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HEROES

We want to say THANK YOU, bagi semua yang udah baca 
HEROINE ini..., kirimkan kritik dan saran kalian ke 
heroine.zine@gmail.com atau sms ke 085246794033. kami 
tunggu lo
sampai jumpa di next heroine ya!

SPESIAL TAHUNAKHIR 

OR LOG ON TO http://heroinezine.multiply.com



Sing Along|Fall Out Boy - I Don’t Care

Konnichiwa, we're on HEROINE 
#5, it's great  to be in the 5th edition. Edisi 
akhir tahun. Tak terasa kita udah 
n y a m p e  d i  p e n g h u j u n g  t a h u n .  
Bagaimana tahun ini menurutmu? Yeah, 
it's a wonderful year. 

Kali ini kita akan bahas resolusi 
kita untuk tahun depan. Tahu resolusi 
kan? Iya lah, sesuatu yang kita 
rencanakan dan bakal kita capai untuk 
setahun ke depan. Masing-masing kalian 
pasti punya dunk. 

Di bulan ini kita mendapatkan 
kontribusi Cover belakang heroine kita 
ini dari >aryan<, dan juga transkrip 
wawancara Lost heroes yang dilakukan 
oleh Mark XIII, Thank you, and please 
give applause for them...

D e s e m b e r  b u l a n  b a s a h ,  
hehehehe, Samarinda dilanda banjir 
lagi, padahal tak hujan-hujan sangat. 
Tarif  BBM turun, tapi tetep aja susah 
didapat, aneh kan? Tapi begitulah, ada 
aja yang terjadi di tiap bulan, dan di 
bulan ini personel kita TAIYOU (selamat 
ulang tahun yaa) merayakan ulang tahun 
kedewasaannya (secara umur lo ya) 
karena kedewasaan itu tidak selalu 
diukur dengan seberapa tua kamu, tapi 
dari cara kamu memandang dan 
menjalani hidup yang indah ini. 
And........the local band this month is 
THE LOST HEROES.  Big applause buat 
mereka...plok..plok...plok. asli, gokil 
deh. Singkat kata, baca aja sendiri deh. 
OWH HAMPIR LUPA!! Selamat taon baru 
ya. Semoga semua harapan dan tujuan 
kalian di 2009 tercapai semua. Amin. 
Check it out yo!

HEROINE5th Issue, 14th December 2008

C O N T E N T S

Today! 02

Playlist 03

Poems 04

You Are 05

Top 13 06

Renungan         07-08

Opinion         09-10 

Interview         11-14

Lifestyle         15-16

Review 17

Short Story         18-20

Testimonial 21

Sing Along 22

INTRO                                                       F#m                Bsus2/A Bsus2  Bsus2/A
F#m  Bsus2/A Bsus2 Bsus2/A Bsus2 Bsus2/A  x4    I'm not a chance, but a heat wave in yo s

Bsus2/A  Dsus2        A/C#       Bsus2
Pull a breath like another cigaretteVERSE1
    Bsus2/A     F#m  Bsus2/A Bsus2 Bsus2/A  F#m        Bsus2/A Bsus2 Bsus2/A  Bsus2 Bsus2/A
Bsus2 Bsus2/ASay my name  and    his    in the same   breath
Palms up,   I'm trading up (trading up)F#m             Bsus2/A Bsus2 Bsus2/A Bsus2 
F#m          /A Bsus2 Bsus2/A  Bsus2 Bsus2/ABsus2/A
    I'm the oracle    in     my     chestI dare you to say they  taste   the   same
F#m              Bsus2/A Bsus2  Bsus2/A  Bsus2Dsus2    A/C#       Bsus2      Bsus2/A
    Let the guitar scream like a fa------scistLet the leaves fall off in the summer
Bsus2/A   Dsus2           A/C#        Bsus2                         Bsus2/A   Bsus2 Bsus2/A  
Bsus2/ABsus2 Bsus2/A
  Sweat it out, shut your mouth, free love on the And let December glow feel the flames
streets, butF#m        Bsus2/A Bsus2 Bsus2/A  Bsus2
F#m           Bsus2/A Bsus2 Bsus2/A  Bsus2 Brace myself and    let    go
Bsus2/ABsus2/A   F#m     Bsus2/A Bsus2 Bsus2/A  Bsus2 
   In the alley and I ain't that     cheap, nowBsus2/A

 Start it over again in     Mexico
Dsus2  A/C#    Bsus2       Bsus2/A CHORUS
 These friends, they don't love you F#m      A                       D            Bsus2
F#m          Bsus2/A Bsus2 Bsus2/A  Bsus2  I don't care what you think, as long as it's about 
Bsus2/A me
They just love the    ho-----tel   suites, now     D              Bsus2             F#m    (Bsus2/A 

Bsus2 Bsus2/A...)
The best of us can find happiness in miseryCHORUS
    F#m      A                       D            Bsus2F#m      A                       D            Bsus2
Said I don't care what you think, as long as it's  I don't care what you think, as long as it's about 
about meme
    D              Bsus2             F#m...    D              Bsus2                 (Bsus2/A Bsus2 
The best of us can find happiness in miseryBsus2/A...)

The best of us can find happiness in misery
    F#m      A                       D            Bsus2 INTERLUDE
Said I don't care what you think, as long as it's ... Bsus2/A Bsus2 Bsus2/A  Bsus2 Bsus2/A
about me F#m  Bsus2/A  Bsus2/A  Bsus2  Bsus2/A
    D              Bsus2             F#m...
The best of us can find happiness in misery INTERLUDE (F#m Bsus2/A Bsus2 /A  Bsus2  

Bsus2/A)
INTERLUDE Said-a, I don't care just a-what you think
... Bsus2/A Bsus2 Bsus2/A  Bsus2 Bsus2/A As long as it's about me, you said-a
F#m  Bsus2/A Bsus2 Bsus2/A  Bsus2 I don't care just what you think

As long as it's about me, you said-a
I don't care (I don't care)VERSE3
You said I don't care (I don't care)F#m                Bsus2/A    Bsus2 Bsus2/A  Bsus2 
Said I don't care, I don't careBsus2/A
I don't care (I don't care), I said-a I don't care   Oh, take a chance, let your body   get a    

tolerance
Back to Chorus

    Bsus2
ur pant
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TODAY!Testimonial
 RESOLUTION FOR THE NEXT YEAR
Tiap orang punya sudut pandang resolusi yang berbeda-beda, nah kira2 kalo 

redaksi heroine resolusinya apa ya buat tahun ini n tahun depan??? hai, yonde 
kudasai! douzo...

