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sebuah periumpaan

yang menarik

PRETTYSffiTTRS&

ARIf,JIINIOR

Corona.

llANYAK orang mengatakan bahwa Aria Junior masih
l{ anak-anat<, iaii tidak perlu dikhawatirkan perkern-

Ifnungrnnya. 
'Pendapat ini vulgar adanya, karena

menganggap remeh dengan cara itu akan berakibat jelek sekali.
Di sini Pretty Sisters tidaklah berlaku. begitu, mereka
sebagaimana' biasa tetap berlaku gemulai, baik dalam musik
maupun sikap sehari-hari. Jadi, di mana perbedaan antara
kedua grup tersebut 7 Apa kehebatan mereka masing-masing ?

Walaupun keduanya tidak pernah meremehkan kemampuan
rival mereka, namun mau tidak mau terlihat juga bahwa kedua
grup ini punya ambisi untuk diakui sebagai grup perempuan
nomor satu.

ARIA JUNIOR bobot tapi bukan santapan orang-
orang awam.

lvlenurut rekan Theodore KS,
persoalan goyang-goyang Aria Ju-
nior ditangani oleh Papo. Tapi
hasilnya belumlah maksimal. Ber-
bicara lagi tentang musik, lagu-
lagu rock yang dibawakan Aria
Junior kurang galak, sebagaimana
seharusnya lagu-lagu semacam itu
dilantunkan. Dian yang suka malu-
malu kucing itu, suaranya rirasihsa-

ia tertahan. Organ Shanty tidak se'
garang seorganis rock, begitu juga

bassnya Lies. hanya pentilan gitar
Anie banyak kemajuan dan sudah
kelihatan kelihaiannya sebagai gi'
taris-rock, Rudi lebih banyak bisa

diharapkan, karena hentakannYa
pada drum membahana dan sa-

ngat mantap. Aria Junior sengaja
membawakan beberapa lagu ke-
ras, usaha ini untuk memberikan
batas dengan Pretty Sisters, ka-
rena grupnya anak-anak Drs. Su-
margo ini lebih cendrung melahir-
kan musik-musik manis. Melihat
kesungguh-sungguhan Anie dan
adik-adiknya, banyak haraPan
yang bisa mereka capai. WalauPun
jalan bagi me.eka masih terlalu
panjang, disebabkan pengaruh-
pengaruh jazz yang sudah banYak
merasuk.

Kalau dengan' drastis mereka
musik Aria Junior

ARIA JUNIOR sekarang su-

dah lengkap lagi. Mereka terdiri
dari lima orang : Anie (gitaris),

Lies (bassis), Shanty (organis),
Fudy (drum) dan Dian {vokalis}.
Menjelang pertemuan dengan
Pretty Sisters di Taman Ria
tanggal 6 Maret 1976, Aria Junior
menggalakkan frekwensi latihan-
nya di bawah asuhan: Luncai
Simanjuntak (pelatih vokal), Papo
(pelatih goyang-goyang) dan Jopie
Item (pelatih rnusik). Dengan
kegiatatr yang begitu ketat di-
baiengi pula oleh tiga pelatih
sekaligus, membuktikan kesung-
guhan Arifin Rasyid membentuk
anak-anaknya plus Dian.

Tapi sayang sekali, Aria Junior
yang musiknya banyak ditangani
oleh Jopie ltem itu sebagai bapak
guru, lahirlah musik yang kurang
ngepop. Prinsip Jopie ltem seba-
gai pemusik sangat perlu diberi-
kan salut setinggi-tingginya, na-

mun caranya mendidik Anie dan
adik-adiknya tidak pada proporsi-
nya. Karena sasaran Aria Junior
adalah masa pop, sedangkan pela-
jaran musik yang ditelan adalah
musik berbobot yang hanya mam-
pu direEuk orang-olang "tahu"
mengenai musik. Jadi pendeknya,

kan musik, barangkali grup ini
bisa merupakan band perempuan
paling komersil di samping Pretty
Sisters. Sebab persoalan alam
musik pop mengandung banyak
aspek di samping musiknya sen-
diri. Perempuan-perempuan yang
enak dilihat, ditambah pula sedi-
kit gerakan yang manis, jadilah
mereka tontonan yang selalu
dirindukan penggemar-penggemar-
nya.

Apakah Aila Junior bisa men-

capai target ini, tentu tergantung
dari mereka sendiri. Dengan ke-

mampuan yang sudah tergenggam
di dalam tangan, mereka sebenar-
nya bisa Iebih bersuka-cita ke arah
sasaran yang hendak di tuiu. Se-

jauh .jangkauan itu sendiri menem-
puh jalur-ialur sewajarnYa dalam
pengarahan tersebut. Karena ln-
donesia bukanlah Amerika, Yang
pendengar-pendengar musiknYa
punya pengetahuan banYak dan
menghargai kreatifitas Yang Pro-
gresif . lndonesia masih dipenuhi
oleh pendengar-pendengar musik
awam, yang mereka kehendaki
tidak lain dari pada musik Yang
akrab dan sudah dikenal. Kalau
belum dikenal bagaimanaPun ba-

Monang H,

memainkan musiknya, caci-maki
tetap akan dibombardir tanpa
ampun.

Satu kelainan antara Aria
Junior dan Pretty Sisters adalah :

Aria Junior main musik tidak
sebagai professi bulat-bulat, arti-
nya mereka tidak memperguna-
kan penghasilannya sebagai pemu-
sik thok untuk membekali hidup.
Yang mana adalah kebalikannya
dari Pretty Sisters. Dengan per-
bedaan lni, bisa ditarik kesim-
puian bahwa cara keduanya mem-
berikan konsumsi musik pada
penggemar-penggemarnya berbeda
pu la.

PRETTY SISTERS

ANGGOTA grup perempuan
paling. antik ini adalah : Erna
(gitaris, tromp€tis, vokal), LucY
(bassis, biola, vokal), Pretty iorga-
nis, alto saksoponis, vokal), Dina
(drum, vokal) Yuyun (saksoponis)

dan Happy {trompetis). Penam-
bahan 2 anggota ke dalam Pretty
Sisters, menyebabkan grup ini
menjadi pemusik-pemusik brass.
(tiup). Mereka membentuk for-ber- mau h tr- usnya grup Yang bersangkutan



pu te rus, sementa ratar
grup Jun ior dancrew-c rew Aria sMs

DI TAMAN RIAMIINAS
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Pretty Sisters kelihatan sibuk di
sekitar Taman Ria Monas Jakarta'
Jadilah hari itu tanggal 6 [Vlaret

1976 tepat malam Minggu, tentu-
nya malam panjang untuk orang-

orang muda Yang ada di Jakarta,
bahkan di lndonesia umumnYa.

lni dipartekan hebat, Pertama
kali setelah kedua gruP Perem-
puan ini dinobatkan rneniagi gruP
juara pertama dan kedua di
lndonesia untuk kelompok Pe-

rempuan, dapat beriumPa dalam
satu llertunjukan, malah krljadian
ini dibilangkan duel meet.

Begitulah kelihatan di sekitar
Taman Ria [Vlonas truck'truck yang

berukuran besar menurunkan alat-
alat musik yanq Paling'baous
ulrtuk tinqkat Tanah Air kita
l ndonesia. I

-

PE RSIAPAN.ffi
ki'laki yang berdiri di belakanq
kedua qrup ini. Mereka bukan
sembarang laki-laki, tetaPi kata-
kanlah budak rnusik yang telah
kawakan, rnalah ada yarlq nama'
nya dikenal sebagai musikus ber-
kvvalitei bagus, \rakni Yopie ltem,
siang itu menyibukkan diri mem'
benahi bunyi-bunyian yang clr-

untukkan grup Aria Junior, datr
dibantu oleh Papo serta tak
ketinggalan si anak Batak yartg
banyak bacot Luncai siman-

iuntak, dan selusin lagi para rodis.
Demikian halnya dengan Pret-

ty Sisters, tak mau ketinggalan
dengan ide-ide barunya. Tuan Drs.
Sumargo dan nyonya .iuga datang
siang itu untuk rnengontrol per-

siapan pertuniukan malam nan1t,
bahkan Bambang Yang kakak
l<andung Pretty Sisters iuga ttlrut
menyibukkan badan ngotak-nga-
tik sound dan light.

Sampai dengan pukul enam
lewat, pemusik-Pemusik Perem-

puan (kecuali drummer Aria Ju-
nior bernama Rudy, masih berada
di Taman Ria, hanya untuk iaial
itu instrumen yang aduhai hebat-
nya. Bapaknya juga Mamaknya
rnenyediakan waktu hari itu.

Hulan gerimis mulai mem-
basahi kawasan Jakarta, walaupun
cuaca seiak siangnya cukup cerah.
Namun mulai dari jam tuiuh lewat
tiga menit, gerimis tadi mengarah
lebat, maka jadilah malam Minggu
tanggal 6 Maret 1976 itu dihiasi
dengan turunnya huian. Karena
hujan yang tak berhenti, pengun-
jung yang diharapkan hadir puluh-
an ribu, dengan sendirinya tak
ter kabu I kan.

3742 orang pengunjung yang
resmi membeli karcis yang harga-

nya hanya dua ratus perak, malam
itu menjadi korban hujan, keke-
ringan menjadi basah kuyup,
tempat duduk menjacli tempat
berdiri, kedinginan menyerang tu-
buh pengunjung malam itu.

PANGGUNG
BESAR.

KURANG

SEDER ETAN alat-alar yang
dikombinasikan dari Fender ke
Lasiska sampai Altec juga amplie-
ampiie lVlarshall ditambah drum
bermerek Ludwick, box-box ber-
isikan JBL dan instrumen lainnya
berdiri megah menghiasi pang-
gung. Panggung yang besarnya
sudah tidak mengiiinkan clan
bentuknya yang tak menarik,
malam itu kelihatan padat dengan

B

E'a!

Kumpulan anak-anaknya Drs.
Sumargo ini punya sebuah lagu
yang sering dibawakan : Sepasang
mata bola. Sebagaimana anggota-
anggotanya, maka lagu itupun
disaiikan dalam bentuk musik
manis yang gampang drcerna,
sama sekali tidak nillmet, sim-
pel saia I Kemenangan Pretty
Sisters atas Aria Jurrior yang
paling bisa dicatat adalah mereka
terdiri dari perempuan semua dan
cantik-cantik. Dengan materi itu
mereka tinggal -mengatur gaya
penampilan sa.ia di samping mu-
siknya sendiri, serJangkan per-

soalan iain bisa disingkirkan.
Tapi jangan pula lupa. se,

awam-awamnya pendengar mu-
sik lndorresia, tidak berarti bahwa
Erna dan saudara-saudara kan-
dunqtrya tidak bisa bermusik
dengan baik, hanya saja yang
selama ini terlihat, mereka selalu
tampil dengan suatu gaya yang
sederhana. meskipu n siapapun tahu
bahwa mereka bisa main lebih
dari itu. Bahwa Pretty Sisters
punya kekhususan dalam alat-alat
tiupnya, maka Aria Junior lebih
menitik beratkan pada aransemen
musik secara keseluruhan, dibantu
pula oleh Dian Yang sekarang
sudah mulai pandai menggoyang
pantat, di samping vokalnya yang
sangat diandalkan itu.

Jika mengharapkan ulah-ulah-
nya Antique Clique dari kedua
grup ini, tentu saja tidak akan bisa
diketemukan, brarpun sampai
kiamat. Begitu pula kalau meng-

inglni lagak-lagunya almarhum
Dara Puspita, kedua grup tni
tidak akan berorientasi ke sana.
Pretty Sisters sesuai dengan na-

manya terdiri dari perempuan-
perempuan yang pretty (sedap

dipandang) dan Aria Junior, se-

suai pula dengan namanya terdiri
dari empat perempuan-perempuan
yang baru saja lepas dari akil-balig
plus satu laki-laki yang masih
duduk di kelas enam es-de, masih
muda-muda, barangkali nanti me
reka akan menjadi lebih baik dan
nrerupakan qrup perempuan lndo-
nesia yang bisa dibanggakan !

Dengan mempertemukan kedua-
nya, maka bisa cliadakan baro-
meter yang insidentil. Jika ma-
sing-masing tahu sudah sampai di
mana kelebihan lawannya masing-
masing, maka penyempurnaan diri
lebih laniut sangat diperlukan.

"Antara Pretty Sisters dan
Aria Junior tidak ada saing.

saingan," begitu Erna pernah
bilang.

"Persaingan terang-terangan
hampir tidak ada, tapi jauh di
dalam hati kenyataan itu pasti
tersimpan. Karena kalau tidak
bagaimana mereka bersemangat
meningkatkan diri ? Tanpa per-
saiqgan, tidak akan ada per,
juangan yang positil. Persaingan
sangat diperlukan semasih berada
dalam proporsi yang sebenarnya.

Akhirnya kepada Pretty Sis-
ters dari Aria Junior, tidak lain
kecuali harapan : Berjayalah ka-
lian di bumi Pertiwi ini, sebagei
dua grup perempuan yang teratas
di antara grup-grup sejenis lain-
nya. Selamat mencapai masa de-
pan yang lebih gemilang."**

HH
o

masi sedemikian rupa, hingga
menampilkan ketiga tukang-
rukang tiupny6 (Yuyun, Happy
dan Pretty) sebagai barisan depan.
Tapi dari ketiganya iangan di-
harapkan akting yang kelewatan,
karena mereka main dengan hati-
hati dan rnulus sekali.

instrumen kedua grup yang akan
berlaga malarn itu. Baru kali ini
kedua band Perempuan ini menge-
tengahkan alat-alat yang begitu
megahnya, walaupun alat-alat itu
boleh minjem dengan imbalan
bayar duit.

Memperhatikan alat-alat be-
gitu kita bisa tarik kesimpulan
bahwa kedua grup agaknya tak
mau kalah dalam aksi. Tergambar
kan dengan sepuluh rodis-rodis
Pretty Sisters yang dengan tekun
membenahi lighting yang masih
baru. Juga turun tangannya tuan
Arifin bossnya Aria Junior yang
juga Bapak anak-anak ke atas
panggung ngotak-ngatik dompet
dari kantong ngeluarin biaya
untuk persiapan itu.

Begitulah, sebahagian aiat-alar
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Cengarlah ltepuk tangan yang
cegiiu meriahnya dari pengunjung
yang semakin kedinginan. Dian
dengan Love child, diperdengar-
kan kepada penguniung. Lagu
perlama ini lumayan mengundang
penqunjung untuk merasa keha-
n.latan.

ARIA JUNIOR EMOSI

SETELAH lagu pertama ber-
lalu, Dian yang vokalis itu mem-
perkenalkan person-person Aria
Junior kepada pengunjung. Per-
kcnalan begitu indahnya karena
d i iringi demonstrasi gebukan
drum Rucly. Kemudian untuk
iagu kedua Ari Junior- memilih
lagu That's a way yang se'Jang
populer saat ini, dan Dian/Ani/lies
kelihatan emosi memperdengar-
kannya. Hal ini membuat hilang-
nya kejernihan musik Aria Junior.

R upanya Aria Junior setelah
Luncai Siman.juntak berdiri meng-
arahkan vr-lkal mereka, kini sudah
dapat memperdeirgarkan lagu-lagu
clari daerah Ba'.a|,.. Tiiak usyah

heran, "O lnang" begitu harmonis-
nya berkumandairg, unsur canon
sedikit dirnasukkan dalam meng-
aransir lagu ini. Dian, ani dan Lies
bertric denganSystim (koor gere-
ja). lrri merupakan surprise tentu-
nya untuk pencinta musik. Tapi
walaupun lagu ini cukup harmonis
diperdengarkan, juga belum meng-
undang tepuk tangan yang hebat,
sama nasibnya dengan lagu ter-
dahulu. Dian berusaha menarik
simpati penonlon, maka dia ing.at,

kalau penguniungTaman R ialebih
senang lagu-lagu Melayu, dan
" Penasaran"pun daPat bagian
diperlagukan. lni juga belum me-

ngundang sambutan yang hebat.
IVlaka Dian sebagai vokalis ter-
paksa menyerah kepada keadaan,
namun stage-act Dian yang Ang-
qrasny malam itu cukup baik, bah-
kan baru malam itulah Dian Ang-
graeni bcrlaeu dengan manisnya.
Maka Aria Ju nior mengetengahkan
You've got to breath dibawakan

(Ke halaman 12)
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Yth. Redaksi Junior,

(Biar dibaca oleh : Mashert
Mansyur, As Utama, J.

Lubis dan Soefie).

A. SEBAGAI pembaca tetaq ma-
jalah Juntor saYa ingin sekali
nulis surat buat kalian. Dan
kalau bisa tolong deh buatkan

, sebuah definisi tentang Pet-
bedaan-perbedaan antara Pen'
cinta, penggemar dan Pem'
baca, dan teiludaP ketiganYa
itu bagaimana tindakan-tin-
dakan anda misalnYa dalam
hal pengiriman-Pengiriman
naskah. Samakah ? SaYa rasa

tidak (ini menurut saYa saia

iadi kalian iangan cePat-cePat
gusar), sebab ada Perbedaan
antara pembaca dan Pencinta
(yang mestinya titp terbit beli
atau langganatt lartgsuttg).

B. Mutu, dilentakan maialah mu'
sik saya rasa ada iuga baiknYa
mengingat Junior lebih banYak

menulis artikel'artikel tentang
musik dan orang-orang Yang
saban harinya memang berke-
cin.tpung dalam musik. Namun
Junior disebut sebagat maialah
remaja. Kalau dikatokan maitt-

lah musik Junior kalah dengan

itu maialah ToP mauqun
Aktuil. Dalam artikel'artikel
lainnya Junior kalah sdma
mai alah-ma! alah sePerti Variasi
maupun Violeta. Lalu bagus'
nya Junior dinamakan maialah
apa ya ? Padahal menurut saYa

Junior punya banYak Peng'
gemar karena Poster-PosternY a

gede-gede dan bagus. Tam'
bahan pula harganYa murah.
Murah buat ukuran anak-anak
sekolah, iauh bila dibanding-
kan dengan harga ToP mauqun
Aktuil yang harganlta selangit
mahal.

TaPi akhir-akhir ini 'luntor
mulai pasang bandrol, melihat
makin banyak Penggemar, eh

harga naik. Kami tekankan
sekali hgi lunior laris karetta
mereka seneng PosternYa dan
murah. Jakarta ama Kudus latn
mas. Dan mudah-mudahan
dengan kenaikan harga ini
akan pula adanYa Penambahan
isi maupun mutu, saYa Yakin
akan tetap punYa banYak

simpatisan.

As Utama :
Kami tahu coretan-coretan ta'
nganmu Mngat bagus, mana
sih karya anda ?

Isi dong Junior dengan co-

retqn-coreta n anda lebfu'leb ih

dalam ruang asuhan Masheri
Mansyur itu ltuisi-Puisi cinta.
Sayo yakin ,lunior Pasti
tambah hidup.

A)'o dong ! loP PunYa
Goest Ballon. Junior PunYa As
Utam.a. Viva.

Moshert Mansyur :
Tulisan-tulisan anda dalam Pe'
nuturan bahasa menggunakan
bahasa yang kalau dalam. tata
bahasa. yang saYa Pelaiari di
sekolah dulu termasuk bahasa
"kacau-an" artinya bahasa
yang terpengaruh oleh
lceadaan masyarakatnYa, jadi
bahasa yang tiada menurut
tata cara dan tata bahasa
Indonesia. Dan itu sebetulnj'a
termasuk bahasa )'ang salah'

Tapi biarpun kata gu.ru bahasa
soya dulu. . " bahasa itu
hidup. Tapi kalau dalam Peng'
gunaannya begttu sembrawut
(tanpa memakai tata bahasa

yang benar) itu diPakai aPo

tidak termasuk : Pengrusakan
bahasa ?

Mohon jawaban.

Yang kalau mau baco

Junior miniem temen :

ANDHY WINARTO
Dalangan 513 Kudus -
Jateng.-

Jawaban Redaksi :
***Sebetulnya PertanYaan di atas

lebih tePatnYa saudara tujukan
pada Tuan Anton MoelYono'
basian Pembina bahasa lndonesia
yaig tangkringannYa di tivi itu.
Tapi kalau memang dibutuhkrn
dari kami, baiklah dan haraP

pasang kuping baik-baik :

- pencinta (suka-suka ditulis
pecinta - red), adalah orang
yang merasa makan tak enak,
tidur tak nYenYak bila belum
menemui apa Yang di-
cintainYa.

- penggemar. adalah orug Yang
merasa hiduPnYa belum sem-

purna bila belum bertemu
dengan aPa Yang digemarinYa.

- pembaca, oranS yang suka

membaca taPi ketimbang beli
lebih senang nebeng Pada
tetangganYa.

***Spesifik lho, Junior tetaP
ingin dianggaP sebagai majalah

Remafa (boleh Pakai nomer satu

di Indonesia) Yang tak ingin
nyontek sama Majalah milik orang
lain. Sekedar Permintaan' kalau
rnau bandingkan M{,ul^h Ju-

nior. jangan barttin3l:.n c:n,.=n
Majalah buatan d:larr neserL rl:i
ambillalr permiralan lL3-r rt':=n'
Boleh eng-eli .'

**+Jangan kuetir *rr [-ts:l::L:n
mdukis la:r. \andk*r l:n,ggal

maktnla atau *ail an1 :ee 'leh l

***Supala tahu $la ba.ha-sa

Indonesia itu mssih labil. Kela-

bilan berarri sualu keti,lak-
beresan. \ah. srPar a t'eres. Pe-

nyempurnaannl a Pertu dong kita
kembangkan. :cbaerm :n a h alnl'a
bahasa iru rnemen{ selalu

berkembang menurut ukuran
jaman. Ngerti don-e 1r-

Bun,q RcdaA:;i . ti:j - j' - '

I]AI,
baik

A
lah

lta!l',

ku
.lunior

saldaltorku stt71.:i ;i;ni: i ba(a

najalah itu.
Sebelutnttta -'-', . -'";' 14-

lam perkenalarl i.-,sr ;r;.... ttta.iaLolt

Junior di Jl. Kcl'tt: L;.;r:. -'" J
.lakarta.

Buttg Junior akt, i;1)1ilot1g

tanya tlait 174741t 1[.;;t'. -: .:ura
Icwal maialah kesn).itt-:'::.-, itti
1. Apakalt fidak da \\.;t:d\.\'ott

majalah Junior .1i kote Je'i:be r
indah khttsttsttta ciaii karesi'
denan BesLtki pada utnutttit-t a.

Kalatr ada sebutkatt ttctlidirya
kalatt tidak ada haroP kasih

tahu.
2" Kapan postertt)'a Koes Plus

dan No Krt6 rtttutcul.
Dan salut atas dirmikkllt.Ya
harga nrujalolt Junior lartg
harganya RP. 150. ' nrrtiatli
Rp.200, setnoga isinta ber'
tambah iuga.

Terimu kasih atas tiitcrintdn.t a

suratku ini, ittga tak ltqta salattt
buat Rekan-rekatt pcnggan10r ltta-

ialah lunior tli scluruh lrttlottesia
( Kompak Persalrubatan ).

Pengge m ar m ai alah J unior
ttd

S. JOKO ]1AIIL.'NDRY
Kart'awatt

Pentcla Tk. II
JEMBI,:R.

Jawaban Redaksi :

1. Kami memang belum mem-
punyai. Tapi kalau saudara
mempunyai calon, tolong se-

gera kasih tahu.
2. Nantikan saja deh ! ,

JANGAN KONYOL AH !

Yth. Redaksi Majalah Junior,

MEI\lBACA tentang tulisan
Sdr. D. Rochadi dalam majalah

Junior No.82 Yang berjudul
Fanny's GrouP kamPungan ? Jelas

terang bahwa tulisan Sdr' D'

(Ke halaman 39)
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O t/MN.no hot. tidak da
laki-laki, maka tidak ada
yang panits. Kemudian

paduan bunyi dari instrumen
band yang dibunyikan oleh manu-
sia-manusia gila musik yang cukup
histeris, berkumandang di aus
panggung mengiringi penyanyi
yang melagukan syair-syatr serta
mengundang perasaan manusia
untuk melakukan hubungan sex.

No Man, no hot, dalah motto
dari sebuah band edan bernama
The Tubes yang lahir di dataran
funeri k a, yang pem ai n-pe m ai n n y a

terdiri dari pxandu-pecandu he-
roin masing.masing .' Fae Waldo,
Vince Welnick, Michael Catton,
Rick Anderson, Prairie Prince,
serta Alice Cooger yang menjadi

biang keladinya alias orang kuat-
nya, serta satu gtup Penari terdiri
atas lima orang wanita, yang
berani menari bugil di bawah
pimpinan Elke, di mana mereka
selalu diboyong oleh The Tubes
untuk show musik.

Dan kota San Francisco adalah
tempat pagelaran prtama show
dannya The Tubes. hantpir boleh
diketakan bahwa anak muda re
maja di kota itu pka sekali olelt
hal-hal yang berbau atau bernada
sex. lebih-lebih kalau sifatnya
terbuka, seperti halnya The Tubes
dengan gtu grup wanita muda
penari yang sudah tak kenal
malu, yang pada suatu ketika
yaitu di suatu malam pan jang,
telah terjdi show dan sampai
pagi buta.

