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PENGANTAR

Di zaman sekarang sesuatu yang sifatnya hinaan,
ledekan, tak sopan bahkan pelecehan banyak
dijadikan bahan candaan untuk menghibur. Dulu dan
sekarang memang beda. Sesuatu yang tabu sekarang
malah dicari-cari biar orang terhibur. Tak sedikit
orang dijadikan obyek maupun subyek untuk
menghasilkan banyak uang.
Dalam buku ini saya sajikan humor ala masa kini
yang mudah-mudahan bisa membantu pembaca dari
berbagai ketegangan. Bahan-bahan diperoleh dari
berbagi sumber media sosial seperti televisi, dunia
maya maupun obrolan spontanitas. Kamudian saya
olah sedemikian hingga menjadi sebuah buku.
Jika saja ada kata-kata yang menyinggung
perasaan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada pihakpihak yang telah membantu penulisan ini.
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Lika Liku Berpasangan Hidup

001
Banyak ditemukan rumah tangga tak berlangsung
lama. Baru beberapa tahun bahkan beberapa bulan
cerai, terutama menimpa para selebritis. Banyak
sebab peristiwa itu. Rumah tangga utuh, harmonis
sebenarnya dambaan setiap orang. Saling memahami
dan mengerti kuncinya. Namun begitu dalam
implementasinya dirasa sulit. Banyak cara dilakukan
tapi banyak juga yang tak membuahkan hasil. Pakai
formalin tentunya gak bisa karena tak ada
hubunganya juga. Kalau memaksa pakai formalin
tentunya orangnya jadi patung.
002
Mangga itu macam-macam rasanya. Tapi ingatttt
jangan makan mangga dua kalau satu atau lebih
boleh saja. Karena mangga dua enak bukan untuk
dimakan tapi untuk dibeli barang-barangnya.
Harganya murah-murah kalau belanja di Jalan
Mangga Dua Jakarta.
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003
Mangga yang sudah matang tercium wanginya
saja semerbak harum apalagi kalau dimakan, enak
dan manis rasanya. Sementara itu mangga muda
terasa asam. Tapi kalau istri tua apalagi yang sudah
loyo, wanginya pun tak tercium. Sementara itu istri
muda nampak harum dan manis, suami pun betah di
rumah.
004
Barang seken itu barang bekas alias barang kedua.
Harganya pun turun bahkan bisa drastis. Banyak juga
orang tak mau meliriknya. Tapi kalau istri kedua,
suami sering bersamanya, istri pertama pun seringkali
terabaikan.
005
Rumah tangganya memang awet tapi awet rajet.
Rasa sakit sering menimpanya. Sementara itu mau
berpisah pun tak bisa. Berbeda dengan malam
pertama walaupun sakit malah mengawali ketagihan.
Bukannya mau berpisah tapi pengennya rapat terus.
006
Awal-awal pacaran obsesi cinta mati terkadang
sangat kuat. Bila kekasih mati dirinya pun ikut mati
bersamanya. Setelah lama pacaran bahkan berumah
tangga obsesi itu memudar. Apa yang terjadi
ditanggapi yang real-real saja. Jika salah satu mati dia
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ikut memandikan dan mengantarkan ke kuburan.
Cinta mati pun berubah makna, yang disayang mati
cintanya pun mati. Setelah beberapa waktu kawin
lagi.
007
Sebenarnya nikah sirih itu merugikan kaum hawa
karena tak ada bukti surat nikah dari KUA. Jika
berpergian bareung apalagi nginap di Hotel lalu di
grebek Satpol PP bakal kena razia karena dianggap
berzinah alias kumpul kebo. Jika suaminya yang
pegawai negeri meninggal, istrinya tak dapat jatah
pensiun.
008
Kawin kontrak adalah pernikahan abal-abal. Kiai
dimamfaatkan untuk beri ijab kabul. Begitu nafsu
syahwatnya puas apalagi duit ludes pernikahan pun
bubar tanpa perlu repot ngurus penceraian. Kawin
tersebut tak jauh beda berhubungan dengan wts. Puas
bayar selesai.
009
Kawin lari adalah kawin tak dapat restu orang tua
bahkan juga dari sanak saudara. Karena itu sepasang
kekasih pergi meninggalkan rumah. Diam-diam
mereka menikah. Selama pernikahannya jauh dari
orang tua karena dihantui rasa takut. Yang kuat bisa
bertahan yang tak kuat pernikahannya pun kandas.
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Kawin lari memang melelahkan, maklum namanya
juga lari, lama-lama jadi cape.
010
Kawin dan nikah terkadang diartikan sama
terkadang pula beda. Kalau yang beda, nikah itu
harus memenuhi syarat ini-itu dan disaksikan banyak
orang. Sementara itu kawin cenderung ke nafsu
birahi, tanpa perlu ada syarat ini itu. Karena itu nikah
dianggap gak enak, kawin enak. Kalau mau memilih
yang enak saja datang saja ke wts atau jadi saja ayam,
begitu nafsunya muncul gabrug.
011
Kambing kalau disembelih didoain dulu bahkan
ada syarat harus gini-gitu. Di Australia Marxus
memutalasi istrinya sendiri. Lebih parah lagi
direbusnya bagaikan sop. Kalaupun didoain
sebelumnya, dagingnya pun tak akan enak dan dosa
besar. Tindakannya itu tentu sangat keji dan biadab.
Di negeri Kangoroo seakan tak ada makanan dan dia
seakan tak pernah makan sebulan. Marxus manusia
kanibal yang sangat mengerikan.
012
Orang tua ketika memarahi anaknya terkadang
suka berlebihan. Dia tak menyadari bahwa anaknya
darah dagingnya sendiri. Sebesar apa pun
kesalahannya tak bisa dilepaskan darinya. Ada orang
7

