
rencananya hari ini saya akan pergi ke suatu
tempat, akhirnya saya batalkan dan terpaksa saya
rencanakan kembali di hari selanjutnya, dan
ketidakmenentuan cuaca yang terjadi akhir-akhir
ini juga sangat mempengaruhi emosional
sesorang dalam beberapa hal termasuk saya
sendiri, seperti disaat curah hujan semakin besar
maka air mulai jatuh dari atap rumah saya, sudah
barang tentu saya sibuk menyiapkan wadah atau
ember dan menyimpannya ditempat yang bocor,
bahkan saya tidak dapat tidur nyenyak, takuttakut langit-langit di rumah saya ambruk dan
rapuh karena basah berhubung bangunan rumah
saya sudah tua, dan itu membuat saya harus
terjaga jika hujan datang, juga lembab yang
membuat baju-baju saya terdapat noda putih
yang saya simpan di lemari yang disatu tahun lalu
lemari tersebut saya beli dari uang pemberian
seseorang, lagi-lagi saya harus rela mencuci
ulang bajubaju tersebut, juga

untuk seorang kawan baik saya yang sampai hari
ini bronchitisnya tak kunjung sembuh membuat
ia harus super-ekstra menjaga kesehatan
fmusim-musim seperti
tubuhnya di
itu, juga beberapa linting rokok yang saya
temukan di dalam lemari yang hampir menguning
papirnya karena lembab, atau juga beberapa
kawan saya yang membatalkan berkunjung ke
rumah dengan alasan hujan.
Dan kali ini rasanya saya seperti sedang
terkurung di dalam sebuah ruang tak kunjung
menemukan jalan keluar untuk melarikan diri
masalah-masalah yang melanda saya akhir-akhir
ini, puzzle yang dulu terserak tak sempat saya
susun kembali, hingga suatu hari badai ombak
datang dengan kerasnya menyapu semua itu, ia
seperti meluluhlantahkan semua yang pernah
saya rencanakan, sehingga saya merasa tidak
mampu untuk mendiskripsikan apa yang saya
rasakan dikala badai tersebut 'berdansa' tepat di
tiga hari sebelum hari kelahiran saya di bulan juni,
seperti ketidakmampuan saya mendeskripsikan
yang saya rasakan dihari pertama disaat saya
kehilangan almarhum ayah saya
yang meninggal di-
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10 tahun yang lalu, dengan sekuat tenaga saya menjadi sesuatu yang penting, ia seperti sesuatu
harus merelakan apapun yang telah terjadi, dan yang bisa ditawar, sesuatu yang seharusnya telah
kembali bangkit dari sisa reruntuhan membangun membawa seseorang pada ruang kemungkinan
kembali apapun yang pernah saya hasrati di dalam untuk tetap saling menjaga dan membantu dikala
hidup saya, meski kali ini keadaanya sangat sedang terpuruk, tapi entah dengan apa yang
berbeda, saya seperti berjalan sendiri menyusuri telah terjadi, seperti persis suatu sore seorang
padang gersang setelah melewati jalanan penuh kawan saya berkunjung ke rumah yang tempat
debu dari sisa reruntuhan yang saya tidak pernah tinggalnya sekarang lebih jauh dari rumah saya, ia
tahu kemana arah langkah saya berjalan, tak datang disaat hujan belum juga reda setelah 2-3
berbekal apapun, bisa bertahan hidup saja itupun jam yang lalu jatuh membasahi tanah, sejenak saya
sudah cukup, namun perjalanan kali ini sungguh menghentikan kegiatan saya dan mulai menemani
aneh, saya kehilangan ruang atau tempat untuk ia di depan sebuah PC yang waktu itu saya sedang
sekedar melepas dahaga yang dulu sering saya m e m u t a r
n o m o r- n o m o r ny a M a r i s s a
datangi, atau sekedar berteduh dari teriknya
Nadler dengan Little Hell-nya,
panas dan dinginnya malam, lalu
sebenarnya tak banyak yang ia
beberapa kawan saya
ceritakan, berhubung ia
yang dulu pernah
sekarang sudah punya istri
berjanji untuk
dan memiliki tanggung jawab
menantang badai
yang besar untuk menafkahi
kini entah kemana,
keluarganya sehingga ia
perjalanan ini
pernah mencoba untuk
sungguh asing, tidak
menjual suatu barang dari
seorangpun saya kenal
seseorang yang kemudian
w
o
d i kn
l
r
dalam perjalan kali ini,
o
w
mencoba menawarkannya
e
h
it's t
padahal saya berjalan
p a d a s e o r a n g k aw a n
menyusuri tempatdekatnya, tetapi yang ia
tempat yang biasa saya
dapatkan bukan sambutan hangat seorang
datangi, sesekali saya
kawan yang lama tidak bertemu tetapi sebuah
masuk tetapi didalamnya tidak seorang pun sindiran pedas bahwa kawannya lebih suka
saya mengenalnya, mereka sangat asing, dengan memilikinya tanpa harus membelinya, saya tak