Sebelumnya, iklan-iklan dan
slogan-slogan untuk strow The
Tubes yang maha gawat, terpan-
cang di sudut-sudut kota San
Francisco, dan saat tibanya ma-
lam show, berduyun-duyun anak-
anak muda remaja, menghabisi

SHOWBANtr
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waktunya bercama The Tubes. di
mana pmain-pemain Eand The
Tubes terkadang dibantu iuga
oleh isteri-isteri mereka, dan
sudah tentu kalau si isteri-isteri
yang lihai memainkan instrumen
The Tubes, tidak mau kalah
dengan suami-suami mereka,
maka buahdada-buahdada
montok tanpa busana, bergqrak
b&as, serta gratis untuk ditonton
darah4arah muda, jadr pematn
pematn The Tubes terdiri atas
dua grup, yattu grup suami-suami
dan grup isteri-isteri. Keamanan
dalam Show The Tubes yang
paling menyala di San Francisco
itu dapat dijamin, luka-luka kecil
tak berarti yang diderita oleh
penonton-penonton muda, bukan
suatu problem bagi petugas-
petugas keamanan.

Sewaktu berkumanding lagu
"Space 9aby" serta "What do you
want f rom life" mengiringi penari
penari wanita muda, yang me'
nanggalkan helai demi helai kain
pembungkus tubuh penart, serta
diiringi gerakan-gerakan yang me
rangsang, tidak lagi terdengar
tepuk tangan maupun teriakan'
teriakan histeris dari penonton.

Y ang terdengar hanyalah
dengus napas.napas muda remaia
yang terkulai lemah, tersandar di
gundukan-gundukan tanah dan

sudah tanpa elana, malah ada
yang naik sampai di atas pang-
gung, juga sudah tanpa celana,
baik penonton laki-laki maupun
wanita, terutama yang berada di
dekat panggung, rata-rata sudah
te rk ulai.

Dan... Astaga ! Apa yang
dilihat oleh petugas-petugas ke
amanan dari balik warna-warni
sorotan dan kerdipan lampu
disco ??? ternyata baik penonfon
laki-laki maupun wanita yang
mayoritas ntuda remaja, tanpa
malu-malu dan acuh, melakukan
Onani massal. Astaga, bukan
hanya dua jenrs manusia saja yang
saling berpelukan dengan ketat
tetapi iuga yang sejenis saling
rangkul-rangkulan sampai te?
kulai karena puas.

Akhirnya, dengan terpaksa
enam unit mobil pemadam ke-
bakaran melakukan operast sapu
bersih.

Keesokan paginya sewaktu
matahari memancarkan sinar,
taman terindah kesayangan kaum
tua (penduduk) San Francisco,
bukan lagi menjadi tempat bunga
yang berbau harum semerbak,
tetapi berobah menjadi taman
celana, dan astaga pesing sekali-
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s
UNGGUH menegangkan pada waktu ttu.
Terbetik saja berita The Beatles mengeluarkan
single baru, setiap orang akan memasang

nolong nyawa si bayi, Dia selamat
dan tidak seorangpun menduga
Ringo yang b'ertubuh kecil dan
lemah itu kelak kemudian men-
ladi "raksasa".

Waktu berumur 6 tahun dia
mengalami usus buntu. Di rumah
sakit dia meminta secangkir teh,
tetapi mendapat .lawaban : "nanti

*

kuping mendengarkan siaran Radio London. Bukan
main ! Memang pada tahun enampuluhan tanpa
Beatles agaknya dunia musik kering gersang. The
Beatles ! Siapakah mereka itu ?

Baru saja Fred Lennon ber-
sama kapalnya meninggalkan Ke'
pulauan Karabia kembali ke Liver'
pool, dia harus berangkat lagi.
Padahal isterinya sedang hamil.
Dalam musim panas tahun 1940
Liverpool dihujani bom. Perang
Dunia ll_pecah. Julia yang ma(in
bertambah besar hamilnya merasa
tidak aman kalau melahirkan di
rumah.

Sesaat mulai terasa akan me.
lahirkan, Julia pergi ke kramklinik
di Oxford Street. Pagi hari sekitar
pukul 7 bertepatan dengan 9
Oktober 1940, Julia melahirkan
bayi laki-laki. Dan sesaat bayi
mulai mengisap udara, Liverpool
dihujani bom dengan dahsyatnya.
Rumah Julia ikut menjadi puing.

Anaknya yang baru lahir di-
berinya nama John Winston
Lrnnon. Julia melekatkan sebagi-
an nama dari pemimpin negara
yang dicintainya, Waktu Winston
Churchill tak terpilih lagi, Julia
tidsk morasa menyesal mengaba-
dikan namanya kepada anaknya.
Setelah John mencapai umur satu
sotengah tahun, kiriman uang dari
ayahnya yang selama ini datang
dengan setia, tiba-tiba dihentikan,
Perusahaan di mana Fred bekerja
memberikan penjelasan kepada
Julia bahwa suaminya tidak di-
katahui lagi berada di mana, Julia
putus a8a dan kecewa.

Menghadapi keadaan yang ser-
ba sulit itu terpaksa Julia bekerja,
t€mentara anaknya dititipken ke-
pada Mimi adiknya,

Waktu John berumur 5 tahun
tiba-tiba ayahnya muncul. Dengan
berbagai alasan dan cerita burung,
Fred mencoba mengelakkan tang-
gung jawab atas kesengsaraan
anak isterinya. Julia tidak meng-
hiraukan kehadiran suaminya,
Suatu hari Fred membawa pargi
anaknya manonton, tetapi tidak
kembali pulang, Julia bertindak
dari berhabil membawa pulang

, anaknya. Fred membujuk isterinya
rupaya ikut ke Selaidia Baru,
tetapi Julia menolak. John yang
baru berumur 6 tahun harus
memilih, ikut ayah ke Selandia
Baru atau tetap bersama ibu di
Liverpool, .John memilih yang
terakhir, Seiak itu Fred tak
pernah lagi bertemu dengan anak-
nya. Ketika kemudian dia men-
dengar a4aknya menjadi orang
termashu r, dia berusaha men-
dekati, Tetapi John tidak meng-
hiraukannya. Jangankan ber-
hadapan muka, uangpun tak per-
nah memberinya.

Keluarga Strrkcy sangat miB-
kin, Apa yang monjadi pendorong $ORY

BAGIAN
PEBTAMA

rt
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Ringo ialah bahwa miskin bukan-
lah keturunan. Dengan keYakinan'
ini dia berusaha menaari kekaYa-
an. Bichard Starkey (Ringo) di-
lahirkan 7'Juli 1940. Kelahiran-
nya mengalami kesulitan dan
terpaksa dokter menggunakan
tang. Berminggu-minggu para dok-
ter dalam kecemasan untuk me



sesudah operasi". Sepuluh minggu
lamanya dia harus berbaring di
rumah sakit. Selama itu pr.rla dia
sering tak sadarkan diri. Baru satu
tahun kemudian R ingo ke luar
dari rumah sakit. Sekolahnya
terlantar, Bukan karena sakit,
tetapi Ringo termasuk anak yang
tak tertarik menghadap pelalaran.
Untuk menghitung sampai 11 saia
dia tak bisa. Pada waktu anggota
Beatles lainnya sudah duduk di
sekolah menengah, Ringo bekerja
di kapal turis sebagai pelayan.

Lain dengan George Harrison.
Keadaan lingkungan hidupnya
cukup ideal dan menyenangkan.
Tetapi dari empat anak Harrold
dan Louise Harrison hanya Geor-
ge yang lemah, George Harrison
dilahirkan pada 25 Pebruari 1943
dan keadaan dunia sedang kacau.
Ayahnya menjadi penganggur dan
harus hidup hemat.

George seiak umur 3 tahun
sudah mulai harus belajar apa
hidup ini sebenarnya. Sering dia
disuruh membeli sesuatu tanpa
diberi secarik kertas. Kemudian
apa yang dia ingat waktu sekolah
hanya bentakan: "Harrison,
Kelly dan Werker's ke luar dari
klas l" Bukan soal pelajaran, te-
tapi juga pakaian yang dipakai-
nya, juga rambutnya yang tak
pernah dicukur, "ltu bukan pakai-
an sekolah Harrison", tBgur guru-
nya, Alfrod Smith, Dan Smith ini
kemudian mencari paman ipar
John Lennon. Apa yang dialami
George juga pernah dialami John
cli sekolahnya,

Paul McCartney lahir ke dunia
dalam kalangan serba mewah,
lbunya bekas kepala perawat
bagian kramklinik R.S.Walton^
Tidak heran waktu mau melahir-
kan mendapat klas satu. Paul lahir
18 Juni 1942, Paul dan adiknya
lVlichael dibesarkan dalam keluar-
ga yang rukun. Tetapi ayahnya
yang sudah 40 tahun ketika Paul
lahir, lebih memanlakan anak
sulungnya. Mike merasa tersisih-
kan, itulah sebabnya kemudian
Mike sering menentang ayahnya.
Paul tidak tergolong anak pintar.
Dia pemarah, keras kepala, tetapi
jujur. Meskipun dalam sekolah
tidak termasuk anak pandai, te-
tapi tak pernah menyusahkan
orang tuanya,

Sekolah Menengah The Ouarry
Bank bukan sekolah luar biasa,
tetapi sudah berhasil menelorkan
murid-murid yang kelak menjadi
terkenal dan termashur. Di salah
satu lorong selama bertahun-
tahun tergantung dua potret be-
kas murid sekolah itu yang
kemudian menjadi negarawan.
Peter Shore dan William Rodges
berhasil menjadi menteri. Tetapi
The Ouarry Bank tidak mengira
bahwa dua bekas muridnya John
Lennon dan Paul McCartngy men.
jadi mashur.

Tidak seorangpun di antara
para gurunya yang menduga apa
masa depan John dan Paul.

l-<timewa

Sebagai murid John sangat mun-
dur dalam pelajaran dan hampir
saja diusir dari sekolah. Dia tidak
mau menerima apa itu kekuasaan
guru. Salah seorang sahabatnya,
lvan Vaughan. juga berontak.
Mungkin karena sehaluan itulah
mereka bersahabat. Mereka lebih
merupakan anak urakan daripada
pelalar sekolah menengah.

John dan lvan tertarik rock'n'
roll Amerika yang pada waktu itu
mulai mengalir ke Eropa. Mereka
memuja Elvis.dan musik pop
poriode pra-beatles, sekalipun me-
reka sebenarnya belum paham
cara bagaimana momainkannya,
Sejak masih duduk di bangku
sekolah mereka sudah meniru
Lonnio Donegan yang waktu itu
menjadi pujaan .jutaan penggemar.
Dia rpemainkan $kiff le, permainan
yang sangat mudah bagi siapa saja
yang sudah mengerti not pada
gitar, lni dengan mudahnyadapat
ditiru John "Gampang sokali",
kata John mengakui kemudian.

Di sekolahnya dia membentuk
The Quarry. Grup ini hampir tiap
minggu ganti f ormasi. Kalau
merasa kurang puas diganti -
sekalipun John dan lvan belum
menguasai penuh alat musik.
Suatu hari lvan membawa teman-
nya yang mengenal teks lagu-lagu
"Tw6nty Flighr Hock" dan "Bs
Bop A Lula" dan mampu meniru
Little Richard, John pada hari itu
sedang mabuk meskipun undang-

lagi seorang teman dan diPer-
kenalkan kepada John. Teman
baru yang bertubuh kurus ini
ternyata mahir memainkan gitar
daripada Paul. lvan bertambah
sakit hati ketika John mengelLrar-
kan ucapan, 'llvan masih hijau",
katanya, "hampir tiga tahun dia
ikut tapi tak ada kemajuannya".
Kemudian kepada pendatang baru
John berkata: "Kau boleh ikut
kapan saia kau mau". Anak muda
yang bertubuh kurus tidak lain
edalah George Harrison, mene-
rima tawaran itu dengan gembira.
Dia merasa banEga bisa ikut
memakai kemela lila, jaket kulit,
celana sempit dan rambut dibiar-
kan tumbuh panlang. Satu hal
yang sangat mengesankan,

Dalam beberapa minggu saja
John mulai mengagumi pendatang
baru yang bertubuh kurus itu. Dia
lebih banyak mengenal nada tang-
ga lggu daripada John maupun
Paul. Sekalipun demikian George
selalu merendahkan diri dan ba-
nyak bertanya kepada teman-
temannya. Sebab dia merasa
kuatir didepak kalau tak pandai
membawa diri. Sering apabila
John maupun Paul berhasil mem.
buat lagu baru, George selalu
bertanya: "Bagaimana lagunya 7"
tanyanya, "kalian gampang betul
menyu$un lagu". Waktu itu mu-
sim panas 1958, John sangat
gembira dsngan bartambah pesat-
nya kemajuan grup. Tetapi se-
bulan kemudian kegembiraan
John lenyap seperti ombun dir
sinari matahari.

Mimi selalu mengantar kakak.
nya ka halte bis. Tetapi pada
malam 15 Juli 1958 Julia pulang
lebih cepat sehingga Mimi tak
sempat mengantar. Belum lagi
beber.apa menit Julia keluar me-
ninggalkan. rumah, Mimi men.
dengar suara mobil diram dan
jeritan-jeritan" Mimi lari ke luar
dan menamukan kakaknya mati
terkapar dilanggar mobil,
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undang melarang anak di bawah
umur meminum-minuman keras.
Itulah sebabnya dia tak ingat lagi
hari dalam musim panas itu.
Tidak demikian bagi Paul McCart-
ney, dia masih ingat benar hari
yang mengesankan itu, Karena dia
sendiri yang meniru Little Ri-
chard.

McCartney dapat megulis dan
menggubah lagu sejak dia pertama
kali memegang gitar dan makin
berkembang. Selama The Ouarry
tidak mengadakan kegiatan Mc-
Cartney memainkan lagu gubah-
annya sendiri. di antaranya "l
Lost My Little Girl". Lennon
kagum. Malam itu juga mcreka
berlatih dan ternyata berhasil^
lvan Vaughan sama sekali tak
dapat mengikuti dan sampai pada
produksi yang pertama dia tidak
ikut serta John Lennon tidak
peduli menghadapi lvan yang
msrasa kurang senang, "Kami
tetap bersatu", kata Lennon,
"meskipun ada yang mengatakan
aku dan Faul gila, Selak somula
kamiberdua bisa kerla sama'i Paul
dan John bertambah akrab, ter"
utama setelah grup bartambah
maju dan tumbuh dengan baik.
Siapa saja yang tak dapat meng-
ikuti gerak kedua sahabat itu
lebih baik mundur. Bahkan lvan
sendiri merasa disingkirkan. De-
ngan rapatnya hubungan antara
John dan McCartney seharusnya
lvan tahu gelagat. lvan membawa

o



Yang Lebih Lengkap Dibalik Pernikahan

iDa=tosani

I
mulut
kahan yang telah dilangsungkan
tanggal 30 Desember 1975 itu.
Yang dimaksud mereka tidak raln

lda Royani penyanyi PoP lndo-
nesia yang rupanya secara "diam'
diam" telah mempercepat ladwal
pernikahan. lvlenurut rencana se-

perti apa yang pernah dikatakan
lda kepada Junior bahwa Perni-
kahan dengan putera Sultan Pa'
hang, Tengku A.Aziz, sedianYa
akan dilangsungkan pada tltrlan
Maret, tetapi proses pernikahan
yang "mendadak" itu tidak lain
akibat keponakan sang suami
akan melangsungkan pula Perni'
kahan pada bulan fVlaret tersebut.
Terpaksalah lda Royani di "Pa-
jang" lebih dulu sebagai Pengan-
tin.

SEMINGGU KEMUDIAN

DA tak perawan lagi !"
I 
terdengar beberapa anak.

I anak muda yang ber-
usil mengomentari perni-

baru itu menggembirakan. lda
Royani seminggu setelah Pern i-

kahannya tetap kelihatan "ber-
cahaya" seolah-olah cahaYa Yang
selama ini dimilikinva bertarnbah
cerah, sehingga wajah Yang carttik
dengan kulit yang kehitam-hitam-
an itu bertambah "semarak" saja.

Ketika Junior beriumPa dengan
lda di rumah kediamannya kom-
pleks Bank lndonesia Kemang-
gisan Jakarta, lda masih tidur
bersama sang suami. HamPir satu

iam menunggu barulah lda ke luar
dengan dandanan Pakaian tidur

"Wah sorry ya, lda pakaian

begini", komentarnya mula-mula.
Soalnya lda dan suami terlampau
lelah. Banyak sekali tamu-tamu
yang datang, sehingga tak ada

waktu untuk istirahat.
" Ya begitulah pengantin

baru", sambunq Junior. Lalu lda
dengan tersenyum menjawab sing-
kat saia : "Ah sekarang ini bukan
pengantin baru lagi. lda kan sudah
semlnggu nikahnya !", kata lda
Royani.

"Tapi lucu !" kata lda lagi.
"Lho apanya yang lucu ?"
"lda tak sangka sudah nikah.

Jika bangun pagi-pagi, lda kadang-
kadang tersenyum, sambil meng-
khayal, kok lda sudah kawin
Ya!

Memang lda Royani selalu
berkata polos, Setelah maupun
sebelum pernikahannya dia tidak
ingin menyembunyikan sesuatu
yang menjadi "rahasia" hidupnya.
Barangkali sudah watak lda yang
supel dan selalu ramah dalam
setiap pergaulan.

"Soal itu, sepandai-pandai-
nyalah", kata lda Royani mengo-
mentari berapa anak yang akan
diidanrkannya. Diapurl lalu ter-
tawa, sambil menepuk-nePuk
paha suaminya Vang tetap "setia"
rnendampingi ketika ngobrol
dengan kedua pengantin baru ini.

Suaminya yang pernah men-
dapat pendidikan di bidang kemi-
literan' dan terakhir "keluar"
denqan pangkat Kapten tersebut
hanya mengangguk-angguk saja.

Barangkali ingin menyatakan per-

setujuannva dengan apa vang
dikatakan lda tadi.

KENAPA IDI\ NTKAH ?

YAH itu sudah jodoh l" kata
lda. "Soalnya semua orang ba-
rangkali ngerti bahwa pernikahan
itu tak dapat seenaknya saja,

Cobalah bayangkan bukan lan-
taran apa-apa. Bukan karena dia
putera Sultan, bukan pula dia
ganteng, bukan sekali-sekali bu-

kan ! Hanya suami saya ini
terlampau baik. Ya, dia orangnYa
baik, memang betul-betul baik.
Dengan kebaikannya itu akhirnYa
saya jatuh cinta !"

"Padahal mula-mula kenal
saya itu muak lihatnya. Sampai-
sampai dalam hati saya berPikir,
lho orang ini sudah saya bilang
bahwa saya' lrrnya pacar kok
masih nguber-nguber terus. Di
mana otaknya ? Tapi, lama-lama
perasaan benci itu rupanya kok
bisa jadi sayang. Heran, sungguh
heran, lda kok bisa nikah sama

dia !" ulas lda pada awal Perke-
nalan mereka.

Tetapi sekarang ini lda RoYani
barangkalr tak perlu lagi ber-

ousing-pusing kepala.
. "Peristiwa yang dulu-dulu itu

tak perlu diingat lagi !" tegas dan
seolah berresan lda mengomen-
tarinya. Ya, saya enggak mau
ingat lagi. Sudahlah yang sudah
tak perlu dibincangkan l" tam-
bahnya.

Tetapi mengapa iustru lda
sendiri yang membincangkan pe-
ristiwa dulunva oada Junior 7
Bupanya dia 'punya kisah ter-
sendiri pada hari-hari menjelang
pernikahan itu. Sebab beberaPa
hari sebelum upaclra pernikahan,
lda hampir-hampir tak bisa untuk
menutupkan mata. PikirannYa
bukan lagi kepada karir, bukan
pula 6ada "pernikahan" itu, me-
lainkan jauh ke seberang lautan,
sampai-sampai ke suatu benua.
Tak lain konsentrasinya melaYang
samoai di Amerika ! Di sana eks
kekasihnya mungkin sedang me-
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lamun, ketika surat undangan
yang dikirimkan itu tiba. Barang-
kali, pemuda yang diketahuisalah
seorang" teman intimnya" ber-
pikir : "Oh lda sudah nikah Ya !"

Justru itu persis hari Perni-
kahan, lda menerima surat dari
sang bekas kekasih dengan kata-
kata cukup simpatik: Selamat
atas pernikahan lda & suami.
Semoga bahagia !

Menerima ucapan selamat itu
lda hampir-hampir tak daPat
untuk menahan air matanYa. Dia

teringat bagaimana "manisnYa"
hubunqan mereka, sehingga men-

ceritakan "kisah kasih" akibat
kedatangan ucaPan selamat dari
orang yang disaYangi sebelum
suaminya sekarang. Air mata lda
berlinang, tapi untunglah dia
c€pat mengalihkan Pembicaraan
yang lain.

"Yah lda paling susah iatuh
cinta. Barangkali, ini cinta lda
yang kedua dan terakhir", kata'
nya kepada Junror.

WASIF YAFISHAM.-
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TIPBUAT:

GOIDBI.ESS,StrS
&GIANTSTEP

ARTHUR

s
AS ber has menE.lasr

Grant SIep (lr lsto a ranll
qal 28 PebrLiari 76 yanq

.lu T Llak l-"rl.l( banyak a'llu-
menlasr la,l hahwa SAS mmana
mempes()nakan, p-or tam.r lewal
p0nqaluran sinar spot 1lthlnya
yanq sedip nian (lan kedua mcla
lur l.gu-iaqunya yinq su(]ah akralr
d.nq;rn publrk

Seh.r rkrva Ginnr Slep ter
pnksa (ka au trol0h drkalakan
durr, k r;rr) m0rr.lrdakan lrm.
sessr()n aian menulup acai, m, !m
rlu (lenqan be main bersami Ar
lhrir Sunaltra dan Svcch Apakah
scl)al)ny! (lLar1 Sl0p kuran! ber
hasr 7 K0srmpulannVn ada ah

fvle ekr kalah (Ja arr Irghlr,rg Llarr

dllu laou yairn drs:rlrkJn sama
sclialr rs n! baor p0ngunlun! mi
am 1u, krcu!l Lleberapa agu

sepo I lJl! l- te .lan Ar Polutron
s!l r. Benny Subarja cs te, la u

boran fliembarwakan semua ;qu
lagu cplaanrrya s0nalr, tanPa
m{rm{)erhriun!lkan akarl bcr hasr

LJsaha ,f; scyogyanya (l 1un

langl Tap !mrn!nVa h!ruslnh
iel)at, karrna kerrirpa mereka
trCak menve rpkan salah saru laqu

Rolling Stones, Yes atau Lynyrd
Skynyrd (rrup dail Amer ka rnr
punya liga gilaris, berbandinq Daqt
G ant Srep yanq 2 grtarrs) umpa.
mrnya 7 Sebab dengan Iagu allu
yang su(lah clikena , l) sa mem.
hcr'(an luniangan l:ada agu.agu
yan! l)e um popu er Suatu con
roh. Deep Purple waklu meng
adakan pcrlunJukan d Jakarta
membuka pcrtunjukannya dengan
Burn, sebr!um meanlulinya de.
ngan I ady Luck, Love Child,
Geltrn.J Frghlor dan la n.lain yanq

draml)il dnrr all)urn mereka ler
l)ri Lr Come Tastn The Eanci

\4eieka lakukan hai tersebul ka
rena lahu bahwa Burn suclah

d kenal di neqer inr, beqrtu tuga
alasannva ketika mereka mem
lrawrkan Smoke On Tha Water,
Srormllringer, Soldrer of Forrune
dan Lazy, semua agu-lagu ama
ilu aliharapkan mr:rupakan pem

bantu b.gl agu-lagu Vang baru
Giant Step sendiri memanq

punya lagu-lagu lama sepertr My
Life dan Air Polution, ttspi agak-
nya 2 lagu ini sala masrh be um
merupakan peml)antu Vanq kuai.
Alaogkah ba knya jrka pada ma
lam itu mereka juqa membawakan
laou-laqu Iunky, karena liqhlrng
yang berkeclip-kedip macam pesta

ARTHUR : menunjukkan kerancakannya. BENNY SUBARJA

lndonesia ada Sas. lVlemang cuma
seqelintir saja gruP gruP Yang
anggotanya 3 orang, karena de-

ngan manusia seiumlah rtu dibu_

tuhkan kemampuan banyak
untuk mengangkal sebuah lagu

menjadl komPlit sebagai sebuah

suguhan nikmal.
Dalam hal ini kemampuan

Syech harus ditingkat lagi, juga
Sunatha seyogyanya menambah
koleksi perbendaharaan variasi
permainannya, Arthur yang me-
rupakan brntang Sas iangan PUla
berpuas diri, karena perasaan

besar pada diri sendiri biasanya
akan menvebabkan tergalinva lo_

bang kubur saja. Dengan tanpa
bosan bosan mempelaiari ilmu-
llmu yang masih tercecer, niscaya
Sas akan bertambah mantap dan
merupakan superqrup lndonesia
yanq tanpa tandingan. Tapi se_

karang masih belum, karena God
Bles masih berdiri dengen me_
gahnya dan Sas belum pernah ber
iumpa stu panggung dengan anak,
anak Jakarta itu. Suatu hal yang
harus diingat, Achmad Albar ada-
lah penyanyi rock lndonesia yang
sulir dicari duanya. Dia dibantu
pula oleh rekan{ekannya yang
bukan sembarrnoan fiusisi rock,
maka iadilan God Bless ssbagai
grup yang harus diperhitungkan
set iap wak tu.

Adalah sebuah idea Vanq baik
sekali, lika Sas, Cod Bless dan
Giani Step dipertemukan dalam
satu flanggung, hingsa akan men-
jadi jelas siapa di atas siapa,
walaupun untuk itu yang menjadi
juri idalah penonton-fEnonton.

