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Cerpul' CEWEK
ELITE

MIEDAN

1 MEDAN ada nama Linda Jachmoon, cewek elite yang
kita angkat namanya setelah Marina Sastrowardoyo, itu
anak spesialis bedah yang pernah kantongi gelar Puteri
Terbaik dalam pemilihan versi sebuah majalah. Lantas

menggolongkan Linda Jachmoon (baca: Jahmun !) sebagai
cewek elite, kiranya harus dibarengi dengan segudang alasan
yang mau tak mau harus dipantaskan. Dan alasan yang kita
cepak dicantelan ini, tetkala Linda menyodorkan album
foto-fotonya hasil selama enam bulan melanglang'buana ke
negeri bulek, yakni Jerman Barat menginap di Duesseldorf.
ttttttt **t*t****rtt*tt**t*ft t*tt*ttt,ttt*t*

"Saya berangkat April, kem-
bali ko Medan pada bulan
Puasa !" kata Linda, cewek yang
katanya sendiri amat pasih ber-
bahasa Perancis, Jcrman, dan
lnggeris ini, "Ke Eropa saya cuma
mau senang-senang. Dan sekedar
rnau ialan-jalan, Kebetulan .sau-
dara saya nnmang banyak di
ssna l" tarnbahnya s€nyum mere-
kah pada Masheri Mansyur orang
Junior yang mendatanginya di
runnhnya jalan Puri nornor 63,
Medan.

Maka amatlah sukacita hatinya
berceloteh perihal negeri bulek.

"Ya hitungiitung pengalaman
mata. Melihat bangunan{rangunan
rnewah dan perkembangnn dunia
mode !"

PERAGAWATI FREE

Dari papi Penang turunan
"Tongku" dan mami Mandailing
(Tapanuli Selatan), lahirlah Linda
Jachnpon, bersaudara empat dan
kobetulan dia anak paling sulung.
Cewek yang bsrbintang Sagitta-
rius dan berusia 21 tahun ini, di
negeri halakhita rnerintis karir
sebagai peragawati. "Sebetulnya

M.$.ri M

saya jadi peragawati ini hanya
iseng-iseng sala. Cunu mau
ikut-ikutan, bukan karir untuk
nyari duit benar", katanya pada
Junior,

Dan tetkala pikirannya meron-
ta untuk menjajal kontes pomi-
lihan, maka dengan semangat
menyala. Linda mengikuti pemili-
han dalam mamperebutkan gelar
sebagai Ratu Medan Fair, yang
disol€nggarakan di Modan tahun
197.3. Kebotulan nasib memang
membawa kemujuran bagi hati-
nya. "Linda berhasil rnondapat-
kan gelar sebagai Juara kedua l,'
katanya gembira.

Bagi Linda, menyandang pre-
dikat sebagai peragawati kiranya
bukanlah merupakan soal yang
t€rlampau sutit, disebabkan
faktor muka dan potongan bodi
id€al tolah kompiit dimilikinya.
Selain tampang muka iuga mena-
wan, tinggi badan juga berkisar
antara 162 ssnti moter. "lni lihat

bang, belum diganjel saja sudah
tinggi !" katanya kelakar sambil
berdiri memperlihatkan pada
orang Junior,

"Tapi saya tsrus torang tidak
mau kalsu orang mengatakan saya
s€bagai photo. mod€1", katanya
lagi.

"Lho kenapa kamu enggak
mau ?" tanya Junior.

"Soalnya ya tak mau saja,
bang !"

"Bukan itu rnaksud saya, tdpi
alasanmu enggak rnau dibilang
sebagai photo rnodel itu ?"

"Ya terlalu murah kali
digelarin begitu", jawabnya
bari sunggingkan sonyuman
ja ng.

Praktis memang, Linda Jach-
rnoon [erangkat sebagai peraga.
wati ingin berdiri sendiri dan tak
terikat akan satu badan atau
perkumpulan peragawati, yang
urusan kapstok berJalan itu.
"Sebab saya memang enggak mau
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sempit. Dan di Medan ini gengsi

sebagai peragawati masih belum
bisa diharapkan sekali I Jadi sekali
lagi saya bilang, cuma hobbY
merintis karir sebagai peragawati
ini !"

"Honormu sebagai peragawati
grkali ikut fashion show beraPa di
*dan ini ?" tanya Junior." Anehnya pertanyaan ini disam-
but dengan gelak berderai-derai
6leh bondo yang amat murah se-
nyum ini : "He, he, he, he !" Dan
ha, ha. ha juga jadinya orang Ju-
nior.

"Kenapa kamu tertawa ?"
kemudian tanva kita.

"Ya geli, bang !" katanya.
"Ya kenapa dong gelinYa ?"
"Di Medan ini ladi peragawati

enggak bisa dijadikan komersil
kali", iawabnya, "Apalagi saya,
saya memang tak pernah mau
menerima honor dari fashion.
Soalnya di lVledan ini biasanYa
sebagai peragawati kita hanya
dikasi baju yang telah kita
bawakan itu sala. Jadi memang
jarang sekali dibayar. Kalau Yang
lainlain enggak tahu'la saya.
Kalau saya sih cuma ikut sebagai
peragawati ini hanya untuk
senang-senang !"
,. Menjelaskan Linda, bahwa
katanya di tVledan itu suasana

', peragawati memang rada lucu,
sebab bagi sang peragawati biasa-
nya, hanya menerima imbalan
jerih payah, dengan mendaPatkan
baiu yang dikenakan dan diPera'
gakannya itu. "Jadi biasanYa di
sini itu gitulah !" jelas Linda.

TIDAK PROF

Sebagai peragawati freelancer
di kotanya Medan, Linda Jach-
moon agak terbuka hatinya
setelah selama enam bulan ber-
kunjung ke Eropa. Seperti di
Duesseldorf, di kota mode Yang
nomor dua setelah Paris itu, Linda
berkesempatan banyak melihat-
lihat fashion show yang seringkali
diadakan. "Ya kita lebih banyak
belajar soal fashion, dan Penga-
lannn kita tentu saja bertam-
bah !" kata Linda.

Lain lagi ceritanya ketika
Linda berkuniung ke Paris. Di
sana dia langsung menuiu rumah
mode bermerk Christine Dior.
"Pokoknya saya perhatikan di
luar negeri itu, peragawati-
peragawatinya memang sudah
pada profesional. Di sana setiaP
musim pasti saja ada peragawati

menonjol. Sebab mereka
berkreasi pada soal-soal

baru. Maka itu peragawati di
bukan hanva kapstok ber-

yan9
selalu

#tns
sana
jalan saja, melainkan juga muka
rnereka bisa dibuat aneh-aneh !"
tambah Linda sedikit bernada,
bangga.

"Bagainrana menurutmu per-
bandingan p8ragawati di bulek
sana dengan peragawati di negeri
ini ?"

e.$k

"Saya kurang banyak memper-
hatikan peragawati di negeri ini.
Tapi apa yang saya lihat di luar
negeri, betul-betul satu hal yang
mengagumkan", |awab Linda.

"Maksudmu dalam soal aPa-
nya ?"

"Di bulek peragawati-pera-
gawati itu enggak tahan lama.
Mereka perkembangannya sePerti

iamur di musim hulan. Hilang satu
tumbuh lagi dengan yang baru.
Jadi basi kita tentu sala enggak
membosankan".

"Maksudmu enggak mem-
bosankan ?"

"Ya, kalau di negeri ini
peragawati yang kita lihat dari
hari ke hari itu-itu saia. Jadi kita
lama-lama bisa bosan melihatnYa.
Sedang di luar negeri itu, selalu
saja ada bermunculan peragawati-
peragawati baru yang berbakat
dan langsung menjadi profesional.

Itulah yang sangat menyolok
perkembangannya dengan di ne'
geri ini".

" Lantas peragawati-peragawat i

yang bisa kau kagumi ?"
"Di lndonesia ini masih PaYah

kali saya bilang. Bahkan bolehlah
belum ada yang saya smaak. Ya
kadang-kadang rrereka itu mem-
bawakan dengan caranya sendiri,
jadi tidak memakai aturan Yang
semestinya dan lazim dibawakan
dalam tata cara fashion show !"
iawab Linda, "Jadi saya anggaP
untuk lndonesia yang bisa dibang-
gakan gayanya atau caranya Yang
sudah mendekati gaya Prof, cuma
Sherley Parengkuan saia. Yang
lainnya masih belum bisa,dibang-
gakan !"

Lantas untuk luar negeri ?"
"Saya menggemari tiga orang.

Mereka itu peragawati keluaran
Paris, yakni Beverly, NancY dan
Evanorie !"

MAU MAIN FILM

Bakat dalam urusan kecan-
tikan dan pandai memperagakan
mode-mode pakaian, sebenarnya
bagi Linda adalah turunan dari
maminya yang memang pandai

untuk urusan tersebut. Sebab di
masa Linda kecil, maminYa
pernah mengajar dan memang

(ke halaman 19)
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JUNlOR FASHION

Yth Redaksi Junior,
SAYA sebagai. penggerhar ma-

ialah Junior menyayangkan "JF"
sejak saya membeli Junior dulu
sampai sekarang. "Junior Fa-
shion"nya melulu untuk cewek-
cewek saja. Apakah yang punva
model hdnya cewek-cewek thok ?

Cowok<owok' tidak ? It/lbok ya
sekali-sekali Junior Fashion-nya
diisi untuk cowok-cowok.

Dan di sini saya ingin juga

menanyakan bagaimana kalau
nnjalah Junior ditambah ha-
lamannya dan diisi Ruang Remaja
Club atau seienisnya.

Sekian dan terima kasih atas
dimuatnya tulisan saya ini.

Dari saya,
ttd
BB lsnabar
Jl. Raya 90 Mranggen
Demak.

Jawaba Redaksi :

Demi semakin puasnya pem-
baca, penambahan halaman se-

dang kita perhatikan sebaik-baik-
n ya.

KOK TAMBAH JELEK ?

Junior yang manis,
JUN, saya sangat gembira lho,
karena kamu tan$rah hari tambah
cakep 'saja. Tetapi di balik
kecakepanmu'itu tentu ada yang
tidak beres..Contohnya : Tulisan I

Dalarn Junior. No 72 saya
rnembaca.tulisan "No Koes bikin
gempar Jateng", dalam Junior.
No. 74 terdapat tulisan "E mil
Gondok". Dan dalam. Junior
No 75 . ada tulisan "Mariani's
Group ogah dikambinghitamkan"
dan "Persahabatan".

Yang saya sebut terakhir ini
terdapat dalam Cerpen. .Saya
pertama kali rnernbaca tulisan
tersebut "sudah menggerutu :

"Tulisannya kok tarrbah jelek,
kok enggak tamloah baik".

Saya harapkan semoga Junior
yang akan datang dapat menya-
iikan tulisan-tulisan yang lebih
baik. Trim's.

l{ormat saya,
penggernar Junior
Sabarno
Jl. Dhoho No.2.
Kodiri'

Jawaban Rddaksi :

lnsya Allah dan Amien !

6 ce

POSTER YANG SENDIRI

Yth Redaks; Junior,
SAYANGKU Junior yang ku-

gemari, tolonglah penggemarmu
ini Vang tau tentang alamat
lengkapnya si : Aktris/Biduanita
Nanin Sudiar, Dan saya sebagai
penggemar perlu mengajukan usul
mengenai Posternya. Yang saya
ketahui dalam pasaran majalah,
lebih laku yang Posternya me-
nyendiri kalau dibandingkan de-
ngan Postsr yang banyak orang-
nya. Karena saya sebagai peng,
gemar Junior tidak sampai hati
kalau-kalau menjadi kurang peng-
gemarnya. Memang dewasa ini
Junior-lah yang paling ngetop.

Kasihmu menunggu balasan
dan sebelumnya kuucapkan teri-
ma kasih atas bantuan serta
perhatiannya.

Sayangmu,
ttd
Agus AB I

Jl. Gunung Agung 10
Singaraia - Bali.

Jawaban Redaksi :

Waduh, kebetulan Penulis arti-
kel Nanin Sudiar sedang keluar
kota. Lain hari kita beritahu jugra.

Atau kita sambung surat saudara
pada Artis Nanin Sud,lar sendiri.
Oke ?!

Yth Mashori Mansyur
di Redaksi Puisi.

' SETIAP tindakan Pasti ada

akibatnya tertentu, begitu Pula
kau Masheri. .Puisi Cinta buatan-
mu ada segelintir atau beberaPa
orang yang. memperbincangkan,
Itu semua harus,Masheri hadaPi
dengan konsekwen.

Aku salut^ rn€lihat Masheri
melahirkan Puisi Cinta, taPi
mampukah Puisi Cinta-inu men-
jatuhkan karya-karya Taufik .ls-

mail, Ayib Rosidi ? Atau Yang
katamu sudah tua-tua itu,

Apa katamu ? Puisi-mu aneh ?

Mernang aneh ! Tapi ingat itu
hanya bagi orang Yang masih
awam terhidap Puisi, seperti aku
ini. Lain lagl bagi Taufik lsmail,
Ayib Rosidi, 23761. Mungkin
Puisi Cinta-mu akan ditertawakan
dan dinilai sudah ketingalan
sepur !

Aku yakin .bahwa ide-mu
mengikuti iejak 2376'l , mungkin
kalau 23761 tidak menciPtakan
puisi lugu/puisi mbeling, mungkin
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luga Masheri tidak menciptakan
Puisi Cinta. Bukankahr{Pffiu,
ngaku saia ah !

Aku menggaris bawahi dengan
tinta merah, usul ataupun saran
dari teman kita Yus Sugiarto
Efendi. Sebaiknya Junior tldak
hanya memuatimenampung Puisi
Cinta thok !

lvlengapa pula tidak memberi
jawaban secara konsekwen atas
pertanyaan teman k;ta Yus
Sugiarto Ef endi : "[Vlengapa [\4as-
heri menyerang HB Yassin dan
konco-konconya ?!"

Jawab dong, jangan disuruh
baca kata pengantar Puisi-puisi
Cinta thok ! Sekian.

Dari aku,
Sis Pandelapi,
Kol Sudiarto l/14
Tegal.

SETRIKA ATAU STICKER

Yth Redaksi Junior,
Dl DALA[,1 majalah kesa-

yangan saya ini dahulu juga saya
pernah minta advis dari kak Jun,
tapi sampai sekarang yan-g saya
tunggu-tunggu itri belum juga

muncul. Kalau tak salah ingat
saya sudah tiga kali majalah
Junior ini saya menanyakan pada
kak Jun, apa surat saya dahulu
belum sampai ke mela Redaksi
atau sampai sekarang, belum juga

surat itu sempat kak Juh,
meniawabnya 7

Di dalam surar ini sava ingin
memberi saran kepada kakak-
kakak Redaksi supava majalah
kesayangan kita ini diberi setri-
kanya atau gambbr sticker, supaya
jangan majalah ini sampai ke-
tinggalan dengan majalah Aktuil
dan ma.ialah-majalah lainnya. Un-
tuk isinya majalah Junior sampai
sekarang masih saya nilai dengan
angka 10O (seratus).

B. Achmady A
km 3 sei Beringin
Rengat.

Jawaban Redaksi :

Mohon maaf kalau surat
saudara sampal sekarang belum
sempat dijawab, disebabkan surat-
surat yang clatang memang kian
hari kian bertumpuk. Mengenai
gambar setrika, masih sedang kita
pikirkan. Terima kasih untuk
punten saudara terhadap majalah
Junior.

MINTA TOLONG

Yth: Redaktur Junior Masheri
Mansyur,

Dengan hormat,
Hallo ka daktur, apa -k*ar ?

Baik bukan, demikian pula
dengan Nita di Cipanas. Nita ingin
sekali be*enalan dengan penya-
nyi Medan yang dimuat dalam

(Ke halaman 421



INA TURNER yang akan main di Jakarta
ulan Januari 1976, sudah dikenal sebagai

penyanyi soul yang bukan main, karena
caranya dia membikin sebuah pertunjukan

yang sexy. Belum lagi terhitung stage-actnya yang
luar biasa di antara suaranya yang juga banyali
memukau para fansnya. Tapi ternyata semua itu
menjadi tidak ada artinya jika dibandingkan dengan
Betty Davis, si nona manis (hitam juga seperti Tina
Turner) yang lincah, genit dan menggairahkan. Apa
yang sudah diperlihatkan Betty, menyebabkan nona
Turner hanya terlihat sebagai singing-non (biarawati
yang menyanyi).

Pada b.ulan September 1975, Betty baru saja
menerbitkan albumnya yang ketiga Nasty Gal, di
dalamnya termasuk lagu-lagu Dedicated To The press,
Havin' Fun Getting, Kicked Out dan you And l, yang
ditulis bersama oleh Betty dan IVlilles, (bekas
suaminya), serta sebuah single manis lainnya Shut
Out The Light.

Betty Davis:
Lebih hebat dari Tina lirrner ?

Siapakah nona manis lincah
yang sanggup membuar Tina
Turner tidak berarti apa-apa itu ?

Dia pernah menjadi peragawati di
New York, pernah kawin dengan
Miles Davis (sekarang sudah
pisah). Betty sudah menerbirkan
tiga buah album : Betty Davis,
They Say l'm Different dan Nasty
Gal. Dia memang banyak me-
mekik dan berteriak-teriak kalau

menyanyi, kekuatannya pada
vokal itu ditunjang dengan lyrik-
lyrik yang berisi dari lagu-lagu
yang dibawakannya, hingga men-
jadi satu dalam gerak dan gaya
yang hidup di atas panggung.
Seperti umpamanya dalam lagu-
lagu Game ls My Middle Name, lf
l'm Lucky, I Might Get Picked Up
dan He Was A Big Freak, akan
memberikan perbandingan yang

jelas sekali, jika mendengar
lagu-lagunya Tina Turner.

"Saya senang Tina, tapi cuma
terbatas sampai sekian saja.
Karena saya lebih senang pada
Aretha Franklin, Tina memang
punya kepribadian sendiri, tapi
bagi saya dia hanya pantas
disenangi, tidak lebih. Barangkali
saya akan lebih hebat dari dia,
tapi saya belum bisa memasti-
kannya. Lagi pula Tina tentu
tidak akan diam-diam saja melihat
perkembangan saya, dia pasti
akan mengembangkan juga segala
kemampuan yang ada padanya,
apalagi dia dibantu pula oleh
suaminya lke".

Begitu Betty Davis pernah
berkata satu kali. Kadang-kadang
.ianda muda yang manis dan
menggiurkan ini suka nakal, dia
pernah pula mengatakan bahwa
semua penyanyi perempuan bu-
kan tandingannya, karena dia
sendiri akan tumbuh semakin jauh
dan memberikan suatu hasil yang
luar biasa dari semua penyanyi
perempuan yang pernah ada.
Tentu sa.ia dia hanya main-main
dengan pernyataannya itu. Na-

. (Ke hatamm 42)
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DE PAN "Teddy
boys" dengan Rock'n'
Roll Show terpanas di
dunia yang muncul de-
ngan stil tahun 50-an. SHIITIIIADDffiDIIY

,T

D
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I GLASGOW waktu itu
ada sekitar 5O00 remaja
yang meniadi histeris

bagaikan kemasukan setan, ber-
teriak-teriak sampai serak kerong-
kongan ketika Showaddywaddy
muncul di panggung bermain dan
menari-nari dengan gila sedemi-
kian rupa sehingga penonton
terpengaruh dan berbuat pula
tanpa sadar.

Begitu "lincahnya" Show-
addywaddy membawakan tarian
Rock'n'Roll-nya yang lahir di
tahun 50-an, tapi pada kenyataan
sekarang mereka dapat melaku-
kannya penuh kemahiran, sedang
waktu tarian ini lahir dan banyak
d igemarl orang, mereka baru
duduk di taman kanak-kanak.

Mereka menghidupkan kem-
bali Rock'n'Roll yang sudah
dikubur sekian tahun ! Nah, kita
ikuti.

"Kami mencintai kebudayaan
Teddyboy," dengan stil dan
musik tahun 50-an. Tentang
stil-stil baru, tidak begitu menarik
perhatian kami, "menerangkan
gitaris Al James. Selaniutnya Al
mengatakan:

"Seorang Teddyboy asli me-
ngenakan pakaian lucu yaitu : las
panjang, celana paniang agak
sempit yang tergantung, sepatu
putih dengan tumit hitam yang
tebal dan kaus kaki berwarna.
Pokoknya Teddyboy harus keli-
hatan gagah dalam berpakaian.
Tentang pasangan kami, tentu saia
Teddygirls Vang harus mengena-
kan pakaian sama. Hanya sebagai
ganti celana, mereka mengenakan
rok, juga kaus kaki dan rambut di
ekor kuda".

oooaooo

FANATIK RILEKS
YANG SEHAT !

"Kami pergi ke sebuah disko-
tik spesial dan di sana kami
membuat "taman Rock'n'Roll",
kembali menerangkan Al James.
"Tehtu saia yang paling kami
sukai adalah lagu-lagu dari plat
kami sendiri". (Pantas memang.
Hanya dalam waktu dua tahun
Showaddywaddy sudah mence-
tak lebih dari dua juta single dan
menyebar iuga LP-nya. Terkenal
dengan hit yang pernah dibuatnya
yaitu: "Three Steps To
Heaven" ) .

"Untuk menlaga segala ke-
mungkinan, kami tinggal di
sebuah propinsi sekitar Lester.
Dan tentang hobby, adalah ke
daerahdaerah serta mempelajari
adat istiadat. Aku senang juga

berlayar. I\4alcolm dan Rod suka
berkuda yang gila-gilaan. Buddy
sering sibuk dengan kebunnya,
Dave selalu kelihatan bersama
anlingnya yang besar. Sedang
Romeo dan Trevor main sepak
bola. Tentu saja dalam hal-hal
seperti ini kami tidak menunluk-
kan gava tahun So-an kami.
Hanya sayangnva waktu untuk itu
terlalu sedikit buat kami".

Ora ng-o rang Showaddywaddy.
Romeo Challenger, drummer.
Lahir : 19 lvlei 195O.
Rod D6as. gitaris dan bassis.
Lahir: 13 Februari 1951.
Russ Field, gitaris, bassis dan
pianis. Lahir: 'l September
1 949.
Dave Bartram, gitaris, bassis pianrs
dan penyanyi. Lahir : 23 IVlaret

1 0i,

Buddy Gask, bassis dan penyanyi.
Lahir : 18 Desember '1948.

Trevor L€slie Oakes, git6ris.
Lahir : 9 September 1946.
Al James, gitaris. Lahir : 13
Januari 1950.
Malcolm "The Duke" Allured,
drummer. Lahir: 21 Agustus
1 945.

Lahirnya Showaddywaddy.
Di tahun 50-an ada sebuah

band Amerika yang bernama
"The Dlamonds". Sebuah hit
mereka bernama "Little Darling"
yang ketika dinyanyikan diiringi
dengan back-ground : "showaddy-
waddy.,.. showaddywaddy..."