“Resolusi gw untuk taon ini adalah tetap menjadi yang terbaik di segala bidang 
yang gw kerjakan, sekolah lagi, jadi siswa lagi. Belajar keahlian2 baru, beli 
barang2 keren yang gw pengen. Trus paling gak, satu buku gw diterbitin. Trus, 
HEROINE  tetep eksis di Samarinda dan kalo bisa semakin luas wilayah 
jangkauannya. Yah, cuman satu sih sebenernya, gw pengen jadi manusia yang 

lebih baik dan lebih bermanfaat bagi orang lain. Lebih dari sekarang.”)d'angel(

“Kalo gw untuk taon dpan ato taon ini ya?! Law taon ni, pngen punya “SIM” 

pastix, truz ntar bisa lulus UAN he he (Amin..), And bwt bokap uang bulanan gw 
tolong utk sgera d'bayar (loh.. ko jd kyk org demo gini) ?! Na yg paling pnting, pngen 
cpet dpt “CEWE” ya.. ya.. Truz Law taon dpanx??? g tw y.. biar z masa dpan jd 

mistery bg gw. Hahaha (himitsu kara)”   –NuGe– 

“Menyelesaikan semua yang belum diselesaikan. Punya anak. Semoga saya 

baik – baik saja tahun depan!!!”<Millo>

“Alhamdulillah, tahun 2008 ini bener2 tahun yang indah... dan gw berharap 
tahun depan pun akan sama seperti tahun ini! Gw ingin tahun depan BBM turun 
lagi, Paling nggak sampe 4000 rupiah lah... hehehe setuju kan ama akyu.... terima 
kasih bagi semua orang yang sudah ku manfaatkan tahun ini, dan semoga yang 
sudah mengambil manfaat dariku bisa diberi kelancaran, semoga tahun depan 

kalian mau q manfaatkan lagi ya!” (TAIYOU)

“2009... ehm,, skalipun nggak ada dasar untuk berharap tapi gwe mau tetep 
berharap... dan harapan terbesar gwe adalah 'menikah' dengan seorang Pria 
berlabel 'bule'... mungkin bagi sebagian orang ini impian gila... tapi bukankah kita 
harus tergila-gila dulu baruqt mampu mewujudkan impian itu? So... Welcome new 

year! Welcome new love...!!!” /ewank/

 Hm.... cukup gokil... Kalo kamu gimana? sms ke kami ya??? kami tunggu sms 
nyah! 10 pengirim sms pertama akan kami baca! (yaiya lah dodooool!)

GAK TERASA DAH 5 EDISI YAH, ADUUUUUUH SENENG DEH (CENTILNYA, 
WKKKK) INI KOMEN2 KAMU TENTANG ZINE PERTAMA DI INDONESIA INI 
(HIPERBOLA DEEEH), TENGKYU YAAA.

> Kabur coy tulisanx, tp isi'x bguz kuq . . . (mely)
> G sabar, mo tw lanjutan cerpenx. (chaby_banggetz)
> Heroine tu ngebahaz music ya, jangan music doank donk'z !! tampilin berita 

bola juga. (Sheva)
> Expresikan aksimu !! tp tulisanx agak terangan donkk (mbah) !!
> O C bgd . . . dah !! (tamy)
> TOP BGT dah . .
   Tapi d'kasih warna donk heroine x. kaya majalah zaman Jepang aja, g da 

warnax . . . (Myung)
> Sebenerx majalah ini bangetzzz, Cuma majalahx full color dunkzzz . . 

(Static_x Squad)
> Majalahx ok banged . . . Tapi saya punya saran ,, gmna profil eskul-eskul yg da 

d'Bakom
   d'muat . .  Ok !! (-#15)
> Majalahx TOP BGT. . ! Tapi gimana lw isix da profil guru-guru Bacom pasti ok 

banget dech.
   Hha . . (JOBE)
> Keren, tapi berwarna-warni dunk, biar tambah menarik and bnyak yg brminat 

utk baca keyz . . 
   (Fabregas_winnie)
> Isix bguz, coz bnyak tulisan yg aku suka, khususx puisi2x . . Oya, bnyakin 

humor dunkz . . (Eve)
> Hahaha . . Gokiel . . Heroine tuh Ok BUANGEET . . ! Aku aja mpe rela-rela 

ngebajak hroine . . 
   (FeBry>><<ScArleTt)
> Hm . . nothing is impossible!!! Heroine . . like the name, ni majalah bakal bikin 

Qta2 ketagihan
   Bwt ng-bcax terus dan terus . . Pkokx heroine tu gochil, and keren abiz . . Wish 

you all the best yee !!
   (Cassiopeia_Fanny)
> Heroine . . Hmm, keren koq. Apalagi lw da “Q” Hoho . . Q dkung truz karya tulis 

kaea gne . .
   sukses & maju teruz  ! ! ! (Zeya)
> Heroine sugoi bgt . . cos dpt d'bajak spuasx n hargax disesuai'in ama kantong 

anak muda . . 
   (Dhani_Violet)
> AaHhh . . Pokoknya keep piracy lah ! ! (Cho_pet)
> Tidak menarik sangat banget . . Dari cover sampe isix, tulisanx terlalu kecil, 

ngirit kertas yah ? ?  [(^-^) _JeNo]  
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>Playlist of the month
1.Paramore - misery business(haaa? Bisnis sengsara?)
2.The academy is.. - summer hair = forever young  (band 

ini gak Cuma jual tampang mereka yang “busuk” tapi 
juga menawarkan sesuatu yang fresh buat penikmat 
rock)

3.L'arc and ciel - shine (apa gw bilang, ini band muncul lagi kan di playlist, yaaa, 
abis mereka keren sih)

4. D'Masiv - Merindukanmu (you know, I'll always be)
5.AVA - True Love (strong lyric and skill, hasilnya True Love, rasa cinta yang tak 

berubah, bahkan justru akan bertambah)
6. MCR - I'm not OK (yeah, I'm not Ok, tapi mau diapain lagi)
7. Oasis - she's electric (dia ada setrumnya, hahaha)
8. The vines - ride (wanna ride?)
9. Franz Ferdinand - do you want to? (mau apa sih sebenarnya kita?)
10. Goodnight electric - lasergun electro boy (lagi-lagi da setrum nih)
11. Janne da Arc - Freedom (padahal ni lagu lawas... tapi keren!)
12. Fallout Boys - I Don't Care (Gwe ga peduli, PIKIRKANKAH!)
13.The Brilliant Green - Stand by me (berdiri disampingku sampe kram 

wakakkakaka)

Playlist of the Month Short Story3 20

“That's I am Sammy, hehehe..”. Balasku bangga.

“Vie, gua serius kali”. Kali ini Sammy menunjukkan wajah 

seriusnya. 

Tapi, ekspresi Sammy justru membuatku tertawa terpingkal-

pingkal.

“Makasih deh..” Balasku lagi, masih dengan sisa-sisa tawa yang 

tadi.

“Vie..” Sammy menggantung kalimatnya.

Aku hanya mampu melihat perubahan sikap Sammy yang sedikit 

membingungkan. Ahh..Sammy, kamu selalu saja membuat ku 

bingung.

to be continued...