tua juga saking emosinya mencaci makinya: ―Kamu
pergi jauh-jauh, jangan temuin bapak, kamu setan.‖
Kalau anaknya setan bapaknya lebih parah, bapaknya
setan- genderewo/iblis keles.
013
Cowok : Nenk orang tua kita bilang kita jangan
pacaran, gimana ea nenk ? Cewek : Terus kita mau
putus saja gitu. Cowok : Ea jangan ea nenk ! Cewek :
Terus terusss kita gimana ? Cowok : Kata beliau kita
menikah saja ! Cewek : Oh begitu, aseikkkk.
014
Hampir tiap hari dokter didatangi orang yang
minta rujukan. Di zaman sekarang ini apa banyak
rumah tangganya bermasalah alias cerai. Dokter
mengizinkan dan menyuruhnya pergi ke Rumah
Sakit bukan ke KUA. Karena memang orang tersebut
bukan punya masalah rumah tangga tapi sedang sakit.
Dokter pun meminta pihak rumah sakit
menanganinya.
015
Selingkuh itu selingan indah. Indahnya membawa
malapetaka. Selingkuh adanya di pasar gelap, tak ada
garansi, mainnya gelap - gelapan. Kalau ketahuan
bisa di gerebek dan digebukin massa. Citra jelek,
kesakitan karena muka bonyok, rumah tangga pun
berantakan.
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016
Babak istilah dalam sinetron tayang satu kali.
Setiap tayang suka dibilang satu episode/babak.
Kalau dalam kompetisi misalnya sepak bola,
setengah main pertandingan disebut satu babakbabak pertama dan terakhir babak kedua. Kalau
dalam rumah tangga babak itu apabila ada persoalan.
Contoh : Perselingkuhan atau kumpul kebo ketahuan
dan massa nyamperin lalu digebukin, muka pun
bonyok babak belur.
017
Kumpul kebo adalah istilah bagi orang yang
berzinah atau melakukan persetubuhan di luar
pernikahan. Tidak tahu istilah itu berasal darimana.
Seandainya kebo bisa mengerti pasti sipembuat
istilah itu dicaci maki. ― Aku suka dimamfaatkan
untuk berladang, dagingku suka dimakan, kulitku
suka dijadikan aksesoris malah dihina, dasar manusia
tak tahu diri,‖ kata sang kebo.
018
Kalau satu laki-laki punya perempuan empat,
orang - orang akan bilang anaknya jelas siapa
bapaknya. Sementara itu empat laki-laki punya
perempuan satu, orang-orang pun mempertanyakan
anaknya, anak siapa. Sang anak pun kebingungan : ―
Bapakku mana bapakku manaaa ?‖
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019
Kalau orang baru pertama kali mengalami
pernikahann katanya suka gerogi. Sewaktu
menyebutkan syahadat saat ijab kabul seringkali sulit
mengatakannya. Seharusnya mengucapkan Ashadu
Alla Illaha Illallah, karena geroginya terucap
assaduaan... (serasa berdua)
020
Kalau kamu jadi angkot aku jadi supirnya. Ketika
hujan besar kamu basah kuyup. Ketika terik matahari
kamu kepanasan. Sementara itu aku aseik berpelukan
dengan penumpang sebelahku.
021
Singsingkan lengan bajumu, maju terus pantang
mundur. Sekuat apa pun musuh kalau kita bersatu,
musuh mudah dikalahkan. Bersatu kita teguh bercerai
kawin lagi.
022
Sahabat pertama : Sekarang ini tanggal 31
Desember 2015. Kamu merit kapan ? Sahabat kedua :
Aku merit setahun lagi. Sahabat pertama : Kapan
tepatnya biar aku nyiapin kado istimewa untukmu ?
Sahabat kedua : 1 Januari 2016 aku merit. Sahabat
pertama : Ku doakan saja semoga jadi rumah tangga
yang Sakinah Mawahdah Warahmah.
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023
Malam jumat itu malamnya sunah Rasul. Bagi
yang sudah muhrimnya disunahkan untuk melakukan
persetubuhan. Kalau sang isteri lagi datang bulan
mereka pada dagang keong- manyun. Sang isteri : ―
Aduh mau gimana lagi ―. Sang suami : ― Sial biniku
lagi merah !‖
024
Wanita yang lagi haid selalu tak dapat kunjungan
dari ketua PMI. Hal ini karena PMI bukan palang
men(haid) tapi Palang Merah Indonesia walaupun
sama-sama merah. PMI merah namanya yang
bertugas menolong masyarakat yang terkena
musibah. Sedangkan haid merahnya karena
mengeluarkan darah yang merupakan peristiwa
routin yang datang setiap bulan.
025
Suami merantau berbulan-bulan bahkan bertahuntahun, rasa rindu pada anak - istri pun sangat dalam.
Begitu pulang istrinya lagi datang bulan. Suami pun
kedatangan keong alias manyun.
026
Survey membuktikan ternyata perselingkuhan
didominasi
kaum
wanita.
Satu
laki-laki
selingkuhannya bisa 10 wanita. Sedangkan wanita
selingkuhannya cukup satu laki-laki saja.
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027
Bagi laki-laki perselingkuhan lebih sekedar
pemuas nafsu birahi. Sedangkan wanita untuk
mendapatkan cinta sejatinya. Karena itu wanita
berselingkuh jauh lebih berbahaya. Rumah tangga
bisa berantakan dan penceraian diambang pintu.
028
Aku tahu kamu pergi ke Bali, akan kukasih tahu
bahwa di sana itu gelap-gulita. Sembilan bulan di bali
ibuku kesakitan dan aku tak pernah merasakan
indahnya cahaya. Tapi setelah aku keluar dari
rahimnya, ibuku pun lega dan bahagia. Dan ternyata
pula dunia ini menakjubkan. Pulau Bali yang katanya
surga dunia tidak ada apa-apanya.
029
―Sehari-hari kamu ngerjain apa saja ? Pagi sampai
sore di Sumur, di Pasar, di Dapur, di Lantai. Kalau
malam ngapain ? Ea pergi ke Ciranjang di Pulau
kapuk bersama bu Kasur. Ngapain ? Achhh mau tahu
saja ! Ohhh seperti itu !‖
030
Kamu itu anak kondom. Bapakmu sewaktu
bercinta dengan ibumu sekedar pengen hepi-hepi,
makanya bapakmu pakai kondom. Karena serunya
percintaan kondomnya robek. Karena itu jadilah
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benih yaitu kamu. Dan kamu pun ngeborojol ke
Dunia.
031
Istri telepon suami : ― Hallooo ?‖ Operator yang
menjawab: ― Maaf no hp yang anda tuju tidak bisa
dihubungi. Sebaiknya menghubungi lain waktu saja.
Jika memaksa, anda akan hujan air mata. Karena
yang anda tuju sedang aseik berselingkuh.‖
032
Sepasang kekasih sedang melangsungkan acara
pernikahan. Seperti biasa dalam acara tersebut suka
dihadiri penghulu, keluarga dari kedua mempelai dan
saksi/hadirin. Sebelum dinyatakan syah ada beberapa
pertanyaan penghulu kepada kedua mempelai.
Diantara beberapa pertanyaan ada satu jawaban
mempelai laki-laki yang mencengangkan semua
orang yang hadir terutama pengantin wanita.
Pertanyaan Penghulu kepada mempelai laki-laki : ―
Kamu menikah mas kawinnya apa ?‖ ― Saya mau
mau kawin lagi,‖ katanya. Dengar begitu para hadirin
kaget dan mempelai wanita pun langsung pingsan.
033
Ada slogan perjuangan untuk menyemangati
berbunyi :‘ Mati satu tumbuh seribu...‖Slogan itu
kalau disalah gunakan oleh orang yang haus
pasangan akan ditafsirkan sebagai berikut : ― Kekasih
13

mati dapat penggantinya seribu kekasih.‘ Jika ini
benar terjadi memiliki kekasih 1000 artinya setiap
kekasih dapat giliran tiga tahun sekali. Wauwww !
034
Buah mangga, buah durian hasil tumbuhtumbuhan yang ditanam. Buah dada- dimiliki kaum
perempuan. Buah simalakama- menusuk diri sendiri.
Anak buah- bawahan bosnya. Buah hati hasil
persutubuhan suami-istri. Buah-buahan- mainan buah
alias buah boongan.
035
Sang suami tidur pulas disebelah istrinya. Dia
mengigau seolah lagi aseik dengan selingkuhannya.
Istrinya pun terbangun. Emosinya pun tak
tertahankan. Dia pergi ke dapur untuk mengambil air
panas yang ada dalam thermos, lalu menyiramkan ke
wajah suaminya. Sang suami pun menjerit dan
terbangun dari tidurnya : ―panas panasss, sakit
sakitttttttt !‖
036
Kalau punya kekasih dua bahkan lebih tentunya
bikin ribet dan pusing. Apalagi kalau cuma satu
kekasih, satu di jonggol satu di kali jodo satu di gang
doli satu di saritem satu di sini satu di sana, dimanamana bikin pusing tujuh keliling la la la laaa
euuuuuuuu.
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037
Pernikahan dini adalah pernikahan di usia relatif
muda. Masa yang seharusnya dinikmati hidup sendiri
tak banyak diperoleh. Berumah tangga belum siap.
Keterpaksaan yang dilakukan. Selama rumah tangga
seringkali mengalami tekanan, goncangan. Tidak
sedikit yang berujung penceraian dan menyimpan
luka yang dalam. Kalau pernikihan dini, si Dininya
sudah dewasa tentunya kesiapan berumah tangga
matang. Tapi yang namanya pernikahan dini bukan
namanya si dini, pernikahan di usia relatif muda.
Karenanya sebaiknya dihindari.
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Cuplas Ceplos Ala Pejabat