Suatu idee gila . . . memang-

o
tB-7231.-

PENGGANTI JIMI HEI{DR IX

mBIlNIr.mil/ER
I MPAT tahun lebih Jimi Hendrix sudah

E [ff:",*' k ;;l;"]n :ilxl:' itTi,l'T?:3:;
I oegrru r, uaya permarnannya memang punya

bentuk yang serupa dengan Hendrix. Tapi dibanding
dengan Jimi, Robin tebih pop. Karena dia tidaklah
seberat Hendrix, namun dalam hal-hal tertentu
gitaris baru ini punya persamaan yang persis, hingga
karenanya dia diberi julukan sebagai pengganti Jimi.
g tt-"

Seperti halnya Jimi pula, maka
Robin bisa memberikan suatu
bentuk musik yang sempurna
dengan hanya diiringi seorang
bassis dan drummer. Musik yang
lahir dari jari-jari Robin yang
menari-nari di permukaan grip-
grip gitarnya adalah musik agresif
dan panas. Karena dia seakan-
akan hendak menunjukkan bahwa
dibandingkan dengan gitaris-gi-
taris blues lainnya seperti Eric

Clapton, Johnny Winter, Rory
Galagher, dia adalah lain. Hal ini
bisa dilihat melalui albumnya
yang laku keras: For Earth
Below. Melalui album ini Robin
mengadakan pertu n.iukan-pertun-
jukan yang berhasil sangat m&
muaskan diAmerika dan lnggeris.

Robin Trower dilahirkan pada
tanggal 9 Maret 1945 di Southend
On Sea (lnggeris). Ketika mencapai
usia 22 tahun, dia bergabung
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dengan Procol Harum dan ikut
memperkuat lagu Whiter Shade of
Pale yang terkenal itu. Pentilan
blues yang sudah dimilikinya
ketika itu, menyatu dalam musik
Procol Harum yang klasik-rock.

Jimi Hendrix memang meru-
pakan idol pujaannya sejak lama.
Bahkan ketika Jimi mengadakan
konsernya di London pada tahun
1969, Robin menonton. Akibat-
nya pengaruh Hendrix memang
terasa dalam permainan Robin
selaniutnya, apalagi setelah dia
keluar dari Procol Harum dalam
usaha untuk membontuk cirinya
sendiri, kehendrixandalam aran-
semen musiknya amat menonjol.
Dari situlah Robin mendapat
sebutan sebagai pengganti Jimi
Hendrix yang baru lahir.

.",:l#' l&',:* ::::'''i#x
Dreamer, yang ditulis dan diaran-
semenkannya sendiri.

Suatu yang menarik dari
pribadi Robin adalah, jika sudah
mulai memainkan gitarnya, maka
dia bertingkah seperti orang
mabok. Mabok untuk memberi-
kan musik yang lebih baik,
kepayang untuk mementil
gitarnya tanpa henti.

Tapi tidak sebagaimana Jimi
yang suka obat bius itu, Bobin
beranggapan bahwa musik juga
merupakan bius baginya. ltulah
sebabnya dia bisa bermain seba-
gaimana orang yang benar-benar
sedang mabok: setengah sadar,
tapi masih cukup lincah mengatur,
gerak jari-jarinya. (OT)

P
ALING ridak,sekali dalam
sehari riop diskottk dt
Jerman tentu memutar itu
l,ad1, Bump mengiringi

goyang para pengunjung. Di
samping nama sebuah hit, Lady
Bump adalah juga nama sebuah
Jiskotik yang terletak antaro
F le sb urg dan Garmisch-Partenkir-
chen di negara Httler, Jerman
Don "Bump" sendirt adalah nama
;ebuah tarion baru, di mana
mokzud atau arti dari tarian ini
'alah untuk mengundang pasangan
rapaya mendekatkan dtri pada

Jelasnya, tarian ini di titik
beratkan pada posisi pd*angan
lang saling membelakangi, ber-
inggungan paha, pinggul, ping-
gang, pokoknya menurut enaknya
yang menarikan.

Sebe tulnya yang menemukan"Bump", bukanlah Pennl', 7nr-
.:inkan sehuah grup tnggeis
Kenny. Tapi melalui Penny yang
;sal Muenchen dan beruia 27
:thun serta berambut merah int,
Bump meniadi sebuah taian
tenuh sensasi yang digemari
crang. Orang-orang mengenal dan
';ruh "cinta" pada Penny, justru
,:erena show-nya di "Lady Bump"
::'1.

"Seperti yang aku alamt,;;ring teriadi ", menerangkan
Penny.

''Kebanyakan bintang untuk
.:eniadtkan phtrnya sebuah'c:r" adalah bilo mereka sertng
*":in pada siaran radio atau TV.
::suCah itu para penggemar akan
^:enccri platt-platt tersebut. Tapi
:;:t mengalami sebaliknya. Se-
" ::;t1g fis7y aku dapat mendengar
::,t:u melalui siaran radio. Dan

baru sekarang aku mendapat
tawaran unfirk moin di TV,
s?glti : dari Spanyol, Inggeris,
n2Uy! dan Ausria. Tapt iyang
sekali hal tersebut sulit kuterinu,
Ly:"o Tebagai penyanyi dari
silver LonL'ention Group,, aku

tak bisa lama-lama absen. bersama
mereka aku harus hadir untuk
orang-orong di Amerika dan
Jepong. Di tahun ini aku akan
bersoma mereka selama tiga
bu.lan. Lagi puh adalah tidak fitrbila aku terhlu lama tiktn
"kheki" rekan-rekanku Ramona
dan l.inda. Sebaiknyalah aku

TARIAN PENUH
SENSASI
DENGAN
GAYA

.:g;z

.-\.ioR - 7g

cepat:cepat anskat kaki sebelum
aku "dituntut" ganti rugi," kata
Penny mengakhiri kalimatnya
dengan sedil<it gurauan. ***

O <n-tztl
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DE]TilYSIIBRY
WARTAIVAN INDONESIA

Y\NG BERTUALANG
DI DUNIA INTERNASIONAL

c lH"o::ll"ii:"."',T ffi 3,'.'J J ISHX'.B.Iff TLffi ;

) I;:.ffi iflT,Ti1,**H,.ffi ;';i,t;'-,lb,u,o u.
konperensi pers kemarin", kala Masheri Mansjur, Managing

Editor majaiah Junior, rekan sekantor.
Denny Sabri merupakan seorang sahabat terpuji yang tak

bisa dilupakan. Waktu saya ke New York pada bulan Mei
tahun lalu, secara khusus dia mengadakan pesta muda-mudi di
"kantor" majaiah Aktuil di New York untuk menyambut
kedatangan saya di kota metropoiitan dunia itu.

Mula-mula saya cari dia ke
Senayan.

"Mana Denny ?" tanya saya
pada semua orang. Tapi tidak ada
yang bisa memberi jawaban.
0rang Deep Purple sibuk pasang
lampu. Yang menurut Toto
Rahardjo dari Aktuil, untuk bikin
panggung ini saja, termasuk
pasang kabel-kabel raksasa untuk
menghidupkan lampu-lampu D eeP

Purple yang ratusan itu menelan
biaya lima setengah juta ruPiah.

Achmad Albar, duduknya
seperti te{engkang. "Kita tidak
bisa main malam ini, sebab

alat-alat kita belum dipasang.
Mereka saja belum selesai prsang
alat, padahal waktu sudah men-
jelang malam", keluh Achmad
Albar pada saya.

Karena tidak menemukan Den-
ny Sabri di Senayan, terpaksa
usaha pencarian dilanjutkan di

'"io

Hotel Sahid. Selama 3 jam saya
menunggu di lobby hotel men-
tereng di jalan Sudirman itu, yang
banyak kosong kurang peny!'wa.

Dalam masa menunggu itu,
nampak Grace Simon yang janda
sibuk mengurus Tommy Bolin,
gitaris Deep Purple yang traru,
pe ngganti Ritchie B lacknore.

.- Ngapain sibuk-sibuk ? tanya
Masheri Mansjur dari Junior.

+ Cari tukang pijit I Tommy
Bolin tangannya tiba-tiba jadi
bengkak I jawab Grace Simon.
Akhirnya Grace bisa mengusaha-
kan seorang tukang pijit, dukun
dari orang Ambon.

Setelah dilunggu selama 3 jam
di lobby IIotel Slhid. Denny
Sabri yang kemontok-montokan
muncul rnenggandong seorang
dara manis.

"Sebentar Dang uya naik
dahulu ke atas !" seraya meraih

otlr*r"* dara manis tersebut yang
tidak lain dari Hanna Wijaya,
Runner Up Ratu Jabar waktu
masa kemahkotaan Tuty Eli-
zabeth Lumanauw.

Setelah ditunggu berselang
puluhan menit, kemudian Denny
Sabri muncul lagl di lobbY, tetaP
dengan pinggang Hanna Wiaya di
rangkulan tangan.

"Dang ! Saya pergi dahulu ke
Senayan ; Anak-anak DeeP PurPle
ngamuk-ngamuk karena keterlam-
batan pasang pangguug", kata
Denny.

- Ada apa ? tanya saya Pada
Toto Rahardjo.

+ Pernasangan pan&qung ter-
lambat I Kita saling salah menya-
Iahkan ! Kita tnenuduh bahrva
keterlambatan ini karena Deep
Purple. Kemarin kita sudah
menyarankan agar perlengkaPan
dibongkar dari pesawat dan
ditumpuk di SenaYan dahulu !

Untuk itu truck-truck sudah kita
siapkan. Mereka menolak. dengan
alasan besok pagi saja sekaligus.
Karena kemarin tidak jadi, Perusa-

-

haan truck menganggap banwl
penyewaan sudah batal. Bar{
siang tadi mereka berangkat kl
Halim Perdanakusumah untu!
mengangkut sebegitu banYaknY{
peralatan, kata Toto Rahardjo. I

Sikap Denny Sabri sePertl
tidak mau melayani ini meruP{
kan satu pukulan bagi saYa. Hal
uri membuat penilaian Yad
sedikit minor prda sang foreid
editor tersebut. Sala beranggapal
bahwa lemperamenl Denny agal
sedikit "sol penting" drn "sol
sibuk", mentcng-nrenlatrg maf
orang sedang tertrrlu pirdanyal
Karena r ida k btr lelt d isrngk{
bahu a Derxr] Srbri-lah yanl
mendatangkan grup rrksasa sl
jagad itu ke Indonesie. Pulultal
buku saya tenlang Kritik fi{
dan kejahatan Mafia yang sa{
be[ waktu ke Amerika di bulal
Mei tahun lalu .- masih lertillggl
di rumah Denny di New Yorl
Meliha{ gelagat yang dernikial
sayc tidak berharap memperold
kiriman buku itu lagi. I

Beberapa hari berselanS keml
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::n. Denny Sabri berkunjung ke
.- itor Junior.

''Sumpal-r rrampus, saya tidak
:,hu bahrva i/ang kau tunggu di
-bbf itu adalah saya pribadi !

i,r'a pikir kau tadinya srma srjc
Jinsrn warlawan lain yang ingin
nenonton Deep Purple", kata
Derurl, pada penulis.

Waktu dl lobby Hotel Sahid,
foto Rahardjo juga menawarkan
untuk meronton f)eep Pnrple,
iapi saya tidak punya minat ;

Sudah terlalu banyak wartawan
vang merubungi pertunjukan ter-
sbut. Demikian pula dengan
Rerny Sylado, secara khusus pada
raktu Deep Purple main di
Seuayan telah pergi menghindar
tour ke Yogyakarta. Papa Finfin
hikin aturan kalau Remy mau
nonton hams antar pass photo ke
iantor Aktuil, untuk itu Remv

ogah !

Macarrmacam memang ulah
orang dalam menyambut keda-
tangan Deep Purple. Sebuah
majalah musik sampai menye\/a
sebuah kamar tepat di samping
kamar para pemain Deep Purple
sebagai markas operasi untuk
pengcover-an berita.

Beberapa saat setelah Denny
Sabri tiba di kantor majalah
Junbr. Emmy Salim datang
dengan tujuan yang sama, omong-
omong dengan saya. Saya jadi
kebingungan, melayani dua orang
sekaligus dalam waktu yang sama.

Masheri Mansjur saya sodok !

'lilawancarai dong, Denny, ten-
tang pengalamannya mendatang-
kan Deep Purple", pinta saya
pada Mastreri. "Nanti rekaman
hasil wawancaranya biar saya
yang tulis !"

"Aduh, enggak bisa, Bang !

Sudah dead line Junior nih !"
jawab Masheri.

Br*#";)::;;
menerima serbuan para fans
lJanyak yang menyerbu masuk
karnar waktu Deep Purple sedang
di sini. Tapi saya tidak punya
waktu untuk melayani merekir"
Syaraf sayr tegang dibikin Deep
Purple ini ! Saya tidak bisa
lamalama di kantor ini ! Ada
cewek yang sedang menunggu di
mobil. Kasihan, kepanasan !" kata
Denny.

Kebetulan, pikir saya. Ada
alasan untuk mengundurkan wak-
tu wawancara.

"Saya sibuk, kau pun sibuk !

$,na!4 P\

Kapan katr ada u,aktu l:riu untr:k
berbicara ?" tanya sa1,a.

"Saya menginap di Ho tei
Marcopolo, besok sudah pulang
ke Bandung. Saya ada rvakru
sesudah jam 24.00 tengah malam.
Kalau kau mau datang, uya
tunggu kamu, tapi harus setelah
jam 24.00 tengah malam", kara
Denny.

NEW APRIL I975

s
TAND JADI satu-satu,
pikir Mya. Waktu di
Amerika pun saya ber-
buat begitu pada Denny

Sabri. Suatu malam di bulan Mei
tahun lalu, saya sedang makan di
restoran Ramayana Neri, York
bersama seorang pejabat Konsrrlat
Jenderal Indonesia di New York-
Tiba-tiba ada panggilan tilpon,
kutanya dari Denny Satrri :nru
llie anr.

"Saya baru dengar bahwa
kamu sedang di New York. Saya
sudah cek semLla tcmpat ),ang
mungkin didatangi orang Indo-
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nesia. Baru ketemu di Ramayana
ini i Kapan pulang ?" ffaDenny.' "Besok pagi, subuh, iangsung
ke Los Angeles !" jawab sa1,a.

"Biar bagaimana saya harus
bertemu dan berbicara dengan
kamu !" kata Denny.

"Kalau begitu saya tunggu
kamu di ManslieiC Hotel setelah
jam 2.00 malam"', jawab saya.

Waktu itu Denny Sabri punya
kesibukan yang berhubungan de
ngan kantornya, perwakilan Chad
di PBB. Presiden negara dimana
dia bekerja, Tombalbaye baru saja
sebulan dikudeta dan langsung
mendapat hukurnan mati potong
kepala. Sejak Chad yang Afrika
merdeka di tahun 1960, Tombal-
baye jadi Presiden. Isterinya 14
orang dan punya ?8 orarg.
Kebetulan anak terzulung Tom-
balbaye Djasingar (26 tahun)
bersama dua orang adiknya yang
sekolah di New York, adalah
teman Denny.

Seperti halnya kebiasaan bebe-
rapa negara baru merdeka di Asia
dan Afrika yang masih terus
bergolak, zuka menganut hukum
babat. Alias kaiau sang ayah turun
takhta, anak-cucu bekas penguasa.
pun ikut dikejar-kejar. Kekhawa-
tiran seperti itu rirasih adz pada
Djasingar. Maka segera sesrdah
mendapat kabar ayahnya dihu-
kum pancung, dia ingin bersem-
bunyi ke Haiti, sebab aegara ini
punya hubungan baik dengao
Chad sewaktu Tombaibaye jadi
Presiden. Untuk itu Djasingar
minta bantuan pada Denny Sabri
membeli senjata. Dan dari Bowery
- tempat penjualan senjata gelap
di New York, Denny berhasil
membeii 3 pucuk pistol colt dari
kaliber 38.

Malarn itu, Denny Sabri
bertilpon dari 5755 Henry Hud-
son Parkway Bronx, N,Y.10463,
kediaman Dubes Chad yaag
sedang bepergirn ke Washington.
Dube s untuk Amerika Serikat,
merangkap Dubes untuk Mission
Chad di PBB posisinya sulit
seperti teiur di ujung tanduk.
Sebal-. dia ma.siir angkatan Tom-
balbaye, Presiden Chad yang
sudah dipancung. S{aiam itu Dan-
ny Sabri dan Enny mempersiap-
kan rumali tersebut untuk per-
sembunyian Rene higarndingabe,
Direktur Bank Central Chad.
Wakru kudeta'.'erirngzung raja
uang ini kebetuian sedang ber-
sidang di Amerika. Secara diam-
diam, menunggu perkembangan
lebih jauh. Dul-.es Chad di
Amerika meiindu;rgi bekas-bekas
pengikut Tombalbaye. nsn kawan
sava l)enny Sabri terjepit dalam
pertarungan ini. ]iia terpaksa
mengkary5 di Nlissicn Chad. di
PBil unrLri< i:',en.:perpanjang hak
tiuggal di regeri Paman Sam itu.

l{enunggu l}eal1, Sabri di
trlarcopoio Ji;kitrr: sesu. ah lewat

{KE HAL. 20)
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P
ERAWAN ayu Yang baru
saja meraYakan ulang
tahunnya Yang ke-18 ini,

ternyata nama resminYa MenY

dengan buntut belakang nama

Bapaknya Budiman, sedrang Per-

wira Tinggi AKABRI di Magelang.

MenY Budiman mulai dikenal
orang sebagai artis PenyanYi
ketika ia berhasil merebut iuara
Pop Singer Ramaja 1972 di kota
Malang dan iuara ll PoP Singer

1974 sekota Magelang'
Meny Budiman Perawan asal

Pemantangr Siantar Yang dilahir-
kan 22 SePtember 1957 ini,
bercita-cita ingin iadi seorang

seniman musik kenamaan di
kawasan RePublik Yang kita cintai
ini.

Pantaslah kiranYa kalau seiak

kelas lll S.D. MenY sudah mulai
belaiar tarik suara. Selain itu
perawan ayu Yang berkulit kuning
langsat ini, masih duduk di
bangku S.K.K.A. "Cor Yesu" klas

ll Malang.
Dan sewaktu bertemu dengan

wartawan Junior, ia berkata:
"setelah tamat SKKA, saYa akan
neruskan di Akademi Musik di
Jakarta, Oom".

Meny Budiman Yang iuga
mempunyai hobby drama lagu

NAIilENIilY
tilBulDiltilN\^ANtil
Masih tolak tawaran nyanyi

diNIGHTCLUB

h

\r
I

12
JUNIOR _ 78

dan nonton film ini, juga Pandai
berolah raga renang dan bola
basket.

Selain berbicara tentang karier
dan hobby, adakah keinginan
Meny untuk membantu ibunYa
dalam rumah tangga ? Jawab
Meny : "Tentu dong, saYa kan
wanita".

Lalu apa yang MenY tangani
terlebih dulu ? "Oh, kalau Yang
dimaksud itu, saYa lebih senang
memasak dan home decoration
dari pada iahit rnenjahit, sekali'
pun dalam hal ini ibu sudah ada
yang membantu dua orang dalam
urusan dapur dan lain sebagai-

nya", begitulah sambung MenY
Budiman kepada wartawan Ju-
nior-

Sifat kewanitaan MenY anak
Pak Budiman Yang memang
budiman ini, patut dicontoh oleh
rekan-rekannya dan biduanita
lainnya baik yang sudah PunYa
setumpuk predikat maupun Yang
belum punya sama sekali.

Meny yang sekarang bermu-
kim di kota dingin IVlalang, telah
mengembangkan kariernYa ber-
sama Band "The Golden Dam"
yang namanya cukuP beken di
kota dingin itu.

Seiauh Pengalaman MenY ten-
tang tarik suara, Pernahkah Menv
melang-lang dari Night Club Yang

satu ke Night Ciub yang iain ?

Jawab Mehy: ' Sebenarnya saya
banyak yang menawari untuk
bermain di N,qh: Club, namun
untuk sementa16 inl, semua
tawaran yang be;k iri saya tolak"-

.Mengapa Meny na'us menolak-
nya, kan rnenarnlf,ar lnkam buelt

Meny ?

"sebenarnya rnemang demi'
kian", ujar ffisrl sambil ketawa,
"Namun ap3 bc eh buat, MenY

kan masih se<c ei Oom", begitu-
lah sambung";'a kepada wartawan
Junior.

Lalu ba-:e mana masYarakat
bisa mene:-3 daa menggemari

suara Meny i
Jawabnve sambii menggigit

saputangan y319 melekat di
tangannya: 'E:rah Yah ? TaPi
yang jelas s.ya sering diaiak show
oleh Goideo 3a'rr ke Pertemuan-
pertemua. cl U\BRA maupun di
Sarinah \1: e^E".

Me.v 3 !C iman Yang mem'

Pu-v3 -i)a ceoan gemilang lni,
sebage osc'ang wanita, ia tidak
m€ia.;aikei,varna kesenangannYa
aa-.h.:^ 

^ 
rrl

','e -r B ud iman Yang saat in i

i.g-cai di Jalan Surabaya 2

'.1e a.g, rr1;p salam buat semua
pembaca Junior di mana saia

berada.'* *

O trsset'-
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D'SYS DflN THE OUEEN
ALAU dulu Diana Sis-
ter's cukup dibilang
menggemparkan masya-

rakat sekotanVa bersama band
kenamaan lbu Kota Antique
Cliq ue, namanya Vang telah
berhasil sukses di tepian danau
Toba, maka untuk yang pertama
kalinya Diana Sister's band cewek
asal Medan ini, dala!.n lawatannya
di daerahdaerah di Pulau Jawa
muncul pertama kali di open stage
Tarnan Remaja Surabaya. Dan
muncul bersama The Oueen, band
cewek lbu Kota yang namanya
cukup menjulang linggi luga itu.
Malam iru telah berhasil menarik
penggemar-penggemarnya se-
banyak 1 O.00O orang.

Sekalipun Diana Sister's ini
baru berumur enam bulan, namun
pemunculannva yang pertama kali
di panggung terbuka Taman
Remaja Surabaya malam itu boleh

dibilang bisa menguasai pengun-
,i ung yang beriubel-jubel.

Juli sang vokalis D'Sys yang
berperawakan tinggi gede dengan
bola nnranya yang kejantan-jan-
tanan tajam sena pakaian khasnya
yang terbuat dari kulit berwarna
merah jambu, yang terbuka di
bagian dadanya malam itu,
nampak sekali b*rmain penuh
atraktip dan demonslratip. Sekali-
pun aktion's kejanggalan itu ada
pada aktionnya yang kelewat
gaya.

Sedang person lain Vang
antaranya Mardiana (Organ) Ros-
diana (Saksopon), Herman
(drumer), Yusdiana (Bass Gitar)
dan Saud pemegang melody
yang hanya sekedar memperkuat
alunan teriakan Juli yang jing.
krak-jingkrak sekararan di pang-
gung malam itu.

Sedang lagu-lagu top yang

nongol pada malam itu antara
lain : "Time for Us", "Storm
Brenger" "Love Hurt"
" [Vlismisry" - serta sebuah lagu
yang cukup berkesan di hati
pengunjung dengan judul "Fatwa
Pujangga" yang dialunkan oleh
Yusdiana yang mendapat applause
pengu niung.

Dengan berakhirnya musical
show babak pertama oleh D'SYS
asal Medan ini, maka muncullah
saat yang dinanti-nantikan sebagai
puncaknya yakni "THE
OUEEN".

The Oueen yang malam itu
muncul dengan formasi yang
kurang lengkap, karena tidak
hadirnya Titiek Pramujo yang
peniup saksopon itu, nampaknya
sedikit mempengaruhi jalannya
atraksi. Dan hal ini telah diakui
se'idi.i oleh Sri Mujiran sesaat
ditemui orang Junior.