        >>>ewankmoe

Sammy:
Part 4

“Akyu pengen bisa chatting ama bule...”

“Gwe pengen ngerti kata2 jagoan favorit gwe di anime atau dorama...”

“Saya mau belajar English and Nihongo, tapi yang gokil punya!”

kamu pernah berpikir seperti itu? sepertinya kamu mesti ke Jln Bung 
Tomo Samarinda seberang (samping Pom Bensin, atau di antasari 
(samping GO)

“kenapa???”

     Karena ada...
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“Maybe Yess, maybe No..??” Balas Sammy spontan.

“Yup..!!” Jawabku, dan kamipun tertawa terbahak-bahak.

“Lu tuh gak berubah yah Vie, tetep kocak, cewek aneh, tapi sekarang 

lu lebih feminim deh kayaknya”. Ujar Sammy padaku.

“Gua kan emang feminim kali, lu aja and para lelaki gak jelas itu, 

yang suka ngatain gua tomboy, HERAN deh..??” Balasku sewot. 

Yah, mungkin itulah alasan kenapa Sammy gak ngerti perasaan 

aku yang sebenarnya. Siapapun akan bilang, kalau aku tomboy abis, 

kebayangkan aku selalu main sama mahkluk yang bernama cowok, 

satu-satunya teman akrab aku cewek adalah Lidya. 

Dan dari Lidyalah, kini aku ngerti yang namanya make-up'an. 

Berani tampil lebih feminim, sadar betapa aku adalah wanita sejati. 

Lidyalah yang selalu memujiku kalau aku adalah seorang seorang putri 

yang manis dan elegan. Lidya.. dia sahabat yang sangat mengerti akan 

diriku, She is my soulmete.

 “Jujur ya Vie, gue suka benget ma karakter mu, kamu tuh 

natural banget, apa adanya, gaya kamu gak dibuat-buat, kamu baik, 

kesiapa aja kamu baik karena kamu memang cewek yang baik. Aku 

suka kamu karena kegilaanmu, karena kamu tomboy, gak neko-neko”. 

Sammy mencoba menguraikan nya panjang lebar.

Ahh..Sammy, itu tetap saja gak menjelaskan bahwa kamu 

mencintaiku, terlalu umum kalimat yang seperti itu aku dengar. 

Hampir semua orang yang menganal ku mangatakan hal itu. Ovie, 

Ayin,Toni,Fuzzy,Iwan. Siapa saja yang menjadi teman dekatku, 

mereka akan mengatakan hal yang sama, sebenarnya aku 

mengharapkan kamu mengucapkan hal yang lain. “CINTA” mungkin, 

Short StorySammy:
Part 4

Kamu selalu bisa membaca bibirku

Kamu selalu bisa membaca bibirku

Ketika tersenyum, ketika terkatup, ketika merengut

Menarik kata yang tertahan di dalam

Mengulumnya dengan bibirmu lalu kau lontarkan

Buatku hanya bisa pasrah karena merasa kalah

Canda yang bermetaformosa menjadi rindu

Kamu selalu bisa membaca bibirku
Kau tasbihkan kata yang berlompatan dari hatiku

Menyudahi, menyusut airmata yang kerap diam mengalir sunyi
Karena sejarah hidup tak selalu ramah, kerap getir

Tapi  kau selalu membuatnya indah dan sarat makna
Tahukah kau betapa hariku cerah karena senyummu yang rekah
Dan gemintang berbinar dibalik matamu yang dalam dan tajam
Entah , aku kini hanya berani meluahkan rasa itu di lipatan kertas

Hanya penuh rasa syukur karena tiap kali kau bersamaku 
Juga karena kau mengerti bahasa tanpa kata itu

Semesta berubah menjadi surga
Kau selalu jadi cahaya.(101208)

Mencintaimu itu berjuang
Mencintaimu itu merajut kenang

Mencintaimu itu luka
Mencintaimu itu ikhlas

Mencintaimu itu merepih mimpi
Mencintaimu itu airmata
Mencintaimu itu berkah

Mencintaimu itu hujan
Mencintaimu itu cahaya

Mencintaimu itu doa 
(101208)



Y O U A R E

/HEROINE 
IF YOU.....
1. mengurangi penggunaan plastik karena plastik tak bisa terurai sendiri, 

mulailah menggunakan GREEN BAG yang ramah lingkungan, misalnya kamu 
belanja berkali – kali hanya dengan menggunakan satu tas plastik.

2. peduli dan hemat dengan penggunaan air, karena air bersih adalah masalah 
yang sangat krusial di masa depan. 

3. ikutan kursus untuk nambah keahlian, misalnya bahasa Inggris (di Smart and 
Fun, wkkkkkk), mengemudi, kepribadian, etc.

4. nonton berita dan baca koran, jangan film melulu dunk, kamu harus update 
dengan isu-isu dunia terakhir.

5. menggunakan hak pilih kamu kalo dah cukup umur, satu suara sangat berharga
6. banyak minum air putih, sehat loh
7. olahraga, meski pun Cuma main tenis meja satu kali seminggu itu juga olahraga 

kan?
8. mulai makan buah dan sayur, kita perlu orang-orang sehat untuk membangun 

bangsa ini.
9. membuang sampah yang kamu temukan, meski pun bukan kamu yang 

membuangnya.
10. mulai lebih hormat kepada yang lebih tua, meski pun mereka tidak sepaham 

dengan kita
11. mengurangi satu kebiasaan jelek kita, misalnya ngupil di depan umum, 

hehehe
12. menyadari bahwa umur kita terus bertambah, dengan demikian kamu akan 

lebih  banyak bersyukur
13. pakailah produk dalam negeri, walaupun kualitasnya nggak terjamin, but hey! 

it's ok to help our country dari krisis global, ya nggak?
(D’ANGEL)

HERO

>“Vie, kenapa..??”Tiba-tiba aja Sammy menghentakkan ku dari 

kegelisahan.

“Ohh.. eee..nggak..gak ada apa-apa kok.. Oia,,gak nyangka yah udah 

sepuluh tahun baru bisa ketemu ma lu sekarang”. Balasku panjang 

lebar, sambil mengusap keringat dingin yang membasahi keningku..

“Iya, tauk gak Vie, gua seneng banget ketemu lu..” ucap Sammy 

sambil menatapku. membuatku semakin gak karuan.

 Duhh..jangan-jangan Sammy tau lagi kalau aku cinta mati 

sama dia.Pikiranku semakin gak karuan.

“Gua juga senang kok Sam”,balasku lagi.

“Lu kerja ya Vie..??” Tanya Sammy.

“Iya, dibidang jasa, aku adminnya. Lu, kerja dimana Sam..??” kali ini 

aku yang bertanya pada Sammy.

“Aku..?? Lagi nyoba usaha kecil-kecilan ma teman, warnet ma 

counter hp gitu deh”. Balas Sammy padaku

“Hebat dunks.. masih main basket..??”. Balasku juga. 