001
Gusdur sebutan untuk Kiai Haji Abdurahman
Wahib adalah Presiden ke empat RI dan Presiden
kedua di Era Reformasi. Selama kepemimpinannya
beliau sering berpergian ke Luar Negeri dalam waktu
singkat. Candaan pun muncul sebagai Presiden
Parawisata. Begitu juga tahtanya dipegang paling
singkat jika dibandingkan Presiden lainnya.
Turunnya pun dengan cara dilengserkan. Beberapa
bulan setelah Gusdur turun dari jabatannya, dalam
wawancara salah satu stasiun tv swasta, Beliau
menilai Presiden Pertama Soeharto sebagai sosok
yang pintar, cerdas dan ahli strategi. Soeharto banyak
jasanya tapi banyak juga dosanya kepada Negara.
―Seorang yang pantas dijadikan musuh saya adalah
pak Harto (Sebutan Mantan Presiden Soeharto)bukan Amin Rais (waktu itu menjabat ketua MPR)
dan bukan Megawati (waktu itu menjabat Prseiden).
Sekarang saya gak punya musuh karena dia bukan
pemimpin lagi,‖ kata Gusdur dengan entengnya tanpa
beban menceritakannya.
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002
Menjelang akhir masa jabatannya Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono mengadakan silaturahmi
dengan Calon Presiden terpilih Joko WidodoJokowi. Rupanya dalam sambutannya beliau
berkelakar mengatakan tentang nama-nama Presiden
yang suka diubah-ubah jadi pendek oleh Wartawan.
Dampaknya jadi bagus dan populer, katanya. Susilo
Bambang Yudhoyono menjadi SBY, Joko Widodo
menjadi Jokowi. Nanti-nanti kalau ada lagi misalnya
Murdoko menjadi MDK, Dipo Alam menjadi Dipa.
003
Sewaktu baru dilantik, Presiden Jokowi dan
Pampanpres
rupanya
mengalami
kesulitan
berkomunikasi. Karakter yang berbeda dengan
Presiden Presiden sebelumnya membuat Pampanpres
perlu ekstra kerja keras menyesuaikan diri dengan
beliau. Di satu sisi bagaimana mengamankan
Presiden di sisi lain kebiasaan beliau yang suka
blusukan jangan sampai terganggu. Ketika ditanya
Wartawan, Presiden Jokowi mengatakan perlu waktu
beberapa hari untuk saling menyesuaikan antara
beliau
dan
Pampanpres.
Namun
begitu
penyesuaiannya agar Presiden bisa selalu dekat
rakyat, tahu percis keadaannya. Pak Jokowi yang
berpenampilan sederhana berkelakar: ―Saya dan
Pampanpres lebih ganteung dan lebih gagah
Pampanpres hahahaaa.‖
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004
Sewaktu pak Jokowi masih menjabat Wali Kota
Solo, di rumah dinasnya terkenal banyak hantu nonenone. Dalam acara liputan 6 com, pak Jokowi
bercerita pengalamannya bertemu hantu di rumah
tersebut. Pemirsa pun menanggapi begitu seriusnya
tentang pertemuannya itu. Waktu beliau pulang
malam, begitu buka pintu gerbang terlihat sosok
wanita berambut panjang membelakanginya. Pak
Jokowi kaget dan dalam benaknya terbayang itu
hantu none-none yang sering diceritakan masyarakat.
Ternyata setelah wanita itu membalikkan badannya,
bukan hantu tapi istrinya.
005
Sewaktu suasana politik memanas yaitu
ketegangan dua kubu KMP- Koalisi Merah Putih dan
kubu KIH- Koalisi Indonesia Hebat yang bertolak
belakang politiknya, rupanya pak Prabawo dan pak
Presiden Jokowi mengadakan pertemuan. Respon
masyarakat pun bagus, rupiah menguat. Begitu
bertemu, pak Prabowo memberi hormat militer
kepada pak Jokowi. Pak Jokowi meresponnya dengan
membungkuk. Beliau tak melakukan hormat seperti
pak Prabowo. Rupanya sikap itu karena pak Presiden
kaget dan tak menduga pak Prabowo bersikap begitu.
Pak Prabowo merupakan senior dan lawan politik
berat dalam pencapresan. Beliau juga bingung jika
membalas hormat yang sama takut salah.
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006
Kebiasaan Presiden kita- pak Jokowi sukanya
blusukan. Karena dengan begitu bisa tahu kondisi
rakyat yang sebenarnya. Jika rakyat punya masalah
diselesaikan tepat sasaran. Rakyat pun senang karena
pemimpinpinya turun ke bawah. Karena Presidennya
memberi contoh seperti itu, para Pejabat pun ikutan
blusukan. Tapi mungkin juga ada Oknum Pejabat
yang nakal untuk pergi ke ciranjang nemuin wanitawanita cantik. Jika begitu blusukan pun berubah
makna, blusukan kedalam hati wanita.
007
Ribut-ribut di MUI yang mempermasalah haram
atau halalnya BPJS. Yang akhirnya disepakati BPJS
dibolehkan dengan syarat adanya pembenahan,
terutama menyangkut uang yang ada unsur ribanya.
Kegaduhan di MUI itu pak Wapres Yusuf Kalla pun
ikut berkomentar : ‖... ya BPJS itu kalau gak haram
ya halal‖. Komen pak Wapres rupanya terdengar
Tukimin (anggap saja nama samaran) :‖ Itu komen
pak Wapres ea, oh seperti ituuu‖.
008
Pak Rizal Ramly Menko Kemaritiman yang
diangkat pada reshaffle kabinet beberapa waktu lalu
terbilang langka, berani cuplas-ceplos. Baru dua hari
menjadi menteri bikin heboh dengan kritikannya
yang tajam dan pedas. Sehingga ada yang bilang
19

kehadirannya bikin gaduh Istana. Dengan jurus
ciptaannya- rajawali ngepret mengundang perhatiaan
banyak kalangan. Pihak-pihak yang terkena
ngepretnya menjadi gerah. Jurus ngepret dengan
cuplas - ceplosnya : ―Berani macam-macam gua
sikat, silahkan telepon siapa,
gue cuek saja.
Emangnya gua fikirin,‖ katanya. Begitu populer
lewat gebrakan-gebrakannya. TV One pun tertarik
menganggendakan dalam acara ILC - Indonesia
Lawyer Club. Pak Rizal Ramly pun menghadiri dan
para Pakar mengulasnya sambil mengacungi jempol.
009
Kalau oknum pejabat korupsi, walaupun
merugikan Negara milyaran rupiah tetap saja banyak
yang menyegani dan menghargai terutama oleh
konco -konconya. Negara pun memberi toleransi
dengan memberi uang pensiun. Sementara itu giliran
wong cilik mencuri telor 5 butir ea digebukin ea
dipenjara, citra pun jadi jelek.
010
Kalau oknum pejabat korupsi apa mereka tidak
tahu dasar Negara yaitu Panca Sila. Sila pertama
berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa seakan
berkeuangan yang maha esa. Yang ada di kepalanya
bagaimana bisa mendapatkan uang sebanyakbanyaknya ketika menjadi pejabat. Cara-cara kotor
pun dilakukan. Siluman pun bersemayam dalam uang
sehingga muncul istilah uang siluman.
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011
Kalau lagi pemilihan umum terkadang suka
bingung dan takut. Mau pilih Golkar takut
tusukannya patah. Mau pilih PAN takut tersengat
matahari. Mau pilih P3 ka‘bahnya jauh di Saudi. Mau
pilih Demokrat minder karena yang punya cuma
becak. Mau pilih PDIP takut diseruduk banteng. Mau
pilih Gerindra takut dipatuk Garuda. Mau pilih ini itu serba takut. Kalau lambang partai di kertas
suaranya bisa ngomong:‖ Kamu jangan takut dan
bingung ea, pilih aku saja ―.
012
Tak sedikit Caleg gagal berubah drastis sikapnya.
Bahkan ada yang masuk ke Rumah Sakit Jiwa.
Saking banyaknya disediakanlah Rumah Sakit
Khusus korban nyaleg yang stres. Ada juga Caleg
yang gagal meminta kembali harta yang telah
diberikan kepada masyarakat pada saat kampanye.
Sewaktu kampanye malu-malu memberikannya
setelah gagal malu-maluin.
013
Sewaktu perang kemerdekan istilah serangan fajar
adalah di pagi - pagi buta para pejuang negeri kita
melakukan serangan kepada imperialis Belanda agar
hengkang dari bumi pertiwi. Pada saat kampanye
pemilu serangan fajar adalah tindakan para oknum
team sukses calonnya untuk bagi-bagi amplop berisi
21

uang di pagi buta. Makna yang berubah bikin kasihan
si fajar. Dulu pahlawan sekarang pah lawanmu berat,
pasang kuda-kuda pahhh !
014
Ribut-ribut tentu ada yang diperebutkan. Para elite
politik sering ribut. Rakyat pun bingung. Sewaktu
Ceu Popong mimpin sidang DPR saja, palu
sidangnya hilang. Kalau sudah begini bagaimana bisa
mensejahterakan rakyat. Masyarakat jadi korban.
Terutama wong cilik yang cari makan sehari-hari
sampai penuh keringat. Para pemimpin ribut terus
bikin pusing tujuh keliling. Akibat seringnya itu
akhirnya masyarakat pun tak mau ambil pusing.
Mengandalkan para pemimpin keadaanya seperti itu.
Mending ngurusin cari makan sendiri, yang penting
anak istri tak kelaparan.
015
Korupsi di Negeri Kita sudah mengakarmendarah daging. Rasanya sulit untuk diberantas.
Tapi setidaknya sejak awal reformasi banyak
perubahan, para koruptor ditangkapi KPK. Banyak
korupsi bukan karena sistem kabinet di Negeri Kita
Presidetial. Kalau pun dirubah menjadi sistem
kabinet Parlementer Senayan bisa-bisa bergoyang,
para Pejabatnya bisa gemetaran. Goyangnya bukan
goyang karawang, gemetaran pun bukan bertemu
janda kembang.
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016
Sewaktu bang Rhoma Irama mencalonkan jadi
Presiden 2014 banyak orang bercanda. Kalau dia
terpilih Istana bisa bergoyang- goyang dangdut.
Kabinetnya- kabinet Soneta. Lagu kebangsaan pun
diiringi musik dangdut. Tapi sayangnya belum juga
mencalonkan secara resmi Partai yang jadi
sandarannya terganjal quota suara pemilih yang tak
memenuhi syarat. Partainya pun mau tidak mau harus
berkoalisi untuk mencalonkan Presiden. Karena itu
bang Haji tak diliriknya. Sementara itu bang Haji
yakin melonjaknya suara partai yang tersebut
karenanya. Rhoma pun kecewa dan memilih
hengkang dari partai yang mengusungnya. Kurang
lebih setahun kemudian dia pun membuat partai
sendiri untuk persiapan pemilu 2019. Tentunya
dengan partai baru yang dipimpinnya ingin
membuktikan bahwa dirinya punya massa yang
berarti.
017
Pak Komar anggauta DPR 2014-2019 dalam acara
Akademi Lawak yang diadakan Indosiar beberapa
waktu lalu mengatakan bahwa anggauta DPR adalah
pelayan, yang tentunya lebih rendah dari pemirsamasyarakat. Masyarakat kedudukannya lebih tinggi
dari Dewan yang melayani. Pak Komar itu merendah
tapi bagaimana kalau jabatannya dikasihkan ke
penulis eaaa.
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018
Pemerintah menggalakkan gerakan cinta rupiah,
sayangnya dalam prakteknya masyarakat masih
banyak yang memarkir uangnya di Luar Negeri.
Ketika dollar naik. Ketika dolar bagus, rupiah
ditukar dengan dollar lalu disimpan di Negara Lain.
Ada juga disimpan dibawah kasur bahkan gudang.
Begitu mau dibelanjakan ehhh dimakan tikus.
019
Menteri itu ternyata ama anak kecil bisa disuruhsuruh dan diatur-atur. Disuruh kemana saja gak
pernah menolak. Disuruh membunuh raja berani,
apalagi kalau diusurh makan anak. Skak ster, lawan
kelimpungan. Skak, raja menyerah. Walaupun dapat
kemenangan menteri selalu membisu, maklum
menteri dalam permaianan catur yang terbuat dari
kayu.
020
Yang nyalonkan Pemimpin mestinya perempuan.
Laki-laki gak usah ikut-ikutan, cukup jadi penonton
saja. Karena laki-laki sudah terbiasa nyoblos.
Biarkanlah perempuan saja yang nyalonkan,
perempuan sudah berpengalaman dicoblos.
021
Beberapa waktu lalu Polri dihebohkan adanya
rekening gendut di Jajarannya. Yang namanya gendut
24