GEMPARKAN
SURABAYA

Untung sala malam itu Sri
Mujiran pemegang bass gitar itu
dengan teriakan-teriakan suaranya
yang sedikit parau mampu mem-
buat pengunjung untuk bertepuk
tangan selama dalam pertunjukan.

Acara musical show malam itu
nampak lebih menarik dan unik
sekali setelah sang drumer - Any
Kusuma memanggil dua pemuda
untuk naik di atas pentas yang
kemudian berjoget bersama pe-
main-pemain The Queen.

Sedang The Oueen sendiri
malam itu banyak menampilkan
lagu-lagu yang sentimentil saja.
Kecuali itu mereka-mereka ini
sempat pula menampilkan dua
lagu yang cukup top antara lain :

"Soldier of Fortune" (Purple) dan
"Since a good wrothernya Grand
F unk".

C (tssA).

JULIANA SRI MUJIRAN
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Junior lalan K€!on Kacang 29l4 Jakarta'
sLoLtun iawaban terbaik dari "seumpama No

"Pacai anda digebuk orang" adalah sebagai berikut a

1. Zulaiha Hartati R' Jl Sei
Rendang 13 llir No. 21'
Complex frf Aduma Niaga
Palembang, Sumatera Sela'
tan :

"Begini saia, akan saya
biarkan si Paman memukul
cowok gua, samPai dimana
kekuat€n Paman Punya ta'
ngan. TaPi awasssss, kalau
cowot< gua samPai cedera
lantas langsung meningqal
dunia, si Paman harus me-
nanggung risikonya. Si Paman
harus menggantikan cowok
gua biarpun si Paman sudah
mempunyai isteri lima orang
dan anaknya sudah dua losin.
Gua enggak jadi soal, Yang
p€nting ada Pengganti cowok
gua yang sudah meninggal'
Pokoknya si Paman tau rasa
sendiri !" (Masak keponakan
sudah gede tapi dilarang
pacaran, bukan anak-anak lagi
dong ! Rasain dsh).

2. Sjarn{rbi, KomPleki Hoktong
di Peiaju, Palembang :

"SaYa akan bertindak. Mau'
pun dengan kek€rasan, mau-
pun mengadu k€ Polisi. Bila
dibiarkan enak saja orang
menqhinaku. Kaiau diberi
kekerasan, suPaYa orang bisa
segan dengan tamPangku
yang begitu segan/sadis. Bi'
lang orang melihat tam'
Pangku Yang begitu' orang
semua tidak berani lagi kan !'

3. Soeko Widayati, LamPer Te'
nqah V/647 B, Semarang :

iiLiar iaia deh, mereka kan
sama-sama leiaki- TaPi tunggu
dulu l! Memangnya Paman
nuxiit sru nih. Tak usYah
ya !"

4. l\ndi Suwarto, Jl SingonoYo
39 A/ll, Sajonegoro:
"Caaaiiilia, sudah teran9-
terangan nih dia nyari Penya'
kit. Sudah bosan hidup luh.
Mau ngajak ribut apa ?!!!
Belon tau sih kamu, gua kan
instruktur karate, sudah Pe
ngalaman tagi". (Buat dik Jun
tersay, jangan takut' tenang
saja Pasti aman, gua kan Pacar
lu).

5. Hulman P, J.l Sumatera lOo'
Belawan, Sumatera Utara :
"Yanq Penting melihat ke-
dudukan Persoalan ? Bukan
cantiknYa kita membela Yang
cantik, walauPun cewek kita
jelek, bukan karena jeleknya
kita menYalah i musuh dari
c6wek kita. Pokoknya Per'
damaian Yang harus kita
selesaikan. Mana Yang benar
harus dibela. Mana Yang salah
harus ditinggalkan, walauPun
cewek kita Yang cakep
s€langit ! Alasan saYa' ms
inalu kan nama baik saya
walaupun saya sebagai co'
wo kn va "-

6. Hardi Arief, Jl G Simanuk-
manuk 18, Pematang Sian'

No.30
,,ANDA JADI SOPIR TAXI"

28 dengan soal

tar :
"cihuuuuuY, kebetulan
meck ! l<esempatan baik juga
nih. Akan aku Praktokkan
ilmu karate Yang hampir
tamat aku P€lajari, untuk
menghajar moroka Yang
menggebuk Pacarku. Tak
peduti mereka sahabat karib'
ku atauPun Pamanku".

7. Simmy MamadaYa, Jl Lak-
sana dalam 325, Jakarta 3

*** 'rKalok cew6k gu€ digs'
buk teman karib gue' gue
lihat dulu teman karib gue
yang mane, kalok die teman
kaliber "teri" Yeee€e, gu€
6mbat di tempat. TaPi kalok
dia kakaP, wahhhhh, entar
dulu, lebih baik gue dame aie
deh. (bukan ape-aPe' soalnye
begitu gue mau embat, terus
die keluarin lembaran Sudir-
man Yang nolnye konvoi
bukannye rusak gue. Maka-
nye dame ai6 kan heres'
cewek dapet doku, Ya gue
dapet juga).
* * * "116161 cowok gue di-
gebukin Paman, gue Paling-
6ating nasenatin cowok gue
suPaYa laen kali kalokdateng

. lagi bawa apel atawe anggur'
86gitu Paman 9ue nongol
"sambit" aje mulutnye ame
apel/an99ur, gue iamin die
mau mukul bakalan kagak
iadi"' (Betul enggak kak
Daktur).

8- Endang 5Y, Jl Ronggolawe
No.2, Bojonegoro t
"Akan gue tantang siapa saja
yang berani gebukin Pacar
9ue untuk berduel di la-
Pangan terbuka, biar semua
orang tahu kalau gue tidak
bisa diPisahkan sama cowok
gue karena cintrongnYa gue
sudah terbirit-birit".

9. sholehudrn As, Siswa STMN
ciantur, Gg Rambutan No.
6/8, cianlur :
*** ',Beqini yah I Gebukin
aje ame kite dua-duanya
suPaYa tidak sekali-kali lagi
melakukan begitu. Kan co-
woknya tidak mau gebukin
pacar gue lagi. Kan aman
ya !!!
*+* "Biarin deh Yang sakit
die, kan bukan kite. Kan kite
ame di€, bukan ame Paman-
nye, yeah !!!"

10, Supandi, Kojawan V125, Ka-
mal, Madura :

"Waduh runyam nih ! S iapa
yang 6ng9ak mangkel, punya
pacar cakep kayak gitu
digebuk orang. Kalau pacar
9ua yang digituin, gua balas
gobuk orang itu, enggak
peduti itu t€man karib gua
atau siapa saja. Kecuali kalau
yang gebuk itu orang tua
sendiri, gua kasih dispensasi,
asal gebuknya Jangan terlalu
keras dan ,angan diulang dua
kali !"
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frons J, no."i ini. Dan
Emil Arifin. Penyanyi ini

masih cilik sekali. Sepintas orang
akan mengira dia masih menetek
sama ibunya. Usianya baru lima
tahun. Pengalamannya rnulai me-
nyanyi, dimulai dari muncul pada
resepsi pernikahan lantas di-

dan sebagainya.
"Yang ngaiar Emil menyanyi

siapa ?"
"Mama !"
"Jadi mama bisa ncnyanyi

j uga ?"
Mamanya yang mendengar

pertanyaan ini mencoba senyum.
Dan Emil Arifin melirikkan rnta-
nya yang jenaka itu dulu, pada

EMILARIFIN
SUPERSTAR CILIK
NEGERI PADANG

sambung pada perayaan 17
Agustus dan sampai sekarang
in ilah.

"Umur 3 tahun, Emil sudah
mulai rnenyanyi l" kata ibunya
yang duduk menemani ngobrol.

Nama Emil sendiri diberikan
orang tuanya bukan kaitannya
disebabkan ada nama macam
Emilia Contessa. Melainkan papa-
nya Emil amat mengagumi pe-
ngarang besar Emila Zola, p-
ngarang 'yang amat disontek
novelis [Vlotinggo Boesie itu.

Dan sorupa nasibnya dengan
Yanti Puspita atau Akmal Sulin,
Emil Arifin ini lengket sebagai
vokalis tetap dalam band Maria-
n i's.

"Kenapa Emil mau jadi pe-
nyanyi ?" tanya Junior pada
anak kecil yang memang nian
pandai dalam urusan tarik urat
in i.

"Habis lagu Emil ada", lawab-
nya.

"Berapa banyak lagu Emil
itu ?"

"Ada 32 f' lawabnya ke-
kanak-kanakan.

DENGARKAN KASET

Barangkali di kota Padang,
yang banyak memiliki penyanyi-
penyanyi itu, Emil Arifin terma-
suk penyanyi yang cilik. lstilah
Minangnya, ketek ! Sang penyanyi
cilik berzodiak Sagittarius dari pa-
pi lnsinyur ini, otaknya banyak di-
gerruki lagu-lagu yang memang
hapal luar kepala, seperti lagu
berjudul Baby Blue, Cinta kilat,
Abang becak, dan setumpuk lagu-
lagu Minang seperti Anak salapan,
Ubek dan kacang, Maelo padati,

JUNIOR _ 78

mamanya . lantas ucapnya :

"lndak !" (Maksudnya sang mama
tak bisa menyanyil.

"Lalu kalau mamanya enggak
bisa, masak rnlmanya yang ngajar
menyanyi ?" tanya Junior yang,
dibuat terkekeh-kekeh akan ke-
lucuan si jenaka ini.

"Emil dengarkan kaset. Mama
yang aiar", katanya.

Dan mamanya meminta Emil
melagukan Baby Blue.

"Coba Emil nyanyikan agak
sepotong", pinta mamanya.

"Apa sepotong ?" tanya Emil.
"Ya nyanyikan Baby btue

sedikit saia", pinta mamanya lagi.
Dan Emil tanpa malu-malu

membuka bacotnya yang kgcil itu,
mengalunkan lagi permintaan ma-
manya. LyrikJyrik yang di-
semburkannya, tidak terdengar
patah-patah, malah,ielas sekali.
Suaranya cukup baik. "Saya nga-.
jar dia, misalnya sore-sore, saya
kasih ia dengar kaset", kata
mamanya selesai Emil menyanyi,
"Sudah dia dengarkan berulang-
ulang. biasanya dia sudah hapal
dan tahu kernana riada-nadanya.
Tinggal lagi nanti saya hanya
memperbaiki kata-katanya saja.
Sebab kalau enggak dibetulkan,
pendengaran anal( kecil kan suka
keliru", tambah sang mamanya
Emil.

PUNYAPACAR ?

"Emil rnasih ngompol ?,,
' ".Enggak ! Adik saja sudah

enggak ngon{pol lagi", jawabnya
lucu, "Kalau mau kehcing, Ernil
pergi ke kamar mandi l" tambah-
nya, Dan menghamburlah ketawa-
ketawa mamanya, orang Junior
serta anak€nak 

. Mariani's yang

mendengarkan percakapan ber-
sama Emil ini.

"Memang si Emil iniorangnya
berani !", tegas Hanny, bassis
Mariani's, "Kalau di pentas dia
enggak malu-malu. Protokol se-

ring ngajak dia ngomong dan dia
enggak mau kalah, melawan terus.
Itu yang kita salut. Orangnya
enggak pernah takut dan enggak
groggy kalau rnenyanyi".

"Tapi kalau mau ngajak Emil
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nyanyi, sore{orenYa dia harus

ai.uff[t tidur dulu. Kalau enggak

dia bisa tidur dan enggak iadi
nyanyi malamnYS", tarnbah Wie'

de organis dan pitlrpinan Mariani's

Group.
"Pacar Emil siaPa ?" mamanya

yang membantu menanya.
"Ada ! Si Suzan !" iawabnya'
"Anak mana dia?" tanya

Junior.
"Anak Pulau Karam !" tnrak-

sudnya melucu menvebutkan Pu-
lau Tenggelam, sebab Karam ber-

arti Tenggelam dalam bahasa

Minang).
Dan ngakak lagi semua.
"Pacar Emil rancak ?" tanya

Junior.
"Ya 1", iawabnYa, "TaPi si

Hen nakal".
"Si Hen itu siapa ?"
"Pacar Suzan iuga", iawab

Emil, "Tapi dia itu nakal sekali.

"Kata mama, kalau rambut
pendek. enggak bdleh iadi PenYa-
nyi !" jawabnYa.

"Cukur Ya ?"
"Enggak, enggak boleh dicu-

kur sama mama. Mama bilang biar
jadi penyanYi. Biar jadi Pernain
band. Biar rambut diPaniangkan"'

Emil belum mengerti soal

honornYa menYanVi. TaPi kata

mamanya, honor Emil diganti
dengan mainan. mobil-mobilan
atau kapal terbang". Sebab dia me-

mang suka Pada mainan itu l"
jelas mama Emil.

Dan kin i dia sedang dilatih
bermain drum. Untr.tk urusan int

dalam waktu relatit singkat saja,

kata mamanYa Yang duduk me-

nemani ngobrol, Emil sudah me-

ngerti penuh.

"Pokoknya dia kalau mukul
drum, maat-maat lagunya sudah

enggak ada Yang fals- Memang

DAN

Y\NTI PUSPITA
BIDUANITA INI

Direbutnya mainan si Suzan"'
"Lalu Emil Pukul ?"
"Enggak. Dia konci Pintu.

ditinggalnya saya sama Suzan di
luar".

Lantas Suzan itu siaPa, maka

iawab malnanya Suzan adalah

anak tantenya. "Karena bandel, si

Hen itu sering diPukul mama-

nya", kata Emil lagi'
"Emil enggak suka ber-

antem ?"
"Suka ! Sarna orang lain iuga,

sama yang lahat. SiaPa Yang,iahat,
saya Pukul aia kuPingnYa !"

Dan Wiede menambahkan :

"Kalau ada anak-anak kecil, terus
ganggu alat kita, biasanya Emil
yang suka marahin !", kata Wiede.

';Kalau rnakan sukanYa Emil
apa ?", tanya Junior lagi'

"lkan Panggang dan telor !

Soyur sama daging enggak suka".
"Jadi sukanYa lagi ?"
"Mie suka !", jawabnYa lucu

lagi.
HONORNYA DITUKAR MOBIL

Penyanyi cilik yang berambut
gondrong ini, ketika ditanya peri-
hal rarnbutnya, mengeluarkan ia-
waban pula dengan gaya kanak-
kanak yang amatlah sukacita
rnanda ngarnya.

anak ini lekas PintarnYa l"
Emil Arifin memang bisa di-

tarok sebagai suPerstarnya Pe-

nyanyi cilik di kota Padang. Di
panggung gayanya menyanVi me-

mang lincah. Di luar Panggung
juga gayanya mengobrol amatlah
lincah. Katanya dia mau menYanYi

sampai umur sepuluh, lantas dia
rentangkan kesepuluh iari-iari ta-
ngannya. Dicoba kita bohongi
dengon jari tujuh, dia namPaknYa

mengerti dan dia sebutkah salah,

lantas dia sebutkan bahwa itu
tuj uh.

"Kalau sudah besar mau ladi
apa ?"

"Mau iadi orang iaga anak-
anak !", katanya. Dan maksudnya

ladi polisi.
"Jadi Emil ini masih di-

gendong ya ?"
"Enggak, sudah berat !" ia-

wabnya. Dan menanYakan dulu
pada mamanya akan beratnYa
yang baru tuiuhbelas setengah
kilo itu.

"Ondeee, mak !", kata orang
Junior seraya menyuruh dia Pa-

sang gaya untuk dipotret.

a
MASHERI MANSYUR

ARI mata yang kesipit-
sipitan, sepintas orang
akan mengira Yanti

Puspita ini amoy. Namun dugaatt
itu perlu diangkat kembali, di-
sebabkan Yanti PusPita adalah
turunan Padang Yang dibesarkan
serta lahir di sana. Baru saia

namanya terorbit liwat Pemilihan
Bintang Radio dan Televisi Yang
diadakan di Aula Kantor Guber-
nur Sumatera Barat di kota
Padang. Yanti Puspita, anak gadis

dari pemilik Hotel Mariani's ini
telah berhasil mongumPulkan
ponten seLranyak 259 dan berhasil
memantati Erlinda Zaenal serta
Cicik Suwarno yaiig masing-
rnasing keciprat iezeki pada urut-
an kedua (258,5, dan ketiga
(258). Dan dari trerbagai lenis lagu
seperti Keroncong, Gamat, Mi'
nang Modern yang diPertsnding-
kan itu, Yanti PusPita sendiri
keluar sebagai Pemenang jenis

Hiburan, setolah menggulingkan
ke 32 peserta Yang turut ambil
bagian.

Sebenarnya kemenangan itu
sendiri, bagi perawan berusia 'l 7

tahun kelahiran 2l NoPember dan

berzodiak ScorPio in i, ade la\
bukan meruPakan barang baru

lagi. PersoalannYa cada tahun 73,
kerika diadakan kontes PoP Si'
nger se Surrrba', Yanti PusPita

sudah pernah .ne"gantongi gelar

sebagai Juara kettga.
"Tapi Yari rr€mang

ikuti pemilihar oaru dua kali !"
katanya, "Se(eii u.tuk PoP Si

er dan sekall :agi untuk Bi

Radio. U ntur goya keduadua
Yanti berhasi, .'nenang", ta
nya pada Masheri MansYur ora
Junior kelika "gobrol di
Hotel Mariani's Pada
lam seh&is dia nonton fil
"Seven mlnutes ro die"'

" Ka lau hanya Pertandinr
pertandingan intern, misalnYa
tuk sekolahan atau ada
penandingan dari YaYasan S

matera Barat Fb. Yanti
s€ring rrenang. Dan
selalu rrenang deh", katanYa
agak bersemangat,

BELAJAR SENDIR

Dan bakat menYanYi itu
diri pada diri Yanti tidak I

d;herankan. Sebab konon ma

nya iuga adalah bekas
yang kata Yanti walauPun ma

nya sudah beranak tuiuh se

sekarang, masih suka iuga
aktifkan diri menya

D
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lA datang menyodor-
kan diri untuk dipotrer.
"Nama saya Akmal,
Akmal Sulin !" katanya

i memperkerialkan diri, "Saya pe-

I nyanyi di Padang ini". tambah

i anak muda, 20 tahun, pada orang
Junior ketika sedang asyik ngob-
rol bersama Wiede sang leader-
band grup Mariani's di Lobby
Hotel Mariani's yang bangunan-
nya megah di kota Padang itu.

Da la m Mar ian i's, band
terkuat di Padang kini itu, selain
memiliki porsi sebagai sebuah
grup band, juga memiliki bebe-
rapa orang vokalis tetap, yang
fungsinya bakal diiringi apabila
Mariani's diminta main dalam
resepsi-resepsi atau pertuniukan-
pertuniukan biasa. Selain ada
nama Yanti Puspita, Juara B in-
tang Radio'kota Padang yang baru
saia dan dicepak sebagai pe-
nyanyi, ada iuga si cilik bernama
Emil Arif in.dan termasuk Akmal
Sulin ini.
. Akmal Sulin dia penyanyi

peranakan Padang dan Arab. Se-
bagai penyanyi di kota padang,
arnatlah bagus luga namanya di-
kenal khalayak. Sebab penyanyi
yang masih duduk di bangku kelas
2 esema ini, pada tahun 71 pernah
rnenggondol kejuaraan pada kon-
tes Pop Singer se Sum-Bar.
"Waktu itu hambo masiah esem.
p€, tapi baruntuang baru patamo
kali muncua dan mengikuti kon-
tos, sudah dapak nomor satu !.
{Waktu itu saya masih esempe,
tapi beruntung baru pertama kali
muncul dan mengikuti kontes,
sudah dapat norner satu) katanya
dengan dialog Minang, yang kebe-
tulan mengerti kalau orang Junior
juga berasal dari negeri urang-
urang awak itu.

Lantas kian gencar saja dia
ber-Minang-minang. Tahun 72 dia
.tidak mengikut+ertakan diri lagi
dalam pemilihan Pop Singer.
Sebab katanya, dia berangkat ke
Jakara, nrencoba untung nasib.
Di Jakarta, agak lumayan karir
yang dirintisnya, sehingga ia ber-
kesempatan banyak muncul
dalam panggung-panggung
show, dan sering muncul di
Tarnan Ria Monas,

Sering pula muncul dengan
diiringi band$and ternama waktu
itu, seperti Hornen 73, C'Blues,
dan sebagainya. "Pokoknya anak-
anak band di Jakarta, banyak
yang kenal saya", kata Akmal,
"Dan waktu saya sering menyanyi
di Tarnan Ria Jakarta, angkatan

Ke hal.39
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Lantas benarkah Yanti dibimbing
menyanyi oleh sang mama ?

" E nggak l" jawab Yanti,
"Yanti belajar menvanyi sendiri.
Dan Yanti sudah mulai nyanyi
seiak kelas dua esde. Jadi paling
juga marn hanya mendorong
bakat Yanti ini secara serius"
tambah Yanti.

Penyanyi yang duduk di kelas
satu,'SMA Katholik di Don Bosco
Padang ini telah pula me.nanfaat-
kan suaranya ke dalam pita kaset
sebanyak lima biji lagu, yang
antara lain Tiada tangis bagimu,
Mande, dan sebagainya. Sebagai

, penyanyi idolnya adalah Suzi
Ouatro. Dan paling senang mem-
bawakan lagu Suzi berludul "He
give a knocking".

"Bagaimana untuk penyanyi
lndonesia ?" tanya Junior.

"Enggak bisa saya bilang.
Sebab banyak penyanyi lndonesia
yang belum saya lihat dengan mata
kepala sendiri",,iawabnya.

"Tapi saya pernah dengar
Emilia Contessa ke Padang. Masak
kamu enggak lihat shownya
Emil ?"

"Bener, saya enggak lihar.
Tapi kalaupun lihar, saya enggak
suka suaranya. Terlampau gede
dan over, gitulah !"

"Habis siapa dong yang kamu
suka ?"

"Ya kalaU dengerdenger dari
kaset, paling saya suka Tety Kadi,
suaranya Yanti pikir agak lain,
dan cukup enak !"

Selain hobby rutinnya sebagai
penyanyi, anak ini punya ke-
mauan soal lain yang dia sendiri
rnemang menggetoli. Yakni urus-
an tari-menari, dan pernah men-
coba serius dengan menggabung-
kan diri ke dalam grup yus
Djamal, seniman Padang yang di
negeri Padang sudah dianggap
q ualified kepalanya. Kadang-
kadang, Yanti diminta khusus
;uga untuk menari. Maka ke-
rnampuan Yanti ini, ada macam. 

,

rrncam juga, selain bisa tari-tarian 
I

Nasional, juga paham tari Minang 
I

sendi ri.
"Kalau menyanyi, sekolahnya

enggak terganggu 7"
"Kalau mainnya di luar kota

ya terganggu iuga".
"Jadi suka bolos ?"
"Sekali+ekali. Tapi setelah bo-

los, besoknya melapor sama guru
dan iadinya enggak kena marah",
jawabnya senyum, "Cuma kalau
bolos enggak mau sering*ering,
sebab effek buruknya kita iuga
rnerasakan, raport bisa jadi ba-
nyak yang kebakaran".

"Jadi raportnya yang merah
apa-apa saja ?"

"Pokoknya Yanti paling eng-
gak bisa bagian-lcagian ilmu pasti,
Kimia dan Fisika itu pasti rnerah
di raport !"

"Lalu sampai kapan mau ladi
oenyanyi ?"

"Sampai kapan bisanya", ja-
.rabnya, "Soalnya jadi penyanyi
ini kita senang pergaulan bisa iadi

luas. Terus kita jadi c€pat de-
wasa", katanya.