gaya dan cara hidup yang sangat berbeda dengan banyak berkata perihal apa yang ia ceritakan
sekian tahun yang lalu disaat saya mengunjungi sampai ia menyudahinya tanpa ujung yang jelas
tempa-tempat tersebut, dan semua itu dengan ceritanya, lagi pula saya tidak
sepertinya berawal sejak keberangkatan saya ke mengharapkan penjelasan apapun perihal yang ia
jakarta tiga tahun yang lalu, meski saya tahu kalau alami, juga pada catatan harian yang saya temukan
setiap orang itu berubah seiring dengan apa yang di beberapa lembar hvs yang pernah saya tulis di
mereka alami setiap hari, minggu, bulan bahkan tiga tahun yang lalu yang saya hanya membacanya
setiap tahunnya, tetapi entah kenapa kali ini saya di kalimat ini;...atau mereka sudah terganti dengan
seperti sedang berdansa dengan pertanyaan- dvd film-film box office yang sering kita putar di
pertanyaan kosong yang datang setiap waktu, kamar, atau dengan acara-acara favorit di televisi
meskipun tidak ada yang absolut, saya hanya yang tidak rela kalau terlewatkan, atau dengan
mengira bahwa ternyata arti pertemanan tak lagi aplikasi-aplikasi canggih yang dapat memenuhi
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Karena ini blog pribadi saya, saya memandang hal ini tentu dengan kacamata saya sebagai
seorang wanita Indonesia. Menurut saya, media memang merupakan kendaraan yang tepat dan
strategis dari kapitalisme dan globalisasi. Melalui media, para kapitalis gencar menawarkan
dagangannya dengan iming-iming yang sering tidak masuk akal. Sepertinya standard “cantik” pun
sudah mulai diglobalkan/diseragamkan. Dan sepertinya memang pengaruh Globalisasi udah
menggila. Dengan banyaknya media massa asing dan agen-agennya yang bercokol di negeri kita,
lambat laun standard “cantik” di jaman nenek kita semakin digerus dengan pasti dan digantikan
dengan standard “cantik” versi global. Disadari atau tidak, inilah yang terjadi. Jaman nenek kita
dulu, cantik itu ayu alami, alisnya hitam lebat, rambut panjang tergerai/dikepang, bajunya serasi tapi
santun, senyumnya manis tetapi tidak “menggoda”/”mengundang”, dan tidak berpatok pada
warna kulit. Jaman dulu, orang cantik bisa dihitung. Karena kecantikan jaman dulu masih alami.
Tetapi di era yang semakin mengglobal ini, apalagi dengan standard cantik yang mulai mengglobal,
terciptalah pasar kecantikan. Muncul banyak demand dari para wanita berduit dan
memprioritaskan penampilan, sekaligus menjamurnya beberapa pengusaha/perusahaan yang
dengan cerdas dan sigap memberikan supply kepada mereka. Uang memang bisa mengubah
segalanya. Gak Cuma salah jadi benar, tapi yang biasa aja pun bisa langsung cantik klo dia punya duit
dan mengakses penyedia fasilitas jasa dan produk kecantikan yang berkualitas (dan tentu mahal).
Peralatan yang semakin canggih semakin mempermudah akses setiap wanita yang berduit untuk
menjelma menjadi cantik. Mulai dari bedah plastik, suntik zat2 tertentu, krim/lotion mahal,
perawatan muka, seluruh tubuh, sampai perawatan organ intim bisa diakses rutin, dan semakin
membuat wanita pengaksesnya semakin bening, kinclong, enak dilihat dan pada akhirnya didapat
kesimpulan: “cantik”. Apalagi ditunjang dengan fashion kumplit yang berkiblat dari “Barat”. Sudah
mirip ikon kecantikan Barat:“Barbie”.
Sebagai anak bangsa yang punya jati diri kebangsaan, adat ketimuran kita perlu mawas
diri. Apalagi kita kaum wanita. Kita tidak perlu terpancang apalagi terobsesi dengan standard
cantik versi kapitalis, globalisasi ataupun versi media massa. Karena sesungguhnya setiap wanita
Indonesia itu cantik dengan keunikannya masing-masing. Lagipula Tuhan Maha Adil, saya sangat
percaya itu.Tiada manusia yang diciptakan dengan kesempurnaan. Sempurna outlooknya seperti
Barbie.Tetapi kita perlu melihat dari sisi personalitynya, pemikirannya. Belum tentu si Barbie itu
punya innerbeauty.
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kebutuahan browsing kita yang terdapat dalam
henpon terbaru merk Nokia yang baru saja kita beli
di salah satu konter terkomplit di
pusat kota dengan harga 2 bulan
gaji seorang buruh pabrik, atau
kita terlanjur berjanji pada