tak enak dilihat dan tugasnya pun terganggu. Polri
pun menginstruksikan agar yang gendut dikuruskan
dengan cara berolah raga. Yang gendut rekeningnya
didata dan yang mencurigakan ditelesuri dimana
silumannya.
022
Pejabat baik Eksekutif, Legeslatif maupun
Yudikatif adalah amanah dari rakyat- penyambung
lidah rakyat. Kalau Pejabat korupsi sama halnya
menghianati rakyat. Lidah Pejabat mendapat
pendidikan beladiri sehingga pintar bersilat lidah.
Karena hasil kecurangan uangnya diumpetin siluman.
Jadi saja uang siluman.
023
Kalau para pemimpin memilih pembantunya
karena jasa-jasanya Negara pun akan terkotak-kotak.
Kalau ada orang yang merasa berjasa kepada Negara
jangan mengharap bagian dari dinastinanya. Kalau
memang tak berkualitas dan tak dibutuhkan rakyat
serahkan saja kepada orang yang berkopenten. Dan
bersiap-siap gigit jari. Gigit jari memang sakit tapi
sakit untuk kepentingan bangsa.
Dalam kenyataannya memang banyak yang
menjadi bagian dari dinastinya. Hal ini mungkin
karena kesalahan menafsirkan filosofi: ―Bangsa yang
besar adalah bangsa yang menghargai jasa
pahlawannya‖. Kalau ditelaah pahlawan itu raganya
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sudah tiada jiwanya masih hidup dikenang karena
jasanya. Kalau orang yang dapat posisi tersbut,
raganya masih ada jiwanya melayang-layang.
024
Sewakatu mencalonkan jadi Presiden, yang punya
kuasa dan menentukan terpilih tidaknya adalah
rakyat. Ketika sudah menjadi Presiden yang
menentukan bisa bertahan atau tidak adalah
Parlemen- Segilintir orang yang secara formal
mewakili rakyat. Suka tidak suka kalau pemimpin
kebanggaan rakyatnya tergiling mau gimana lagi,
wong Parlemen yang berkuasa bukan rakyat.
025
Kalau ingin memilih pemimpin kita harus melihat
kuantitas janjinya. Kalau sedikit janjinya, programprogramnya kemungkinan besar terlaksana. Tapi
kalau banyak janjinya, pemimpinnya kebingungan
merealisasikan. Tong kosong bunyinya nyaring.
Rakyat pun dapatnya cuma harapan tanpa bukti.
Dapatnya janji palsu buktinya pepesan kosong.
026
Kalau lagi pusing minta bodrek ke pak Dede
Yusuf sudah gak jadi Wagub lagi. Minta ke pak Dedy
Mizwar yang ada cuma promag. Mau beli obat
sendiri, kantong kempis melompong. Makan pil
dagorin bisa-bisa selamat tinggal dunia.
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027
Baru beberapa bulan menjabat Kabarekskrim, pak
Budi Waseso bikin gebrakan mengungkap potensi
korupsi di Pelindo. Sayangnya jabatannya cuma
seumur jagung. Beliau dimutasi menjabat Kepala
BNN. Rupanya di jabatan yang baru disandangnya,
dia bikin gebrakan juga. Para napi perlu dijaga buaya
agar jera. Dalam wawancara di salah satu televisi
swasta
November
2015,
Politisi
senayan
berkomentar: ‗tak efektif karena buaya suka
ngumpul....‖ Pejabat Komnas juga berkomentar :
―Melemahkan manusia dan tak sesuai dengan HAM‖.
Walau ada yang kontra tentang gebrakannya itu,
pak Budi Waseso mulai mewujudkannya. Kalau
sudah siap beroperasi apa napi dan sipir umurnya
bisa
lama karena setiap napi maupun sipir
berdekatan. Kalau buayanya lapar mereka jadi
santapan. Tapi kalau ditarohnya buaya darat napi
perempuan yang jadi sasaran, napi dan sipir lebay
keles.
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Lebay Lebayan

001
Aku ini cinta bangiit ma kamu. Kamu jangan
tinggalkan aku ea ! Tak enak kalau menjomblo, aku
bisa punya penyakit sendi- sendirian.
002
Kamu bisa berhitung 1 sd 10 ? Gampang atuh,
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.
Salah itu, yang benar:
1,3,4,5,6,7,8,9,10. Kamu yang salah, angka 2 nya
terlewat. kamu kan tiada duanya bagiku.
003
Kamu cita - citamu mau jadi apa ? Aku mau jadi
dokter. Kalau abang mau jadi apa ? Kalau aku mau
jadi tukang pahat saja, biar tiap saat mengelus dan
memelukmu.
004
Sudah lama aku menunggu jawabanmu untuk
mencintaiku. Kamu tak juga membalas cintaku.
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Karena itu aku mau kuliah di Fakultas Hukum biar
bisa memenjarakanmu kedalam hatiku.
005
Neng punya pulpen ? Punya bang, memangnya
untuk apa ? Abang pinjam eaaa. Abang mau menulis
tentang cinta, cinta kepadamu.
006
Bis kota jauh dekat 3000. Mantan jauh dekat bodo
amat. Kalau kamu jauh dekat selalu kusayang.
007
Cowok: Neng berenang yuk ! Cewek: Ogah ach
aku lagi sakit. Cowok: Kamu pasti sembuh kalau
berenang ma aku. Karena kita mau berenang kedalam
hati.
008
Perempuan itu ibarat hp, jika salah pencet
komunikasi pun terputus. Jika kekasih salah sikap,
hubungan pun bisa berhenti.
009
Perbedaan internet, polwan dan kamu. Kalau
internet hidup bisa jadi lebih mudah. Polwan hidup
bisa menjadi tidak rendah. Kalau kamu hidup bisa
jadi lebih indah.
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010
Cowok : Sudah dua bulan kita gak bertemu, neng
gak merindukan abang ? Cewak : Ea ya lah rindu
dong. Cowok : Kalau abang gak merindukanmu.
Cewek: Hah, Whattt ? Cowok : Karena wangi
parfummu masih tetap semerbak.
011
Kalau lagi patah hati seringkali minum-minum
berakohol/minum-minuman yang memabukkan,
katanya biar lukanya hilang. Sekalian saja minum
betadine biar gak ada infeksi.
012
Say kalau aku jadi tiang, kamu jadi benderanya!
Biar kamu selalu berkibar di hatiku. Karena
kibaranmu membuatku nyaman.
013
Di dunia ini ada dua golongan, golongan mampu
dan tak mampu. Aku termasuk golongan tak mampu.
Tak mampu jika ditinggalkan kamu.
014
Aku mau pergi ke pak Camat untuk meminta surat
keterangan tak mampu. Dan pergi ke dokter untuk
diperiksa. Surat keterangan tak mampu dan sakit
karena diputus kamu.
30

015
Kalau kamu gak percaya ini surat keterangan
sehat dari dokter. Aku ini sehat jasmani dan rohani
mencintaimu.
016
Neng kalau punya pelampung abang pinjam ea ?
Orang gak hujan gak apa, memangnya untuk apa ?
Untuk melindungiku agar tak membanjiri hatimu.
017
Cinta sejati adalah mau tersenyum ketika sang
kekasih bersama orang lain. Kalau dia selingkuh,
perhatiin saja dan harus mau berkorban, korban
perasaan.
018
Neng tahu Hollywood kan, tempat rekreasi yang
menyenangkan. Neng tahu Bali kan, yang katanya
surga dunia. Neng tahu candi Borobudur kan, yang
merupakan salah satu keajaiban dunia. Tapi neng gak
tahu kalau abang cinta bangitttt ama neng.
019
Sebagai tulang punggung tentunya jadi andalan
keluarga. Katanya kamu tulang punggung keluarga.
Tapi kok tulang punggung keluargamu masih utuh,
tak berpindah ke kamu, kamu boong ach.
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020
Cowok: Kamu ini banyak memiliki keahlian.
Kasih tahu dong ilmunya ! Cewek: Ilmu apa ?
Cowok: Ilmu mencintaimu.
021
Tahu gak kenapa bumi selalu berputar ? Itu karena
dia tahu bahwa aku tak berhenti mencintaimu.
022
Bercinta tak bisa bikin kenyang perut. Kalau
ngabaikan isi perut bercinta pun bisa bikin sakit.
023
Aku bisa jadi orang termiskin dan bisa pula jadi
orang terkaya. Termiskin kalau gak ada kamu.
Terkaya kalau kamu selalu ada di hatiku. Karena
kamu satu-satunya harta yang kumiliki.
024
Mas bisa tolong antarin aku gak ? Kemana neng ?
Mengantarku kedalam hatimu yang sedang rindu,
025
Kalau cewek harus menjaga kecantikan lahir
bathin. Kalau cowok tak ganteung tak masalah, yang
penting sakunya tebal, cewek-cewek pasti ngiler.
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026
Gelap gulita berjalan pun nyasar nabrakkk tukang
jamu. Gemeteran dan gerogi pengen nyosor kalau
ketemu kamu.
027
Naksir seseorang tapi tak mau beraksi. Tahu jalan
tak mau berjalan. Calon kekasih diduluin orang lain.
Malam minggu bukannya senyum ceria tapi malah
manyun.
028
Cowok: Kamu ini anak nini pelet ea ? Cewek:
Kata siapa sok tahu kamu ? Kataku. Cewek:
Emangnya kenapa gitu ? Cowok: Karena kalau aku
dekat kamu serasa ada magnit, pengennya rapat terus.
029
Cowok: Say tahu gak bedanya bedanya
dengan kamu ? Cewek: Cewek disamain
burung. Tahu ach gelap. Cowok: Kalau
terbang melayang di udara. Kalau kamu
melayang di hatiku.

