
TEMANGGUNG, 10 jANUARI 2018 - 09/07/19 21:05 / 1

TEMANGGUNG, 10 jANUARI 2018
Created: 10 Januari 2018, 20:04

Modified: 9 Juli 2019, 21:01

Status: No Status

Labels: No Label

Text

TEMANGGUNG, 10 jANUARI 2018

Belum ngapa-ngapain sekarang sudah memiliki satu folder lagi, membebaskan 

angan.

Bhanyak hal yang aku pikirkan ada banyak hal yang aku punya dalam pikiran 

dalam imajinasi yang tak tahu mau ku apakan isi sampah dalam pikiaran ini.

Aku ingin menungkannya semuanya dalam folderr pembebsan ehg dalam folder 

membebaskan imajinasi ini tanpa gangguan.

Aku sebanarnya suydah sering menumukan teknik ini beberapa tahun yang lalu, 

bahkan ketika kau masih kuliah ketyika akumasih bermimpi u8ntuk menjadi penulis 

besar. Sekarang nampak menjadi penulis besar adalah mimpi yang sangat berat untuk 

dijalankan. Sebantar saya mengutak atik mosuse dulu utnuk menyingkirkan idm yang 

menganggun ini. Satu menit saya

Kenapa sekarang aku membutuhkan untuk menulis dengan membebaskan 

angan ini. Tidak tahu juga tertapi setelah membaca buku free writing karya pak 

hernowo ada banyak hal yang sejujurnya telah hiolang dalam hidupku.; yaitu keasikan 

dean kesenangan ketika menulis ketyika bisa mencurahkan segenap hati dan jiwa pada 

tulisan tulisan saya

Duylu aku sangat menyukai kegiatyan menulis ini karen adulu aku memiliki 

bedahara perbendaharaan kata yang sangat banyak yang tak akan habisa dalam kata-

kata yang tak akan habis digunakan untuk membuat banyak buku. Tetapi se4jak 

kanpan entah mungkin sejak aku kehilangan banyk motobasi dengan tulisan tyulisanku 

yang tidak betkembang atajk tulisan yang sangat jelek uitu membuatku berjhenti dan 

maacet total.

Sekarang aku berniat untuk membubesakan anganku selama se4puluh menit 

setiap hari tanpa sensor tanpa editing yang penting kezerl dan capek bnih tangan 

sepyuluh menit itu lama juga sbenaranaya

Metnulis angan membebaskan angan entah apa yang akan terjadi./ tetapi 

sesungguhnya aku sudah banyak mempraktikkan ini duilu tapi berjhemnti labnfgi 

entahlah karena kerja atyai karena capek tretapi yang jelas aku males saja mengurus 

menyalakan laptop setiap pengen menulsi

Sepertimnya aku harus beli komputer. Main ketika punya komputer juga 
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memerlukan ruangan kusus lengkap dengan paket takursi dan mejanya, lah banyak 

ruang lagi banyak biatya.

Tyidak tahu apa lagi yang akan aku tumpahkan. Hemmmk sebentar. Sebenarnuy 

aku sangat iri terhapa para penulis besar aku melihat mereka sebenarnya juga sibuk 

dengan hari-mahti mereka. Mereka tidak sepenuhnya penulis. Mereka menulis karena 

cintra diantara waktu waktu yang dimilikinya.

Tetapi mereka tetap bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Sebnarnya itu 

adalah lasan yang paling cengeng ketika akuy bilang aku tidak biosa menghasilakan 

karuya karena aku terbvayas dengan waktu yang aku miliki. Pekeerjaan yang sangat 

sulit sebetulnya menjadi penulis. Tetapiu menjadi penulis adalah impian paling dekat 

yang pernah saya mil;iki. Sekarang sudah umur 27 tahjun. Kalau ada impian yang 

harus aku miliki dan aku haruis capai adalah poenjadi penulis besar. Penulis besar aku 

haynat bisa meujudkannya menjadi penulis. Hanya itu mijmpi yhnag tersisa setelah 

semua I mimpi tak terwujud. Aku jugha tidak tahu mabu bermimpi tentang apa a lagi. 

Ingin memiliki sebuah keluarga. Dan aku tahu dengan pastu dari sana semua akan 

dimulai lagi. Tapi entahlh.

Salhadulillah se4lsai sepuluh menitnya untuk pertama kalinya dalam membuang 

angan.