"Lalu Yanti punya banyak
penggemar juga dong ?"

"Ya sebanyak yang meng-
gemari sebanyak yang benci,,.

"Soal pacar bagaimana ?,,
"Enggak tahu nih 1,,
"Enggak boleh mami ?,,
"Boleh aja. mami enggak per-

nah melarang".
"Jadi ?"
"Ya rnungkin belum ada yang

mau saja. Selama ini peng"wai
Yanti curna mami. Mami selalu
rnenemani kemana yanti pergi
show".

"Ah, nnsak belum ada yang
mau. Biasariya kan penyanyi,ba-
nyak yang senangi ?"

-. "He, he, he !,, ketawa yanti,
"Ya, biasanya l Tapi yanti mung-
lin anggak laku 1,, tambahnya
dalam ketawa. Lantas hahaha lagi
dia. Dan orang Junior-pun rn8-
nyambung dengan. hahaha pula.
Klop l***

a
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kan kekesalanku, aku pukul-pukr
kep6la ku.

Mimin datang.
"Hei, mengapa kau ? Kepa

sendiri kau pukul-pukul,"
Mimin anaknya Oom Hardi
baru riga hari datang
Ba nd ung.

"Aku tak mengerti.
apaan dia."

"Srape : Pacarmu ? Kau lagi
rnarahan va ?"

Kutatap wajah Mimin.
"Min, rnau kau aku ajak ke

rumah Lola ?"
"SiaF Lola 7"
"Terr€nku. Nanti malam dia

rnau ng6dakan pesta."
"Ajak saia pacarmu, Nanti di

marah melrhatku."
"Sekarang ak u tak pu

pacar. Ada caion tapi dia lagi
ngarrbek-"

"Cakep c 3 )"
"Dia. rert malam aka

datang ke pesia. Kalau kau ma
ikut, kau b;sa melihat orangnya.

Mimip d,3rn.
"Baiklan Akrr ikut."
Aku te'senyum. "Begitu d

anak manis,' kataku menepuk-
nepuk bahrnya.

Matahar senja terus
ingsut ke barat yang akhirn
tenggela m.

Aku duduk menanti Mimi
.selesai rnenghias diri. Hatik
gelisah. Pikr.enku melayang
mikirkan apa vang akan teriadi di
tempat pena .anti.

"Ngelamun !

Sudah siap ?"
'Huh kes. i sekali aku

nunggumu
pegal."

Aku terpana melihat waia
nya

"Aduh, caat ( set<ali kau l"
"Tak ada rec€han."
"Ratusan iuga boleh."
"Apalagi ratusan,"

***t*tft*rt**** *******t*ttttft t*tt**t**t
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NTAR malam di rumah Lola ada pesta. Kau mau
jemput aku ?"
"Aku juga tahu. Malah aku dapat undangan."
"Kau mau jemput aku ?" tanyanya lagi.

Aku putar nornor telpon lndri,
"lndri ada ?"
"Ya ada. Aku sendiri."
"lndri, maaf kan aku."
"Siapa kau ?"
"Aku Pandi."
"Pandi, huh sorry ya. Hari ini

tak ada waktu untuk bicara
denganmu.

"Tapi, tadi kau menelponku."
"Sialan ! Kau kira aku butuh

kau. Sudah'ada orang lain yang
akan mengantarku."

"Siapa dia ?"
"Kau tak perlu tahu," katanya

lalu terdengar suara "tak".
"Oh l" keluhku. Tak pernah

aku menyangka akan semarah itu.
Aku bengong. Untuk menyalur-

"Bok8k l"
Mimin tertawa. Aku

tertawa.
Beberap rnobil Parkir

halaman rumah Lola. Band suda

mulai.
Mimin aku gandeng. Sampai

pintu beberapa kawan menya
ku.

"Boleh juga cewekmu."
Aku ters€nyum. Hatiku

ga. Aku gandeng Mimin masuk
ruang€ n.

Kebetulan masih ada dua
yang kosong. Kami berdua dud

Suasana amat meriah. A
rokok mengepul di
Muda-mudi yang hadir
polahnya berbagai macam. Dud

"Ohsorry.Aku,....!
"Tak" terdengar suara pesawat telpon ditaruh.
Aku garuk-garuk kepala. Aku menarik nafas dalam-dalam.

Rasa nyesal menyentuh hatiku. Aku termenung. Jari
telunjukku mengetuk-ngetuk meja. Mengapa aku tak mau ?

Mengapa tiba-tiba saja muncul nama Linda di benakku ?

Apakah karena selama ini lndri tidak menanggapi sikap dan
perasaanku secara kurang wajar 7 Linda, lndri mengaduk-aduk
benakku. Harud<ah aku membatalkan janjiku pada Linda dan
menjemput lndri ke pesta nanti malam ? Rasa bimbang
menusuk-nusuk perasaanku. Akhirnya aku putuskan untuk
menjemput lndri.
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seenaknya. Bicara seenaknya.
Kebanyakan pakai celana yang
bawahnya bagai sapu jalanan.
Tira, Raphael, Levi's model akhii
keba nyakan. Da n berpuluh pasang-
an melantai mengiringi musik.

Mataku menyapu ke seluruh
ruangan mencari lndri. Ke mana
dia ? Datangkah dia 7 bertanya
hatiku. Aku belum melihatnya.
Kulihat Lola rnelantai bersama
Dodi, pacarnya. Aku jadi iri.

Aku tarik tangan Mimin,
bergabung dengan berpuluh
pasang muda-mudi yang teng-
gelam asyik menggoyang{oyang-
kan tubuhnya. Dua tiga lagu
mengalun sambung menyarnbung.
Keringat mulai ke luar. Di saat
lagu "You're The First, The Last,
May Everything" rnataku ter-
tumbuk dengan seorang gedis
yang tenggelam dalam dekapan
seorang pemuda yang belum aku
kenal. Gadis itu adalah lndri.

"Mimin, dialah gadis yang
kumaksud calon pacarku."

"Dia ? oh manis sekali. Cakep.
Pantas jadi pasanganmu."

"Siapa lelaki itu ?"
"Aku belum kenal."
"Masra sekali nampaknya."
"lndri melihatku. la nampalc

gugup. Akupun gelisah. Mata
kami saling berpandangan. Kaki
dan tubuhku terus bergoyang.
Untuk membakar hatinya de-
kapan tanganku semakin erat
memeluk pinggang IVlimin. Mimin
mengerti. lapun menyandarkan
kepalanya ke bahuku, bahkan
pipinya hampir menempel di
hid ungku.

Tiba-tiba lndri menghentikan
gerak iubuhnya. la nrlepaskan
diri dari pelukan pemuda itu.
Pemuda itu memandang lndri tak
mengert i.

"lndri," panggil pemuda itu.
lndri tak pedulikan. Hatiku

tergetar. Aku terpana menyaksi-
<an lndri yang berjalan me-.y'ngkir dari tempat kami me-
rantai. Gerak kami semakin pelan,
oelukan kami sernakin mengendor
ketika lagu itu sampai di dua baris 

]terakhir. I

Yet l'rn lost in a drcam
You're the First, tha last, my
Everything,
Aku menghentikan langkah-

nya. Aku dan Mimin kembali
duduk.

"Mimin kau di sini ya. Aku
mau menemui lndri." Lalu aku
berkata pada lwan ying kebetulan
duduk di sebelahku.

"lwan, tolong temani adikku."
lwan tersenyum mengangguk.
Aku tinggalkan mereka. Aku

bet,alan mendekar ke Lola setelah
aku tak berhasil menemukan lndri
di ruangan itu,

"Lola, kau lihat lndri ?"
"Mungkin masih menari,"

sahutnya sambi I mengipas.
"Tidak. Dia tadi berhenti

sewaktu lagi belum habis."
"Dari mana kau tahu ?"
"Aku tadi di sebelahnya."
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"Oh," serunya. Lalu ia pegang
dahinya.

"Eh, coba kau cari di taman.
Dia paling suka bermenung-
menung di sana kalau main ke
rnari.

Hatiku tergetar, iantung ber-
denyut keras sewaktu aku ber-
,a lan mernasuki taman yang
penuh dengan tanaman bunga.
Dari jauh kulihat lndri sedang
duduk sendiri dan terhalang
tanarnan. Aku dekati dia.

"lndri ?"
la tak menyahut.
"lndri, maafkan aku.,,
lndri berpaling, "Kau lagi.,,

gurn rmnya. Selintas kulihat
wajahnya muram. Air matanya
menetes di pipinya. Aku terharu.

"lndri, maafkan aku. Aku tak
sengaja menyakiti hatimu. Tak
ada maksud dalam hatiku buat
menyakiti hatimu."

"Pergi. Tinggalkan aku di
si n i."

"Kau marah sayang ?"
"Nggak usah pakai sayang-

sayangan. Kau anggap aku apa
sih. "

"lndri, tahukah kau bagai-
ffxlna perasaanku selama ini
terhadapmu ?"

"Gadis itu siapa 7"
"Kau cemburu ? Dia adalah

adikku. Anak Oomku yang tinggal
di Bandung," Indri diam.

"lndri, aku cinta padamu. Aku
tak bisa melupakanmu."

la berpaling padaku. Matanya
redup. La lu ia menjatuhkan
dirinya,.ke dadaku. Aku terkejut
menyaksikan perobahan sikap
lndri yang tiba-tiba meniatuhkan
kepalanya ke dadaku. Nafasku
serasa sesak.

Kami saling membisu. perasa-
anku terbawa hanyut oleh situasi
yang tak terduga.

Aku elus+lus punggungnya.
Aku belai rambutnya. Aku tak
bisa menceritakan bagaimana
perasaanku waktu itu. Rasa baha-
gia, bangga, haru menyusup di
hatik u.

Kini kepala lndri tersender di
bahuku. Wajahnya menengadah
ke langit.

"Kau lihat itu bintang-
bintang," katanya.

"Ya !" lawabku.
"Di hatiku kau adalah ibarat

bintang-bintang yang bermuncul-
an dan sinarnya bagai pelita dalam
hatiku. Selama ini, sebelum aku
bertemu denganmu aku berada
dalam kegelapan. Aku terornbang-
ambing bagai kapat di tengah
lautan."

"S€telah bertemu denganku ?,,
"Gairah hidupku mulai tirnbul

kembali. Tapi tak lepas dari
kebimbangan karena kau tak
pernah memperhatikan diriku.
Kau acuh. Aku sudah hampir
putus asa. Untung Dodi dan Lola
selalu memberikan semangat
padaku supaya terus mendekati-
mu, menyadarkan kau yang masih
terlibat dalam kemurungan yang
berke pa njangan. "

"Ya. Aku selama ini hanyut
dalam kenangan yang pahit.
Lolapun membantuku supaya aku
melupakan Fredi yang telah
menghancurkan segala harapanku.
Dia selalu menghiburku dan
menceritakan tentang dirimu
padaku. Hingga baru pada be-
berapa hari yang lalu aku sadar
dan terbuka hatiku.

"Jadi, perbuatanku hampir
menghancurkan dirimu tadi ya ?"

"Ya ! Aku cenburu sskali
melihat kau berdekapan mesra
dengan gadis iru. Keringat dingin
mengalir di tubuhku. perasaanku
goncang. Aku tak bisa menguasai
keseimbangan perasaanku walau-
pun aku sendiri memeluk mesra
kawanku. Hatiku semakin panas
melihat betapa kau bisa me-
nguasai dirimu. Kau tetap tenang-
tenang saia. Aku merasakan kau
pun membalas perbuatanku de-
ngan memeluk gadis itu seerat dan
semesra mungkin. Hatiku bagai
terbakar, terpanggang di atas bara.
Di samping itu lagu itupun ikut
mempengaruhi perasaanku,"

"Kini kau tak meragukan lagi
cintaku padamu 7"

"Nggak. Maka sebenarnya
akupun mencintaimu. sudah lama
rasa cinta tumbuh dalam h6tiku.
Cinta bersemi kembali di hatiku.
Tapi pengalaman lamaku, masa
laluku terus membayangi ke-
hidupanku. Sehingga kemurungan
menyelimuti diriku. Aku tak

pernah berani mengambil ke-
Futusan akhir. Mundur dan maju.
Bimbang yang berkepanjang6n.,,

"lndri ?"
"Hmm."
"Ayo masuk. Sudah rnalam.

Udara dingin. Nanti kau saklt
manis."

Aku bin$ing tangan lndri
memasuki ruangan. Asap rokot
membuat sesak nafasku. Lola
bangkit dan berjalan rnendekati-
ku. Lola tersenyum lalu ia
memeluk lndri, dan mencium
kedua pipi kanan dan kiri lndri.
I ndri tersenyum cerah,

Aku terharu melihat lndri dan
Lola berpelukan.

"Bagaimana rnas ?" tanya Mi-
min yang tahu-tahu sudah berdiri
di sampingku."

"Dia menerimaku," sahutku.
Sesungging senyum rnenghias

di bibirnya.
"l ndri, kenalkan adikku.,,
Kedua gadis itu berjabatan

tangan. Masing-masing menyebut-
kan namanya. Mimin tidak hanya
menjabat tangan lndri. malah ia
merneluknya dan mengecup ke-
dua pipi lndri, seperti yang
dilakukan Lola.

Dalam keredupan lampu ku-
lihat air mata lndri jatuh di pipi.

"Akh perenipuan ! Mengapa
perempuan di saat-saat seperti ini
suka sekali meneteskan air
rrEta ?"

Jakarta, Juli ,75.
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DENNY .

(Dari halaman I l)

tengah malam sungguh meielah-
kan, Bantingan ltawa dingin dari
AC di lobby cukup membuat kaki
gemetaran. Menjelang setengaii
dua pagi, Denny Sabri muncul
batang hidungnya dengan dida-
hului oieh tertawa terpingkel-
pingkel.

"Satu-satu !" Stand sama
kuat ! Waktu saya di Amerika kau
perbuat juga jam tamu seperti ini
pada saya I" kara Denny Sabri.

"Dang ! Malam ini kau tidur di
kamarku saja ! Saya tidur di
tempat lain, ada oewek yang harus
saya urus lagi ! Besok pagi-pagi
subuh saya akan datang", kata
Denny. Begitulah persoalan hing-
ga baru keesokan harinya Denny
Sabri mengkisah ka n bagaimana
catanya dia mendatangkan Deep
Purple ke Indonesia yang isinya
sebagai berikut :

s
AYA mengenal Deep
Purple sejak tahun 1970,
waktu mereka tour di
Jermur. Deep Purple

adalah supergrup yang punya fans
Iuas di Jetman dan waktu itu saya
menetaF di Hamburg. Perkenalan
uya dengan grup ini dimulai dari
Ritchie Blackmore, itu gitarisnya
yang suka hancur-hancurin gitar.
Di tahun 1974,saya sudahpernah
ikul tour mereka keliling Jerman.
Waktu di Jcrnran, Mya nonton
Deep Purple scrbanyak 12 kaii.
Sudah lihat mcreka show di ltalia,
Perancis, Swedia dan yang ter-
akhir di Amerika. Dengan di
Senayan ini, saya sudah melihat
mereka show sebanyak 20 kali.

Sampai sekarang, Deep Purple
srriah 4 kali ganti lbrmlsi. yang
lazim disebut mereka sebagai "DP
Mark I", "DP Mark II",'DP Nlark
III" dan 'DP Matk IY". Deep
Purple yang saya lihat sejak
formasi Mark II. Deep Purple ini
pertama kali dibentuk tahun
1968. Iv{ereka termasuk 5 besar
$pergrup di dunia; Masing-masing
adalalr: (1) Deep Purple, (2)
Led Zeppelin, (3) Rolling Stone,
(4) Pink Floyd dan (5) Grand
Funk. Dar j kelima ini sampai
sekarang DP menarik' penonton
dan piringan hitam yang pating
banyak terjual.

Untuk mendatangkan DP ke
Indonesia, saya mulai' meng-
hubungi mereka pada bulan April
tahun laiu. Di New York mereka
punl'a kantor di I 345 Avenue of
America; Mills Building. tingkat ke

36. Kantor terdiri dari 8 buah
kamar yang kesemua dinding-
dindingnya dihiasi dengan piring-
an hitarL SamPai sekarang DP
telah punYa 45 buah Piringan
hitam emas Btuce PaYne dan Rob
Cooksey (fl<ut ke lndonesia)lah
yang menjadi ma nager.

DP punya tariP untuk satu
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DENNY: "Saya
hubungi Prnple

bulan April tahun
Ialuo'.

strow, minimal $.100.000. Dengan
tawaran setengah juta dollar
waktu California Jam, DP pegang
rekor dapat tawaran hafga ter-
tinggi. Sebelum ilu rekor dipegang
oleh Rolling Stone dengan tarip
$.300.000. dan Led Zeppelin
$355.000, untuk satu kali main.

Masrknya Tommy Bolin
yang tadinya pemaingrup "James
Gang" Amerika ke dalam D?
menggantikan Ritohie Blackmore
di bulan April boleh dikatakan
secara tidak langsung telah mem-
buka jaian masuknya DP ke
Indonesia. Ritchie pindah ke
Rainbow. Menurut pendapat saya,
bak setelah meliltat permainan
Tommy Bolin, Ritchie Blackmore
belum ada duanya sebagai pemain
gitat, main gitar sambil ber-
akrobat. Pisahnya dari DP, karena
Ritchie ingin bertahan dengan
aliran hard rock, sedang rekannya
yang lain{ain ingin musik DP
lebih bervariasi dengan juga
memainkan lagu-lagu jazz dan
soul klassik.

Dalam rangka menjajal formasi
baru ini yarrg lazim disebut
sebagai DP Mark [V, mereka
mengadakan tour ke Hawaii, New
Zealand, Australia, Hongkong dan
Jepang.

Saya ingin memegat DP ini
dalam pedalanan tour ke Aus
tralia.

"Berapa kalian berani ? SoaL
nya Indonesia merupakan pema-
saran piringan hitam kita yang

paling jelek l" jawab Bruce Payne,
Manager DP waktu saya mengaju-
kan permintaan. Saya maklum
bahwa piringan hitam DP di
Indonesia tidak menghasilkan uang
pada mereka, karena Pl{-nya
dibajak jadi kaset.

Kemampuan kita Paling
tinggi $.20.000. untuk satu
show ! jawab saya.

Mendengar hal itu, Bruce
Payne tertawa terpingkel-pingkel.

+ Duapuluh ribu dollar itu
hanya cukup buat uang saku
saya ! katanya.

Terpaksa taktik saya robah,
tiap dua hari sekali saya men-
datangi kantor DP yang di Mills
Building itu. Di kantor itu ada 4
orang daradara manis, masing-
masing adalah lois, Barbara,
Donnise dan Marie. Mereka saYa

ajak date, makan di restoran
Indbnesia Ramayana, dansa dan
kirim vruvcnir; Sampai akhirnya
saya pegang itu ke-4 cewek-cewek
tersebut. Yang namanya Lois
bikin kepala saYa Pusing, dia
tadtfiya bekas pacar saya Jon
Lord. Lois adalah cewek yang
sempurna sekali, ukuran tinggi
170 Cm dan biasa pakai BH 38'

Approach baru saYa lancarkan
di bulan Agustus. Jon lord
(pemain Keyboard), Ian Paice
(drums), David Coverdale (vo-

cals), Glenn Hughes (bass, vocal)
dan Tommy Bolin (gitar) lang
menetap di BeverlY Hills Los
Angeles, baru saja Pulang dari

Munich Jemlan untuk rekaman.
Sebenarnl'a seiain Tommy Bolin
orang Amaik:! s€mua pemain DP
adalah orang Inggeris. Tapi
mereka meneiap di Amerika
adalah urrtuk menghindarkail
sistim perpajakan Inggeris yang
ferlalu berat.

Inggeris iru sedang kacau
ekonominya I Hidupnya cuma
dari $peryrup dan penjualan
piringan hitam. Ba.v-angkan dari 5
supergrup tert,esai. 4 dari Inggeris
dan hanl'a Grand Funk yang dari
Am erika.

Di bulan -A.-sustus itu rumah
merela sa!'a datangi satu persatu..

Jawaban i ang fix mau singgah
di Indonesi-:. barulah di
Septembe:.

"Athigit Denny ! We do You a
favour". se! 3 nasih ingat kalimat
jaivaban Bru;e Pal'ne waktu itu.
Dari mulai APril samPai SePtem-
ber, Bruce Par.ne terus menawar.
Dari seratus :fuu dollar, turun ke
delapan puluh, turun ke enam
puluh, turun ke lima Puluh
ke empar puluh. Saya tetap
bertahan di dua puluh ribu.
ke.empat daradara manis
markas mereka di Mills
ikut bela-belain saya

mengatakan agar kePe.rgian
lrdonesb dianggap saja be

o
SONDANG PN

Hotel Prapat, 29 Desember 1975.



T
AHUN 1974 lalu John
Phiiip penyanVi pc. Ja

dair
i^

PapanYo Siera

berbulan mad u. John philip
bersarna isterinya dan beberapa
orarrg hostess Jakarta itu ditem-
patkan pada sebuah rumah petak
yang terletak di jaian Tumapel
No,10-A lVledan.

Di rumah ini pulalah John
Phiiio dapat anak pertama seorang
perempuarl yang manis. OIeh
hostess Jakarta yang morrdok di
rumah ini John Phiiip diangkat
sebagai Pak RT. Tapi rnenjelang
Natal tahun 1974 itu seorang
anak huah John Philip hostess
yang bernama Dessy tenggelam
ketika mandi-mandi di Kolam
Renang Hotel Danau Toba Me,

karta asal Ambon
besar di lrian Ja1,6

teken kontrak di Nite Ciul:
T"opicana l\fledan. Dia menyanv
lebih kurang saru tahun di'ruang
remang-remang Nite Club Tro-
pir:ana lVledan itu. Waktu itu John
Philip datang ke lr/ledan bersarna
beberapa orang hosless cantik-
cantik Jakarta yang juga rame-
,ame teken kontrak d, Tropicana.
John Philip datang dengan se-
orang isteri anak lVlanado yang
bernama Frieda. Ecekeceknva
John Philip ke lVledan itu sambil

PHILIP
DI TROPIC/4NAMED/N

dan, Seluruh warga rumah petak
Jalan Tumapel itu belasung-
kawa. Jenazah Dessy yang puteri
seorang bekas pilot Garuda ini
diangkut ke Jakarta dengan
perasaan hiba hati rekan-rekan-
nva. Setelah habis masa kontrak
di Tropicana itu. maka seluruh
hostess Jakarta dan John philip
teken kontrak lagi sebagai penya-
nVi dr Nite Club Tropicana
Medan. John Phitip kembati ke
Medan adalah sebagai pelipur
hatinva Vang gagal pada final
Festival Lagu Pop Tingkat Nasio-
nal di Jakarta :

"Aku gagal di final adatah
karena kesehatanku sedang ter-
ganggu l" kata John Philip seperti
membela diri.

"Ale datang lagi ke Medan,
berapa bulan puta Ale menyanyi
di perkumpulan malam Tropicana
lVledan ini ?" tanya koresponden
Junior pada sinyo Ambon ini.

"Tidak lama. Paling banyak
hanva tiga atau enam bulan !"
jawab John Philip.