“Masih, tapi gak ikut kompetisi lagi, udah tua Vie,..”. Jawab Sammy 

nyeleneh.

“Hehehe.. dasar lu..” balasku geli.

“Oia, udah married Vie ..??” Tanya Sammy.

“Mau sih, tapi belum, heheh..lu gimana..??” Balasku ringan

“Belum juga mau sih, tapi hehehe..?!” jawab Sammy terkekeh.

Sammy andai saja kamu tahu, kamulah orang yang aku 

inginkan untuk menikah denganku, aku berbisik dalam hatiku.

“Jadi kapan dong lu kawin Vie..?? Tanya Sammy mengejutkanku.

“Eeehhmm..May..??” jawabku menggantung kalimat.

Short StoryYou Are . . . Sammy:
Part 4
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TOP 1 3

BEST OF THE BEST 2008

1. HEROINE ZINE, WKKKKKKKKK

2. ANGEL AND AIRWAVES, beeeh... terserah yang mao protes, 
kekekekek

3. BARRACK OBAMA, hebat ya ni orang, setuju kan?

4. 5 ORANG KEREN, D'ANGEL, MILLO, EWANK, TAIYOU, NUGE

5. TWILIGHT MOVIE, secara HARRY POTTER  belum keluar 
movienya, ini dulu dah

6. LASKAR PELANGE eh PELANGI...

7. SF.......................? kursus bahasa Inggris dan Jepang, hehehe

8.Speedy naik jadi 1MB/s (asyiiiiiik)

9.Harga BBM yang naik turun...

10.Bush dilempar sepatu... (dan tau ga? Sepatunya skarang 
dilelang loooooo! 116 miliar rupiah!)

11. scene indie semakin mendapat tempat di hati para pemuda 
Indonesia

12. tarif  telekomunikasi yang makin murah (secara para 
provider perang tarif  gitu loh)

13. banjir bo', tak di Samarinda doang, di nyaris semua daerah di 
Indonesia, bahkan Venesia yang kota air itu pun banjir (aneh 
ya?)

(D’ANGEL) & <TAIYOU>

Banyak sekali yang terjadi dalam kurun waktu 1 tahun, oleh 

karena itu, kami telah merangkum 13 benda, jasa, manusia, produk 

terbaik yang muncul di tahun 2008!!! 

Sok atuh diliat, cekidaut yow!

Review
   WHATEVER 

YOU THINK, 
T H I N K  T H E  
OPPOSITE (Paul Arden)

    M i k i r  t e r b a l i k ?  
G i m a n a  t u h ?  
Maksudnya gini,  
apa yang kamu pikir 
jika kamu tidak lulus 
ujian? BENCANA. 
Alamat gak boleh 
keluar rumah, gak 
dapat uang jajan, 
gak bisa main PS 

sepuasnya, dijutekin terus sama ortu, ya kan?. Itu adalah pemikiran sebagian 
besar orang. Tapi pernah gak kamu mikir bahwa tidak lulus ujian itu adalah 
sebuah anugrah dwi.... eh salah, anugrah yang sangat besar bagi kamu?. 
Maksudnya prestasi gitu loh, prestasi karena kamu akan punya lasan untuk 
berusaha lebih keras dan lebih giat lagi dalam mengerjakan ujian. Tak semua 
orang berpikir demikian kan? Justru itu, mulai sekarang cobalah untuk berpikir 
terbalik. Karena:

“Sebagian besar orang adalah orang lain”
Pikiran mereka adalah pendapat orang lain, 
Hidup mereka seperti bunglon, Hasrat mereka 
a d a l a h  k u t i p a n .  ( o s c a r  w i l d e )

Ngerti kan? Sekarang coba deh ingat2 lagi, benarkah pendapat kamu 
tentang sesuatu itu adalah pendapatmu sendiri? Atau pendapatmu itu adalah 

pendapat sahabatmu atau pacarmu atau mbahmu? Wkkkkkkk. Kalo sudah 
ingat...cobalah berpikir terbalik. Kamu bisa mulai dengan nungging jika kamu 

bangun pagi. Hehehehe. Maksud saya, kamu bisa mulai dengan membaca 
buku revolusioner ini : WHATEVER YOU THINK, THINK THE OPPOSITE  

(PAUL ARDEN) asli keren abis, penuh gambar, gak bosenin, tapi harganya Rp 
56.000, - di Gramedia Lembusuana. Gak papa deh, anggap aja aset hidup. 

Sapa tahu kamu bisa buka toko buku yang harganya nungging di Samarinda 
ini.... singkat kata... HARUS BACA! )D’ANGEL(
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Renungan
APAKAH DIA MENCINTAI KAMU?

1. Seseorang yang mencintai kamu, tidak bisa memberikan alasan mengapa, ia 
mencintaimu. Dia hanya tahu, dimata dia, kamulah satu satunya…

2. Seseorang yang mencintai kamu, sebenarnya selalu membuatmu marah, 
gila, jengkel, stress. Tapi ia tidak pernah tahu hal bodoh apa yang sudah ia 
lakukan, karena semua yang ia lakukan adalah untuk kebaikanmu…

3. Seseorang yang mencintai kamu, jarang memujimu, tetapi di dalam hatinya 
kamu adalah yang terbaik, hanya ia yang tahu…

4. Seseorang yang mencintai kamu, akan marah-marah atau mengeluh jika 
kamu tidak membalas pesannya atau telp-nya, karena ia peduli dan ia tidak 
ingin sesuatu terjadi ke kamu…

5. Seseorang yang mencintai kamu, hanya menjatuhkan airmatanya 
dihadapanmu. Ketika kamu mencoba untuk menghapus air matanya, kamu 
telah menyentuh hatinya, dimana hatinya selalu berdegup, berdenyut, 
bergetar untuk kamu…

6. Seseorang yang mencintai kamu, akan mengingat setiap kata yg kamu 
ucapkan, bahkan yang tidak sengaja dan ia akan selalu menggunakan 
kata2 itu tepat waktunya…

7. Seseorang yang mencintai kamu, tidak akan memberikan janji apapun 
dengan mudah, karena ia tidak mau mengingkari janjinya. Ia ingin kamu 
untuk mempercayainya dan ia ingin memberikan hidup yang paling 
bahagia dan aman selama-lamanya…

8. Seseorang yang mencintai kamu, mungkin tidak bisa mengingat kejadian 
atau kesempatan istimewa, seperti perayaan hari ulang tahunmu, tapi ia 
tahu bahwa setiap detik yang ia lalui, ia mencintai kamu, tidak peduli hari 
apakah hari ini…

9. Seseorang yang mencintai kamu, tidak mau berkata Aku mencintaimu 
dengan mudah, karena segalanya yang ia lakukan untuk kamu adalah untuk 
menunjukkan bahwa ia siap mencintaimu, tetapi hanya ia yg akan 
mengatakan kata “I LOVE YOU” pada situasi yang spesial, karena ia tidak 
mau kamu salah mengerti, dia mau kamu mengetahui bahwa ia mencintai 
dirimu…

Di zaman Edo, kelompok ninja dari Iga mendirikan 

markas di Harajuku untuk melindungi kota Edo karena letaknya 

yang strategis di bagian selatan Jalan Utama Kôshû. Selain 

ninja, samurai kelas Bakushin juga memilih untuk bertempat 

tinggal di Harajuku. Petani menanam padi di daerah tepi Sungai 

Shibuya, dan menggunakan kincir air untuk menggiling padi atau membuat tepung

. Di zaman Meiji, Harajuku dibangun sebagai kawasan penting yang 

menghubungkan kota Tokyo dengan wilayah sekelilingnya. Pada tahun 1906, Stasiun 

JR Harajuku dibuka sebagai bagian dari perluasan jalur kereta api Yamanote. 

