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P
ENAMPILAN trio SAS di
kota Malang yang penon-
tonnya sok dengan tradisi

lempar-lempar batu itu, mulanya
cukup dibilang gawat. Mereka
nampaknya sudah siap dengan
gerak dan gaya kebrutalannYa.
Suara-suara minor sudah banYak
kectengaran secara kurang sedaP-

Show musik yang semestinYa
dimulai pukul 2l.OO itu, terPaksa
dimajukan 30 menit sebelumnYa.

Seorang MC kenamaan dari
kota Surabava, RoY SaPutera,
tidak luput dar; elekan'eiekan
arek Malang yang bandel dan

berjiwa kampungan itu. TanPa

banyak cincong sang MC rnalant
ilu lekas nternbu<a acara ketnu-
dian dilanjutxaF ,)-.ngan drummer
maut dar, S; cch Abidin yang
kemudian dtsJsri Arthur dan
Soen a th a.

Arek arek Malang ini tidak
rnenyangKa banv,,a SAS, band ke-
l.dnggaan arok Lotd buaya itu,
Detul-betul budya ddlam permain-
annVa. Sehingga dalam segala
gerak, segala atraksi yang de-

monsrratif malam itu, bisa men-
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caplok segala kebutralan anak
Malang yang kesohor itu. Mereka
ntelongo dan terpukau dalam
pesona menyaksikan, ke-hadean
permainan Cak Arihur dalam
menjungkir-balikkan organ serta
sebentar-sebentar dibarengi de-
ngan permainan bass gitar dengan
gerakan-gerakan badannya yang
lain dari pada yang lain.

Begitu pula Syech Abidin yang
tak luput dari teriakan-terikan
potno malam itu cukup membuat
bisu arek-arek Malang hanya de-
ngan permainan drum yang ku-
rang berarti-

Sedang Soenatha yang gitaris
pemurah senyum, pada malam itu
tidak saja mendemonstrasikan gi-
tarnya. Dia sempat pula menya-
jikan kebisaannya di muka
urnum dengan menggesek biola
dan permainan harmonikanya.
Hebat benar SAS malam itu.

Show musik yang hebat dan

Eempar dan berlangsung di kolam
.enang yang terletak di Jl. Tang-
kuban Perahu malam itu tak satu
kursipun yang kelihatan kosong.
Eahkan sampai di atas gentingpun

SAS,NAT,ANT)
para penonton kelihatan agak
segan akan permainan SAS yang
begitu hebat. Orang Junior-iun
salut pada arek-arek Malang Yang
malam itu mengerti dan bisa
menilai mana musik Parlente dan
mana musik kamqungan, sehingga
sampai pada akhir lagu "Gelang
i.patu gelang" tak terdengar suara
yang menekan Pemain-Pemain
S4S itu untuk terus bermain.

ISSA

o

malam itu menjadi sasaran pe-
muda-pemuda buat ngintip per-
mainan SAS.

Shouz S4S yang mendapat
sambutan luar biasa ini tidak
cukup sampai di sini pula. Sebab
pihak panitia dan POM Malang
bersama Lapatsi A&E Surabaya
sempat menampilkan band kota
dingin, Candys- Grup ini terdiri
dari 3 orang pemain diantaranya
Harry (lead gitar/vokal), Maryono
(bass gitar/vokal) dan Jonny
(drum/vokat), malam itu hanya
sebagai band pendamping saja.
Begitu pula pelawak Surya Group
Surabaya, membuat pengunjung
banyak yang ketawa terpingkel.
pi ngkel lanta ran kel ucuan n ya.

Malam panjang di kota Malang
yang benar-benar berkesan bagi
masyarakat kota dingin. malam
itu buat yang pertama kalinya

SAS - Trio AKA nongol di depan
anak-anak Malang yang terkenal
dengan tradisinya yang mau di-
anggap angker itu.

Namun sejauh itu, selama SAS
beraksi di atas panggung tak satu
butirpun kerikil dan batu yang
kedengaran iatuh di muka batang
hidung anak-anak SAS. Mungkin
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(D emcoKLAH cii gamoar
I samout deoan ,*. st-
I orang anak Keor me-

makai tongkat. Kedua tangannya
yang kecil menggapit tongkat itu.
Dan ia letakkan di kedua belah
paha kiri dan paha kanannya.
Wajahnya .memancar sejuk dan
bening. Senyumnya polos ! Dan
sukacita sekali melihat dia ber-
dandan stel anak sekolah itu. Dan
tengoklah rambutnya yang men-
jurai rapih ke bawah. Dikombinir

pita berwarna merah sebagai
pemanis penglihatan. Dan ia me-
mang memantulkan warna bocah
yang tak mengerti dosa maupun
hukuman-hukuman duniawi. Ke-
tawanya yang sekelap bahkan

Yang betkeisP-kejaP, barangkali
lebih menarik ketimbang ketawa
yang dimitiki Tatum O'Neal da-
lam film Paper Moon.

Dan itulah Chieha, Chicha.
Koeswoyo si cilik yang pemurah'
senyurn, berkelakuan riang gem-
bira, segar dan pembikin guyon-
guyonan, bagai melati yang indah,
menggiring mata untuk takiub
lantas tak bosan memandang.

Mengapa ' Chicha lekas ter-
kenal ? Apakah hasil kampanye
ayahnya, Nomo Koeswoyo itu ?

Kiranya jawaban simple hanyalah
faktor kesederhanaan Chicha. Dia
memang anak kecil yang berke-
lakuan sederhana. Memiliki warna
timbre yang sederhana. Dan ke-
sederhanaan di uiung yang lain
menyangkut lyrik-lyrik sederhana
yang dialunkannya lewat bebe-
rapa nomer-nomer lagunYa se-

perti Helly. Loncengku, Dang-
Dang Tut, dan sebagainYa. Ter-
sembur pula pelekatan unsur
manusiawi kanak-kanak iang rit.

.mik-ritmiknya bermelody seder-
hana lagi. Lalu itu cukuP mem-
bikin tersentak. Dan yang Paling
pokok adalah adanya pendekatan
lyrik yang mewakili kasih saYang.

Dalam album pertama ber-
judul "Kelinciku", Chicha me-

mang menemui hokinya dalam
lagu si Helly. lnilah lagu yang

mernantulkan kekasih-saYangan
terhadap seekor anjing Yang Pas
pula dinamakan si Helly itu.

Dia memang anak kecil Yang
maha dahsyat. Kedahsyatan itu

SUPERSTAB CILIKKAH DIA?
memang bisa diberikan kesaksian,
semacam permisalan. Coba saia

bayangkan kalau kaset Oma lrama

yang terkenal laris lewat lagu
"Begadang" hanya tercetak men-
dekati bilangran 200.0OO buah,

namun omzet chicha lewat si

Helly sudah mencapai cetakan
200 ribu lebih dan telah dicetak
ulang sebanyak tiga kali. Prestise
yang digapai anak cilik kelahiran
1 Mei 1968 berzodiak Taurus ini,
sebenarnya kalau mau dikaji me-
mang sudah mencapai rekor pen-
jualan kaset yang maha luar.biasa.
Superstarkah dia di bidang ini ?

"Namun anak ini enggak sok.
Dia senang berkawan. Kepada Sari
anak Yok yang juga sama-sama
penyanyi dengannya, dia amat
sayang. Saya tahu sekali watak
Chicha. Dia penuh kasih sayang.
Dia enggak punya perasaan iri
hati. Bahkan ketika ada wartawan
mau motret Sari, Chicha yang
ngajarkan phose-phosenya. Sung-
guh deh !" jelas Nomo Koeswoyo,

NO MO SEDANG CAPEK

DlTEtvlUl Junior siang hari,
Chicha sedang sibuk mengerjakan
PR sekolahnya. Chicha memang
baru duduk di kelas dua sekolah-
an bermerk Ora et labora di Jalan
Panglima Polim 1 Jakarta. Sedang
yang menemani ngobrol waktu itu
adalah paduka Nomo Koeswoyo
dan Meis Fransisca , mami papi
Chicha. Nomo kelihatan kalau
sedang bermalas-malasan. Dan
sikap itu ketika ditanya memang
diperlihatkannya. "Biasanya saya
kalau iam segini, enggak ada di
rumah. Ya, sibuk di Yukawi
nqurus seqala ini-itu", kata Nomo,

+
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CHICHA & HELLY
su kses dahsyat. &-*
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i3 ya*ebetulan saya lagi sibuk
:srirahat. Capek kerja !" tambah-
nya dan menyungging sebuah
sa ty uman,

S ikap yang diperlihatkan
\omo Koeswoyo itu mengundang
Junior untuk bertanya lebih lan-
jut. Pada waktu itu patut diakui,
Nomo dan bininya menerima
dengan familiar. "lni bener dik.
sebentar hari. lagi saya pasti
kembali dalam Koes Bersaudara,,,
kata Nomo kemudian.

" Lha, M urry mau di-
kemanakan dong ?"

"Lha, tetep. Murry ya Murry,
Koes Plus ! Koes Bersaudara, ya
Koes Bersaudara, tetep. Enggak
ada bedanya".

"Saya kurang mengerti dengan
capek kerla yang mas Nomo
maksudkan itu ?"

"Ya dibilang capek ya
capek. Tapi ini bukan berarti saya
enggak mau kerja lho".

Dan setelah itu Nomo mesem-
mesem.

"Kalau begitu ini pasti ada
sebuah rencana besar lho 7,, lagi
Junior tanya.

"Bencana besar ? Hehehe, duit
dari mana dong ! Enggak tahu ya
kalau ada cukong yang selonong-
selonong ke mari. Enggak tahu,
itu sih lain", jawab Nomo.

Sungguh Nomo adalah profil
bisnismen yang cerdik. Sejauh
mana berondongan pertanyaan
diaiukan pada ujung perkataannya
yang itu, tetap saja ia berusaha
merahasiakan. "Mudah-mudahan
selekasnya saya bisa kumpul de-
ngan saudara-saudara saya. Kela-
maan sih saya menyendiri. Ba-
yangkan saja saya sendiri, mereka
bertiga. Apa enggak sakit perasaan
saya tuh", kata Nomo lagi.

Taktik yang ingin dilancarkan
Nomo Koeswoyo itu, harus dicari
"wayout"nya dengan taktik yang
lain. I\4aka serta-merta Junior
memancing dengan cara lain.

"Bagaimana kalau nanti mas
Nomo kumpul, akan memegang
alat apakah ?"

"Anda akan tahu sendiri, saya
lagi capek kerja. Saya ini setiap
pekerjaan pakai taktik. [Vlungkin
di luaran anda sendiri pernah
dengar apa yang akan saya keria-
kan", jawab Nomo.

"Tidakkah sudah terlambat ?"
"O, belum terlambat ! Hitung-

annya matang dik, seperti anda
bikin berita juga, anda kan bisa
mengukur diri sendin. Dalarn hal
ini saya sebagai pengolah musik,
kan sama saja",

"Lagi-lagi saya belum mengerti
maksud capeknya mas Nomo ?"

lVIaka Nomo masih saja se-
nyum berusaha menyembunyi-
ka n.

"Sekarang gini, tebak manggis
aja dulu, hayooo l" katanya.

"Waduh, kalau begini mas
\omo hanya mau ongkang-
onokang kaki nih ?"

"Ya, enggak ! Saya betul-betul
:.oek. Ya kalau capek kan isti.-.hat dong. Seperti orang ber

_ \,1 lo

jalan, lalu capek dan ia istirahat di
bawah pobon mengambil ftt#
dulu. Sudah itu dia jalan lagi, kan
gitu ? lni gini ya dik, orang yang
capek kerja itu bukan berarti
malas. Dan tiap orang pasti bisa
mengukur tenaga-tenaganya sen-
diri".

Persoalan sebenarnya setelah
d ikorek-korek akhirnya ter- ,
bongkar juga bahwa Nomo Koes-
woyo telah keluar dari PT. Yu-
kawi, Mengapa ia rela melepaskan
kedudukannya sebagai meneler di 

]PT tersebut ? Barangkali dalam 
I

setiap langkah, patut dipuji Nomo
Koeswoyo adalah orang yang
paling memperhitungkan diri.
Mencuatnya Nomo biang No Koe
ini, dari PT Yukawi, terjadi pada
medio Januari yang lalu. Dia
mengatakan, eksit resmi secara
baik-baik. Sudah terjalin under-
standing sebelumnya antara dia
dan direktur Yukawi bernama
Dharmawan. Menurut Nomo, dia
ingin berusaha sendiri. Perkataan-
nya itu memang dibuktikannya,
dan kini Nomo sudah menladi
Direktur Utama dari PT. Liman
Enterprise, Sedang yang dimaksud
pula dengan bergabungnya kem-
bali dengan saudara-saudaranya,
akhirnya dibuktikannya luga de-
ngan tampilnya Yok Koeswoyo
sebagai Wakil Direktur, yakni
wakil Nomo sendiri- Sebuah hal
yang menarik kiranya, bahwa
perusahaan rekaman tersebut di-
tanam atas modal Melayu seratus
prosen, yang terdiri .dari sang
pemilik Nomo dan Yok sendiri./l nilah hasil keringat saya
selama ini !" tegas Nomo, "Di sini
akan kami buktikan bahwa kami
tidak ingin menjadi kuli orang
terus yang menggantungkan diri
dari rasa. kasihan oran! lain',.

Dharmawan Susanto dari yu-
kawi .iuga mengatakan bahwa
keluarnya Nomo adalah dijalan-
kan secara baik-baik. "yang jelas
dia sudah keluar dan mungkin ada
rencandnya sendiri yang mungkin
dianggap lebih besar dan akan
dikeriakannya sendir;", .iawab
Dharmawan atas pertanyaan
Junior ketika menqadakan Kon-
perensi Pers di Press Club dalam
hal pengontrakannya terhadap pe-
nyanyi Ellya Khadam.

CHICHA, SOLIS, PENARI
DAN BALLERINA.

BAGAIMANA Chicha 7 Ba-
rangkali tuan Nomo adalah paling
pintar menstir anaknya itu. Bagai-
manapun kerja keras Nomo
terhadap puteri sulungnya bukan-
lah apa yang diharapkan pada
angan-angan kosong dan hasilnya
n ih il.

"Kenapa Chicha tidak muncul
di Jakarta dalam sebuah show ?

Bukankah banyak peminat yang
ingin melihat Chicha di atas
panggung ?" tanya Junior.

"Waduh, kalau soal peminat
Chicha memang banyak sekali. 

]

Surat.surat penggemarnya ber- |

kumpul di rumah. Dan di mana-
mana juga banyak permintaan
untuk mengadakan show Chicha.
Tapi saya sendiri masih berfikir,
kuatir kalau nanti Chicta kecan-
duan panggung. Dan lupa menger:
jakan PR-nya", iawab Nomo.

"Apakah tidak ada perminraan
produser untuk mengajaknya ke
film ?"

"Aduh, kalau itu saya minta
ampun. Permintaan banyak se-
kali ! Tapi terang-terangan saya
tolak ! Jangan dulu deh. Dia
masih kecil, saya kuatir jiwa'nya
terganggu dan fikirannya lekas
berobah dewasa", kata Nomo lagi.

Sekarang Chicha memang di-
berikan kemerdekaan dari papi
dan maminya. la sendiri disuruh
Iatihan ballet yang atas kemauan-
nya sendiri pula" Lalu menari Bali
juga. "Saya bilang pada mamanya,
biarkan bakat Chicha kita lihat
sejak kecil ini. Mau ke mana dia
apa bakat sesungguhnya Chicha.
Dan saya yakin pe.rkembangan
anak kecil itu harus diperhatikan
sejak dia keci.l ini", jelas Nomo.

Ketika siang itu Junior ber-
tandang ke rumah Chicha, setelah
ngobrol lama dengan Nomo dan
Meis Franstsca, kedua mami papi-
nya, Chicha keluar setelah menye-
lesaikan PR-nya.

"Chicha musti jawab sendiri
apa yang Oom tanya", kata Nomo
yang seraya permisi mau mandi,

Chicha memang gampang di-
ajak bicara. Pembawaannya lin-
cah. Sebagai anak sebayanya, ia
memang kena dibilang memiliki
lO yang tinggi dan jenius terhadap
segala soal pertanyaan.

Barangkali ia juga termasuk
anak yang keras hati sekali dan
kemduan yang baja. Seperti per-
tanyaan Junior yang dilayangkan
ke pundaknya. "Kenapa Chicha
belajar siang hari ? Kok enqgak
malam saja ?'f

"Kalok malam enggak belajar
Oom. Entar kalok mau dialak
pergi papah atau mamah enggak
bisa. Kalok sore main", jawabnya
lincah.

'lKalok sekolah masuknya jam
berapa ?"

"Sekolah kalok masuk pagi
jam tujuh sampai setengah se-
puluh, kalau masuk jam sepuluh
pulang setengah satu. Jadi Chicha
sekolahnya, seminggu masuk pagi,
seminggu masuk siang Oom',.

"Kalok nari ?"
"Nari baller seminggu dua kali.

Nari Bali seminggu sekali. Entar
ini sebenrar lagi Chicha mau
ballet".

Tiba-tiba dia bikin rajukan
kecil. "Oom cepetan dong, Chicha
sebentar lagi mau ballet. Masuk
jam lima. Jam empat Chicha.
berangkat. Jam setengah empat
Chicha mau mandi", katanya.
Waktu mengobrol bersama balleri-
na Chicha ini, .jam sudah menun-
lukkan pukul tiga siang.

"Sebentar deh !" kata Junior.
"Hayo dong, nanyenya yang

cepet aia".

**

pertanyaanpun berjalan
lagi

"Suara Sari sama Chicha mana
yang bagus ?"

"Samasama aja. Sam+sarne
hebat I Enggak ada kalah.kalah.
an", lawabnya manja lagi.

Marnanya yanlt mendengar
omongan si cilik Chicha inipun
ikut tersenyum.

"Chicha mau. nyanyi sampai
kapan dong ?"

"Kalok udah segde mamah,
Chicha enggak mau nyanyi lagi.
Kalok belum segede mamah,
Chicha belum berhenti nyanyi".

"Di sekolahan Chicha banyak
teman ya ?"

"Wah, banyaaaaak t Bu guru
juga sayang. Bu Mardi kan mau
ulang tahun tdnggal I Maret ini.
Chicha diminta nyanyi"

"Chicha mau ?"
"Mau doooongg !"
Maka suka cita sekali melihat

tingkah Chicha. Ditanya . yang
mengaiarnya menyanyi. dijawab
mamah dan papah, Ditanya apa
enaknya jadi penyanyi, maka
jawabnya : "Waduh, seneng sekali
Oom. Seneng banyak ini, hayo
apa ?!" (Chicha mempermainkan
jari teluniuk dan jempolnya -
red).

"Uang ya ?"
"lya dong !" javuabnya. "Tapi

kan disimpan sama mamah. di
Tabanas", lawab Ch icha,

"Banyak ?"
"Banyak !"
"Berapa ?"
"Oom tanya aja sama mamah,

Chicha enggak tahu, enggak
tahu !" jawabnya dan melirikkan
mata pada mamanya yang seraya
tersenyum geli. Lalu nyeletuk:
"Enggak, enggak saya bolehkarr,
pegang uang dik", selanya.

."Chicha juga biarpun udah
gede kata mamah enggak boleh
pegang uang. Biarpun udah umur
berapa juga enggak boleh pegang
uang. Nar6i kalok umur 20 tahun
baru boleh !" kata Chicha lagi.

"Sekolah Chicfia enggak ter-
ganggu ?"

"Tidak ! Tidak t" Sekbtah
Chicha tertib. Enggak boleh bo-
los. Kalok pakai kaos, satu putih
semua putih. Satu hitam semua
hitam", katanya.

Terakhir kita biarkan dia me-
nanya, "Oom interviewnya buat
apa dong ?"

"Buat maialah Junior, Ch
suka baca ?"

"Eeeh, suka-suka ! Tapi yang
bacain zuster atau mamah sendiri.
Oom ini direkam ya ?!" tanya
Chictra kemudian ketika melihat
tape-recorder yang terletak di atas
meja.

"lya, direkam !"
"Pengin denger Oom l" pinta-

nya man.ia.
Nah, Chicha-pun mendengar

bunyi kaset itu. Suara dia meng-
obrol dengan sengit.

MASHERI MANSYUR
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KAMI sebagai Pecinta & Peng'
gemar maialah !unior men)tatakan

salut atas ide ltaduka;Pacluka
lunior vang bisa mencetak Postar
ukuran maxi & bagus sePerli
postcrn),a Bolin Ptrple; iuga har'
gon))a yatlg relatie/ murah bagi

kant()ilg-kanlo,tg, atruk rL'tttaid,

juga tidak terlalu tiprs halantatt'
nya.

Pokoknya luniot bclul'bctul
"Nicc" hagi Pt tttlut t)ttt.tt t ttt r

akhir-akhir ini konri ttkru:;d sangat

kcccw,a otas artikol'artikcl Junior

1;ang tlitnuot dalam nomtY 79.

Tctatanta dalan ttrlikcl "God
B/css Slrr.rrr"' di \ oy,.rukarta, kok
artikeln)'a hc.qittt-bcgitu sih ? Ant-
pun, biarpttrt hantba itti bukan
jagoan musik, tapi kalau baca

artikal tcrsebut di atas gclutg-

seleng kepala. Yang kreati/'dikit
dong lcalau ntuat berita ntusik,
apalagi setelah kami baca selanjut-
nya ya smputt sedikit Pun tiddk
nrcnarik sama sekali.

Kami akui lrur,r.iot bagus, elt

tahi-tahu kok kayak begittt Ya
artikel-artikclnva dalam nontor
79. Yang mutu dtkit dong .lun,
jadi selera membeli. itu tillggi.
Jangan ka)tak kita bcli singkotxg
sdja.

Mohon maal hatnha .t'ottg, huta
musik irti ingirt mt'rt;usulkan sc,li'

kit saran-saran suPaYa anak'aruk
muda kan vang beli bergairah (tul
enggak pembaca Junior).

En tidak mcn.Yesal setelah

baca lwior No. 79.
1. Jun tolong muat dotlg biografi

scoranll superstar (Bulekl
bangsa dewek) misal : llitchie
Rlackmore, Emerson, ,lon
Lord, Mark lrarner, Albar,
Benny Subardia, iuga Arthur
(eks Aka) Yang mainnYa bass

ciamik itu. (PokoknYa betul'
hetut habat) dalam berntairt

musik, jangan mttsisi'musisi
yang suka sembarang.

2. Biografi mengenai suqergruq-
supergrup yang bisa tenar dan

heibat, seperti: DeeP PurPle
Mark II, Grand Funk, Rail
Road, Zeppelin, Sabath, Gotl
Blcss, etc.

3. Poster ),ang bagus itu, alang-
kah baikqta kalau Poster-Pos-
ter Ritchie Bhckmore ; On
Stage, Emerson, Hendrik, Jetf
Beck ataupun musisi'musisi
bangsa dewek On Stage.