Cantik Versi Kapitalis,
Globalisasi Dan Media
Berkulit putih halus, berambut panjang, lurus, hitam, berkilau, langsing tinggi semampai,
bermata besar, bulu mata lentik, jari lentik, bla..bla..bla..Yah, sering sudah kita temui beberapa iklan
produk kecantikan mulai dari sabun, shampoo, hand&body lotion, whitening cream, mascara
hingga perlengkapan fashion mulai dari pakaian sampai aksesoris yang branded. Semua kapitalis
tentu saja berusaha meraup untung sebanyak-banyaknya dengan berlomba-lomba untuk
mempengaruhi para calon pembeli dalam hal ini wanita agar membeli dan memakai produknya.
Iklan pemutih, modelnya bule atau yang berwajah indo. Jelas aja..putih, orang pigmen mereka aja
udah beda dengan pigmen orang asli Indonesia.. Gak make sense banget ya…?!

seorang kekasih pujaan yang
hanya akan menghabiskan
waktu bersama, atau kita terlalu
sibuk dengan hobi baru kita yang
harus mengeluarkan uang sekian,
atau kita lupa bahwa dengan
bekerja dan memiliki uang itu
berarti ada kesempatan untuk
kita berbagi dengan orang lain,
mungkin karena kita yang
menganggap bahwa di zaman
yang penuh dengan
p e r s a i n g a n ke t a t
sekarang ini kalau tidak
begitu kita akan
tertinggal, tapi kita
lupa bahwa kita telah
terlempar jauh dari
lantai dansa yang
dulu dipenuhi
orang-orang
yang pernah
membant
u kita,

bah
kan
tidak
kembal
lantai
atau

k i t a
ingin
i k e
tersebut,
k i t a

sudah merasa cukup dengan apa yang kita dapatkan
selama ini, pekerjaan, kekasih, motor dan henpon baru,
sepatu nike, deodoran dan parfum mahal, rambut yang
lurus, jadwal rutin di blitz megaflex, juga oleh
beberapa kaos band luar favorit kita yang kita
beli di setiap awal bulan..; yang saya pikir
catatan seperti itu tak lagi penting, saya
hanya bilang kalau dia harus merelakan apa
yang baru saja terjadi, karena dalam hidup
semuanya bisa saja berubah dengan tibatiba dengan segala kemungkinannya, atau
juga itu adalah bagian dari sebuah perjalanan
hidup setiap orang sehingga apapun yang
akan kita hadapi di kemudian hari itu
tergantung dengan bagaimana kita
menjalani hidup harian kita hari ini.

Dan tulisan ini pula yang menemani
saya disaat malam pergantian tahun
masehi tiba, ya malam ini adalah
malam dimana orang-orang berjibaku
memenuhi jalan-jalan raya, memenuhi
tempat-tempat yang mereka anggap
representatif
untuk merayakan
datangnya pergantian tahun yang sangat
mereka nanti-nantikan, mereka rela
terjaga sepanjang malam hanya untuk
menyaksikan awal hari di tahun 2011, yang
sungguh menganggu tidur saya ketika
tetangga saya mulai menyalakan kembang
api sebelum waktunya tepat di belakang
kamar saya sambil teriak-teriak tak jelas, yang
beberapa jam sebelumnya saya mendapat sms
dari kawan saya menanyakan hendak kemana
saya pergi merayakan tahun baru kali ini, sesekali
saya tidak membalasnya, saya memilih untuk
membaringkan badan di kasur dan membiarkan
pergantian tahun baru kali ini terlewati dengan
menutup mata. (Januari 2011)
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dear mom and dad,