Setelah itu, Omotesando (jalan utama ke kuil) dibangun pada tahun 1919 setelah 

kuil Meiji Jingû didirikan.

Setelah dibukanya berbagai department store pada tahun 1970-an, 

Harajuku menjadi pusat busana. Kawasan ini menjadi terkenal di seluruh Jepang 

setelah diliput majalah fesyen seperti Anan dan non-no. Pada waktu itu, kelompok 

gadis-gadis yang disebut Annon-zoku sering dijumpai berjalan-jalan di kawasan 

Harajuku. Gaya busana mereka meniru busana yang dikenakan model majalah Anan 

dan non-no.

Sekitar tahun 1980-an, Jalan Takeshita menjadi ramai karena orang ingin 

melihat Takenoko-zoku yang berdandan aneh dan menari di jalanan. Setelah 

ditetapkan sebagai kawasan khusus pejalan kaki, Harajuku menjadi tempat 

berkumpul favorit anak-anak muda. Setelah Harajuku makin ramai, butik yang 

menjual barang dari merek-merek terkenal mulai bermunculan di Omotesando 

sekitar tahun 1990-an.

Di Indonesia, trend itu mulai marak juga. Di beberapa kampus yang punya 

fakultas sastra Jepang , biasanya sering mengadakan acara-acara yang mengupas 

dan membedah soal budaya Jepang termasuk harajuku ini. Dalam perkembangannya 

model pakaian harajuku semakin unik, hingga tercipta kreasi baru yang berpadu 

dengan budaya luar, mulai dari gaya gothic, hip-hop, punk, sampai dandanan 

berkarakter anime

Efek lifestyle dan fashion ini mendunia, hingga ke Indonesia dan menjadi 

bagian dari budaya pop urban kota. Model berpakaian ini kini menjadi trend di 

Indonesia.  Wajar saja kalau kemudian trend itu seperti menjadi 'wabah' positif 

untuk berkarya.

      So ni semua buat referensi qta z ! ! biar nambah2 wawasan elo pade about 

fashion. Tapi elo elo pade jgn mpe lupa ma budaya qta ndri. Truz.. buat elo pade yg 

suka bgt ma fashion, jgn takut atau ragu kalo lo mao gonta-ganti style elo ye (NUGE)
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10. Seseorang yang benar - benar mencintai kamu, akan merasa bahwa 

sesuatu harus dikatakan sekali saja, karena ia berpikir bahwa kamu 
telah mengerti dirinya. Jika berkata terlalu banyak, ia akan merasa 
bahwa tidak ada yang akan membuatnya bahagia dan tersenyum…

11. Seseorang yang mencintai kamu, akan pergi ke airport untuk menjemput 
kamu, dia tidak akan membawa seikat mawar dan memanggilmu sayang 
seperti yang kamu harapkan. Tetapi, ia akan membawakan kopermu dan 
menanyakan : “Mengapa kamu menjadi lebih kurus dalam waktu 2 hari?” 
Dengan hatinya yang tulus…

12. Seseorang yang mencintai kamu, tidak tahu apakah ia harus menelponmu 
ketika kamu marah, tetapi ia akan mengirimkan pesan setelah beberapa jam. 
Jika kamu menanyakan : mengapa ia telat menelepon, ia akan berkata : Ketika 
kamu marah, penjelasan dari dirinya semua hanyalah sampah. Tetapi, ketika 
kamu sudah tenang, penjelasannya baru akan benar - benar bekerja dan 
berguna…

13. Seseorang yang mencintaimu, akan selalu menyimpan semua benda - benda 
yang telah kamu berikan, bahkan kertas kecil bertuliskan 'I LOVE YOU' ada 
didalam dompetnya…

14. Seseorang yang mencintaimu, jarang mengatakan kata - kata manis. Tapi 
kamu tahu, perhatiannya sudah menyalurkan semua…

15. Seseorang yang mencintai kamu, akan selalu berusaha membuat mu 
tersenyum dan tertawa walau terkadang caranya membingungkanmu…

16. Seseorang yang mencintaimu, akan membalut hatimu yang pernah terluka 
dan menjaganya dengan setulus hati agar tidak terluka lagi dan ia akan 
memberikanmu yang terbaik walau harus menyakiti hatinya sendiri…

17. Seseorang yang mencintaimu, akan rela melepaskanmu pergi bila 
bersamanya kamu tidak bahagia dan ia akan ikut bahagia walau kamu yang 
dicintainya bahagia bersama orang lain… 

(TAKEN FROM MANY SOURCES)

Tahu Apa Kamu Tentang HARAJUKU?
Woy . . elo elo pade udeh pade tw g yg namenye “style harajuku” ? ? 

 itu tu yg katenye dr jepang..  kalo elo bneran mau tw, 

elo elo pade harus baca nee ampe abiz ye ! !

Di kalangan anak muda, Jepang memang tak hanya 

terkenal karena produk otomotif dan elektroniknya 

yang benar-benar menguasai pasaran, tapi juga ada 

dunia lifestyle yang menggoda "kenekatan" anak 

muda. Budaya itu disebut HARAJUKU.

 Menyebutnya saja sudah mengundang 

jejeritan, apalagi kalau kita terlibat dan ikut terjun langsung dalam dunia itu. Kalau 

kita bicara di internet, atau buku-buku, banyak yang sudah mengupas tentang 

harajuku ini. Tapi apa sih sebenarnya fashion yang begitu mendunia dari Jepang ini?

Fashion Harajuku adalah bagian dari Fashion Tokyo. Disini merupakan pusat 

para remaja Jepang mengekspresikan dirinya melalui gaya berpakaian. Jadi disana, 

kita bisa melihat begitu banyak orang Jepang yang berkostum aneh-aneh. Ada yang 

mirip tokoh komik, Gothic dan masih banyak lagi.