4. Jangan terlalu banYak memuat
musisi-musisi kita Yang baunYa
kacang goreng melulu' Yah
yang patent hebatnYa gitu,
kan musist kita banYak Yang
hebat-hebat dariPada bangsa

bulek, terutama Yang PTla
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aliratt tersettdirt dan bcrntttttt
hasil ciPtaannYa (Rolltes, OB,

G.S. ctc).
5. Album"album. Yat'tg bai4us-

bogus lagi, biar laguJagu lama
asal mutu aia Plus diPcrbanYak
sedikit misal : Srnolce On Thc
lilatertYa Purl'lc' M<'nruries'

nva Funk, Sltc's Rainbou'nYa
Stones, Singe l've Beett I'oving
Younva Lcd JePP, etc-ctc.

6. Sekali-sckali ntemuat bcrita
tcntanu Palilawanlahlawan
musik .lazz seqcrti: Mozart,
'fsaikovsk.Y, Bach etc.
.langan luPa )tang susunafitt)'a

bagus iangan sepert i artikel-artikcl
nti raha n kara ngan pad uka -p adLtka

),ang bt:tul'betul buta tentang
musik, u.mpatnanYa saia atla isti-
tah "Band Unclergromd Indone'
sia di Republik", RuPiah ini.
Tillalc ada Barttl Undcrgrowtd
runl ado t'urilatt HarLl Rotk, Brass'Roik 

ctc, bukankah PurPle, l.ed
Jepp, Funk, Sabbath PLm Yarlg
rlahsyat iramrtnl'a tidak mau dise'
but underground.

7'api Harul Rot'k. PtoBressive
Rock, etc.

Okey lurnior next time better.
lile love You VerY Much Jun.

BudhY & Club Stormbringer' Seruni lfl6
Cililitan Jakarta.

******t *************

MII\ITA PHOTONYA !

I

I Yrt, Kokak Reclaksi lunior,

Selamat bertugas !
SAYA pentbaca abadi dari

maialah lunior Yang mutu dan

isinya sngat berkesan di hati
saya. Sehingga menimbulkan rasa

simpati yang hnr biasa.

Seondainya kakak Redaksi tak
berkeberatan, saYo Pingin sekali

deh mendapatkan Photo Redak'
tur.... Masheri MansYttr... ?

bakal koleksi khusus di kamarku.
Saya sangat menantikan. Se-

belumnya' terima kasih.
Oke so long !

Soen manis,
ttd

Suzy Ts

Jl Puncak Sekuning 534
Palembang.

Jawaban Redaksi :

Hm, hm, hm ! Kalau boleh
nanya dik Suzy pernah lihat
tampang Masheri enggak ? Dan
Redaksi bukan mau mematahkan

.semangat dik SuzY, tapi tamPang

'&5*
Masheri itu sungguh kriminil !

Sebaiknya pikir dulu, supaya
tidak sampai kecewa-

*******tt**********t
BIKIN

YANG TERARAH..

Yth. Rcdaksi Junior.
Halo Junior,
GIMANA ttth, iodinYa kok

kamLt sckarang iatli maialah
macem gostiP bcgittt. SaYa nYesel

dah.
Kita orang ntaurtYa Junior

)'ang tarcinta ini cepdt-cepet de-

wasa begitu. Jadi haraP ber'
bincang-bincang soal rcmaia aia

(musik-Jilm-moclc1.
Moga'moga kamtt bisa lebih

terarah.
Dalam Junior 76, ada artikel

tentang TutY,S dan Tina .luharu'

Saya rasa itu lebih tcqat untuk
majalah g,ossiP (bukan drtikel
yang mcnarik bagi remaia Yang
ngetop !)

.liga ruang horoscoPe dan tts
se baikny a diPersingkat.

Kemudian kolom "astaga" dan

"seunt1xma" aqdkah besar man'

faatnlta ?

Jaka'
Fans Junior tl/a SMA St.

Yosef
Sala.-

*******************t
SALUT BUATTUAN
ADI KAMESHWARA

Redaksi yth,
SAYA orang Uiung Pandang

penggernnr setit7 dan Pencinta
maialah kesayangan kita lunbr.
Patla lunior terbitan No.73 ke'
marin, saya tertarik dengan cer'
pennya Tuan Adi Kamesltwara

)'dng kesckian kalinya 'lertgan iu-
dul. Sesudah prahara berlalu.

Saya boleh dikata setitP ter-
bttan lvniot tidak Pernah absetr

baca ruangan cerPen (terutama
cerpenn)la Tuan Adi Kameshwa'
ra). Maka hallo Tuan Ad| aPa

kabar, saya merasa salut atas Pres-
tasi Tuan dalam bidang tukang
cerita. Semoga Tuan Adi tidak
bo san-bo sannYa ufi tuk mengdrailg
judul cerita-cerita vang akan Tuan

Adi suguhkan Pada Pembaca setia

maialah kesaYangett kita irti.
Apa lagi nih, sestdah Prahara

berlala ? Oke deh, so)'a tunggu ,

&rpen-cerpentt;,a Tuan. Meklui
ruangan ini sekalitn YYa yatq
herada di fuc, Pulau Jawo ingin
berkenalan ciengan T'uarL Adi
Kameshwara t'crtg ttore!is. .Boleh
kan ? Oke. sel,:rrsr berkarya.

Dari saya
Muryanto

ll.Ketikns 26 B
Ujung Pandang.

Jarvab Redaksi:
Suat saudara kami teruskan

pada Adi Kameshwara.



SMOKEY, sebuah nama baru ypng menarik. Siapa dan dari
manakah mereka berasal ? Mereka terdir.i dari 4 orang pemuda
yang menyuarakan instrumen-instrumeryelektrik dan memper-
sembahkan bobot kerja yang bernilai.

"Sebenarnya kami hanya memainkan yang pernah ada
dalam musik, hanya bedanya sekarang kami mempertaruhkan
tehnik sebagai bahan pelengkap", kata Chris Norman, bossnya
Smokey, "kami memadukan tiga suara gitar, bongo dan suara
vokalis yang mantap. Dalam hal ini tentu saja kami
menginginkan hit-hit yang sanggup bertahan lama dalam
tangga lagu-lagu terbaik di mana saja""

Chris Norman, bukan hanya
sebagai boss, dia juga adalah
gitarist dan penyanyinya grup ini.
Dibantu oleh bassist Terry Uttley
dan leadgitarist Alan Silson, me-
reka sudah bersama*ama seja k
masih sekolah dulu di St. Bedes
Grammar School di Bradf ord.
Yorkshire. Tentang hal ini Terry
mencoba mengembalikan kenang-
annya: "Kami bersama-sama
main musik, tapi tidak berhasil.
Sayapun akhirnya menjadi tukang

*
eetak, sementara Alan dan Chris
menjadi penjual bahan pakaian.
Narnun rupa-rupanya karni harus
hidup dari musik juga, kar"ena
setelah kembali bersatu dan ber-
ada di London, kami membentuk
grtrp Smokey".

Dua piringan hitam yang kami
hasilkan pertama-tama tidak me-
nemukan sasarannya. Baru pada
rekaman yang ketiga kami ber-
hasil menempatkan rekaman itu
pada deretan album terbaik di
lnggeris. Drummer Pete Spencer
adalah anggota terakhir Smokey
yang masu k.

"Meskipun rekarnan-rekaman
pertama kami tldak berhasil
dengan baik, namun untuk se-

kedar didengar, masih juga luma-
yan. Karena baik melodi maupun
lyriklyrik dalam lagu itu tidak asal
iadi dan kami terlalu yakin akan
berhasil, itu salahnya. Sekarang
kami sudah tahu di mana letak
kesalahan itu . . . ."" kata sang
drummer.

lnilah sedikit datadata me-
ngenai mereka :

Chris Norman

lahir ; 25 Oktober t 950 di
Bedcar (Yorkshire).

tinggi : 173 cm.
mata : biru.
rambut : cokkt.
isteri : Linda.
Anak : Brian {7 tahun} dan

Pau! (3 tahun).
(Ke hal 42)

GilTSEEI'CMS
SETELAH
14 BUTAI{
I",ENV{P...

ETELAH menghilang lebih dari setahun, tiba-tiba Cat Stevens
itu penyanyi pop yang romantis muncul kembali dalam dua
pertunjukan konser di Jerbar. Ketika ditanyakan, ke mana dan

apa saja yang dilakukannya selama 14 bulan rnelenyapkan diri itu, Cat
menerangkan :

"Setelah tour sejagad '74 dulu, terjadi sedikit keretakan di antara
kami. Aku merasa ada perubahan dalam diriku, seperti orang yang
dikejar-kejar perasaan. Hal itu terus berlangsung sampai aku bagai
seorang yang tercekik dan merasa seolah-olah tidak lagi mengenal diriku
vang sebenarnya- Kupikir, aku harus mencari jalan ke luar untuk
kembali pada dasar kepribadianku yang asli.

Akupun berbuat seperti pendeta-pendeta dulu yaitu: mencukur
rambut dan berewokku, latu pergi diamdiam tanpa memberi tahu
seorangpun, ke mana tujuanku !"

fi

Awal perjaianan ke Brasilia, di
nrana aku parkir selama 3lzbulan.
Di sana kusewa sebuah rurnah
kecil di tempat sunyi dan untuk
beberapa minggu pertama, aku
tidak berbicara pada seorangpun.

Dari una aku menuju po.
kedua, Etiopia. Di tempat itu
bekerja menolong anak-anak ter-
iantar melalui UNICEF dan untuk
:rereka aku juga mendermakan

'eiumlah 1 00.000 dollar.
Kemudian, aku mulai merasa

:.rhrva aku dapat berbuat ke-
:aikan untuk membersihkan diri-
. i dari segala pengaruh-pengaruh
:rruk yang melekat di tubuhku.
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Hal itu akan kuiakukan dalam
perjalanan yang sedang bc.riang-
su11g.

Tujuan selanjutnl.a pegu-
nungan Alpcn di Srviss. Di sana
aku belajar main ski serta mulai
lagi menggr.rbah lagu{agu".

"Apakah yarrg dinraksud gu-
bahan menghasilkan antara lain
sebuah LP baru dengan judul
"NUMtst RS" dan beriri crrire
yang sangat luar biasa itu ?"

Menerangkan Cat : "Kcdc-
lapan lagu pada LP "Nurnbers"
itu berpegang pada sebuah "pia-
net" kecil yang sangat jauh dari
bumi ini bernama "Polygor" dan

+3
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di planet tersebut tinggal 9

mahluk yaitu "Monad" si raja
"Dupey" si pelayan "Trezler"
si anak "Cubis" si pengurus -
"Quizlo" si pengemudi - "Hexi-
dor" si peramal "Septo" si
dokter - "Octav" si raksasa -
dan "Novim" si cendekiawan.

Dari hitungan 0 samPai 9

inilah terdapat isi dari kejiwaan
manusia yang hasil kombinasi
jumlah tersebut menghasilkan ju-
taan arti. Kita semua bergantung
pada kesembilan pengaruh rnah-
luk itu !"

Ketika ditanyakan, apakah dia
percaya pada magic dan tukang-
tukang sihir, Cat menjawab
dengan tegas :

"Aku percaya pada hal ini
sama dengan mempercayai kitab
injil. Aku yang sangat Perasa
meneriha wahyu atau perintah
dari alam semesta, seperti: Laku-
kan ini. jangan lakukan itu.

Semua kuturuti. -
Mi'salnya saja suatu <nntoh,

setelah konser Yang terakhir, aku
tidak berniat lagi mengadakan'
tour. Tapi Pada kenYataannYa,
begitu lagu-lagu untuk albumku
selesai, terjadi zuatu Perubahan
yan1 bagai memaksaku untuk
kembali ke tengah-tengah Publik.
Aku memang menuruti "Perintah-
perintah" seperti itu. TaPi ada
"hal" lain yang menentang dan
berusaha untuk ikut Pada kehen-
daknya"

* "Bagaimana Cat akan melak-
sanakan pertunjukan-pertunjukan-
nya yang akan datang ?"

"Aku akan menarik dunia
magic ke dalam konserku, tukang
sihir dengan kepandaiannYa mem-

buat sebuah acara dan menunjuk-
kan iuga k4ta-kata mistcrius "ma-
jikat". Jadi dalam tiaP konser
akan berisi : Arti dari rahasia
lingkaran magic !"

"Apa yang dilakukan Cat
sebelum pertunjukan 2 Desember

pa1 keenam dan di Anrerika Pada
tempat ketujuh belas. Di USA
kami mendapat empat Penaweuan.
untuk mengadakan Pertunjukan
yang diadakan pada akhir NoPem-
ber '75, sedang sebclum itu
selama dua hari membuat rekam-
an TV di Jerbar untuk Pertun-
jukan malam tahun baru'76".

Tentang wakfu, Benny mene-
rangkan dengan ironis: "14 hari
dalam sebuian kami harus keiiling
dan sisa dari hari-hari itu kamipun
bekerja juga. Di samping ABBA,
aku dan Bjorn mcnghasitkan juga
4 penyanyi, yang perempuan-
perempuan belajar menari, menE!-

urus pakaian-pakaian dan tidak
boleh terlambat memperhatikan
anak-anak serta urusan rumah
tangga".

Tentang penghidupan. suami

di Duessedort dan tu,',ggrt"" ;
berikutnya di Muenchen ?

"Aku trngeal pada sebuah
hotel di Frankfurt, di mana aku
dapat berlatih dan berpikir tanpa
suatu gangguan apapun juga. Un-
tuk itu kuperlukan beberapa
minggu mengasingkan diri supaya
dapat mengumpulkan kekuatan
guna melangkah pada suatu per-
tunjukan besar", kata Cat meng-
akhiri keterangannya. * * *

(B-723)
o

isteri Bjorn dan Anna tinggal di
sebuah rumah dekat Pusat kota
bersama anak peremPuan mereka
'- Linda. Sedang pasangan tanpa
nikah Benny dan lrrida mencm-
pati sebuah rumah di daerah kota
lama Stockholm yang terletak
pada tingkat atas sebuah bangun-
an. Untuk bcnar-bcnar mencaPai
"rumah" ini, mereka harus mele-
*ati 99 anak tangga.

Ketika ditanyakan, aPakah Pa-
sangan ini tidak berniat untuk
menikah, Frida menjawab : "Se-
betulnya dalam prinsiP Ya, taPi
kapan ? Untungnya pernikahan di
Swedia ini adalah meruPakan
sesuatu yang kuno". Dan memang
pasangan tanpa nikah dengan 4
anak ini sama sekali tidak mene-
mui rintangan apapun di sana.

Anak bawaan F-rida dari bekas
suaminya ada 2 orang yaitu :

Hans dan Liselotte serta anak

mereka bersama Helen dan
Peter, hanya daPat mereka besuk
pada .akhir minggu, karena anak-
anak ini tinggal pada iamili
mereka.

A nnafrid

Si EMPAf, BESAR:

Anna.Biorn
Benny.Annaltid

Setahun yang lalu mereka
terpaksa bekerja berdesak-desakan
di sebuah kantor Yang hanYa

terdiri dari tiga ruangan semPit

saja.
Paling muka duduk si cantik

yang berumur 20 tahun Sussie

Wageborg. Tugasnya: Sebagai
penghubung antara Penggemar-
penggemar dengan ABBA, untuk
menjawab sekitar 100 pucuk surat

setiap harinya, yang datang dari
berbagai tempat di muka bumi
ini.

Dari Sussie untuk anda semua
yang gemar Pada ABBA : Alamat-
nya, ABBA Fan-club c/o Harlekin
ABFACK, 10Ml Stockholm 26.

Kata Sussie : "SiaPa Yang
mengirim surat ke alamat terse-
but, akan mendaPat jawaban

selambat-lambatnYa seminggu ke-
mudian".

Dua pintu sesudah temPat
Sussie, kita tiba di ruangan
konperensi ABBA. Orang-orang-
nya adalah: Agneta-Anna, Bjorn,
Annafrid=Frida dan BennY semua
duduk berhadapan dengan sebuah
meja panjang di tengah mereka.
Di uiung meja selalu hadir seorang
sekretaris umum mereka - Gorel
Johnson. Menejer adalah Stig
Andersson yang ketika didatangi
menerangkan : "Di Jerman, Belgia

I

dan Holland kami menduduki
tempat pertama Pada urut-urutan
hit-parade, di Inggeris Pada tem--

roup ABBA

l-IUSAT dari segala kegiatan quartet "ABBA" terletali di suatu

lJ il"" y*g s"i'rlu dijiga oleh dua petuga; keamanan, karena

I i"t* iersebut adalatr merupakan pusat kediaman para diplomat
di-kota 

-stockholm. 
Kantor dan studio yang pusat dari segala kegiatan

ABBA ifu bagaikan sebudr puri kecil yang cantik dan sangat strategis
pula karena terlindung oleh tingginya tembok gedung kedutaan besar

China.



\lengenai anak-anak, kadang-
..:Cang ada pertentangan antara
inna dan Frida. Kata Anna:'{ku tidak mau berpisah dengan
, inda bila hal itu membawa
.etidak-baikan baginya". Tapi de-
rgan jujur dia mengatakan: "Ke-
rdaan di rumahku memang tidak
serapi dan sebersih di rumah Fri-
da. di mana mainan-mainan anak
Can pakaiannya bertebaran di
lantai. Tapi aku sangat hobby
membeli barang-barang tersebut".

Kedua laki-laki ABtsA, sama
sekali tidak ada perbedaan antara
pembawaan mereka sehari-hari:
dan di panggung pertunjukan.
Benny seorang yang tenang, se-
dang Bjorn periang. Tapi lain

dengan perempuan-perempuan-
nya. Di atas panggung, Anna
adalah seorang. sexy-girl, sedang
sehari-harinya pemalu. Sebaliknya
Frida bagaikan seorang atlit yang

kuat.
Frida ini yang sering sibuk

dengan Psychglog meflerangkan :

"Adalah'khianat memperharikan
orang lain yang sedang tidur. Aku

tidur seenaknya telentang, menan-
dakan seorang yang tidak mempu-
nyai rasa takut terhadap dunia
dan .tegas. Anna sebaliknya tidur
telungkup .sambil memeluk se-

buah bantal, menandakan seorang
yang membutuhkan banyak per
hatian dan kasih sayang serta
menginginkan selalu perlin-
dungan'1.

Tiada duanya: ABBA adalah
suatu grup-band yang paling rajin
dan paling berhasil di.dunia kita
ini.

lmpian masa depan : "Bila
anak-anak sudah dewasa, kami
akan membeli sebuah kapal layar
untuk mengelilingi dunia".

a
(B-723)

lagu terus!

ETIKA tsudgre mengedarkan album rnereka yang
berjudul "In For The Kili" tahun 1973 yang lalu,
kelihatannya album itu rnenjadi suatu pertanda bahwa

mereka sesungguhnya adalah band yang mampu menerobos
penghalang sukses. Judul yang mereka pilih agaknya cukup jitu
untuk sebuah grup yang sekaiipun sudah enam tahun berdiri,
namun belum mampu juga mensejajarkan dirinya dengan
grup-grup terkenal lain. Tetapi apa yang terjadi kemudian ?
Ternyata mereka masih gagal.

Sekalipun demikian, ketiga
rn5sota grup itu, yakni Birrke
Sheliey (bass-gitar, vokal), Tony
1-rurge (lead gitar) dan Steve

Williams (drum), sudah berhasil
membuktikan bahwa mereka ti.
dak akan berputus asa untuk
menghasilkan zuatu karya musik

yang cukup bermutu.
"In For The Kill" Album

kelima sejak Burke, Tony dan
seorang pemusik iain bernama
Ray Philips membentuk sebuah
trio di Cardiff, Wales, pada tahun
1968 Tetapi personil trio itu
kemudian dua kali berganti. Ray
memisahkan diri pada akhir tahun
1973 dan kedudukannya digan-
tikan oleh Peter Boot, yang
kemudian digantikan lagi oleh
Steve.

Sayangnya .penabuh drum
yang baru ini tidak lebih hebat
dari orang-orang sebelumnya"
Sedang Tony, yang menjadi lead
gitar, kurang bersemangat unfl:rk
mencari ide-ide baru. Dan Burke,
kata orang, kurang ganas dengan
gitar bassnya, sekallpun suaranya
sebenarnya mampu menandingi
vokalis band Zeppelin. Sehingga
kelihatannya Budgie memainkan.

musik ,yang bertenrangan dengan
perasaan mereka. Sampai-sampai
maeka sempat jadi ejekan orang.
.Dan sampai tahtn 1974 mereka
masih tetap begitu.

Namun, apapun kata orang,
nyatanya sampai kini Budgie.
masih terus menghasilkan lagu-
lagu mereka. Yang paling berhasjl
agaknya ialah "Napoleon Bo-
na" bagian satu, sedang ba-
gian dua berisi lagu-lagu campur
baur, yang kurang memenuhi
selera orang banyak. Begitupua
Budgie tetap tak putus asa.
Lagu-lagu mereka yang kemudian
terkenal ialah "I Can't gee My
Feelings", "I Ain't No Moun-
tain", "Breaking A1l The House.
Rules", "Alipaway And What Do
You Want For Your Loye""

AZ
o

-.\loR -82

t

I



rntuk

iagu-14u

dipi

para

t

10 *.

It
F

3__L-

JUNIOR --82

H

ini

Kora
ada

yang
melody

sale

p€rftegrang

seperti

sgera
lagu-lagu

rnampu untuk
'(main setare

yEflg
krak



t

.uNtoR - 82
11



t

YESSYGUSMAN
yang disenanginya. tVlaka YessY

menjawab : "Rok, saya paling
suka pakai rok !"

"Terakhir kau main film aPa

Yess ?" tanya Junior.
"Discotique ! Bersama Chitra

Dewi dan Yetty, Oktavia. Tetapi
film ini macet, sampai sekarang
belum keluar-keluar !"

"Duit main f ilm itu siapa yang
pegang Yess ?"

"Yeng pegang mami dan Yessy
minta aja kalau perlu mau beli
apa. Yessy enggak boleh ngurusin
duit. Kalau setiap hari YessY
dikasih uang jajan. tetapi ya Pas
untuk iaian saia di sekolahan.
Nanti kalau mau pergi sama
teman-teman mesti minta lagi l"

"Kau punya adik Yass 7"
"Ya, punya sdik kecil, aih,

Yessy paiing seneng sama anak-
anak kecil, gemes deh rasanYa
kalau lihat anak-anak yang lucu,
makanya besok Ye*sy pengin jadi
dokter, dokter anak-anak. Biar
bisa menyayangi anak-anak" Te-
tapi Yessy ini iuga bisa galak lho
rnas ! Soalnya bintang YessY itu
kan bisa berobah-obah. Suka-suka
Cancer, suka+uka ke Leo (21

Juli). jadinya kalau lagi pas Leo
ya, gaiak !" kata Yessy sambil
melempar ketawa.

"Jadi kau pingin jadi dokter
Yess, tidak mau main film te-
rus ?" tanya Junior.

"Ya, main film untuk se-

lingan ! Tetapi di samping iadi
'dokter Yessy iuga ingin iadi ahli
purbakala", ucap Yessy.