why did you kill me?
Somewhere...
Tepat beberapa hari sebelumnya di lemari dekat saya menyimpan barang-barang yang menurut
saya berarti dalam hidup saya, dari mulai dua album CD Bjork sampai beberapa lembar jurnal yang sudah
lama sekali tidak saya baca, terselip sebuah foto kekasih yang satu tahun yang lalu dia pernah mengisi
kekosongan hati saya meski hanya untuk waktu yang singkat saja, tapi entah kenapa kali ini saya merasa
benar-benar masih tak percaya kalau dia sudah tidak ada, karena memang saya tak mengingkari kalau saya
masih menyimpan rasa, dengan perasaan yang terlalu monodramatik saya mencoba menahan airmata
untuk tak jatuh, tapi ah saya juga manusia biasa yang sama memiliki perasaan yang sama seperti orang lain,
tapi yang membuat saya masih tak percaya, yang ternyata berita tentang meninggalnya dia masih belum
jelas, dulu saya hanya menerima 1-2 sms dari kerabatnya yang mengatakan kalau dia sudah meninggal,
setelah saya coba untuk telepon balik beberapa jam kemudian nomornya sudah tidak aktif sampai
sekarang, dan pada waktu itu saya sedang barada diluar kota, karena kebetulan saya bekerja di jakarta dan
kemungkinan untuk pulang untuk kemudian mencari tahu yang sebenarnya terjadi pun tak juga
terkabulkan karena hari itu adalah hari-hari yang padat dimana pekerjaan kantor tak bisa saya tinggalkan
dengan sejuta deadline-nya, dan tempat tinggal dia sangat jauh sekali dari tempat tinggal saya tetapi tetap
saja sampai hari ini saya masih sangat merasa berdosa, menyesal tak sempat melihat dia untuk terakhir
kalinya, goresan tawa yang melekat tepat di tepi bibirnya di foto yang masih saya genggam itu masih tak
luput dari tatapan, saya masih teringat tentang hari dimana saya menghabiskan waktu bersamanya untuk
sekedar naik motor untuk kemudian pergi ke tempat yang dia sangat ingin pergi kesana, saya ingat wangi
parfum yang melekat di tubuhnya yang beraromakan fresh fruit karena kebetulan dia sangat suka dengan
wangi parfum beromakan buah-buah seperti wangi apel, dengan sweater hudi hitam yang menutup bagian
tubuhnya, juga buah dadanya yang saya pikir cukup besar untuk ukuran wanita seumur dia, selama
diperjalanan pelukan erat tangannya kuat sekali seolah dia mengatakan sesuatu dengan bahasa tubuhnya
untuk tidak mau saya tinggalkan, sambil melihat pemandangan yang hijau saya duduk bersebelahan di
bawah pohon yang rimbun, ditemani dua gelas jus buah, saya mulai berbagi cerita, menungdang tawa dan
mendekatkan emosional saya melalui alunan kata yang saya bisikan lewat jemari hatinya, hingga
genggaman tangannya yang erat membuat saya merasakan cinta yang mungkin sudah saya temukan di
dalam hatinya, meski tak setragis kisah romeo-juliet, saya tetap mencintainya apa adanya, dan itu adalah
momen terakhir saya bersamanya, dan jika seandainya dia masih ada dan membaca tulisan ini, saya hanya
ingin bilang mohon maaf atas kesibukan saya dulu yang membuat dia merasa tercampakan.
(Desember 2008)

Dalam klinik aborsi, bisa dilihat potongan-potongan bayi yang dihancurkan ini. Ada
potongan tangan, potongan kaki, potongan kepala dan bagian-bagian tubuh lain yang mungil.Anak tak
berdosa yang masih sedemikian kecil telah dibunuh dengan cara yang paling mengerikan.
Aborsi pada kehamilan lanjutan (3 sampai 6 bulan)
Pada tahap ini, bayi sudah semakin besar dan bagian-bagian tubuhnya sudah terlihat jelas. Jantungnya
sudah berdetak, tangannya sudah bisa menggenggam. Tubuhnya sudah bisa merasakan sakit, karena
jaringan syarafnya sudah terbentuk dengan baik. Aborsi dilakukan dengan terlebih dahulu
membunuh bayi ini sebelum dikeluarkan. Pertama, diberikan suntikan maut (saline) yang langsung
dimasukkan kedalam ketuban bayi. Cairan ini akan membakar kulit bayi tersebut secara perlahanlahan, menyesakkan pernafasannya dan akhirnya setelah menderita selama berjam-jam sampai satu
hari bayi itu akhirnya meninggal. Selama proses ini dilakukan, bayi akan berontak, mencoba berteriak
dan jantungnya berdetak keras.
Aborsi pada kehamilan besar (6 sampai 9 bulan)
Pada tahap ini, bayi sudah sangat jelas terbentuk.Wajahnya sudah kelihatan, termasuk mata, hidung,
bibir dan telinganya yang mungil. Jari-jarinya juga sudah menjadi lebih jelas dan otaknya sudah
berfungsi baik. Untuk kasus seperti ini, proses aborsi dilakukan dengan cara mengeluarkan bayi
tersebut hidup-hidup, kemudian dibunuh. Cara membunuhnya mudah saja, biasanya langsung
dilemparkan ke tempat sampah, ditenggelamkan kedalam air atau dipukul kepalanya hingga pecah.
Sehingga tangisannya berhenti dan pekerjaan aborsi itu selesai.
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it’s too late but now i finally recognize you...