HARAJUKU adalah sebutan populer untuk kawasan di sekitar Stasiun JR 

Harajuku, Distrik Shibuya, Tokyo. Kawasan ini terkenal sebagai tempat anak-anak 

muda berkumpul. Lokasinya mencakup sekitar Meiji Jingû, Taman Yoyogi, pusat 

perbelanjaan Jalan Takeshita (Takeshita-dôri), departement store Laforet, dan 

Gimnasium Nasional Yoyogi. Harajuku bukan sebutan resmi untuk nama tempat, dan 

tidak dicantumkan sewaktu menulis alamat.

Sekitar tahun 1980-an, Harajuku merupakan tempat berkembangnya 

subkultur Takenoko-zoku. Sampai hari ini, kelompok anak muda berpakaian aneh bisa 

dijumpai di kawasan Harajuku. Selain itu, anak-anak sekolah dari berbagai pelosok di 

Jepang sering memasukkan Harajuku sebagai tujuan studi wisata sewaktu 

berkunjung ke Tokyo.

Sebetulnya sebutan "Harajuku" hanya digunakan untuk kawasan di sebelah 

utara Omotesando. Onden adalah nama kawasan di sebelah selatan Omotesando, 

namun nama tersebut tidak populer dan ikut disebut Harajuku.

Sebelum zaman Edo, Harajuku merupakan salah satu kota penginapan (juku) 

bagi orang yang bepergian melalui rute Jalan Utama Kamakura. Tokugawa Ieyasu 

menghadiahkan penguasaan Harajuku kepada ninja dari Provinsi Iga yang 

membantunya melarikan diri dari Sakai setelah terjadi Insiden Honnôji.
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Opinion
“  A  n  a  r  K  H  i  ”

Sebenarnya kalian mikir apa ketika denger kata ini?
Saya tau pasti “kekerasan” . jika iya berarti kalian sangat salah. Mari saya 

Bantu memperbaiki miskonsepsi ini.
Anarki sebenarnya bukan berarti kekerasan. Atau anarkisme lebih 

tepatnya. Itu berarti siatu paham dimana tidak ada pemerintahan, birokrasi, 
a t a u  N e g a r a .  H a h a h .  M a s i h  g a k  m u d e n g  y a ?
seorang anarkis akan menentang segala bentuk pemerintahan. Birokrasi. 
Pernaha gak kepikiran bahwa pemerintahan, birokrasi itu merupakan salah 
satu bentuk penindasan terhadap kehidupan? Seorang anarki adalah seorang 
yang bebas. Malah kadang mereka memutuskan untuk tidak menikah 
sepanjang hidupnya karena pernikahan adalah suatu bentuk lembaga. 
Makanya kebanyakan anarkis tidak menikah, dan jika dia memiliki anak, anak 
tersebut akan dirawat bersama – sama.

Sebenarnya kata anarki berasal dari bahasa yunani anarchos ang berarti 
tanpa pemerintahan. Tanpa pemerintahan ya berarti tanpa birokrasi kan ya. 
Haha.

Anarkis biasanya promote freedom to the world. Do what they wanna do. 
Sounds great huh? Yeah, it is. Sekelompok manusia di daerah meksiko yang 
menamakan dirinya Tentara Pembebasan Nasional Zapatista. Banyak 
kalangan menganggap bahwa gerakan Zapatista merupakan revolusi pasca-
modern pertama: sebuah kelompok revolusioner bersenjata yang 
antikekerasan yang menggunakan teknologi modern telepon satelit dan 

internet sebagai suatu cara untuk menggalang 
dukungan domestik dan luar negeri. Mereka 
menganggap dirinya sebagai bagian dari gerakan 
antiglobalisasi yang lebih luas.
Zapatista menuai perhatian dunia karena daya 
inspirasinya yang mereka sebar sejak awal. 
Zapatista mengangkat senjata bukan untuk 
merebut kekuasaan, tapi untuk menciptakan 
sebuah ruang demokratis dimana pertentangan 
antar pandangan politik yang berbeda-beda bisa 
dibicarakan. Mereka ingin menunjukan kepada 
dunia bahwa cara lain untuk berpolitik itu 
sungguh ada, yang salah satunya bisa dilihat dari 
praktek kehidupan swadaya masyarakat adat. 
Nama Zapatista diambil dari Emiliano Zapata, 
seorang tokoh revolusi Meksiko.

artinya : 
Anda berada di wilayah pemberontak Zapatista. 
Di sini Rakyat berkuasa dan pemerintah menuruti
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H: mo nikah ato gak???
F: gak... belummenurut kalian gmana
O: sudah pasti menikah lah
Ad: jodoh itu kan di tangan tuhan...
H: tapi skarang gmana?? uda ada rencana gitu??
F: masi panjangg~ pacar aja belom punyaa
H: oh iya seandainya kalian diberi kesempatan untuk membuat 

masing" satu permintaan yg pasti dikabulin
F: satu permintaan kah 3 permintaan??
H: satu aja
F: saya minta permintaan saya gak perna abis
*Hahahahhah~*
O: ketemu sherinaa~
Ad: permintaanku, kalau aq mintanya sama Allah aja
H: hal yang paling diinginkan itu apa?
Ar: naik haji

F: pengen jadi orang ebat dah , sama mo jalan" ke bandung
O: sederhana betul permintaannya *hahahahaha*
H: emank di bandung ada apa???
F: nggakpapa, jalan" aja
O: cari cwe dia~, mau ketemu kk nya, FilsaFat, *huahahahaha*
H: trus ini ada rencana mo maen dimana gitu???
F: kita malem minggu ini InsyaAllah ikut acara di Fekon. kita lama gak manggung... yaa kalau orang ada bikin acara kita 

ikut, parade musik gitulah. kalau gigs kita masi mikir
H: kenapa emank????
F: jalur kita beda. kalau gigs kan jalur nya di independen kalau kita jalurnya masih di indie. kalau band kita untuk Fokus 

untuk jalur di ini. kalau ke proyekan, mungkin bisa maen di gigs
H: terus menurut kalian kehidupan musik di indonesia akhir2 ini gimana?
O: kebanyaakan lagu yg melankolis..
F: terlalu... terlalu lemah lahhh~ kalau kita liat terlalu lemah terus mengandalkan duit kita ndiri buat ke penyaiar label, 

kita hasilnya cman gitu aja
kalau adit gmana dit??? skarang kan jamannya sT" 12 gitu...
Ar: Makin jelek ajae~
O: andalan cman 1 lagu aja
H: nanti booming bentar abis tu gakkan?
LH:  iya
F: rusak lah pokoknya musik skarang
H: tadi kan ada beberapa anak" skate disini ya??? kalau komunitasnyaa anak" skate disini gmana???
F: di balkot, gor sempajaa, dll, skarang rame di balai kota
H: itu mereka cman maen" aja gitu??
F: kmaren baru mereka buat acara di balkot untuk anak komunitas skate aja
H: ada rencana mo jadi skater pro???
F: pingin sih.... cman mo Fokus di band aja
o: bulu tangakis jangan ditanyaa...
Ar: ce es juga
*hahahahahaha*
H: any last word buat pembaca???
F: Selalu dukung dan support band lokal samarinda, jangan pernah malu untuk maen, banyaaK" berdoa, Jgn perna jadi 

band yg seperti TiiiT~ TiiiT~ ya itulah intinyaa~ jgn slalu... ya gitu lah, kalau mao jadi band kan hak asasi masing" 
ya.... jadi jgn terlalu memaksakan orang. kita punyaa jalan ndiri

H: sip, thank you ya, salam buat yang nggak datang, siapa itu namanyaa?
F: Anhar, dia drummer baru kita
H: eh abis ni mo kemana??
LH: sholat jumat!
H: oh iyaa ya, hahaha....

