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Kadang kita terlalu takut. Sampai tidak melaku-
kan apa-apa.

Kadang kita terlalu cemas sampai tidak menya-
takan apa-apa.

Kadang kita terlalu ragu
Sampai tidak mengungkapkan apa-apa.

Kita hanya sampai pada perasaaan tertinggi.
Tapi tidak pada tindakan yang tertinggi.
Kita masih di sini. Tidak ke mana-mana.

Sebatas yang terasa.
Sebatas yang terlewat.

Kadang hal yang kita takuti belum tentu terjadi.
Yang kita cemasi belum tentu mengecewai.

Yang kita ragukan belum tentu sesuai.
Kita lebih sering berandai-andai.

Lebih sering menafsirkan sesuatu berdasarkan 
kesimpulan cepat bukan tepat.

Hal hal ini seringkali bukan benar perasaan.
Bukan benar perasaan tertinggi.

Ini menandakan kelemahan.
Perasaan terlemah dari kita.

Itulah sebab, pengungkapan lebih terasa sulit.
Karena hasilnya sudah ditentukan

- Siti Nurul Zainab -
So,

As Human We Must
.....
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Jika kamu tahu apa
yang kamu inginkan,

maka kejarlah dan
dapatkan keinginanmu itu,

Tetapi kamu harus
menerima setiap kegagalan

yang di terima tanpa berkata,
“aku tidak bisa jadi apa

yang saya inginkan karena
dia atau siapapun itu”,

Hanya pengecut
yang menyalahkan

keadaan dan itu bukan kamu,
Kamu lebih baik

dari apa yg kamu fikirkan

- Kang Roby -
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Perkara hidup memang sangatlah rumit.
Siapa yang tahu?

Hidup memang selalu begitu
Terkadang membuat kita menagis dengan sekali bantingan, kadang juga membuat 

kita bisa tertawa dengan lepas tanpa beban.
Hidup itu ada di tangan kita

Milik kita
Hanya kita sendirilah yang tahu

Apa yang terbaik untuk hidup kita.
Orang lain hanya pengamat

Yang tak sepenuhnya benar menilai tentang hidup kita.
Jadi jangan mudah terpengaruh dari orang lain

Yang mungkin tak luput mencari-cari kesalahan kita.
Hidup merupakan hal yang teramat penting untuk dibahas

Di kelupas lebih tajam kemudian dipahami setiap jengkal kalimatnya.
Hiduplah dengan kata hidup itu sendiri.

Sampai akhirnya kita tahu bahwa setiap orang mempunyai misinya masing-masing
Perannya masing- masing

Serta hal terbaik apa yang harus kita torehkan untuk menjalani hidup itu sendiri
Hidup itu memang rumit

Serumit perasaan yang bersarang di setiap kalbu manusia
Serumit maslah-masalah yang kian mendekat dalam sekali depa..

Hidup itu memang rumit
Jika hanya sekali pandang..

Jika hanya berfikir sederhana kalimat rayuan para pujangga
Hidup itu memang rumit

Jika manusia masih saja terlalu naif dalam hakikat kehidupan ini
Namun inilah hidup..

Bahagia atau tidaknya hidup tergantung dari pribadi masing – masing
Dari paradigma hidup yang diyakini oleh setiap rohani bumi

Serta dari cara kita memilih dan menerima segala hal dengan lapang dada..
Sebab ini adalah kehidupan masing-masing

Maka kitalah yang menjadi tokoh utama dalam peran yang kita mainkan sendiri..
-Happi Dokusho-
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