Menceriterakan soal kegiatan-
nya sekarang, Yessy juga meng-
ambil les piano dan dranta tentu-
nya. Les diadakan sePulang dari
sekolah. Yessy yang sekaranE

sudah kelas dua SIVIP Tarakanita
itu baru saia mengalami kenaikan
kelasnya. Kegembiraan kenaikan
kelas itu tidak dirayakannYa de-
ngan sebuah p€sta-pesta. Ketika
ditanyakan sampai dimana ke-
elokan main pianonYa, "Yah,
gitu-gitu deh. Tapi YessY ini
diamdiam juga bisa baca not
balok lho !" katarrya bersom-som.

"Dalam main piano, kau suka

mainkan lagu apa Yess ?"
"Saya suka lagu-lagu klasik !"
"Kau bisa nyanyirYessY ?"

tanya Junior.
"Bisa, taPi nYanYi-nYanYi

biasa !"
"Yang bagaimana itu ?"
"Ya nyanYi.l NYanYi Yang di

sekolahan itu gimana sih, nYanYi

biasa. Maksud saya enggak nYanYi
kayak penyanyi ! ielas YessY

sambil menahan senyum.
"suaramu bagus enggak

Yess ?"

"Enggak I Saya main f ilm saja
suaranya yang dubbing tanteTitiek
Oadarsih !" jawab Yessy polos.

lVlenyinggung surat kaleng
yang dulu pernah rnemusingkan,
Yessy ini maka dia mengasih
jawaban bahwd surat kaleng itu,
sekarang enggak pernah datang
lagi. Biasanya surat kaleng itt
pasti pakai perangko kilat, taPi
sekarang enggak ada lagi mungkin
br:san sendiri !" kata Yessy ber-
nada kesal. Anak yang senang
warna-warna muda ini, masih suka
ketakutan kalau habis nonton
film-film horor. IVIaka sepulang
dari nonton tak ayal pastilah dia
akan merebut sang mami dari
tempaf tidur papinya, untuk me-
nemaninya terbang ke alam
mimpi.

lt/laminya yang menurut penga-
kuan Yessy, terpaut enarn cm
dalam hal ukuran tinggi badan
(tinggian Yessy) sempat melempar
senyuman pada Junior yang lagi
ngobrol sama Yessy. Lalu Yessy
nyeletuk : "lVlami Yessy itu apa
yang mirip sama Yessy mas ?"
Sebuah pertanyaan yang tidak
berbau perkosaan untuk men.
jawab. Maka Junior hanya ter-
senyum dan bergumam: "Apa-
nya, ya, yang mirip !?".

LIEK SANTOSO
o

Diam-diam hisa baca Not Balok...

YESSY GUSMAtI : Oiam-diam bisa baca Not Balok.

AK GUSMAN, sebetulnya memberi narna anak ini
dengan nama Yasmine Yulyantina, yang waktu lahir
tertanggal 21 ..luli 1962 di Jakarta. Tetapi kiranya

anak ini lebih ngetop dengan panggilan Yessy Gusman ! Apa
boleh buat memang kedengarannya lebih simple dan manis.

D

Di rumahnya ialan Wijaya
Xlll24B ada terpancang kertas
tulisan yang mengatakan hari-hari
apa, iam-jam berapa untuk bisa
ketemu dengan Yessy. Hal ini
dibuat guna mengatur istirahat
Yessy yang konon dengan ba-
nyaknya para fans Yessy anak ini

iadi enggak teratur m€kan tidur-
nya (kasihan) dan bobotnya iadi
semakin kurang.

Maka diambillah kebijaksana-
an oleh ibunya yang berupa kertas
tempel di atas tadi. Tapi Yessy
sendiri bagaimana ?

"Saya enggak sampai hati,
kalau ada tamu yang nyariin saya

dan saya enggak bisa keternu apa
lagi kalau itu tamu dari iauh. Ah,
rasanya kasihan, biar sudah wak-
tunya tidur, tapi Yessy tetap
bangun .juga. Memang ibu me-
larang, habis kasihan sih !" kata
Yessy.

Anak yang namanya rneng-
orbit lewat peran dalam filmnya
"Romi dan Yuli" bersama Rano

Karno ini berbintang Cancer dan
sungguh manja cara ngobrolnYa.
Urnurnya yang jalan empat belas
memang masih memerlukan rpng-
kulan sifat man ja. Maka tidak
mustahil kalau banyak lawan jenis
yang sebayanya salah menanggaPi
kemanjaan Yessy. Apalagi dalam
menanggapi arti cinta. Hdmpir
tiap harirumah Yessy dibuat nairg-
krinE teman-temannya.

"Yess, sekarang umurmu
sudah empat belas, sudah punYa
pacar belum ?" tanya Junior.

"Ah, Yessy belum memikirkan
hal itu, teman lelaki sih banyak,
tetapi ya teman biasa aia, semua
sama, memang banyak sih Yang
main-main ke sini. Tetapi untuk
berpacaran nanti saia, kan Yessy
masih kecil !" jawab Yessy.

"Misalkan kau pacaran nanti,
kau senang cowok yang bagai-
mana ?"

"Cowok yang berambut gon-

drong !" jawab Yessy.
Ketika ditanya, pakaian apa

12 JTJN!OR_82
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JOHNPHILLIPS
MAU MEI{EMBIE REKAMATI

I NI cerita anak Key yang lahir dan dibesatkan di Kokonou Irian

! ."n* \{ajahnya "rri"t -ang banyak dinyariskan sama anak

! keluaran Ambon, maka tidak mustahil kalau orang banyak
mengira ia sekampung atau sedaerah sama Broery ataupun Melky.
Bapaknya yang .berpredikat guru plus penyanyi gereja itulah yang

mengalir pada John Phillips sebagai darah penyanyi. Sedang ibunya
adalah orang awam biasa. Dia lahir 35 hari sebelum republik yang kita
huni ini merdeka, tepatnya 13 Juli 1945.

"Saya belajar menyanyi ini
tidak ada yang mengajar ataupun
sekolah, ya begini sajalah terus
menyanyi," ujar Jhon Phillips
yang sekarang berkumpul sama

mertuanya di bilangan daerah
\4enteng dalam sana. Kariernya
dalam bidang tarik suara ia mulai
sejak di SMP. Dalam setiap
kesempatan di muka umum dia
menyumbangkan suaranya.
Sampai suatu saat ia berkenalan
dengan Bartje, itu dedengkot dari
D'Llyod. Kesempatan ini ia dapat
ketika D'Lloyd mengadakan show
di Irian. Bertolak dari sini ia mulai
ngiler untuk ngabur ke Jakarta.
Tetapi menurut Jhon, waktu itu
ia punya dua hobby yang luma-
yan.

"Saya dulu ini suka bola dan
tergabung grup inti dalam kesebe-
tasan Manokwari dan juga sering
diambil untuk memperkuat kese-
belasan Persipura. Henky Heipon
itu dulu teman sekolah saya (yang
disebut ini adaiah kapten kesebe-
lasan Persipura sekarang, yang
dalam perputaran kompetisi PSSI
kemarin sempat membuat kejut
an).

"Tapi waktu itu Henky belum
begitu hobby sama bola, enggak
seperti sekarang yang namanya
menjadi sempat terkenal. Kalau
saya terusin sampai sckarang main
bola. mungkin saja bisa disejajar-
kan sama dia. Habis waktu itu
saya agak berat ke nyanyi sih.
Tetapi akhirnya ya begini saja.
datar ! Enggak ada kemajuan",
kata Jhon.

"Tiba di Jakarta kau me-
nyanyi pertama kali di mana
Jhon ?" tanya Junior.

"Begitu datang di Iakafia,
saya paginya menemui Bartje,
kebetulan dia lagi iatihan untuk
main pada malam harinya di
Hotel Duta. Lalu digaetlah saya
sckatian dan di situlah karicr saya
menyanyi di kota Jakarta dimulai.
itu pada tahun enam sembilan".

Lalu dari situ Jhon Phillips
menceriterakan perjalanan karier-
nya dari keremangan night club
lornpat ke night club lain dan
berjalan sanpai sekarang. Selama
3 bulan sempat juga dinikmatinya
daiam tarik suara di "Devonshire
guesthouse" Singapore, Kuala
Lumpur dan Johor Baru. Ditanya
ke soal recording maka Jhon
Phillips memberi jawaban : "Saya

ini enggak pernah mengadakan
rekaman, oh ya baru sekali, itu
saja harrya menggantikan Broery,
waktu itu BroerY sedang meng-
adakan rekaman tetapi ia sibuk
dalam shooting film "Brandal
Metropolitan" jadinYa saya Yang
menyelesaikan rekaman.

"Berapa buah lagu itu Jhon ?"
tanya Junior.

"Empat buah lagu saja ! Te-
tapi habis itu sebetulnYa saya mau
rekaman sama Remaco saYang

enggak jadi karena saYa keburu ke
Singapore itu. Lalu ini cerita juga

soai rekaman yaitu di Tri Ang-
kasa, Studio rekaman di KebaYor-
an. Saya sudah siap-siaP rekaman,
lagu-lagunya sudah disediakan,

tapi lagi-lagi enggak jadi karena
saya harus ke Medan kontrak di
Tropicana. Ya beginilah akhirnya
saya belum kesampaian untuk
mengadakan rekaman. Nanti
kapan-kapan saya mau balik lagi
ke Remaco, menanyakan soal
rekaman lagi, mudah-mudahan
deh berhasil. Nama saya ini siapa
yang mengenal, kalau enggak
rekaman, paling-paling yang tahu
nama saya hanya orang-orang
tertentu saja, orang yang suka
melongok ke night club.

"Lalu dalam kejuaraan-ke-
juaraan kontes Pop Singer, sampai
di mana pula hokimu ?"

"Tahun 70 saya meraih juara
ketiga, tetapi sesudah itu kamu
tahu sendiri kan ? Saya paling-
paling sampai ke tingkat final !"
ujar Jhon.

"Tahun kemarin yang menjadi
juara si Melky, untuk itu bagai-
mana pendapatmu tentang suara
Ivlelky ?"

"Ah, suara Melky itu biasa-
biasa saja, hanya faktor nasib
mujur saja dia bisa menjadi juara.
Sama saya sih sebetulnya sejajar'.
Hanya saya kemarin salah masuk
intronya. Saya agak ketinggalan"
Itu lagu wajib "Pergi untuk
kembali" yang menjatuhkan saya.
Tetapi saya tidak akan bosan,
sampai kapanpun saya akan tetap
nfengikuti kejuaraan Pop Singer.
Lihat saja waktu-waktu men-
datang. Siapa tahu saya akan
meraih juara l" kata Jhon yang
berbobot tiga perempat kwintal

(kc halaman 42)
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saai-pemun,.rulannYa di tengah'
tengah gejolak band PoP Medan

lainnya grup Yang diPimPin oleh
Teruna Jasa Said ini boleh d;kata-
kan agak mengeiutkan iuga. Soal-

nya nilai musik mereka cukuP
baik. TamPilnYa mereka sebagai

sebuah gruP PoP di Medan n:em-
buat grup lainnYa sePerti The
Minstrei's {alrrrarhum) dan The
Bhythm King's agak kheki. Kedua
grup Medan Yang sudah ,cukuP
tersohor rLU ffErasa sePerti di-
saingi. Ketika itu crew "GS"
adai6h Much$in (organisi, Rizaldi
Siagian (dnummer), Yan Asmara
(bassis) Herrnan (lead guitari dan
Teruna Jasa Said (lead singerl
merangkap PimPinan). Akan te'
tapi sangat disaYangkan setelah

cukup dikenal di arena musik PoP
di kewasan Sumatera Utara, tiba-
tiba grup Great Session inr meng-
hilang tidak diketahui aPa sebab

musababnya.
Lenyapnrya "GS" membuat

dua grup pop Medan The RhYthm
King's dan The Minstrel's merasa

lega karena saingan mereka tidak
ada lagi. Akan tetaPi seteiah
diselidiki,ternyata "GS" yang dibi-
lang bubar oleh pencinta nrusik
pop Medan iru tidak bubar.
Hanya mereka vakum tementara.
Sang pimpinan Teruna Jasa Said
berangkat ke luar negeri yakni ke

Lcndon, Di sana sang wartawan
muda, anak H. Mohd. Said,
pimpinan Harian Waspada ,\./ledan

ini banyak belajar musik PoP.
Seteiah dia kembali ke Medan
Teruna Jasa Said tergairah untuk
membina "GS". PengalamannYa
di luar negeri itu dijadikannya
modal untuk memb;na "GS" Yang
sudah mulai dilupakan orang itu.

Kemudian "GS" muncul kem-
bali. Tapi kali ini tanpa Herman,'si pemetik gitar rnelody. Kedu-
dukan Herman digantikan oleh
Kocik. Sedangkan f ormasi lama
tetap sep€rti biasa. Sebelum tam-
pil di depan umurn "GS" melaku-
kan latihan berat. Grup ini rupa-
nya sudah lama mengangan-angan
kan, behwa mereka akan membuat
keiutan di blantika nrusik gxrp

Medan"
Apa yang mereka cita-citakan

ini ternyata berhasil. Great Ses'
sion brerhasil membuat keiutan.
Tampilhya "GS" kembali di te-
nEah-tengah pencinta musik pop
l',4edan memang diangEap cukup
rnenggembirakan. Permainan me-
reka kompak" Corak musik me-
reka yang tetap hart! r'ock' ini
kelihatan lebih sempurna dari
beberapa vraktu lalu. "GS" br,rkan
saja kom1=k dalam permainan,
tapi suciah pula meremaiakan
peralatannya.

Terakhir "GS:' tarnpil pada
pesta band dalarn rangka jarig
Harian Waspada ke-29 tanggal 31

Desember 1975 lalu. Malam itu
Gedung Olahraga temft diada-

sEsS!oN
MULAI BERGERAKffi

kannya Pesta Band Pop itu bagai
meledak menyambut kehadiran
"GS". Pada malam itu "GS"
dengan lagu-lagu hotnYa berhasil
mengumpulkan simpati pencinta
musik pop Medan. Satu-satunYa
rival berat "GS" rnalam itu adalah
The Rhythm King's. Great Ses-

sion tampil pada acara ketiga.
Tepuk sorak penonton riuh ren-

dah mengelu-elukan grup Medan
yang sudah di "copy baru"-kan
ini.

The Rhythm King's tampil
paling belakangan. Dan memang
ini sudah meniadi ciri-ciri khas
bagi grup tertua lVledan ini.
Mereka dalam setiap lif e show
selalu minta main Pada acara

terakhir. Soalnya adalah karena
mereka ingin merangkul seluruh
penonton. Tapi pada malam itu
"R K" tidak mampu merangkul
seluruh penonion karena sebelum-
nya "GS" sudah menguasai Pe-
nonton. Untuk menguasai penon-
ton Darmawi Purba Cs berusaha
membuat kreasi yang agak hidup
melalui stage aet yang lincah, tapi
sayang tidak berhasil menguasai
selera penonton. Kemudian'"Fl K"
kembali kewarnanya semula. Dar-
mawi Purba merangkul fansnYa
dengan lagu-lagu pop IVlelayu dan
di sinilah baru terangsang penon-
ton. Tepuk tangan Pergema di
seluruh ruangan GOR. Tapi tam-
paknya "RK" seperti terlambat
menghidangkan lagu-lagu Pop Me-
layunya itu, Secara keseluruhan,
boleh dikatakan, bahwa pada
malam pesta band pop memeriah-
kan hari jarig Harian Waspada itu,
grup Great Session tampil sebagai
grup terbaik. Grup ini berhasil
mengembalikan nama baiknya
yang hampir tenggelam, seperti
tiga tahun lalu.**"

PAPANYO SIERA.-
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AM 9.O0 pagi, aula Per-
pustakaan Negara sudah
penuh .oleh orang-orang

yang asyik menekuni buku-buku
bacaannya. Ruangan perpus-
takaan demikian heningnya. Tak
terdengar satu suarapun meng-
gema. Literatur yang terkembang
di hadapanku demikian memu-
singkan. Satu kalimatpun tak ada
yang bisa lengket di otakku.

Kalau sa.la tidak kudenggr ada
suara yang menyebut namaku,
tentu buku itu sudah kututup dan
aku cepat-cepat beranjak. Aku
kaget. LebihJebih lagi suara itu
suara perempuan. Mataku nana|
mencari arahnya suara itu. Suara
itu seperti sudah kukenal. Tapi
suara siapa ?

- Mas Koko. Aku menoleh ke
belakang. Duhai ! Darah serasa
menyembur di mukaku. Seorang
gadis berdiri menatapku dengan
wajah sendu.

- lta ?! suaraku tertahan.
Ya, Rosita nama gadis itu.

Gadis siswi SMA Santa Maria,
yang beberapa bulan ini banyak
mengganggu pikiranku.

- Duduklah, kursi di depanku
kutarik. lta duduk, tanpa ber-
suara. Kupandang walahnya da-
lamdalam. Oh, mata yang dulu
cemerlang, berseri-seri. Mata yang
kukagumi, kini seperti tak ber-
cahaya lagi. Mata itu demikian
kuyu. Seperti tak ada gairah lagi
dalam dirinya. Sungguh meng-
harukan.

- lta sakit ya ?

- Tidak - gelengnya.

- Tapi waiah lta ?

- Ah, tidak.
Ita merrundukkan waiahnya ke

meja dengan meremas-remas sapu
tangannya. Aku menatapnya terus
dengan penuh tanda tanya. Me-
ngapa gerangan gadis ini ?

- Mas Koko benci sama lta,
ya ? tiba-tiba terdengar suaranya
lembut menyentakku.

- Eh. tidak. Mas tidak pernah
membenci lta. Kenapa ? ujarku
terbata.

- Bohong. Katakan terus te-
rang saia, mas benci sama lta.

Demi Tuhan, lta.

- Tapi, kenapa mas tak per-
nah ke rumah lagi ?

- Oh ?l suaraku terputus.
Karena inikah ? Karena satu

bulan lebih aku tak pernah ke
rumahnya, tak pernah mene-
muinya, ia jadi berwajah demi-
kian ? Oh, kasihan lta. lta yang
telah menaut hatiku semenjak
kukenal 4 bulan yang lalu.

Kuingat 4. bulan yang lalu.
Malam itu aku dan Leo sedang
asyik memandangi barang-barang
yang dipamerkan pada malam
bazar SMA Santa Maria. Seorang
siswi manis yang men.jaga stand
pakaian telah menarik perha-
tianku. Dasar lelaki, penyakit
untuk menggoda tiba-tiba saja
datang.

Begitu aku dan Leo rnendekat
dan pura-pura memandang pakai-
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an-pakaian yang dipamerkan itu
dengan rasa kagum, sebuah se-
nyum telah tersimpul di bibir
gadis manis itu. Aduhai, aduhai
manis I

- Silakan mas, ulurnya ramah.
Tapi tiba-tiba waiahnya ladi ber-
ubah, ketika melihat Leo mulai
bertingkah dengan mengambil se-
helai celana bray-bray wanita
yang tergantung.

- Wah, ini dia paling cocok !

seru Leo keras. Sebagai rasa
solidaritas terhadap Leo, akupun
mulai juga turut bertingkah.

- Oh, iya, cocok sekali. Sung-
guh ! ujarku mengiyakan Leo
sambil mengukur celana itu ke
badanku.

- Eh itu untuk wanita mas, si
gadis manis memotong.

- Ya, ya saya tahu. Justru
itulah saya akan mencobanya,
apakah cocok atau tidak - kataku

sibuk, dan Leo pun pura-pura
sibuk membantu.

* Tapi mas lelaki, kan ? suaia
si gadis itu agak keras.

- O iya, saya lelaki tulen -
ledekku lagi dengan acuh, seolah.
olah aku tak memandang wa.iah-
nya. Padahal aku tahu, wajahnya
sudah memerah, dongkol. Leo
menjawilku, memberi kode. Aku
sudah tahu maksud Leo, bahwa si

manis itu sudah mulai marah.

- Jadi, itu mau buat siapa ?!

gadis manis itu bertanya lagi,
bernada tidak senang.

- Mau buat nenek saya, ja-
wabku singkat. Tawa Leo tak
tertahan lagi. Suaranya menggema
di sekitar ruangdn" Hingga bebe-
rapa penguniung melihat ke arah-
ku dan'Leo. Aku juga ikut
tertawa, seraya @pat-cepat me-
narik Leo untuk segera mening-
galkan ruangan itu. Gadis manis
itu kulihat waiahnya iadi kian

memerah. seperti tomat matang.
Entah marah, atau karena kelewat
menahan tawanya.

Malamnya aku benar-benar tak
dapat tidur. Wajah gadis manis
penjaga stand itu dengan pipinya
yang memerah karena marah,
terus rrembayangiku. Aku ladi
berniat untuk rrenemuinya lagi
esok malamnya. Tapi ketika aku
datang sendiri tanpa Leo, si manis
yang kucari itu tidak ada. Ru-
panya ra giliran tidak menjaga
malam itu.

Seminggu kemudian, tanpa ku-
dugaduga ketika aku masuk ke
ruangan Perpustakaan Negara, aku
melihat si manis itu ada di dalam
sedang menekuni buku bacaan-
nya. Kursi di sebelahnya kosong.
Pelan-pelan kuhamprri kursi yang
di sebelahnya. Ketika kursi yang
kutarik berderit, ia menoleh ke-
padaku. la seperti terkejut. Aku-
pun pura-pura terkeiut.

+I++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Puan separuh umur berdiri di
muka pintu teras.

- Dari mana saja lta, kok
sampai malam pulangnya ? sapa
perempuan itu ketika kami sudah
berada di depannya.

- Habis dari Perpustakaan, lta
nonton di Yogya Theatre bersama
mas ini, mas Koko, bu, lta
menunjuk ke arahku. lni ibu lta,
mas. ujar lta pula. Aku segera
mengangguk dan mengucapkan
salam.

* Selamat malam, bu. lni lta
katanya pingin nonton, lalu saya
temani,

- Oh, ibu pikir kemana Ayo
nak masuk, ibu lta mempersi-
lakan

Dua hari kemudian,.menjelang.
senja aku datang lagi ke rumahnya
Ita. Tapi lta tidak ada. Cuma
ibunya yang menemaniku

Aku betul-betul tersentak ke-
tika tiba-tiba saja ibunya bertanya
demikian.

- Nak Koko sebetulnya ada
hubungan apa dengan lta ?

- Tid, tidak ada apa-apa, bu.
Kami cuma berteman biasa, .ja-
wabku gugup.

- Perlu nak Koko ketahui, ibu
tidak melarang nak Koko ber-
teman baik dengan lta. Tapi
ketahuilah, lta sudah punya calon
tunangan. Dan mungkin akhir
tahun ini akan diresmikan per-
tunangan mereka. Jadi demi ke_
lancaran persoalan ini, ibu harap
nak Koko mulai saat ini usaha-
kanlah untuk tidak berteman
rapat dengan lta lagi

Dengan langkah gontai aku
berlalu meninggalkan rumah Ro-
sita senja itu. Ah, betapa ibunya
telah belkata demikian. Melarang
aku bergaul dengan anak gadis-
nya. Karena ia takut aku akan
memacarinya. Oh, sialan ! Orang
tua sialan ! Belum apa-apa sudah
macam-macam dugaannya ! Ge-
rutuku.