Di Medan nama John philip
sudah cukup beken. Dia tidak saja
muncul di Nite CIub, tapi juga
sering muncul pada show-show
terbuka di l\4edan. Suaranya yang

mirip suara Tom Jones itu cuk.up
mempesona penonton. John phi_

lip jarang sekali menyanyikan
lagu-lagu pop lndonesia. Akan
tetapi karena lagu irama Melayu
Oma lrama yang berjudul Bega-
dang bagai menjajah suasana rileks
di Nite Club, maka mau tidak
rnau John Philip terpaksa menya-
nyikan lagu itu dan kemudian

. menyuarakanqya di tengah-tengah
tamu yang asyik bergoyang
pinggui.

John Phitip mengakui, bahwa
dia sangat terpengaruh dengan
suara Tom Jones dan oleh karena
itulah kalau dia menyanyi suara-
nya mirip sekali dengan Tom
Jones. Dan hampir semua lagu
Tom Jones hafal di luar kepala
oleh sinyo Ambon yang besar di
lrian Jaya ini. Pengalaman me-
nyanyi John Philip hukan hanya
di lndonesia saja, rapi juga pernah
merantau ke Kuala Lumpur,
Singapura dan negara minyak
Bahrain dan hampir seluruh Nite
Club di lndonesia sudah dimasuki-
nya.

(PAPANYO SIERA}
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fransiscus

SURAT

nomor : OO7lsexl234lhot. kepada lke di tempat
lamp :

hal: lamaran.

dear I ke,
dengan puisi ini kukatakan
bahwa aku cinta padamu dan bermaksud melamarmu
ini fair, bukan ? dan sportif !

perlu kau ketahui kenapa aku mencintaimu,
yakni karena matamu bagus bersinar-sinar
kayak mata kucing, tapi kalau kamu lagi
marah persis deh kayak mata anling
nah, semoga engkau tidak menolak cintaku
dan mau menerima lamaranku
serta maklum adanya

aku Yang mencintaimu

tindasan :

1. kepada yth. calon mertua berdua
2. arsip.

malang, 1975.

fransiscus

MALAM SUNYI

pada malam yang sunyi ini bulu kudukku berd .i
di situ melingkar tangan Susi
"Ciurnlah aku !" pintanya manja
"Emoh, ah !" tolakku
"Kenapa ?"
"Mulutmu bau !"
dan memang ia lupa mengunyah pagoda
setelah itu kami tak pernah bertemu

malang, 1975

edzond tm
SAYANG

Aku menginginimu
aku mernbutuhkanmu
aku mencintaimu
Sayang : Aku cuma mengigau I

jakarta, akhir 75

I ENGAN nada ekspresi sendu ada yang bertanya pada kami'
ll oahwa katanva, mau dihawa kemanakah kita dengan
I I Fuisi-ouisi Cinta ini ? Sebuah pertanyaan yang lavak dipuji
V oan narap acungkah iempol tinggi'tinggi tantas ucapkan

kata-kata "merdeka" padanya. Pada hakekatnya pertany-aan yang'
dibarengidengan sikap jujur, clan i'rnbauan atas rasa ingin tahu dalam
pandangan univqlsil, adalah martabat yang perlu kita junjung tinggi
iantas harus ditangqapi secara serius. Kami ingin para penyair tidak
lantas a priori. Sebab olehnya, ketimbang .kita harus membebek
pada stasiun pemi.kiran orang lain, maka akan terasa sekali
kecebolan pandangan kita. Tendensi yang bolehlah dibilang picik'
adalah kaum yang membuat tuduhan spekulatif lantas' membuat
gaya maki-maki yang dia sendiri tidak paham terhadap apa yang
dimakinya lantas mencoba menunjukkan sikap jumawa-

Maka di sini pada cantelan yang perkasa ini, kami hendak
membawa penyair pada unsur-unsur kemanusiaan yang,kediriannya
orisinil. Kita membuka pandangan radikal, bahwa selama kaum tua
atau kaum muda yanq sok-sokan'menjadi tua lantas memusuhi dan
merasa resah akan kehadiran kita, akan kami sambut dengan rasa
antipati. Lantaran olehnya, kami tidak menyukai pada

. prasangka-prasangka tikus yang mencoba tidak menyukai missi yang
kami sampaikan. Dan pantas tak pantas memang, lkami perlu
menghadapi yang demikian d.engan tata cara kami untuk tidak akan
berlaku sopansantun Jagi" Pelsoalannya sekarahg, mata kami sudah
terbuka lebar,'bahwa adanya gejala-gejala buruk bagi kaum yanq
mencoba{oba mengeluarkan' sepak terjangnya, disebabkan ingin
hidup sebagai kampiun tanpa rival. Di republik ini sendiri,-ada kaum
'yang mulai kere'sahan lantas mempdrgunakan moncongnya sebagai
lleoil oan mencoba mbmuntahkan.perasaan iri hatinya terhadap
kehadiran Puisi Cinta.

Maka dengan ini kami berusaha menepuk dada sendirii. bahwa
eksistensi yang terjalin pacla Puisi kami, adalah yang paling apik di
antara yang pernah ada. Lantas alasan yang kami pergunakan ?

Sesuai dengan dalih mencari sentuhan jiwa yang murni, sesuai
dengan hakekat .kemanusiaan yang merupakan makhluk tertinggi

'dan dilengkapi akaFfikiran serta hati nurani yang bersih, kami ingin
mencongkel mata-mafa yang masih picek'dan terlalu dihinggapi
f ikiran-f ikiran cebol.

Kami ingin memberi kesaksian, bahwa akal fikiran sebagai
manusia harus tersalur secara waras lantas menyatu dan
menunjukkan penelitian terhadap keiadian-kejadirn microkosmos,
yakni alam kecil yang merupakan jalinan badaniah dari pribadi yang
dihinggapi berbagai macam problema. lnilah konteks yang ingin
kami sampaikan dalam Puisi-puisi Cinta kami dalam mencari
keutuhan jiwa yang murni.

Kamitidak mau jadikan f ikiran-fikiran kami sebagai bebek yang
meniadikan stasiun pemikiran orang lain lantas memboncengnya'
Apollinaire misalnya, dia suka berkotbah tentang kebohongan
dunia, lantas pantaskah kami mengikutinya ? Lalu kons€psi-konsepsi
lain semisal dari Camus, Kafka, Albee atau Pirandello, sumpah
mampus perlu kami tinggalkan lantaran kami anggap teori-teori yang
sudah selesai. Dan hari ini juga, kami biarkan bagi para golongan
yang sudih terlanjur mengkultuskan mereka sebagai para sariana
penyelidik sastra.

kalau ada yang bertanya Puisi cinta akan dibawa ke mana, maka
kami jawab Hallo lndonesia, kami akan menjurus ke alam yang lebih
nyata dan -lebih murni dan tak berkisah tentang kebohongan-
kebohongan dunia. Bukankah semua filsafat itu tidak ada yang
keliru ? Maka boleh dong kami metahirkan konsep orisinil yang
tercetus melalui Penyaluran jiwa ?

Sebab menurut pdngamatan kami, selama sikap membebek itu
masih terpakai lama-kelamaan akan menjurus pada evaluasi yang
Jebih nyata yakni pantas menerima julukan'sebagai kaum yang
iritelegensianya bertaraf picisan. Kami'siap menghadapi stress iiwa

' maupun menghadapi golongan yang frustrasi manapun. Untuk itu
kami akan telan 'semua mereka dengan sikap egosentrik yang kami
ialin melalui penyaluran nonkompromis atas sikap yang revolt. Kami
siap dengan meriam yang kami punyai untuk menyiutkan nyali para
ceboliiasi yang telah mencoba-coba menyiutkan kami. Demi
menjun.iung tingi sentuhan jiwa yang murni, sikap kami akan
oioaiengi dingan sikap yang histeria, supaya orang tiihu bahwa alam
yang kaya dan macrokosmos ini, harus dibarengi dengan
prinsip-prinsip yang tidak boleh mati.

MASHERI MANSYUR

@
22 JUNIOR _ 78

I

a



N

\y

I

m nadiib b :

CINTA PUISI+UISI CINTA
abe anwarib muharam :

SAJAK PUTUS CINTA

hari ini setelah lama kuiauhkan kau

dari pandangan mataku
selembar kabut membauri bayang parasmu

bagai kelabu awan memupuri biru
biru langit yang pupus nafas angin yang mendengus

lauhnya sudah .larak terpentang
antara mataku dan matamu
antara cintaku dan cintamu
antara bibirku dan bibirmu
antara hatiku dan hatimu
tapi kenangan kita cumalah satu

cuma satu, Yaitu ;

iinta kita terputus paksa

bagai sitti nurbaya dan samsulbahri
yang lantaran mimpi buruk si Pria
curna dapat ketemu di akhirat.

gg pulau, des 75.

surya dharma hadi :

FALSAFAH CINTA BAGI SIAPA ?

pecinta puisi
menulis puisi
tentang cinta
di puisi-puisi cinta
dengan thema cinta
dalam arti puisi
menurut cinta,

19'15

gerdut ryanto :

WALAH, WALAH !

walah, walah jangan bilang murni cintamu
watah, walah iangan tangisi perginya si badu
walah, walah dengarlah tangis anakmu itu
yang telah hafal segala ulahmu
setelah kau pergi dari suamimu
walah, walah bukankah ini cintamu yang keduapuluh satu ?

solo, 1975

ike eddy kusuma :

CINTA SEGI TIGA

Cinta segi tiga
cinta yang iumlah sudutnya
seratus delapan puluh derajad
betuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuull ?!

semarang.

ike eddy kusuma :

CINTA SEGI TIGA

Reng reng
reeeeeeee ngggggggg
reeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen nn n n n n ngggggggggggggg
asap mengepul dari knalpot Yamaha
si dia datang menyambut
senyumnya dan gayanya dapat menggugurkan iman
seumpama kantong punya mata
pasti menangis takut terkuras isinya
bila melihat si dia datang
betulkah dia materialistis atau mata bensin ?

semarang

.Bagi siapa yang muda belia seruling lembut cinta,
membara menerpa-nerpa serambi hatinya,
maya,
rnaya,
katanya si belia mulai dewasa,
mengenal cinta yang baru tiba.
Betul kataku atau kubilang terus terarB.
Bila cinta datang bak lipatan-lipatan bungkus kacang,
panasnya membera ngsang.

Sang.
Sang.
Sang.
Sing.
Sing.
Song.
Show, . . waaaooouuuuuwwwww !

Kosong kantong,
Bolostrong.
Buta terong.
Cinta kalau bersemi, bah ! Ketus.
Tidurpun tak becus.
Makan teri serasa dencis.
Sambalpun rasa coklat.
Yang manis jadi pahit.
oh.
Eh.
Bohong.
Ngibul.
Itu kan omongan pembual.
Cinta yah cinta.
Tai ayamjadi mentega.

taniungbalai. desember 1 975.

desry arrnaz anzarty :

REBOISASI CINTA

ketika gununggunung menladi botak
ketika hutan-hutan menladi klimis
ketika sabana dan stepa meniadi gurun

orang{rang bertEriak : reboisasi, reboisasi !

hutan-hutan tidak boleh klimis,
tanam pohon1cohon
tapi mengapa
mengapa bukan reboisasi cinta ?

bukan cinta asmara
tapi
cinta keindahan
cinta kelembutan
cinta keaslian
cinta kasih sayang
sehingga nanti tidak ada penebangan hutan-hutan secara serampangan
sehingga nanti tidak ada petik bunga tangan sembarangan
sehingge nanti semua tumbuh subur, segar dan indah
dan semua tidak lagi teriak-teriak :

reboisasi, reboisasi !

banjarbaru 2121975

,-/
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KINI BERSAMA SUAMINY\

JELLI TOBING DI JAKARTA

Terakhir professinya sebagai pe-
nabuh drum Marati Sister,s.
Sebelum itu pernah dia bermain
dalam grup band cewek Dara
Nada dan kemudian baru mem-
bentuk grup Siula bersama kakak-
nya Nursiah lm. Grup mereka itu
bernama Three Mendoes. Tapi
grup ini tidak lama umurnya. Lalu
Diana lm yang sudah mendapat
didikan penabuh drum berbobot
Jelli Tobing itu bergabung pula
dengan grup Marati Sister's, Dia
bertindak selaku drummer baru
grup Home Band Taman Ria
Medan ini menggantikan ke-
dudukan M. Yusuf Harahap yang
cowok sendiri itu. Tapi dalam
grup ini Diana tm tidak lama iuga.
Cintanya kepada sang guru Jelli
Tobing rupanya lebih hebat dari
pada kepada menabuh drum.
Diana lm kemudian lari kawin

dengan Jelli Tobing. Tapi gadis
Medan ini berhasil melunakkan
hati sang'duda Jelli Tobing yang
sudah punya anak dua itu. Jelli
Tobing dipaksa Diana lm masuk
agama lslam. Jelli lobing bersedia
dan setslah Jelli Tobing sunat,
maka merekapun nikah. Beberapa
bulan setelah m8nikah. Jelli
Tobing bekas penabuh drum The
Minstrel's itu memboyong Diana
lm ke Jakarta. Kini lebih kurang
sudah empat bulan mereka
ngendon di Jakarta, namun
kegiatan musik keduanya belum
ada. Sebagai pemain drum dan
pemetik gitar Diana lm memang
cukup berbobot. Wajahnya yang
cantik cukup menjadi modat,
bahwa dia bakal tertonlol pada
kedua alat instrumen itu. Namun
apa kegiatan Diana lm sekarang
tidak diketahui dengan jelas.
Apakah dia sedang duduk perut
atau bagaimana, tidaklah tahu
kita'"** 

! reeeer,rvo srERA)

K
ETIKA berada di Medan,
Diana lm terkenal sebagai
pemain band puteri dan
.iuga sebagai peragawati.

N
AMA gadis yang benubuh
langsing semampai ini Tini.
Tini saja. Tidak ada
embel-embel lain di bela-

yang dimainkan kaum pria, y ada yang berprofessi Denvanvi ,
dengan tenang gadis manis ini ll a"n 'prigrwa'ti 

sepert'i wiii* Imenjawab: ll zarn"rran-. Karcna *errk" it, I"Kini sepakbola bukan lagi ll cantikcantik, itu putalan yani Ipermainan olahraga yang dimono- ll menyebabkan Jhonnv paraei Ipoli kaum telaki. .Kaum perem- ll memberikan nama kfub sepakbob Ipuanpun kini sudah mampu ll put"ri yang dipimpinnva itu I

bermain sepakbota. Katau pria ll dengan nama : pardedetex All Ibisa mengepalakan bola dan ll Stars yakni kumpulan dari seluruh I

menahan bola dengan dada, kini ll bintang-bintang wanita di Medan. I
kaum kami yang terkenal dengan ll "Apakah anda main sepakbola I
sebubn kaum lemah ini juga ll nanya sebagpi sensasi ,iuu -e- |
mampu main sepakbola", kata ll manO dengan kesungguhan ITini semangat. ll nati 2,,, tanya Junior. I

Team sepakbota puteri yang ll ,,sekarang dunia seoakbola ini I
dihimpun oteh Jhonny pardede 

l| suaan diangjap sebagai mode bagi Iini seluruh pemainnya memang ll remah put"ri M"d"r-. untu* tiai* I
berwajah cantikcantik. Mereka ll dikatakan saya ketinggalan 1am"n, I

maka sayagun turut di dalam-
nya !", kata Tini.

Ketika di:anyakan apakah dia
sudah puni,a pacar, Tini ter-
senyunl-senyu,r. memandang ke-
pada seoang semuda berwajah
hitam manis yeag bernama *yu,
Pemuda sayu ax S:.ambi Mekkah,
Aceh ini aditar salah seorang
pengurus Pardietex All Stars
yang hampir set,ap hari bertemu
dengan Tini. Tarpak kdua
remaia ini sudat te I ag iatuh hati.
Tapi apakah htctcgan mereka
berkelanjutan, rar tailulah awak !

a
(PAPANYC SIERA)

kang namanya. Dl,a belum berusia
l9 talrun. Professinya sebagai
pemain sepakbola wanita yang
*karang bergabung dalam team
terkuat Sumatera lJtan, Pardde-
tex All Stars. Pada team Pardede-
tex All Stars asuhan Jhonny
Perdede ini Tini bermain sebagai
gelandang kiri. Permainan Tini
cukup mantap. Bila dia tidak
berada di lapangan hijau, kita
tidak yakin, bahwa gadis manis
yang berkulit putih bersih ini
sebagai seorang pemain sepakbola.
Dia kelihatan lemah lembut
sekali. Pendiam dan lebih banyak
ter*nyum bila diajak omong-
omong. Tapi bita sudah berada di
lapangan h ijau, Tini beralih
sebagai seorang pemain yang
galak, Dia memiliki kontrole bola
yang bagus. Juga larinya cukup
kencang. Kita tidak yakin kalau di
luar lapangan Tini sebagai gadis
yang pendiam karena bila sedang
menguasai bola Tini kelihatan
sangat lincah. Dan kadang-kadang
diapun mampu main tors eperti
tingkah polah pemain pria. Dalam
klubnya dia dikenal sebagai
tukang jelajah lapangan. Tini
memang jarang mencetak gol.
Akan tetapi hampir semua gol
yang dicetak teman bermainnya
selalu berasal dari operannya yang
bagus. Ketika koresponden Junior
bertanya kepada gadis ini meng.
apa dia memilih olahraga sepak-
bola, padahal itu adalah olahraga
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UtM((il/RTIIEY:
KU BERBAHAGIA BERSAMA THEWI

ilIITIIIITIITITilTITIUITIIilIIIilIUil IIIIII II
p ENGGEMAR-PENGGEMAR eks Beatles John, George.

Paul dan Ringo. tentu rnasih menyesali kehancuran dari
grup raksasa tersebut. Mengapa harus terjadi hal itu ?

Tapi baiklah. tokh itu sudah terjadi dan lagi bukan
percoalan kita. Sekarang. siapa di antara mereka yang berhasil
mendapat tempat terbaik di dunia dan membina lagi dirinya
sedemikian tinggi seperti yang pemalr dialami ? Dialah l'aul
Mc('arlney !

Nah, kita ikuti kisahnr, s 5cin1
"lepas" dari persatuan thr' Bt.al-
les.

Tiga taltun lalu k*trku \1r
( artncy mendirikan " l lrc \\ irrs.".
band tersebut hanyalah m!'rurpa-
kan suatu pop band kelar
menengah. Sekarang ? !\'ah. ja-
ngau ditanya. Dahm keadaan nian
sekarat-sckaratnya, l.inda muncul
nrt'ngangkat suaminya plus'l'htr
Wings langsurrg ke tcmpat tingi.
setelah dia menumpahkan seluruh
kecakapan tentang nrusik yang dia
punyai. Apa kata nyonya Mc
Cartney ini ketika ditanya tentanq
keberhasilannya itu ?

"Sebenarnya. p:rda tiga {ahun
lalu. aku benar-benar tirlak bisa

bcrbuat apa-alla. lcntang musik,
rraksudku. Ya. kal;rupun ada
lidak banyaklah. l-agi pula aku
mornang tidak punya nirl untilk
"hadir" di tcngah-tcngah nrereka.
apallrgi untuk mcnt!en-qar st'mua
itu ".

1 api pada kcnl,ataan. l.inda
mcnjadi tulang punggung yang
panta\ diandalkan oleh grup
tcrsebut. Sentangat dan keuletan
yang dia berikan dan hasil yang
dicapai. bcnar-benar membuat'I'hc Wings hertcrinra kasih.
l)adahal tadinya l-inda hanya
ircng-iscng menl,anyi srmhil me-
mairrkan instrumcn dan s(jak slat
ihr,.iadilah dia lragian "terpen-
ting" dari 'l'he Wings.

Pantas kalau nyonya Mc
tlartney ini dliadikan contoh
wanita teladan. Bayangkan, se-
orang isteri dengan tiga anak
masing-masirrg Heather, Mary dan
Stella merangkap tugasnya sebagai
artis "yang berhasil" dari sebuah
pop band.

Semua orang menyorot dia !
'Iapi Linda tetap merendahkan

diri. "Ah. itu kan bukan sesuatu
yang luar biam", katanya.

Sejak kehadirannya itu, jadilah
Paul. Linda dan The Wings zuatu
grup yang harmonis. 'I'our mereka
pada musim gugur tahun lalu di
lnggeris. berhasil dengan baik.
Penonton benar-benar mcrasa
terhibur dengan lagu{agu mercka
seperti : "Band On 'Ihe Run" dan
Iainnya lagi. berhasil penuh
menggugah hati dan semangat
penonton.

Dari "\/enus Arrd Mars".
album terakhir mereka, merupa-
kan panc.n uang karena di seluruh
tcmpirt di bumi ini. piringan
tcrsebut terjual habis. Ilahkan di
Jcrmau para pelriual piringan
tersebut sangat menyesal karcna
kehahisan stock.

Mereka menanjak cepat dan
langsung mendapat tempat di
hit parade USA.

Apa kata Paul tentang semua
keberhasilan itu ?

"Aku sangat berbahagia de-
ngan The Wings. dengan anak-
anak itu".

Anak-anak yang dimaksrd
ialah : Denny taine - gitar dan
nyanyi, Jimmy McCulloch - lead
gitar, Jou English - pada drum.
Paul sendiri tetap menyanyi dan
Linda di samping pegarg organ
juga menyanyi.

Tentang bubarnya The Beat-
les, berkali-kali Paul mengatakan
bahrva bukan salah dia. Bahkan
dia sudah sering berusaha untuk
mempersafukan kembali grup
tersebut. tapi selalu gagal. Dan
rasanya memang tidak akan
terjadi lagi. !lntah nanti kalau aku
sudah berumur 90 tahunan. kata
Paul mengakhiri keterangan-
nya.+++
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BEIIIilYBAHAB
INGIN DISENANGI TUA DAN MUDA

E
RNIE TANJUNG seiak
tahun enam pqluhan lalu
sudah terkenal sebagai

penyanyi pop kota Medan. Dia
pun sudah berkali-kali menyan-
dang gelar bintang panggung
gembira dan pemenang pop singer
kontes di l\Iedan. Ernie Tanlung
memang bukan seorang penyanyi
yang terikat pada suatu grup
band. Dia hanya seorang penyanyi
free lance. Akan tetapi karir
nyanyi dianggap cukup baik dan
sukses.

Karena suksesnya dia sebagai
penyanyi pop kota Medan ketika
di Medan bermunculan produksi
film, Ernie Tanjung ini pun di
berikan peranan untuk mem-
bintangi f ilm "Batas lmpian"
Produksi Sinar Film Medan.
Ternvata Ernie Tanlung cukup
berbakat berperan di depan
kamera. Ketika Seksi Film PWI
Cabang Medan memilih pemain
terbaik yang mendukung film-film
yang diproduksi di Medan pada
Festival Film lndonesia ke lll di
Medan. Ernie Tanjung terpilih
sebagai aktris terbaik kedua.

Akan tetapi setelah mendapat
predikat sebagai pemain terbaik
itu Ernie Tanlung yang sudah
punya anak seorang ini hilang dari
kegiatan musik Medan. Banyak
penggemar suara Ernie Tanjung

luruh lagu yang saya nyanyikan
adalah berirama lembut yang
sekarang terkenal dengan sebuan
sweet sound.

"Apakah anda sudah punya
pacar ?" ta1yaJunior. Gadishitam
manis yang mungkin telah ber-
umur lebih 20 tahun ini hanya
tersenyum. Dari balik senyuman
itu seperti tersimpan sebuah
katakata yang mengungkapkan,
bahwa si hitam manis ini telah ada
yang punya. Tapi siapakah gerangt
an?