Nah. untuk anak-anak Sura.
baya : Arthur, Sunatha dan
Syech, serta anak anak Eandung :

Albert, Adhi, Yanto, Bennv Su-
barja dan Deddy Dores dan
anak-anak Jakarla : Achmad A1-

bar, Teddy, Jan, Donny dan
Yonky, bisakah kalian diper'
temukan dalam salu panggung ?

Bukannya kalian akan diadu se'
perti ayam atau banteng, tapi
untuk menambah gairah pening-
katan diri. khusus dalam musik
keras,

Maialah Junior setiap waktu
membuka tangan untuk hal itu
dan kalau perlu diadakan di
tempat yang netral Medan um-
pamanya, setuiu ?

Sorl bobol rnusrk, Grant Step
lidak hc ada.ii bawah Sas Hrnya
sala cara mereka menqe(lepankan
musrk itu scndr tidak dengan
cara yang malang Suatu contoh,
solo drum Yrnto ternVala kuraoq
ke!uar suar anya, hal rnr meru
l)nkan kesalahan sourrd sysrem,
tJpr kenap;r I (ldk (lralasr sebe'

umnya,) \,40mang a al alal G'rn1
Step nralanr ru clrprniam dar sin,
srfL {prntam denqan Lmhalan ba

yaraf), tapr nL bukan e asan

unluk bermarn lldak baljuS Ka
,ena Yanlo lcbih darr Syech.
begilu;uga Alberl Wanriln P0nva
penlrlan yrnq Yahuc (lan clra

bo eh banqqa bahwa mr:reka bt:r

aala Ll alas Sunalh;r N;mun
mcreka kalah tuoa, krrcnii malam
rru. dde ah ve-show d3n bu
kannya F!strva N/lusrk Rock
Droqan oqu lagu Chrldood & Sea

Brd, Evo War, lVy Lrle, A
Fo, lunc P. aclise .]!n A r Poluf on
pada babak pe,lama, Grant Step
rnasrh mend ngan. TaP mereka
t)clul-bclui menjadr kdcau dalam
babak kedua den[rarr laqu l.qu
f)ec srcrns, Pens ve, Same Sun dan
1B Yoars Old Drsebabkan iidak
d banlu agu. agu vang sudah
d kenal sebeluftlnyii. Untung saia

Benny berotak ence,, h ngga dia
lan!tsung memanggil Arthut. Su

nalha dan Syech, htn{rga leria(lrlah
jarn.sr:ss oi yang membag srm
patik penonton kepada anak anak
Bandung r1u

SEPEPTI luga dr Taman Ria

yrn\l l.citr, Sas mtmbul a Pet

runtul rnnyr clen!an Babv Rock
yang mereka ciptakan sendiri Se-

anjulnya mereka membawakan
laqu-laqu Pu ple, ELP (lan ZePPe

lin lstimelaa dalam Stairwav To
Heaven, Sun.lha meml*rgunakan
Urtar akustrk sebelum memPera
gakan kehebalannya pada gitar
lrstf k Lagu rni iadi manrs dan
penonton terbawa simPatik,rVa
pada Sunalha yanq mereka anqgap
h(ibat ru, begitu juga dalam Slirl
Yo! Turn Me On.nya Emerson
Lake & Palmer. laqi laqi Pentilan
grtar akustik Sunatha menim'
bulkan pesona publrk baginya.

Di samping lagu lagu ELP,
banyak lagu lagu ZcPPelin Yang
cocok clengan Sas. UmPamanYa

Stairway To Heaven, kemudian
bisa dilambahkan dengan Whoe
Lotta love, Bran Y Aur Stomp,
Living Livinq Love, bahkan Black
Dog Sedangkan tip khusus untuk
Arrhur, jrka mau main kla'

sikan dengan orqannya, kenapa t i

dak mengambil lagu The Six Wives
Of HenryVll I nya Yes,semasa Rick
Wakeman masih bergabung ? Atau
ragu lagu B ick Wakerrran sekarang,
seperti Journey dan Krng Arthur
& His Round Table ? Juga lagu-
lagu Black Sabbath tidak akan
banyak kesulitan bagi Sas, karena
grup rnr boleh dikatakan punya
musrk trio, sebab anggota ke'
cmpal Ozzy sebagai vokalis saia,

sebagaimana halnya Robert Plant
dalam Lez Zel)peiin.

Lagu lagunya Derp Purple bah-
kan kurang cocok untuk Sas,

karena hampir semua iaqu Purple
suara-suara gltar, bas dan organ
be!a1an l)ersama, suatu hal yang

sulit dilakukao Sas, apalaqi drum
harus terus berdentam pula Tapi
mengrnqat populernya lagu lagu
grup itu rli lndonesia, memang
llrlak ada salahnVa disaiikan. De
ngan pertimbangan-Pertimbangan
yang semasak-masaknya. R ing_

kasnya, Sas t)isa lebih baik dari
sekarang dan memFrbanyak ko_
lekslla$u lagu yang dikua$i untuk
melakukan pertunjukan di mana
saia.

Karena cara pemblokingan
panggung oleh Arthur dan Su-
nalha sudah vrmpurna, dengan
hanya berdua sja mereka
mampu mengisi kekosongan.
kekcriongan panggung dengan
bagus sekali. Sunatha dengan
gerakan-geraknr indnis disertai se-

nyum-senyum ilu, diperkuat Ar_

thur' yang suka membalik'
ballkkan organ dan iungkir bclik
tanpd berhenti main bas, suatu
tnck yang sangat perlu dalam
sebuah ;xrtuojukan seperti rt!.
Jelasnya untuk stage-act, Sas

tingqal rnenyempurnakannya saia

alau kalau mungkin menambah
lightingnya dengan spotlight-spot-
light khusus yang diarah pada

masing'masing pemain. Hingga
jika terjadi . solo drum, areal
panggung yang benderang hanya'
lah Syech dan set drumnya,
begitu juga baEi Sun dan Arthur.

Sas sudah merupakan ketiang'
gaan, karena kalian cuma bertiga
dan mampu menyajikan musik'
musik yang bagus pula- Kalau
kalian terus meninggikan kwalitas,
suatu ketika nanti bukan impian

'kosong bahwa Sas bisa dibovong
ke luar negeri untuk melakukan
rekaman seperti vang kalian citaj-
ciraka n.

Kalau di Amerika ada LP, di
Italia adalah Banco, maka di

HH
o

l
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Miil*$itfrtT;{*
adanva beberaPa duel antara gruP

dari 
-dalam kota VS luar kota

rnuurun hanYa bcrkisar dalam

kota saia. Namun dari sekian jcnis

duel di bidang brcng-brcngan itu

selalu saja Penilaian diberikan
kcoada sebuah grup Yang sebcnar-

nya cukup dikenal oleh artis-artis

Ibu koti Yang termasuk juga

kcpada grup-gruP dari luar kota
yang Pernah berkesemPatan
untut .du "otot" dengannYa di

DARI SEMARANG MAKIN SELANGIT

dcngkot". Mengapa ? Memang
banyak hal-hal Yang tidak di
dapati scperti Pakaian Yang ek-

sontrik, hiasan rambut demikian
juga variasi Permainan untuk
menarik publik sePerti demon-
strasi penggantungan dan lain{ain
yang dilembari dengan magic Pada
grup ini. Mereka namPak tcnang-
tenang saja di samPing wajah-
wajah yang justru namPak lebih
galant. Tapi begitu membawakan
lagu keras, macam orang kesuruP
an. siapa saja, sejak dari organ,

waktu - waktu Yang lalu' TaPi

kalau tokh artis-artis Ibu kota

banyak meminta kePada Panitia
yang rnengundangnYa agar kalau

Lisa aiiringi oleh gruP tersobut,

bukan bcrarti gruP ini hanYa

"mampu" sebagai Pengiring' Kc-

nvatain berbicara bahwa sctelah

,rm PenYanYi mcninggalkan
pentas banYak hadirin bcrteriak-
ieriak agar grup tcrsebut mcncrus-

kan pcrmainannYa sendiri' Dan

srup yang sedang sclangit itu
,duiuh "Dtugon" yang bcrdomisili
di Jl. Jagalan No.34 Semarang'

Para Penggemar musik tentu
mengenal apa dan siaPa itu gruP

AKA dari mana dan bagainlana
kelanjutannYa. God Bless dari
kota Betawi Yang Pernah me
rcbut hati masYarakat Peng€lemar
ru usik-musik beraliran kcras'

Kalau kcdua gruP itu meruPakan
kebanggaan kota Pahlawan dan

penggemar musik Y

dijumpai oleh Junior

drum, melody, bass gitar
kepada peniup saksoPon
penggesek biolanya.

maupun
Seorang

ang seilng
dalam

bisalah dicatat
ana,

berapa sho sempat berkata
samtil geleng-geleng kePala
"Bukan main, bisa-bisa Dragon
kelak benar-benar meruPakan
Naga akan melahap semuayang

musik ada di kawasangrup yalrg
Indoncsia ini ! Coba demi-
kian antara lain orang
mau disebut nantanYa itu.
jelas orang tersebut selalu
nycdiakan waktunYa bila ada
musik mengadakan duel.

Melihat prestasi dari gruP Y

bclurn mau l:kantan s:Panj ang

dibiayai oleh cukong-cukong (ka-

rena baru bersedia bila dongan
biaya sendiri) ini

Organ l Lesm
SLA, mulai tcrjun kr: musik
1969 dan sudah pindah 1 1

sejak dari "Meby Musica" J

d grup-grup
terakhir (p

d ko ta
Jakarta, demikian juga halnYa
dongan Dragon. Sebab pcrmainan-
nya identik dengan kedua gruP
tersebut. Apakah grup dari kota
Semarang yang lahir di akhir
Desember 1973 ini menjiplak dari
mereka ? Kalau berdasarkan
tahun berdirinya hal itu tak
mungkin terjadi, apalagi grup ini
tidak mcrupakan kwartet taPi
pemainnya lima orang dengan
pelengkap seorang vokal. Di bi
dang lain yang patut "diirikan"

oleh grup dari kota lain, bahwasa-
nya pimpinan Dragon, BennY

memiliki kelebihan di samPing
peniup sax juga penggesek biola
yang belum ada duanYa meskipun
Pretsis (Pretty Sisters) juga meml
likinya. Namun sebenarnYa ke-

tenaran Dragon tersebut baru bisa

diwujudkan setahun sesudah ber-
dirinya, antara lain karena adanYa
penggantian formasi. Tercatat
penggantian itu Yang semula bass

gitar Ceng Hong (Tionghoa) di-

ganti Barry. Walau sudah namPak
kemajuannya, namun sgtahun ke-
mudian pemain organ diganti dari
Boby ke Lesmana demikian juga

nielody dari Elgo kePada ArY
Susanto.

Kalau sejak pertengahan 1975

banyak grup-grup musik Yang
menjadi "rival"nYa memberikan
predikat sebagai belum ada dua-
nya di Jawa Tengah ini, meskiPun
di ibukota ProPinsi ini juga

terdapat eirup yang sudah "de-

an uga
aling lama)dung dan

"Panakawan" dari tahun l9'l
sampai dengan 1974. Dan
lah ia ke Dragon.

Drum : Busaeri,
SMEA mulai terjun kc
tahun 1963 pindah gruP 5

dan di Dragon grouP sejak

nya.
Bass guitar : Barry - St.T

(Ke hal42
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h nu namanya mengingat-

5::**I';"1T#*H
bonSiide, memang grup ini milik-
nya Pf. Pelni yang dulu PN, entah
kenapa kini berUbah jadi PT.
Pelni. Usia grup ini sama dengan
D'Lloyd Vang dipimpin Barce van
Houten. Tapi Pelni's Group belum
sepopuler D'Llpyd's, walaupun
kebolehan ngobel-ngobel instru-
men rnanusia jahtan Pelni's ini
boleh lah.

Bermula mereka berlima. Kini
tetap be;lima dalam jumlah for-
masi yang sama namun lain
manusianya. Tuan Sarioho yang
mengasuh grup ini, bilang sama
orang Junior, anak-anak yang
dulu tidak disiplin, untuk kedi-
siplinan bapak r .pengasuh merom-
bak habis. personil-personilnya.
Beruntunglah mereka ini, Vendy
yang tongkrongannya tenor sak-
sapon plus flut merangkap pim-
pinan, dan Santoso yang pegang
bass/vokal, Henry yang dipercaya-
kan pada organ, kemudian Benny
si lead gitar terakhir si tukang
gebuk drum dibaptis dengan nama
Dedep..

Kelima nlanusia lantan ini
merupakan puing-puing dari bebe-
rapa grup lbu kota. Berkat keria
keras Vendy merayu sang pe-

ngasuh, berhasillah kelima manu-
sia jantan ini menjadi tenaga PT.
Pelni dengan tugas menghibur
pat penumpang MV. Tampoma.

Seperangkat instrumen ber-
kwalitas bagus bermerek Marshall,

Ronald Doank

dan soundsystem bertenaga 40u
!!att dengan cap Shure (band
'Carat .iarang memiliki merk ini),
i rambah instrumen yang cukup
:rgkap dan bagus-bagus diberi-
<: n kepada kelima manusia jantan
,:ng beruntung tadi untuk ber-
:-:as dan mengembangkan bakat-
c3 <atnya sebagai musikus,

Di tengah kemegahan alat ini,
te'sel ip isak tangis mereka, karena
dengan alat begitu bagusnya
hani,a berkumandang di ruangan
yang sempit sekitar sepuluh kali
lima meter, yang berpredikat
s€bagai Bar. Tampomas.

SEPATU MENYAKSIKAN
PERMAINAN PELNI'S

IELFI?'=
BERASYIK.ASYIK

DISAMUDEA

SETIAP malam dari iam 21.00
s/d 23.00, mereka ini bermain
menghibur para penumpang KM'
Tampomr yang memasuki Bar
sekedar milum dan menYaksikan
permainan manusia jantan ini.
Ruangan yang sempit itu kadang
kala penuh sesak orang-orang, taPi
kalau angin kencang dan ombak
besar paling tidak tiga atau emPat
orang saja yang memasuki bar,
pernah kejadian tidak ada sama
sekali. Orang mau menyaksikan
permainan Pelni's Group tidak
sembarangan, yang mau masuk
bar harus pakai sepatu, ini me-
rupakan syarat mutlak menyaksi'
kan Pelni's Group bermain dalam
bar. Kalau kita tidak memenuhi

syarat pakai sepatu, keamanan
kapal langsung mengusir kita
ke luar, bahkan chief KM Tampo-
mas dikenal dengan chief Hamid
tidak segan-segan meneriakkan
melalui mikropon mengusir hun-
iuk mata kepada pengunjung
"bar".

ASYIK DAN LARA
DI TENGAH LAUTAN.

SELAGI udara dengan ke-
tenangan yang namanya mabuk
laut hilang, tapi kalau ombak
sudah ngambek, menghempas
dinding kapal, "ampun-ampun"
itulah yang terjadi. Dan Lilis
Saryana yang merupakan pe-

nyanyi sering di kapal Tampomas
tak perlu pasang gaya.gaya meng-
goyangkan pinggulnya m€mper-
indah gerakan dia berlagu,cukup
olengan kapal mengotomatiskan
dia bergoyang dengan pening-
pening nikmat, demikian juga
orang yang iseng lagi berdansa.
Namun semuanya itu lenyap bagi
grup Pelni's. di samping mereka
bermain, banyak perempuan-
perempuan yang berstatus penum-
pang berlail mata mengerlingkan
alis menggoda mereka selagi ber-
main. Usai bermain terjadilah jalin
menjalin kisah cinta "birahi" di
tengah lautan, putus cinta setelah

kc hal 42
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A Wnr- peristiu,a ketika
/f,ronn" Tamoananr me-

.{ lrudine Henny Loho se-
bagni wanita "perusak rumah
tangga". Menurut lvon, Henny
tidak mengerti yang namanya
Leonardo itu sudah punya isteri
dan anak. "Jadi.buat apa dia
ganggu lagi suami orang ?" cetus
lvon dengan penasaran.

Tentunya mendengar tuding€n
itu, Henny kurang senang lantas
cepat{epat dia berkomentar.
"Ah,. Siapa yang mau ganggu
suami orang. Kan dia yang datang
ke rumah. Ajak nonton. Sering-
sering telepon, sedangkan kita
orang enggak tahu dia sudah
punya bini. Lagi pula saya dan
Leonardo yang biasa kami panggil
Leang itu pernah satu kuliah di
Manado, Kita orang sudah teman
sejak kecil. Jadi jika saya ber-
teman dengan dia, jangan says
dijadikan kambing hitam".

Persoalan "suami main gila"
itu diungkapkan sendiri oleh lvon,
yang merasa dikecewakan oleh
tindak tanduk suaminya, sehingga
dalam peristlwa ini F{enny Loho
yang diketahui sebagai Ratu Sulut
1972 itu menjadi sasaran.

Mula-mula pengungkapan apa
yang dikatakan lvon tentarig
sgaminya telah dibeberkan da-lam penerbitan Junior No.
77. .yang akhirnya apa yangtelah dibentanokan tersebur
rupanya ditanggapi secara serius
oleh Henny Loho yang juga telah
membeberkan,,kisahnya,, dalam
penerbitan Junior No.79.

Justru itulah Leonardo yang
sampai saat ini diketahui tetat
sebagai suami syah dari.lvon dan
telah dianugerahi ss673ng 3661
berusia 1 tahun bernama Angky
itu, mencoba untuk membentang-
kan pula kejadian sebenarnya agar
"peristiwa tuding-tudingan,, ini
tidak berkepanjangan.

Namun sebelum pengungkap- r

an yang menurut Leonardo se_
bagai kejadian yang sebenarnva I
maka kami akan meng,,kisanfan,, ,l
pula apa ysng telah dialami oleh I
lvonne Tambahani yang aitetahui I
sebagai Oueen of rok and Roll Ir97l Singapore tentang pense_ Iranuannya rnengenai awal ,,ke- 

I
retakan rumah tangganya,,. 

I

t8

MAIN CEKEK,

HAMPIR setahun mereka
berumah tangga terlihatlah suasa-
na kesuraman, Kesuraman itu
tidak lain akibat kecu!.igaan dari
lvon atas tingkah laku suaminya
yang kurang begitu "gairah"
menghadaoinya.. Adakalanya

suaminya yang bernama Leonardo
itu sering mencari "garaAara"
untuk memancing kerusuhan.
Suasana yang demikian mula-mula
tidak ditanggapi oleh tvon. Dia
berpikir barangkali suaminya itu
sedang "grogy" dalam urusan-
urusan pekerlaannya.

Beberapa waktu bbrselang,
lvon mendengar pula "bisikan"
dari teman-temannya bahwa Leo-
nardo "ada mainj'dengan Henny
Loho. Bisikan tersebut sangat
menggoncangkan jiwanya apalagi
ketika itu lvon sedang hamil berat.
Tapi sudah menjadi sifat dari

,
:

:

p \

\
I I

l

lvon, dia tidak rnau "memakan'l
begitu sala bisikan-bisikan terl
sebut sebelum rnelihat tenyataar{
dengan "mata kepalanya sendiri't
Namun untuk membuktikad
"main gila" itu, lvon terbentul
karena dia sama sekali tidal
mengetahui di mana alamat len{
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kap dari sang Ratu Sulut.
Untunglah salah seorang "kel.uar-
ga" Henny yang bertitel dokter
memberikan informasi tentang
alamat .sang Ratu yang terletak
di salah satu ialan Pada kawasan
Kebayoran Baru Jakarta.

Di rumah Ratu Sulut itulah
lvonne Tambahani menemukan
fakta. Suami yang sangat.dicintai-
nya "lagi bermesraan" dengan
Henny Loho yang ketika itu
di'ipergokinya" bergandengan
turun dari mobil. Leonardo Yang
sama sekali tidak menduga bahwa
isteri syahnya "menunggu" di
rumah itu terperanlat kaget. Me-
nurut pengakuan lvon, wajah
Leonardo seperti "manusia di-
sambar petir di siang hari bo-
long", lvon emosi dan Leonardo
pun demikian juga sehingga akibat
keemosian itu lvon tidak dapat
berkutik setelah Leonardo men-
cekek lehernya di depan Ratu
Sulut yang bernama Henny Loho.
Akibat tingkah laku suaminya,
lvon menaruh dendam terhadap
Henny seperti apa yang dikata-
kannya "Mengapa suami saya
sampai hati mencekek saya di
depan wanita itu. Sungguh saYa

dendam, sampai kapanpun saya
tidak lupakan peristiwa itu !",

nyuiat" yang isinya "saling maaf
memaafkan". Tetapi mengaPakah
tuding-tudingan itu masih teria-
di ? Tidak lain karena lvon
Tambahani merasa kesal, seolah-
olah apa yang telah diungkaPkan
dalam Junior No.77 yang me-
nurut pengakuan lvon sebagai
"jalan peristiwa sebenarnya" telah
ditanggapi oleh Henny Loho de-
ngan "kurang wajar". Untu k itu aPa
pula yang dikatakan Henny Lo-
ho?

JIKA SAYA MAU ?

HENNY .LOHO mengaku
bahwa dia memang pernah ber-
hubungan dengan yang namanya
Leonardo. Biasa disebutnya
Leang. Waktu itu Henny masih
tinggal di Manado dan mereka

iuga sudah "bersahabat" seiak
kecil. Beberapa tahun kemudian
Leonardo pindah ke Jakarta dan
akhirnya melangsungkan perka-
winan dengan lvon Tambahani.
Namun Henny tidak mengetahui
bahwa Leonardo sudah berumah
tangga. Justru itulah walauPun
Henny di Manado dan Leonardo
di Jakarta mereka tetap berhu-
bungan dengan cara surat menyu-
rat. sampai akhirnya HennY Loho
pindah ke Jakarta. Di Jakarta
hubungan tentunya tidak secara
surat menyurat malahan ber-
tambah intim dengan seringnya
Leonardo menienguk HennY
Loho. Henny .iuga mengungkaP-
kan bahwa Leonardo berusaha
untuk melamarnya dan lamaran
itu telah disampaikan kePada
orang tuanya yang berada di Mana-
do.

"Justru itulah !" demikian
Henny Loho kepada orang Junior,
"Jika saya mau sejak dulu saYa

sudah nikah dengan dia. TaPi
rasa-rasanya hati ini kurang sreg

sehingga saya anggap Leo hanYa
sebagai teman, teman biasa saia.

Tidak lebih ! Jika dia datang ke
rumah tentunya saya ladeni se-

bagai teman. Dia ajak pergi saYa
juga tidak menolak. Sungguh,
saya tidak punya maksud untuk
merusak rumah tangga orang I

Tapi anehnya mengapa ada tu-
duhan yang demikian keji terha-
dap saya sehingga seluruh famili
yang berada di Manado mengang-
gap saya orang yang suka meng-
ganoou rumah tangga !"

JUNIOR-84 t9

SAYA SALAH

FTUPANYA sebagai laki-laki
Leonardo ini termasuk iuga "gen-
tleman". Ketika diketahuinya sua-

sana "rumah tangganya" mulqi
runyam{unyam dia mengaku te-
rus terang. "Mami l" katanya
kepada lvon, "Saya mau main
kartu tidak mau eurang. SaYa

mengaku bahwa saya ingin mem-
peristerikan Henny Loho",

"Waktu itu", demikian ungkaP
Leonardo kepada Junior, "SaYa
benar-benar tidak dapat untuk
ncninggalkan HennY. SaYa ang-
gap Henny termasuk wanita Yang
bisa untuk membahagiakan, Sung-
guh ketika itu saya sudah dilanda
cinta yang sangat tragis. SaYa

tidak ingat lagi isteri saya, tidak
ingat lagi bahwa isteri saya itu
sedang mengandung anak hasil
saya yang pertama l" Jtlstru itu-
lah keemosian saya tidak dapat
dikendalikan ketika lvon meng-
grebek rumah Henny dan lang-
sung saja saya mencekek lehernYa.

U ntunglah, Henny meng-
halang-halangi, iika tidak saya
enggak tahu apa keladian selan-
jutnya", jelas Leonardo.

"Memang saya dan Henny
ketika itu sudah saling cinta-
mencintai, dan peristiwa cinta-
cintaan kami itu berkepanjangan
sehingga saya berusaha untuk
meniadikan Henny Loho sebagai
isteri kedua, Dia iuga sudah
merestui permintaan saya, dan
saya ketika itu tidak ada pilihan
lain, Henny Loho akan saya

iadikan isteri I Tapi akhirnya saya
sadar, bahwa penyelewpngan yang
saya lakukan itu sangat keter-
laluan, mengakibatkan anak dan
isteri syah saya menderita, pada-
hal mereka tidak berdosa. Dengan
kesadaran ini saya membangun
kembali rumah tangga dan mem-
bahagiakan anak isteri saya yang
sangat saya cintai. sungguh I saya
tidak ingin kehilangan anak isteri
saya karena saat ini kesadaran itu
telah menimbulkan kecintaan un-
tuk membangun rumah tangga
saya. Cuma.,. l" kata Leonardo
terpotong.