Sejak hari itu aku tak pernah
lagi ke rumah lta. Aku memang
berusaha menjalankan seperti apa
yang diharapkan ibunya. Kata-
kata itu senantiasa mengiang-
ngiang di telingaku, setiap kali
aku ingin bertemu dengan lta
Akhirnya kuambil keputusan
untuk tidak datang belaiar di
Perpustakaan Negara lagi, karena
aku yakin inilah satu-satunya
jalan yang paling baik untuk tidak
bertemu dengan lta. lVleski aku
senantiasa merindukannya, ingin
menatap wajahnya, matanya yang
cemerlang dan senyumnya yang
manis itu, tapi demi kebahagiaan
oranE tuanya dan demi kelancaran
hubungannya dengan calon tu-

.nangannya, -kukorbankan semua
perasaanku.

Pernah suatu hari aku bertemu
dengannya di Malioboro. Tapi
sebelum sempat ia berkata apa-
apa. aku sudah terlebih dulu
permisi pergi kepadanya. Aku

jelas bagaimana iamelihat dengan
terheran-heran dengan sikapku,
dan bagaimana ia termangu-

**t**********tt******lr**tt****t*:r***t*t**
mangu lidak mengerti. Duhai,
sebenarnya saat itu ingin sekali
kugenggam tangannya, dan ber-
cerita panjang melepas kerinduan.
Tapi wajah ibunya yang sedang
berkata terbayang di mataku,

Pagi ini, aku betul-betul ridak
menduga kalau akan bertemu
dengannya. Setelah aku yakin
kalau ia tidak akan mungkin
datang lagi ke Perpustakaan. Na-
'mun begitu aku datang belajar
lagi, begitu pula aku bertemu lagi
dengan Rosita. Ah, bagaimana
mungkin aku bisa mengelakkan
pertemuan ini ? Rosita telah ber-
ada di hadapanku dengan wajah
yang memelas pula.

- lta mengerti mas, sebabnya
mas tidak pernah.datang lagi ke
rumah lta. Gara-gara ibu bercerita
tentang laki-laki itu, bukan Z Dan
melarang mas bergaul dengan lta ?
lbu sendiri yang bercerita kepada
Ita, bahwa mas datang sore itu
dan ibu mengatakan segelanya

-Tiba-tiba aku tersentak dari la-
munan, ketika kudengar suara lta,
dan seterusnya ?

- Habis itu lta terus sakit.
Ita tidak mau makan, lta ingat
mas. lngat bagaimana terlu-
kanya perasaan tnas dengan
kata-kata ibu itu. Tiap hari lta
datang ke Perpustakaan, tapi mas
tidak kunjung ada. Akhirnya lta
putus asa. dan lta mengurung diri
di rumah. Bapak dan ibd mengerti
tentang perubahan-Berubahan
pada diri lta, dan ketika
tanyakan sebabnya, lta
saja terus terang bahwa lta tidak
mencintai lelaki itu dan tidak mau
bertunangan dengannya, Karena
Ita tetap berkeras .dengan pen-
dirian lta, bapak ibupun akhirnya

mereka
katakan

melemah. Mereka membatalkan
rencana pertunangan itu, lta
menghela nafasnya

- Jadi rencana pertunangan
Ita dengan lelaki itu gagal ?

tanyaku heran

- Ya, lta mengangguk.

- Kenapa sampa.i demikian.
Ita ?

* Karena mas. Karena lta
merindukan mas,

- Tapi ?

- Tapi mas tidak kunjung
datang, hingga lta jadi kurus
begini

Aku terdiam. Aku tidak me-
ngerti kata-kata apa lagi yang
akan kukatakan kepada. lta. Ka-
rena tiba-tiba saja wajah ibu lta
membayang lagi, dan kata-kata-
nya itu serasa mengiang-ngiang
lagi di telingaku. Aku benar-benar
bingung.

- Mas kasihan sama lta, kan ?
Aku mengangguk

- Datanglah ke rumah lta,
mas

- Tapi ibu, lta ?
* Tapi mas kasihan sama lta,

bukan ?

- Baiklah, esok aku pasti
datang, Ita. Dan seketika wajah
Ita kul ihat seperti berubah, ber-
cahaya, dan ia seperti menemukan
kegairahannya kembali. O

+
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- Hallo, lupa ya ? sapaku
cepat.

- Tukang ledek ya Z tanyanya
dengan terus menatapku, tanpa
rersenyum sedikitpun. Aku ke.
walahan luga dengan tatap mata-
nya. Dan aku cuma tersenyum
keci l.

- Oh iya. kamu dapat saiam,
hampir saya lupa. kataku seraya
mengeluarkan bukuku satu per-
satu dari dalam tas.

-- Salam ? Dari siapa ? ta-
nyanya serius.

- Dari nenek saya,

- Ouw ! serunya, seraya me-
lemparkan bukunya ke arahku.
Aku mengelak. Dan buku itu
jatuh di lahtai. Orang-orang seke-
liling memandang ke arah kami
semua.

- Oh maaf ! ujarnya tersipu.
Aku tahu, ia merasa malu karena
secara tak sengaja melemparkan
bukunya kepadaku.

Aku lalu pura-pura membolak-
balik buku Sosiotogie yang dl
depanku. Dan si manis itupun
kulihat memulai lagi membaca
bukunya. Dari sebuah buku yang
terletak di mejanya, aku dapat
membaca namanya, Rosita.

- lta, rumah lta di Cemoro
Jajar ya ? aku pura-pura tahu
rumahnya. padahal maksudku
untuk memancing agar ia menye-
butkan alamat rumahnya.

- Eh, kok tahu nama saya ? ia
kaget dan lantas memandang
buku yang tergeletak di mejanya
itu. Mencuri dari buku ini ya ?
tanyanya. Aku cuma tersenyum.
Dia juga tersenyurn.

- Tapi betulkan ? ujarku lagi.

- Ah, ngawur, bantahnya.

wajah cerah. la tersenyum melihat
aku terkejut. Duhai, manis sekali
senyumnya,

- lta pikir, mas enggak sudi
datang, sambutnya,

- Siapa yang tidak sudi ber-
tamu ke rumah seorang gadis
manis 7 ujarku.

- Ah, mas ngeledek lagi, kata-
nya lembut.

Mengesankan juga pertemuan
senja itu. Kami asyik ngobrol ke
sana ke.mari. Dari hal pelajaran
sampai je hal mode-modi pa[<aian
mutakhir, dan film-film yang top
saat ini, Dan novel-novel lndo-
nesia yang ngetop saat inipun
tidak luput dari pembicaraan
kami. Pertemuan dengan lta senja
itu berakhir dengan janji akan
bertemu lagi esok sore di per-
pustakaan Negara.

Jam dinding di Perpustakaan
Negara menunjukkan pukul 4
lewat 25 menit. Setengah jam
sudah aku duduk menunggu Ro-
sita. Tapi ia belum muncul-
muncul iuga. Buku yang di
hadapanku cuma kubolak-balik-
kan, tanpa adb satu kalimatpun
yang kubaca. Ah, kenapa ia belum
datang ? Apa dia sedang tertidur,
atau sengaja tidak menepati janji-
nya ? Atau mungkin, ia sedang
berkencan pula dengan lelaki lain.
Pacarnya ? Macam-macam berke-
camuk dalam tanyaku.

Kurii di sebelahku berderit.

- Tapi saya pernah lihat lta di
sa na.

* Mas pasti salat, lihat. Bu-
mahnya lta di Taman Siswa kok,
mana mungkin lta di sana. Ba-
rangkali kebetulan lta lagi main-
main ke sana. !elasnya.

Dengan Pendopo Taman
Siswa mananya ?

- Ke utara sedikit. Kalau ada
rumah yang bercat kuning, ctan di
halamannya ada pohon lambu
merah, itulah rumah lta.

- Boleh enggak main ke ru-
mahnya lta ? pancingku terus.

- Kenapa tidak boleh 7 Ru-
mah lta terbuka buat siapa sala
yang datang dengan maksud baik-
ba ik.

- Sungguh ?

- Ya ! datanglah.
Dua hari setelah pertemuan di

Perpustakaan Negara itu, kube-
ranikan untuk bertamu ke rumah-
nya. [\4atahari senja bulan Sep-
tember telah mengantarkan aku(e halaman rumahnya. pohon
jambu merah di halaman rumah-
nya sedang berbunga. Bunganya
berlatuhan ke tanah, Aku me_
nnndangi bunoa-bunga yang ber_
serakan itu-

- Hai mas, sebuah sapa yang
lembut mengejutkanku.

Bosita telah berdiri di teras

Aku tersentak dari lamunan.

- Hei, ngelamun atau belajar
nih ? Rosita telah berdiri di
depanku. la mengenakan celana
paniang Tira merah muda, dengan
kaos berwarna keputih-putihan,
dan gambar sekuntum melati
tertempel di dadanya. lVlanis se-
ka li.

- Sudah lama, mas ? tanya-
nya.

-- Cukup capek juga me-
nunggu nona manis, uiarku seraya
menarik tangannya agar ia duduk.

- Mas, di Yogya Theatre,
f ilmnya baik lho. Alain Delon
yang main.

* Mau nonton ? tanyaku ce-
pat.

- Mas, engqak keberatan kan
nemanin lta.

* Sekarang ?

- Ya, sekarang. Yang jam 5.00
Aku cepat-cepat mengemasi

buku. Dan ketika aku dan Rosi.ta
berlalu dari tempat itu, tiga orang
anak gadis yang duduk di pojok
kiri matanya tak lepas meman-
dang.

Jam 7 kurang .seperempat
malam, f ilmpun habis.

- Kita pulang sekarang lta ?

tanyaku setelah di luar.

- Ya, soalnya nanti kalau
kemalaman ibu bisa marah. lta
tadi permisi belajar cuma seben-
tar, katanya seraya tanpa kuduga-
duga tangannya menggantung di
lenganku.

Jam 7 lewat sepuluh menit,
becak yang kr.rtumpangi bersama
Rosita berhenti di depan rumah

rumahnya memandangku dengan Rosita. Kulihat seorang
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"Wah, ini kesemPatan bagi
gua, buat ngincer ama cowek-
cewek cakep di lndonesia. SiaPa
yang enggak bisa ? Gua kan ahli
kebatinan. APa boleh buat, setiaP
cewek Yang sering Pasang gambar
dan alamat serta namanYa di
majalah ini maupun majalah lain-
nya. Gua yakin Pasti Pada datang
ke tempat 9ua. TaPi Yang gua
taksir lho ! Maka hati-hatilah buat
yang suka Pasang-Pasang Photo
segal a ",

8. Bredjo. s., Jl. Diponegoro I -
Brebes :

"Wow 'elha banyolan nih'
Enggak mau ah ! Dengan gelar
yang konyol itu buat gua Pakai.
Maklum deh sekarang kan lagi
jamannya dukun Palsu Yang ca-
bul. Apalagi gue Yang masih
rada-rada bau ingus aiias'setengah
baya. Apa kata orang sekamPung
seandainya gua kedatangan Pasien
cewek yang cakep, bisa konyol.
Belum lagi kalau ketahuan bung
Junior wah nama gua bisa ter'
masyur ke seantero jagad. Men-
dingan kalau atas kemanjurannya
kata orang sekamPungnya Afit-
son, tapi kalau bung Junior
menggosipka'n karena Praktek
dukunnya Yang serba konyol gua
kan bisa-bisa dilandrat".

9. Harun B. Tandanu, Jl. Galung'
gung Belakang No. 32 - Tasik-
malaya :

"Saya akan menolak dengan
tegas, kalau ada koruptor-
koruptor yang datang kepada saya
untuk minta mentera dan jamPi'
jampi, agar kedudukannYa ber'
tambah stabil dan bisa tetap
menggerogoti uang negara dan
rakyat, walauPun untuk mentera
dan jampi-jamPi itu saya diberi
honor 1o juta ruPiah".
1 o. Fatchurrahman. s., Gang
Sukamaiu No. 5460/ll RT. 47 -
Plaju - Palembang :

"Alhaamdulilaah hirobbi ala-
amin. Kebenaran dan nasib saya
yang lagi nomplok rezeki. Andai-
kata babak dan ibu-ibu/teman
cowok/cewek sekarang sedang di'
timpa musibah atau kena Pe-
nyakit guna-guna dari orang-orang
sirik bolehlah berobat ke dukun
tempat anda dan dapat iuga Pada
saya dengan gratis. Karena SaYa
menjalankan tugas sebenar-benar-
nya dan memperbanyak saudara,
yah kalau kebetulan pasen cewek
yang cakep dan ketiban jodohku
anak bukan ?"

ANDA JADr Boss JUNtoR No : 34

2 ORRY meck ! Minta ampun dan sumpah tiga kali deh' lni
\t brkrn karena kami mau lepas tangan' Bukan maksud kami

J ,n,uf. menyuruh and)-iadi kambing hitam' Dan bukan kami

maimenyebarkan kampanye terhadap anda' Tapi adalah satu

keterus-terangan yang memang kami inginkan dari para anda sekalian'

Sebab bagaimanapun mengoreksi diri sendiri itu terasa amat sulit' dan

memang iatu pekerjaan yang bukan mudah' Sekarang sikap anda vang

kami minta. Boleh sikap gentle. Boleh pengecut. Boleh sok jago'

Boleh sok super. Dan boleh, boleh apa sajalah. Seandainya anda

memang yang menyetir maialah ini, dan anda punya iabatan yang

paling tertinggi sebagai "boss" dari maialah ini, itulah pertanyaan yang

[ami-alukan--dan kami minta dengan sangat' Kalau sudah ketemu

jawabannya, iangan punya sikap ragu, lekas kirim ke Redaksi Junior di
jalan Kebon Kacang29l4 Jakarta.

Sepuluh jawabin terbaik dari "seumpama" No' 32 dengan soal

"Anda iadi dukun" adalah sepagai berikut :

1, sri lndiana, Jl' Sumatra 21 -
Blitar:

"lni bagi Sri meruPakan ke-
sempatan yang Paling siP jadi
orang yang terkenal lantaran jadi
sang dukun. Satu-satunYa jalan
buat terkenal caranYa begini Oom
Daktur : Pada hari-hari tertentu
yang dianggaP hari keramat Sri
pura-pura kesurupan roh-roh ha-
lus yang memberl nomor buntut,
bener enggak Oom Daktur. Soal-
nya sekarang banyak orang tanya
nomor buntut lewat dukun. TaPi
Oom Daktur jangan tombok lho,
ya, soalnya kulo niki dukun Palsu
enggak ces'Pleng !"

2. Al Dorado, d/a Radio Wijaya
Kusuma, Jl. J.A. SuPraPto 108 -
Bojonegoro i

"senang deh ati ini (seperti
kalo lagi baca Junior), Kukatakan
pada mereka kalau aku manusia
sakti turunan/Peranakan Nabi
ABCD dari dunia singkong. Turun
temurun kerjaan ndukun. Mas
redaksi langkah selan.iutnYa ku-
katakan Pada mereka Yang Per'

cava kalau obat kanker Yangces-
pi6ng uxu Punva obat murus aku
okeh alias .;banYak. Mau nggunaln
cewex z gua ada resep maniur'
Vrno -ariifuxan berhubungan de-
n*n-x, t"auanya Pasti beres deh'
e-.ir uanq kunci serlbu Perak
nongot Oi dePan mata. Hore !"'

3- Antonius 5'. Jl. Kaliasem 9 -
DenDasar - Bali :

'iSava akan Pasang iklan di
Junior. boleh kan ? Nah, kira'kira
kata-katanya begini : Antonius
Safulus (dukun beken)' menyem'
buhkan : Patah tulang, Patah hati,
oatah tumbuh hilang berganti'
Melavani panggilan dan mem-
berikan weiangan. Khusus bagi
cewek/cowok Yang imPoten cinta
sesudah wejangan akan diberikan
pula iamPi-jamPi dan iimat Penga-
iinan- aiiamoah laqi dengan satu
ooster dukun beken. Bagi mereka
yang berada di Jakarta kami-oJrtjtuxan untuk menghubungi
ioen tunggal kami "Majalah Ju-
nlor" jalan Kebon Kacang 2914 -
Jaka rt a".

Endoh lGmolo
memang su

erat pada
dah demikian meteka{
dirinya, maka kalatl

YANG AYU NIAN

;""". BANGNYA benar-benar
i i rvu, dengan dandanan

"......j yang selalu indah, se-

indah namanYa. Endah Kemala,
merupakan sat'tr seniata amPuh

dari grup band cewek Bandung

untuk menarik Publik di Pang-
gung. Dan tidak heran kalau

Endah yang diPasrahi Pegang alat
bass gitar ini selalu diPasang di

-tengah dan Paling muka setiaP

kali Odatf main.
Tidak hanYa indah dan aYu

orangnya sa,ia, nYatanYa Endah

Kemala iuga termasuk seorang

bassis saat ini Yang terhitung
punya kemamPuan kuat. Petikan

iari-iarinYa Pada snar bass me-

mang penuh variasi dan termasuk
cewek yang berani menYisiPkan

improvisasinya Pada setiaP lagu
yang dibawakan,

Teriun ke dunia musik sudah

Endah rintis seiak dia tercatat
sebagai murid kdlas Vl Sekolah
Dasar.,Di kampung halamannYa,
Solo, Endah pernah menghimPun
band puteri, Moderato dan akhir'
nya pandangan dan Pendengaran
dari sang Wandi PimPinan Odalf
merasa tertarik untuk mengikat-
nya sebagai bassis gruP Odalf.

Endah sendiri dilahirkan di-

bawah naungan bintang Cancer

atau tepatnya dia dikirim ke

dunia pada tanggal I Juli 1958

merupakan satu-satunYa Puteri
berbakat musik dari 5 bersaudara,

HobbY sebagai Pemusik ini'

jenis seni Yang satu ini
mati-matian oleh Endah sam

dia meninggalkan kamPung
mannya untuk menetap di
dung, juga tidak meni
rasa heran, apalagi setela
muncul di atas Panggung
mulai membawakan laguJagu

sama ketiga rekannya Yang
Odalf, rasanYa sudah sePerti
pemilik tunggal dari dunia
demikian komentar Endah

disampaikan Pada Junior. APal

dengan memakai kostum Pantsu
dari kain halus warna Putih
yang melekat erat di
liku-liku tubuhnYa Yang indah
Benar-benar sudah meniadi
orang bicladari yang Paling
buat mata penonton pria
mampu berkedip.***
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4, Hartono SP, Jrraksari 133 -
Wonosobo :

"Saya sangat senang bila saya
ini jadi seorang dukun Yang sangat
pandai dalam menyembuhkan se'
gala macam Penyakit. SaYa akan
pasang iklan, reklame juga.PaPan
nama yang berbunyi: "Dukun
Sakti Nomor Satu Di Seantero
Jagad". Pasti dah orang-orang
yang Pada sakit datang .ke rumah
saya. Sakit cacinganPun saya
dapat menyembuhkannya, gebuk
saja deh Perutnya Yang buncit itu.
Pasti dah ambrol sama amPasnya,
Apabila yang datang cewek cakep
minta diobati karena sakit Pilek'
ah gamPang saja obatnya ! Pencet
hidungnya, cipok bibirnya. Sem-
buh di saat itu juga. Kalau enggak
mau dicipok, saya akan gunakan
gunaiguna. Kan mas tahu' saya ini
dukun sakti",

5. Suqiarti, d/a Bapak Soedarjo,
Jl, Surtikanti Tengah Gang lV/10
RT. IURK. lV - Semarang :

"Bila orang Yang minta tolong
untuk berobat Padaku, sebelum
mengobati kukatakan PadanYa
bahwa aku adalah tidak kuasa
untuk menyembuhkan. TaPi aku
hanya dapat mintakan Pada Yang
Kuasa. Karena statuskU adalah
sebagai perantara. Mereka Yang
minta tolongPun kusuruh ikut
mendoakan. Jika ada Yang minta
nomor undian aku ucapkan sorry
aja. Anda sllakan meramal sen-
diri".

6. Ruslan Dieng, Akademi Teknik
Surabaya, Jl. lkan Lumba-lumba
36 - Surabaya :

"Maka saya langsung meng-
adakan seminar dengan Para du-
kun-dukun ahli guna mendirikan
SEKOLAH TINGGI PERDU.
KUNAN dengan 6 (enam) Fa-
kultas yaitu : Fakultas Dukun
Bayi, Fakultas Dukun Ah li Pe-
nyakit, Fakultas Dukun Ahli
Pijat, Fakultas Dukun Ahli Kode,
Fakultas Dukun Ahli Magic dan
Fakultas Dukun Ahli Klenik. Dan
tentunya saya sendiri sebagai
rektornya. KePada Para lulusan
dari sini akan kuberi gelar "Du-
kun Ajaib" (D.A.). Jadi misal-
nya : Ruslan Dieng D.A., ini
berarti Ruslan Dieng Dukun Aiaib
(alumni dari SEKoLAH TINGGI
PERDUKUNAN). OPo ora hebat
angan-angan saya ini, oom Re-
daksi".
7. Dewi, Celeban, Uh 10/91 -
Yogyakarta :

Stamp



CtUB

I6. Nama : W. Yanto Wibawa.
Alamat.: Jl. Kedung Tarukan
Wetan 29-A- Surabaya.
Umur : 18 tahun.
Pendidikan : Pelajar STM.
Zodiac : Virgo.
Hobby: Koresponden, koleksi
perangko, menari, kenalan, tu-
kar-menukar foto. lngin kenal
dengan pembaca majalah Ju-
nior setanah air, surat datang
disertai foto pasti dibalas.

Nama : Kusmawardi tvl

Pendidikan : S.M.A. Negeri
Tg. Pandan, Kelas : ll-Sos.
Alamat : -Pentataran Air Ke-
tekok B. 303, Tanjung Pandan

- Belitung - S.M.A. Negeri
Tg. Pandan Belitung Kelas
ll-Sos.
Zodiac : Aquarius
Umur : 17 tahun,
Hobby: bersahabat pena, su-
rat-menyurat, pingpong, non-
ton, humor dan baca majalah
Junior, surat-surat yang datang
pasti dibdlas.

7- Nama: Sabar Purnawan.
Llmur: 17 tahun.
Alamat : Kemantren Blok Je-
pura No. 42 * Cirebon Selatar.
- Cirebon.
Fendidikan : S.l\I.p.p. Negeri
Cirebon"
Hobby : Belajar, baca Junior,
koresponden dan surat yang
datang pasti dibalas, kenalan
cian tukar-menukar f oto,
Cita-cita : Dokter.
Zodiac: Capricornus.

9, Nama : Haryono. M.
Tempat/tgl. lahir : Klaten, 28

'Juni 1955.
Umur : 21 tahun.
Pekerjaan : Assisten Apotiker.
Hobby: Banyak sekali deh,
berkenalan, tukar-menukar fo-
to, nembak, dan lain-lain ma-
sih banyak lagi.
Alamat: Apotik R.S. lmma-
nuel, Jl. Kopo 161, Telpon:
2041-2042 pesawat 23 -
Bandung.
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T di Gedung
Pemuda Jln Pemuda Se-
marang, pada tangal 4

Januan 1976 yang lalu oleh
,rrswi",rrtlri L.P.K. Marwdirini te-
lah diselenggarakan acara malam
perpisahan seteldh menemwh
uiian akhir pada tanggal 2t bulan
Desember 1975 yang lakt.