Buat kamu yang peduli

Aborsi
Beberapa tahun kebelakang, sempat heboh isu RUU Aborsi, yang sedang dibicarakan oleh
para wakil rakyat. Ada yang pro, nggak sedikit juga yang kontra. Kalo aku pribadi, selain alasan
kesehatan serta keselamatan ibu dan bayi, nggak ada alasan lain yang membenarkan aborsi. Berani
berbuat, berani bertanggung jawab, dong! Berikut sedikit uraian tentang aborsi, yang biasanya
dilakukan karena sang Ibu nggak menginginkan bayinya.
Pada kehamilan muda (dibawah 1 bulan)
Pada kehamilan muda, dimana usia janin masih sangat kecil, aborsi dilakukan dengan cara
menggunakan alat penghisap (suction). Sang anak yang masih sangat lembut langsung terhisap dan
hancur berantakan. Saat dikeluarkan, dapat dilihat cairan merah berupa gumpalan-gumpalan darah
dari janin yang baru dibunuh tersebut.
Pada kehamilan lebih lanjut (1-3 bulan)
Pada tahap ini, dimana janin baru berusia sekitar beberapa minggu, bagian-bagian tubuhnya mulai
terbentuk.Aborsi dilakukan dengan cara menusuk anak tersebut kemudian bagian-bagian tubuhnya
dipotong-potong dengan menggunakan semacam tang khusus untuk aborsi (cunam abortus). Anak
dalam kandungan itu diraih dengan menggunakan tang tersebut, dengan cara menusuk bagian
manapun yang bisa tercapai. Bisa lambung, pinggang, bahu atau leher. Kemudian setelah ditusuk,
dihancurkan bagian-bagian tubuhnya. Tulang-tulangnya di remukkan dan seluruh bagian tubuhnya
disobek-sobek menjadi bagian kecil-kecil agar mudah dikeluarkan dari kandungan.