"Saya hanya sesalkan tindakan
atau apa yang diungkapkan oleh
Tante Henny Loho dalam pembe-
ritaan Junior N.o.79 itu seolah-
olah saya mengemis cinta Henny
Loho. ltu sama sekali tidak benar.
Ketika itu antara saya dan Henny
satu sama lain saling sayang
sampai*ampai sep€rti apa yang
tetah saya ungkaPkan, kami akan
membentuk rumah tangga yang
bahagia. Tapi niat kami itu tidak
iadi akibat timbul kesadaran,
rnelihat isteri saya menggrebek
rumah Henny Loho di mana
ketika itu saya dan Henny baru
saja kembali dari suatu tempat,
Sekarang, tidak, tidak ! Semuanya
sudah berlalu !"

WASIF YAFISHAM
o

MALEKI
lE\ UKAN main Kwartet Ja-

llN( ," formasi baru kini.
fiip aanyat tawaran yang su-

dah mampir ke markas mereka'
Ada dari Banjarmasin. Ada Pa-

dang, Medan, Jaya Pura dan
banyak lagi lainnya. Namun, satu
juga belum ada yang diberikan
kepastiannya oleh pihak Kwartet
Jaya. Kata Eddy Sud, mereka lagi
menunggu timing Yang tepat.
"Harus kami ialani dulu saling
mengisi, Caranya makan bareng-
bareng, nonton, dolandolan dan
bertukar pendapat !"

Selain itu Kwartet Jaya iuga
sekarang tengah sibuk dengan
pembuatan film iklan dan latihan-
latihan menyanyi untuk PersiaPan
rekaman pertama mereka. Kwar-
tet akan membawakan sepuluh
lagi di studio orang Cina, Eugeen
Timothy. Sebanyak tuiuh buah
lagu diciptakan oleh tiga orang
pencipta yang m*ing-masing Chi'
lung B, ioko S, dan 13 Haryanto'
Untuk lagu Chilung berjumlah
tiga buah, iudulnya Cinta Kan'
tong, Bulannya terang, dan Lagi'
lagi soal asmara. Sedang Joko S

ada dua buah lagu, iudulnYa Uang
dan Abu Nawc. Untuk ls Har-
yanto, Menangis dan tertawa serta

Enggak baik.
Sedang ketiga lagu lain, seba-

nyak dua lagu yang berthemakan
lagu rakyat, sebuah lagi lagu Yang
akan dinyanyikan DeasY Arisandi,
yang guest star Kwartet JaYa

rekaman perdana. Lagu aPa Yang
akan dinyanyikan DeasY, belum-
lah diketahui secara Pasti. Sebab
Eddy Sud rnemang belum bisa

kasi keterangan.
Dua lagu rakYat Yang disebut

berjudul "Bapak Tani" serta
"Jemblung Maleki". Yang disebut
paling akhir meruPakan nYanYian
anak-anak di kawasan Jawa Timur
yang sifatnya meledek. Lagu ini
akan dinyanyikan oleh Kris Bian-
toro kata Eddy Sud.***

ZAINAL ARIFIN
o
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kata lvon Tambahani kepada
orang Junior,

Namun apa yang diungkapkan
lvon Tambahani itu barangkali
sala dibarengi dengan emosi, kare-
na beberapa hari setelah "peris-.
tiwa" tersebut antara lvon dan
Henny Loho terjadi "surat me-
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THE BEATLES. ..
{Dari halaman 9)

3

E

Kematian ibunya yang tiba-
tiba itu sangat menggoncangkan
jiwa John, meskipuh selama ini.
dia menganggap bibinya sebqgai

ibu. Namun setelah dewasa hu-
bungan batin antara anak dan ibu
mu lai tumbuh. Kegembiraan
hidup John seiak itu lenYaP. Dia
lebih suka menyendiri, hanYa Paul
dan George yang selalu meng-
hibur. Waktu John akhirnYa
masuk ke iliademi kesenian dia
bertemu dengan Stuart Sutc{iffe.
lVlereka menjadi sahabat. Stu
sangat mengagumi cara John da-
lam menghadapi suasana sekitar-
nya. John juga menyadari bahwa
Stu dalam beberapa hal melebihi
dirinya, bahkan mungkin juga
dalam soal seni. Hampir setiap ada
pertemuan atau sedang latihan,

John selalu memuji-muji Stu. Paul
dan George merasa iri. tetapi
setelah mereka tahu bahwa Str.l

sama sekali tidak mengerti musik,
keduanya mulai menyadari tidak
perlu merasa iri.

Bahaya besar bagi kelangsung-
an hidup The Ouarrymen adalah
Cynthia Powell, seorang gadis
yang duduk satu klas dengan
John. Sejak semula kehadiran
Cynthia sudah membawa kesan
yang mendalam bagi setiap anak
laki-laki di sekolah. Dia terrnasuk
gadis tercantik dan lembut, ber-
asal dari keluarqa kaya Liverpool.
Secara tidak langsung teriadi per-

saingan antara anggota The Ouar-
rymen, tidak terkecuali John.
Sebenarnya Cynthia sudah ber-
pacaran dengan seseorang selama
tiga tahun dan rencananya akan
segera bertunangan. John yang
sudah jatuh cinta selalu berusaha
menarik perhatian Cynthia. Usa-
hanya tidak sia-sia dan John
berhasil membawa Cynthia ber-
kencan. Sejak itu John selalu
bersamasama dengan Cynthia.
Dua tahun kemudian Cynthia
menjadi Nyonya John Lennon.

Tidak seorangpun yang tahu
dengan pasti mengapa The Beatles
menggunakan nama The Beatles.
Nama itu John yang menemukan.
Nama The Quarrymen terus me-
reka pakai sampai duduk di
Lembaga Liverpool dan Akademi

Cinthia Powell.

Kesenian. Untuk mengikuti iejak
Cliff Ric*rard yang menggunakan
nama The Shadows, nama The
Ouarrymen lalu diganti dengan
Johnny and the Moondogs. TetaPi
nama inipun tidak lama dan
dirobah dengan menghilangkan
kata Johnny iadi The Moondogs.
Namun agaknya nama iniPun
masih kurang sesuai. "Kita harus
mencari nama seperti The Cric-
kets", kata John dan dia menemu-
kan kata "beetles" atau "kum-
bang dan iangkrik". Kata itu lalu
satu huruf "e" diganti dengan "a"
menjadi "beatles". Karena nama'
inipun ada hubungan rapat de-
ngan beat musik yang mereka
mainkan, lahirlah The Beatles.
Nama yang cukup manis. Mereka
tidak ragu lagi menggunakan nama
itu setelah Casey Jones, tokoh
musisi Liverpool, mengatakan
bahwa nama betapapun indahnYa
tak akan bOrarti kalau musik Yang
mereka mainkan brengsek. GruP
Casey menggunakan nama Cass
and the Casanovas, Jones lalu
memberikan saran kepada John
supaya menggunakan nama "Long
John and the Silver Beatles".John
Paul, George dan Stu (yang sudah
mulai ikut belajar main bass)

tidak merasa cocok. TetaPi se-

telah ada usul lain dari LarrY
Parne, akhirnya diputuskan
untuk sementara The Silver
Beatles.

Larry Parnes adalah raja rock
lnggeris. Dia juga manager dari
Tommy Stelle, Billy Fury, Marty,
Duffy Power dan Johnny Gentle.
Parnes datang ke Liverpool untuk
memimpin grup Billy Fury.

TheSilver Beatles Pertama kali
muncul tanpa drummer. Untuk
melengkapi mereka dibantu oleh
Johnny Mutch, salah seorang
drummer terkemuka di.Liverpool.
Mutch merasa bangga setelah The
Beatles termashur pernah ikut
main. Apalagi jelas terpamPang
dalam photo waktu pertama kali
The Silver Beatles muncul.

The Silver Beatles mendapat
kesempatan tour selama 14 hari
ke Skotlandia dan bertindak se-

bagai pemimpin grup adalah
Johny Gentle. George cuti selama
dua minggu dan Paul terpaksa
meninggalkan ujian sekolahnya.
Sebelum berangkat dicarinya
drummer dan berhasil menemu-
kannya bernama Thomas Moore.

Kemudian setelah grup terkenal
Thomas Moore hanya memPunYai
kenangan manis dengan mengata-
kan: "Aku kenal baik The
Beatles dan aku Pernah ikut
main". Tetapi selama tour-ti(ak
memperoleh hasil Yang memuas-
kan. Mereka hanya main dalam
ruang-ruang dansa kecil di Pantai
Utara Skotlandia. SetibanYa di
Liverpool, mereka menghubungi
Larry Parnes, tetapi tidak mem'
peroleh tawaran Pekeriaan' Ke-

adaan grup masih tetaP sePerti
sebelum tour.

Allan Williams adalah pemilik
dua nite club Liverpool : Tha
Jacaranda dan The Blu€ Note
Club. William oleh kalangan grup
dianggap sebagai tokoh penting.
Dia yang biasa menyelenggarakan
f estival dan memberikan kesem-
patan ke luar negeri. Untuk setiap
pengiriman ke luar negeri dia
mendapat komisi. The Beatles
mendapat kesempatan untuk
mengiringi tarian striptease.
Selama beberapa malam The
Beatles mengir.ingi Shirley dengan
mulut ternganga menyaksikan ke-
bugilan penari. Mereka mencoba
memainkan lagu-lagu "Summer-
time" dan "Bsgin ths Beguine"
bahkan iuga beru'saha memainkan
"lt's long way to Tipperay".
Beatles 1 9

Williams juga yang membantu
pertama kali The Beatles melawat
ke Hamburg. Sebelum itu 6udah
ada berbagai grup, di antaranya
Rory Storm and the Hurrieanes.
Tetapi apa yang sangat mengesan-
kan The Beatles adalah permainan
drummer Ringo Starr, Mereka
mempunyai drummer iPsts Best,
anak seoiang pemilik club di
Liverpool,.The Casbah.

Williams. menjadi menejer The
Beatles. Dia merasa puas atas
kebolehan permainan The Beatles.
Dua kali Williams mengirim The

lslimewa

Beatles ke Hamburg. Tetapi pihak
The Beatles mengeluh karena
komisi yang diminta Williams
terlalu tinggi. "t-ebih baik ber-.
henti main", kata Williarns.

Beberapa hari kemudian se-

orang laki-laki perlente masuk ke
Jacaranda. Dia mengaku sebagai
meneier The Beatles yang baru.
Dia datang hanya untuk mem-
bicarakan soal komisi. Setelah ada
persetujuan dan Williams bersedia
melepaskan The Beatles, dia men-

iabat tangan tamunya yang tak
lain tak bukan adalah Brian
Epitein. Williams merasa menye-
sal setelah tamunya pergi dan
lebih menyesal lagi ketika dua

.,[t1lan kepudian "Love me do"-
nya The Beatles masuk top 17 hit
parade.

Saat itulah mulai The Beatles
menggegerkan.

Williams Marshal, wartawan
Daily Mirror, mendapat tawaran
grup untuk menulis tentang The
Beatles dan kegiatannya. Se-
minggu lamanya William berpikir,
lalu mengambil keputusan meno-
lak. Karena dia tidak ingin ke-
hilangan nafkah untuk sesuatu
yang belum tentu. Limabelas
tahun kemudian Marshal menulis
buku tentang Allan Williams : The
man who'gave the beatles away.
(Orang yang mengusir The
Beatles). Buku itu meniadi best-
seller dan Williams memperoleh
kembali.uang yang hilang dalam
tahun 1959.

John Lennon membaca buku
"The man who gave the beatles'

BERSAMBUNG
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Sebuah ceritera kuno
tentang masalah cinta
Bukan cinta segitiga
Bukan cinta back-streer
Bukan cinta palsu
Tetapi hati bercabang
separuh untuk kekasih
separuh untuk orang tua
Maka lahirlah,
Dwi cinta !

central of Jacarta

ar soepeno :

DWI CINTA

dian :
KWATRIN CINTA

Cinta yang tumbuh pesat
kaupun diam seperti malam
hanya wewangian tubuh dan gincu
penarik cinta lelaki
Bulan bangun cerah
di taman, angin sitir-mengalir
ada kupu-kupu mencari cina
tak diketemukan dalam bunga
Di sini hanya kau dan aku
dan hening
mengecup sisi pipimu
yang tak lalaikan
Aku tahu,
segala gerak isi dadamu .

ak semua terembunyikan
cinta tetap terbungkus rapih

reddy prayudie
turen'76.

CINTA = ONANT

Cintaku lahir
Waktu aku mengintipmu mandi
Badanmu mulus
Men i mb u I ka n a nga na n gan
Dan gatal tangan buat menggenyang

Sambil mandi kupeluk tubuhku
kubelai rambutku
kucium bibirku
kuelus tubuhku
menggeliat

Dalam pikiran kau adalah aku

{

Jakarta, I 976.-

Malam Minggu aku mulai bertemu
paglnya memang aku masih malu
siangnya mendadak saja aku jadi ragu
sorenya aku beranikan diri bertemu
malamnyd berdonkah aku ia kusikat di kamarku ?

turen '76.

dian mareta :
KILAT CINTA

o

.lapat kita
sekedar

teSting-testing
Penyaar yang

mental-

ranian luar biet.

adi.:
yarlg
satu

suka cita
rnenemukan

Goe*raum

mati

NASIB CINTA DI SEBUAH NEGARA

Kalau saja mereka mengerti
Apa arti dari pada hakekat cinta sejati
Tak perlu lagi kau peras otakmu sampai jauh malam
Diperkosa oleh ruwetnya situasi

Di jalan raya tak lagi sering dengar mati tergilas
Enak bukan ?

Tanamkan rasa cinta sejati pada serisi negara ini
Bakal kau dapati kedamaian abadi
Sepanjang hari yang kau lalui

't976.-

lantaran BB

yus Sugiarto efendy :

Bukan jawabku lantang
Sebab aku tahu betul di

\
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reddy prayudie iphiex thanoyo :

SURAT CINTA BUAT PELACUR-PELACUR YOGYA
SEBELUM

sebetum bumi ini Bdi bubur
!aki -perempuan i k ut lePu r
baik aku iatuh cinta dulu
di kakuspun iadilah
sambil berak bilang : I love You
kalau pertu ProPaganda begini :

- ini cinta pertama siapa mau beli 7??!l

apa lacur
suatu hari pelacur-pelacur balokan mogok bekerja
karena emoh disuntik
emoh dira-ziq
sebelum dicarikan pekerlaan yang laya.k
yang rugi : laki-laki iseng dan Oom-oom doyan,
apa lacur
yang tersisa cuma sprei kotor di kasur
bersama gincu, pupur dan pretilan rambut
sedang beha, celdal dan kebaya sudah dibawa
termasuk juga
surat cinta beta.

1976.

cikampek, 1976.

trie hendrayana

MANAKALA LONCENG BERDENDANG

manakala lonceng berdentang
cintaku ikut tergoyang
ke kanan dan ke kiri
dan juga meliuk-liuk
seperti seorang penari perut

manakala lonceng berdentang
cintaku ikut berdentang
dengan nada-nada yang rneriah
dan musikhya segar
asyik dan manis

biarkan waktu berganti
biarkan hari berganti
biarkan minggu berganti
biarkan bulan berganti
biarkan musim berganti
biarkan tahun berganti
biarkan peratu ran berganti
biarkan wakil rakyat berganti
biarkan sex berganti
biarkan Pribadi berganti
biarkan majalah berganti
yang tidak berganti
cuma cinta.

1976.

manakala lonceng berdentang
cintaku ikut melonjak
ke langit yang paling ujung
menggapai awan yang menggelombang
dan lalu menelannya

manakala lonceng berdentang
cintaku ikut tersenyum
darilemud ian iadi tertawa
membelah sepinya malam
sepi yang iadi pe51q mendadak

nasco ba :

INI DIACINTAKU

manakala lonceng berdentang
cintaku ikut lapar
lapar dan juga haus
berguling-guling dan menjerit-jerit
kelaparan dan kehausan

Kemarin aku bercinta
habis dua
pertama janda muda
kedua adiknya mama
tubuhku terasa lemah
Dan aku berteriak :

"Oh tante, oh embak !"
aku sudah tak kuat lagi
besok deh kita sambung
dengan cinta yang lebih bersenimanakala lonceng berdentang

cintaku ikut rindu
untuk berialin dengan cintamu
mensenyawakan hatiku dan hatimu

wisma penampungan orang-orang santai ,76

jv dor :
CINTAKU TAK MENGERTI

sungguh kutak mengerti
panggung kehidupan in!
kemarin sore dikabkan cinta
tapi kini esok.ia kawin dengan orang lain
persetan segalanya
lebih baik aku kembati ke bitikku
menekuni Ernie Djohan yang terpampang
di dinding mati.

kau dan aku
menjadi satu
1976.-

resik '76.

r

iphiex thanoyo :
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! *u."go. pemuoa yang
kurus. Pakaiannya selalu nampak
rapih. Seperti juga rambutnya
yang hampir meniejak pundak"
Bicara tentang apapun, ia senan-
tiasa mengasyikkan.

Cerdas, lembut, dan romantis,
itulah Herman.

Seorang pemuda yang menye-
nangi musik, menyenangi Sastra,
olahraga. Dan yang lebih penting
lagi, ia menyenangi, menyayangi
dan mengasihi diriku.

Percintaanku dengannya sudah
berialan cukup lama. Hampir
setahun. Sepaniang waktu itu,
jarang sekali teriadi perselisihan di
antara kami. Kalau dapat, bahkan
kukatakan tidak pernah sama
sekali. Herman pemuda Yang
penuh pengertian. la selalu meng-
hadapi setiap persoalan-persoalan
yang agak mengganggu hubungan
kami, dengan pikiran Yang luas
dan dewasa. Sehingga hal-hal kecil
yang sering meretakan hubungan
remaia-remaja Yang semacam
kami, dapat teratasi. SetidaknYa,
tidak pernah samPai terwulud
menjadi semacam ketegangan. la
sabar dan penuh pengertian, itu-
lah !

Tapi sekarang, aku sedang

dalam kebimbangan. Keteguhan
cintaku yang selama ini bertahan
kuat di hati, terasa mulai ter-
goyahkan. Apakah ini sesuatu
yang mencemaskan ? Aku sendiri
tidak tahu pasti.

Seminggu yang lalu, lgnasia
memperkenalkanku dengan sau-

dara sepupunYa Yang barusan tiba
dari Bandung. Seorang Pemuda
Yang punya walah menggetarkan
hati. Cakep sekali. NamanYa Yan-
to. Aku tidak tahu, aPa kePan-

iangannya. la cuma mengatakan
begitu dengan senyum me-

nawannya ketika kami berjabatan
tangan. Yanto hamPir sebaYa

dengan Herman. Dalam soal ben-

tuk tubuh dan usia. TaPi tentang
wajah, ia berada sedikit di atas
Herman. Pemuda ini memiliki
kulit tubuh yang putih bersih dan
halus, seperti wanita. la anak

orang kaya. Sekilas orang-orang
yang memperhatikan Pakaian dan
segala yang ada di tubuhnYa
segera menarik kesimPulan ini.

"lbunya di Bandung sana

memiliki beberapa buah boutique,

Nan. Ayahnya seorang Pengusaha
besar, pokoknya, Yanto lelaki
yang punya masa dePan gemer-

lapan", kata lgnasia menerangkan
mengenai pemuda itu, ketika
ketemu di sekolah Pada keesokan
harinya.

"Bagaimana ? Kau Pasti juga

tertarik dengannya bukan ? Tadi
malam, ia selalu menanYakan
dirimu padaku. KatanYa, kau

begitu menarik dan menawan".
Aku mencibir, "Kau sendiri kan

tau, aku sudah PunYa saYang ?"
"Si Penyair radio amatir itu ?

Alaaaah apa Yang bisa kau ha-
rapkan dari dia ?"

"Emangnya kenapa ?"
"Yanto lebih punya kemung-

kinanuntuk..."
lgnasia menghentikan kata-

katanya. Karena aku dengan cePat
mencubit pipinya.

"Kau iangan bicaa begini Ya ?

Biar Herman lebih ielek seratus
l(ali dari saudaramu itu, aku tidak
peduli. Aku mencintainya. Kau
dengar ?"

"Cinta Buaya !"
"Aku tidak punya jenis cinta

begini. Kecuali si Yanto itu. la

cakep. Anak orang kaYa lagi.
Berapa puluh gadis yang meru-
bungnya tiap hari ?"

"Kau iangan keliru NancY",
lgnasia tiba-tiba menahan ta-
nganku yang akan beranjak Pergi,
"Yanto bukan pemuda hidung
belang. Aku lamin ini Padamu'
Memang benar, banYak sekali
gadis-gadis yang selalu berusaha
untuk akrab dengannYa. TaPi
tidak pernah dilaYaninYa. Mang-

kanya kemarin aku keheranan,
ketika ia bilang PunYa simPati

Yang besar denganmu. Kau ber-
untung"

"Huh !".
"Aku sahabatmu. Aku tidak

akan membohongimu. Yanto be-
nar-benar latuh hati sama kamu,
Nancy. Tadi pagi ia terus-terusan
memperingatkanku agar jangan

sampai lupa untuk menyampaikan
salamnya padamu. lni sungguhan,
Nan".

Aku kembali menjengek. Tapi
toh diamdiam, perkataannya ini
mulai menggoda hatiku. Gadis
mana yang tidak akan senang
kalau dikatakan orang semacam si

Yanto itu sedang jatdh cinta
kepadanya ? Ah tidak juga aku.
Tapi ingatan pada Herman mem-

buatku kemudian berusaha untuk
menghilangkan perasaan ini.

Hari-hari sesudah itu, kemu-
dian Yanto sering datang ke
rumahku dengan ditemani lgnasia.
Pernah juga ia datang sendirian.
Mula-mula aku berusaha untuk
tidak terlalu acuh padanya. Bah-
kan dingin. Tapi pemuda ini
benar-benar arif. la tidak kecil
hati oleh sambutan yang begini.
Sikapnya tetap waiar. Ramah,
manis dan akrab sekali. la tetap
datang ke rumahku. Dan tadi
sore, untuk yang pertama kalinya
ia mengirimkan suratnya padaku.
Cukup panjang. Dan cukup ba-
nyak bicara mengenai pera-
saannya kepadaku.

Aku tahu kau sudah punya
pacar, manis. Seorang penyiar
yang romantis sekali. Yang punya
suara teduh dan mempesona. la
punya acara khusus untuk meni-
durkan pendengar-pendengarnya
pada malam-malam hari bukan ?

lgnasia men$atakan semua in i

padaku. lvlenurut dia, kekasihmu
adalah orang yang sangat menarik.
Banyak di antara pendengar-
pendengarnya yang mencintainya.
Mereka selalu berusaha untuk
memperoleh kasihnya. Tapi ter-
nyata ia hanya mencintaimu. Kau
sangat beruntung. Aku yakin, kau

iuga sangat mencintainya. Dan
merupakan sebuah keharusan ba-
giku untuk menyadari hal ini
sedalam-dalamnya. Aku harusnYa
tidak perlu lagi memikirkan di-
rimu. Tapi, manis, betapapun
sudah kuusahakan untuk me-
mahami hal ini, aku tidak mampu.
Sama sekali tidak mampu. Ke-
inginan untuk dekat denganmu,
tetap tak bisa kuatasi.

Kalimat-kalimat selaniutnya
dari semua itu, adalah pengaku-
annya yang gamblang sekali. Se-
perti air, isi hatinya ia tumpahkan
hingga ketetes yang paling akhir.
Aku cuma bisa menarik naf as

berulang-ulang, setelah membaca
surat itu. Apa yang haruskula-
kukan ? Di mataku muncul ba-
yangan Herman, Dengan matanya
yang teduh dan segala keseder-
hanaannya yang telah mengikat
h ati ku.

Telah lebih dari sepuluh hari
ini. kami tidak pernah ketemu.
Herman sedang berada di Sura-
baya, di tempat pamannya. Kata-
nya, untuk suatu urusan penting.

Aku tidak tahu, itu urusan apa" la
hanya berpesan bahwa kepergian
itu tidak lebih dari setengah
bulan. Ah, mengapa jlstru dalam
saat-saat perpisahan kami ini,
Yanto hadir di mukaku ? Me-
ngapa tidak ketika Herman sedang
berada di sampingku ? Agar hati-
ku tidak lebih cepat tergoyahkan
seperti sekarang ini ? Ya aku
sekarang memang sudah digoyah-
kan oleh Yanto. Di hatiku,
pemuda kaya yang tampan itu
sudah mendapat tempat. Sebulan,
atau dua bulan dengan cara
pendekatannya yang terus-terusan
begini, pasti akan mampu me-
nyapu cinta Herman yang ber-
tahan selama ini. Sementara, jika
berada di sekolah lgnasia terus
memberondongku dengan cerita-
cerita yang manis mengenai sau-
dara sepupunya itu. Entah me-
ngapa, ia begitu bernafsu agar aku
akhirnya terikat dengan Yanto.

Siang itu untuk yang pertama
kalinya, Yanto mengaiakku untuk
!alan-jalan. Seperti dikuasai oleh
sesuatu, aku tiba-tiba memenuhi
memenuhl ajakan ini. (Apakah ini
suatu indikasi semakin pudarnya
cintaku pada Herman, dan se-

makin besarnya pengaruh pemuda
ini ke diriku ?) Tapi duduk di
sampingnya, aku selalu berpikir
tentang Herman. Apa nanti yang
akan dikatakannya jika menge-
tahui semua ini ? Apakah seperti
beberapa bulan yang lalu, ketika
ia. melihatku boncengan dengan
Romi yang iuga mengincarku ?

Herman . waktu itu hanya ter-
senyum.

"Aku tidak melarangmu urituk
pergi dengan sippapun. Kau me-
mang punya hak untuk itu,
sayang. Tapi berusahalah agar
semua itu tidak akan sampai
menggoyahkan hatimu terha-
dapku. Agar tidak sampai mengo-
torkan kesucian cinta kita selama
ini. Kau sanggup bukan ?"