L.P.K. (Lembasa Pendidikon
Keiuruan) Martudiini adalah se-

buah sekokh yang didirikan
berdawrkan Wtimb angan karena
adanya beberapa faktor antara
hin : Adanya iumlah penganggur
yang mabin meningkat meskipun
yang belsangkutan telah berpen-
didikan SLA: Lutusan Pendidilcan
dari sekohh pembangunan tidak
bisa memberikan lapangan kerja
seperti yang diharapkan serta
faktor-faktor lain yang ada
hubungannya dengan nasib para
remaia yang cudah tamat SLA
befum mendapatkan lapangan
kerja secaro layak. Dan LPK
Marsudiini ini didirikan pada
awdl 1970 serto dimakwdkan
untuk menuniang hal-hal tersebut
di atas. Sedang pendidikan ke-
iuruan yang dilaksanakan adalah,
Jurusan sekretais kantor serta
sekretaris Direksi dengan waktu 2
takun ajaran, lndsing-masing 1

kota tersebut memang belum
memungkinkan untuk bisa me-
nampung. Dalan hal ini LPK
Mare.tdirini telah bekeria sartta
dengan KADIN Jawa-Tengah yang
iuga banyak mendapatkan pe-
sdnan tewtga-tenaga sekretaris,
oleh sebab itu bagi lulusan LPK
tersebut tidak perlu khawatir
tidak akan tersalurkan '

Malam perpivhan LPK Mar-
adirini Sernarang yang berialan
cukup meriah tersebut iuga
dimeriahkan dengan beberapa
atlaksi hiburan antard lafui: Tarj
oleg (Bali) yang mengpmbarkan
dua ekor kumbang sedang ber-
kasih-kasihan di taman yang
indah, dibawakan oleh Yayik dan
Liliek. Musik kulintang, tari klono
topeng yang menggambarkan se-
orang gadis mencari keka$hnya
dengan menyamar sebagai pria,
oleh Alice, tali 

^g.emo 
meng-

gambarkan seorang satia dirufi-
dung asmara serta ditutup dengan
kaor oleh para ilsw|siswi LPK
Marsudirini"

Mengingat LPK Marsudirini
adalah sebuah sekolah keiuruan
satu-satunya di kota semarang,
kiranya dari fihak yang ber-
kompeten bisa ikut turun tangan
untuk memberikan fasilitasnya,

tahun untuk I iurusan, dengan
tamb ahan p elaja ran b id ang- b idang
kewanitaan, sebab sewai dengan
namanya LPK Marsudirini ini
terdiri dari siswt-siswi yang sampai
saat ini iumlahnya wdah ada 84
orang Untuk tk.I dan II, sedang
tenaga pendidik yang tersedia ada
20 orang.

Para luluun LPK Marsudirini
Semarang ini kebanyakan teiah
ke lapangan industri yang banyak
berada di kawasan lbu tcota,
sernentara untuk kota-kota Se-
morang hanya sebagian kecil saia
mengingat situasi dan kondtsi

apalagi kalau mengingat bahwa
lulusan dai LPK tersebut se-
bagian besar hanya laku di lbu
kota dan kota-kata lain yang
sudah mendapatkan predikat se-
bagai kota industri Sementara
untuk kota Semarang sendiri
perusahaan industri yang bisa
menampungnya masih bisa di-
hinng dengan iari. Padahal kalau
tidak salah kota Sernarang mem-
ounyai program untuk menuiu
kepada kota industri Semogo !
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ALLO lndonesia. Te-

l{ ngoklah kami di sini'

,f .|. fengotlah Para Plagiator-
plagiator itu. Orang awamPun
pada akhirnYa bercinta. Orang

urakanpun Pada akhirnYa ber-

cinta. Orang mbelingPun Pada

akhirnya bercinta. Dan siaPa 1bi-

lang Puisi Cinta imitasi ? SiaPa

bilang kami mau iadi ePigon ?

Lalu dengarlah celoteh manis

vanq tergores lewat proses gerak

hati penyair Sofwan Abdurrach-
man. Tengoklah dia menialin

satire yang manis. Tengoklah ia

mengemukakan konsePnYa Yang

tersembur melalui logika'logika
sederhana, manis lalu memang
konsekwen. Maka iaPun memberi
pengertian Pada kalangan Perusuh
yang mencoba meniegal kehadiran '

Puisi Cinta selama ini. Ada tersirat
implikasi-irriplikasi yang meng-
undang orang untuk berfikir Pada
dasar-dasar naluri dan kemanu-
siaan. Di sini lelas bahwa penyair-
penyair cinta juga PunYa sikaP

tanggung lawab. Keberanian me'
mang harus memPunYai Pertim-
bangan rasionil. AkhirnYa orang

terpaksa menyerah bahwa karYa
sastra harus memiliki keorisinilan
tersendiri yang hakiki. Dan tegak

melalui batu-batu Yang kokoh'
Dengan puisi mari kita berci'nta.
Dengan cinta mari kita ber-
puisi. Dan sebaiknya iangan tanYa

kapan dunia akan berhenti ber'
putar, kapan umur tak lagi men-
jadi tua atau kaPan cinta tak lagi

dibutuhkan manusia. Barangkali
yang memaksa juga bertanYa
edanlah dia.

MASHERI MANSYUR

oulsl'pulsl
Ginfo

siapa bilang puisi cinta puisi imitasi
puisi tiruan
epigon Remy Sylado
tidak !
puisi cinta tumbuh
karena orang cina pada puisi
apakah orang bikin puisi mbeling bukan karena cinta
apakah orang bikin puisi lugu bukan karena cinta
apakah orang bikin puisi awam bukan karena cinta
'apakah orang bikin soliloquy bukan karena cinta
apakah taufik ismail bikin puisi bukan karena cinta
apakah gunawan

sapardi
subagio
ayip
suarii
bikin puisi bukan karena cinta
cinta pada puisi
cinta pada dunia sastra

puisi cinta timbul dari kesadaran
bahwa hidup ini harus dihadapi dengan rasa einta
dengan rasa kasih sayang
supaya hidup ini terasa berarti
supaya hidup ini terasa indah
justru karena kebanyakan orang hidup tanpa
dilandasi oleh rasa cinta dan kasih sayang
ti mbu lnya ke rusa kan da n perm usu han.

garut, ianuari 1976.

sofwan abdurrachman

SIAPA BILANG

K u co ba membe lai ro mb u tn ya
Ia marah
Kucoba kecup pipinya
Masih.tetap marah.
Kucoba ambil hatinya
Masih marah iuga.
Kucoba suap dengan gula-gula
Semakin bertambah marah
Aku putus asa
Aku naik darah
Aku ikut marah
Marah plus marah
Hasilnya: Berantakan !
(Kata orang-orang tua : Belon iodohnya !)

kadua, rnadio januari '76.

Laut gemuruh. Kapal buang sauh.
20 kelasi terpayang-payang kena wiski.
Sang kapten tercenung di buritan. Berfikir sendiri.

Eurung-burung camar terbang kian ke mari. Abu'abu
sayapnya, tampak dari iauh. lkan-ikan di bawah
ombak berenang menentang arus. Karena badai sebentar
lagi datang.

Pelabuhan RaB muncul di ambang fajar.
Kapal di sorong angin ke arahnya. Sang kapten
mengatur topinya. Dan batuk *dikit. Lega dia.
Karena barangnya
sebentar lagi turun ke darat. Juga pata kelasinya
bk lagi uring-uringan. Karena masing'masing akan
melepas rasa tegang yang sekian lama dipendam.

Pelabuhan Raja semakin jelas. Cinta membayang. Matahari menyoroti
buih. Tiang-tiang. Wadon.

. Jkt.2 Februari 1976.

ar sogpono :

BERANTAKAN !

tjiang ham biauw
BERAHI

teguh esha :

PELABUHAN RAJA jo*rn sekarpidna em
BAYI AJAIB

dan aku terbahak dengan sengit
justru kau katakan di antara kita tak ada cinta

sala, 1975.

telah kulepas bersama lelah
cinta di sekujur pori-porimu
yang kugenggam erat-erat
terkupas di antara keringat berahimu
tadi ketika kita berpacu
mencapai segudang kepuasan
(tapi yang akhirnya aku tahu, bahwa itu
semua semu adanya)

cinta telah menembus keaiaibarr
ketika setan tertasa
bayiku lahir empar buian
setelah perkawinanku.

padang,76'.
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cep st

CINTA

Cinta,
sebagian unsur jiwa
pernahkah monyet-monyet bercinta mengatakan
"l love you"
juga manusia.

t 976.

iphiex thanayo:

RANJANG PENGANTIN

rintik huian menyambut sepi malam
menyiram basah dewi pertiwi
lamat lapat bunyi pasukan katak melagukan simponi malam
berdendang santai istirah suka
sukanya sukaku menghimpit tubuh tergolek padu
tubuhku tubuhmu hilang sukma menyatu dalam cinta dan madu
gelap suasana gelap warna puas dahaga
bersama menyenyumi bayang cinta di taman sari
sementara hujan masih merajai malam
basah dan payah.

1 976.

teguh esha :

CINTA ITU APA SIH ?

Cinta itu apa sih, mas ? - tanya seorang grenfang pada seorang
penyair jalanan yang terkadang
'mangkal di Taman lsmail Marzuki.

cep st :

APA YANG KAU CI\RI

dari hati via mata
menerobos kantong
apa yang kau cari
Cinta ?
maaf tak ada cinta di butan tua.

1976.

gendut ryanto :

BARANGKALI ADA
barangkali ada cinta yang bernama percaya
barangkali ada cinta bermata dua
barangkali ada cinta sedalam samodera
barangkali ada cinta seputih air sorga
banngkali ada einta yang telah kuberi nama : swiiing !
barangkali itu benar, lantaran cinta
se k a ra n gpu n super son i c

: seperti luncuran jet !

solo, I 97 5
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Hm, dengus sang penyair.
Kok hm ?

Hm, hrn - dengus sang penyair lagi, Matanya menatap malam
yang mulai basah, beralih ke kain batik
sang grenfang yang tersingkap, lantas menggamitnya.

Malam itu malam Sabtu. Seniman-seniman sek berdebat soal
Timor Timur sampai ke obat'gosok gigi yang bau sabun.
Sekali-sekali rnereka mentertawakan Rendra, Gunawan Mohamad,
Taufik lsmail, Noorca Marendra, dan sebagainya. Mungkin
karena mereka tak bisa mencapai Mereka. Pohon-pohon besar di
taman seni itu diam saia.
Ketika tak lagi ada perdebatan, tak lagi ada tertawaan.
orang-orang sok seni itu termenung. Mata mereka liar
menatap semak yang gondrong. Sepasang manusia
berdengas dengus, muncul, sang penyair
dan sang Grenfang.
Hei dari mana kau ? 'tanya seorang dari mereka.
Berkelahi soal cinta - gumam sang penyair. Matanya sayu

memandang .malam.
Kemudian melepas lirikan

maut ke arah perempuan di sebelahr4ra. Keduanya
berjalan gontai - loyo jiwa-raga.
Mas cinta itu apa sih ? --tanya si grenfang, di pintu gerbang TlM.
Hm, - gumam sang penyair.
Kok hm ? - tanya sang grenfang.
Tersipu-sipu keduanya. Saling maf hum.

Jkt, 2 Februari 1976.
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pat menikmati atraksi show dari
sebuah grup yang sudah cukuP
terkenal di tanah air kita dan
pernah menladi luara ketiga dari
Festival Birnd Wanita se lndo-
nesia, 12 April tahun lalu di
Jakarta.

One Dee & Lady Faces
(disingkat Odalf) telah ber-
kesempatan rnemenuhi undangan
masyarakat kota Empek-Empek
untuk melakuksn serangkaian
show selama dua malam per-
tuniukan, dengan mengambil tem-
pat Gedung Sport Hall di ialan
Kapten Rivai Palembang belum
lama ini.

. Pertuniukan malam pertama
mendapat sambutan hangat, se-

kalipun gedung yang berkapasitas
sepuluh ribu penonton itu tidak
terisi padat, namun dapat diper-
kirakan sebanyak tiga atu empat
ribu penonton telah menempati
ternpat duduknya.

Acara dimulai setelah iam
20.30 WIB dengan menampilkan
Kuda Laut, grup tuan rumah yang
menjadi pendamping Odalf selama
atraksinya di Palernbang.

Dalam performance kali iiti
grup Kuda Laut mengetengahkan
seorang vokalis betina Carola
Hartanu, penyanyi di ruang
rsmang-remang yang kini sudah

giat pula menYelususi Panggung-
panggung show. Dalam kesemPat-

an ini ia coba membawakan Two
faces world, Mama feel good,

Some time, serta Soldier o{
Fortune dari album DeeP Purple
itu. Lagu-lagu tersebut telah
dibawakan oleh Carola dengan
baik, diikuti pula dengan stage act
yang barani dan gesit. Melihat
tingkah Carola di atas Panggung
teringatlah kita akan vokalis "Euis
Darliah" si kuda betina dari
Antique Clique. Baik gaYa dan

cara berpakaiatr mereka sangat

mirip sekali, yang senang dengan
segala keeksentrikan dan hal-hal
lain yang daPat menimbulkan
kekaguman penonton. Begitu Pula
dengan Carola, usahanya untuk
menarik perhatian penbnton agak-
nya masih belum tercaPai, soalnYa
mungkin saja lagu-lagu Yang
dipersembahkan kurang mengena
sasararl. Apalagi Kuda Laut'terlalu
ke Barat-baratan, sehingga Per-
formance mereka kurang men-
dapat applause. SekaliPun di
babak berikut mereka berusaha
tampil dengan lagu Pop MelaYu,
"Rindunya" Mus MulYadi kemu-
dian dirangkaikan dengan "Da-
tang Padamu" ciptaan Kuda Laut

I yrns disuarakan oleh Syarn
i suddin, tapi sayanE agak ter'

lambat karena Kuda Laut sudah
dihalau teriakan turun.

Pada kesempatan Odalf naik

panggung suara-suara r;!h n ulai

terdengar, Para Penontcr mem-

berikan kePlokan hangai me-

nyambut kehadiran celrek'ce',!ek
cakep yang Pandai Pegang alat-

alat musik itu sePeri B€ttY

Asmara (drum), Citra Manikam
(organ), Endah Kemaia 3:s',
Titiok Pramujo ts€(s3P:- fE'
ngan lead MelodY Yarg d :cng-
krongi oleh cowck ce''ama
Wandi Kusatandi.

Sebuah lagu Ba'a: c coba

Wandi sebagai r€n13'\a e:ara

mereka, selaniutnYa os-s- oieh

Betty. Pada kesemPatai a n Ciira
yang Manikam itu menccc; cula

kemampuan suaranta aengan

lagu-lagu dari a'oum l:a' rer-

dahulu, di samPlng t ca< i Put
pula mengetengahl<en 3 D-- DeeP

PurPle dan lain-la r.
Setelah itu r€.e(. !-'reng-

barcng saling n€'-^r-(<:t ke-

cakaPan b6rso r '3' ' \:::s lan
mereka tak kaEr ^,4:: ce'rgEn

kemamPuan :: -3 --:aIa'n
cOwok. Di s i a- -^c.ton
merasa kagr, - -i - a' ke-

mampuan mereki
Hal yang =*€ :..' Dula

diperlihatkan ce:a :.-:'T3nce
m€lam berikutilri -ir a s.:vang-

kan atraksi ri€'e<: :- -: : ^aditi
lebih kurang '::: :€^:^ton.
Pengunjung -^!€: -: \'3rP3k-

nya anirrrc *a a- i; agak

berkurang m-'!< - -: ::ebatr-

t
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kan cuaca yang kurang baik, atau
mungkin pula karena harga karcis
terlalu mahal seperti klas VIP
(Rp.750,-), dan klas balkon (Rp.
300,-).

Walaupun dalam suasana de-
mikian, Odalf tetap melangsung-
kan pertuniukan' dan mereka
sempat pula mengumandangkan
lagu-lagu Sunda dalam irama Pop,
di samping beberapa judul lagu-
lagu Barat. Sedang Kuda Laut
masih pada koleksi laguJagu
sebagaimana yang disampaikan
pada malam p€ftama. Justru itu
mereka kurang mendapat sam-
butan.

Tapi dalam suasana yang
tenang-tenang itu, sdsuatu hal
yang tak didugaduga sebelumnya
telah ter,adi, Waktunya persis
setelah Kuda Laut mengakhiri lagu
"Pergi untuk kembali" milik
Minggus Tahitu, Rupa-rupanya
lagu yang berirama naik turun -
turun naik itu, seolaholah men-
datangkan inspirasi pula bagi
Odalf untuk tidak meneruskan
acara pada babak berikutnya.
Kenapa demikian ? Alasan Odalf
meninggalkan gedung pertunjukan
sabelum tugasnya diselesaikan
menghibur masyarakat di babak
terakhiryang sangat dinanti-nanti-
kan oleh para peminatnya, begini-
lah :

Berdasarkan keterangan yang
diperoleh Junior malam itu,
disebabkan oleh sesuatu keiadian
yang menyangkut soal doku,
sehingga menimbulkan korstuiting
antara panitia dan pihak pemain
serta meneier odalf yang mem-
boyong rombongan itu ke Palem-
bang.

Doku yang meniadi perma-
salahan itu adalah honor para
pemain, tegasnya pembayaran
honor untuk malam terakhir yang
ssyogyanya telah dilunaskan oleh
panitia s€belum acara ber-
langsung. Nyatanya sampai iam
22.00 (malam itu) pembayaran-

BETTY : "drummer OOALF"

nya belum luga diselesaikan.
Malah yang lebih meniengkel-

kan bagi Odalf tentunya adalah
tindak-tanduk panitia yang se-

olah-olah tidak mau tahu ketika
hal itu ditanyakan. Di balik itu
panitia juga t€rlalu murah meng-
obral ianji, seolah-olah persoalan-
nya gampang diatasi.

Karena pihak Odalf tidak mau
dipermainkan, mereka mengambil
sikap protes menghentikan per-
tuniukan. Dengnn demikian tefltu
orang-orang akan bertanya apa
yang telah teriadi. Dan sekurang-
kurangnya panitia akan ber-
hadapan dengan masyarakat yang
telah m€reka kecewakan, lantas
mengundang perhatian pihak luar.

Akibat show yang kacau itu
tentu pula petugas keamanan
akan turun dan mencampuri
persoalan.

Dari semua rembetan-
rembetan itu akhirnya ter-
bongkarlah kedok panitia show
yang mendatangkan Odalf ke
Palembang.

Tegasnya bahwa semua ke-
ladian sudah tidak teratasi lagi
oleh panitia. Sebab cukong yang
memodali pertunlukan tersebut
telah kabur bersama semua uang
hasil penjualan karcis. Ahing
(Alox) sang cukong yang pada
mulanya menyediakan diri men-
ladi sponsor mendatangkan tom-
bongan Odalf, tahu-tahu melepas-
kan diri dari pertanggungan-
jawabnya. Sebenarnya perbuatan
yang merugikan nama baik Odalf
ini tak dapat ditolerir, tapi apa
mau dikata sang cukong telah
lenyap entah ke mana.

Maka tertimpalah seluruh ke-
mlahan pada Amir Zen selaku
ketua panitia dan orang yang
menghubungi langsunE Odalf di
Bandung- Sekalipun demikian
Amir tak dapat berbuat apa-apa
selain hanya mengharap belas
kasihan dari orang-orang yang
telah dikecewakannya.

Karena ia tidak turut campur
dalam masalah keuangan, maka

ialan satu-satunya tentu dengan
mominta kelonggaran, ltu bisa
saja dilakukan untuk Band Kuda
Laut misalnya, maupun bagi si
pemilik alat yang disewa untuk
dipergunakan malam itu. Akan
lain halnya dengan Odalf yang
datang iauh dari Bandung sana,
sudah pasti mereka tak akan
dapat menunggu langkah kebijak-
sanaan Amir mencari lubang duit
untuk melunaskan pen$ayaran
honor ditambah biaya pesawat
terbang Palembang Jakarta
untuk sejumlah delapan kepala
yang menggandul dalam rorn
bongan Odalf itu.

Disebabkan kejadian itu kabar-
nya rombongan Odalf menjadi
terkatung-katung di Palembang
sampai empat hari berturut-turut
mereka masih ngendon meniadi
penghuni Motel vang terletak di
kompleks POM lll itu.

EMA/76. o
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f t OSE TOBING seiak dua
\/ tahun lalu terkenal seba-

I qat penyanyi gron yang
paling banyak penggemarnya. Dia
berdinas sebagai lead singer gruP
grempang Free Men. GruP Free
Men tnelangit namanya sebagai
grup undergron adalah berkat
kehebatan gaya Yose Tobing di
atas pentas. Tapi ruPanYa Free
Men yang dicukongi Taliong ini
hanya bertahan lebih kurang dua

tah un.
Setelaf grup ini tenar kemu-

dian secara diamdiam Taliong
menarik alat-alatnya dan kemu-
dian tinggallah Free Men nama
saja lagi. BeberaPa orang Pe-.

mainnya "istirahat" main band.
Yose Tobing dan rekannYa

Pino sang penabuh drum Free

.Men nterasa tidak enak badan
kalau tidak main band. Kemudian
kedua anak muda ini bergabung
dengan grup DestroYer Daeral I

Belawan.. Destroyer kekurangan
pemain setelah beberapa orang
pemain terasnya . minggat dari
grup asuhan Angkatan Laut itu.
Yang minggat dari DestroYer
adalah lead singer Guntur Sima-
tupang, Yanto, Machruzar (kedua-

nya peniup saksopon), Su dan
Kanong Hasibuan (Penabuh drum
dan vokalis).

Masuknya Yose Tobing dan

Pino memperkuat Destroyer Yang
sudah rnulai berantakan itu adalah
s'ebagai pengganti Guntur Simatu-
pang dan Su. Personil Destroyer
lainnya tetap seperti biasa. Lead

Guitar' adalah Aceng organis
lskandar dan bassis tetap Sabar..

Formasi baru ini sudah berkali-
kali tampil dilam show di Taman
Ria dan yang terakhir di Gedung
Olahraga pada Posta band PoP
pelingatan hari iarig Harian Was-

pada ke-29, 31 Desember 1975
lalu. Akan tetapi kelihatannYa
baik Pino maupun Yose Tobing
seperti tidak serasi dalam grup

Destroyer ini.
Yose Tobing Yang biasanYa

bermain penuh semangat dengan

stage act Yang hiduP ker'(a
bergabung dalam gruP Destroyer
ini tidak berhasil memperlihatkan
permainan ketika dulu dia mem-
perkuat grup Free Men' Yose

Tobing Yang gron ini hanYa bisa

menarik suara dengan tenang-
tenang saia. Demikian Pula de-

ngan Pino yang ketika di gruP

Free .Men menabuh drum dengan
berjingrkrak-iingkrak, bermain da-

lam DestroYer dia ala kadarnYP
saja. Soalnya adalah karena Pe-
main-pemain DestroYer lainnYa
terutama lead guitar Aceng ber-
main seperti patung, tidak menon-

iol stage€ctnya.
Tampaknya kedua bekas Pe-

main Free Men ini seperti tidak
cocok bermain dengan gruP Des-

troyer'' Yang 
-lemah lembut itu.