burung
dengan
burung
terbang

030
Kalau topeng monyet menari yang dapat duit yang
punyanya. Kalau kamu menari di hatiku yang dapat
kebahagiaan kita berdua.
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031
Kalau kekasih materialis, abang banyak duit selalu
disayang. Tapi kalau abang dompetnya tipis
ditendang.
032
Cuaca terasa sangat dingin. Tidur pakai selimut
pun masih menggigil. Tapi kalau kamu disampingku
aku merasa hangat.
033
Ibumu kalau lagi ngidam kamu selalu bilang sorry
sorry. Soalnya kalau aku dekat kamu, kamu
pengennya nyosor melulu.
034
Kalau selebritids sering terpampang di majalah
dan telivisi serta sering juga diberitakan. Tapi kalau
kamu terpampang di hatiku sudah lebih dari cukup.
035
Minum kopi kalaupun pahit bisa menyegarkan.
Apalagi minumnya di pagi hari. Tapi kalau kamu
pahit aku jadi sedih.
036
Kalau dicubit katanya cinta, kalau disenggol
katanya sayang. Ehhh aku dicubit kamu, tahunya
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kamu terinjak aku. Ehhh aku disenggol kamu,
tahunya kamu ngasih tahu bahwa dompetku mau
dicuri orang.
037
Kamu bilang kamu pacar orang lain. Artinya aku
juga pacarmu. Karena aku orang lain juga.
038
Masa lalu biarlah berlalu masa perang
kemerdekaan, merdeka atau mati. Masa kini kita
jalani untuk dinikmati. Masa lebay, kawin dech.
039
Kalau lihat dia aku sebal dech. Tapi kalau lihat
kamu pengennya cepat ke KUA.
040
Cinta itu bisa bikin semangat dan kuat, misalnya :
―gunung kan kudaki lautan kan kusebrangi.‖ Cinta itu
bisa bikin berani dan nekad, misalnya: ―... belahlah
daku kalau kamu tak percaya.‖ Cinta itu bisa bikin
buta, misalnya : ―Orang jelek jadi laku‖. Cinta bisa
bikin dunia jadi sempit, misalnya : ―Dunia serasa
daun kelor hanya milik berdua‖. Cinta itu bisa bikin
putus asa, misalnya : ―Putus cinta gantung diri.‖
Cinta bisa merubah yang menjijikan jadi enak,
misalnya : ―Ee pun serasa hamburger wkwkwk.‖
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041
Kamu ini non jauh di sana. Aku tak bisa
melihatmu. Tapi aku bisa merasakan bahwa kamu
ada di hatiku.
042
Hari ini matahari sangat terik, teriknya ini
membuatnya gerah dan panas. Aku jadi haus. Minum
tak mengobati rasa hausku. Karena haus pengen
ketemu kamu.
043
Sana kamu pergi jauh, aku lagi mumet, galau
tingkat tinggi karena mikirin kamu yang tak pernah
mencintaiku.
044
Bank itu bukan untuk menyimpan tapi untuk
menaruh benih. Semakin lama benih itu menjadi
besar. Jika sudah sembilan bulan, sang buah hati pun
lahir ke dunia.
045
Kalau pengen punya kekasih jangan mau ama
orang yang kaya. Yang pas-pasan saja. Pas pengen
shoping uang ada. Pas pengen punya mobil sendiri
uang ada. Pas pengen rumah mewah uang ada. Pas
ada anjing gila, kaburrr.
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046
Jika aku suruh memilih harta atau kamu pasti akan
memilih harta. Karena kamu harta satu-satunya yang
kumiliki.
047
Anak jaman sekarang ternyata lebih menyayangi
hp daripada kekasihnya. Buktinya tiap hari bahkan
tiap saat hp diraba dan dipijit. Sementara kekasih
seminggu sekali juga belum tentu.
048
Yang mana eaaa, aku ini lagi bingung. Gak tahu
mana barat mana timur, tahunya yangatas dan bawah
saja. Pusing aku ini. Tolongin aku dong aku lagi
tersesat, tersesat di dalam hatimu.
049
Kamu dari pagi belum terlihat makan, apa kamu
kamu gak lapar. Cepat makan nanti kamu sakit ! Aku
mau direpotin dan lagian kalau kamu sakit tak ada
yang menyakitiku lagi.
050
Cowok : Say tahu gak bedanya kamu dengan penari ?
Cewek : Gak tahu, apaan si kamu ada – ada saja?
Cowok : Kalau penari menari-nari diatas panggung.
Kalau kamu menari-nari di hatiku.
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051
Sungguh tersiksa kehadirannya tapi memang
mengharapkannya. Karena dia selalu menari-nari
dalam fikiranku.
052
Badanku ini selalu gemetaran dan terasa gak enak
kalau bersama kamu. Gemetaran dan tak enak belum
memelukmu.
053
Bayangkan jika bumi tanpa langit. Jika bumi tak
ada air. Jika bunga tanpa matahari. Jika aku tanpamu.
054
Aku fikir kamu ini cewek materialistis ternyata
gak. Neng kok kamu bisa beda dengan orang lain ?
Ea jelas beda wong aku orang kaya.
055
Tulisan di dinding itu harus dihapus biar
dindingnya terlihat bersih. Tapi jangan kamu hapus
cintaku padamu.
056
Kalau punya kekasih pilot tentu akan selalu
bahagia. Karena tiap saat selalu melayang-layang di
angkasa.
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057
Cewek : dari tadi kuperhatikan kamu pegang
plastik melulu, memangnya untuk apa ghitu ?
Cowok: Untuk membungkus hatimu biar tak lepas
dari kasih sayangku.
058
Bedanya ayam biasa dengan ayam kampus. Kalau
ayam biasa terbang 100 meter pasti jatuh dan mati.
Kalau ayam kampus terbang melayang-layang
dompet cowok yang basah jadi kering alias kankerkantong kering.
059
Bedanya jalan protokol dengan kamu. Kalau jalan
protokol bikin mumet dan pusing karena macetnya.
Kalau kamu bikin adem karena sangat aku cintai.
060
Kamu memakai kalkulator lagi menghitung untung
rugi bisnismu ea ? Bukan tapi lagi menghitung
seberapa besar cintaku padamu dan menghitung
tanggal yang pas untuk kita menikah.
061
Ibumu kalau lagi ngidam pengenya naik
helikopter melulu. Soalnya setiap kamu bertemu aku
pengennya narik kolor melulu.
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062
Kalau mencuri telor, yang punya tahu tentu marah
dan bisa digebukin warga. Kalau mencuri hati yang
punya tahu, senangnyaaa.
063
Kamu kesepian dan kedinginan Tapi kalau aku
disampingmu, aku bisa menghangatkanmu.
064
Kamu suka mata pelajaran apa ? Aku suka mata
pelajaran bahasa indonesia. Kalau abang suka apa ?
Kalau aku suka matamu yang menggoda.
065
Kenapa kamu gak bikin status di facebook
maupun twitter ? Ngapain aku bikin status, wong aku
sudah jelas pacarmu.
066
Kalau mau yang manis harus merasakan yang
pahit dulu. Biar tahu rasanya manis. Obat saja yang
pahit bisa menyembuhkannya.
067
Ada istilah wanita racun dunia. Kalau laki-laki
racun apa ? Racun tikus, tikus mati diracuni.
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068
Bedanya racun tikus dan racun dunia. Kalau racun
tikus- klepek-klepek tikusnya mati. Kalau racun
dunia- klepek-klepek tergoda wanita materialistis.
Kantong tebal pun jadi menipis.
069
Cewek :Abang kamu ini menyayangi aku gak ?
Cowok : Ea donggg. Cewek : Tapi abang menyakiti
aku terus. Cowok : ea wajarlah kalau kamu selalu
merindukanku pasti sakit, sakit bahagia yang bikin
kita melayang-layang neng.
070
Kamu cantik kamu manis kamu mempesona,
sebenarnya aku mau jadi kekasihmu. Sayangnya beda
generasi, aku beru usia 20 tahun kamu usianya
setengah abad.
071
Bapakmu diplomat ea ? Kok tahu. Ea tahu lahhh,
buktinya kalau aku ke rumahmu bapakmu melototin
aku melulu.
072
Perbedaan waktu magrib di bulan puasa dengan
kamu. Kalau waktu magrib lemas dulu baru segarbuka puasa. Kalau kamu segar dulu baru lemas.
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073
Bapakmu tukang lem ea ? Bukan. Kamu boong
ach. Buktinya setiap aku bersamamu aku lengket
terus ma kamu tak bisa lepas.
074
Cowok: Bapakmu tukang sol sepatu ea ? Cewek:
Kata siapa kamu sok tahu saja ? Cowok: Kataku
Cewek: Gak lahhh. Cowok: ach kamu booong,
buktinya kalau aku lihat kamu nyut-nyut pengen
menciummu.
075
Wanita dan listrik tak jauh beda, sama-sama