(Interviewed by Millo, Transcripted by Mark XIII)
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Nah, bagaimana dengan kekerasan. Hey. Kekerasan bukanlah sifat 
dasar anarkisme. Kekerasan bias dilakukan oleh siapa saja. Bahkan 
yang bukan seorang anarki. Anarki juga enggak segede gitu aja tapi
 lebih luas lagi. Mereka adalah :

1. Post-Anarchism, yang dikembangkan oleh Saul Newman dan 

merupakan sintesis antara teori anarkisme klasik dan pemikiran post-
strukturalis.

2. Anarki pasca-kiri, yang merupakan sintesis antara pemikiran 

anarkisme dengan gerakan anti-otoritas revolusioner diluar pemikiran 
“kiri” mainstream.

3. Anarka-Feminisme, yang lebih menekankan pada penolakan pada 

konsep patriarka yang merupakan perwujudan hirarki kekuasaan. 
Tokohnya antara lain adalah Emma Goldman.

4. Eko-Anarkisme dan Anarkisme Hijau, yang lebih menekankan pada 

lingkungan.

5. Anarkisme insureksioner, yang merupakan gerakan anarkis yang 

menentang segala organisasi anarkis dalam bentuk yang formal, 
seperti serikat buruh, maupun federasi.

    Bahkan dari kalangan agama baik islam maupun Kristen juga ada 
anarkisnya. Seorang anarkis berprinsip bahwa pada dasarnya semua 
manusia itu baik dan bisa menggalang solidaritas kemanusiaan untuk 
kesejahteraan manusia tanpa penindasan oleh sebagiannya.
Tetapi mungkin memang ada beberapa anarkis yang slah mengartikan 
anarki yang berarti tanpa aturan menjadi “tidak ada yang mengatur saya dan 
saya bias menghancurkan apa saja! Hahaha.” Itu namanya vandalism ya. 
Salah satu tokoh anarkisme adalah Leo Tolstoy dia bahkan berkata bahwa 
satu-satunya solusi untuk kehidupan bersama kita adalah melalui 
anarkisme.
Nah, perbaiki pikiran karian mungkin selama ini kamu adalah seorang anarki 
hanya saja kamu menganggap anarki itu kekerasan. Jika kamu tidak 
mengakui Negara maka bias saja kamu adalah seorang anarki. Haha. Jadi 
kesimpulannya adalah anarkisme ≠ kekerasan

"Nationalism is an infantile disease" Albert Einstein
"Anarkisme adalah sebuah sistem sosialis tanpa pemerintahan. Ia dimulai di 
antara manusia, dan akan mempertahankan vitalitas dan kreativitasnya 
selama merupakan pergerakan dari manusia" (Peter Kropotkin)

(Millo)

O: Ya mungkin karena air terlalu nguap mungkin!?
H: Nguap??? Nguap ato meluap???
O: Meluap lah intinyaa
Ar: terus karena kurangnya tempat sampah di samarinda
F: trus pemotongan pohon banyaak juga

O: sebenernya gampang mba... indonesia bikin pulau kecil lo pulau sampah jadi nda ada lagi gunung sampah
H: Go Green Setuju gak????
O: wah apa itu mbaK????
H: Go green
LH: ???
H: ayo hijau, Ayo go, jalan, pergi hijau*hahaha*
Ar: pasti kan ada penggusuran klo????
O: dampak nya banyaak itu, brarti ada penggusuran kan mbak???
H; oh iya, brarti gak support ya??
LH: setengah" mbak
H: pendapat kalian, illegal logging itu gmana seh??
F: illegal???
H: Illegal logging itu Pembalakan liar Pembalakan liar itu yg motongin pohon" itu lo tapi liar
F: oh dibunuh orangnya aja. merugikan orang lain itu
O: masalahnya saya sudah kena angkat kayunya, Baru pemerintah jual lagi kayunya itu jadi kan kayunya buat kerjaan aja
Ad: No comment
Ar: Nda boleh
H: gak boleh ya??? brarti kalau pelaku nya harus diapain???
O: bikin kan penjara kaca ditengah kota biar diliat masyarakat
*Weeesss~ (tepuk tangan)*
H: klo ara gmana ra??? setuju aja penjara kaca????
Ar: gak boleh, itu haram...
 *hahahhaa*
Ar: pantes nya aja sih klo di arab itu langsung dibunuh~ gak masuk penjara
F: ampun pak haji ampun
H: terus pendapat kalian tentang anarkisme
F: anarkisme....... kalau pendapat kita itu
O: itu kan pemikiran orang kampung
H: emank anarkisme itu apa si menurut kalian???
Ar: itu maen hancur"
H: Kekerasan??? ternyaata anarkisme itu tidaklah seperti itu
F: trus seperti apa???
H: yaa pokoknya saya bukan bukan orang anarkis jadi saya nda bisa jelaskan
H: oke, straightedge? ada yang straightedge ga disini?
O: straightedge itu apa???
H: straightedge itu artinya tidak merokok, Tidak sex bebas, Tidak makan daging

F: Nda kita... nda ada sex bebas, kalau perokok gitu okee karena 
kalau buat bantu uneg"