Mungkin dalam,waktu dekat Yose
Tobing dan Pino. minggat Pula
dari grup ini.

PAPANYO SIERA.-
o
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Para pelaku :
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Sebagai seniman ia ingin
merdeka. Dia bergerak dalam
bidang keartisan pula dan soal
teater, Dalam hal menyanyi,
Dudy mempunyai pasangan
duet, yakni Lolita Nanin
Sumidar. Dan sudah acapkali
pula mengisi pertuniukan-
pertunjukan berbagai acara.
Teater yang dimilikinya ber-
n ama Teater R emypa
Pamyre. Atau sering dising-
katnya : 234432. [Vlenurut
cerita Dudy, ia dulu peng-
gemar setia rOkok Jisamsu.
Lima tahun 'ia terlibat dengan
rokok yang konon ada penga-
ruh ganja di dalamnya itu.
Tapi semenjak ia mencjerita
batuk-batuk, ia menukarnya
denganrokok2Galias
Gudang Garam. ltu makanya
sebagai kenangan, ia ingin
membuat jasa bagi rokok
almarhumnya itu.

f
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"Soal rekaman kita memang
sudah ada rencana, tapi belum ada
kecocokan baik soal honor mau-
pun soal lagu-lagu yang bakal
direkam nanti !"

"Maksudmu belum ada ke-
cocokan soal lagu bagaimana 7"

"Gini lho, kita maunya re-
kaman itu mbok ya, lagu-lagu
yang ada mutunya dikit. Jangan
asal rekam, asal jadi, terus dijual
di pasaran, terus Iaku, terus dapet
duit !" jawab John yang merepet
kayak senapan mesin, "Bukan
kita ini enggak mau ngikutin
selera dari masyarakat, justru kita
ini kasihan sama orang-orang yang
dengerin lagu-lagu asal jadi itu.
Sebenarnya grupnya yang bodoh.
Soal mereka mau merekam lagu
apa saja atas kemauan cukong, itu
terserah, itu hak mereka. Sebab
mereka butuh duit !"

"Jadi Brims sekaligus kau,
enggak butuh duit ?"

"Bukan, bukan begitu, mosok
orang hidup kok enggak butuh
duit. Lha kalau. kita ini enggak
butuh duit, kenapa bikin grup 7

Kenapa kita mau aja ngiringin
penyanyi-penyanyi buat show ?

Semua orang itu butuh duit. Tapi
yang gimana dong caranya. Kalau
bisa carilah duit itu dengan hasil
yang sama-sama menguntungkan,
rekaman kita bagus, berarti band

kita beken dan maju. Masyarakat
juga dengerin lagunya enak. Si
cukong juga puas!"

"Jadi kalau enggak re-
kaman apa saia kegiatan Brims
selama ini ?" tanya Junior lagi.

"Yah. kadang-kadang kita
show keliling, eh bukan keliling,
cuma puter-puter aia di Timor.
Tapi waktu itu belum ada perang.
Wah, kresonimawon, mas !" celo-
celoteh John.

Biarpun The Brims tenarnya
tidak melangit, namun kalau ada
yang bilang bahwa kugiran ini
tidak terkenal, buru-buru sarjana
hukum orang Jawa ini mengeluar-
kan sekeranjang surat-surat yang
katanya dari para fans di seluruh
jagad lndonesia.

"lni bukti bahwa Brims ini
beken juga !" komentar John.

Dan .meman! sebagai bukri
paduka ini bersedia membongkar
surat-surat yang merupakan do-
kumentasi bagi Brims itu.

Yon Hariyono (bass), Deddy
(melody gitar), Yadi (organ), Nico,
Noya (saksopon/vokal), pramono
(saksoponlhumas), Toha (drum)
yang formasi Brims menurut John
Karyono (leader/rythm/har-
monika/vokal) ini, tidak akan
acak-acakan lagi. Semoga ! ***
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AGI itu Hanun Mutohar

fj sedang asyik membolak-

I balik maialah Junior. Ma-
jalah ini memang kesayangannya.
Dia paling senang baca berita-
berita musik dan juga novelnYa
Masheri Mansyur, yang iudulnYa :

Kampret pangkat dua.
. Tiba-tiba pintu terdengar ada

yang mgngetok. Dan ternyata
seorang anak manusia bernama
Ali Delon. Nama sebenarnya Ali
Basir. Tapi karena tampangnya
kayak banget dengan Alain Delon,
maka sobat-sobatnya memanggil ;

Ali Delon. Hebat !

" Kemana sobat yahg lain ?

Tadi kan .ianiinya jam 9. lni udah
lewat lima menit", kata Hanun
nyerocos sambil meletakkan Ju-
nior di bawah mela.

"Sabar dong, baru lima menit,
belum enam menit !" begitu
omongan Ali.

Tak berapa lama masuklah dua
orang pemuda, Yang seorang agak
gendut. Yang gendut namanya
David Hendra. Yang satu lagi,
Christianto.

"Yuk, kita mulai latihan". uiar
Ali. Mereka perEi ke sebuah
ruangair yang penuh alat-alat
musik.

Lantas rnereka mulai ireng-
irengan. Ali tukang sentil b-as.s.

Chris dan David masing-masing
pegang peti pencet dan gitar
melody. Sedang Hanun sendiri
jadi tukang pukul bedug (sebab

waktu kecil dia tukang pukul
bedug mesjid).

Lagu yang merekii bawakan
adalah lagu gegap4emPita macam
punya Uriah Heep atau Led
Zeppelin. Tuan Hendra Budi Se-

tiadi, papinya Hanun bukan main
kagetnya dengar lagu rock itu.

"Hanun !" bentak papinya,
tapi suara musiknya keliwat keras
maka bentakannya tak dahsyat.

"Hanuuuuun l" teriaknya di
depan mike, maka suasanapun
agak luou jadinya. Ada ketawa di
sana, mereka berhenti main.

'llni lagu apaan sih ?l Kayak
setan l" kata Tuan Hendra macem
orang marah.

"Nyanyi kek lagu dangdut
atau Jawa !" makinya lagi:

"Sekarang tidak musim, pap,"
jawab Hanun.

"Ahhh ! Alasan ! Justru mu-
sininya." bentak Tuan Hendra.

"Betul, Oom, kalau buat
orang tua atau anak kecil, dang-
dut memang laris. Tapi buat anak
muda yang sok nyentrik sih
diketawain. Betul kok, sumpah !"
u€p Christ,. Yang lain cuma
menganggu k-angguk.

"Ya, sudah kalau begitu," kata
Tuan Hendra akhirnya, sebab dia
takut dikira orang tua kolot,
kuno, walau dalam hatinya dong-
kol banget.

30

MUSIK,MUSIKE?MUSIK
adalah seorang lutawan, Tinggal
minta dan beres meck, pikirnya.

Pulang sekolah, Hanun lartg-

sung menemui papiny3 yang lagi
sibuk nurus cerutunya.

"Siap, pap !" sapa Hanun.
"Ada apa, tumben," kata

papinya sambil meniup asap ce-
rutu.

"Begini pap, alat-alat band
Hanun menurut takaran teman-
teman, sudah kuno dan.,..."
Hanun berhenti bica.a. N4elihat
dulu reaksi papinya.

"Hehehehe, lad kaL minta
yang baru ?!" kata paprnya seraya
senyum nyengir, "Tak uk, uk, uk,
ya l"

"Kalau papi tak mau belikan
ya sudah," ucap Hanun dan
berdiri siap untuk perai.

"Tunggu dulu | \ata oaprnya,
"Baiklah papi belikan "

(Bersambung ke hal 42)

"Dasar anak .iaman sekarang !"
gerutunya sambil berlalu.

Mereka kembali melancarkan
aksinya main band seperti semula.

E r ick Ta mpubolon leng-
kapnya, adalah saingan Hanun
dalam segala hal, baik dalam
pela.jaran sekolah maupun soal

bergron-gronan. Betapa tidak ?!

Erick yang sekarang jadi beken dl
Nusantara ini, sekarang sifatnya
berubah 180 deraiat. Tadinya
anak-muda ini ramah nian kepada
setiap karibnya, termasuk Hanun,
Eh, setelah main kugiran dan
namanya top, sombong Erick tak
ketulungan. Pernah si Hanun
menyapa waktu dia jumpa Erick
di Blok M, tapi Erick acuh dan
pura-pura tidak kenal. Tentu saja
Hanun naik darah. Kalau tidak
dipisah Edi Wamin, mungkin
Erick sudah tergeletak di Rumah
Sakit, kena bogem mentahnya
Hanun. Saking khekinya Hanun,
dia bentuk grup bersama Ali,
Christ dan David. Tuluan mereka
hanya untuk menyaingi Erick,
Erick Tampubolon.

Pagi tadi dia tantang si Erick
dan grupnya untuk duel-meet.

"Elu bener-bener nih ?" ucaP
Erick cengar-cengir monyet.

"Bener nyong ! Masak gua

main-main," begitu jawab Hanun
sambil melotot.

"batalin aja deh I Grup gue
sudah top dan instrumennya juga
dahsyat, baru beli langsung dari
London, negerinya Elizabeth,"
ucap Erick sambil ngisep dobel
G-nya dalamdalam.

'rB iarin l" kata Hanun,
"Hanun tidak pernah ngeper ka-
lau soal instrumen. Berapapun
harganya, pasti sanggup gue be-
ti!"

Dan memang tak heran, papi-
nya Tuan Hendra Budi Setiadi

- C -
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SAINGAIU BERAT
ETVYSUIGESIH ?

ITA S muncul dan me-
nyanyi untuk pertama
kalinya di muka umum

17 Januari lgZ6
yang baru lalu di lstara Senayan
Jakarta, yaitu malam Dana untuk
menanggulangi bahaya Narkotika
yang diselenggarakan oleh Kom-
dak Metro Jaya. Sebelumnya,
telah dimunculkan grup-grup te-
nar seperti; Koes plus, Andari_
nyo. Tjok de Fretes dan penyanyi
Melky Goeslaw yang baru putang
dari Tokyo. Tapi, puncak acara
malam itu dijatuhkan kepada grup
Soneta pimpinan Oma lrama yang
baru ha.ji itu. Setelah Oma mem-
bawakan beberapa buah hitnya,
seperti : "Begadang" -- "penasar^
an" dan "Rupiah" dengan men-
dapatkan sambutan hangat. Maka,
mendadak Oma menguntumkan
kepada hadirin akan maksudnya
untuk mengorbitkan seorang pen_
datang baru, yang bukan tain dari
pada si Rita S. ini.

Rita muncul dengan tincah ke
atas panggung. Setelah memper_
kenalkan diri, terus saja ia mem-
bawakan beberapa buah tagu

kegemarannya. Antara lain
ngan Pegang Dulu".

Gaya lengganglenggoknya
atas panggung mengingat
akan gaya Emilia Contessa dulu.
Nampaknya Rita amat berse-
mangat berjoget
sendirian di atas panggung. Sam
butan penonton, terutama
anak-anak dan pemuda-pemuda
yang keranjingan joget dan lagu-
lagu dangdut sedemikian meriah-
nya. Bahkan, beberapa anak terus
sala dengan latah ikut berjoget.
Baru setetah heberapa petugas
keamanan menggertaknya, me
reka yang latah ini, terdiam.
Melihat sambutan ini, tentu saja
wak Haji Oma senyum-senyum
terus.

Setelah Rita turun panggung,
orang Junior cepat memburunya
ke belakang panggung, ingin me-
ngenalnya lebih lanjut.

"Hallo Rita, selamat ya,',
bertanya sambil menyatami ta-
ngannya, "Boleh saya bertanya
sedikit ?"'

R i ta mengangguk dengan
senang sambil menyusut keringat

yang mengucur dcngan deras
akibat terlalu bersemangat dalam
berjoget tadi.

"Rita berasal dari mana ?,,
"Saya baru daang dari Se-

marang."
"Eh, apa arti huruf "5" di

belakang nana Ria ?"
"ltu diambil dari nama bapak

saya, Soediarto, tapi sebaiknya
dislngkat dengan "5" sajatah.',

"Rita baru muncul sekali ini di
Jakarta, bpi nampaknya sudah
tidak canggung lagi. Rupanya Bita
memang sudah berpengalaman
ya ?"

'Ya, di Semarang saya telah
beberapa kali menjadi juara pop
Singer."

"Ah, maaf, pada tahun berapa
saja ?'

"Wah, saya sampai lupa saking
seringnya. Tapi terakhir ialah
pada tahun 1973 dan 1974 saya
mmjadi juara golongan umum
ketika ada Semarang Fair."

"Jadi Rita tidak mengkhusus-
kan diri, pada lagulagu dangdut
thok ?"

"Tidak, saya juga senang mem-
bawakan lagu-lagu Pop. Cuma
karena sekarang saya akan meng-
ikuti Oma, maka lagulagu saya
yang mendatang umumnya ya
dangdut semua,"

"Sejak kapan mulai me-
nyanyi ?"

"Sebelum tahun 1970-an,
kalau tidak salah waktu masih di
kelas lV 5.D."

"Sekarang masih sekotah ?"
"Tidak, sudah mandeg, cuma

sampai S.M.A. kok."
"Berapa umur Bia T,
"17 tahun, bintangnya Virgo.,,
"Rita akan menetap di Jakarte

terus ?"
"Ya, sebab bung Oma yang

mengaiak saya supaya hijrah ke
sini. Tadinya saya kira. ia sebagai
Penyanyi paling tenar saat ini.
cuma nein=inain saja. Tapi kia-
nya ia serius dan berjanji akan
mengorbitkan saya."

Kemudian Oma sendiri me
nambahkan, bahwa setelah ia
berpisah dengan lawan duetnya
biduanita Elvy Sukaesih, lalu
pindah juga dari Rem*o ke
Yukawi, maka diapun mencari
calon yang bakal mengganti ke-
dudukan Ehry. Dan Ritalah orang-
nva. Untuk itu, Oma dengan

soneta Groupnya akan terus me-
latih Bita dengan tekun dalam
segala segi.

"Lalu kapan Oma akan me
rekam lagi, dan apa judulnya ?,,

"Mungkin pertengahan bulan
Februari, saya dan Rita akan
rekaman di Yukawi, judutnya
"Darah Muda" sebuah nomor lagu
yang saya pastikan akan menjadi
hit lagi. Sebab di dalamnya
menyinggung maalah anak mude
yang ketagihan narkotik. Semoga
mereka yang telah terjerumus bisa
insyaf dengan mendengarkan lagu
saya ini. Setidaknya bisa me*
cegah untuk terjerumus tebih
dalam lagi l"

YAN W
a
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SWEET MAXINE
Doobie Brothers

She can capture your heart when
they start the music Playn'
Sparkle in her eyes better be wise
You will end uP losin' Your mind
I said baby, pretty baby gotta get

mr/ hands on you
Somethin's got a hold on
Somethin's got a hbld on me
Somethin's got a hold on
Somethin's got a hold on me
She was born with it in her soul
Lord, she kncws how to rock and
roll
She was born with it in her soul
Lord, she knows how to rock and
roll

She's the answer to a poor boy's
dream
Never seen such a svueet Young
th ing
She's a-teaser, love to squeeze her
An actress from a fantasY scene

I said, baby, pretty baby
Open your eyes, to the truth
Somethin's got a hold on
Somethin's got a hold on me
Somethin's got a hold on

I Somethin's got a hold on me
She was born with it in her soul
Lord, she knsws how to rock and
roll
She was born with it in her soul
Lord, she knows how to rock and
roll

tIiItI

I
+*

She's got the power, power in her
soul
She's got the power, Power, rock
and roll
She's got the power. power in her
soul
She's got the power, Power, rock
and roll
She was born with it in her soul
Lord, she knows how to rock and
roll
She was born with it in her soul
Lord, she knows how to rock and
roll

I r**tt**tt**t***tt**tt
+i RUN.JoEY BUN
I David Geddes]
f, ,"orr. please clon't, it wasn't his

j1 fault
{ He meaos so much to me

i oaaay, please don't, we're gonna

I get married
I Just you wait and see

I
I Er"ry night the same old dream
I I hrt" to close my eyes
t t *n', erase the memory
t ot af," sound of Julie's cries

I sr," called me uP late that night

i Sh" said "Joe don't come over"

i trty OaA and I iust had a fight
I And he stormed out the door
f:.

l've never seen hem act this way
My God he's going crazy
He says he's gonna make you pay

For what we've done, he's got a

gun
So run, Joey, run Joey, run.

Daddy please don't. . . . etc.

Got in my car and drove like mad
'Til I reached Julie's place
She ran to me with tear f illed eyes
And bruises on her face
All at once I saw him there
Sneakinq up behind me
He aimed his gun I grabbed his
arm
We both fell to the floor
Suddenly the gun went off
And I saw Julie falling
I ran to her and held her close
When I looked down my hands
were red
And here's the last world Julie
said :

Daddy please don't. etc.

DAISY JANE

America
Flyin' me back to MemPhis
Tryin' to find my Daisy Jane
Our summer's gone and I hoPe
she's feelin' the same
Well, I laughed to just turn on the
city
Thinkin' it would ease the Pain
l'm a crazy man and l'm PlaYin'
my cfazy game, game
Does she really love me or think
shed does
Like the stars above me I know
because
When the sky heels bright, ev'rY-
thing's all right.

Honey keep the oven warm
All the clouds are clearin' and I

Ithink we're over the strom

Well, I been pickin' it uP around
tTt€

Lazy I think l'm safe and l'm
awful glad
I guess you're really to blame,
blame
Do you really love roe I hoPe You
do
Like the stars above rne how I

love you
When it's cold at night ey'rY'
thing's all right.

*trttt*********i****
THE PROUD ONE

Osmonds

uivin' is dyin' 'cause love You left
me cryin'
Now there's no use tryin'to go on
Each night and daY, babY

Baby, remembe-r when You were
warm and tender
Beggin' me surrender to your
charnls
You gave me those sweet lips, said
use them
Oh, why did I abuse them
Didn't know good from bad, giri
I didn't know what I had.

l'm not the,proud one, I need you
l'm beggin' to you, baby, Please
You're the proud one believe me
This big man is down on his
knees, baby, please.

***t*****tt*t*ttt*t*
EVERYBODY'S EVE RYTH II{G

Santana

Seems like every body's waitin' for
the new change
Come around come around come
around come around
Waitin' for the day when the king,
queen of shows
Singin' round singin' roundsingin'
round singin' round
Singin'round singin'round for ev'
ryone

(SpokenI : Y'eah, do it
You can understand ev'rything to
share
Let yot,r spirits dance brothers
ev'rywhere
Let your head be free
Turn the wisdom key find it
naturally
See you're lucky to be

lf you're sad, just spin around and
found and round
(Spoken) : Do it
Yes just hold rne baby
Something on your back, laY it
down lay it down
Lay it down, lay it down
Don't you know honey maYbe
You're like my childless home
town
This old town, this old town this
old town
See it now, tirne for you to all get

down
(Spoken) : Yeah do it
Sing it now, time for you to all
get down (Spoken) : Do it
etc.
Get. ready, Uh
Get ready, Uh

^-

Dig this sound, sPir:nin'round
and round and round
Do it
You can sing it now, time for You
all to get down.
e!.c.

tt*t*t**t**tt*tt**t*
,M ON FIBE
50fi) Volts

lf you want a swe€t, sweet love
tonigt!t
Call me and l'll make You feel

alright
When you're oul and running
around
Playing games all oler tcwn
Turn around, come on down
i'll be there, yeah yeah

lf you want some sweet sweet
love from me

Take a chance with someone new
you'll see

I can make your f ire burn
With the touch of lust one kiss

Turn you on all nignt long
You'll be oone, gone, gone.

Honey now l'm on m1' waY l'm
on f ire
Yes, I am l'm on fire
Honey now l'm on my waY

l'm on fire, l'm on fire, babY
Honey, now l'm on mY waY
l'm on fire, Yes, I am, mY babY
Honey now l'm on my way,
l'm on fire, l'm on fire, babY

lf you want some sweet, sweet
love from me
etc.

t*ttttttttttt*t*****

LET"TING GO
Wings

Ah, she tastes like wine,
Such a human being, so divine
Oh, she f eels like sun

Mother Nature iook at what
you've done

Oh, I feel Iike ietiin-c go

Oh, l feel like ett nc gc

As, she looks li<e srow
I want to put her in a BroadwaY
shorrl
Ah, she,lt d€nce 3nd d;ne
Like a Lucif:r s.€' 3i,'raYS shine

Oh, lf eei like leri .q gc

Oh, I feel like 'etl ng cc

Ah, she sings it :o,
I want to put her on the radio
One day, and there you are,
Ladies and g€nrlemen; a brand
new star
Oh, I feel like letting go
Oh, I feel like letting go

I

I ++++++++

Pretending there will be a haPPY

ending
Burnin' down deep inside
Got a herat break that I can't
hide.

l'm not the proud one, I need you
l'm beggin' to you, baby, please

You're the proud one believe me
This big man is down on his
knees, baby, please.
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Singer tahun 1976 ini sedikit
sekali, terutama karena tempat
lokasi jauh dari keramaian kota,
ditambah lagi harga karcis untuk
kalangan masyarakat keliwat ma-
hal, maka kontes yang diadakan
berlangsung sepi-sepi saja.

Sepuluh oranq peserta pria dan
wanita Pop Singer tahun 1976 ini
telah nangkring di tempat acara
yaitu Sport Hall Sunyaragi Ci-
rebon. Hadir pula Band The
Brim's dari lbukota Jakarta leng-
kap dengan biduanitanya antara
lain Hetty Koes Endang, Josi
Maria dan Laily Dimyatie. Tak
ketinggalan Edy Gombloh, pe-

lawak yang turut menyertai acara
malam final Pop Singer tahun
1976 ini.

Walikotamadya Cirebon
Aboeng Kusman yang duduk di
barisan depan, serta para peiabat
teras [Vluspida Wilayah lil Kodya/
Kabupaten Cirebon lainnya, seka-
li-sekali tertawa menyaksikan
acara lawakan dari Edy Gombloh
Cs yang cukup lucu itu.

Sebagai pemenang, keluar
Tony Sonjaya (juara l), Abun
Rosadi (juara ll), Diding (juara
lll) dqn harapan I Doddy Su-
jarma serta harapan ll, Zanuddin,
untuk peserta cowoknya. Sedang
untuk pemenang cewek, keluar
Dewi Yull (juara l), Endah Rosita
(juara ll), Juli (.juara lll) dan

harapan I Sita Damayanti serta
harapan ll, Dewi Noch.

Malam f inal Pop Singer tahun
1976 Cirebon ternyata kurang
berhasii mendapat perhatian dari
masyarakat. Penonton tidak lebih
dari 1OO0 orang. Banyak bangku-
bangku kosong di sana-sini. Lebih-
lebih lagi sajian dari Band The
Brim's sangat kurang sekali di-
tambah suasana gedung adu tarik
suara ini kurang memenuhi per-
syaratan sebagai tempat . kontes
tarik suara. Persoalannya suara-
suara dari para penyanyi ini
menggema tdk menentu.