Apakah ia akan berkata be-
gitu ?

"Dalam beberapa hari ini aku
selalu merasa tidak pernah tenang,
Nancy. Aku resah sekali". Yanto
terdengar di sampingku. Aku
melirik ke arahnya. Tapi tidak
mengatakan sesuatupun. tVlobil
yang kami tumpangi terus me-
luncur sepaniang jalan Thamrin.

"Hingga sekarangpun, aku ma
sih diusik oleh perasaan itu". la
menoleh ke arahku. Mataku lurus
ke muka. "Apakah karena su-
ratmu yang belum kubalas ?" aku
bertanya. la tersenyum.

"ltulah sebabnya".
"Kau anggap suatu kewajiban

agar aku membalas surat itu ?"
"Memang tidak. Tapi menulis

surat toh bukan sesuatu yang
terlampau berat ?"

"Kau memaksaku ?"
"Oh, suatu dosa bagiku untuk

rhengajukan sebuah pemaksaan
pada orang yang sangat kuhor-
mati. Aku sama sekali tidak
memaksamu untuk hal itu, Nan",

6
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"Tapi kau kecewa aku tidak
memberikan jawaban hingga seka'
rang ini bukan ?" Aku menoleh
ke arahnya. MenataP ProfilnYa
yang segera mengingatkanku Pada
Elvis Presley. Ada kemiriPan wa-

iah penyanyi itu dengan Pemuda
yang sekarang duduk di sisiku ini.
[a menarik nafasnya.

"Aku memang mengharaPkan
dapat menerima sesuatu darimu.
Seperti balasan untuk pertanyaan-
pertanyaan yang kuajukan dalam
suratku temPo hari. TaPi tidak
apa, kalau kau tidak bisa melaku-
kannya. Mungkin terlalu sibuk di
rumah".

"Kau kecewa ?" aku kembali
mengulangi pertanyaanku. Dan ia
kembali tersenyum manis.

"Kekecewaan Yang bagai-

manapun besarnya di hatiku,
dengan kesediaanmu untuk ku'
aiak jalan-jalan sore ini, semua ilu
tidak ada artinya lagi", katanye
sungguh-sungguh. [VlatanYa me'
lirik ke arahku. Wajahku jadi
panas oleh rasa malu. Tatatapan
segera kualihkan ke jendela Mobil
di sampingku. Oh Tuhan, betaPa
sekarang Herman semakin ter-
sudut di hatiku.

Pada sebuah rumah besar Yang
mewah, Yanto tiba-tiba meng-
hentikan mobilnya. Rumah itu
nampak sepi. Bahkan Pintu-Pintu-
nya iuga tertutup rapat. Yanto
tidak bergerak dari temPat duduk-
nya. Matanya menatap rumah
besar itu.

"Ayahku telah membeli ru-
mah ini beberapa hari Yang lalu.
Selanjutnya nanti, di Jakarta ini,
aku akan tinggat di sini. Kau mau
kalau sekali-sekali nanti kuaiak ke

mari ?"
Se.lenak aku diam, memPer-

hatikan rumah itu.
"Kau tinggal di sini sendi-

rian ?"
"Dengan dua orang saudara

perempuanku yang akan sekolah
di sini. Salah seorang akan melan-
jutkan kd Ul".

"Dan kau sendiri ?"
"Oh, ia tiba-tiba tersenYUm

kpcil. Aku akan mencurahkan
seluruh perhatianku xe soal da-
gang. Aku akan membuka sebuah

toko pakaian di Jakarta ini. Kau
percaya kalau aku sekarang se-

dang memikirkan sebuah rumah
tangga ?"

Aku mengerutkan kening.
"Kalau saia kau mau, aku

ingin hidup bersamamu di rumah
ini Nancy. Akan kuhadiahkan
segala-galanYa untukmu ! "

SekeiaP, darah di tubuhku
sepeiti berhenti mengalir. Dadaku
bergemuruh. Oh, apa Yang telah
dikatakannya ? TaPi untunglah ia

tidak memperPanjang soal ini.
Mobilnya kembali dilalankan. Dan
ia kemudian mengalihkan Pembi'
caraan ke soal lain, Yang sama

sekali tidak berkaitan lagi dengan
pertanyaannya yang mengaget-
kanku tadi.

MA LAM itu, aku tenggelam

dalam ingatan mengenai keiadian
siang tadi. Terutama perkataan
Yanto. Aku sangat memikir-
kannya. Aku yakin, ia serius.
"Kalau saja kau mau, aku ingin
hidup bersamamu di rumah ini,
Nancy. Akan kuhadiahkan segala-
galanya untukmu". Masih mengi-
ang jelas kata-kata ini di teli-
ngaku. Hidup di sampingnya ?

Berarti aku harus menghianati
Herman. Membunuh perasaannya.

"Perkawinan tanpa sebuah
persiapan yang meyakinkan, akan
berbahaya, Nan. Sekarang atau
kapanpun, aku bisa saja menga-
winimu. Tapi apakah aku, kau,
kita memang benar-benar sudah
siap untuk itu ? Ah, perkawinan

bukan hal yang sepele. Bagiku,
perkawinan adalah sesuatu yang
agung. Aku sangat menghormati-
nya. Tanpa persiapan yang ma-
tang, aku masih kelewat ragu-ragu
untuk melangkah ke sana l"

lni adalah kata-kata yang per-
nah diucapkan Herman padaku.
Ketika aku memintanya untuk
mempert imbang kan sebuah perka-
winan di antara kami. la waktu
itu memberikan pandangan ma-
cam-macam. Yang kesemuanya
membuatku lebih dewasa dalam
menilai sebuah perkawinan. "Ber-
sabarlah sayang. Di suatu ketika
nanti, akan kuajukan semua ini
padamu. Sebagai sebuah sur-
prise". pesannya ketika itu.

Aku sering mengingat hal ini.
Tapi sampai sekarang, Herman
tidak pernah lagi mengungkit-
ungkitnya. Dan sekarang, sese-

orang mengajukannya padaku.

Mlihkilahkulitrubuh
yang halus mewesona

dariffinds

Yanto yang kian menggugah hati-
ku I Oh, apa yang harus kulaku-
kan ?

Setengah bulan kemudian, se-
jak saat kepergiannya tempo hari,
Herman masih belum iuga mun-
cul. Bahkan suratnya sekalipun.
Sementara Yanto kian sering
mengalakku ke luar rumah. Malah
sekarang, aku sudah berani mem-
berikan bibirku padanya.

Siang itu ia menciumku di
bawah cherry yang rimbun di
samping rumah lgnasia. Aku se-
perti kebingungan setelah ciuman
itu. Aku tidak dapat mengatakan
diriku bahagia. Semacam ke-
cemasan yang tajam, menghujam
benakku. Kegelisahan yang me-

dua pilihan Anda,
'Pinll..harum nyaman
'Lemonlharum sqar

MengandungVitamin A
unntk keselwtdn kulil Ancla

nyekap. Hingga malam harinya
ketika pikiranku masih berputar
ke arah itu, tiba-tiba saia aku
dikagetkan oleh suara l-lerman
yang terdengar di radio yang baru
saja kubuka.

Aku sedang bersiap-siap untuk
tidur. Oh, kapan Herman datang ?

Kenapa ia tidak lebih dulu datang
menemuiku ? Radio mini itu
kutempelkan ke telinga. Suara
yang lembut dan teduh dari
Herman segera kudengar ielas.
Ada sesuatu yang aneh tiba-tiba
kurasakan di suara itu. Kenapa
terdengar sangat murung dan
sedih ? Atau hanya perasaanku
yang menilainva demikian ? TaPi

tidak ! Suaranya memang berbeda
ketimbang biasanYa. SePerti di-
bebani kepedihan Yang dalam.

"Teman-temanku tercinta. Di
sini Herman Sutara mengucaPkan

selamat berbahagia buat kalian
yang sedang mengecap keindahan
cinta. Semoga apa yang kalian
rasakan saat ini, akan bertahan
hingga kapanpun. Tidak akan
tergoyahkan bahkan oleh tem-
puhan godaan dan kesulitan yang
bagaimanapun besarnya. Sekali
lagi. teman anda di sini meng-
ucapkan selamat berbahagia, Lupa-
kanlah hari-hari lalu anda yanq
mungkin hanya mengotorkan
segalanya yang indah sekarang
ln i".

Beberapa detik setelah kata-
kata itu, lagu Permata Hati dari
Tety Kadi segera menggaung pela n.
Lagu kesayangan Herman. Ke-
sayanganku. Kesayangan kami !

Kurasakan tanganku iadi gemetar.
Apakah ia telah mengetahui se-

mua yang terjadi selama ini ? Oh,
rasanya tidak mustahil. Aku
benar-benar gelisah. Selama lagu
itu mengambangi telingaku. ingat-
anku segera tertuju pada kisah-
kisah selama di samping Herman.
Kisah yang teramat manis dan
indah. Betapa sabarnya pemuda
itu setiap berhadapan denganku.
Lembut dan mesranya cumbuan-
nya. Halus dan kasihnya, dan
sayangnya ia padaku, Mengapa
aku baru mengingat semua ini
sekarang ? Mengapa tidak dari
,Iulu-dulu, di saat Yanto mulai
kukenal ? lVlataku mulai terasa
panas. Dadaku sesak. Sementara,
lagu yang diputarkan Herman tadi
kemudian selesai. Lantas sepi I

Tidak terdengar apa-apa lagi. Dan
aku yakin bahwa pemancar
"Flamboyant Jingga" sudah be-
nar-benar lenyap dari udara.
Tidak ada suara apa-apa lagi yang
kemudian bisa kudengar. Air mata
sudah membasahi pipiku. Her-
man, Herman, aku menangis di
hatiku. Di bathinku dan di se-

luruh perasaanku. Tiba-tiba saja
sekarang aku menyadari segala-
nya. Aku sadar bahwa bathinku
sebenarnya tidak mencintai
Yanto. Tidak I Mungkin aku
hanya menyenanginya. Tapi bu-
kan mencintainya. Hatiku se-

luruhnya sudah milik Herman.
Semuanya.

SORE itu kuputuskan untuk
menjurfrpai Herman di pemancar-
nya. Tapi baru saja selesai me-
nyisir rambut, di luar terdengar
bell pintu" Aku cepat beraniak
dari toilet. Pintu kubuka. Dan di
mukaku berdiri dia. Seperti biasa,
dengan senyumannya. dan pa-

kaiannya yang rapih. Tapi ia tidak
b i sa membohongiku tentang
perasaannya sekarang. Aku me-
lihat kemurungan yang dalam
di sepasang matanya yang biasa
teduh dan cerah. Aku hampir saja
menubruknya dan menangis di
dadanva. Tapi secara aneh. ada
sesuatu yang menghalangiku un-
tuk melakukan itu. Bagai anak
kecil, aku mandah ketika ia

mendudukkanku di atas kursi di .

(Ke halaman 39)
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No.36

ANDA PEMAIN SEPAKBOLA INDONESIA

If UKAN main nih ! Sekali ini kalian boleh kaget. Boleh

!l ,.nyr. melebar. Topik "seumpama" anda tami ajak

- 
berangan-angan menjadi Pemain Kesebelasan Sepak

Bola lndonesia. Sekiranya kalian pecandu bola, tentu harapan
besar dalam perebtitan "Pre Olimpic" kemarin, kemenangan
harus berada, di tangan lndonesia. Nah, kau kemukakan
saran-saran, pendapat umum kritik-kritik. seandainya kau

duduk dalam kes. sepakbola lndonesia. Sambutlah dengan

senyum melebar ajakan Junior ini dan lekas kirim ke alamat
Redaksi, Jalan Kebon Kacang 2914 Jakarta.

Sepuluh jawaban terbaik dari "Seumpama" No. 34 dengan

soal "Anda jadi BossJunior" adalah sebagai berikut :

1. Chritnan 8.H., Jl. Gajah Mada
89 Batu - Malang ;

"Waduh nih, kalau awak lagi
muiur hidup sekali di jagat raya
indah ini tahu-tahu diangkat ting'
gFtinggi selangit ama bang direk-
tur dijadikan dan menjadi bigboss-
nya majalah Junior, ditugaskan
nyetir Junior. Lha ini namanYa
lowongan besar bagl saya be-
lum pernah sekalipun jadi big-
boss majalah. Lha inl saya harus
punya aturan tersendiri PokoknYa
siip deh. Semua karyawan saya,
saya ganti dengan karyawati alias
cewek-cewek yang cantik-cantik
dan manis-manls, biar saYa ada
sepirit keria. Wartawan fotonYa
harus lihay shooting atau motret.
Yang dipotret harus cewek-cewek-
ldara-data manis -manis, ayu-ayu,
cantik-cantik seriuanya, biar co-
wok-cowok langganan maialah Ju'
nior semua. Wartawan/wati Yang
suka nguber warta dan berita saya
kasih aji-aii bin jimat mantra
Darna biar cepet-kilat ngelaYaP
berita. Aha ini tinggal Pengex-
portannya majalah Junior ke luar
dan dalam daerah dunia. Untuk
langganan luar dan dalam dunia
khusus bagian cewek-cewek Yang
manis-manis, cantik-cantik saya
potong/korting 5Oo/o dari harga
biasa dan untuk Para langganan
cowok-cowok saya korting 1olo

saja ".

2. Joko Supino, Pedongkelan RT.
011/RW" OO7, Kayu Putih -Jatim:

"eue adain pemilihan ratu-
ratuan ala Junior yang mana caion
ratu Junior harus dari anggota
Junior Fans Club. Pemilihan ratu
Junior diadakan pada hulan Juni
(soalnya Junior bisa diartikan =
Juni adalah bulan). or adalah
orang. Jadi Juniot = orang-orang
yang lahir bulan Juni. Pada saat
diadakan pemilihan ratu Junior,
calon-calon ratu akan dihibur oleh
bannd Aria Junior dari Jakarta.
Bagi yang terpilih jadi ratu Junior
akan mendapat hadiah maialah
Junior secara gratis selama seta-
hun. Mulai sekarang bagi siapa
yang memenuh i syarat ingin men-
jadi ratu Junior boleh mencatat-
kan diri sebagai anggota Junior
Fans Club. Nah ! silakan daftar
siapa tahu nasib lagi mujur jadi
ratLr Junior".

3. Nyimas Gofiah Ali, Jl. Mesjid
Agung RT. lll27-A - Palembang ;

"Seandainya saya menjadi
boss dari majalah Junior, maka
saya harus berpikir ke depan
(maiu), bagaimana meningkatkan
mutu dan kwalitet majatah Junior
agar setiap penerbitannya senan-
tiasa menyenangkan dan meng-
hibur para peminat-peminatnya
hingga tidak menimbulkan ke-

bosanan, kedua menjamin kehi-
dupan para karyawan-karyawan
dari majalah Junior agar tetap
kerasan/betah kerja ctan berse-
mangat/menggairahkan dengan
mendirikan tempat perpustakaan,
tempat olah raga, rumah sakit,
tempat rekreasi dan lain-lainnya.
Pokoknya siip deh; bahkan kalau
perlu ditugaskan belajar ke luar
negeri".

4, surmidi Admi UR, Jl. Ke-
ranggo Wiro , Sentiko, 4 Ulu.
Kepala Kampung No. 268 -Palembang :

"Cihuy, gua pasti disenangi,
habis uang kita banyak. Tentu
banyak yang cinta sama uang kita.
Guee tinggal pilih yang cakep dan
manis-manis. Untuk lebih dikenal
lagi saya sebagai boss majalah
Junior, dalam satu nomor terbitan
akan gue bikin poster gue yang
paling gede dengan semua ha-
laman hanya memuat photo gue
dengan tulisan inilah tampangnya
boss Junior. Tapi gue pikir-pikir
pasti numpuk sampai-sampai ke
dalam laci meja redaksi surat dari
pembaca dengan kritik dan ejek-
an. Gue batalin aia. . . . habis
Junior bisa-bisa enggak laku dan
untuk selanjutnya enggak terbit
lagi, karena bangkrut".

5. Dody Pursaksono, Pelaiar
SMAN Ponorogo, Klas,: ll, Jl,
Batorokatong - Ponorogo r

"Saya akan membuat surprise
pada Semua teman, pembaca,
wartawan dan lain-lain, Dan saya
akan membeli 1 kali edisi terbitan
majalah Junirr dan akan saya bagi-
bagikan kepada semua yang mem-
butuhkan majalah Junior secara
gratis. Jadi saya boleh dibilang
boss kwadrat (boss dl atas boss)"^
6. Hasby Dairan, Kp. Kepiri No.
33 - Bengkulu :

"Semua karyawan-karyawan-
ku tentu akan senang karena
hcnor yang kuberikan cukup
berat. Supaya jangan sampai ada
karyawan-karyawanku yang ma-
las. Tetapi kalau ada juga yang
malas akan kuberhentikan. Se-
andainya ada di antara karyawan-
karyawanku itu terlalu rajin tentu
akan kuberikan lagi tambahan
honor untuknya. Junior akan
kutingkatkan mutunya. Halaman-
nya akan kutambah/dipertebal.
lsinya akan diperhebat supaya
siip. Tentu harganya akan kunaik-
kan. Kalau enggak dinaikkan
tentu rugi bossmu ini".

7. Amin subagio, Jl. wahid
Hasyim I OO - K€diri :

"Wah, kebetulan sekali Oom
sebab saya mempunyai rencana
akan menyebarkan majalah Junior
ini ke seluruh dunia dan akherat.

Biar penghuni-penghuni akherat
tahu bahwa Junior memang betul-
betul majalah yang belum ada
tandingannya di dunia ini, baik
dalam soal musik maupun dalam
soal apa saia !"

8. Nini llyas, d/a Ny" Maimunah,
JI. Diponegoro t5 - Bojone-
goro :

"Nah, itulah yang saya harap-
kan. Dengan jabatan yang saya
pegang itu selain penyaringan
angin yang berbau gossip, akan
saya tambah bonus-bonus/sticker
dan harqa akan saya turunkan.
Sebab saya yakin dengan penu-
runan harga dan penambahan isi
akan makin menarik majalah saya
ini untuk dibaca masyarakat. Kan
dengan sendirinya untung saya
berlimpah. Tapi jangan ngiri,
keuntungan itu selaln untuk mem-
pertinggi mutu majalah kita ini,
akan saya gunakan untuk amal-
amal sosial, okey ?".

9. Bredjo S- Jl. Diponegoro No.
8 - Brebes :

"Wow, elha.. -., namamu
akan kuorbit ke langit Jun, biar
gandeng sama Apollo dan Soyuz.
Tapi bentuk tubuh serta alat-alat
vitalmu akan kuvermak dulu yang
lebih up to date. Khusus selera
embah-embah kusediakan ruang
tersendiri begitu juga muda-mudi.
Pokoknya siip deh. Biar cepat
kesohor kubuka pula agen-agen di
luar negeri sampai ke Kutub. Wah,
mustinya gua cari penterjemah
ulung dulu nih. Soalnya si Jun
alias Junior akan kubuat dalam
duatata warna yang mengasyikkan,
yakni dalam bahasa lndonesia dan
lnggeris. Hopo tumon ? semua
wartawan Junior diganti dengan
cewek-cewek yang cakep, co-
woknya sih cukup dipensiun saja.
Eee, omong-omong modal keka-
Yaan Junioryangdiwarisin beraPa
nih. Jangan-jangan gua ngutang
melulu bisa konYol nih !"

1O, Joko Lupino, Pedongkelan -Kayu Putih - Jatim :

"Kesempatan gue buat cari
isteri dari seorang ratu, yaitu ratu
Junior- Soalnya dari dulu gue
pingin punya isteri ratu (bukan
ratu Shima lho). Soalnya gue dulu
mau qaet ratu plastik ! Eh, salah
tulis ! Ratu Pasifik, gue dulu
gagal. Jadi karena gue boss Junior,
gue adain Festival Ratu Junior
calon-calonnya harus dari anggota
Junior Fans Club. Jadi sekarang
siapa yang berhasil jadi calon
isteri boss Junior dan pingin
maialah Junior gratis daftar saia
iadi anqgota Junior Fans Club !

Percaya deh boss Junior orangnya
memenuhi syarat idaman cewek
masa kini !"

- 
t AKA adalah sebaris "slo'

^[Vl'::;; r' T:, li::,'' r,zf : :
mau disebut iuga : "lni Lobe baru

- lni baru Lobe".
Biang lawak berumur 54 tahun

di Manado telah melewati masa-
masa pahit getir sebagai pelawak
sejak zamannya tentara Jepang
menjadi tuan tanah di Manado.

Siang itu di markasnya "Anoas
group" Jemmy yang pimpinan
Anoas bilang pada orang Junior

mau difoto bareng-bareng Oom
Lobe.

"Soalnya kami telah mengang'
gap Oom Lobe sebagai salah
seorang person Anoas juga !"
begitu ielas Jemmy dan person
yang sedang dibicarakan itu cuma
mengangguk-angguk.

Maka adalah setiap kali ada
show di kota Manado, Oom Lobe
ini selalu masuk dalam hitungan.
Kenapa harus selalu, sebab kalau
mau dicari iuga, tinggallah ada

satu pelawak yang benar'benar
punya "lenggang Manado", Yang
ada di Katamadya Manado sen'

diri. Oom Lobe inilah adanYa.
Lantas upaya aPakah Yang ada
dari setiap penyeldnggara show di
kotamadya Manado ? Oom Lobe
sendiri" yang buka mulut men'

jawab: "ya ! Pasang slogan yang
sedikit menipu masyarakat !" ka-
tanya sambil ngakak. Maka slogan
itu, bak' iklan bir cap bintang:
lni Oom Lobe baru ! lni baru
Oom Lobe !

Lantas berceritalah Oom Lobe
pasal riwayat hidupnya dalam
dunia lawak.

"Saya mulai jadi pelawak
1941, menjelang masuknya ten-
tara Jepang di Manado. Sebelum
itu sering ikut-ikut rombongan
sandiwara sebagai tukang layar".

"Kenapa Oom Lobe bisa jadi
pelawak ?" tanya Junior.

"Waktu itu sudah zamannya
Jepang berkuasa, kebetulan kami
harus main sandiwara untuk

(KE HAL. 42}
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[4.qSHERI MANSYUR

Para pelaku :

RONNY CHANDRA
MOSAI.
MEITRY. WILDA

Dudy lsmunandar
. Syamidi Diamil

Esther Kalangi
I

CHANDBA DEWI ' . MPok Minah

Photographer : tVtANSYUB HB.

Desiqn : AS UTAMA

I
tlt

f,4aa{kanlah Tuan I

Dudyqdn panggil Ttl;rn, cukuP
sa1a, Nona.

Jangan panggil Nona !

Habis siapa nama anda ?

[,4aalkanlah, st]va 1r.lak lliasa metlga
trkan nama clalal,l setrap perkenalatl

Well ' Kalau begilu aku harus
.rrorr).lnggrl ap.t Lerhadapnru Norra

marlis 7

Saya tidak mau dipangg.il Nona. Lebih
baik anda tidak usyah terlalu banyak
mengobral pujian. Bersikaplah biasa saja.

Dudy lsmunondar tersenyUh kecut. Dia
kena khott;ah kali i,ri. Tapi dia masih

merrbawa dirinya dengan srkap waiar.
Tidak menunlukkan ketinggian dir i.
Kenapa ? h..nya itu yang rlitanyakan

Duciy. Dia merasa aneh clengan sikap

Van!] cliperlihall<an r:ewok di hadapannya

2A JUNIOR _ 84

Jangan noria

Panquil saja lsye !



Saya takut !

Kenapa 7

kan 7

Setelah memuji pasti akan dihanting,

Dudy lsmunanclar jadi tersenyum

61,= ya !

Saya berhadapan dengan
ahli filsafat !

Eh, o, tidak ! Cuma bercartda !

Lantas keduanya ngobrol ngalor-ngidul.
Semakin lama bercakap-cakap, semakin
Dudy lsmunandar merasa terperangah.
Gaclis di hadapannya kini bukan cewek
sembarang. Dia mampu memperlihatkan
inteleglensi yang cukup linggi. Cara
ncrobrolnya te,rarah. Gadis itu kelihatannya

Masih kuliah ?

Ya!

Di mana ?

FIS Ul, tingkat dua baru

buku 2

Kau nampaknya sendng baca Ah, tidak. Malah saya ingin berguru
dengan I\,4r. Favoritku !

hrrku
Saya senang baca Scnang baca

Saya Iagi berhadapan clengan ahli
at

F
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1O, Nama : Gst. Nqr. Suartha
Temp./tgl. lahir : Blahbatuh,
24 Juli 1955
Jenis kelamin : laki-laki
Berat badan : 50 kg.
Tinggi badan : 169 cm.
Alamat: Jl. Teleng 10, Singa-
raja - Bali
Pendidikan: Kuliah di lKlP
Singaraja, Tingkat I jurusan
Sastra lndonesia
Hobby : Olah Raqa, baca-baca
majalah, korespondensi. ingir,
berkenalan denqan cewek-
cewek seluruh lndonesia.

11. Nama: Paulus W.Wijaya
Tgl. lahir : 1 Juli 1957
Pekerjaan : lvlahasiswa tingkat
l, Fak. Sastra lnggeris. Univer-
sitas Gajah lVlada, Yogva
Hobby : View cards, pop-
music, coreespondence
Fave's: Deep Purple & Suzr
Ouatro.
Alamat: Jl. Pr:rl1uda No.94
Temanggunq - Jateng.
Keterangan : lngin berkores-
ponden khusus dengan cr:wek-
cewel< yanq cakep, eksentnk,
up to date dan serius dalam
berkoresponden.