menyengat. Cuma bedanya sengatan listrik bisa
meninggalkan dunia nyata, sengatan wanita bisa
nyata-nyata bahagia.
076
Wanita itu ibarat bajay, mau dinaiki gemetar.
Dinaiki bajay dan penumpang sangat kencang
gemeteran. Sudah turun pun selalu gemetar.
077
Kalau lagi jatuh cinta apalagi cinta pertama sikap
dan kata-katanya suka tak realistis. Seperti halnya
kata-kata ini : Ke lubang semut pun akan ku kejar,
belahlah dadaku jika kamu tak percaya.
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078
C5 – Berbahagia cuma lima menit menderita
bertahun-tahun bahkan seumur hidup. Bercinta
sebentar rasa malu berkepanjangan karena hamil di
luar nikah.
079
Selat sunda yang begitu luas akan ku arungi.
Karena ku yakin sampainya akan ketepian juga yaitu
kamu.
080
Kalau dalam kampanye pemilihan pemimpin,
yang namanya kampanye hitam– black campaign itu
jelek. Tapi kalau mengkampanyekan kamu hitamnya
hitam manis.
081
Cewek: Barusan kudengar kamu bilang punya
mobil bagus ? cowok: Oh eaaa, kamu dengar begitu.
Cewek: Ea ya telingaku masih normal. Cowok:
Gakkk, aku cuma mo bilang ailapiyu yulapmi yu kita
lap-lapan.
082
Duren—duda keren sarang duit hasil korupsi,
dada berbulu body atletis, kelakuan memuakkan.
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Kalau untuk kekasih lebih bagus pilih dumis- duda
miskin tapi jujur.
083
Haaalooo kamu masih dimana ? Aku masih di
jalan, jalan menuju hatimu.
084
Pada waktu tertentu lampu terkadang nyala
terkadang pula padam. Tapi kalau aku cinta kamu
gak pernah padam.
085
Dunia nampak bersinar terang, itu karena ada
kamu. Dunia nampak gelap gulita, itu karena kamu
tidak ada.
086
Kalau dalam kampanye pemilihan pemimpin
seringkali melibatkan para artis terutama artis
dangdut. Tapi kalau mengkapanyekan kamu cukup
ma hatiku. Dan aku akan bilang kamu idamanku yang
kusayang.
087
Era kepemimpin Presiden kita yang sekarang
banyak orang tertarik blusukan. Aku juga ikut
blusukan, blusukan kedalam hatimu.
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088
Beda kertas suara dan wanita. Kalau kertas suara
dicoblos dulu baru bolong. Kalau wanita gak usah
dicoblos pun memang sudah bolong. Beytul apa
beynarrrr.
089
Rindu itu menyakitkan. Kalau sudah bertemu
dengan kekasih idamannya tentu bahagia. Tapi kalau
dianya daiam-diam ounya kekasih yang lain apalagi
memergoki selingkuh, sakitnya tuh disini.
090
Bersamamu tak terasa hangat, yang ada dingin.
Maklum dingin habis berendam dalam air es.
091
Janjian dengan gebetan. Dia menyuruhnya untuk
menunggu di persimpangan jalan. Lama menunggu
belum juga datang, eeee yang muncul nenek-nenek.
Si nenek pun langsung duduk di jok belakang motor,
sambil berkata : mang jonggol manggg !
092
Bedanya jalan dengan wanita. Jalan yang rusak
dihotmit menjadi halus. Setelah bagus diinjak dan
dilindas kendaraan. Kalau wanita sudah halus
semakin disayang.
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093
Kalau sudah terbawa suasana di dumay pacaran pun
aseik kayak beneran. Tapi giliran mau direalisasikan
mentok berat, berat diongkos.
094
Di Penjara itu menyakitkan, disekat terali besi.
Tapi kalau dipenjara hatimu berbunga-bunga, karena
penuh kasih sayang.
095
Debu kalau terkena angin, kemana angin bertiup
debu ikut terbawanya. Kalau kamu sudah kepincut
aku, siapa pun tak bisa menggodamu.
096
Cowok: Say tah gak perbedaan cecak dengan
kamu ? Cewek: Apaan si, cecak itu binatang aku
manusia. Cowok: Kamu benar tidak salah. Cewek:
Terus terus kamu mau apa ? Ada yang lebih penting,
kalau cecak merayap - rayap di dinding kalau kamu
merayap - rayap di hatiku.
097
Cowok: Neng, dulu sewaktu ibumu melahirkan
kamu dicesar kan ? Cewek: Kok tahu, kamu tahu
darimana ? Cowok: Ku perhatikan kamu suka jual
mahal untuk mencintaiku.
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098
Di Langit itu ada bulan dan bintang-bintang. Di
hatimu juga ada bulan yang selalu menyinariku. Dan
bintang, bintang hatiku.
099
Bulan, matahari, bintang bersinar pada waktu
tertentu. Kalau kamu selalu bersinar kapan pun .
Sehingga kalau aku meninggalkan kamu sangat
disayangkan.
100
Bedanya tikus dan kamu. Kalau di kamar ada
tikus pasti diusir dan digebukin. Kalau kamu pasti
dipeluk erat penuh kasih sayang.
101
Kalau bunga sudah dipetik, bunga pun akan
terlepas dari tangkainya. Kalau kamu sudah direstui
orang tuamu akan kurawat dan kusayang sepenuh
hati.
102
Cowok: Say tahu gak bedanya galon dengan kamu
? Cewek: Whatttt kamu ada – ada saja, ea jelas beda
lahhh. Cowok: Apa bedanya ? Cewek: Tahu Ach
gelap. Cowok: Galon tempat menyimpan air untuk
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diminum. Kalau kamu untuk menyimpan benih biar
lahir sang buah hati.
103
Cowok: Say Cuaca sangat panas hari ini, teriknya
matahari sangat menyengat. Cewek: Ea betul.
Cowok: Tapi kalau kamu disampingku rasa itu hilang
karena kamu bisa bikin adem.
104
Hukuman gantung sudah tak zaman lagi.
Hukuman tembak yang diberlakukan. Karena kamu
kekasihku kutembak kamu.
105
Bedanya burung dengan kamu. Kalau burung
terbang melayang-layang di angkasa. Kalau kamu
terbang melayang di hatiku.
106
Cowok: Hari ini kamu nampak romantis bangittt ?
Cewek: Ea donggg. Cowok: kenapa tuhhh ? Cewek:
Kamu kan disampingku.
107
Palu biasanya untuk memukul biar masuk
kedalam yang dipakunya. Tapi kalau di KUA palu
untuk meresmikan cinta kita.
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108
Tinggal di Kota Besar seperti Jakarta terasa
sumpek. Penduduknya berjubel dan polusinya gak
karuan. Tapi kalau tinggal di hatimu terasa nyaman
dan bahagia.
109
Kalau perempuan di peluk - cium laki berkumis
dada berbulu, hepinya bisa berhari-hari bahkan
berbulan-bulan. Walau upil nyangkut di kumisnya
gereget-gereget bikin ketagihan,
110
Sembako mahal masyarakat pada pusing jadi saja
resah. Tapi kalau kamu mahal dihargai dan disayangi
orang.
111
Seandainya aku mencuri mas monas pasti aku
bakal di penjara terali besi yang pengap. Tapi
seandainya aku mencuri hatimu kamu akan jatuh
cinta kepadaku, aku dan kamu bahagia.
112
Kaidah cinta turun dari atas ke bawah bukan dari
bawah ke atas makanya disebut jatuh cinta. Kalau
dari bawah ke atas apa ada istilah naik cinta. Ora ono
dech.
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113
Obat dan kamu tak ada bedanya, sama-sama
mengalir melalui aliran darah. Keduanya bisa
menyembuhkan. Obat berawal dari pahit lalu
sembuh, kamu berawal dari manis dan mungkin juga
pahit tapi tetap selalu bikin hepi.
114
Kalau kamu bertemu dia, kamu jadi cecak, cecak
nafas rasanya. Tapi kalau bertemu aku, kamu
cekikian karena dicium dan dipeluk aku yang
berkumis dan dada berbulu.
115
Kamu manis aku juga manis karenanya aku dan
kamu cocok sama-sama manis. Kamu manis dia
asam, kamu manis dia asin karena itu tidak cocok,
manis asam asinnn.
116
Kamu ini hebat bisa ini bisa itu bahkan bisa
memikat hatiku. Cuma satu yang gak bisa, kamu gak
bisa disakiti.
117
Kamu dan PLN sama saja. Bila tak bisa bayar
lampu gak menyala karena diputus PLN. Begitu juga
kamu, aku gak ada duit hubungan pun putus.
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118
Laki – laki itu ibarat senjata api, begitu musuh
nonghol langsung dor dor dorrr !
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Jomblo Jablay