Seperti duduk di ruang tunggu bersama kebosanan yang membangkang ditemani kepulan asap
rokok yang saya hisap dalam-dalam, tubuh yang mulai menjadi kaku, mungkin terlalu lama menunggu kereta
yang tak kunjung tiba, karena ini adalah perjalanan yang panjang yang saya sangat nantikan sekian tahun,
perjalanan yang akan membawa saya pada sebuah perubahan besar dalam hidup saya juga pada ruang yang
lebih indah dari sekedar ruang hampa yang kini saya diami, perjalanan yang akan mengubah setiap cerita
yang pernah ada, dari setiap jengkal mimpi yang pernah tergores yang hingga detik ini saya hamparkan,
meskipun kesepian adalah seperti teman sejati yang datang setiap malam, adalah malam yang melemparkan
saya pada jurang yang sangat gelap tanpa cahaya yang menghangatkan, sehingga suatu saat saya benar-benar
tak sanggup menghadangnya, dan saya teringat dengan seseorang yang selalu bilang tentang badai yang
datang disaat saya sedang menyelami mimpi, badai yang telah mengubah kawan-kawan saya menjadi
manusia yang tdak lagi saya kenal, juga merampas setiap nyanyian yang sering saya alunkan setiap pagi dan
petang, ya mereka telah mengambil semua itu dari saya, tapi mereka tidak akan pernah bisa mengambil
apapun yang saya hasrati dalam hidup ini, keinginan saya untuk melanjutkan hidup yang saya benar-benar
tidak sedang bermimpi tentang masa depan saya akan berakhir seperti apa, adalah saya yang hanya
menjalaninya dengan atau tanpa siapapun atau apapun, perjalanan yang saya pun tidak akan pernah tahu apa
yang akan terjadi selanjutnya di kemudian hari, meski dengan sisa potongan puzzle yang hampir tak pernah
saya susun kembali, saya hanya mengumpulkannya entah itu akan tersusun atau tidak sama sekali, saya tidak
pernah peduli, setidaknya untuk saat ini, saya tidak pernah berjanji pada seorang kekasih bahwa saya akan
selalu mencintainya selamanya setelah akhirnya ia berpaling pada seorang polisi jalanan, bahkan pada
secarik lipatan kain yang menutup seikat rambut yang halus yang pernah menanam sejuta kenangan di
beberapa tahun lalu, karena saya tahu saya akan berlalu dari apapun yang saya miliki selain alunan suara dari
dua buah speaker butut dari beberapa track winternight yang saya buat di program fruity loop di 960 mb
ram PC saya yang tanpa soundblaster, atau pada serumpum luka dan tawa yang pernah menghiasi hari-hari
saya bersama beberapa kawan yang sempat duduk dan berbagi cerita ketengan tentang betapa dunia ini
tidak baik-baik saja di karpet lusuh kamar saya, dan saya tidak mampu memastikan itu semua, juga rasa mual
yang selalu datang sehabis makan karena sakit maag yang saya derita tak kunjung sembuh juga, seperti
membaca beberapa lembar catatan kecil di dalam bis travel baraya tentang perjalanan antara bandungjakarta di empat tahun lalu, yang saya tak menemukan apapun didalamnya selain cerita usang yang tak
pernah saya banggakan, muak rasanya melihat diri saya sendiri yang hanya mampu bergumam tak sedikitpun
mengeluarkan kata tentang ejekan seseorang kepada saya suatu hari tentang hidup saya yang katanya
absurd, tapi disini saya akan berlari kencang dan sekuat angin meninggalkan apapun yang akan berlalu,
apapun yang membuat saya berharap lebih atas seorang kawan yang tak lagi saya pedulikan kehadirannya,
karena di perjalanan ini bayang seseorang telah menunggu saya di ujung jalan dengan membawa sejuta
cerita yang lebih menarik dari sekedar pertemuan dengan beberapa kawan lama yang hanya bisa mencibir
saya yang belum juga menikah. Bersamanya saya akan bermimpi tentang rumah berwarna salju juga sebuah
studio kecil di kamar saya. (Januari 2011)
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Hujan yang monodramatik
Bilakah kuncup itu kini terlalu dini mengembang sehingga banyak tangan yang memetik bunga
yang dulu saya unduh bertahun, atau mungkin saya terlalu sibuk mengeluhkan segala kekurangan saya
sebagai seorang yang bukan siapa-siapa, karena memang saya tahu saya tak memilki sesuatu yang mereka
harapkan, sesuatu yang mereka inginkan, sehingga saya hanya harus merelakan semuanya terjadi tanpa
sedikit saya mampu menghidarinya, terdiam melihat tangan-tangan itu memetik dan menikmati wangi
kuncup bunga tersebut, juga di sekilas mimpi yang setiap hari melintas didepan mata, menari dan
mengajak terbang, mimpi yang menaburkan wangi yang mencium harumnya saja saya tak mampu, apalagi
untuk sekedar memegang indahnya, mimpi itu melintas seperti hujan yang turun hanya beberapa menit
saja di hari itu, dan pemandangan yang setiap hari saya saksikan hanya berkisar pada monitor, lampu jalan,
langit kamar, dedauan, beberapa linting rokok, kursi hijau, debu berterbangan, rumah tetangga, karpet
yang lusuh, juga hal banal lainnya yang mungkin sudah kusam rasanya mata ini melihatnya atau mungkin ini
hanyalah perasaan monodramatik saya yang kian hari kian kuat, yang semakin saya tak mampu
membendungnya, ketika ada seorang temannya kawan saya yang sehari saja menghabiskan uang sampai
lima ratus ribu hanya untuk bersenang-senang, sedangkan “untuk sinar matahari saja saya tak bisa
mandapatkannya secara gratis, saya harus rela membiarkan tubuh saya terpuruk dalam kedinginan yang
berkepajangan karena hujan yang tak reda melanda hari-hari saya, yang hangatnya sangat mahal bagi
saya”.(Oktober 2010)

Wondering

The River Stone Hero

Silent Sigh

A Way Back Home

My Name Is Albert

Back Home

Semua foto diatas diambil dengan pocket camera yang saya pinjam dari seorang kawan,

Just Three Of Us

Happy Me

Let Me Drown
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Ruang Tak Bertelinga

