


Dalam lubuk hatiku,
di tempat paling dalam di mana tak seorang 

pun melihat
Iblis dan malaikat sedang bertarung

Mencekik dan mencakar untuk menjadi 
tuan rumah atas diriku
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Be Erased

I thought I won
I thought I survived
I thought this is the new beginning
Yet the devil come from the underworld
Hold my legs and drown me back to it

Pasts that troubles me back
Every time I think I overcome those
I guess when some things are part of you
They just don’t stop to give effects to you

Why… WHY?!!
WHY I FALL BACK TO THIS HELL AGAIN AND AGAIN!!
Please Lord, God or whatever it is that has a right to take 
my life
Kill me and don’t bring me to heaven or hell
Just make me disappear, erase my existence

I’m lost in numbness
And if I pass that, I enter the despair
Then I cry, cry, and cry
Like a coward



3

I’m breathing yet dies at the same time
What’s the point of living when your soul is dead?
You live, you eat and at the same time you wish this is the 
last time you done those things
Yet your human instinct, your stupid human instinct force 
you to stay alive
God I wish this to be over
I’m tired I don’t want this anymore
Let me go… let me be erase
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Dilema Seorang Anak

Anak mana yang tak menginginkan kehangatan?
Jiwa mungil mana yang tak menginginkan kasih dan 
sayang?
Seiring waktu ragamu bertumbuh
Namun, pertumbuhan jiwa tak selalu selaras dengan waktu

Anak itu masih dalam diriku
Remaja itu masih dalam diriku
Pemuda itu masih dalam diriku
Mereka masih menderita masih dipenuhi dengan luka

Mereka penuh dengan dosa
Mereka penuh dengan kesalahan
Mereka penuh dengan kebencian
Terhadap diri mereka sendiri, satu sama lain dan raga yang 
mereka tinggali

Maka inilah yang tampak di luar
Aku yang pemarah, aku yang egois, aku yang pengecut, 
aku yang penakut
Mungkin ini yang dikatakan sebagai neraka
Bukan api yang membakar tubuhmu
Namun, luka hati dan rasa bersalah yang menghantuimu 
siang dan malam
Mencoba mengambil harapanmu, karena ia tahu
Bahwa saat yang paling miskin dari seorang insan adalah 
ketika ia kehilangan harapan
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Aku tak ingin selamanya di sini
Namun, harapku tergantung begitu jauh dari genggamanku
Dan tangan itu terlihat lebih dekat
Tangan seorang iblis
Yang ingin mengajakku bersamanya
Ke tempat-tempat penuh ratapan dan kertakan gigi.
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Tak Mampu

Bahkan dalam jurang tergelap
Ketika aku menyerah
Ketika doa-doa tak lebih dari sekadar kumpulan kata yang 
terucap
Aku menemukan Ia mencariku
Menarikku perlahan-lahan ‘tuk keluar dari derita

Saat aku merasa tidak pantas
Saat aku merasa bukan anak dari cahaya
Saat aku di ambang pintu neraka
Ia datang padaku, membujukku
Agar aku melangkah mundur selangkah demi selangkah 
dari pintu itu

Ketahuilah bahwa aku takut dan sedih
Jijik dan muak, hatiku bermandikan kekelaman
Namun, sekuat apa pun aku menolak
Aku tak akan mampu melawan kekuatan Ilahi
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Sia-Sia

Semuanya sia-sia
Apa yang kucapai, perjuanganku, kebanggaanku
Dihempas dalam satu malam dengan satu ingatan
Satu ingatan tentang satu peristiwa yang kurangkai

Tak ada gunanya
Aku bangun, hidup dan berjuang
Jika pada akhirnya pada malam hari aku merasa begitu 
kesepian
Kehilangan asa dan iri pada hidup orang lain

Semuanya sia-sia
Aku tak lebih dari seorang pecundang, pengecut
Yang hanya mampu mengetik sampah-sampah di hatinya
Tanpa pernah berani meminta maaf

Apalah gunanya keberadaanku di dunia?
Apalah gunanya aku bernyawa ketika aku muak pada diriku 
dan dunia ini?
Lebih baik aku hancur dan membusuk lalu hilang tak 
berbekas

Sebab semua ini sia-sia… kesia-sian… belaka.
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The Absence

The absence of love
The absence of affection
Leaving me here
Sad and sometimes numb

When tomorrow becomes a routine
A painful routine
When future is a nightmare
How come I’m still here?

Still here
Still in this room
This hell with white walls
This concentration room

How come I’m still breathing?
How come I’m STILL PRAYING?!
How come I STILL BELIEVE IN GOD?!
When only demon that always whispers to my ears?
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Nobody can’t take me home
Cause I’m nothing but trouble
Something to be solved
And by solved I mean to be killed
I see myself growing into something terrible
Something that I hate, something that sickening me!
So life just let me go, please just let me go
Stop torturing me and everyone near me
Let me meet the death
Because I’m tired of this absence
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