001
Mantan itu bukan pahlawan gak usah dikenang
gak usah dipuja. Apalagi pernah sering memberi
andil dalam penderitaan. Jika perlu buang saja
kedalam tong sampah. Bila punya sang buah hati dari
pernikahannya, sekali-kali sekedar untuk reunian
boleh saja dilakukan, biar anak merasa senang. Tapi
untuk kembali hidup bersama lagi, gak layauwww.
002
Jodoh itu di tangan Tuhan, gak usah bingung dan
gak usah pusing. Jodoh gak akan kemana-mana.
Untuk mendapatkannya perlu kerja keras apalagi
saingan tersebar dimana-mana. Bila diam saja jodoh
itu tak mau didekatkannya. Karena jodoh akan
memilih orang-orang yang mau kerja keras.
003
Kalau cowok sudah terpincut janda tua rasanya
hepi bersamanya. Walau sudah tak ada rasa dinikmati
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dengan senangnya. Apalagi kalau yang diincar harta
alias nyalindung ka gelung (berlindung ke sanggul),
kebutuhan biologis bodo amat. Kuatnya daya pikat
sang janda tua, janda kembang tak mau diliriknya,
perawan pun tak peduli. Pokoke jandaku oooye.
004
Janda dan motor yamaha rupanya saling bersaing.
Baik yamaha atau janda sama-sama pengen paling
depan. Yamaha dengan orderdilnya yang berkualitas,
cepat dan bertenaga. Janda dengan pengalamannya
yang matang, pandai memberi servis yang bikin
ketagihan. Apalagi sasarannya brondong bisa dibuat
klepek-klepek.
005
Jangan sepelekan janda. Dari pengalamannya
janda bisa membawa terbang sampai ke langit ke-7.
Tegangannya yang tinggi bisa menyengat dan bisa
membuat klepek-klepek. Basa - basinya saja bisa
bikin penasaran apalagi sengatannya bisa tak
terlupakan. Karenannya ada juga cowok-cowok yang
sewaktu gadis tak bisa mendapatkannya, mereka rela
menunggunya. ―Kutunggu jandakuuu,‖ katanya.
006
Ada istilah janda mabuk dan mabuk janda. Kalau
janda mabuk itu akibat doyan minum-minuman
keras. Sehingga dia mabuk ngomong pun gak karuan.
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Kalau mabuk janda, cowok-cowok berlomba untuk
mendapatkan jandanya. Nasehat orang sekitarnya tak
digubris, dianggap angin lalu saja. Mabuk janda ach
ach achhh.
007
Janda itu suka memikat, istri orang pun sering
terkecoh. Pak Kades
sering boongin bininya.
Pulangnya malam, bilangnya ada pertemuan-rapat
penting. Ternyata memang benar ada rapat, rapat
dengan janda alias mojok berdua di kamar hotel.
008
Gadis itu masih segar. Semua onderdilnya masih
baru. Tak perlu pusing-pusing bakal macet maupun
mogok. Namun begitu walaupun mereka banyak tahu
dari sani-sini, untuk service perlu banyak bimbingan
secara nyata. Di zaman sekarang ini banyak statusnya
gadis tapi fisiknya bukan gadis lagi. Ada istilah gadis
rasa janda artinya sudah bukan perawan lagi. Gadis
rasa perawan artinya masih orisinil, masih disegel.
009
Kalau lagi ngumpul-ngumpul, para wanita biasa
pada ngerumpi. Diantara gadis, janda dan yang
pernah berumah tangga, janda seringkali paling
bersemangat. Janda siap di barisan depan. Janda
berbeda dengan orang yang sudah berumah tangga,
tidak terikat oleh suami. Dia merdeka- leluasa untuk
54

bergerak. Janda juga berbeda dengan gadis. Gadis
masih segar tapi perlu juga inpres- intruksi papah re
senangnya. Sementara janda merasa sudah
berpengalaman, bergeraknya pun merasa lebih
mantap.
010
Duda disamping merasa pengalamannya sudah
mantap, mereka tak perlu repot-repot mepercakeup
diri. Dengan ngumpulin duit yang banyak, cewekcewek pasti meliriknya. Makanya ada istilah durenduda keren apalagi ditambah sawit- duda keren
sarang duit, wauwww ! Lebih menggiurkan lagi
kalau wajah tampan, body atletis, dada berbulu dan
berkumis tebal sekali kencan, sang wanita pun
merasakan berbulan-bulan.
011
Begitu populer tentang jomblo, Melly Goeslow
tertarik menciptakan lagu dalam lagu judul Jomblo
Senior. Rupanya jomblo ada kategorinya senior dan
yunior. Bertahun-tahun gak punya pasangan bahkan
terkadang terhalusinasasi benda mati seakan hidup.
Benda tersebut seakan kekasihnya.
012
Jomblo tak akan pernah mati, pasti selalu ada.
Bukan gak laku di pasaran tapi itu belum ada yang
mau- sama saja donggg. Jomblo tentu harus selalu
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bersemangat, jangan malu-maluin. Sandal jepit saja
punya pasangan masa jomblo tak bisa mendapat
pasangan.
013
Janda adalah Pengalaman Agresif Nakal Tenang
Aduhai Tegangan tinggi disingkat PANTAT.
014
Laki-laki adalah Agresif Handal Gagah Intelek
Lebay Ambisius disiugkat ACH GILA.
015
Gadis rasa perawan- kehormatan selalu terjaga.
Gadis rasa janda- kehormatan kalah oleh duit dan
birahi. Janda rasa perawan- kelamaan menjomblo dan
mungkin akibat banyak timbang sani-sini. Janda rasa
janda- demi duit dan birahi kehormatan tak peduli.
Janda tak ada rasa nenek-nenek yang sudah gak
mikirin birahi.
016
Cari musuh belum tentu lebih gampang dari cari
teman. Cari teman juga bisa lebih gampang dari cari
musuh. Kalau kamu menanyakanmu teman yang
tidak mencintai, misalnya : ―Kita kan sudah kenal
lama, mau kan jadi pacarku ?‖ Jawabnya: ―Ach kita
temanan saja‖.
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017
Cinta pertama adalah yang paling indah dan
mengesankan serta membuat luka yang dalam.
Karena itu memilih pasangan harus hati-hati. Lihat
dulu latar belakangnya, bagaimana prilakunya yang
sebenarnya. Bibit - bobot harus jadi pertimbangan
yang matang. Kalau tak bisa melihat, coba saja
periksakan ke dokter mata.
018
Kita hidup bukan di Negara Komunis yang tak
percaya adanya Tuhan. Kita hidup di Negara Hukum
yang Berketuhanan Yang Maha Esa. Karena itu kalau
kamu punya pasangan gak usah saling memeluk,
karena kamu sudah memeluk agama.
019
Orang sering mengartikan cinta bertepuk sebelah
tangan adalah bila kamu mencintainya sementara dia
tak mencintaimu. Padahal bertepuk sebelah tangan itu
tak terdengar karena tak bersuara, cuma heosan angin
yang terasa.
020
Gigit jari itu pasti sakit dan terluka. Tapi ini tetap
utuh hal ini karena gigit jari dikonotasikan hatinya
yang sakit karena dikhianati atau dikecewakan.
Contohnya si dia dimotivasi, disayang, dibiayai
kebutuhan sehari-hari dengan harapan mencintainya.
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Ehhh sudah banyak berkorban demi dia tahunya dia
merit dengan orang lain.
021
Kamu penyanyi single terlama, apa tak mau
mengakhiri masa jomblomu ? Ogah ach ini kan
hobiku.
022
Mantan itu sama halnya bekas. Bekas itu seken.
mobil seken, hp seken bisa dijual bahkan mungkin
dibuang. Mantan pacar gak bisa dijual tapi seringkali
dikenang. Mantan pacar terkadang sulit dibuang.
023
Kalau ada orang menceramahimu jangan meresapi
tapi dengarkan baik-baik. Kalau sambil meres bisa
gak konsen ceramahnya, kasihan dia kan jomblo
senior.
024
Kalau pulang kampung orang tuaku selalu
nanyakan siapa pasanganku. Aku suka pusing tapi
kasihan juga ama mereka. Setelah sekian waktu aku
juga lega karena aku punya calon pasangan hidup
teman sekantor. Kabar baik ini ku kasih tahu ama
orang tuaku. Tapi anehnya mereka tak senang dan
marahin aku. ― Kamu sudah gila, mana sanggup
punya pacar teman sekantor !‖ katanya.
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Dunia Maya, “Ohhh”