Aku menjaga dari sedih yang mengamuk siang itu agar mataku tak meleleh
siang itu adalah hari gilirannya menuju hunian barunya
meninggalkan bekas yang masih tertanam dalam pikiranku
tentang rimbun yang mengaisi cahaya yang akan meneranginya disana
dari tangan dan ucap yang pernah ia lakukan
meski dibeberapa jam sebelumnya penglihatanku menjadi tak waras
hampir menabrak sebuah mobil mewah didepanku
setelah membawa berita tentang kepergiannya
namun disana luka terus berayun disela perjalanan menuju pulangku
rumahku seperti di pasar penuh sesak orang-orang
namun mereka tidak sedang melakukan tawar menawar
mereka datang dengan luka yang berceceran dari segala penjuru
hampir tak pernah mempercayai akan kepergiannya pagi itu disela riuh rendah doa
yang mereka kecap dari mulut mereka hingga ke tanah yang sepi
mataku sendiri tak sanggup melihatnya tertidur pulas dan tak akan kembali bangun
darahpun seperti membeku
aku berpura-pura bahwa itu hanya mimpi burukku saja
yang pagi harinya terbangun dan melihatnya kembali hadir dalam hari-hariku
tapi aku masih tersadar dan air mataku hampir selaut
membanjiri lututku yang gemetar
saat itu tak ada nyanyian yang kusenandungkan
selain layer-layer doa yang akan menemaninya disana
kulumat luka itu mentah-mentah dan menelannya
seraya berharap itu tak pernah terjadi
tak pernah terjadi
dalam memori M.S (alm)

hening menerpa resah hendak tidak tersekat
gelap merajah telinga membelah tiap titik luka
malam ini aku seperti tak mengenal diriku sendiri
seperti seorang asing yang tak lagi memiliki hasrat bermimpi
mungkin bila esok bisa tertawa saja aku senang
tapi senja kadang begitu cepat menghilang
padahal aku masih ingin bercumbu
bersama waktu yang kadang datang tak tepat waktu
aku bukan lelah menanti hari esok
aku hanya lelah mengamini alinea kata sebab-akibat
dalam ruang pikir yang tak lagi berambisi
tapi disini kematian seperti teman sejati
ku tak meminta belas kasih dari mulut para penyayat
juga para penikam punggung yang hilang entah kemana
aku hanya ingin mereka tak pernah berada disisiku lagi
setelah cukup waktu membantai segala arti persahabatan
biar cermin itu retak tak pernah berucap
aku masih mampu sempurnakan hidupku sendiri
Juli 2009

Di rumah mimpi
aku pernah bermimpi tentang sebuah rumah kecil berwarna salju yang di dalammnya
tak kutemukan apapun selain wajah yang ranum juga punggung tangan yang mulus,
di sekujur tubuh yang tertutup kain panjang juga penututp rambut yang halus
di suatu sore yang yang kontras bersama senja yang tak juga memudar di ujung waktu
dua malaikat kecil berlarian menyambut kedatanganku disertai dekapan hangat seorang perempuan
yang tengah menuangkan secawan teh hangat di meja makan tepat di depan kamar tidurku
disana tidak ada tv, hanya lukisan dan beberapa coretan krayon di setiap dinding
juga canda tawa yang mengalun setiap saat pada malam-malam menjelang tidur
seusai menyantap makan malam berupa sayur bayam dan beberapa lembar kerupuk
tak kutemukan kekesalan didalamnya tidak seperti kekesalan pada ponsel motorolaku
yang jika mengirim beberapa kali sms batrenya langsung habis
rumah yang di depannya terdapat beberapa tanaman bunga melati putih
yang hampir mati karena empat kaki-kaki mungil sempat menginjaknya
adalah hari-hari yang membuat saya terhindar dari rasa sepi
kuputar beberapa tembang dari Kevin Kern di album In The Enchanted Garden
untuk ketiga matahariku yang akan tetap menerangi jalan hidupku
sehingga tidak seorang pun dapat membangunkanku dari mimpi tersebut
Janiari 2011
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“benci tapi rindu”

Pudar

kau datang menyapa dan menitipkan bayangmu di kepala,
padahal di dadaku tersimpan serpihan kata lelah
aku tak mengira tentang pahit yang datang dimataku
juga linu yang mendera dengan keras tepat di betis kananku
menghentikan sejenak perjalananku menuju pintu rumahmu
aku membaca sebuah tulisan “rumah ini dijual”
tersesatlah aku di kotamu bersama duka dan tawa
yang dulu sempat kau simpan disaku kemeja hitamku
juga kesal yang datang setiap kali mengirim sms untukmu
dengan keterang message not sent
aku mengunci diri di sebelah kios rokok
setelah akhirnya sebuah angkot hijau bertulisakan “benci tapi rindu”
mengantarku pulang dengan bayangmu yang mulai mengabur

hari ini ku duduk termenung
memendam rindu yang menggunung
disini dulu adalah sebuah taman
tempat aku menanti hadirmu
hari ini tidak ada lagi taman tempat dulu kita bertemu
kini berganti dengan pencakar langit
taman mu telah berubah menjadi batu
seiring wajahmu yang pucat pasi
tadinya ingin ku bakar semua rinduku
tapi aku tak menemukan tempat untuk berteduh
dari panas mentari seiring dirimu yang tak kunjung tiba