"Anda tidak boleh tahu !"
kata Renny Bahar dengan senyum
simpul kepada Junior ** *
(PAPA NYO SIEB4.

SEDANG HAMIL

yang bertanya-tanya kemana ge-

rangan penyanyi yang memiliki
gaya seperti Ernie Johan itu
kini ?

Dari beberapa orang musisi
Medan, koresponden Junior men-

dapat. kabar, tidak munculnYa
Ernie Tanjung di blantika musik
pop di Medan kini adalah karena
dia sedang berbadan elok, me-
ngandung anaknYa Yang kedua.
Jadi lelaslah sudah duduk soalnYa
mengapa si Ernie ini tidak Pernah
muncul lagi di pentas terbuka
Taman Bia atau GOR Medan.

| (eleanvo SIERA).

MENY\NYI SAMA.SAMA BINI

Papanyo Siera

Maestro Tropicar B3nd.
"Aku bertemu dengan si

Magda itu ketika <ami sama-sama
mendaf tarkan nama u ntu k turut
pemilihan Pang3r.: ng Gembira
yang di selengga.;<:n RR I Nusan-
tara lll. Pada parcangan pertama
saja aku zudah te.tarik kepada
gadis Batak ir r. Lalu kemudian
kami pacaran dan seterusnya
menikah !" <::: Zulham Azhar,

"Kalian suarl isterl sama-sama
penyanyi, ape(eh kalian selalu
akur ?" tanya s;mpatisan Junior
kepada Zulham Aznar.

. "Mudah+nuoahan sampai saat
ini kami :e-=p akur. Soalnya
antara kami saring meniaga diri
dengan bai< 1'' jawab Zulham
Azhar.

"Kami ricak pernah ber-
tengkar. Karrri mengerti professi
kami mas og-masingl" kata Mag-
dalena pula <etika Junior. ber-
temr, de^ea^ sirami isteri yang
bahag'a n c \,re CIub Tropicana
Medae seieiah pada.iam dua
diniha.'.'*"

(PAPANYO SIERAI
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ERNIE D{NJUNG TULTIAM

NHf,)l*i{;,j:il
Nila 73 - Medan. Namanya
sebagai penyanyi pop di Medan
tidak kalah dengan penyanyi
Guntur Simatupang atau Yose
Tobing. Tapi adik kandung
penyanyi tahun lima puluhan
Zaidar dari Orkes Budi Pekerti ini
tidak banyak tarik suara di
panggung terbuka. Sebabnya ka-
rena Band Nila 73 yang crewnya
sebagian besar anak-anak Cina
yang warga negara lndonesia itu
jarang tampil pada life show.
Mereka lebih banyak munculdi ru-
ang remang-remang Nite Club. Me-
ngapa grup ini laku main di Nite
Club adalah karena penyanyi-pe-
nyanyinya mahir membawakan
lagu-lagu Mandarin. Malah Zul-
ham Azhar sendiri pernah pula
membawakan lagu-lagu Mandarin.
Zulham Azhar bukan kakaknya
saja yang penyanyi, tapi isterinya
yang sudah melahirkan dua orang
anak itu juga penyanyi. lsteri
Zulham yang penyanyi ini ber-
nama Magdalena dan menyanyi
pada grup home band Tropicana,

26

- EBAGAI seorang penya-

\ nyi lagulagu Minang pop
J nama penyanyi Flenny

Eahar sudah tidak asing lagi di
Medan. Dia sudah lama bergabung
dalam grup band irama Minang
Kinantan 74. Band. Kinanan 74
ini pun sudah memiliki rekaman
khusus membawakan lagu-lagu
Minang. Dengan beredarnya kaset
Kinantan 74 itu dimana Benny
Bahar banyak membawakan lagu-
lqu Minang dalam rekaman kaset
itu, rhaka nara penyanyi ini kian
terkenal juga.

Kelebihan Renny Bahar dari
beberapa orang penyanyi Minang
lainnya di Medan adalah karena
dia memiliki suara yang khas. Dia
tidak mau meniru gaya penyanyi
Minang yang sudah terkenal
seperti Elly Kasim atau Lily
Syarif. Gaya Renny Bahar di atas
pentaspun tidak berlebihleb ihan,
tapi penuh kewajaran. Ketika
ditanyakan kepada Renny Bahar
apakah ambisinya sebagai seorang
penyanyi, dengan rendah hati
dijawabnya seperti ini :

"Saya ingin sebagai penyanyi
yang banyak disenangi oleh tua
dan muda. Dan saya sebagai
penyanyi menyenangi segala
macam irama. Tapi hanya sekedar
menyenangi. Namun hampir s*
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Tuan Syam

Siapakk...kau?!

Tuan, semai:m:da illpon

D:, ' 513P,1

Anu, siapa ?

Kenapa kamu qugup 7"

dan si
mera tak

sumber yang
mpok siri
kedapatan merau ng-rau

ngis di halaman
disebabkan majikan'

nYa m ati terkapar. Sampai
mana peristiwa
kan di jalan
I nomer 1, masih
sinyalemen pihak

Mpok Siti babu
sang rkah yang

i
t'ri
ri
ttI
ti

*$
I

melaku ka n Atau kah ada

11. Lelaki tersehut mele-

I
I

mata tuan ber:m5ut

3ar i

muda persrs

12. I\.1inah. mlnuman c:E (emudian

1O. Sepuiangnya

nya.

takkan Kur.rnnva ke atas
meja. Nampak ia ter-

^,..^ ^ ^-t.^r:



Minaaaaah !

Kopi susu ! Lekas

"Ng, anu... Tuan. Dar
non Esther".

Hai, nona manis

Gila kau Dudy

"Sompret I Kukira orang
mau nagih duit l" kelakar
malikan muda tersebut.

tr trQ A[nnt

PeraI umah
ilo l.) rl

Ya tuan

anak

kora n itu.

mengerikan
1 6 tahun

Dan s€bentar
kecil,rump u t{ ump u 1

t
I

I
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CECEP PUNYA MOTOR NYENTRIK

M
tahun ini akan coba-coba
mendaftar ke tTB jurusan
Mesin. Ia adalah anak seorang
pemilik tehgt<et di Sumedang-,
bemama Otirh.

Cecep membuat sepeda

motornya, yang keliwat nyen-
trik ini dari reruntukan
sepeda motor "Zundap" dan
l.ambretta.***

) gopie).-

dang yang bernama Cecep
otoii, diAit<n sendiri dalam
tempo dua hari. Cecep yang
berumur 20 tahun ini, adalah
lulusan STM Neged Sume-
dang tahun '74. Setelah
nganggur setahun, menurut
pengakuannya pada Junior,

. . . . TERBURU-BURU nyamperin pacar untuk menonton,

sesampai di tempat sang pacar masih menguap-nguap baru

bangun tidur. . . . Xfff bersembahyang di mesjid, pulangnya

meicari sepatu tak lagi ada di tempat. -. ' KETEMU hostess'

langganan Lita ai luar club, justru di saat kita sedang berdua

aen[an pacar ... . MALAM Minggu tanpa-uang di kantod'g,

kekisih minta diantar jalan'jalan . - . ' BERJALAN sudah

btnar-benar menepi, masih juga kena serempet becak ' ' ' '
MERASA gembiri ketika tedatuh dari molor banyak orang

menolong, tahu-tahu setelah jalan baru sadar seluruh isi

kantong ierkuras habis . . . . MENATAP bulan membayangkan

wajah lekasih, tiba-tiba ditimpuk batu dikira sedang ngincar

*angga tetangga . . . . TETANGGA sebelah sedang kena

musi-b=ah, justru di saat kita sedang merayakan ulang 
-tahun

yang ,encananya meriah. . . . BELI majalah buru-buru ketika

Lerela api bergerak akan berangkat, ternyata isinya terbitan

tiga $ulin yang lalu . . . . KETEMU polisi lalu-lintas, lalu kita
dizuruh berhenti dulu untuk menunggu kendaraan lain jurusan

melintas duluan. . . . MAKAN di rumah calon mertua, demi

kesopanan harus menghabiskan makanan di piring, justru

*a*akannyu keterlaluan tidak enak . . . . MELOTOT mengikuti
acara siaran TV, tapi suara tidak terdengar . . . . MEMARAHI
bawahan sambil melotot-melotot, yang dimarahi tidak mau

melihat ke arah mata kita, sehingga terasa sia'sia . ' ' ' MAU
membaca buru-buru ambil kacamata, ketika dipakai, kacanya

ffin tup orang dengan karbon . . . . MAKAN rujak kepedasan,

dapat minum airnya panasnya bukan main . . ' - (st)

.k€p€*a
kepalanya

FrJtt:t

OTOR yang unik dan
nyentrik ini menurut
pemiliknya, anak
muda kota Sume-
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Mdt-i#fll*
menyaksikan Yamaha Music Fair
& Concert. Lantaran yang dian-
dalkan di safla terpampang nama-
nama Juara Pop Song 1975 Melky
Goeslaw, Juara Festival Electone
lndonesia 1975 Tamam Hoessein
dan pencipta lagu "Gubahanku"
Gatot Sunjoto, maka suasana
jadinya meriah dan berkesan.

Ulang tahun yang diseleng-
garakan 13 Desember sembari
promosi dagang Toko Era Musika
yang jadi penyalur tunggal alat-
alat musik Yamaha untuk daerah
Sumut, Sumbar dan Aceh itu
nyatanya tidak sia-sia. Penonton
merasa puas mendengar dan
menyaksikan performance ketiga
artis lanang yang sengaja diundang
dari Jakarta dan Surabaya itu.

Sebelum biatang tamu tampil
dengan atraksinya. band pengirrng
Nila '73 pimpinan Yanto Kofani
terlebih dahulu memanaskan sua-
sana dengan lagu{agu mereka.

Ronny Deo

Robert 'fobing yang baru saja

anjlok jadi lead singer Nila '73
menggantikan Zulham Azhat yang
dicap kurang disiplin oleh pim-
pinan band temyata cukup hebat
suara dan stage act-nya.

Usai Nila'73, muncul grup
folk-song YMI Medan yang
didengkoti oleh Ayun Mafuuzar.
Mereka membarvakan laguJagu
Indonesia dan tsarat. Duet main
instrumen pencet didemonstra-
sikan oleh Vera Soeng (Juara II
Iiestival Electone Indonesia 1 975)
dan Henny. Kali ini Vera tampil

pada piano sedangkau Hen n -r'

pada electone.
Gatot Sunjoto ]'ang jadi

\laster of Ceremony' merangkap
pernain suiap dan pen-vanf i cukup
menghangalkan suasana Iuan-q
pertunjukan )'ang ber-AC itu.
Lagu ciptaannl'a *ndiri ]'ang
berjudul "Gubahankri'. dinya-
nl,ikan Gatot dengan perasaan
hingga mengundang keplokan
1,ang lumayan.

"Jumpa Untuk tserpisah" me-
rupakan lagu -vang mengarvali
pemunculan Melky Goeslaw di

Ronny Deo

hadapan ularga kota Medan.
Applause yang meriah untuk lagu
pertama Melky, kian mengendor
lantaran sinyo van Morotai ini
membawakan lagu-lagu Barat
],ang diconteknya kayak punya
Tom Jones.

'Iamam Hoessein yang Juara II
Festival Electone Internasional di
Jepang tahufl lalu memukau
penonron karena ketincahan jari-
jema:inya menari di atas toets
electone dan injakan bass kedua
kakinya. Tamam unjuk kebo-
lehannya memainkan lag,: pop

yang "dikawinkannya" dengan
jazz rock bahkan klasik. Selain
lagu-lagu yang "menghanyutkan",
Tamam memainkan pula lagu
"kencang" berjudul "Spinning
Wheels".

Puncak applause bagi Tamam
ketika ia menyuguhkan "Es
Lilin", lagu yang mendinglnkan
hati Juri di Nemu No Sato,
Jepang hingga ia berhasil menem-
patkan dirinya sebagai Juara II
tingkat internasional.

Pemunculan Melky pada
babak II boleh dinilai lebih
berhasil. Mungkin karena pe-
nyanyi kribo ini memakai baju
yang dibuat dari ulos Tanah Batak
dan menyanyikan lagu Tanah
Karo yang berjudul "E,rkata
Bedil" hingga mengundang sim-
pati yang iebih mendalam di hati
penonton. Sebelum pertunjukan
usai, penyanyi yang bervam
Goeslaw ini sempat menggaet
seorang ga<lis cilik .vang diajaknya
berduet dalam lagu "Soleram".

Konser yang usai jam 23.00
itu dimeriahkan pula oleh grup
lawak tenar kota Medan "KU-
SUD" dan undian berhadiah.
Nyonya R. Wirasno dari PNP IV
Gunung Pamela, Tebing Tinggi
bernasib mujur mendapat hadiah
electone B2R seharga
Rp.375.000,-- Kartu garansi Ny.
Wirasno sewaktu membeli elec-
tone B4CR seharga Rp.550.000,-
pada Toko Era lVlusika tetnyata
membawa keuntungan yang tidak
diduganYn.r'x*

(RONNY DEO)
o

^'J;

o

E

YAfVIAHAMUSIC
FAIR&CONCERT TNMTEDAN

*
*
*
T
*
*I
*II
*II
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MORNTNG
SKY

* George Baker Selection

Don't hide your heart behind the
wali
Don't walk alone in the greY and

Dark night
Look at the skY and You'll be

atlright
'f here is a sun for You to shine

Look at yoursell - what do You
see ?

A child would fear to be alone
NIay be a heart without a home
But someone's rvaiting thete for
you

Ivlorning skY

Let me touch Yout golden

sunlight
Let me dream away the dark
night
Let me ride Your silver cloud
Morning skY

Promise me a new tomorrow
Wash away mY Paifl ard sorrow
In god's golden morning sky

Be like a river wide and strong
Don't be afraid to trust a friend
So let your life will be a song

Siflg with a feeling in Your heart

Morning sky

LITTLE MISS
HEARTBEAT

ShabY Tiger

Oh baby
Little Miss Heartbeat
I'm in a love heat for you
Little Miss Hearbeat
Feelin' my love beat for you

I can't live another day
While you're so on my mind
I just can't stand another night
Without you valentine
I only want to hear you say
Oh Baby you'11 be mine

Little Nliss Heartbeat
I'm in a love heat for you
Little Miss Heartbeat
Feelin' my love for you

I can't stand to see you dance
With any other guy
When you smile and hold him
clo se

I-hat love look in your eYe

In my heart the ieeling grows
You really take me high
Little N{iss Hearbeat . . .

YOU

George Harrison

I, I, love, love,
And I, and I
I love you
Oh you, You, Yeah You.

You, you, love, love,.
Aad you, yes You,
you love me
Yeah you, You, Yeah You.

And when I'm holdin' You
OIU what a feelin'
Seems so good to be true
That I ro tellin' You all
That I must be dreamin".

And I, and I
I love you, oh You,
Oh, you, yeah You.
And when I'm holdin' You
Oh, what a feelin'
Seems so good to true
That I'm teilin' You all.
.Ihat I must be dreamin'.

I, oh I, love, love,
Aad I, yes I,
I love.you, You,
Oh you, You, Yeah You.

''KEEP ON TRYIN''

Poco

I've been thinkin' 'bout
A1l the times you told me
You're so full of doubt
You just can't let it be,
But I know
If you keep on comin' back for
more
Then I'll keep on tryin'
Keep on tryin'

Arid I've been drinkin' norv
Just a little too much
And I don't know how
I can get in touch with You
Now there's only one thing'for
me to do, that's to
Keep on tryin'
To get home to you

And I feel so satisfied when ---
I can see you smile
I want to confide in
All that is true, so I'll
Keep on tryin', I'm trough with
$fi
Just like the sun above
I'li come shinin through
Oh yes, I'11

Keep on tryin', I'm
Tired of cryin'

I got to find a waY
To get ofl home to You

I've been thinkin'bout
All the times You held me
I never heard shout
The glow of energY was so fine
Now think I'11 laY it on the line
And keep on tryifl'
To get home to You
And I feel so satisfied when . . .

Keep on tryin' I'm
thorugh with lyin
Just like the sun above
I 1l come shinin'through
Yes I will
OH yes, Ill
Keep on ttyin', I'm
Tired of cryin'
I got to find a waY
To get ofl home to You

KENANGAN DESEMBER

* ERVINNA

Setiap kisah hidup wanita sudah-
lah tentu
Tergores kenangan yang tiada
mungkin akan terlupakan
Bagi diriku lembaran ini sudah
tedadi
Sewaktu asmara di saat itu
berkobar di hatiku

* Sangat dingin udara diakhir
bulan itu
Engkau datang diulang tahun-
ku

Aku kau peluk aku kau cium oh
penuh mesra
Untuk yang pertama kini terny,s13
penghabisan pula
Kenangan Desember tiada mung-
kia akan tetlupakan

THTS TIME
AROI.]ND

* Deep Purple

The World around us hangs in
doubt
You face a crime that x'e'11

hear about
To pay the cost, would never
be the same.
Eternal lovers ; we're not to
blame,
There's no mistake, there's no
refrain.
The same surroundings that.
stood,
Are here again-this time . ' .

As I look around you can't be

found.
To lose you, I'd rather see

The endless time of sPace go
passing by ;
This time around . . .

This time around . . .

So look around, we all will be

found
Inlove...'
The World around us hangs in
doubt,
You face a crime that we'Il
hear about
To pay the cost, rvould never
be the same
Etemal lover, You're not to
blame,
There's no mistake, there's no
refrain
The same surroundings that
stood,
Are here again this time...

As I look around, you cart't
be found,
To lose you, I'd rather see

The endless time of space go
passing by
Tlxis time around . . .

This time around . . .

To lose you, I'd rather see

The endless time of sqace go
passing bY
Flv...
8y...

SENANDUNG RINDU

'Ku nyanyikan lagu untukmu
Lagu senandung rindu
Lagu kenangan masa lalu
Waktu kau masih disampingku

* Lagu ini lagu kenangan
Yang tak'kan'ku luPakaa

Setiap waktu akan 'ku nyanyikan
Lagu kenang-keflangan
Serasa engkau menemani
Menyanyikan lagu ini.

"sekarang aku sendirian. Aku
benci sekali.
Kenapa harus kita berPisah ?

Meskipun ada
Orang yang berkata ada waktu
,bertemu dan
Ada waktu untuk berPisah, aku
tidak percaya.
Kenapa kau tidak
sampingku di saat ini

diada
!?"

* Broery

NloR-7832
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RETNODUMILAH

SENDR.{T/RI KL{SIK JAWA Y/NG MENG/SYIKISN

ADA peringatan Dies Na-
tali$ Llnive,sitas Gadiah
Macla Yogyakarta ke'

XXl,rl bulan Desember 1975 Yang
baru lalu, wartawan Junior dr
Yogyakarta telah mandaqat un'
dangan dari panitia untuk me'
nyaksikan Malam Kesenian Dies
Natalis yang diselenggarakan di
gedung Pusat Kesenian Eulak
Sumur Yogyakarta.

Dimana pada Malam Kesenian
ini telah dipersembahkan sebuah
Sendratari Gaya Surakarta yang
mengambil judd cerita Retno

Dumilah me ru pak an perse mbah an
dari Keluarga Kesenian Mahasiswa
Universitas Gadjah Mada Yogya.

Menyaksikan persembahan ini
yang merupakan sendratari klasik
Jawa itu cukup mengasyikkan.
Ketuwesan para penarinya, sua'
sana dakorasi ditambah penataan
lampu patut diberikan Puiian
ditambah lagi dengan latar be'
lakang panggung diisi dengan
seperangkat instrumen gending
Jawa yang ditabuh manis Yang
mana di antara penabuh'penabuh
puterinva tercatat 2 gadis asing

masinymasing : penabuh Rebab,
Shintalaksmi Van A/ess dan
penabuh Gender, Jenny LindnY.
Untuk itu, dalam kesempatan ini
pembaca kita ajak ikut membaca
ialan cerita dari Sendratari "Ret-
no Dumilah" yang dibagi dalam 3
babdk ;

Babak I : Di Madiun, pra-
jurit-p rajurit puteri d ipimpin oleh
Retno Dumilah sedang berkrida
iurit untuk mempeniapkan diri
melawan Matanm. Adipati Rang
ga Jumeno sangat berbangga hati
bahwasanya puterinya itu mem'

bantu usahanya melawan Mata'
ram.

8ab ll: Adegan 1. Ber'
kobarlah peperangan antara Mata'
ram dengan Madiun. Panembahan
Senopati berhdapan dengan Adi'
pati Rangga Jumeno. AdiPati
Rangga Jumeno kalah.

Adegan 2. Retno Dumilah
datang menotong aYahnYa, dan

dengan bekal keris Pusaka Pem-
berian ayahnYa, maiulah ia ke

medan laga-
Babak ke lll: Adegan l.

Panembahan SenoPati mengadu

kesaktian dengan Retno Dumilah,
Raja Mataram tidak mamqu
melawan keamPuhan keris Pusaka
Madiun, laritah ia dari n*dan
pertempuran.

Adegan 2. Juru Mertani
penasehat raia meminb agar

Penembahan SenoPati hendak nYa

tidak melawan dengan senBta
melainkan harus menghadaPinYa

dengan buiuk raYu dan Panah
asmara. TernYata siasat Juru
Mertani berhasit, Retno Dumilah
tidak kuasa melawan raYuan

Panembahan SenoPati, akhirnYa
menyerahlah ia diPersunting oleh
Panembahan SenoPati.

CeritaBendratari klasik GaYa

Surakara ini dikoordinator oleh
Muh. Arifin. Sutradara /penata tari
Rochmad Ds. Penata Gending
Djoko Waluio WP. PimPinan
Karawibn Yuwono Sri Suwito
dan Kostum/Tatarias diPegang
puta oleh Rochmad Ds.

Para Pelaku tediri dari 4
penari inti masingmasing: Muh,
Arifin sebagai Panembahan Seno'
pati. Dioko Sarhendro sebagai

Juru Merani. Rachmad Ds

sebagai AdiPati Rangga Jumeno
dan Ratna Bumingsih sebagai

Retno Dumilah. Dibantu oleh 4
penari Praiurit Puteri masing:
masing; Alien SuqraPto, Ratna
Dewati, Noonna Kesumasari dan
Endang Suhud.

BANG PRESy.

p

M
EREKA ada berlrma.
Terdiri dari 4 cowok dan
saru cewek, masing-
masing : Shinta Sinaga BANDANOKASAilIAN(organ), Sutisna (drum), Daniel

(melody), Yusuf Gutomo {rYthm)
dan S. Siregar (bass/leader). Peng-

asuhnva yakni Kepala Studio RRI
Baniarmasin bernama Andi
Nyongki BA. Disebabkan gruP ini
miliknya "orang angkasa", maka
kontan sa.ja namanya dicanangkan
kepada publik sebagai : Band
Angkasawan !

Bagaimana nantinya kemam-
puan mereka beraksi. apakah
sanggup menantang grup{rup
lain, .rmasih belum diketahui.
Sebab blantika musik Yang satu
ini lahirnya baru kemarin, 12

November 1975.
Namuir sebagai milik RR l,

tentu kita berharap agar motto
"sekali di udara tetap di udara",
menjadi pegangan pula buat
mereka. Bagaimana 2*x* {has)

"l*+

JALAN TERUS !