Untung malam f inal Pop
Singer tahun'1976 ini berjalan
dengan baik tanpa merobah su-
sunan acara semula dan tidak ada
gangguan apapun. Yang kasihan
para tukang catut, mengeluh habis
tak laku

NANANG SUWANDI
cNana

L

S

POP SINGER ,76 CIREBON
Biar sepi jalan terus.

ANTARAN animo
syarakat Cirebon
hadap malam final

ma-
ter-
Pop
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PEBTANYAAN:

Mendatar :

&. Rtin.t huian akhir-akhir ini.@
Dinasti yang Pernah berkuasa di
dataran Tiongkok. fl Persatuan

Atletik Seluruh lndonesia. 4.
Belum ternoda. S. Maju Pesat,
lancar.9. Brnatang di Sulawesi'
4b. Sebuatr negara di Asia. fl1
Hujan (bhs. lnggeris). 13. Pela-

buhan laut SuraPaYa. 16. Hancur
berantakan. 417.' Kaulan. 20.
Arena Gotong Royong Attis. fu.
Saran. (23, Saudara muda. b'
Sungai di Sumatera (dibalik). S)
Umur. @ Negara Riza SYah

Pahlevi. @fat berbeda.

Menurun:

Ot Ctcit (tidak kontanl. d rnu
yalan waktu tidur. 4. Sebuah
negara di Afrika. @ Kepeqcayabn.'
1O.... rintihan filmnya Sandy
Suwardi. 1-Zl: Manusia bertaring.
14. Pemenang perlombaan. 15.
Selenis burung. @r Bukan profe-
sional. 19?Tenteram, damai. €O;
Dengan nama lain. 21. Bongkar
untuk dirubah.

&waban cukup anda tulis di atas
*uah kartupos dengan mombu-
buhkan KUPON TTSJUNIOR 82
dan kirimkan iawaben t€rsebut ks
mcia Redakrl JUNIOR Jl. Kabon
Kara,ng 2911Jakarts. Fara pcmr-
n.ng TTG 82 ini akan diumumkan
di JUNIOR No.85. Selamat
menebak.
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Menurun :

1. Sembitu. 2. Nafas. 3. Markas. 4.
Sernesta. 6. lVlelagak. 7. IVladura.
8. Tunggang-langgang. 10. Patah
hati. 12. Andalas. 13. Piatu. 14.
Tabranas. 16. Kangguru.

PEMENANG.PEMENANG
TTS JUNIOR No.79.

S€tolah diadakan undian, maka
tsrpilihlah 5 pemenangnya yang
masing-masing pemenang menda-
pat hadiah Rp. 3.0O0,- ;

1. SFTIADJI
Jl. Untung Suropati No.41
SABANG ACEH.

2. I\1ADJERI. DS.
Karvawan S.D.N. Dwrkora
Jl- Veteran K[V] 5
BANJAR lvlASlN.

3. IV1OHD. ROEIV] IV] INTORO
PR IBADY
Jl. Rava Barat 182
GADINGREJO LAI\IPUNG
SE LATAN.

4. IVUCH. THOHA
S.IU.A. NEGERI PEKA-
LONGAN, Kelas I 4

Jl. R.A. Kartini No. 39
PEKALONGAN.

5, A.R. BONOKAMSI
Jl. Panglima Polim lV Blok N

31 12
JAKARTA SELATAi\J,

Kepada para pemenang tak lupa
kami ucapkan SELAMAT. Bagi
yang kali ini belum berhasil
semoga sala tidak berputus-asa
dalam mengikuti TTS Junior
mendata ng.
Bagi pemenang yang tinggal di
sekitar daerah Jakarta Raya, kami
harap mengambil hadiahnya di
kantor redaksi, setiap hari keria.

I
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JAWABAN YANG BENAR
TTS JUNIOR NO,79

Mendatar :

1. Sempurna. 3. fVlarsose. 5. Melu.
7. Mata. 8. Tunggakan.9. Berapa.
11. Langganan. 13. Piranh;. 14.
Talas. 15. Tukang. 17. Dinasti.
18. Garuda.
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}REGI]IITFMASLI+
kalau dia pura - pura saya iuga'...

SlEGlNA .MASLI, pemain nasional bulutangkis

llytr'l:::;:;::yi;,,Hi{,:::;rl:;f::i:r::::,
bagi cewek yang berpotongan tubuh seperti terpampang pada
pagina ini, merupakan kesekian kalinya ,dikawinkan,, 

oleh
pelatih-pelatih PBSI menghadapi suatu kejuaraan.

masing-masing,

- Yang lain- lainnya ?
+ Masing-masing 'kan punya

ciii permainan !
- Bagaimana dengan pasang-

anmu yang baru Theresia Widi-
astuty ?

+,Akhir-akhir ini kami sudah
mulai kompak.

- Setiap kali berganti p2.
sangan.. $iapakah yang terlebih
dulu menyesuaikan diri ?

+ Kedua4uanya dong.

- Dalam suatu pertandingan
penting, seandainya temanmu me-
lakukan kesalahan, apakah timbut
juga rasa dongkol ?

+ Yah kadang-kadang juga.

- Kalau temanmu menggerutu
di atas lapangan, lalu bagaimana
sikapmu ?

+ Minta maaf tentunya.
- Permainan double meng-

utamakan kekompakan. Tapi qda-
kah rasa ego masing-masing sese-
kali timbul ?

+ Ada juga, tapi kita kan harus
mengontrol diri agar permainan
tidak rusak.

- Di antara pasangan lnggeris,
Jepang dan Cina yang prnah
dihadapi lndonesia, di manakah
letak kelebihan mereka ?

+ lnggeris dan pemain Eropa
lainnya, mereka kurang dalam
teknik. Tapi menang dalam sta-
mina. Kalau Jepang dan Cina
mereka sangat fanatik dalam per-
mainan. Apalagi Cina. Fiktor
politik mendorong mereka ber-
main fanatik.

- Bagaimana dengan pemain-
pemain kita ?

* Dalam soal ketahanan saja.

- Tahun ini' kau mendapat
pelatih pria dan wanita sekaligus.
Menurut pengalamanmu yang ma-
nakah lebih enak ?

+ Pelatih wanita tentu. Karena
kalau sesama wanita kita bisa
mengeluh. Dan dia juga menge-
tahui problema setiap wanita.

* Bagaimana pengalamanmu
selama bermain ganda campuran ?

+ Wah berat. Kalau campuran,
seringkali kita wanita saja yang
dicocor lawan. teman kita

'K'alau ' tahun-tahun sebe-
lumiya ia pernah berpasangan
dengan Pgpy Turnengkol, Retno
Kustiah dan Minarni, menghadapi
All England '76 ini, Regina
bergabung denggan Theresia Widi-
astuty: Gadrb Yogya yang men-
dapat bea siswa di ASMI Jakarta.

. Beitahun-tahun Begina aktif
sebagai pemain double, berkali.
kali ia berganti pasangan. Setain
double puteri Begina juga sering
dipasangkan dengan Tjun Tjun
atau Christian. Dan bersama pa-
sangan-pasangan itu pula, Regina
memperoleh' pengalaman ber-
tanding baik di dalam dan luar
negeri. Sekalipun ia berkati-kali
harus ganti pasangan, selama itu
niatnya untuk bermain single tak
pernah terjadi. Perubahan kawah
bermain nampaknya tetap tak bisa
mempenga ru h i k ec i n taan nya pada
bulutangkis. Sebuah cabang olah-
raga yang digemarinya bukan
semata-mata karena kepopuleran
olahraga tercebut di lndonesia
melainkan karena cita-citanya se.
iak kail memang ^. menjadi po:
main tornama !

- Dari pada Begina ganti-
ganti pxangan, mengapa tidak
bermain tunggal. saia ?

+ Memang saya lebih senang
main double.

- Apakah karena tubuh kamu
yang agak gendut lalu tak lincah ?

+ Bukan begitu. Tapi soalnya
memang lebih enak main double.
'Tapi kan kalau main double
berarti harus kompak dengan
kawan. Kompak dalam arti di luar
maupun di dalam lapangan.

- Yah betul.
+ Lalu apakah tidak sukar

bagimu untuk menyesuaikan diri
setiap kali berganti pasanggn ?

- Mula-mula memang begitu.
Tapi senlah satu sampai beberapa
kali main bersama, lamalama
ketahuan juga bagaimana baiknya.

+ Dari semua pasangan yang
pernah maia dengan Begina, si-
apakah yang paling cocok ?

- Dengan mbak Min. Dengan
Minarni kami sudah sating tahu di
mana posisi dan tugas kami

DEREK GKA

pria lebih banyak- menganggur.

- Mengapa ?
+ Jelas dong lawan kita yang

di sebelah mencari titik lemah
pada posisi wanita. - Dalam
TC apakah pelatih juga mengajar_
kan soal mental ?

+Soal mental, bagaimma sukar
dirubah. Kalau mental kita me-
ytanq sudah begitu , yah begitu
luga.

- Yah, tapi kan menghadapi
suatu pe rtandingan, fak tor mental )

iuga tu rut d ipe rh i tun gkan.
+..--!
- Seandainya lawanmu di se_

belah net sudah kecapaian lalu
berpura-pura membetulkan tali
sepatu dan sebagainya, apakah
timbul perasaan emosi sehingga
mempengaruh i permainan mu ?

+ Kalau dia pura-pura mem_
betulkan xpatu. kita juga harus
begitu.

Dan menurut gadis campuran
ayah Cina ibu Betanda ini, selesai
All England '76 ia akan mengun_
durkan diri untuk memberi ke_
sempatan kepada pemain_pemain
Junior- x **

DEREK MANANGKA
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Y.7 ruaruGAN baik. kesem-
l( Datan bark haqr anda
lL 

"usrp 
o.nyu" ,"ror*u.

Famili mau membantu rencana-
mu. Situasi dalam pekeriaan agak

kacau, karena itu rencana ini bisa
mandek. Anda perlu berPikir dan
bertindak secara tenang. Tugas itu
ielas bertentangan dengan kePen-
tinganfnu. Kekasih mau memban-
tu, kuniungilah dia. Kemaiuan
akan dicapai seeara bertahaP.
Jangan libatkan kawan dalam soal

uang.

//1 UNAKAN pikiranmu,

l.r ;r',i:' "JI[.J;f;:l:
KeuntuQgan akan diPeroleh, ter-
utama kalau anda bisa bekerla
sama dengan Partner- Hubungan
dengan orang Penting akan bisa

mendatangkan keuntungan. TaPi
jangan bePergian. Saingan me-

mang ada, tapi kemenangan Pasti
berada di Pihakmu. Mulur me-

mang lagi datang. tidak ada Yang
perlu anda kuatirkan sekarang.

Y7 EADAAN cukuP baik.

l( Apapun yang anda keria-
I \ kan akan bisa meningkat-
kan keuangan anda. KesemPatan
rekreasi banyak. Hati-hati, ada

musuh dalam selimut. Rencana
yang sudah dirintis itu boleh
dilaniutkan. Kalau mau berusaha,

uang pasti masuk, SebaiknYa anda

bergerak di belakang laYar saia.

Jauhi petualangan dalam asmara,

karena konflik dengan kekasih
bisa terjadi. Surat menyurat harap

iangan diabaikan.

?:7 AWAN itu besar manfaat-

K l#l,T::,:? ff: tg;
baru mungkin diPeroleh. Piknik
boleh saja dilaksanakan. Hubung-
an itu penting sekali artinya. Pada

permulaan fVlaret anda Perlu was-
pada kalau bePergian, walauPun
kegembiraan masih bisa anda

kecap. Tantangan itu tak usah

dihiraukan, khusukkan dirimu
untuk merealisir rencanamu itu.
Keuangan perlu hati-hati, salah

langkah bisa cilaka I

MIiH:*qr'-q*:'#
kabul. Kawan baru diPeroleh
malah biia menielma iadi Pacar.
Lanjutkan rencanarnu itu, keuang-
an cukup baik. Bepergian mem-
buat hubungan anda makin b'a-

nyak dan baik. ldee kawan itu
baik juga diturut. Jangan mulai
proyek baru. Famili nampaknya
berbeda pendapat dengan anda.
Jangan percaya pada ianii orang.

AMILI menyenangi anda.
suasana di rumah sangat
menyenangkan" Mereka

iuga bisa membantu keuangan
anda. Asmara mekar, si dia akan
menyambut hangat setiaP ideemu'
Risiko yang menyangkut keuang-
an harus dihindari. lngat, kesehat-

an iangan diabaikan. Kalau segala

urusan kau tangani sendiri, hasil

Vang lebih baik Pasti akan diPer-
oleh. Rencana mungkin berobah
karena si dia menentang' idee
famili anda itu memang baik,
tidak ada salahnYa kalau diturut.

FI'jf ERJASATVIALAH dengan

l\ r:x;, *:1':' "'i, flll'j
mekar. Keadaan di rumah meng-
gembirakan, namun kontak de-

ngan orang luar iangan diluPakan.
Jauhi petualangan dalam urusan

uang. Bencana baru haraP tunda
saia. Keadaan di tempat iauh akan
bisa membantu keuangan anda.

Hatimu rnudah sekali tersinggung.
Jangan lupa surat menyurat, ka-
rena bisa membantu keuangan

anda.

.h. ENGAN keria sama ke-
I I -r,rrn akan tebrh Da-

.U "vi* 
oicapar. Lawan

ienismu sangat memPengaruhl
anda. Business maiu kalau anda
mau berhubungan dengan orang
jauh, Kawan baru akan diketemu-
kan, Hubungan dengan si dia
sudah sip, tak usah diragukan
lagi ! Tenaga.jangan diPeras. Awas
jangan sampai tertipu. Keuangan;
terbuka peluang emas, soalnYa
apakah anda mampu memanfaat-
kannya ? Hati-hati rencanamu itu
ditentang oleh kekasih anda.

A EBAIKNYA anda ber-

\ gerak di belakang laYar

V saia. Asmara cukuP me-

ngesankan, informasi Yang di-
butuhkan akan diPeroleh' Kawan

mau memb€ntu kaPan saia anda

perlukan. Bencana baru boleh

dijalankan. Pergaduhan di ling-

kungan {amili mudah sekali ter-

iadi. Hati+ati terhadap kecelaka-

an, bahaYa kebakaran mungkin
mengintip. Anak-anak akan mem-

buat pengeluaran uang banYak

dan ini tidak diduga dari semula

Asmara suram, apalagi kalau dila-
kukan secara sembunYi*embunYi.

(sr)***.-

Yf AWAN menyenangkan,
K, kabar baik akan diterima.
I\ n"n"rna yang suoan or-

mulai itu harus dilaniutkan. Beper-
gian mendatangkan untung, asma-
ra juga mekar. Bagi remaia, saat

ini pasti menyenangkan. ProYek
baru iangan dimulai dulu. Anda
mungkin tertipu, atau anda sen-

dirilah yang menipu diri anda.
Jangan percaya kepada kawan bila
menyangkut soal uang.

? NILAH saatnva untuk

! menuniukkrn'kb.umpu-
I an anda kepada atasan.

Usaha business bisa maiu. Keba-
hagiaan akan diketemukan dari
pihak kawan-kawan anda. Perga-

duhan dengan partner mungkin
terladi, bahkan bisa juga ber-
kelahi. Hati-hati kalau mengambil
keputusan dalam bidang keuang-
an. Anda mungkin tertipu, karena
itu iangan percaya pada ianii
ataupun mulut manis dari sese-

orang. Lebih baik periksa dulu
sebelum anda menandatangani se-

suatu.

IFI ICARALAH dengan atas-

.EI "*.*i"li;Xll3,-lXll
membantu. Keria sama dengan
kawan pasti akan baik hasilnYa.

Jangan lepaskan kesemPatan itu,
temui saia orang Penting itu.
Jangan bikin Perobahan dulu.
Pergaduhan dengan kawan ten-
tang soal uang bisa teriadi. Pacar

baru akan diperoleh. Salah Paham
bisa teriadi dengan atasan. Muiur
akan datang dari temPat iauh.

36
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p€ramah.
Itulah Rita

dikiririti
surat lngln berkenalan

Junior dia
sekiranya surat-su rat

djfoale91,x.
dengan Rlra

sempat berkata iagi
B ila sa]' a 1ngln m

sam pai Siapapun
akan sava tolak untuk jadi

Pirtu selalu
Tetapi alamat say'a. lebih
kirim suret perantaraan
anda sajalah. Salam
pem,baca majalah anda

ukarr
orang

soya

Semini,

barvalr

saya
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Dear, kak Jun.
SAYA seorang gadis berumur

18 tahun dan duduk di kelas III
SMA. Setahun yang lalu, saya
berkenalan dengan seorang pria
bernama L yang menjadi kakak
kelas saya. Diamdiam rupanya L
mencintai saya tanpa saya sadari.
L seorang yang pemalu, maka itu
kalau datang ke rumah saya tidak
pernah sendiri. Sering L menatap
mata saya seakan-akan ingin me-
ngatakan sesuatu, sering juga L
melarang saya bermain dengan
pria lain. Ini semua saya anggap
biasa dan melanggar larangannya
itu. Karena tingkah saya demikian
Ljadi marah pada saya dan tidak
bicara sampai L telah lulus ujian.
Suatu hari temannya cerita pada
saya, bahwa L sangat mencintai
saya tapi L takut saya akan
menolaknya sehingga tidak di-
katakan pada saya. Setelah saya
ketahui hal yang sebenarnya, saya
sangat menyesal dan iagin bertemu
dengannya karena saya baru sadar
bahwa saya juga mencintainya.
Sekarang L menetap di Sura-
baya, alamatnya saya tidak tahu
(kalau yang di Jakarta saya tahu).

Ingin saya tanyakan pada
temannya, tapi saya malu. Takut
dikatakan gadis berengsek karena
mencari-cari pria. Sekarang sava
sedang bingung.

Tolonglah kak Jun menyele-
saikan persoalan ini agar saya
dapat bertemu kembali. Sebe-
lumnya saya ucapkan banyak-
banyak terima kasih.

Miss. J.
Jakarta Pusat.

Pro Miss J di Jakarta Pusat.

WAH, berat juga L itu, diam-
diam makan dalam rupanya. Dan
sekarang ibarat nasi telah menjadi
bubur.. Memang bener juga sih
pendapat adik kalau nanya-nanya
alamat cowok, ah, gengsi ya.

Tapi begini deh, kakak punya
usul yang tentunya kalau adik
bisa terima. Sebagai kawan walau-
pun hanya 'bekas', kalau ketemu
teman adik yang juga teman L,
kakak kira tak ada salahnya adik
nitip pesan buat L. "Salam deh
buat L", begini misalnya. Nah,
kemudian tunggu saja reaksinya !

Kalau memang masih ada rasa
eintrong atau setidaknya sisa-sisa
cinta padanya, tentunya hu-
bungan kalian bisa lancar kembali.
Kalau memang bukan jodoh, tak
usah berkecil hati. Pakai sem-
boyan dunia tidak selebar daun
kelor.

F
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Buat : Kak Jun di meja redaksi.
PERTAMA-TAMA saya sam-

paikan "Salam Perkenalan" mela-
lui sepucuk surat ini.

Mudah-mudahan kak Jun da-
pat menerimalya dengan segala
sertang hati.

Dan melalui surat ini puLa saya
mohon advis dari Kak Jun melalui
majalah kesayangan adik ini.

Kak Jun yang baik, saya
punya persoalan yang cukup se-
rius. Begini ceriteranya :

Pada bulan April 1975 saya
berkenalan dengan seorang gadis
yang sangat terkekang dalam
pergaulan sehari-harinya. Gadis
tersebut masih sekolah lanjutan
atas kelas II, dan saya sudah
tamat SLA tahun 1975. l\,lengenai
rumahnya tidak jauh dari rumah
adik. Tetapi anehnya saya tak

nitip salam buat dik Jono dan
adik-adik lain di Surabaya.

Dik Jono,
Begini ya, kakak rasa tidaklah

tepat predikat "kejam" itu adik
berikan kepada orang tua gadis
kawan adik, walaupun kakak bisa
mengerti perasaan dik Jono,

Apa yang adik maksud dengan
kejam itu tidak lain adalah tin-
dakan/sikap beliau dalam usaha
penjagaan terhadap anak gadis-
Irya. Beliau merasa tidak senang
anak gadisnys bertandang ke
rumah pemuda dan men$anggap
anak gadisnya masih terlalu muda
untuk berurusan dengan apa yang
dinamakan cinta oh cintrong.
Kuatir hal itu bisa mengganggu
pelajaran sekolahnya Jadi kesim-
pulannya, bellau kuatir melihat
kalian berdua terlalu serius. Te-

pernah pergi ke rumahnya. Me-
lainkan dia yang sering datang ke
rumah saya. Hubungan saya de-
ngan dia sangat intim dan sampai
sampai hubungan ini berat untuk
dipisahkan.

llanya hubungan yang erat ini
tidak disetujui oleh kedua orang
tua mereka.

Oleh sebab adik pernah kirim
surat kepadanya ketahuan kedua
orang tua mereka yang sangat
kejam pada diri saya. Lalu pacar
saya dimarahi, sampai dia men-
cucurkan air mata dengan penuh
penderitaan yang dialaminya. Me-
mang sulit untuk memperbaiki
kedua orangtuanya.

Bagaimana caranya untuk
memperbaiki orang tua mereka ???

Sebelumnya saya ucapkan te-
rima kasih pada Kak Jun yang saya
harapkan.

Salam dari saya,
JONO R

Surabaya.

N.B. mohon penjelasan yang se-
jelas-jelasnya dari Kak Jun.

Dik Jono R. di Surabaya
KAKAK terima dengan senang

hati salam perkenalan adik. Ka-
kak-kakakmu di redaksi tak lupa

tapi mungkin dalam usahanya
tersebut beliau agak 'berlebihan'
sehingga tampak kejam di mata
adik. Kalau dik Jono mau mere-
nungkan sejenak akan hal ini,
kakrk yakin persoalannya akan
tidak seruwet yang adik pikirkan.

Advis kakak: mulai sekarang
biasa-biasa aja deh bergaul, mak-
sud kakak jangan terlalu serius,
sedikit kendorkan semangat 'ber-
duaan' kalian. Berkawan dulu,
saling mencocokkan diri, jangan
hanya dipengaruhi oleh emosi
ingin mencapai kehendak. Sebab
kalian berdua masih terlalu muda
untuk membuat ierius hal &r-
sebut

Nah, relaks saja.