H: alkohol gitu??
F: alkohol... Dulu kali yaaa skarang nda lagi...
H: knp???
O: gak ada uang... gak baek juga buat kesehatan
Ar: itu haram tuuu
*hahahah~*
H: gmana pendapatnya tentang seks sebelum nikah?
Ar: setuju sekali
*heboh*
O: nggak berani yg kayak gitu.... kalo yang biasa2 ajaa nggak apa 

apa..
F : kalo saya sendiri sih nggak berani, takut
H: ini rata" umurnya brp??
F: 17 sampai 18 tahun
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H: Skarang lagi sibuk ngapain???
F: Sibuk Main sama Lagi Buat lagu sendiri ajaa
H: Kuliah???
F: Ini Kuliah, di FISIP, HI....
H: Kalian semester brp emanknya??
F: Semester 1 semua
H: Oh ya brarti lagi pada sibuk kuliah sama bikin lagu ya??? hebat donk~
Trus ceritain donk pertamanya lost heroes bisa bentuk kayak gini gimana???
F: Dari Ngumpul" Ajaa awalnya
H: Nongkrong gitu ya???
F,O: Ngumpul di tempat distro biasa
H: Distro mana???
O,Ad: di Scissors, Pertama disitu ketemu gini gini gini awalnya cman be 4 aja
H: terus??
F: terus merasa kayakurangan personil kita ambil dari SMA 5 negeri yaa jadilah band kita
H: brarti ini masi ada yg SMA????
F: saya!! saya dsini. hehehhe~
H: oke~ Berarti Line up yg skarang berapa orang??
F: Lima, Cuman satunyaa lagi sekolah Juga
H: ohh bisa disebutin orang"nya
F: Ara, Saya, Oji, Adit, Satunya Anhar
H: Vokalis nya yang mana??? Gitaris nya yg mana????
F: Saya vokalisx, basist Ara, gitaris Ozi ma Adit, drummer Anhar.
H: Trus kenapa sih namanya Lost Heroes Pahlawan nyasar gitu maksudnya???
F: ya... ya gitu dah,o: kita orang yang nyasar" dimana" kita kayak pahlawan lah soalnya orang yg ngumpul" yah orang yg...
H: terus biasanyaa lost heroes ini kalau maen musik maen musik apaan????
F: Kita bawain Screamo gitu
H: apa bedanyaa sama Metalcore????
F: Metalcore itu mempunyaai tempat yg laen, mereka mempunyai jalur straight edger lw Screamo jalur indie
H: Oh iya sip" brarti maennya apa ni yg influence???
F: Influence kita banyaak sih, misalnya kayak Saosin sama Lamb of God
H: Itu kan perasaan Orang luar negeri semua yah??? nah kalau yg di indonesia ada tau gak???
O,F,Ar: Sigit, Ampar" Pisang, tahu Tek-Tek
H: Oh iyaa" itu yg pernah diwawancarain Heroine dulu... Uda ada lagu belum??? Mini album gitu???
F: Kita masi rundingin aja dulu
H: tapi uda record???
F,O,AR: Kalau ada uang, Nanti kita tiba" ngeluarin ajaa??
H: Oh gitu.... Iyaa" sip" brarti udah ada lagu ndiri kan??? biasa yg bikin sapa???
O,F: Semuanyaa
H: Semuanyaa??? yg bikin lirik nya
F: Saya dan Adit
H:Emank uda ada brp biji???
F: dari saya satu, gak tau dari laenx Brp ??
H: Terus... Biasa nya lagu" nya tentang Apa" aja sih???
F: Tentang Kehidupan aja sih, Tentang Remaja, Album kita ma Cinta
H: oh iya" terus ini suka nongakrong ampe skarang?????
F: yah gtu lah~ kalau kita, kalau lagi hari" biasa bukan lost heroes, terus lw ngmpul baru lost heroes..

H: oh iya...Uda perna manggung beluM????
F: Manggung... Pernah, o: Di Bontang..... acara KaFe, Diundang diacara kaFe
H: tadi kan uda ada lagu ya??? misalnya Kalau mau record, mau gak kalau misalnya di tawarin ama mayor label gitu 

mau gak???
F: Kita gak mau, Kita mau dijalur indie dulu ,,, Kita gak mau diatur
DIY ya berarti yah...
O: apa itu DIY???? Daerah Istimewa Yogyakarta, oh DIY... Kenapa???
LH: hahahahahahha~
H: gpp.. iyaa baiklah, aduh lupa lg sampe mana tadi, oh iya Pendapat kalian tentang Piracy ato pembajakan...
Ad,O:`Pembajakan kaset" (BAgus!!)
O: Bagus ajaa!
H: Jadi menurut km itu sah" aja ya??? gak ada unsur kriminalitasnya ya???
O: yah bagus aja kalau gak ada bajakan gak bakal terkenal Orang" itu
H: iya contoh nya???? Kangen Band????
Ad: Kangen band, Peterpan.. Semua Band" gitu Kalau gak dibajaak gak terkenal~
H: Pendapat kalian tentang UUD PornograFi...
O: Hah?? Pornografi?? sering dibahas tu di kampus
Ad: tentang ap dulu??
O: Undang" nya??
F: Ayo jawab... Ah muka porno ketauan loe
O: Kan klo 17 taun keatas gpp klo?
Ad: 17 taun keatas gpp!?
O: Itu kan agama klo??? Membawa nama agama masa nambah Laknat ???? Bagusan gini nah Berlomba" Khotbah gitu 

nah (mulai nih....)
H: Tentang" UUD PornograFi Setuju ato tidak setuju????
Ad: Gak setuju, terlalu kasar, Itu sebenernya kan ada program nya untuk kita ya dari pihak yg di internetnya lah
H: Mas Ara??? Gmana mas??? PornograFi....
Ar: Haram
F: beuh. dasar Ustad gaul
H: oke ustad tenkyu~ terus Pemilu 2009 vote (ikut??) ato enggak???
Ar: vote
O: Yg pertama enggak yg kedua aja
Ar: dia partainyaa ganti" (hahahah)
Ad: Vote Donk~
H: Kalau ditawarin manggung di kampanye partai mau gak??
O: Kalau mama nya ini, mau…
*Hahahahaha*
F: kalau kita sih liat dulu~ untuk partai itu apa gmananya~ Apa untuk 

ngehibur ato untuk milih dia, kalau untuk milih dia kita mungkin 
mikir tapi kalau untuk ngehibur kita oke Aja~

H: YAA namanyaa kampanyae pasti...
O: kampanyae yah??? yah gak jadi dah~
*hahaha*
H: ini kan.. band samarinda ya???Menurut kalian perkembangan musik disini gmana yaH??
F: musik??? Kurang media aja... media untuk penyaaluran gitu... Kurang~
H: Berarti kalian menilai Zine itu gmana??? Kayak heroin gitu
F: Yahhh bagus lah~ itu menaikan Level Band Lokal samarinda... Support lah intinya. termasuk media juga.... Apa lagi 

untuk masukkan komunitas Skateboard samarinda
H: misalnya lagu" nya lost heroes ini mo dijadiin soundtrack Film Mao nya Film nya yg gmana???
O: lawang sewu
H: Misalnya giniRadhit dan jani, AADC,Ranjang bergoyang ato apa" gitu
F: biasa Film hantu"
O: Psikopat
H: Menurut kalian.... Penyebab banjir di samarinda ini aja
F: karena ini sampah sampah Menuh"in paret
LH: hahahha

Lost Heroes, band yang menjadi 
tamu Heroine bulan ini, band ini gokil 
abis lo, personilnya (dari kiri ke kanan) 
ada Adit (Guitarist), Oji (Guitarist), 
Ferdi(Vocalist), dan Ara(bassist), 
sementara Drummer mereka Farhan, 
gak bisa dateng, penasaran gimana 
gokilnya band ini, just check it out!
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