12, Nama : Hencky Aman Supar-
vono
Hobby : Kores;rondr:n, re-
kreasi, koleksi trrranoko, tukar-
menukar foto, rrvanv i , olah
raga volley
Umur : 19 tahun
Pendidikan : SN/lEA Negeri
XVll, Kr:bumen Klas: lll/
Tabu
Zodiac: Virgo

30

Keterangan: Yang rnau ke-
nalan please Vour sending
letter to me, pasti dibalas dan
dilampiri f oto yang paling
mutal<hir. Maaf foto waktu di
kelas I SlVlEA.

13. Nama : Bambanq lsnabar
Alamat : Jl. Baya No. 90,
lVlranggen - Demak
Umur : 24 tahun
Bintang : Leo
Pendidikan : Tamatan SIVIA
Hobby : Dengerin musik,
kongkow-kongkow, membaca
majalah terutama Junior dan
inqin kenalan dengan peng-
gemar majalah Junior di se-
luruh tanah air.

14. Nama : Rockmadv G.S.
Umur : 19 tahun
Hobby: Nlusik barat pop,
baca majalah musik, nonton
f ilm karate, berkenalan.
Alamat: Prarnbatan Kidul
9/38 - Kudus,

CtUB

L-
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SETECTA
Kini, yong loin somo sekoli.

59kgro19 SETECTA sudoh iodiloin somq
sekoli. SETECTA kini merupokon moioloh

tertuo dqn tertebql dl lndonesio.
Dihiosi lO holqmon berworno diluor cover

yong indoh menyolo don semi super
poster khqs SEIECTA.

Mutu isi, kertos don cetok selotu
terpelihoro.

Corisompoi dopot!
SiContik SEIECTA.
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aE EBETULNYA tulisan ini
] sudah sejak lama saya

|J siapkan. Tapi baru se-

karang inilah saya dapat mengi-
rimkannya kepada Masheri.

Tulisan mengenai Pesta Musik
akhir tahun 1975 di kotamadya
Manado, yang dilangsungkan pas
malam Minggu tanggal 6 Dbsem-
ber 1975 di gedung KONI eks
gedung Olah Raga Manado.

Parade Band sekota Manado
ihi, diselenggarakan oleh KNPI
Unit Kader Manado Tengah de-
ngan sponsor pelaksana c,v,
Tourista Manado.

Sebanyak tujuh buah band
yang ada di kotamadya Manado
yang ambil bagian, pada satu hari
sebelum parade ini, telah di
"rolling show"kan sepaniang ialan
kota Manado dan Minahasa. Ken-
dati begitu, yang hadir di atas
panggung pada malam Minggu itu
cuma lima buah band yang terdiri
dari : Medinos Group, The Spec-
trum. Anoas Group, The lntt dan
Wijaya Kusumah.

Sedang dua lainnya masing-
masing ; The Harry's dan Skydos
sampai parade ini berakhir, dari
pihak panitia pelaksana tidak
diperoleh berita-berita sebab
musababnya ketidak-hadiran dua
band tersebut.

Masheri yang baik.
SEPERTI sudah diperkirakan

sebelumnya kalau acara yang
dibikin pas malam Minggu ini,
bagi masyarakat Manado adalah
suatu kesempatan untuk benar-
benar dapat dimanfaatkan.

Maka iadilah acara parade
band maiam itu, benar-benar
"banjir" penonton.

Masheri yang baik.
ACARA ini telah dibuka oleh

Edwin Rondonuwu yang ketua
panitia. Grup pertama yang naik
panggung adalah Medinos Group.
Grup ini tahun lalu telah kehi-
langan hampir separoh dari para
pemainnya. Sekarang mereka
muncul dengan {,ormasi baru,
terdiri dari : Tommy Wohong
pada Organ, Ronny sebagai me'
lodis, Antje Mandey pada gitar
bass, kemudian Ventie Mandey
pada rythm dan vokal, (kedua
Mandey ini jebolah Spectrum)
Thamrin. A. sebagai drummer dan
Berthy Sondakh lead vokal.

Dua babak yang disuguhkan
Medinos ini, dapatlah dikatakan
lumayan buat dinikmati oleh
penonton yang berjubel itu. De-
ngan kata lain, apa yan$ sempat
ditampilkan Medinos malam itu,
sebagaimana halnya show-show
mereka sebelumnya, biasa-biasa
saja.

Masheri Mansyur yang baik.
DARI lima buah band yang

bergiliran naik panggung malam
itu, boleh dibilang cuma tiga di
antaranya yang agak lumayan
untuk ditonton. Yang pertama
sudah saya rnulai tadi yaitu
Medinos Group, kemudian The
Spectrum dan yang ketiganya
adalah band "cewek" Anoas
Group, Maka yang akan saya

ceritakan hanyalah tiga band yang
saya maksudkan itu. Sesudah
Medinos Group menyelesaikan
tugasnya, giliran kedua adalah
Wijaya Kusumah. Band ini tidak
ada keistimewaan yang perlu
dicatat.

Sesudah giliran Wiiaya Ku-
sumah, kemudian naiklah The

Spectrum yang di Manado, boleh
dikata sebagai band paling laris.
Grup ini tahun lalu juga menga-
Iami "bongkar pasang" pemain.
Hijrahnya Mandey bersaudara ke
Medinos group, tidak lantas mem-
buat Spectrum kehilangan pamor.
Dengan formasi, baru : Max P.

sebagai melodis, Janto sebagai
pemegang bass/vokal. Daud se-

bagai pemegang gitar kocok/
vokal, Areter sebagai penabuh
drum, Lucky Walean organ, Bill
Noya lead vokal dan "kapten"
grup ini, mereka anteng-anteng
membabat pelataran musik di
kota Manado. Permainan yang
disuguhkan Spectrum malam itu
hebatlah ! mereka sempat mem-
buat penonton yang kebanyakan
anak-anak muda, ber.iingkrak-
jingkrak di muka panggung. Dan
ini tak urung membuat kewalahan
para petugas keamanan yang ter-
diri dari tentara laut.

Setelah Spectrum turun pang-
gung, giliran berikut adalah The
lnt's yang sama halnya dengan
Wiiaya Kusumah hampir tidak di
"minati" publik.

Maka bermainlah anak-anak
dari The lnt's ini tanpa gaya,
kecuali sepasang penyanyi mereka
yang bernyanyi kayak Titik
Sandhora dan Muchsin.

Masheri lVlansyur yang baik.
MAKA lantas kita tiba pada

grup terakhir malam itu, Anoas
Group. Grup ini terdiri dari
Emma pada Melody, ltje sebagai
rythin/vokal, Lenna pada drum
dan vokal, ketiga "cewek" ini
kakak beradik, Hengky pada gitar
bass dan Jemmy pada organ
sekaligus sebagai pimpinan.

Nah, apa yang ditampilkan
grup ini, adalah sesuatu yang

(foto-foto : Tamzil Permata)

malam itu, benar-benar membuat
publik terpaku. Kalau mau dika-
takan adalah satu "surprise" Yang
benar-benar memberi rasa puas
bagi publik malam itu. Selain
nomor-nomor keras yang sudah
menjadi "Lis" tetap dari mereka,
ada juga suguhan se.ienis opera
yang diperankan dengan gemilang
oleh mereka.

Judulnya "Malam Kudus" ce.
rita tentang setan yang takut akan
salib. Satu nomor' ini saia te-
lah membuat publik "lup3'r
mentaati aturan dalam ruang
pertun.iukan, jadi bergerombol di
muka panggung yang ditempati
Anoas group ini.

Alhasil Tiga dari Lima Band
yang naik panggung malam itu,
yang patut mendapat catatan
masing-masing : Medinos grouP
biasa-biasa saja, The SPectrum
tetap bertahan, dan Anoas grouP
berhasil membuat kejutan. tidak
sempat membuat kejadian-ke-
jadian seperti tahun-tahun lam-
pau, yang ricuh karena adanYa
"fans" bayaran !.

Masheri Mansyur yang baik.

ALHAMDULILLAH parade

band tahun ini, telah dimulai
dengan "aman" dan berakhir
dengan "sukses". Sehingga makna
kunci tahun yang dibawa oleh
pelaksana parade band tahun
1975 ini benar-benar dapat di-
capai dengan perasaan sYUkur !

Semoga tahun-tahun men-
datang, peragaan-peragaan se-

macam ini, akan dapat dilaksa-
nakan dengan keadaan yang tidak
banyak berbeda dengan keadaan
sekarang ini !

TAMZlL PERMATA
a

PARADE BANDDIMANf,DO
I

0
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EVERYTHING'S THE SAME
Billy Swan

You went away and left me
'Cause you thought you could
hurt me
But l've got news for you '
l'm still strongand you are wrong
To think you'd leave and l'd turn
blue

Everything's the same
There ain't nothin's changed
The sun still shines
And the rain still rains
And l'm still me
And you're still you, too, you see

Every thing'i the same
There ain't nohtin' changed
Since you've been gone
I still do what I do
No I haven't changed my habits a
bit
I still eat, I still s'teep
I still go to work
And when my work day's done
split

HEAVENLY
Showaddywaddy

Heavenly, oh l'm feeling heavenly
Oh l'm feeling heavenly
When l'm with you it feels so
right
Heavenly, l've gotta hold
And squeeze you tight

Heavenly, oh l'm feeling heavenly
Oh l'm feeling heavenly
When lsee your eyes shining
bright
Heavenly. oh girl I need
Your Love tonight

Heavenly, oh l'm feeling heavenly
Heavenly, na na na na heavenly

Do you think it will be allright
To stay all night
What would the neighbours say
lf l'm still here in the morning
light

Heavenly, oh l'm feeling heavenly
Oh .l'm feeling heavenly
And now it's time to say goodbye
Heavenly, just stay for a little
while.

,,IN FOR A PENNY"
r Slade

Do you remember the night in
September
The two gf us laid in the hay

Do you remember the day in
December
And how we got carried away
lf you're in for a penny
You gotta_be in for a pound
O -'cos over and over
You play me that old fashioned
Sound :

So look around

Did you discover that, o l'm a

Lover
When we took a tumble or two
Were you surprised when you
Tried me for size
You bit off more than you could
Chew
lf you're in for a penny
You gotta be in for a pound
O -'cos over and over
You play me that old fashioned
Sound :

So look around
Play the refrain
Play it and play it and play it
Again

Do you remember the night I

Surrendered
You wanted to paint me in oils
Oh you are tender, do you
Remember
The sleepers could hear me for
Miles
lf you're in for a penny
You gotta be in for a pound
O -'cos over and over
You play me that old fashioned
Sound :

So look around
Play the refrain
Play it and play it and play it
again.

LITTLE DARLING
*Rubettes

Don't you know I love you little
darling
Want the world to'know now
little darl ing
can't live wtthout your precrous

love
Can't do without it anymore little
darling

Put your arms around me little
darling
Tell me that you want me little
darling
Can't live without your pracious
love
Can't do without it anymore little
darling

Little darling you showed me how
Gave me true loving now
So don't let's change it
Or rearrange it, aah

Don't you know I love you little
darl ing
Want the world to know now little
darling
Can't live without your precious
love
Can't do without it anymore little
darl ing

lstimewa

Little darling be mine
Say you'll love me always, forever
For all time

Put your arms around me little
darling
Tell me that you want me little
darling
Can't live without your precious
love
Can't do without it anymore little
darling

Weisst du nicht, dass ich disoh liebe,
Little Darling
lch will, dass die ganze Welt es

weiss, Little Darling
lch kann ohne deine kostbare
Liebe nicht mehr leben
Ohne sie kann ich's mehr machen,
Little Darling

Leg deine Arme um mich, Little
Darling
Sag mir, dass du mich willst,
Little Darling
lch kann ohne deine kostbare
Liebe nicht mehr leben
Ohne sie kann ich's nicht mehr
machen, Little Darling

Little Darling, du hast mir den
Weg gezeigt
Hast mir wahre Liebe gegeben
So lass uns dabei bleiben
Und nichts andern

Weisst du nicht, dass ich dich
liebe, Little Darling
lch will, dass die ganze Welt es
weiss, Little Darling
lch kann ohne deine kostbare
Liebe nicht mehr leben
Ohne sie kann ich's nicht mehr
machen, Little Darling

Little Darling sei coetn
Sag mir, dass du mich immer
lieben wirst, jederzeit
Bis in alle Ewigkeit

Leg deine Arme um mich, Little
Darling
Sag mir, dass du mich wiltst,
Little Darling
lch kann ohne deine kostbare
Liebe nicht mehr leben
Ohne sie kann ich's nicht mehr
machen, Little Darling

JIJNIOR - 84
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{LAQ mau diadu soal

kekuatan main band,
untuk anak-anak Manado

n norefrtan kita angkat toPi.
Sesudah main dalam undangan Pes-
ta semalaman mereka masih mau

menyumbang di Disco. PokoknYa
main semalam suntuk nonstoP
sudah acara biasa bagi mereka ini.
Lantas kapan tidurnya ? Nah ini
yang hebat. SoalnYa Pada siang

hari mereka semua Pada kerja
l<aryawan.

Misalnya ARDI Olii Yang bisa
pegang drum dan bass, dia ini
adalah iuga seorang angkasawan
dari Mercy Broadcasting. Jelasnya
penyiar Radio Amatir. JimmY
Walelangi yang leading Pada me-

lody turut mengusahakan Salon
kecantikan bersama nYonYanya.
Sedangkan kakaknya, RudY Wa-

lelangi yang spesialis tarik suara
tapi bisa pegang RhYtm "dan

Drum, juga pegawai dari Perusa-
haan swasta. Sama halnYa dengan
lmey Pelengkahu yang kriasa Pe-
gang lead grtar, bass dan drum
Demikian juga Rudy Karambut
yang akhli organ dan flute. Pokok-
nya semua mereka ini, bukan
pengangguran kalaU di siang hari.
Dengan demikian kamu - kamu
langsung tahu, bahwa soal ngebul

atau nyarap bukan masalah lagi
biar lagi tidak ada order main.
Oya, Rudy dan teman-teman ini,
adalah iuga karyawan non organik
dari Angkatan Laut. Tentu kamu
nanya, kok bisa gitu ? Begini

Soalnya, yang melahirkan gruP ini
adalah Angkatan Laut Daerah Vl
sendiri. Yang waktu itu atas

inisiatif dari Pangdaeral Prasojo
Mahdi ketika masih berlugas di

Sulawesi Utara. Tapi samPai seka-
rang masih di bawah naungan Ang-
katan Laut walaupun Pangdaeral-
nya sudah berganti-ganti. ltulah
makanya nama Band ini berbau
"air". SKIDOS GROUP BAND
yang artinya Ski Air Manado.
Konon, karena dilahirkan persis
dengan pembukaan ski air.

Grup ini didirikan pada tahun

| 1971 dengan sistim kontrak. Jadi,

I para pemainnya setiap dua tahun
I harus teken kontrak perpaniang-

I unnyu.
Oya, sorry ! Di antara cowok-

cowok, tentu kLrrang sreg dong
kalau enggak ada betinanya. Wah,
yang namanya "primadona" ski-
dos band, yahud deh. TamPang-
nya ? Aduhair Apalagi matanya.
Hmmm cakep nian. Ketawanya,
senyum nya, potongannya, pokok-
nya selangit deh, Apalagi dengan
bulu-bulu roma sekujur tangan
dan kakinya. Namanya ? Seindah
warna asli, Suzana Katili.

Nah sekarang kita mau nanya,
apa sala sih kebolehan anggota
Skidos ini ? Mereka semua bisa
nyanyi. Bila ada salah satu yang
absen, yang lain bisa memba-
r'"akan alat tersebut.

S apa saingan terberat 'Kamu

di Manado ? tanva Junior. "Ah
enggak ada," jawab JimmY kalem.

BNND
BELUM PERI{AH LIHAT

Mtl(lc&SYilTHESIZER

Manado, Skidos adalah salah satu
band pengiringnYa. Misalnya kS
tika kuniungan Vivi Sumanti,
Titik Sandhora Plus Muchsin.
Bahkan samPai Pada EddY Pere-
grina, itu penyanyi toP PhiliPPina
sudah pernah diiringinYa.

Kalau ditanya siaPa gruP Band

lbukota yang meniadi Favorit
mereka dalam rekaman, jawabnYa

spontan: The MercYs. Untuk
stage performance mereka Pilih
God Bless. Sedangkan untuk
grup bulek mereka ambil DeeP

Purple dan Bee gees.
'Menurut pengakuan mereka,

rata-rata sudah mengenali dunia
nrusik sejak masih bocah. APalagi

seperti kakak beradik RudY dan
Jimmy Walelangi, orang Junior
sudah kenal mereka seiak kecil
masih ikut dalam band bocah'
Malahan seperti RudY Walelangi,
sejak bocah sudah ikut dengan
Band remaja waktu itu, Suluta
Ria. Usia anggota Skidos rata-rata
25 tahun, Yang berPotongan
paling nrakmur adalah si BudY
berikut Jimmy adiknya. Yang lain
termasuk ukuran kelas mela-
yang. Nyentrik kan ?

Tentang Jimmy Walelangi ada

iuga kelebihannya. Selain Pegang

ireng-irengan, dia juga PenciPta
lagu. Antaranya Penyesalan dan
Cinta Abadi. Pada parade Yang
diselenggarakan oleh Jawatan So-
sial tahun 19j3, kedua lagu

tersebut telah memperoleh nilai
"cum laude" karena keindahan
aransemen, harmonisasi dan kese-

luruhannya. Sedangkan soal aran-

KE HAL.42

G

E
o

o
o

"Soalnya, kalau band Yang lain
lagi kekurangan Pemain, band
yang lain dengan senang hati mau

membantunya."
Tapi maksud Junior siapa

saingannya dalam mutu ? lVlereka

berlima saling berpanCangan- Tapi
kemudian pelan-pelan meluncur
juga komentarnYa. "Ah, kami rasa

sama saja," iawab salah seorang-
nya yang langsung di iYakan oleh

lain. "Persoal a," demi-

kian JimmyWalelangi lagi, "Cuma
terletak pada peralatan saia. Kalau
ada yang menonjol, itu cuma
karena perlengkapannya lebih mu-
takhir dari kiia. Tapi kalau cuma
soal tehnik permainan, kami rasa

sama saja kwalitetnya."
Skidos Group walauPun belum

pernah main di lbukota, taPi
kalau soal perasaan minder tidak
dipunyai lagi. Kalau ada artis-artis
tenar lbukota menguniungi Kota

)

,, I kut dong ke Jakarta", re-
ngekSuzana Katili pada Ju-
nior. Gadis Manado ini me-

mang agak kolokan. Tapi, juga
lincah. [Vlaklumlah Suzaru masih
sangat muda. Baru 18 tahun. Ku-
litnya putih, badannya berbulu.
Sexv deh !

Siapa Suzana Katili yang ingin
sekali pindah ke Jakarta itu ?

Lihat dulu fotonya yang ter-
pampang di halaman Junior ini.
Cantik ? Ooo memang. Malahan
mungkin lebih cantik orangnya.
Lincahnya nggak ketolongan. Ka-
Iau bicara, bisa nyerocos"habis-
habisan. Namun demikian Suzana
yang biasa dipanggil "Nona" ini

tahu juga kapan dia harus bung-
kem. Kapan dia harus belagak
pilon. Pokoknya Profil PenYanYi
muda ini menyenangkan sekali.

"Nona" yang sudah naik Pang-
gung sejak usia 13 ini, memang
punya bakat yang bisa dian-
dalkan. Kalau saia Junior mau iadi
talent scout, PenYanYi wanita
Manado yang bisa dihijrahkan ke

lbukota sekarang ini, Suzana
adalah orangnya. SaYang imPi-
annya yang menggebu'gebu untuk
bertarung di lbukota belum bisa
terlaksana. Kalau dia sampai mun-
cul di Jakarta, team audisi TVRI
dijamin bisa langsung buka ta-

ngan menyerahkan Suzana kePada
Pengarah Acara TVRI. Terus
terang, kalau cuma mau diban-
dingkan dengan PenYanYi-Pe-
nyanyi seusianYa kelas "Hiburan
Senja" di TVRI, bisa kegulat oleh
Suzana I Untuk tamPang, nona
Manado ini punya kharisma' Di
atas panggung dia PunYa daYa

pesona. Karena suaranYa Yang
stabil mengglitik kuPing makanYa
Suzana tidak perlu membuat gaYa

yang over. Sebab adakalanya gaya

over dari slpenyanYi di atas
panggung tidak lain karena untuk
mengkamufler kemiskinan suara
dan tehnik pembawaan lagunYa.
Ya nggak ?

Tapi Suzana bukan hanYa bisa
tarik suara doang. Dia juga baru
saia lulus kursus akhli kecantikan.
Itulah makanya kalau cuma soal
pupur mempupur, bagi nona Ma-
nado ini, no problemlah. "Tapi
akh, saya malu ah kalau dibilang
akhli kecantikan. Saya cuma bisa
bersihin muka orang koq. Alat-
alatnya saia saYa nggak Punyay''
ucapnya tersipu-sipu Pada Junior,
Memang anak muda usia suka
merah waiahnYa kalau diPuli.
Tapi kalau benar, buat apa malu-
malu. Ya nggak Nona 7
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tdtun lagi beru bisa

Chaila yang suka
seicg mengaiak

beli sayur, ataupun
melihar keindahan

ketuarganya. a!<an

untuk

L

yang lebih

m6ti lrunggu

Eayatqkan !"
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dari siru
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JADILAH
MILI(IT{ER DARI MUSIK

Sesudah ke luar dari Mercy's,
maka suara sumbang itupun sem.
pat tertuang dl terbitan sebuah
majalah. Dan beranglah pemusik
Batak marga Hutagalung satu ini.

"Saya datangin itu wartawan
dan saya tanyakan apa betul
Reynold ngomong. Katanya betul
bahkan. Reynold ngomong lebih
dari itu. Lalu saya datang ke

Mercy's. Tapi ternyatd di sana
enggak ada yang mau mengaku
kalau pernah ngomong begitu
sama wartawan. Yah, saya terima
sajalah keadaan itu. Karena.saya
tahu mereka sama-sama punya
marga Panggabean ! Padahal sebe-
lumnya wartawan itu baik sama
saya^ Heran kok jadi begitu I Lalu
mengenai soal duit saya ini minta
pembayaran lain. ah itu nol besar.
Biar saya ini banyak menciptakan
lagu, bernyanyi, saya tak mau
berbuat itu, Kalau saya mau
begitu mungkin saya sudah punya
rumah begini (yang ditunjuk ada-
lah rumah mertuanya). Nah,
coba I Lalu saya dibilangin juga
kalau saya ke luar dari lVlercy's,
nanti jadi berantakan kayak
Albert Sumlang, lho kenapa dia
mesti bilang begitu, buktikan dulu
dong ! Apa enggak terbalik itu
omongan. Bukan Mercy's - nya
yang bakal kayak Alberl setelah
saya tinggalkan ! Buktinya sampai
sekarang apa hasilnya ? I\4ercy's
itu sebetulnya bisa tiga kali lipat
dari Ge & Ge hebatnya. Kenapa ?
Saya di Ge & Ge sendirian, sedang
mereka bertiga yang setaraf de-
ngan saya, tetapi ini kalau mereka
mau mentrapkan cara kerla yang
seperti dulu, ya, itu seterusnya.
Tetapi kenyataannya apa yang
kamu dengar sekarang tentang
Mercy's ? Yah, lihat sajalah Tu-

han-lah yang maha tahu. Kembali
ke soal duit saya kasi contoh,
pegawai negeri yanE punya kedu-
dukan yang sama. riso saja yang
satu naik motor oan yang satu
naik sspsi3, karen: apa ? Ko-
rupsi, enggak i -anya karena
penggunaan uangn./: saja". ini
omongan rentet:: Cha:ies.

GE&GE
PERTAMA <:i s.ya bentuk,

saya sudah terar€rar sama anak-
anak- Saya ini acat:n Charles yang
hanya bisa me-c:- uang dengan
musik, soai le. l+:19, saya ini
enggak bisa. .t,1ax...,ra kalau ka-
mu-kamu ma! ca. uang, ya
bermainlah m!. (, (:.ena kamu
adalah pemusi< -:c ,n millioner
dari musik, -;c.:. :rang kaya
karena musik'", :e"s l-:.ies.

"Charles. saa -:aaEement Ge
& Ge ini apaksn -- re anggota
bisa mengkon:-; l' ::.va Junior.

"Ya, mana;:l-r::: ierbuka !

Setiap arpgol: . >. -. rnat arsip
ataupun pen_oe r:-:- rang lima-
puluh perakp.- : :.:::i dan ada
file khusus r:a.:.-: .-rat-surat

17 EBERANGKATANNYA
It Ge & Ge Group barang-
l\ iaii karena suara-suara
sumbang dari tubuh The Mercy,s.
Charles dikabarkan malas. Atau
minta duit terlalu banyak. pa-
dahal berani sumpah, kata Char-
les. hal pembayaran itu tak lebih
satu perakpun dia peroleh dari
ketiga kawan-kawannya di Mercy,s

9

L

-

a

I

F
ht

b

+

-! .t

*
t5,

sa.ia !