II
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NO
DAN GELAR
SARJANA.

r Omi KARYONO. itu ko-
I mandan grup The Brim's
I oada bulan November

J igls yang latu relah
berhasil meraih gelar Serjana
Hukurn-nya di Universitas Indo-
nesia. Dengan demikian bararti
anak Jawa Timur ini stdah berhak
menrmbah dua huruf di belakang
nf,manyr itu dengan embel-embel
sH.

"Apa tujuan kau setelah kau
jadi Sarjana sekarang ini ?" tanya
Junior.

"Sekalipun saya sudah jadi
Sarjana, tapi saya mau main band
terus kok.. Mosok mentang-

apa yang tak cita-citakan mosok
sih saya terus minggat dari Brim's,
kan itu keterlaluan !' (Harap
ikutin logat Jawa-nya yang garing-
pen).

'Tadi kau main band terus
sarnpek fua ?"

"Yah enggak siiiih, tapi
sekarang ini lhooo, say& mau
terusno jadi anak band sambil
ngenteni dapet kerjaan".

"Komana kira-kira kantor
yang akan kau lamar dengan
modal erha-mu itu ?"

'Idaaaah, saya ini orangnya
enggak mau pusing-pusing mas,
enak jadi ABRI saja. Kalau sudah
jadi ABRI mungkin say& mau
terus jadi pemain musik, walau-
pun untuk itu s€dikit sekali
waktunya yang tersedia. Tapi
yang jelas saya tetap mencintai
musik !' ujar si John mengakhiri
buaFbualnya derryan Junior. ***

DEVI
o

JOHN K

mentang sudah jadi es-ha terus
saya liren jadi anak band, kan
enggak mungkin toh yaaa l"
jawab tukang tiup harmonika ini,
sambil menyedot rokok Bentoel
yang kesayangannya itu, "Soalnya

saya ini bisanya jadi esha ya,
karena saya main ini, nih !"
tambah si John sambil pamerin
harmonika yang jadi senjata
andalannya. Dan katanya lagi:
"Lha kalok saya sudah tercapai

T.T.S, JUNIOR
No.78

MENDATAR:

^^ 11. s"r.n satu partai di Timor;
OKota kelahiran R.A. Kartini;$7
Nasional (singkatan); 8. Merk
rokok kretek; f9.'. Rapat kerja
( singkatanl ;( 1 . Ak-ademi Tekhik
Nasional; t3l Tidak waras; \(5.
Kekuasaan Dewa B;a{rma; 1f6.
Berguguran (ciaun ); {]r. Sauda'iir;
19. lkatan masakerja (berjangka);

@.'r fempat bersemayam Raia-
raia; (! Kantor Barita Nasional.

MEI'URUN:
.-1: Kerajaan Hindu pertama di

Jawa; 2. Penanggalan;i3i Arah
mata angin; 5r lbukota Turki; 7.
Tulisan pada spanduk;(9 Group
lawak lbukota yang tengah
mengalami perp€cahan- saat ini;
(12; Terat-as, tertinggi;. {41 Pcrtun-
jukan; {5r Huruf. il8, Hidupnya
rnencari ikan di lautiri'.

***
Jawaban cukup anda tulis di atas
sebuah kartupos dengan mem-
bubuhkan KUPON TTS JUNTOF
78 &n kirimkan jawaban torebut
ke meja Rodaksi JUNIOR Jl.
Kebon Kacong 2914 Jakafta. Para
pomonang TTS 78 ini akan di-
umumkan di JUNIOR 81. Solan.t
mencbak.

JUNIOR - 78

JAWABAN YANG BENAR
JUNIOB NO, 75

MENDATAR:
1. Belantara; 3. Gersang; 4.

KTT; 5. MAS; 7. Nur; 8. Rel;9.

Pamen; 11. Kuini; '12. lde; 14.
Nas: 15. llo; 16. RRI; 17.
Kelakar; 18. Kombinasi; 10.
Modernisasi.

MENURUN:
2. Nasihat; 4. Kondisi; 4a.

Terpedo; 5. Marinir; 5a. Selesai;
13. Kendali.

PEMENANG-PEMENANG TTS
JUNIOB NO.75

Setelah diadakan undian, maka
torpilihlah 5 pemenangnya yang
masing-masing pemenang murda-
pat hadiah Rp.3ofi),- :

1. INWAR.S.
Jl. Raya Pasir No. 14
TEBING TINGGI - DELI -
SUMUT

2. GST.NGR. SUARTHA
Jl. Teleng No. 10
SINGARAJA - BALI

3. PAULUS. W.
Jl. Pemuda No.94
TEMANGGUNG - JATENG

4. ACHMADSOFINU U.R.
d/a LAB/TEK. Pertamina Unit ll
SUNGAI GERONG - SUMSEL

5. ASRIN. S.

Gg. Pramuka Bakti ll/34
UTAN KAYU - JAKARTA

***
Kepada para pomonang tdt lupa
kami ucapkan SELAMAT. Bagi
ying kali lni bclum berftsil
semogt sala tiddt berPutur-aca
ddarn mengikuti TTS &nior
mendatang.

Bagi pemenang yang tinggal di
sekitar d*rdr Jakarta Raya, kami
harap mengombil hadi*nya di
kantor rcdd<si, iotiap hari kerja.

.r5
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HEMAJA
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(Tsl . 17 s/d 26 Januari 1976)

CAPR ICOBN
21 Des - 19 Jan-fA\ 

L'BRA

\il-/ 23sent ,1o*:_

PERSOALi\ rimbLll dengan
si dia, akibatn\a .encana baru itu
jadi tertunda. N3mun demikian,
secara keselur.nan, keadaan cu-
kup menyenang<3n untuk anda.
Soal kecil jargan diremehkan
karena risikon\ a Desar- Penantang
anda yang P3 iiE besar adalah
kawan atau ke^asrh anda, karena
itu anda harus - 3:l-hati. Bepergian
jangka pende( 

"oleh 
dilaksana-

kan, Pergaduha. soal uang mudah
teriadi, Jauhl sesu3iu Yang sifat-
nya rahasia. kareia anda bisa
te rt ipu.

MASALAH sulit timbul' orang
tua membuat Pikiranmu susah.
Keuangan gawat, taPi hubungan
dengan masyarakat baik. Ada
kemungkinan anda daPat Pacar
baru. Carilah informasi. Kritikan
banyak diterima, taPi sabar
sajalah, Kalau bepergian hati-hati
terhadap kecelakaan. Pergaduhan
dengan kekasih mungkin juga
terjadi. Jangan bikin kontrak yang
memerlukan duit. OPerasi baru

' nampaknya belum baik dilaksana-
kan. Rencana dan keinginan
pribadi masih sulit tercaPai'

RENCANA anda ditentang
kekasih, haraP sabar ! Cari hi-
buran, relakslah ! Asmara: baha-
gia. ldee baru harus digunakan
kalau mau sukses. Rencana jadi
sulit karena daPat tantangan dari
si dia. Rumah tangga mudah
kucar kacir. Pergaduhan soal uang
terjadi. Spekulasi berbahaya. Ke-
sehatan menurun karena Plkiran
anda kacau. Jangan hamburkan
uang. Banyak masalah Yang
memerlukan uang terjadi. Hati-
hati, kecelakaan mengintiP-

HUBUNGAN dengan famili
sulit. Karena cinta, hubungan
a"noan x"*un-kawan bisa putus'
Jandan mutal sesuatu Yang balu'
Kal;u bisa kerja'samalah dengan sl

dia. hasilnYa tentu lumayan'
Fe-rqaaunan dengan kekasih se-

*liiu-waxtu brsa teriadi, hati-
n"iirin I Tunda rencana Pribadi
,i"iJ. rsut hubungan baik tetaP
t"rodrinltu. Famili meruPakan

""ionamoat bahkan jadi sumber
[erdeianan dengan kekasih' Ke-
Lutqan sedikit sulit' Rencana
vini rne-axan uang baik ditunda'

BANYAK masalah, maiikan
menentang anda, Pergaduhan de-
ngan kawan mudah terjadi.
Kegiatan dalam masyarakat m+
nyenangkan, bahkan mungkin
anda terlibat dalam asmara.
Jangan paksakan dirimu keria
berat, kesehatan bisa terganggu.
Hati-hati kalau bePerqiarl, uang
akan terlalu banYak ke luar,
walaupun anda mendaPat Penga-
laman Yang mengasy ikkan' Kalau
mau maju, anda narus keria
sendiri diamdiam. Kawan di
sekitar anda tidak bisa diajak
kerja sama, karena Pergaduhanlah
yang bakal terjadi'

KEcELAKAAN mengintiP,
batasi ke luar rumah. Kekasih
memaksa anda merobah rencana.
Kesabaran diPerlukan. Kesulitan
itu akhirnya bisa tersingkir. Tugas
makin berat, tapi uang masukpun
tambah. Perhatikanlah si dia, dia
merasa kurang daPat Perhatian.
Jangan mulai s€suatu Yang baru-
Hindarilah Pergaduhan dengan
siapapun. Jangan bikin janji
sebelum diPelajari betul-betul.
Keuangan gawat, Pengeluaran
harus d iperketat.

KESEHATAN terganggu, kerja
sama dengan siapa Pun sulit
dibina. BanYak orang Yang me-
nentang anda. Tapi asrnara' asyiik
dan oahagia. Keuangan nampak-
nva lebih baik, taPi sewaktu-
*ixt, bisa 9awat. Perjalanan
iangka Pendek cukuP menyenang-
t<an. taoi harus hati-hati karena
kecelakaan menqintip. Soal iamili
bisa menyebabkan anda bergaduh
denqan si dia. Jangan bikin
perdbahan drastis. Berhematlah,
uang bisa jadi sumber Pergaduhan'

PERMOHONAN anda tidak
terkabul. Pergaduhan mudah ter-
jadi. Soal asmara asyik. Tekuni
tugasmu, usaha baru jangan
dimulai. Soal uang harus hati-hati'
karena bisa membuat Per-
sahabatan Putus' Kalau anda
bel(erja d i temoat sepi, sukses
akan lebih mudah diperoleh.
Famili tidak setuju rencanamu'
tunda sajalah dulu. BanYak orang
yang menentang rencanamu. De-
katkan dirimu kePada Tuhan' agar
kesulitan itu terasa ringan' Keta-
bahan dalam segala hal diPerlu-
kan.

NoP23 Okt 22
scoRPro AOUA

2O Jan -TAUBUS
21 Apr - 2O Mei

PERGADUHAN mudah ter-
jadi- Bantuan orang jangan di-
harap. Jangan bepergian, ke-
celakaan mengintiP. ldee dan cara
baru yang anda Praktekkan
ternyala menolong. Kesabaran
diperlukan. Famili sulit, Perga-
duhan bisa terjadi. Hati-hati soal
uang, jangan dengar advis kawan
dalam soal uang. Rencana Pribadi
lancar, bantuan kawan cu kuP
meyakinkan. Asmara bagr remaJa
cukup asyiik, taPi bagi Yang sudah
berkeluarga: suram I Gembiralah
selalu, hari esok masin ada I

KEL,ANGAN gawat' semua
yang anda hubungi sulit, termasuk
famili atau keluarga anda. Kawan
baru, bahkan Pacar baru Yallg
mengasv ikkan mungkin d iketemu-
kan. Tapi ingat, terlalu banYak ke
luar rilmah akan menambah
kesulitan anda, uang keluarPun
makin banyak. Cinta bisa mem-
buat keuangan anda Jadi gawat'
bahkan tugasmuPun bisa terlan-
tar. Tinggal saialah di rumah,
itulah jalan ke luar terbaik, sambil
menunggu kesempatan Yang lebih
baik untuk anda-

PENGUASA sulit didekati.
Dalam soal uan9, kawan-kawan
berteda PendaPat dengan anda'
tapi dalam soal kerja mereka
banyak membantu. Asmara dalam
bahaya, Percera,an bisa teriadi.
Jangan hamburkan uang- Perse-
tuiuan yang menyenangkan akhir-
nya akan diPerolell' dan ini
sekaligus bisa memPerbaiki ke-
uangan anda. TaPi soal anak-anak
dan kekasih masih tetaP meng-
ganggu pikiranmu. Mereka terlalu
mementingkan diri sendiri, hingga
anda bisa dongkol dan menangis'
Jangan emosi menghadaPi kesu-
litan itu, karena hisa membuat
segalanya ladi berantakan' (sr).-

JUNIOR - 78
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FebGEMINI
21 Mei - 20 Juni

PERGADUHAN dengan ka-
wan atau si dia mudah meletus.
Hati keluarga anda itu sukar
ditebak. Bertualang cinta, meng-
asyikkan. Tapi ingat, uang iangan
dihamburkan. Si dia mau camPur
urusanmu, dan ini krisa menimbul-
kan pergaduhan. lngat, soal uang
gawat, dan bisa rnembuat hubung-
an persahabatan iadi Puttls.
Apapun Yang terjadi, anda harus
beru saha agar Pergad uh an it u
tidak menjurus kePada Per-
kelahian.

LEO
21 JuIi' 21 Agust

VIRGO
22 Agust - 22 SePt
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Baju-baiu dingin yang cukup artistik
dengan lobang leher- empat persqi,
dikombinasi pita dengan lengan setali.
Gaun ini akan lebih menarik dikenakan
dengan pullover.

.i

- Masih dengan pakaian rekreasi untuk
malam hari. Baju longgar yang manis
dengan lobang leher bundar, belahan
depan dan bagian dada dikerut.
Pe rhatik an bentuk lengannya.
Untuk model-model ini dapat diambit
dari segala macam kain katun.

-
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IBIO KUSUD
TERKENAL DI MEDAN

D
ULU grup lawak Yang
paling beken di l\{edan
adalah pasangan Rajack
dan Aliandi. TaPi setelah

Kusman yang di daerah Sidodadi 
I

Medan menjabat selaku KePala 
I

Lorong (Rukun Tetangga).
Trio Kusud ini disenangi

penonton adalah karena bahan

lelucon mereka selalu uptodate.
Setiap gerakan dan omongan
mereka mengandung humor' Yang
paling lucu dalam gruP Trio
Kusud ini adalah Udin Kesuma.
Dalam adegan lawak Udin Ke-
zuma bernama Udin LePes karena
tubuhnya yang ceking itu. Semen-

tara Kusman bertindak selaku

memberikan bahan lawakan. Se-

mentara Sangkot Yang berwajah
bloon ini adalah sebagai lawan
Udin dalam membanYol. Kebagus-

an Trio Kusud ini melawak diakui
oleh pelawak dan Pemain sunglaP

Pilipina, Caloy'-"Ttio 
Kusrd bermain bagus ,!

Mereka memPunYai bahan la-

wakan yang menarik. Mereka
cepat memancing orang ter-
tawa !", kata CaloY memuji Tri<r

kusud.
"Dari mana kalian mendaPat

bahan sehinga setiaP melawak
kalian selalu membawakan bahan-

bahan baru ?"
'Kami selalu mengikuti ke-

adaan yang terjadi dalam masYa-

rakat dan setiap hari kami harus
membaca sulat kabar' Dari
membaca itulah kami dapat
bahan-bahan baru Yang kelak
malam harinya kami hidangkan
kepada penonton !", jawab.Ke-
suma.

" Selagi dunia berPutar dan
kami masih bernaPas, kami Pasti
mendapat bahan Yang baru !",
kata Udin Kesuma alias Udin
Leoes ozda Junior.

) te.trt,vt-o,\tERAt

Rajack pindah ke Jakarta, Aliandi
hanya melawak sendiri. Karena

sudah biasa mengocok Pe{ut dua

orang. tentu saja kalau melau'ak
sendirian Aliandi Yang bertam-
pang lucu ini kurang sreg. Dan

i.".udi"n lenyaPlah nama Aliandi
sebagai pelawak. Kemudian gruP

lawak yang menamakan dirinYa
"Podas" yakni Pasangan Poniman
dan Darus Amin muncul Pula
sebagai gruP tawak baru kota
Medan. Pasangan Podas ini di-

kenal sebagai gtuP lawak baru

kota Medan' Pasangan Podas ini
clikenal sebagai Pelawak karena
Dasanqan Poniman dan Darus

imin-ini berhasil tamPil sebagai

juata pertama Festival t-awak

yang diadakan oleh PenYelenggara
Medan Fair tahun 1974 lalu,

Namun usia petawak Podas iniPun
tidak tahan lama.

Kini di Medan gruP lawak
yang paling terkenal adalah Trio
Kusud yang terdiri tlari tiga orang
pelawak yakni Kusman (Pim-
pinan), .Sargkot dan Udin Ke'
iuma. Grup ini selalu muncul
pa(& show di Taman Ria. Gedung
blalraga dan di temPat keramaian
apa saji. Dan akhir-akhh ini Trio
Kusrd ini sudah Pula bermain di
Nite Club.

"Kami rata-rata bermain da-

larn seminggu dua kali di Nite
Club Tropicana dan Bali Plaza.

Bayarannya lumaYan RP.15.000
satu kali main. Jadi satu orang
kami bisa kantongi duit
Rp.5,000. Suatu Penghasilan
ying lumayan juga 1". kata

tlIl
makin

memang
dikenal

Eemakin
favoritnYa

sih

satne

T
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Kak Jun yang manis,
Bagini ya kak Jun. langsung

aia deh. lta ceritakan dan lta
minta nasihat dari kakak.

Ita kan punya temen namanya
N. dan N punya temen lagi
namanya D (cowok). Si D ini
orangnya sayang deh sama lta,
dan lta sih anggap biasa aja. Dan
hampir setiap malam Mingqu si D
itu datang ke rumah lta, lta sih
terima aia.

Larne-lama lta iadi kesel deh !

Habis gimana ya dia itu ngomong-

ngorKrng ke N, bahwa lta pacar_
nya D. Sebetulnya lta belum mau
Fracaran, berhubung umur lta
yang masih terlalu muda.

Tolong dong kak I Girnana sih
caranya supaya dia ini nggak
seringsering datang ke rumah,
dan bagaimana pula lta harus
mengatakannya. Kalau begini te_
rus sih. wah bisa-bisa lta enggak
sekolah{ekolah lagi.

Sekali lagi lta minta nasihat
dari kakak. Sebelumnya terima
kasih banget deh.

Ita. Z
Jl. Dewi Sartika 6

Jakana.
Dik Ita,

oaootooao
kesel, kakak rasa bukan karena
seringnya datang itu tapi karena
ngga' zuka dia cerita-cerita pada si
N, padahal Ita belum merasakan
bahwa Ita udah pacaran dengan
cowok iru.

Sayangnya lta belum mengata-
kan kepada kakak, berapa umur
Ita yang Ita bilang terlalu muda
itu. Kalau memang begitu, soal-
nya juga biasa. Orang-orang muda
$ka-suka ngga' stabil, kok. Hati
mereka biasanya berani.berani ta-
kut.

Tapi, kalau dugaan kakak yang
dapat informasi tidak Iengkap ini
salah, jalan keluarnya bagi dik lta
gampang kok. Atur aja alasan
kalau dia nongol lagi malam

Minggu depan dan seterusnya.
Malam Minggu depan, kalau

dia datang, layani sebentar, terus
permisi sarna dia, bilang aja mau
dandan dulu, mau pergi sama
mami atau tante atau siapa saja.
Malam Minggunyalagi, titip pesan
s:rma siapa aja yarr9 bisa dipesan-
kan di rumah, bahwa Ita sedang
pergi dan Ita ngumpet aja di
kamar. Minggu depannya lagi, Ita
main aja ke rumah temen. Pokok-
nya, terus a1a cari alasan buat
menghindarkan dia. Dia masih
datang, bilang aja Ita lagi ngga'
enak badan. Waktu bilangnya,
mukanya jangan distel seperti
orang sakit,'tapi biar aja kelihatan
seger. Terus, sambil bilang sorry,
permisi aja mas.rk kamar dan
ngga' usah nongoFnongol. Sebab,
kalau dia masilr ngga' sadar-sadar,
dia musti dikasih pelajaran begitu.

Dia masih tabah ? Masih mau
datang teruuuus sampai tua ? Itu
berarti dia masih keturunan ba-
dak. Untuk itu, bilang terus
terang sama babe, supaya itu
cowok diusir aja kalau datang ! (E

Sorry ya kalau kakak seakan-
akan menuduh. Tapi, kakak rasa,
darr ini lcalau dik Ita mau jujur
pada diri sendiri, dik Ita ada hati
juga sama cqwok yang bernama D
itu. Coba bayangkan sendiri, ka-
lau ngga' ada apa-apa, kenapa
hampir setiap malam Minggu si
cowok dikasih kesempatan untuk
datang. Kalau Ita kemudian jadi

Teruntuk R Ningsih di SMG,

LEWAT lembaran maiakh
kesayangan Junior lzl, kuselipkan
sedikit kata hatiku untukmu,
semoga engkau sempdt memhaca-
nya dan dapat meresapkan dalam
hattmu.

Ningsih, semeniak dulu aku
mengerulmu, diam-diam aku
iatuh hati padamu, namun tak
pernah aku menyarankan perasa-
anku ttu padamu. Tetapi kurasa
engkau cukup mengerti bahwa
aku cinta padamu.

Betapa hancur hatiku bik aku
mengenangmu, kala itu cintaku
sedang tumbuh, namun kau
biarkan semua itu menjadi layu,
bahkan semeniak kelzancuran
kefuargaku, engkau tak mau lagi
memperhatikan diriku dan engkau
iadi membenciku, serta menghina
diriku. Namun cintaku yang tulus,
aku tak merasa dendam padamu,
aku hanya berdoa semoga 'l'ulnn
menyadarkan dirimu.

Setelah sekian lama ktta
berpisah dan waktu aku jumpa
denganmu engkau masih lagi
padaku, tetapi engkau kini telah
berdua. Kini musnahlah sudah
harapanku padamu, penyesalan
tiada berguna, karena itu daripada
aku selalu menderita karena
percintaan ini lebih baik aku rela
melepaskan dirimu. Aku )nng
hina ini mungkin tak pantas
b e rd a mp ing an de nganmu menurut
pandangan hatimu, maka biarlah
aku terima semua ini dengan
kehancuran hatiku.

Akhir kata semoga kau baha-
gia bersama kekasihmu itu.

Dari Siera Boyll(udus. O

Buat Magdalena,

LENA, monakala sang rem-
bulan datang bersinar, terosa
pedih dalam barhinku, bila
kuingat kenangan manis yang
pemah aku rasakan bersamamu
Lena yang baik. Bukanlah maksud
hatiku buat mengikuti masa
lampau dan bukan makrudku
menuntut jonji-janii yang pernalt
kau ucaplwn kala itu.

Masih ingatkoh akan ianiimu,
bahwa engkau cintai diriku
de ngan ke tulu san hatimu "

Kini aku taltu Lena. tidakloh
semua ianii yang kau uc,apkan
engkau tepati. Namun aku rela-
kan, Leru engkau pergi dengan
kasihmu, walau engkau rahu dia
adakh sahobarku. il

Kini hanya puing-puing clka
yang aku bawa dalam hidupku.
Biarloh dalam hidupku penuh
dengan derita, namwt aku harap-
kan darimu, cintailah dia dengan
ketu{usan hatimu, iangan engkau
Mkitt hatinya. Biarlah diriku yang
merasakan pahit getirnya cinta.

Yang kau ttnggalkan
K Sugtharto
Pare, O

AKMAL . . .

Dari halaman 17

saya banyak luga, seperti Nana
Dhiana, Engel Ppafft, Hetty Koes
Endang, Niek Sisters yaitu pa-
sangan kakakcdik Niniek dan
Nuniek yang sekarang bergabung
dalam Princes Tone itu !"