Desember 2010
Maria
kesinilah maria, datanglah padaku
aku akan membawamu pergi meninggalkan kota ini
bersama kemarahanmu tentang beberapa orang kawanmu
yang telah mencekokimu dengan butiran pil di kamar no.25
dengan merobek selaput daramu hingga bersimbah darah
kau adalahi kupu-kupu yang masih memiliki sayap
dan aku akan terbang bersamamu menuju langit-langit tawa
disana kau akan terbebas dari kepalsuan dunia
dan aku akan selalu menjaga mimpi-mimpimu
dari kebohongan tentang kata cantik yang mereka tawarkan
datanglah detik ini juga padaku
datanglah maria...

harum tubuhmu kini telah memudar
sebab dua hari yang lalu cintamu
kau tukar dengan sebotol vodka
dan delapan lembar uang dolar
kemarin kau juga memohon padaku
agar merahasiakan tentang selaput daramu
yang telah dirobek seorang pecundang kaya
tapi kali ini sungguh aku tak bisa
hadir kembali dalam hidupmu
sejak pertemuan malam itu di salah satu
kamar kontrakan kawanmu

Sejak Kepergianku
Maret 2010

18 juli 2009

jarak kita memang terlalu jauh
tapi sesekali aku mampir ke tempat tidurmu
sekedar mengucapkan selamat malam
kau terlihat girang dengan kedatangku
setelah sekian lama dibantai rasa rindu
tapi pelukanmu tak lagi menghangatkanku
mulai dari tanganmu yang kini tak lagi merah
tubuhmu ringkih tak berbentuk
pucat pasi wajahmu membuatku gugup
ku lihat banyak sisa darah
tepat di selangkanganmu
dulu kau seorang yang cantik
tapi rupanya
intan mu telah ada yang mengunduh
sejak kepergianku
Februari 2009

17 mei 2008
Elegi
tak pernah kuhentikan bulir-bulir sajak untukmu, menempel pada setiap tinta di secarik kertas daun
selalu ku unduh agar dapat menjumpai bayangmu disaat kesunyian menyulam malam-malamku
entah itu dalam mimpi atau tepat di ujung trotoar jalan yang berdebu
aku hanya ingin agar kau tahu semua itu, yang pada setiap alinea kata-kataku
mengalir serupa rindu yang membatu hingga ke dinding jemarimu yang mulus
juga buah dadamu yang berayun di screen saver ponselku
atau pada renyah senyum mu yang berwarna tulus seperti salju
aku akan tetap menulisnya hingga habis dan mengering tinta penaku
sampai kau menyadari betapa sangat berharga dan berartinya kau untuk ku
ini bukan ratapan pilu, sekedar senandung rindu yang tak akan hilang di ujung waktu
seperti pemberianku yang masih kau simpan di beberapa tahun lalu
meski semua ini mungkin saja dapat berlalu sewaktu-waktu
25 Januari 2011

Tidak

malam tadi aku terjaga dari hujan yang jatuh dipelupuk mataku
sejak senja membawa pikiranku menerawang menuju taman di depan rumahmu yang kini asing bagiku
sementara di langit-langit kamarku bayangmu nampak seperti hendak jatuh dipelukanku
masih juga aku tak mampu bekukan sombongmu dari kedua betismu yang mulus
dari separuh bising yang menganggu tidurku sejak ia datang memberimu janji
cukup lama aku berjalan sendiri menyusuri gelombang halus wajahmu
tapi kau telah merajam gairahku untuk menemukan lentik bulu matamu
dan aku tersesat dalam sepi yang tak juga enyah sejak ia datang dan memelukmu dari belakang
meski telah kutulis sepucuk surat dari surga yang hanya kau baca pada alinea terakhir
dan isakmu masih tertinggal di daftar panggilan diterima di ponsel nokiaku
setelah hampir duabelas ribu rupiah pulsamu habis meneleponku di empat hari sebelumnya
namun tak juga kau menjulurkan nafasmu dipinggiran danau air mataku
aku hanya tenggelam dalam sajakku sendiri dan terhenyak diam menatapmu
memandangku melambaikan tangan tepat di sebelah pusaramu
September 2007