DaEti pcEm-
rtoD sarDai

pantai
Karena

Bogor

fienurut

inspi rasi menctpta
Atudafumudahan



kontrak, Kontrak ditandatangani
oleh sem0a anggota, jadi kalau
apa-apa'tanggung jawablah sen.

diri-sendiri", ujar Charles.
Grup Ge & Ge sekarang sudah

rekaman dua volume Pop lndo-
nesia, satu volume Pop lVlelayu.
Sedang untuk volume kedua,
menurut Charles akan direkam
bulan depan. Ge & Ge hanya
kontrak untuk Pop lndonesia
sebanyak enam elpe saja. Sedang
untuk Pop Melayu tanpa ada
kontrak, karena kalau dirasakan
selera orang sudah jenuh, rekaman
distop dan Pop Melayu diganti.

"Dalam hal peredaran Ge &
Ge, kami ticlak mau gegabah main
cetak-cetak elpe saia. Kami ada-
kan pembatasan waktu yang agak
lama, karena kami takut orang
akan cepat bosan dengan Ge &
Ge. fr4emang makin cepat' re-
kaman, makin banyak duit. tapi
kan engga.k bisa abadi nantinya,

karena cepat membosankan l"
ujar Charles.

dapat lotere Undian Harapan !"
celoteh Charles sambil ketawa
lebar.

"Kapan kau bawa Ge & Ge
dalam tour show ?" tanya Ju-
nior.

"Ah, sebetulnya sih sudah
banyak tawaran untuk show di
luar kota. Tetapi terus terang saja

stock lagu yang akan dibawakan
Ge & Ge nanti kan jadi terbatas.
Bayangkan Ge & Ge kan baru
rekaman dua pop lndonesia. Bah-
kan orang yang tahu baru vol.1,
karena vol,2-nya baru beredar
saja. Memang banyak orang yang
sudah ingin lihat bagaimana Char-
les yang sekarang. Saya mau
show, tetapi suksesnya nanti ka-
rena Ge & Ge dan bukan Charles.
Nah, makanya Ge & Ge harus
rekaman banyak-banyak dulu,
biar orang tahu lagu-lagu Ge &
Ge. Dengan begitu jaminan untuk
sukses pasti ada".

"Untuk rekaman ke luar ne-
geri apa kau ada target?"

"Ow, tentu ! Tapi saya rasa
yang pertama kali dipikir, apakah
sudah mampu untuk mengadakan
show ke luar negeri ? Nah, kalau
helum, mendingan jangan deh !

Seperti waktu saya mau pindah ke
Jakarta, apakah sudah yakin
marnpu ? Waktu itu saya memang
punya keyakinan besar. Akhir-
'nya ? Ya, beginilah kau lihat
sendiri sekarang !"

Charles yang mempunyai suara
khas yang melengking-lengking itu
sekarang sudah bisa disebut
bapak. Kelahiran anaknya yang
pertama membuat ia harus lebih
bertanggung iawab terhadap ke-
luarganya dan juga terhadap ka-
rirnya. Karena dia adalah pernusik
yang cukup punya prinsip.

STUDIO REKAMAN.

SEBAGAI pemain musik,
Charles pribadi apa sudah merasa-
kan bahwa sekarang ini Charles
sudah sampai batas titik opti-
mal ?"

"Sebagai pemain musik saYa

rasa belum, tetapi untuk urusan
komersil saya rasa kalau ukuran
lndonesia cukup puas. Bisa hi-
duplah begitu. TetaPi sebagai
pemusik mungkin saYa baru Puas
kalau sudah punya studio re-

kaman sendiri. Soalnya, semua
orang kalau rekaman di tempat
orang lain .kan kurang Puas.
Kurang inilan, suara tamborinnYa
enggak ke luar, rythmnya'kurang
jelas. Ah, pokoknya harus PunYa
studio, enggak kapan-kapan se-

cepatnya deh ! Habis dibilang dua LIEK SANTOSO.

otahun I siapa tahu besok saya

r
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CT.PRICOEN
?1 Dcs - 19

KESULITAN timbul dengan
kekasih atau. partner. Tunda dulu
rencana pribadi. Jangan terburu-
buru, tak ada yang perlu dikejar.
Jangan sampai sakiti hati orang.
Tunjukkan perhatian pada si dia.
Pacar' baru mungkin diperoleh.
Dengan orang tud atau famili
timbul kosulitan. Tapi kesulitan
apapun yang timbul nampaknya
akan bisa anda atasi, Bantuan
kawan.kawan cukup memuaskan.

KESED IHAN melanda dirimu,
salah paham pun mudah terjadi.
Tetapi dalam soal asnara, anda
mendapat kegembiraan, namun.
perlu bertindak hati-hati, karena
bisa tertipu. Spekulasi sebaiknya
dihindari. Proyek baru jangan
dimulai dulu, Famili nampaknya
m€nontang rencanamu. Jagalah
onongsn anda, jangan sakiti hati
orang. Uang yang ditanam dalam
uraha business itu nampaknya
akan menghasilkan,

PERBEDAAN paham dengan
kekasih mudah terjadi, mungkin
karena soal uang. Hati-hati katau
mau mengikat janji. Jauhi spe-
kulasi. Janji itu nampaknya tidak
akan ditepati. Anda mudah sekali
iatuh hati secara mendadak ke-
pada seseorang, dan ini nampak-
nya m€mang mengasyikkan. Anda
bisa menjalin kerja sama yang
baik dan menguntungkan dengon
sraseorang yang anst dekat ke-
padamu.

JANGAN snFi merrbuat
keputusan ysng salah, Keadaan
sebenarnya cukLp rnenguntung-
kan anda. Lanjutkan rencana yang
ada, rencana baru tak usah dipi-
kirkan dulu. Anda harus bijaksana
menghad4i orarE di sekitar anda,
mreka bisa rnenipu anda, Orang
berpengeruh ak ssah didekati,
bantuan mreka tak bir€ diharap.
Kemiuan d8 r.rspi lamban.
Benualang dalan cinta cukup
mengaryikkrn, t*i *var, anda
bisa tertipu,

ACUARIIJS
20 J.r - 18 F.b,

SEBAIKNYA anda bekerja
rendiri, kerJa rama malah bikin
anda jadi kacau, Almera luram,
ada keladian yang mungkin me-
make€ anda bercerai dengan ke.
kasih, walqu hanya untuk 36mon-
tara. Soal kerja sala bisa jadi
armber pergaduhan. Bepergian
tidak baik. Lebih baik lanjutkan
r€ncana pribadi. fdvis kawan
jangan didengar, torutama bilo
menyangkut soal uang,

KESE HATAN perlu diparhati.
ken karena biaa mengganggu ron-
canamu, Soal uang rulit, namun
baniuan dari famili akan diper-
.oleh. Jauhi rpekulasi, ponghomat-
an perlu diadakan di rogala
bidang; Aemara bahaya, enda bisa
tertipu bila tidak b€rhati.hati.
Penguasa' mau membantu, hu.
bungilah mereka. Keadaan di
tempst jauh sangat menguntung.
kan anda,

KESEHATAN terganggu, ke.
uangan iuga !or€t, nsmun tidak
baik berrpekulari. Bahaya meng-
lntip, atau anda mungkin tsrtipu,
Lanlutkan saia rancana yang ada.
Asmara lumayan, Rencena lancar,
hanya dalam toal uang perlu tetap
borhati-hati. Ada kejadian di tem-
pat iauh yang manbuat hatimu
jadi ruruh. Kalau bercinta jangan

rampai lupa daratan. l6g€t loal
uang masih perlu dipikirken.

JANGAN rnF hJal t€putur€n
yang rslah di D€3.8 kru8ng8n.
Operari bru ror <nya ditunda
rola dulu, Prnd+r: e<alihmu itu
mungkin jue. !Gn;u.€ begi anda.
Anda harur b.rhsr "hsri dalam
regale hd. Ad$r xsrvan bila

- menyangkut Br; J€.8 tak ussh
didengarken. Soa <scil sja bisa
jadi cumbcr Frrg€6!ran, Rencano-
mu itu ngnFsrr.y e 3kan suksss,
Aamara ysng c- ( r.,rp meng-
aryikkan akan oi<sc+,

PtsCAS
?t F6 - 20 Mrt.

JANGAN percaya pada

, kawan, ia mau menipu anda.
Tindakan drastis sabaiknVa dihin-

. dari. Keuangan sedikit sulit, ka-
rena pengeluaran untuk anak-anak
atau orangiorang yang anda kaeihi
terlalu banyak, Pergaduhan me
nyangkut soal uang mudah ter-
iadi. Ada kabar baik dan ini akair
bisa mcmbantu karir dan rencana
anda. Hubtngan dengsn kekasih
rdikit ricuh, kcabaran diperlu-
kan agar cituari yang lebih buruk
biea dihindari.

36

SALAH paham atau pergaduh.
an dengan kekasih mungkin ter-
jadi. Keuangan gawat, usahausaha
baru lebih baik ditunda saja dutu.
Lebih baik anda bskoria sama
dengan kawan-kawan atau famili.
Bagi yang masih single, asmara
sangat mong$€nkan.,Tapi ingat,
soal kecil bim menimbulkan per.
gaduhan dengan oreorang. Jauhi
qrsuatu yang mengandung reaiko,
torutami di, bidang keuangan.
Akhirnya kerempatan baik untuk
memperbaiki poriri . keuangan
anda akan terbuka.

trD

KALAU mau bikin janji atau
kontrak, lebih baik dibuat hitam
di atas putih. Spekulasi bisa
merusak perohabatan dan ke.
uangan anda. Jangan bikin janji
secara sembunyi.embuny.i. Soal
rumah bisa mongganggu rencana-
mu. Amara tak diongka ternyata
mengaryikkan, tetapi keadaan di
rumah rendiri gawat, Somua ran-
cana pribadi terpakea ditunda,
Pergaduhan roal uang mungkin
terjadi. Akhirnya anda akan ma
nemul orang penting yang bira
meidatangkan hasll bagl anda,

ANDA, mudah rkali dilanda
bingung, 8kibst loal business.
Wapadalah, jangan rampai anda
tertipu. KararEon gsr,lat, salah
langkah brrti behaya, MerB-
hubungi or*4 di tempat jauh
nampaknya aken membet ,a hasil.
Pangalanrm lr.rar biasa dalam ag-
msra akan dikec4. Mungkin
parkawinan akan tarjadi. Famili
atau keluargn mcntuat keuangan.
anda jadi g*vst. Dcnern kekaritr
mungkin rkali trjadl pergaduh-
an,

(rtlri'..
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DUt
NGEKOR?

rnAf disangka, tak dinyana,

I si bloon "Doel Kamdi"
yang lompat ka Jakarta

tanpa sepenwtahuan orang tue-
nya, s,tkses di rantau, Samqai
kini, madh aap beriaya, walau-
pun parnah datang suara dari
kawannya paling kental bahwe
*telah pisah, Doel Kamdi pasti
tidak bangkit.

Dia, punya Bloon GrouP, wa'
lau bukan dia yang iadi cukong,
Lagu-lagu ciptaannya, banyak
yang dipakai Bloon, drow mau-
pun nkaman. Dan dia, adalah
iuga karyawannya Yukawi, studio
yang membaarkan setiap orang
yang dianggap tidak bakal ngetop
olah swdio lain,

Rekaman-rekaman yang wdah
dikariakannya, disebutkan album
lagu Jawa dan lagu Pop lndan*ia.
Dalam album kedua, lagulagu
ciptaannya yang bakal mengisi
album casette para fan*nYa:
Buruh Kecil, Bora3, Porbng Sam-
pah, Bloon baik budi dan leruz
Borgoyang. Lima lagu lainnYa
dalam album kadua, PoP lnde
naia ini, discbutkannya sebagai
ciptaan Nomo dan Yon, Satu lagu
yang dicipakan bareng anak.anak
grup yakni.' Jualan Kangkung.
Tepatnya, sebngah dari lagu yang
direkam dalam album kedua Pop
lndonesia, marupakan karya ke-
ringstnya.

Karir Doel Kamdi tidak cuma
mclarwk dan nyanyi" Anak
Purworadjo ini sudah punya andil

dalam sepuluh produksi perfilman
NaslonaL Waktu film Nasional
masih "hitam putih", dia ikut
mondukung,' Mat Dorivor, Bing
Slamct rctan ialanan, Bing Slamot
ribuk, Baprk kawln lagl; B+
nyamin Brcngrek, Si Rrno, Abu
Nawar, Ratu Amplop, Tarzan
Kotn dan Muerh Bebuyutan.

Lainnya ? Waktu iumpa se-

sma pelawak pada pertemuan
Paguyuban 12 Januari 1976 di
kadiaman Bagio, Doel Kamdi
mengundurkan diri dari grup
lawak yang didukungnya salama
ini, Trio Chcking. "*ya urlalu
repot. Hingga kadang-kadang
mendatangkan gangguan kepada
kawan-kawan untuk show mau-
pun acara lainnya", iilasnya, Dan
masih belum rcrpikirkan olehnya
untuk ikut bergabung gtup
manapun. $ementara ini Kamdi
ingin fleelancer dulu, seperti
muncul malawak barengbareng
Ateng dan lskak group, dua dari
tiga malam di B6li Oueen
Surabaya, menyambut tahun baru
'76.

"Siapa saja yang mau pakai
saya, kalau saya memang ada
waktu luang dari Yukawi, tentu
sh saya akan ucapkan acece
ban9t l" katanya teg@s ketika
masih di Yukawi, Sekarang Kamdi
sudah angkat kaki ikut Nomo.
Ngekor ya 7
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MERCY'S (Dari halamrn 35)

itu timbul setelah terjadi "gap"
antara mereka 7 Ataukah Charles
Hutagalung yang terkenal egois di
kalangan anak.anak Mercy's mem-
buat "tingkah" pula d6ngan Ge &
Ge-nya ? Problem itu masih meru-
pakan "kabut" yang belum dapat
untuk disingkapkan.

Ketika orang Junior menanya-
kan, apakah mungkin Cherles bisa
bergabung lagi dalam Mercy's,
maka jawab Erwin Harahap :

"Tidak, tidak mungkin I Tapi lika
beberapa tahun mendatang ke-
m u ngkinan Charles akan

bergabung dengan Mercy's itu
ada l" sambung pimpinan Mercy's
Group yang khabarnya baru-baru'
ini telah memproklamirkan pula

P.T. Lolypop, ysng menurut ke-
terangannya untuk "keria sam-
bilan" bagi anak-anak Mercy's.
Lolypop yang di"orbitkan" m€-
reka ialah sebuah nama yang ada
hubungannya dengan soal rekam'
an.
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h aurtrue cABoLtNE
ll tt, ndmanya. Berhidung
I mancung dengan dagu

nan lancip bak l€bah bergantung.
la memang tidak stenar artis
penyanyi lainnya di kandang
sndiri. Namun unluk Singapore
dan Malaysia, nama Pauline seba-
gai penvanyi dari lndonesaa, sem-
pat jinak di bibir masyarakat sana.
Bahkan di negerinya almarhum
Tun Fazak, Pauline yang pernah
terdaftar sebagai mahasiswi Fakul'
tas Phisikologi Ul ini, turut
bermain dalam sbuah {ilm "Se-
nyum Di Ambang Maut" dengan
sutradara Achmad Daut.

"Kalau tidak ada aral melin'
tang", ucap gadis yang berbintang
Pisces ini pada orang Junior di
Baniarmasin. "Saya akan turul
bermain dalam film yang akan
diproduksi oleh Safari Sinar Sakti
Film". Judulnya ? "Cintaku Di
Campus Biru".

"Sebagai *orang artis, anda
setuju gossip untuk mencari popu-
laritas ?" tanya Junior. Pauline
yang dilahirkan di PuMokerto
dan pada batang tubuhnya me'
ngalir darah campuran lndo'
nesia-Amerika ini, dengan tegas
mengatakan: Tidakl l\renurut
dia, lebih senang populer dengan

lagu. Yang direkam oi Singapore
mislnya, *perti ia€! Apakah
Selalu Begini, Cinc Di Bulan
April, Tak Kusn{ka, ilalah di
antara hasil ci9ia1_va Juga
dalam langgam Ja.!.. Pauline
cukup banyak -3.c ii. Can di
antaranya suciai 4: . ano dire
kam di Jakarta-

Nah, berap. Ls,: ::" xe yang
begitu berani 'Lre-<: :_: secrang
diri ini ? "Bul:n \l =-.' .1 21
tahun", ja'd-1: ;:-: ter-
senyum. [lEu r:_- ::-::rya ?

Boleh catat : r: :^ ;- . neya 8
nomer 5 Jr<:'a: :--:i <eba-
yoran Baru.

PAULINE CAROLINE
GOSSIP NO!

3
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PERTANYAAN

MENDATAR :

1. Tempat subur di Gurun
Pasir; 3. Utusan/wakil suatu ne-
gara; 5. Ayun; 6. Nyanyian
bersama; 7. Panggilan untuk gadis
(bhs. lnggeris);8. Persahabatan
yang dekat sekali; 12. Polos/jujur;
13. Lawan kaya; 15. Dalih; 18.
Penyanyi pop lnggeris;20. Jenis
ikan yang buas; 22. Diulang =
mudah-mudahan; 23. Penghor-
matan/penghargaan; 27. Datar;
28. Mobil; 29. Merk busana
remaja.

MENURUN:
1. Gelora air laut; 2. Redaktur

penerbitan; 3. Tanda bukti ter-
tulis; 4. Sifat suka menyerang; g.
Badan yang mengurus perputaran
uang; 10. Sepah; 11. Hadir; 14.
Serupa; 16. Nyanyian sendiri; 17.
Lindung; 18. Larangan pengi-
riman barang-barang yang ter-
tentu ke suatu negara; 19. Jerat
(bhs. lnggeris); 20. Dekat/sedikit
lagi; 21. Yang penting; 24. Nama
depan aktor kecil lndonesia; 25.
Perbuatan baik;26. Dari bawah =
rn urni/orisin il.

***
Jawaban cukup anda tulis di atas
sebuah kartupos dengan membu-
buhkan KUPON TTS JUNTOR 84
dan kirimkan jawaban tersebut ke
meia Redaksi JUNIOB Jl. Kebon
K*,ang 2914 Jakarta. Para peme-
nang TTS 84 ini akan diumumkan
di JUNIOR No. 87. Selamat
menebak.

JAWABAN YANG BENAB
TTS JUNIOR NO 81

MENDATAR : 1. Angan-angan,5.
Adam, 7. Nenas, 9. Peristiwa, 10.
Gong, 11. Goa, 13. Sauh, 15.
Rala, 17. Rupiah, 19. Korma, 20.
Umpama, 21. lnti, 22. Koma.

I

MENURUN: 1. Adam, 2. Am-
nesti, 3. Penderya, 4. NASA, 6.
Meninggal, 8. Ziarah, 9. Pugar, 12.
Afrika, 13. Seperlirrra, 14. Utara,
16, Alarm, '18. Par*t. 20. UKl.

Setelah diadakan urra an, maka
terpilihlah 5 pernef|.n3nya yang
masingFmasing petnenang menda-
pat hadiah Rp. 3.0OC -

PEMENANG+EII514;'16
TTS JUNIOB |io 81,.

PEMENANG+E{| ETIANG
TTS JUNIOR \r 81.

.I . DANA GINTI\'
Jl. Veteran 4S
BRASTAGI .S -'.'--

2. A.P. PASSAiI -'i 3

J[. Merpati Nc ':
BANTAENG_:--S:. -

3. tvtultARDY \._--"1
Pertamina Un : '
SAMBOJA - (:-- ',

4. SLAMET V\S.
Siswa S.P.G. \*;- '. 3s : ll-C
sLAWI-T=3:---iTENG.

5. t\lluMU LlNl=l
Kp. Angus \ :. '6 l
JAKARTA 3:=tr- -

Kepada para p,e.TNenang tak lupa
kami ucapkan S€LAMAT. Bagi
yang kali ini belum berhasil
semoga sara tidak b€rputus-asa
dalam mengikuti TTS Junior
mendatang-
Bagi pcmenang yang tinggal di
sekitar daerah Jakarta Raya, kami
harap meogambil hadiahnya di
kantor redaksi, setiap hari koria.

dF
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cara yang wajar saja. Tidak perlu
gossip'gossipan. NampaknYa
Pauline dalam hal ini bercermin
pada pengalaman beberapa artis
lainnya yang terpaksa bubar be-
rumah-tangga akibat gossiP Yang
tidak sip. Barangkali karena itulah
sebabnya, penyanvi yang lebih
banyak bergelimang dari night
club ke night club ini. rada ter-
tutup ketika ditanya urusan Pri-
badinya. Kini, Pauline dikontrak
oleh Diamond untuk tarik suara
di night club yang satu-satunya
ada di Banjarmasin itu. Di sam-
pinq sebagai penyanyi, ternyata
Pauline juga seorang penciPla
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l.ila, sayangku.
SESUNYI malam yang kelabu,

kutuliskan dahrn lembaran maia-
lah kesayanganku ini seberkas
kata-kata untuk kita bexlua, di
kala terbrgat masa yang silam.

Lila manisku,
Aku tak tau bagaimana awal

lL'rtcmuar kita ddhulu dan apa
pula sebabnya kita berpisah.

Hanya engkoulah Lila mem-
buat awal dan akhirnya antara
hdiupku dan kau Lila.

Lila, aku mencinlaimu.
Cintaku yo.ng sepenuh hati

kucural*an padamu, Cinta ),ong
melebihi kasih sayalg antara ibu
dan dnaknya, tak dapat kubaYang-
kan dan tak dapat kucerminkan,
cinta kasihku ini. Telah tergambar
di wajahmu, karena akhir-akhir ini
kau teloh merobah haluan untuk
nrenghianati Pelita cintaku, yang
telah lama kupupuk dan kutabwr
bunga-bunga Nirwana di dalam
hatimu.

Tetapi kau sebaliknya, ktu
racuni cintaku, kau campakan ke
Samu<lra yang luas dan tak ada
artinya logi bagimu, yong kini
telah kau tabur dengan bertih-
benih yang lapuk.

Lila manisku,
Kru masih-ingat bukan ??,Q
Di waktu kau mengucapkafr

Ikrar ianjimu, mengatakai cinta
padaku ucapail mulutmu yong
manis, kata-kata ])ong merawan-
kan hati, pada malam-malam yang
biru, di bawah terangnya Bulatt,
dan kedipan bintang-bintang yang
b ertaburan, kau pasrahkan.dirimu
dan kau katakan akan mem-
bentuk suotu mahligai rumah
tan7ga yang bahagia, tetapi apo

kenyataannya. Lila saYangku, di
balik bibirmu yang memerah
delima tersimpan kata-kata kepal-
ruan belaka.

Likku,
Setelah kau mendapat ganti-

nya, kau putuskan tali Siratu-
rakhmi percintaan kita, kau om-
bang-ombingkan hidupku ini,
bagai bahtera tak berkemudi, aku
mengenangmu !

Aku mencintaimu, aku me-.
nyayangimu.

Lila sayangku, tegakah kau
Lih, ryembiarkan hati ini alang-
kah keiamnya kau Lilaku, aku tak
tau bagaimana hidupku ini- An-
daikata masih ada hari esok
untukku, kapankah deritaku ini
akan berakhir !!!!

Aku masih menyebut nama-
nxu, walaupun 'hidupku telah
Sayu. Rambutku telah usai, Ba-
danku telah lunglai.

Hanya kuucapkan selahnat
tinggal Lila sayangku.

Selamat tinggal kotaku yang
wnyL

awal November tuiuh lima
Liza Sagita.

Mentok Bangka.-

"l

,,&

*

CERPEN ...
(Dari halaman 25)

mukanya. Diam membisu. Sama
sekali tidak bisa melakukan se-
suatupun. Dan dengan tenang,
Herman kemudian mulai me-
ngeluarkan suaranya. Tatapannya
lurus ke mataku.

"Aku sudah tahu semuanya.
Selak beberapa hari yang lalu,
Apakah semua ini kau lakukan
dengan seluruh kesadaranmu ?
Kau memang mencintai Yanto ?"

"Her, akrr !"''Jangan gugup anak manis.
Baiklah sekarang lebih dulu ku-

JUNIOR - 84

ceritakan hal yang sebenarnnya.
Beberapa minggu yang lalu, aku
berangkat ke Surabaya atas pang-
gilan pamanku yang akan mem-
berikan sebuah pekerjaan untuk-
ku. Aku bisa memilih apakah
ingin ditempatkan di perusahaan
pusatnya di Surabaya sana, atau
cabangnya di Jakarta ini. Sengaja
semua ini kurahasiakan lebih dulu
padamu. Karena aku ingin mem-
buat sebuah surprise. Aku ingin
melamarmu secara mendadak-
Kau ingat bahwa tempo hari aku
pernah menjanlikan sebuah sur-
prise yang akan mengeiutkanmu
nantinya ? Tapi treberapa hari

(Bersambung ke hal. 421

Rochadi rngin menjauhkan kri-
teria masyarakat terhadap Fan'
ny's Group yang dianggap kam-
pungan. Yah, kami tertarik de-
ngan artikel tersebut di atas.
Kamipun tidak bisa menganggap
Fanny's Group kampungan, sebe-

tulnya cukup lumayanlah, Fan-
ny's Group on stage, terutama
yang menarik Perhatian orang Mr.
Joe Santos or lan Gillan Semarang
yang berakting mirip Jim Dandy
lVlangrum/B.O.A. Bagi kami sen-
diri, aktingnya Mr. Joe Santos
terlalu over acting. Kelduanya
yang kami sayangkan. pada waktu
"Jambore Band" di Semarang.
Fanny's Group dengan ke-eksen-
trikannya itu mengapa harus me-
nyajikan lagu gado-gado, antara
Rock-nya Purple. Led Zepp dise-
lingi dangdutnya Oma lrama ?

