MELIHAT

Aku melihat ketika yang lain tidak
Aku terdiam ketika mereka tertawa
Di ujung sana aku menangis
Berharap menutup mata
Ketika mereka melihat
Temanku, beritahu aku..
Apa yang kau lihat?
Apa yang kau rasakan?
Untuk apa kau melihat ?
Diam sajakah?
Atau kau telah tersadar dari cengkraman ilusi?
Mungkin aku yang belum tersadar?
Mengapa aku tidak merasakan apa-apa?
Ah….. Aku lupa
Aku memilih terbalik
Ketika semua menjadi rumit
Semua sudah terjadi
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LAKI-LAKI PEMBENCI

Seorang laki-laki membenci
Ku undang kau datang kemari
Ku tahu aku tak akan peduli
Karena aku tidak akan pergi
Hai laki-laki yang membenci
Katakanlah aku banci
Lihat wajahmu yang menyembunyikan emosi
Aku melihatmu dengan nyala api
Hai laki-laki yang membenci
Periksalah dirimu kembali
Apakah kau sudah terbenahi?
Aku berani menanggapi
Karena kaulah yang membebani kemurnian hati

Cesar

HIDUP UNTUK MATI
Duduk dan berdiri
Jalan dan berlari
Datang dan pergi
Mencintai dan membenci

Berikan bunga kehidupan untuk kami
Sebelum kami pergi menuju sepi
Untuk apa kita berkelahi
Jika akhirnya kita mati?
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KAMI DAN MEREKA

Ketika kami benar, kami salah
Ketika kami salah , kami tetap salah
Ketika mereka benar, mereka tetap benar
Ketika mereka salah, mereka tetap benar
Siapa kami sebenarnya?
Kami budak terpelajar yang tidak diberikan suara
Suara kami tidak nyata
Ya Tuhan, merekalah yang berkuasa
Maklum, kami masih muda
Belum tahu apa-apa,katanya.
Anehnya kami dipaksa memiliki kualitas.
Seperti telur yang akan meretas
Menjadi suatu individu baru.
Manusia yang berpikiran maju.
Lantas, mengapa mereka menahan kami?
Biarkan kami berlari
Mereka seharusnya mengayomi.
Bukan hanya datang dan pergi.
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PERTANYAANYA?

Pintar dan cerdas katanya
Tampan dan cantik dilihatnya
Rapi dan menawan penampilannya
Tapi bagaimana dengan isi kepalanya?
Apakah penampilan itu penting katanya?
Manusia kerempeng berkata tentu saja nomor dua
Nomor satu menghilang dalam kepalanya
Yang penting enak oleh mata
Manusia kerempeng mencari makna yang menghilang
Pintar
Cerdas
Tampan
Cantik
Kepala
Jadi bagaimana urutannya?
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