MAUNYA ALL BOUND

Dan sebagai penyanyi agak
merana nasib anak muda ini.
Sejak kecil ayahnya sudah tiada.
Dia hidup bersarna delapan orang
kakak-kakaknya dan seorang adik-
nya beserta sang mandc.

"Hambo sakaluargo ado ra-
puluah urang, dan henrbo anak
karambilan", (Saya sekeluarga ada
sepuluh orang, dan saya anak ke

senbilan) katanya lagi.
Pada tahun 73 tatkala ia

pulang kampung, dia mengikuti
kontes Pop Singer di kota lagi,
dan nasib masih mujur, Akmal
berhasil kantongi gelarsebagai
Juara Kedua. "Tapi tahun 74 saya
sudah enggak ikut lagi, sudah
malas", katanya.

"sebetulnya apa yang men-
dorong niat kau jadi penyanyi ?r'
tanya Junior.

"Ya, kemauan saya memang
besar sekali mau jadi penyaryi
sudah sejak kecit", jawabffi,
"Sebagai penyanyi saya memang
punya bakat alam. Dan enggak
ada guru spesial yang melatih
menyanyi".

Sernenjak esde, Aknral sudah
getol berrnain drum. Lantaran dia

(Ke halaman' 42i
*sn

39

lt,

h
Its}f,
I
lt

JUNIOR - 78 {f, *d&



t

ZllllllllllllTTTT !!! Bunyi rem ditekan. Sebuah

mobil Mercedez berwarna biru tua. "Sudah deh,
i-prei !" kata bencong itu seraya hendak

berlalu
"Tunggu dulu Ansye ! Gua ada pengin nanya
nih", teriak Meggy.
"Ngapain lagi, gua enggak butuh kalian !"
iawab Ansye tapi menyetop langkahnya.

"Si Noorce mana ?"
"Adat" :

"Dimana ?"
"Tuuuuh di ujung sana, dekat tiang
listrik".
Dan dengan langkah lemah gemulai,

kalem serta dilentik-ientikkan, ben-

cong itu segera mengayun pantatnya
dan pergi ke mobil yang berada di
depan. Vera Susanty dan kawan-
kawannya makin dibuat terpingkel-
pingkel dengan langkah yang dibuat
bencong bernama Ansye tersebut.
Taela, tuh jalan ! Kayak lalannya
atmi B 29 I" kata Vera.

Hus I Ngaco luh, gua bilang sih
Widyawati !"

"Sudah deh, elu menang ! E lu
ambil tuh si Ansye I"
"Wow ! Elu gile, gua naksir sama

tuh japrak !"
"Ceille ! Yang sedang dilanda cinta

sama seorang bencong !" l'edek

Meggy menambah ledekan Suzan.
"Astaga !" teriak Vera, "Gua
tabrak tuh bencong !" kata

kemuc e ri Da n benar sala d ra

mergh Cup<an mesin rrrobilnya.
Keempar cewek Kampret lainnva
kaget dan memandang Vera
delgan Oardangan curiga tapi

'se.lanjutnya lucu, sebab muka
Veia yang tadinya nampak
cemberut sudah beralih ketawa.

Kavak sok jago !" balas Suzan.
"Sudah deh, ribut rqelulu.

Enggak lucu. Sekarang mendingan
kita cari si Noorce".

Ban berbarengan dengan ucap-
an Meggy tersebut, Vera meng-
aktrek mobilnVa. Kemudian dia
belokkan .stirnya ke sebelah
kanan. Lantas stabil, dan Vera
rneluncurkan mobilnVa. Persis di
samping sebelah kanan mobil
Mercedez biru itu, Vera sempat
menekan rem mobilnya. Lantas
riuhlah soraksorak kelima cewek
Kampret itu.

"Hoi, main bencong te-
ruuuus !" teriak Meggv-

"Sampai tuaaaa l" sambung
Vera.

Dan mobil ditancap gasnya.

"Ha, ha, ha, ha !" Vera
ketawa, "Gua lihat elu Pada PUcat
semua !" tambahnya dan ketawa
lag i.

"Enggak !ucu Ver !" sanggah

Suzan, "Memangnya kalau elu
tabrak itu mobil, elu sudah bosan
hid!p ?" dan ketawa pula Suzan.

"Bangke luh, ngejek aja !"
maki Vera dalam ketawanva.

"Habis ngomong elu sih.
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"Mau nanya apa ?" katanya kemudran.
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SE,l$.".mobil Mercedez itu
nampak terkeiut. Kalau saia Yang
meneriaki mereka itu cowok-
cowok, tentu tidak sedemikian
parah rasa kaget yang menggelora-
gelora dalam hati mereka. Se-
tidaknya mereka jadi Penasaran
dan ingin tahu gerangan siaPa

cewek-cewek Vang berada dalam
mobil Passat yang menyorak-nYo-
raki mereka itu. Lantas di dalam
Mercedez itu sendiri ada empat
kepala pula. Seorang berambut
cabul alias" kribo yang duduk di
sebelah depan, di samping pe-

ngemudi lantas berujar dengan
nada vang dibawa penasaran
pen uh.

"Coba kau mainkan dulu
stirnva I" kata sang Pemuda
dengan aksen Medan bulat.
Nampaknva dia sendiri memang
turunan dari Medan.

"lya, siapa sih mereka !" balas
sang pemuda berwajah tampan
vang meniadi driver dari ketiga
teman-temannva.

"Ayo, mainkan gas !" sam'
bung lelaki lain lagi.

Dan mesin mobil dihiduPkan.
"Tunggu dulu, mau ke mana

sih 7" kata AnsYe, bencong
bertampang buruk itu. Dan dia
semakin menambah centil sikaP-
nva.

"Sudah I Ke rnana kita Peduli
apa sama situ", maki seorang
cowok dalam mobil itu.

"Sialan, anling, babi !" balas
Ansye 'y'ang mulai berobah meng-
kal. Lantas dia rnencoba me-

nrandang dengan rasa jiiik. Dan
seperti ingin melepaskan kedong-
kolannya, dia lantas membuang
ludahan.

"Puiih. puiih, puiih l"
"Taela ! Ngamtrk meck !"

Ta pi mobi I sLrdah terba ng

dengan gigi ditancap satu, dua
lantas masuk ke gigi tiga. Dan
Ansye jadi melongo. Dia menge-
luarkan segala cacimakinya reqala

umpat-umpatan penuh rasa rirc{1-

dongkol yang sudah berkecamuk
seratus derajat celcius. Terakhir
liarena mulutnya sudah terasa
lelah, dengan satu desahan nafas
bergetar berat, dia cuma bilang :

"Dasar jin kalian l" gerutunVa
pa nj a ng.

Dalam saat -yang berbarengan,
sementara itu seorang bencong

iuga tengah mengeluarkan segala

kutukan-kutukan sumpah tujuh
turunannya. Tak lain, tak bukan,
bencong bertampang sedikit luma-
yan itu adalah Noorce. Nampak-
nva bukan main Noorce Penasar-
an. Dan hatinva seperti terpukul-
pukul. Da,am keresahan hatinva
itu, Noorce tidak dapat berbuat
banvak, tinggal dia menggerutu
panjang, bahwa wig rambutnYa
sudah terbang disikat orang.

JUNIOR + 78"'

Maka adalah .kelima ,{h*
cewek Gang Kampret F* vang
melakukan kenakalan terhadap
Ansye sang bencong yang di-
tinggalkan sedang bersungut su-
ngut tersebut. Ketika tadi Meggy
menyuruh menghampiri Ansye,
Vera telah melakukan menarik
wig Ansye Vang waktu rtu
mendatangi mobil mereka.

"Betul Vera, saya hampir
tidak percaya secepat itu kau
menarik wig Noorce. Sialan
untung dia enggak ngelihat muka
gua", kata lVleggy dalam perjalan-
an mobil yang sudah dikebut Vera
itu, "Soalnya dia kenal gua. Gua
punya gacoan dulu, si Eddy. Nah,
yang gua kuatirkan si Eddy itu
rumahnya dempetan, artinya se-

belah menyebelah rumah dengan
si Noorce. Gua takut dia nanya
rurnah gua liwat Eddy. Bisa rusak
gua kalau dia melapor sarna gua
punva babe !" tutur Meggy agak
panjang pendek.

"Ah, kau punya intuisi keliwat
diada-adakan", balas Vera, "Mana
bencong berani mau rn€lapor-
lapor. Kan kita pakai logika saia,

dia malu dong kalau ketahuan dia
suka parkir di Taman Lawang !"

Dan bertikir l\/leggy.

"Demi Tuhan, gua senang
denger jawaban lu Ver", kala
MeggV kemudian dan berobah
cerah mukanya.

"Hus I Elu mudah bener
nyatut-nyatut nama Tuhan
Megg", kata Suzan.

"Lho kenapa emangnya ?"

"Dosa tahu ! [Vlenurut Pelajar-
an agama yang Pernah gua terima
waktu esde dulu, tahu enggak lho,
nama Tuhan i1u boleh disebut-
sebut apabila kita dalam keadaan
mau sembahyang. Jadi enggak
boleh secnra gampangan gitu
di sebut-sebut".

Meggy nampak mengkerutkan
dahinya. Lantas tersenVUm me-
ngalah nampaknya dia.

"Sudah deh, gua ngaku salah
kali ini !"

"Tapi ngomong-ngornong elu
sudah putus sama Eddy ya 7"
tanya Sri yang mulai membuka
mulurnya yang telah lama bung-
kam selak mobil itu menculat dari
Taman Lawang.

"Ngapain gua lama-lama sama
cowok kerempeng kayak gitu",
jawab [\4eggy.

"Hai, gua curiga lihat mobil di
belakang !" pekik Vera memecah
suasana gembira di rmbil ter-
seb ut.

Ketiga cewek yang di belakang
serempak memutar kepala mere-
ka. Hanya Meggy yang duduk di
sebelah Vera meniolorkan ke-
palanya ke kaca spion. Dan benar
saia mereka melihat sebuah mobil

sedang mengkuntit Perialanan
mobil rnereka, dengan menYorot-
kan lampu mobilnya sedemikian
tera ng.

"Gua perhatikan dari tadi,
mobil itu mengikuti kita !" kata

Vera lagi.
"Masyak ! Gua enggak Per-

caya", kata Meggy, "Coba elu

belokkan di tikungan itu !"
Dan Vera menuruti kemauan

Meggy. Mobil yang sudah berada
di .ialan Diponegoro itu, lekas
diputar Vera menuju tikungan
Taman Surapati. Dia nampaknya
belum merasa curiga sekali. Dan
rnobil masih dilarikannya dengan
kecepatan yang tak terlampau
t inggi.

"Astaga !" teriaknya, "Me-
mang benar rnereka rnengikuti
kita l"

"Jangan-jangan kawannYa itu
bencong tadi !" sela Meggy.

"Ah, gua enggak vakin'l"
bantah Suzan, "Bencong elu kira
pada kaYa-kaYa ?!"

"Ah, siapa tahu ada juga
bencong yang gedongan !" Vera
seperti rneVakinkan dugaan N/leg-

gV. Setelah itu dia menancap gas

dalam-dalanr. Dan meluncurlah
mobil mereka dengan kecepatan
tinggi.

"Gileee, mereka nguber !"
"Biarin ! Ivlau tahu dia gua

pernah jadi raja ngebut".
"Nlainkan terus gasnva, Ver".
"Yap !"
"Elu kalok sampek terkejar,

gua iita.k pale luh, Ver".
"Jancuk luh !"
"Elu musti keluarin seluruh

kepandaian nyetir Yang pernah
gua ajarkan", ledek Meggy, Vang
memang disambut hangat oleh
kawan-kawannya. Dalam keadaan
yang sengaja dibikin serius itu,
Vera hanya mampu menggumam
kecil melihat polah tingkah
kawan-kawannVa, dan katanYa
lagi : Jancuk luh !"

Benar sa.ia Vera kena ter-
panasi. Dia melarikan mobilnya
dengan spekulasi yang salah-salah
bisa membahayakan nyawa me-
reka. Tapi untunglah dia melari-
kan mobil itu dengan konsentrasi
dan kesadaran penuh dalam

kesariusan hatinva- Di malam
Minggu yang ramai . it* Vora
melarikan mobilnya dengan ke-
lincahan tak terperi. Tapi apa
boleh buat dan buat boleh-boleh
apa, Vera semakin iadi saja

melarikan mobil itu. Dan menye-
lip-nyelipkan di antara lalu lintas
yang memang cukup ramai itu.
Atas sikap yang dibuat ugal-ugal-
an tersebut, memang banyak
mereka kena sumpah-sumpah
orang yang kebetulan berada
dalam mobilnya rnasing-mqing
ssbagai pengendara.

"Sialan rnabok luh !" rnaki
seorang pengemudi yang dipotong
Vera dengan kecepatan tinggi, dan
hampir menyerudukmobilnya.
Dan maki-makian itu cukup keras.
Terdengar dalam mobil Vera. Tapi
Sofie Sri Rahayu, Suzan, Meggy
dan Vonny hanya senyum-se-
nyum, sedikitpun tidak rnerasa
ciut atau berobah ketakutan
mi mi k mereka masing-masing.

Di tikungan Salemba, tatkala
tra{fic-light baru berubah warna
merah, Vera sudah tak sempat
menghentikan rem-nya dan mobil
tetap menculat dengan kecePatan
luar biasa menyeberangi ialanan.
Ivlereka kena prilit polisi. Meggy
yang memperhalikan Polisi Yang
mensemprit itu tidak rnemakai
kendaraan, mencoba menenang-
kan pikiran Vera.

"Acuh beibeh, Ver !" katanYa,
"Polisrnya enggak pakek kendara-
an".

"Berhenti, nyari penyakit !"
sambung Suzan. $qr

Namun dengan gaya ugal-
ugalan yang sama, mobil di
belakang rnereka tetap memburu
dengan kecepatan nauzubillah

iuga. Mereka sepertinya adu
kepandaian dalam melarikan mo-
bil. Dan nampaknya sang pe-

ngemudi dari mobil yang meng-
kuntit itu tidak kalah dalam
melarikan mobilnya.

Panorama yang terpampang
sungguh bikin degdegan hati.
Sementara mereka tetap mengejar
ke mana mobil Vera dilarikan.

o
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*Fr,IY DAVIS ...
" {Dari halaman 7l

mun melihat potonsi yang ada
padanya, omong besar yang
dilontarkan B€tty patut diamati,
karena penyanyi yang monulis
dan memproduscri sendiri album-
albumnya itu dibantu oleh
banyak musisi-musisi di belakang-
nya,

Dalam pertunjukan untuk
mempromosikan album Nasty
GC, Betty d:bantu oleh dua
k$onakan dan kawan-kawannya.
P{rtunjukan itu dimulai di North
Carolina. Sebagai penyanyi, Betty
mempertimbangkan kerjasama
yang baik dengan backing band-
nya dan sebagai produser, dia
tidak mau kehilangan satu senpun
dari kalkulasi yang sudah diker-
jakan untuk pertunjukan-
pertunjukan promosi tersebut.

Sebagai seorang peralrpuan,
segala yang dilakukan Betty
memang luar biasa. Kendatipun
pada awalnya dia banyak dibantu
oleh l\4iles Davis, bekas suaminya,
namun setelah itu dia banyak
berialan sendiri dan memutuskan
banyak hal untuk menentukan
perialanan selanjutnya setelah dia
menjanda. Lantas dengan keber-
hasilannya itu, apakah Betty tidak
pernah memikirkan perkawinan 7

Tentang hal itu katanya :

"Kadang-kadang tqrlintas juga
dalam pikiran saya tentang hal
itu, tapi saya harus bersikap tegas-
Apalagi dalam menempuh karir,

Junior No.75 yaiitu TatY Mar'
dian.

Bercediakah kak daktur meno'
tong Nita ? Nita ingin sekali
mengetahui alamat Taty Mardian
pda Nita. Nita iuga seorang
penggemar maialah Remaia "Ju-
nior". Rupanya surat Nita cukuP
sampai di sini dulu, sebelum dan
sesudahnya terima kasih kak
daktur.

Harap dibalas secepat mung-
kin, *kian.

Dari :
ttd

Nita Satiawan
Jl. Tengah No. ll

Cipan*.

Jawaban Redaksi:1r,
Mant tolong t.ntu sais haru3

diladcni. Dan alamat Trty Mar-
dian, inilah : Jl. Krakatau 6 Sim-
pang Bukit Barisan ggt Jantung
No. 5 Medan.

: t\**

KONTAK SURAT
(Dari halaman 6)

AKMAL .. .

(dari halaman 39)

sedikit punya kemahiran di
bidang nemukul kulit sapi itu,
pernah bersama kakak-kakaknya,
selagi sang ayah masih hidup,
membentuk band bocah. Tapi
sekarang sudah lama bubar. Lan-
tas kesukaannya di bidang musik
itu ada lagi, yakni acap bermain-
main gitar. "Nah, dengan belajar
gitar itulah, saya mulai belajar
menyanyi", katanya.

"Kalau rnenyanyi kau suka
membawakan lagu apa saja ?"

"Saya ini all-round, Mas",
katanya, "Jadi saya bisa memba-
wakan lagu apa saia, asal yang
saya bisa seperti Pop lndonesia,
Melayu, dangdut maupun lagu-
lagu Barat".

Perihal suka menyanyikan
laguJagu bulek itu, getol sekali
agaknya Akmal pada dua pe-
nyanyi faw-nya yakni Tom Jones
dartEng6lb6rt Humperdinck. Dari
altilr Tom, dia paling sering
me*awakan lagu beriudul The
way it usa to bo dan untuk
Engelbert lagu berjudul The last
waltz.

"Kalau penyanyi lndonesia
saya suka, Broery dan Bob Tutu-
poly. Kalau menyanyi di pentas,
saya suka Broery karena dia bisa

secara serius. Tapi untuk suara
saya lebih suka Bob Tutupoly, dia
betul-betul punya bobot dan saya
mengaguminya sekali !"

KOSTUM, SULIT !

Anak kesembilan dari sepuluh
orang bersaudara yang masih
duduk di bangku esema kelas 2
ini, cerita soal dia ditarik sebagai
penyanyi dalam Mariani's Group.
Waktu itu di kampungnya ada
perayaan 17 Agustus, pada tahun
73. "Kebetulan saya muncul ja-
rang-iarang di Padang, tapi sekali
muncul saya disuruh orang-orang
untuk menyumbangkan suara. Ya
saya mau rnenyanyi waktu itu
yang mengiringi Mariani's itu",
jelas Akmal.

Padahal, katanya, dia me-
nyanyi tanpa mernakai latihan
lagi. Ssdang lagu yang dibawakan-
nya, For the good tirnes-nya
Engelbert dan A man without
love miliknya Matt Monroe. Ke-
betulan Wiede, katanya terkesan
akan suaranya, dan menawarkan
untuk masuk ke dalam Mariani's
sebagai penyanyi tetap.

"Saya ya mau saia. Pokoknya
asal bukan dari saya yang berniat
untuk masuk Mariani's", katanya
dengan mimik berseri.

Dan lebih berseri lagi wajah-
nya ketika dia bilang begini :

"Pokoknya sekarang ini, kalau
Mariani's show saya selalu diaiak.
Dan lumayan jugalah penghasilan
saya sebagai penyanyi".

"Jadi sekali menyanyi biasa-
nya berapa honor yang kau
peroleh 7"

"Sebetulnya masih sedikit se-
kali. Saya cuma bisa mendapatkan
uang 2000 perak. Tapi buat saya
sudah lumayan, pokoknya saya
ini sudah prinsip, demi Tuhan asal
pekerjaan halal, tetap akan saya
lakukan. Dan yang namanya karir,
sampai di mana dan kapan saja,
tetap akan saya teruskan !"

"Bagaimana rasanya iadi pe-
nyanyi di daerah ini ?"

"Agak sulit mas, banyak rin-
tangannya".

"Nah, misalnya soal apa itu 7"
"Ya kita kadang-kadang ter-

bentur kalau mau beli kostum.
Sebagai penyanyi kostum kita kan
harus banyak koleksinya. Tapi
kadang-kadang mau beli kostum
itu keliwat mahal, dan duit
enggak nyampek, karena enggak
seimbang dengan pendapatan
saya, Memang sih untung.r:ntung
luga kalau ada yang men-
cukongi !"

Dan katanya, sewaktu kedua
nightclub di Padang Aldilaf dan
Muara belum digusur seperti s€-

kdrang, agak lurnayan penghasilan
yang bisa diterim€nya. "Soalnya

saya bisa ngobyek-ngobyek
luga !"

"Bagaimana soal penggemar
kamu ?"

"Lumayan juga", iawabnya.
"Tapi di Padang ini kita enggak
pakai terima surat-suratan. Paling
ya penggerrElr datang ke rumah,
Ceritanya namu-lah mereka".

"Di sekolahmu mungkin ba-
nyak juga cewek yang menye-
nangimu ?"

'"Ah, enggak !" nampaknya
malu dia menjawab, "Soalnya di
sini ceweknya alim-alim, Mas !"

Bagaimana soal rekaman ? Ki-
ranya Akmal Sulin sudah pernah
pula berpacaran dengan kaset-
kaset. Dia sempat punya koleksi
lagu yang pernah disuarakannya
sebanyak enam biji. Dan biji demi
biii itu bisa dicatat iudulnya,
sep8rti lbadaik naiak haji, lndak
ka bapisah, Usah bubuikkan, PB
8, Mari kamari, Mari badayuang.
Dua diantaranya dia menyanyi
bareng-bareng Yanti Puspita, dan
duetlah ceritanya. Di buntut
omongannya, katanya dia ingin
melangkah lebih maju lagi ketim-
bang sekarang.

"Habis malas awak jadi Pe-
rtyanyi bokek t6rus 1", katanya
senyum kecut dan mesem-mesem.

o
MASFIERI MANSYUR

*'it*,o*-r"

t
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lagu yang dibawakannya

*"s

saya harus banyak mencurahkan
pikiran dan t6naga. Kadang-
kadang saya begitu ribuknya,
hingga tidak pernah terpikir lagi
soal-soal yang m€nyangkut pe_r1

kawinan. Tapi naluri keuranitaan
saya jelas pegang peransn dan hal
itulah yang banyak marupakan
kesulitan pada saya. karena
disamping mengganggu, juga

menghambat kreasi-kreasi yang
hendak saya lahirkan".

Extrim juga jawaban Betty.
Kesibukan monjelang sebuah re-
kaman atau show memang luar
biasa, sebab dia harus menangani
persoalan-persoalan management,
konstruksi musik ataupun ma-
salah lyrik lagu. H ingga akhir
'tahun lalu (1975), perempuan
mungil ini masih berhasil menga-
tasi segalanya dengan baik. Dia
menyelesaikan setiap p6rsoalan
yang dihadapinya tanpa mengeluh
dan agaknya itulah kunci yang
membawa kesuksesan di tangan-
nya sekarang ini.

Tapi di samping itu. tentu saja
Betty tidak bisa melupakan John
McLaughlin, Herbie Hancock.
Buddy Miles, Larry Graham dan
lain-lainnya yang banyak mem-
bantu. New York sebagai kota
musik yang dimonopoli oleh
black-music, merupakan tempat
pertama sukses awal Betty teraih
dan dari sana pula Betty
meneruskan karirnya sebagai pe-
nyanyi yang rancak dan mem-
bikin Tina Turner tidak ada
apa-apanya.""* (0011)
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