N4emang kami akui, masYa-
rakat kita mayoritas dangdut
maniak. Mungkinkah waktu Jam-
bore di Semarang mayoritaS pe-

s

BUDHY & CLUB STORMBRINGER
Gang Seruni l/RT.01/06

Cililitan * Jakarta.

nonton dangdut rnaniak ? Dan
Fanny's Group harus menyajikan
gado-gado yang banyak ? Kami
lebih senang !ika Fanny's Group
menampilkan kar:yanya sendiri on
stage, dari pada dangdutnya orang
lain, yeah kami sangat "peka"
kalau ngeliat grup yang maunya
disebut "hard rock" menampilkan
lagu-lagu yang berirama konyol.

Okay, buat Fanny's Group
yang punya superstar mirip lan
Gillan dan akting yang ngejiplak
Jim Dandy/B.O.A. (cuma korban
doang). Tingkatkanlah mutu, ka-
gak usah perhatian masyarakat
yang maunya lagu-lagu cengeng.
alqman, etc-etc. Hilangkanlah pe-
nampilan lagu-lagu konyol, seperti
pada "Jambore Band" di Sema-
rang, kami doakan "rock maniac"
di lndonesia tidak mengkritik
Fanny's Group lagi sebagai grup
kampungan, semoga Mr lan Gillan
Semarang betul-betul bisa sepo-
puler lan Gillan-nya Deep Purple.
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ItliftsHERr MANSYUR:

ADAHAL di mulut Vera
Susanty sudah tersedia ja-
waban yang akan dicetus-

kannya pada papinya, Tuan Her
dro Sucipta. Tapi terrunduk lagi
Vera Susanty. Dan datang lagi
hardik Tuan Hendro. Vera me_
mandang lagi papinya dengan mu-
lut mengangap-ngangap. Dalam
pada itu perasaan Vera bertambah
gawat saja. Yang membikin clia
tak segera jadi mengeluarkan ja_
waban dari mulutnya, lantaran

40

rasa tak kuatnya menentang pan-
caran mata pap,nya yang penuh
wibawa dan mendelik hebat itu.
Dan rasa-rasanya Vera kurang ya-
kin pada dirinya sendiri untuk
menindis keseriusan papinya yang
sedang dihadapannya itu. Tuan
Hendro bertambah menjengkol sa-
.ja matanya. Mendelik hebat lagi
dia. Lalu disusul hardiknya yang
membahana.

"Kenapa kamu ?"
Vera kian kecut.

"Enggak kenapa-napa,
"Gugup 7"

i t

"Y a, pap," kata Vera
"Lekas !"

Dide.ak begitu Vera i 3n gu-
gufr saja. Dra mencoba r-:n!,usun
iawaban sejenax. Selenao ar; me-
nunduk lagi. Kepalany: :rlah ter-
kulai macam padi :, - (ega-
watan yang sedang : : -asakan
sekarang ini, bagi \:-: Susanty
cukup membuat l:< -. ? ber-
getar-getar.

Tuan Hendro latr - -enatap
serius. Dalam kese;iu;"--. ". Tuan
Hendro tidak sadar i;:- .nelepas
SeSUatu yang berbun r - . =- ng da-
ri pantatnya. Metep-;-:cJs seba-
nyak tiga kali. Sere: . : . :.a l<e.
gelian. Dikumpuik:--,. _:ejuruh
kekuatannya unrut -.-:-:n ke.
tawa. Vera berhas, . - : :- <eme.
nangannya menal":- .. ... iru,
kiranya Vera bei-- t:-Ddr ke
titik final. Walha:, :: -:rahan
ketawanya den;,- i:.yum-
senyum dikutur,:-. :-<ardi-
hilangkannya. D': - :: j. pe-
rawan yang m€ffi?::. :: salah
tingkah ditarap g?:::--. = Tuan
Hendro jelas-jet:: -: - ri per-
ubanan dr air m-... .: : - rapun
lantas tergopoh-;:.: - -:.,anya :

"Kenapa ? Kena:., :: ,; lihat
saya ?!"

Papinya :-::- ::-'saya,,.
Vera tahu kaia- ::: -.: sudah
omong begitu_ D'--:-:: rarahnya
sudah sampai <: -:_---:un ke-
pala. Vera jaCi r:- . :-: t ietawa,
nya. Papinya -:- : - ::r: lebih
penasaran.

"Katakan :.:r : -r gelr
kalau saya Tt='=- - D.pr-
nya lagi, ,,.-; :: - -:mbuat
bergetarde-.rc -- .- .).

"Tidak. i,c:' :::
LaluKe.:az.:1.

Pada per:--- . :-: . :n gawat
itu, di ujung <:.:::-:^ rati Vera
sepertinya dairq: --:- penolong.
Katakaniah dar=-'; ',': - kat peno-
long. Sebab k:.ii- ."r: tadinya
membuat Ve.: ..:::.n dan di-
keluarkan tanp= ;,f::- oleh Tuan
Hendro Sucio:. :- te ah menye-
linap hebat Ke ii:-''t <edua lo-
bang hrdung -='.-. ! rnasrng-

masing. Tuan -:-',c.c merasakan
betul bau-bauen ude.a yang ter-
pancar mgnye-kkan hidungnya.
Dia lantas bengong. Dia lantas
melcngo sebentar.

"Kualat !" riba-tiba dia ber-
teriak.

T KATIPRDN

tr

*

eP pap."

Vera tidak menyahut. papinya
kian mendesak

"Lekas I Lekas kasi tahu ke
mana pergi-pergian semalam ?"
Tuan Hendro bertambah menr-
bentak. Vera rnencoba menahan
dirinya. Menenangkan p€rasaan-
nya yang gugup itu.

r
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"r".$u, B"p z" tanya vera
heran.

"Puragura lagi !,,
"Kenapa, pap ?"
"Kau kentut !"
"Papi l"
"Hah ?!"
"Ya, papi !"

Tiba-tiba seperti terpentang ie-
las keiutan di muka Tuan Hendro
Waiahnya yang tadi bukan main
galaknya, sekonyong iadi berseri-
seri- Tuan Hendro lekas mema-
hami kesalahannya ketika dia mu-
lai m-engerti kalau dia yang me.
ngeluarkan kentut tadi. Dia me-
mang tak bisa bohong sebab ken-
tut itu dikeluarkannya satu kali
lagi. Kali ini kerasnya bukan ma-
in. Vera sampai tak bisa menahan
ketawanya-

"Masuk angin, PaP !" Vera le'

kas mengalihkan ingatan papinya.
"Ya". kata papinya.

Dan dengan begitu Vera me-
rasa cerah kembali waiahnya. Kini
timbul inspirasi barunya untuk
menindih pertanyaan-pertanyaan
papinya yang baru saia tadi amat
menyulitkan otaknya. Sebab ke-
pada papinya dia memang harus
berhati-hati dalam berbohong.
Maka lekas-lekas dia membuang

guyorran sengit : "Pap," katanya,
"Memang sih enggak ada maling
yang mau ngaku !" tambahnya
berani.

" Lha, yang maling itu sia-

oa ?1"
"ltu kan kiasan, PaP."
"Jadi soal kentut bisa disama-

samakan dengan maling ?"

"Bukan begitu pap," jawab
Vera tersenyum, "Maksud Vera
biasanya manusia itu kalau sudah
salah tetap enggak mau mengakui
kesalahanny a."

"Apa maksudmu ?"
"Ya, gitulah !"

Ver5 gus6nly tersenyum lagi.
Manis sekali senyumnya yang ba-
ru ini. Sengaja dia hadiahkan un-
tuk melemahkan kemarahan papi-
nya.

"Papi lucu !" tiba-tiba Vera
seperti mengeiutkan papinya.

"Lucunya apa ?"

Dan Vera berpura-pura menu-
tup hidungnya, seolah dia masih
merasakan bau kentut yang tadi
dikeluarkan papinya.

"0, maksudmu itu !" Pendek
suara papinya.

"Ya, kentut diam-diam."
"Karena enqgak tahu !"
Vera melepaskan ketawanya.

Papinya tersenyum puas melihat
:;rgkah anaknya yang sebetulnya
amat dia sayang ini.

"Papi sadis !" tiba-tiba Vera

seperti mengagetkan papinya lagi.
Ketawanya begitu lekas dia break.
Langsung saia papinya Lrerubah
xeheran-heranan. Maka Vera ter-
senyum lagi. Sebetulnya alihan
yang dilakukan Vera ini tidak lain
mau melupakan papinya pada per-
tanyaan-pertanyaan semula. Seka-
rang ini Vera sudah berhasil mem-
bawa papinya untuk tidak berlaku
segalak tadi. Maka dalam hati
Vera Susanty seperti ingin me-
loniak-lonlak kegirangan. Vera se'
gera membuang omongan, yang
dengan mimik dan akting sepe-
nuhnya berjalan bagus, berusaha
untuk bersikap jujur. Padahal ini
hanyalah merupakan tipuannYa
belaka.

"B$nipap ! PaPi iangan cePat-

cepat menuduh orang ielek aia.
Vera kan pulang Pagi seperti ini
baru sekali," kata Vera.

"Pulang siang !" papinya me-
negaskan.

"Oh. eh iya !" lekas Vera me
ralat. "Na, pulang siang begini kan
baru sekali. ltu iuga bukan Vera
sengaja. Terpaksa deh, pap. Sebab
si Meggy kan bikin pesta kecil-
kecilan di rumahnya. Jadi Vera
bantu membenahi-benahi rumah-
nya. Kan dia sendirian repot kalau
enggak dibantu sarna temah-
temannya. Siapa lagi kalau bukan
Vera teman dekatnya. Papi kan

i""':::::' H: lY:'ff,l" 
" 
f '?ffi a

saja ia tidak Pandai mengalihkan
perhatian papinYa terhadaP kePu'
langannya yang terlambat ini, bisa
jadi ia akan menerima hukuman
dikurung berhari-hari di rumah.
Vera Susanty bukan main gem'
biranya. Dia seperti ingin berlari-
lari kecil di sepaniang rumahnYa
ketika dia sudah meminta iiin
masuk pada PaPinYa. Kalau saia

dia bisa bersiul, maka beriam-lam
dia akan melakukannYa, namun
sayang bunyi siulnya tak sedaP

didengar.

Apakala Vera merebahkan ba-
dannya dengan berdebuk di kasur
tidurnya, dia iadi mengingat papi-
nya. Vera masih merasa letih ba-
dannya. Dia juga tahu kalau papi-
nya juga sedang letih. Dia dapat
membaca jelas dari kerut-kerut di
kening papinya ketika tadi di pin-
tu masuk dia diberondong per-
tanyaan papinya. Apakala pikiran
Vera sedang menerawang bagus,
tidak kumat seperti kebiasaan ca-
ra berpikirnya, dia ingat akan
dosa-dosanya. Dia berdosa ter-
hadap papinya yang semakin dia
perhatikan kian hari, kian bertam-
bah tua saja. Dia juga merasa
berdosa terhadap Garello Pilek
dan Meitry, kedua kakaknya. Ga-
rello abang kandungnya itu sa-
yang padanya. Juga Meitry kakak
wanitanya. Kadang-kadang dia ja-
di berfikir sendiri, gerangan apa
yang dikehendaki dirinya.

Apakah dia ingin bebas dan
sebebas-bebasnya hidup di dunia
ini ? Sedikit banyaknya dia me.
ngerti cara berfikir religius. Se-
waktu kecil papi dan maminya
pernah menyekolahkannya me-
ngaji. Vera Susanty tahu jelas apa
itu artinya dosa. Namun kadang-
kadang dia suka menafsirkan dosa
itu sebuah kebahagiaan. Benar-
kah ?

Ketika dia mengingat nama
Hamid, pemuda yang selalu ber'
sarang keras di lubuk hatinya dan
sungguh sukar untuk dilupakan-
nya, berarti dia nostalgia, Namun
kenangan itu sungguh menarik un-
tuk dia simpan-simpan. Dibuai no-
talgia itu rasa-rasanya dia begitu
gembiranya. Pelan-pelan keluar se'

mangatnya.

Dia telentang di kamar itu.
Kedua tangannya dilipat di bawah
kepalanya. Matanya menatap da-
lam-dalam ke atas dinding atap
kamarnya. Pelan-pelan kisahnya
bersama Hamid dia ingat ielas.
Vera Susanty sedang melamun.
Lamunannya pelan-pelan berkem-
bang" Lalu apa yang dipikirkan-
nya ?

BERSAMBUNG..
o
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Milikilah keharuman
dalam

deodorant sekaligus
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&Harum- Segar wpanjang hari

"Papi tadi sadis !" kata Vera
kemudian.

"Ya, kenapa 7!" papinya se.
gera serius.

"Papi kalau marah bikin Vera
ketakutan saja. Vera kan gemetar
pap. Kalau Vera enggak kuat-kuat
menahan diri, ya bisa pingsan
dong Vera," iawab Vera.

Tuan Hendro Sucipta ter-
kekeh-kekeh ketawa dia sejadi-
jadinya. Dari permulaan mereka
ketemu tadi baru sekali ini ketawa
Tuan Hendro menyembur dah-
syat. Vera makin bertambah gi-
rang hatinya, lalu tambahnya:

ngerti, Vera enggak ngelantur ke
mana-mana. Sungguh deh, pap.
Vera enggak bohong. Kalau sama
papi buat apa Vera bohong !"
kata Vera.

"Hush !" pekik papinya. "Jadi
kamu kalau enggak bohong cuma
sama papi saja. Kalau sama orang
lain ?"

"Ya enggak, pap""

Papinya tersenyum m9man-
dangi Vera. Vera iadi tertunduk
malu-malu.

Maka itu hari yang baik bagi
Vera. la cukup merasa lolos dari

#
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.* DRAGON. .

(dari halaman 14)

mulai terjun ke musik tahun 1966
pindah grup 4 kali dan mcnjadi
pemain f)ragon scjak akhir 1974.

Mclody : Ary Susanto, pen-
didikan Perguruan Tinggi jurusan
Arsitektur. Terjun ke musik sejak
tahun 1962 pindah 3 kali, "At-
lasia 1966 sanrpai dengan l97l ;
"Daya Sakti" dan pada Dragon
group sejak pertengahan 1975
yang lalu.

Pimpinan : Benny kolahiran
If loros, Nusatenggara mcrupakan
peniup saksopon, penggusok biola.
Pernah rnenjadi pcndiri Arnbassa-
dor yang scgcra tcnggelam. Canti
grup 5 kali dan pada Dragon sejak
awal tahun 1974 karcna kcbolch-
annya di bidang mctnainkan alat
tnusik (koscmua alat rnusik mc-
nguasai juga) diangkat scbagai
pirnpinan didamlringi olch Agus
Santoso.

Kalau priusip yanu dipcgan.r
olch grup dari kota panas ini
adalah :

"Dragon tak akan meninggal-
kan hard rock".

Maka tli surnpinr: ptra pcmain
musik (kecuali Bcnny) rnorangkap
vokal, juga dilcngkapi dcngan
Nonot yan.u khusus scbagai vokal,
nanlun rupanya gayanya bclurn
sc'jiu,a dengan rckannya. Dan
pcrnuda tanlatan STM yang mulai
mcnyanyi sojak 1970 ini nrasih
harus bclajar banyak. Kcscmua
pctnain ini favoritnya adalah
grup : E.L.P., Ekseption, Focus.
Atomic rooster scrta Dcep Purple.
Sedan-g grup dalarn ncgcri adalirh
hanyr sckcdar rirrrp:rl i sajc tcr-
tutarna God Bless dan Giant Step.

Bcrbicara menqcnai kchirluoan
rnusik di lntlonesia,&ar$gitr
Barry memberikan ko-

DEDEP }OI-ES MESRA
GARA-GARA PilArURArt,

DEDEP yang paling ganteng di
mata perempuan, si tukang gebuk
drum, terpaksa tahan selera man-
ia, gara-gara peraturan baru, yang
namanya pramugari kini ditiada_
kan di atas kapal Tampomas.

Nana Evanglis berkomentar:
"Kasihan ya mas Dedep, sekarang
enggak ngantar makan lagi buat
Lilis {maksudnya pramugari yang
pacaran dengan Dedep).

M emang pernah ke.jadian,
Dedep makan suap-suapan dengan
Lilis, tapi itu terjadi sewaktu
pramugari belum dihapuskan dari
KM. Tampomas. Jalinan cinta
mereka memang begiiu harmonis.
Orang Junior sendi. menyaksikan
perkembangan perclntaan mereka.

Bagaimana kelanjutan kelima
manusia jantan in ,, mereka de-
ngan nama Pelni's bersaru dalam
grup yang begitu oonafide, tentu
para pencinta musik ingin me-
nyaksikan mereka bermain. Satu
saat mereka-mereka in i akan
hunjuk gigi di daratan.

RONALD DOANK
o

panggung".
lVlemang sayanc ;e<ali, se-

mangat dan bakai ,i a-: berjubel
itu tidak diimbanq E:-rtnqkapan
yang selalu jad c.Tannya.
Untung saja ticiak ac; ::r mereka
yang frustrasi.

"Soalnya kita r. n untuk
penyalura.n hobby :. .

"Eh, ngorno-: ^!omong,
kiring hormat fc':.:-:aca Ju-
nior, Soalnya, toran: o.i ng suka
baca majalah Junlo r". Ketika
melihat Junior ker-,.,: :ngsung
di sambungnya *.. - butul
komang. ToranE ,.-..: ,<ir3 , baca

iunior. Sebab ban', :. * ;a\'cerita
selain ber;ta musrr

Demikian Fur.,'r3lelangi,
yang katanya jug" :=:o dengan
cewek. ROSMA TO',tilDJOJO.

a

keakraban selalu :e.:rtr sebuah
Percintaan ? He.- 

=t , aku me-
nuntut pengert.anr- yang selalu
membahagiakan o_ - <au jangan
menyakiti aku '.te- \'anto tidak
berarti apa-6pe Daj, k u. Sama
sekali tidak puny a ari. Apakah
kau tidak dapat mernoercayai aku
lagi, Kau sudel-! (ehilangan ke-
percayaanmu yanc besar selama
ini ? Aku murgk;n relah bersalah
padamu. Tap,, 6eng"r1.h. Aku
sekarang m€ngakui dosa-dosaku.
Aku minta ma'ai padamu. Nah,
apakah yang akan kau katakan ?,,

la tertegun. Lama sekali. Dan
entah siapa yang memulai lebih
dulu, kami kemudian berpelukan.
Aku menangis di dadanya. la
mendekapku. Erat sekali.

"lni adalah sebuah surprise
yang sebenarnya, sayang", bisik_
nya perlahan.-

kapal merapat. Segitu banyak
penumpang tiap saat pulang pergi
melalui kapal Tampomas Tg.
Priok Belawan, begitu banyak
pulalah yang menyaksikan mereka
bermain sewaktu penumpang naik
ke kapal di pelabuhan terbaik
lndonesia Vang namanya Belawan.
Karena setiap kapal mau ber-
angkat Pelni's Group iuga ber-
tugas, dan bermain di depan
terminal Belawan.

Di samping penurnpang perem-
puan, masih ada perempuan
petugas khusus di atas kapal
Tampomas dengan julukan pra-
mugari, mereka bertugas rnelayani
penumpang kelas, nah mereka-me-
rcka inilah sahabat karib pemain'
pemain Pelni's, satu di antaranya
bernama Lilis anak pak polisi
menjalin cinta begitu mesranya
dengan Dedep si tukang gebuk
drum, lain halnya dengan Krim-
bon yang tehnrsi malah sudah
resmi menjadi suami isteri dengan
seoran!, bekas prenumpang KlVl.
Tampomas.

sKrDos . ..
(dari halaman 33)

semen kata d isusun tlersama.
"Perkembangan musik di kcta

Manado masih terkebelakang se,
kali". keluh Skidos Group pada
Junior. N/lungkin karena kurang-
nya media pertumbuhan dunia
musik di sana, sehingga mereka
hanya bisa mengembangkarr bakat
dan karirnya melalui casset atau
dari bacaan majalah-majalah lbu-
kota.

"Kami ingin sekali punya
meneier", ucapnya bareng, "Yang
bisa menyeCiakan alar yang lebih
baik lagi. Coba lihat saia peralatan
kami", ujar Skidos dengan lesu.
"Jangankan synthesizer, moog
saja kami belum prernah lihat.
Apalagi light-system untuk show

*
+

mentarnya :

"Penghidupan musik di Indo-
ncsia susah juga karena di samping
harus meningkatkan mutu juga
harus komersil. Dan sangat terasa-
lah kalau ada grup yang hanya
mcngutamakan scgi komcrsil saja.

Bcnny sang pimpinan : "Se-
bcnarnya Dragon akan meng-
utanlakan show saja, tapi untuk
tidak rncngccewakan para fansnya
disaat-saat tertentu juga melayani
posta-posta. Dan biia sudah bcnar-
bcnar karni rnenggodog diri di
bidang musik karnipun lkan scgc-
ra rckarnan tapi dongan biaya
sendiri, tidak dari cukong.

"Biasanya yang dibiayai oleh
scscorang kobanyakan lagu-lagu-
nya tidak scltora bi-sa bcredar !",
tambah Ary Susanto.

Sang mclody tcrscbut .jugarnenambahkan: "I{endaknya
studio-studio rokaman juga harus
nrcmbcri kcscmpatan kepada.lagu-
lagu yang punya bobot. Jangan
yant ccngcng-ccngong saja, dan
satu hal yang pcrlu diperhatikan
iuga, lagu-lagu harus disesuaikan
dcngu kcpribudirn bangsa.

Pcrlu juga dikctahui bahrva
sr:bagai pclongkap Dragon dalatn
nrolayani pcsla-l)csta nrcnycdia-
kan duplikatnya Muchsin San-
tlhora ialah Edy-Tini di semping
ponyarryi Ety Yuliani scrta Sru-
wivang yanl rnahir nrcmbawakan
lagu-lagu nrandarin. N,larrun itu
semua hanya "sanrpingun". Sebab
bagairnanapun hard rock tak akan
ditinggalkan oloh Dragon group.

D.ROCHADI,.

a

#
CERPEN. ..
lDari halaman 39)

setelah tiba di sana, aku menerima
.surat dari lgnasia tentang halmu
dengan Yanto. Aku mula-mula
tidak percaya, karena memang
selama ini lgnasia menginginkan
ka0 meninggalkanku. Jelasnya,
sejak dulu ia ingin memiliki
diriku. Tapi aku tidak pernah
me nanggapinya. Tapi setelah
beberapa suratnya sampai ke
tanganku, aku mulai percaya. Dan
beberapa hari yang lalu, aku
melihat dengan mataku sendiri,

42'

kau berada di samping yanto,,
"Oh Herman 1,,
"Dengarlah dulu,,, ia me_

megang pundakku. Kulihat bibir-
nya bergetar. Oh mungkin bibirku
lebih bergetar lagi",,Aku yakin
lgnasia memang tidak mem-
bohongiku. Nah sekarang aku
ingin mendengar apa yang akan
kau katakan padaku,,.

Dengan sekuat tenaga air mata
kutahan. Aku tahu, Herman trdak
senang dengan gadis yang me-
nangis di mukanya. Bibir kugigit
sebelum aku bicara dengan nada
yang setenang rnungkin.

"Kau ingin mendengar apa

yang akan kukatakan padamu ?,,

"Aku menyesali semua itu.
Aku telah keliru selama ini,,

"Jangan bergurau,,
"Aku sungguh-sungguh,,
"Kuperingatkan. kau jangan

bergurau"

.. "Aku sungguh-sungguh !

Yanto selama ini telah berusaha
mati-matian untuk mendengarkan
kata-kata cintaku padanya. Tapi
tidak. pernah kuucapkan. Tanya-
kanlah padanya. Aku tidak men_
cintainya. Aku tidak pernah me.
ngatakan apa-apa padanya, be.
iapapun ia dan l{nasia selalu
mendesakku selama ini.,

"Tapi apa arti dari keakraban-
mu !"

.".Her, cobalah mengerti, Aku
trdak pernah berpikir untuk men_
crntainya, Oh, apakah sebuah

menghibur tentara Jepang. Ketika
istirahat oleh kawan-kawan saya
diminta untuk mencoba melawak.
Saya coba bersama teman saya
Karel namanya. Berhasil membuat
penonton tertawa gembira. Sejak
itu kami terus berpasangan untuk
jadi "codot". Lantas nama saya di
ganti iadi Robert. JaCi pasangan
Karel & Robert. Lantas lama-ke-

lebih dikenal dengan panggilan
Lobe dan Kate,itulah kami",.ietas
Oom Lobe paniang lebar. Oom
Lobe sampai sekarang menu-
rutnya telah mempunyai isteri 2
orang. Dalam usia yang 54 tahun
sekarang ini kelihatan Aom Lobe
masih awet muda, kenapa ?

"Karena banyak ketawa" kata-
nya sambil kerawa lagi. TAMZIL
PERMATA. O

OOM LOBE.
(Dari halaman 26)

lamaan, karena perobahan lidah
berucap, Robert jadi Lobe dan
Karel jadi Kale. Maka kami jadi

r
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PELNIS GROUP. . .
(Dari halaman l S)



Dalam pesta pora Omar Sha-
rif bermesraan dengan peraga-
wc ti-pera gowa ti t er k emuka da-
ri Paris.
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