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Pikiran Rakyat Jelata Desa 

edisi00 tahun ke19 lebih

adalah aku yang mungkin terlalu egois atau gimana, bahwa aku mikir 
bahwa "kok mereka mau berkutat dengan masalah sih? . aku pikir bahwa "
terlalu egois untuk mengharuskan dan meng'ekspektasi'kan orang lain, bahkan
semua orang lain, seperti yang kita mau. tapi juga nggak salah bersikap gitu, 
semua manusiawi, bahwa manusia itu punya hubungan antar manusia, yang
nggak semuanya ada dan terlihat, dan nggak semuanya berlangsung 
selamanya. itu semua emang dinamika, tapi menurutku bahwa mungkin lebih
baik berpikir universal. yang salah, itu emang salah, emang ada dan pasti 
akan ada konsekuensinya, tapi kita nggak harus jadi hakim yang 
menghukum si salah itu. dan yang benar emang benar.ya,emang benar 
bahwa yang benar itu benar. dan akan mendapat reward. bisa kaya tadi, kita
ngga harus menjadi pemberi reward itu. tapi itu semua, bukan berarti kita 
harus jor klowor, tak acuh sama si salah, kita tetap bisa ada untuk 
mengingatkan, dan yang pasti harus dengan cara yang tepat. kalau kita mau
ada di dunia si salah ini, kita harus ada untuk mengingatkan tanpa 
menghukum. dan kita juga ngga harus menisbahkan kebenaran si benar, kita
tentu bisa memberi apresiasi, tentu dengan cara yang baik dan benar juga.

atau mungkin aku yang terlalu aneh. aku nggak ngerasa punya dunia, 
dan karena itu aku ngerasa nggak punya kepentingan atas segala sesuatu 
yang terjadi dimanapun. mungkin persepsi sebab-akibatku terbalik .[ ]

adalah tentang hobi
aku ngerasa nggak punya hobi. yang dulu kupikir aku hobi main di 

depan komputer/leptop.
adalah bahwa main komputer itu belum termasuk hobi yang menjadi 

duniaku, karena masih banyak dan lebih banyak orang yang punya dunia 
yang bukan lebih luas, tapi lebih dalam , dalam main di depan "
leptop/komputer , sebut saja rere yang dunianya desain grafis, atau ian yang "
dunianya web design dan coding, atau yudha 'pak dosen' yang dunianya 
ebook, atau sigit yang dunianya film, atau orang-orang lain yang terserap 
dalam dunianya masing-masing. 
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Semua orang punya dunianya masing-masing.

dan ada orang-orang yang yah, setidaknya menurutku  dunianya adalah [ ]
'hubungan dengan orang lain', ini bukan hanya berarti pacaran, tapi juga 
sahabat, teman, orangtua, kakak/adik. 

beberapa waktu lalu di komikid.com aku nonton baca  komik yang [ ]
lumayan aneh menurutku waktu itu, bahwa si tokoh A adalah anak kelas 6 
SD yang tugasnya dari orangtuanya  adalah menganalisis tingkah, keadaan, [ ]
dan hubungan sosial disekitarnya. yang berarti, si tokoh harus jadi teman, 
sahabat, pacar, yang semuanya itu sebenernya nggak beneran, semuanya 
untuk analisa.

aku jadi ngerasa bahwa itu nyata walaupun situasinya agak beda. 
kurasa beberapa orang melakukan sesuatu cuma buat ... ngga tau buat apa, [
yang jelas beda sama apa yang biasa jadi tujuan atau core suatu aktivitas .]

kembali
bahwa disukai atau nggak disukai adalah manusiawi, 
aku nggak terlalu peduli,
mungkin aku terlalu 'universalis'.
mungkin aku terlalu egois.
mungkin aku salah, kalau iya, aku minta maaf.
mungkin aku nggak akan jadi benar kalau nggak ada yang 

membenarkan.
nggak harus seseorang, tapi pasti melalui waktu.

adalah bahwa semua adalah tentang persepsi

tadi aku pinjem catatan fisika kiki,
sepertinya di kosnya lagi ada masalah antarpribadi,
aku ngerasa bahwa tindakan paling tepat yang bisa aku lakukan 

adalah dengan tidak mengikut campur dalam masalah itu, karena dalam 
pemikiranku, adalah bahwa orang yang sedang bermasalah, biasanya punya 
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tensi dan sensi yang tinggi.
dan setelah kupikir lagi, bahwa aku jadi mikir begini, karena adanya 

suatu masalah walaupun bukan terjadi pada aku sendiri .[ ]
dan setelah kupikir, kukira aku menyadari bahwa manusia jadi berpikir,

berkembang, dan dewasa, setelah melewati masalah.
ku'flash back' kembali hidupku, dan memang sepertinya hidupku penuh 

dengan masalah.
aku ngerasa di pikiranku sudah ada solusinya, tapi sejauh yang 

kutahu, bahwa realisasi pemikiran bukan lebih mudah dari munculnya 
pemikiran itu, melainkan lebih sulit, susah, dan sukar.

dan itu adalah satu masalah lagi didiriku.

dan aku sendiri sampai saat ini masih berpikir bahwa aku bukan 
kebenaran.

aku adalah pencari
until the day i seize it.
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