+

T ERUNTUK: N. llaty.
Lbs, tersay.. . Berbulan-
bulan sudah kupendam pe-

rosaan hatiku ini. Dan barug,,
lah pada satu lembaron dari mf#
ialah kesayangan Junior ini, ku-s
cetuskan isi hatiku padamu. SeJ
moga saja kau dapat mengerti dan
meresapinya.

llaty yang manis.,. setelah
kau ucapkan kata-kata pada ma-
lam itu. Perasaan hatiku tak
menentu. Hanya 2 pekan via
hubungan kita, harus terhenti.
Betapa hati ini merana dan
kecewa Kau telah hancurkan
sebuah harapan, harapan yang
begitu gemilang.

lilaty tersay.... aku udah
tahu. lurang yang memisahkan
kau dan aku adahh harta. Engkau
tahu bahwa aku adalah keluarga
yang miskin. Sedang kau keluarga
yang have. Justru -orong tuamu
memaksa kau kawin dengan pi-
lihannya sendiri. Yang haus akan
harta dan kekayaan.

llaty ... . malam-malam yang
indah, kini tiada laCr. Telah
berakhir kisah antara ktu dan
aku. Segah ianji yang kau ucap-
kan dulu, hanyalah sebagai peng-
hias dari kemesraan belaka. Mahh
membawa kehancuran dan pen-
deritaan yang menyiksa.

lilaty.... biarlah kau ber-
bahagia dalam menempuh hidup
baru. lika kau bahagia w(ilau di
mana, berarti cintaku telah ter-
penuhi. Hanya pengakuan kau
yang terlambat. Kini aku hants
pergt. . . pergt iauh mengembara
membawa reruntuhon hatiku.

39

Membangun sisa-sisa hidupku
yang telah tiado gairah lagi.
Karena terpedaya oleh kata-kata
yang indah.- 

ikhirryo berbahagialah ,ta, &
bersama suamimu yang engkau
kasihi dan cintai. . .'. *iaf. " ?

m.a.pahang - medan

I
ll -

ftir



*
*

!G

ilt 5Li.[:l i rj::t'tT JrJ:i" T:?:?"::,i'ffii
OUOTerpancar senyum mesum di bibirnya yang berukuran
cukup normal itu. Lama dia membikin senyum itu. Berusaha
mematutnya manis-manis. Vera masih menanti dengan sikap
sabar. Tapi Jack masih juga belum mengeluarkan jawabannya.
Senyum Jack seolah ingin menelusuri terlebih dahulu hati
Vera. Ditatapnya dalam-dalam Vera Susanty. Mata Vera tak
berontak. Malah memancar sejuk mata itu, seolah menerima
sebuah penantian. Bersinar lembut mata itu dan seolah ingin
pula segera dihancurkan.

Lalu sebagai sebuah penantian Vera berusaha membalas
senyum Jack. Dan lewat senyum-senyum itu bergetar hati
keduanya. Berdegup jantung Jack. Bergetar hati Vera. Seperti
gaya bercerita Hemingway ; lama keduanya menatap dan saling
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menatap. Kedua makhluk ber-
lawanan jenis yang saling rebahan
miring dan dekat sekali itu, masih
ingin mendalami dulu hati masing-
masing. Lalu senyum Jack mulai
terpancar berwibawa. Senyum
Vera mulai menyungging manis.
Mata Jack menindis dalamdalam
pancaran mata vera, Keduanya
jarang berkedip I Lantas sikap
Vera sekarang sudah sukar di-
nyana. Dia menggelinlanggelin-
jangkan badannya. Sorot matanya
kadang-kadang bersinar kemayu.
Dia memperhatikan mata . Jack
yang berubah kian mesum itu.
Demi Tuhan, sorot mata itu amat
senang dia lihat. Seperti sorot
mata Sangkuriang yang dalam
cerita ngibul hendak menerkam
rbu kandungnya sendiri.

"Vera", kata Jack tertahan.
"Hm", balas Vera.
"Ver", Jack menyeringai.
"Apaan ?" Vera mulai meng-

goda.
"Nih !"
Dan klimaks itupun terjadilah.

Sebab berbarengan dengan ucapan
pendek itu, Jack sudah berbuat
lebih berani terhadap Vera. Ta-
ngannya bergerak nakal sekali.
Jack memeluk ketat-ketat ping-
gang Vera. Vera merebahkan
kepalanya ke dada Jack. Lalu
Jack makin beraksi. Tangannya
meremas-remas segala bagian-
bagian tubuh Vera yang bisa
membangkitkan geli. Vera meng-
gelinjang lagi. Nampak sekali ia
bernafsu. Jack sungguh pandai
membuat rangsangan itu pada
Vera. Nampak sekali dia sudah
begitu paham lekuk-lekuk tubuh
wanita pada bagian-bagian ter-
te n tu.

Ketika tangan Jack mulai
mempereteli satu per satu kain-
kain pembungkus tubuh Vera,
kian bertambah terangsang saja
Vera. Sikap Jack memang aneh.
Vera merasakan seperti melihat
orang kelaparan. "Ver, Vera,
inilah bukti cinta itu jahat", kata
Jack perlahan sekali di antara
naf asnya yang ngos-ngosan.

"Ya, ya, Jack ! Aku mengerti,
aku mengaku kalah, kau betul.
Oh, defenisimu tepat !" desah
Vera juga dengan suara yang
menyembur perlahan sekal i.

Lalu apa yang ter.jadi ? Vera
membiarkan ketika tubuhnya
dibuat [ergairah oleh remasan-
remasan tangan Jack yang mem-
buatnya terayun dalam rasa daha-
ga itu. Vera merasakan ketika
celsius badannya mulai bergetar-
getar, Sebentar panas. Sebentar
dingin. Lalu panas, dingin dan
panas, seterusnya begitu. Dan
Jack hebat memang keberanian-
nya. Detik itu bergairah sekali
perasaan Vera. Apa yang akan
terjadi dia sudah pasrah.

"Kalem, Jack", ketika Jack
mulai menggigit bibirnya yang
re'asa'sedikit nyeri. Jack hanya
rendengus. Persis dengus srigala

at.

Setelah itu raniang bergenyit.
Baiknya tak usyah sa.ia kucerita-
kan. Pikir saia sendiri. Khayal sala
sendiri. Dan bikin saja cuiiga
sebesar bakul sendiri.

LAMPU kamar Cottage masih
membias terang. Jack dan Vera
tidak mematikan lampu itu. Maka
kelihatan dua ekor cicak sedang
asyik bercanda di dinding atas
pojok sebelah kiri kamar. Hawa
AC yang dingin makin menambah
romantis kedua cicak-cicak itu,
Mesra. Syahdu t Barangkali kalau
kedua cicak itu bisa bercakap-
cakap kayak manusia layaknya,
mungkin kedua binatang musuh
nyamuk itu akan mengatakan
kalau sedang melakukan adegan
cubit-cubitan. Sebentar cicak
yang s€ltu beringsut ke muka.
Sebentar cicak yang satu lagi
mundur ke belakang. Lalu kedua-
nya main gempur. Bergelut.

LIMA kamar Presiden Suite
Cottage kelihatan sedang ber-
gairah. Di dalamnya sedang ber-
pasang-pasangan kelima pemuda
dan kelima cewek Kampret. Ber-
prasangkalah apa yang terladi di
dalamnya. Tapi sekali lagi kukata-
kdn, Cottage bukan tempat me-
sum. Apalagi untuk dikatakan
sebagai sarang prostitusi. Namun
di tempat itu sendiri jangan heran,
bisa terjadi kemesuman dan se-
bagai tempat prostitusi berse-
lubung.

Selain ada wanita baik-baik, di
tempat itu sendiri bisa ditemukan
wanita cabul. Biasanya wanita-
wanita yang tergolong disebut
high class banyak yang bercokol
di sana. Mereka menyewa itu
tempat sebagai sarang. Tentu saja
untuk mernpermudah bagi mereka
menggaet kalangan kantong tebal
alias para cukong bonaf ide. Tem-
pat itu sendiri memang elite. Di
dalamnya nyaris ruangan gedung
mewah. Segala interior tersusun
rapih. Ada TV. Pakai AC. Segala-
nya memang serba intelek. Dan di
sanalah bagi para drkong yang
nian haus hiburan segar berangkat
menuju lembah kenikmatan. Cot-
tage memang fungsinya sebagai
tempat rileks. Komplit dalam
rileks yang macam-macam,

Lalu kemesuman itupun ter-
jadi di sana. Kesepuluh makhluk
ciptaan Tuhan yang baru bebe-
rapa jam tadi saling berkenalan
kini sedang mencurahkan segala
perasaannya, Terbang dalam
seribu mimpi. Seribu khayalan.

K EESOKAN paginya sinar
terik mentari sudah menyengat.
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Hampir pukul sebelas. Namun
Vera Susanty baru menguap pan-
jang. Pelan-pelan dia rnembuka
matanya. Nampak sekali kelelah-
an di rona mukanya. Dia pelirik
Jack yang berada di sampingnya
sedang menelungkup membela-
kanginya, Jack masih tidur pulas.
Vera tak berniat mengganggu
Jack. Pelan-pelan dia buka solimut
yang mehutupi dirinya dan badan
Jack, Selimut yang nnliliti se-
kujur pinggangnya hingga batas
kaki itu sudah terbuka dan segera
Vera melompat bangun.

Seketika Vera terkeiut. Dia
sadar bahwa dirinya masih dalam
keadaan membugil. Entah kenapa
dia iadi malu pada dirinya sendiri.
Mula-mula dia masih berdiri me-
natap sekeliling kamar. Tak ada
orang memang selain mereka
berdua. Tapi sinar mentari pagi
yang menerobos ke kamar melalui
pintu kaca kecil, membuat Vera
malu pada dirinya sendiri.

Dalam pada itu apa yang
hendak dilakukannya, Vera di-
liputi rasa bengong. Tapi sebagai
cara menghilangkan rasa bengong
itu, Vera lekas menyambar han-
duk yang memang sudah tersedia
di sebuah kursi. Lalu Vera ber-
anlak mendekati toilet. Lalu di
kaca toilet itu dia memandangi
dirinya yang bingung. Ketika dia
mencoba menenangkan perasaan-
nya dengan senyum gembira,
wajah yang dikaca itupun bersinar
gembira. Ketika dia melihat lip-
sticknya yang sudah hilang di
bibirnya, walah yang di kaca
itupun tak nampak lagi lipstick-
nya. Vera sedang mematut dirinya
sendiri. ltu memang sebagai cara
kegembiraannya yang memang
sering kali dia lakukan. Namun
maminya, melarang untuk dia
berkaca-kaca. Petuah maminya
masih saja terngiang, Ketika Vera
melihat tulang dadanya yang
mulai menonjol ke luar itu, dia
serta-merta senyum kecut.

Namtrn kegelisahan itu hanya
datang sebentar. Vera tidak mau
membawa perasaannya pada ma-
salah-masalah yang duka. Dia
segera membuang perasaan rumit-
nya itu. Lekas dia menyambar
gagang tilpon yang tergeletak di
atas toilet. Dia ingin mengecek
kawan-kawannya. Vera lantas me-
mutar tilpon kamar Sofie Sri
Rahayu.

Sofie yang mendengar dering
tilpon masih malas untuk bangun.

..* *h

Namarn rnendengar bunyi kring
yang tak berhenti-henti itu, dia
segera bangkit berdiri. Tubuhnya
masih terasa lemah sekali. Se-
malam tadi dia memang ber-
tempur hebat melawan Didiet
Armand. Ketika dia mengangkat
gagang tilpon-nya, kontan sala dia
nyerobos sengit. Dalam perasaan-
riya dia seperti sedang berada di
rumah.

"Sialan l" makinya, "Pagi-pagi
sudah ganggu orang tidur. Enggak
tahu aturan ! Kurang etiket t Apa
enggak bisa menghormati orang ?

Sialan t" Dan setelah
an maki-maki itu tanpa
kesempatan untuk
kepada pihak penilpon,
sudah membanting tilponnya.
Bunyi gebrakan gagang tilpon
ditutup, cukup membuat terkeiut
hati Vera Susanty.

Oia putar lagi tilpon kamar
Sofie. Dan baru diangkat setelah
agak lama.

"Sompret ! Sialan masih saja
enggak tahu etiket, ya ?!" bentak
Sofie lagi.

"Astaga !" berteriak Vera Su-
santy.

"Boleh situ melotot, Boleh
situ astaga l" balas Sofie yang
masih belum tahu kaiau sang
penilpon adalah kaulannya sen-
diri.

"Elu kayak orang kesetanan
da, Sofie !" maki Yera dari
tilponnya.

"Siapa, siapa sih elu ?! Konyol
bener !"

"Jangan belagak enggak ke-
nalin suara gua. Gua Vera tahu l"

Dan Sofie Sri Rahayu pun
segera menenangkan hatinya. Dia
segera sadar bahwa tilpon itu
datang dari Vera. Dia segera sadar
kalau dirinya masih berada di
Cottage, di kamar yang mesum
itu. Lalu meledaklah kegembira-
annya,

"Sorry ! Sorry deh Ver, gua
enggak tahu kalok elu yang
nilpon", kata Sofie akhirnya.

"Dasar memang elu tolol ! Elu
kira masih pagi juga nih ! Coba
elu lihat jam lekas", kata Vera
sengit.

Lalu Sofie diam. Dia melirik-
kan matanya ke jam yang berada
di dinding. Dan :

"Astaga !" dia berteriak.
"Ya, sekarang baru astaga !"

BEBSAMBUNG
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SMOKEY
(Dari hal. 7)

Terry Uttley :

lahir : 9 Juni 1951 di Brad'
ford (Yorkshire).

tinggi : 173 cm.
mata : biru.
rambut : coklat.
hobby I borenang dan balap

mobil. Belum kawin.

Alan Silson

#hir
21 Juni 195'l di Brad

ford (York$ire).

: 170 cm.

: hilau kebiru-biruan.

: coklat.
Hidup bersama anjingnYa Yang

bernama Rex. Belum kawin,

|tingsi
mata

rambut

.

*

nya gania tu ya hanya
taral iseng-iseng sa.ia, enggak
sampai ketagihan. Soalnya enggak
saya nikmati bener-bener !" tutur
Yenni.

Lalu menyinggung soal Gito,
maka ia menjawab kalem-kalem
saja. "Saya sih temen-temen biasa
sama Gito, enggak ada apa-apa-
nya. Seperti teman lelaki yang
lainnya. Hanya orang saia yang
membesar-.lcesarkan cerita hingga
saya ini seperti pacaran sama dia.
Kalau saya ketemu Gito, saya

akan bilang pada dia, jangan
omong yang enggak-enggak sama
wartawan, nanti ditulis yang eng"
gak+nggak juga. Habisnya sampai
sekarang selak saya ditulis sama
Gito, saya belum pernah ketemu
laqi sama dia."

Yenni yang berkenalan dengan
Gito di Tropicana night club itu
sama sekali enggak pernah ketu-
laran morphin. Bahkan menurut
pengakuannya, mencoba saia
belum. Hanya memang banyak
orang memperkirakannya dia ini
morfinis. Lalu pernah iuga anak
ini diberitakan bahwa dia ngabur
dari rumah dan ngendon di

Hanun melompat kegirangan.
Testing nih, pikir Hanun.

Dan sorenya langsung dia beli
itu instrumen di tdko musik
daerah Pasar Minggu. BeaYa se-

mua adalah tuiuh luta koma dua.
Hebat ! Maka tambah dahsyat
pula peralatan Hanun cees, Yang
apabila mendengar, kuping serasa

hendak pecah. Hal itu membuat
Erick ngeper. Sejak semula dia
sudah tak nyaman hatinya. Hanun
cees memang terkenal PUnYa
permainan yahud-yahud. Apalagi
alat mereka kini. Sedang Erick

YENNY
(Dari hat. 29)

Pete Sponogr :

lahir :13 Oktober 1948 di

Leeds.

tinggi : 173 cm.

mata : hiiau.

rambut : coklat.
isteri ; Babsy.

anak : David (1 tahun)

hobby : balap mobil.

Jadi seluruh anggota Smokey
berambut coklat. Baru-baru ini
mereka telah mengadakan per'
tunjukan yang cukup sukses di
Jerman, lagu mereka yang sedang
populer di Eropa sekarang adalah
lf You Think You Know HowTo
Love Me. Di sinipun lagu itu
zudah cukup dikenal dan anda
bisa iuga mendengarnya, jika
cukup tertarik pada mereka.

(0011)

Cipanas. Ketika disinggung soal
ini dia hanya ketawa : "Ah,
enggak I Saya ini ke Cipanas
istirahat kok. Ke sana sama
teman, kebetulan teman ini dicari
sama orang tuanya dan yang
disuruh nyariin si Mousli karena
dia kebetulan main ke rumah
teman Yeyen. Waktu ketemu saya
di Cipanas, eh malah dia tulis saya
ini ngabur. Orang istirahat di-
bilang ngabur. Mungkin si Mousli
lagi kumat sinyo-nya", kata Yenni
sambil ketawa, orang Juniorpun
ikut ketawa karena rnerasa kenal
baik sama Mousli ini.

Maka anak gadis yang menga-
gumi permainan Lenny Marlina
ini ketika ditanyakan soal cowok
idaman, ia hanya berujar, "Pokok-
nya yang baik dan sayang sama
Yenni. Soal dia itu kaya atau
miskin itu nggak perlu. Biarpun
kaya kalau nggak sayang sama
saya gimana ? Tetapi untuk se-
karang ini Yenni nggak memikir-
kan soal pacar dulu. Yenni mau
memusatkan ke soal karir dulu,
karena cita-cita Yenni sekarang
ialah men.iadi pemain film yang

baik l" ***

LIEK SANTOSO..
a

bisa populer luga berkat usaha
karibnya yang wartawan. Padahal
sih kemampuan Erick berjkut
kugirannya nol gede.

Dan duel-meet akan berlang-
sung besok malam. Hanun cees

sudah latihan berat. Sedang
asyiknya mereka latihan, datang
seorang pemuda tergopoh-gopoh
yang tarnpangnya mirip Benny
Subarja.

"Oh, Geri sugan teh saha ?

cuap Hanun ber-Sunda-sundaan.
Ternyata orang itu Geri Nur-

yaman, anak Sunda asli.
"leu, aya surat ti kang Erick,"

kata Geri, "Permios abdi moal
lami. diantos rencang l" tam-
bahnya dan memberikan surat itu,

(Dari hal. 30)
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FANNYS VS DRAGON
(Dari hal.11)

"hanya" rnemiliki I vokal dan 1

pemain yang merangkaP vokal,
ternyata grup yang belakangan
kesemua pemain merangkaP vokal
kecuali Benny dan Buseti. Na'
mun Nonot sang vokal namPak'
nya dalam ekspresi kurang "Pa-
nas" tidak seperti yang dahulu.

Untuk bisa menentukan siapa
yang lebih baik dari duel meet
antara kedua grup Yang.cukuP toP
di lbu Kota Propinsi Jawa Tengah
ini tenlu saja tidak mudah kalau
melihat beberapa kenyataan. An-
tara lain : Grup Fanny's umurnya
cukup "tua" (berdiri tahun 1969)
yang tentu saja fans-nya cukup
banyak di samping matang dalam
pengalaman dan seolah "tahu"
selera penonton yang dihadaPi.
Terbukti dengan munculnya satu
kreasi baru dalam permainannYa
di malam yang cukup dingin itu
dengan melengkapi satu "adegan"
baru dracula tersebut. Sedang
untuk "Dragon Group", maki-
pun baru pada akhir bulan Desem'
ber '1973 lahir di bumiSemarang,
namun pemain-pemainnya cukuP
berbobot dan berpengalaman. Se-

JOHN PHILIPS
(Dari hal. 13)

ini sambil ketawa.
"Di tahun 76 ini aPa Pula

target yang akan kau raih dulu ?"
"Ya, rekaman ! saya yakin

dengan rekaman nama saYa atan
terangkat. Sesudah itu saYa akan
mengadakan tour-tour ke daerah'
Pokoknya kalau nama saya sudah
dikenal lewat lagu Yani saYa

bawakan, mtrsyarakat setemPat
pasti akan menyambut saYa !"

"Jhon, apa pula kansmu seba-

gai penyanyi solo pria ini ?"
"Yah, sekarang memang yang

laku lagi vokal grup. Tetapi di
lndoncsia ini kan musim-
musinran. Coba lihat lagi jaman-
nya penyanyi wanita menjamur
seperti Ernie Johan, Titiek San-

dhora. Mudah-mudahan saja akan
tiba saatnya penyanyi Pria laku di
pasaran. Untuk sekarang hal yang
paling baik bagi saya, menYanYi
dulu saja di night club", jelas

Jhon,."Saya punya rencana me-
nyanyi ke luar negeri, untuk ini
saya telah menghubungi orang
tertentu yang bisa mengurus hal
ini, kalau bisa mau ke JePang

lantas mabur. Apa isi surat itu ?

ERICK TAMPUBALON.

Hanun cees,
sorry saja kita tak jadi duel,
sebab besok gue pindah *e Sura-
baya

perti Lesmana yang darr Pana'
kawan dan Baryanto yang mahir
memainkan gitar bass-nya dengan
gaya yang berbeda sampai-samPai
sambil tiduran, di samping Benny
yang memiliki kelebihan dalam
meniup saksopon, alto maupun
biolanya yang di kota ini hanya
satu-satunya. Masih ditambah lagi
kepercayaan kepada diri sendiri
dengan menunjukkan prmainan
cukup tenang dalam arti kata
yang lembut. Sedang mengenai
gaya serta ekspresi kiranya bebe-
rapa grup musik kebanyakan
sudah b isa menghay ati n ya.

Segi lain yang menarik di sini,
bahwasanya pimpinan Taman Hi-
buran Diponegoro ini rupanya
"tahu benar" bahwa acaranya
akan sukses makipun kecerahan
udara di kota Semarang tak bisa
dijamin. Dan orang Junior sempat
mencari info serta mendapat ke-
terangan bahwa malam itu ter-
nyata "tersedia" dua orang pa-
wang hujan yang ternyata juga
berhasil "menolak" sampai kota
Semarang tidak diguyur hujan.

Tapi begitu show selesai pada
pukul 23.00, hujanpun turun
m6ki tidak begitu deras.***

D.ROCHADI.
o

dulu !"
Jhon yang paling suka menYa-

nyikan lagu-iagunya Tom Jones
ini agak kelabakan ketika di suatu
hari diminta oleh pengunjung
night club untuk menYanYikan
lagu "Begadang'Lnya Orna Irama.
"Wah saya jadi pusing tujuh
keliling, saya enggak bisa, mana
lyrik-lyrik ya enggak hapal. Akltir-
nya pada esok harinya saya beli
itu kaset Oma. Lalu saYa stel dan
saya dengarkan itu lagu. Untuk
menyanyi lagu melayu, Ya hanYa
lagu itulah yang saya bisa."

Jhon Philtips yang sudah
punya cetakan seorang bocah
yang bernama Khaterinc ini
punya pembawaan yang ramah
pula. Kerinduannya sama orang
tuanya di Irian sana terPaksa
ditahan-tahan, mengingat beaYa

transport yang mencekik leher.
Jhon yang menurut Pengakuan-
nya tidak bisa membuat lagu itu,
punya keinginan juga untuk ber-
gabung dalamsebuah gruP. Ketika
disinggung soal keluarga maka ia
menjawab jujur : "Yah sekarang,
saya sudah tenteram dan baha-

8ia !"'t**

LIEK SANTOSO.-
o

Alatmu yang dahsyat itu jual aja
ke loak.
Dan sekian, hahahaha.

Dan astagalah jadinya !

RUDY K
o
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