001
Chatingan ma cewek cantik di dumay, berawal
dari obrolan ngecap sana-sini, berlanjut saling curhat.
Karena seringnya akhirnya saling jatuh cinta. Tanpa
disadari hubungan pun cukup sangat jauh- saling
percaya dan nerima apa adanya. Ikatan banthin
terbentuk tak terpisahkan. Janjian bertemu pun
disepakati. Pertemuan pun terjadi, gak tanggungtanggung si cowok bawa orang tua dan keluarganya
untuk melamarnya.
Sungguh tak terbayang dan tak terduga begitu
bertemu, si cowok dan keluarganya kagetnya bukan
main. Karena cewek cantik yang jadi idamannya
ternyata kakinya gak ada sebelah. Kalau sudah begini
ea mau apalagi. Mau gak jadi sudah terikat perjanjian
dan jauh-jauh datang bersama keluarga. Terpaksa
dechhh nasi sudah jadi bubur. Tak lama setelah
pertemuan itu, pernikahan pun terjadi.
002
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Main ps tak jauh beda dengan main di dumay
khususnya facebook, twitter, bbm, dll. Kalau sudah
ketagihan seringkali mengabaikan hal yang penting.
Dalam permainan ps kalau lagi nyetir mobil, mobil
ke kanan terkadang badan ikut-ikutan ke kanan, ke
kiri juga sama. Lebih parah lagi sering lupa dan
malas segalanya : waktu ngaji- lupa dan malas, waktu
sekolah lupa dan malas. Sementara itu orang tua
tahunya pergi menuntut ilmu.
Karenanya ps
seringkalli diplesetkan play setan.
Ps yang mengemari rata-rata anak-anak
sementara dumay dari segala umur. Namun begitu
dampaknya sebelas dua belas- sama saja. Dalam
dumay seringkali terlupakan hal yang pentingpenting terutama dialami ibu-ibu. Anak nangis
pengen disusuin dibiarin, masak nasi tahunya sudah
gosong, pasangan hidup pengen dapat peluk-cium
dicuekin.
003
Kalau di facebook seringkali identitas dibikin
serba palsu. Baik nama atau pekerjaan atau yang
lainnya. Karenanya kalau kita tidak tahu percis
orangnya, teman di fb itu disangsikan kebenarannya.
Nama asli Udin di fb Jack, Rafi Ahmad, dll. Status
pekerjaan juga begitu, bekerja di cinta sejati, bekerja
nungguin dilamar, dll. Jarang-jarang menemukan
sesuai kenyataannya. Aturan mr fesbuk dianggap
angin lalu saja.
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004
Di dumay terkadang banyak pengakuan palsu.
Laki-laki punya istri bilangnya duda. Istrinya tahu
menangislah. Laki-laki punya anak bilangnya gak
punya anak. Anaknya tahu gak diakui anaknya
mewek. Suami yang juga sekaligus bapak janjian
mau merit dengan janda kembang. Istri sedih dan
menangis, sialan suamiku kawin lagi euuuu. Anak
pun berteriak, kemana bapak kemana bapakku.
05
Katanya kalau bikin status di Facebook gak usah
banyak mikir. Punya ide, berebet saja menulis.
Keluhan, kekesalan, kesenangan bisa dituangkan
dalam status facebook. Karena memang di dumay
banyak yg beralasan hanya untuk ngisi waktu luang,
menumpahkan segala unek-unek.
006
Kalau ada bom meledak orang-orang pasti geger,
gempar dan menyibukkan Aparat Keamanan.
Pengebomnya pasti teroris. Bom meledak, orang
yang terkena pasti terluka bahkan nyawa bisa
melayang. Berbeda dengan bom di dumay, kalau
status seseorang dibom, pasti yang ngebomnya
disukai banyak teman. Bom jempol/tabur jempol/like
status digemari teman-teman yang suka bikin status
di Dumay.
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007
Di Facebook kamu biasanya bikin status, napa
sudah beberapa hari ini tak ada statusmu ? Ach buat
apa bikin status, cape mikirnya. Kamu kan banyak
yang like statusmu bukannya senang ? Ach males
suka dikomen teman-teman. Lho lhooo gak mau
dikomen toch ? Banyak yang suka banyak yang
komen bodo amat, sekarang statusku sudah punya
gebetan. Cukup kekasihku yang suka dan komen aku
sudah hepi.
008
Dunia maya sangat berbeda dengan dunia nyata.
Dunia maya seringkali tak sesuai dengan fakta
sebenarnya. Kebenaran di Dunia nyata seakan
disulap. Beberapa contoh kelahiran seseorang
sebenarnya tahun 1960 bilangnya tahun1993. Sudah
tua bilangynya masih muda. Wajah jelek dipajang
foto-foto orang lain yang cantik/ganteung. Tempat
tinggal pun disamarkan maupun dibohongin.
009
Sebenarnya dunia maya seperti facebook, twitter
adalah hiburan yang murah. Mau ngilangin jenuh,
stress bahkan cari jodoh tak perlu repot-repot
ngeluarkan kocek banyak. Cukup isi pulsa. Ikut paket
internet jreng bisa. Tapi memang kalau kita cuma
pacaran di dumay sama halnya kita menghayal.
Hidupnya hanya sebatas mimpi. Sementara itu kita
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hidup perlu yang real-real. Sayangnya giliran mau
beneran suka mentok takut ketahuan aslinya dan
berat diongkos.
010
Dunia maya khususnya facebook seringkali
dimamfaatkan para tkw. Di tempat kerjaannya teman
sekampung bahkan sebangsa pun seringkali tidak
ada. Bahasa dengan majikan pun berbeda yang serba
menyulitkan. Facebook adalah sarana efektif untuk
hilangkan rasa jenuh, pusing, kesepian, dll. Mereka
chatingan dengan sanak saudara, teman di kampung.
Tak hanya sekedar chatingan terkadang jadi sarana
untuk cari jodoh. Saat sedang chatingan ada juga
yang kebablasan, ketika majikannya memerlukan
mereka aseik dengan hpnya/leptopnya. Sudah bahasa
tak mengerti tahunya majikannya memarahi.
Barangnya direbut bahkan ada juga yang sampai
dianiaya. Gara-gara chatingan akhirnya serba
melayang.
011
Dunia maya terkadang juga jadi sarang si tuti alias
tukang tipu. Mereka dengan lihay menghipnotis
mangsanya. Makanya kehati-hatian, jangan terlalu
percaya apa yang terjadi di dumay. Banyak kasus
yang terjadi : Uang kena tipu, keperawanan pun
hilang. Karena ada peristiwa semacam itu, dumay
disalahkan. Pelampiasannya dumay pun stop, padahal
apa yang salah dengan dumay.
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012
Yang memamfaatkan sarana dumay kebanyakan
para abg. Mereka lebih pintar dari orang dewasa.
Semua dumay dimamfaatkan seperti fb, twitter,
istagram, you tube, bbm, dll. Tidak sedikit pula para
wts memasang iklan untuk jasa lendirnya. Dengan
foto-foto yang serba sur mereka pajang berikut pin
bbnya.
Awalnya memang seperti kenalan biasa. Setelah
ngecap sana-sini, cowok yang tertarik dan berkantong
tebal dikontak terus. Cowok yang tertarik tapi kanker
alias kantong kering ditinggalkannya bahkan akunnya
diblokir. Cowok yang tak ngerti maksudnya
menganggapnya sekedear kenalan biasa. Dia
dicuekin, mesengger/inboknya tak direspon. Cowok
tersebut bingung : dosa apakah aku ini. Lama-lama si
cewek meresponnya tapi cukup sekali saja : Dasar
bego lhu. Lalu dibloknya akun tersebut.
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Barongsai dan Sapi Kambing

001
Kalau hari Raya Iedul Fitrie sudah mendekat,
khususnya bagi orang tua suka pusing tujuh keliling.
Anak-anaknya belum beli ini-itu. Makanan terutama
kueh-kueh belum tersedia. Pontang-panting kerja
keras untuk mendapatkannya. Namun begitu bukan
keluhan bukan siksaan tapi ditanggapi dengan penuh
semangat dan senangnya karena hari Raya itu
memang mengandung banyak berkah : memotivasi
untuk kerja keras, kumpul dengan sanak saudara, dll.
Kalau pusing tentu wajar saja demi menyambut hari
Raya Fitrie. Pusing gak usah makan pil dagorin ntar
malah pulang ke Sukabumi. Pusing karena berfikir
dan bekerja keras untuk ngais rejeki yang halal.
002
Ngabuburit adalah upaya umat islam yang
berpuasa agar waktu tak terasa. Walaupun ngabuburit
perut bernyanyi enjoy saja. Rasa lapar dan haus
terasa hilang. Ngabuburit biasanya jalan rame-rame
sambil ngobrol ke tempat terbuka yang banyak
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dikunjungi orang. Tapi ada juga ngabuburit
ngobrolnya malah ngerumpi ngomongin orang, ini
tentunya tak boleh. Begitu juga ada juga sambil cuci
mata, ini tentunya bikin dosa.
003
Kolek ciri khas makanan di bulan puasa. Namun
begitu bukan bulan puasa pun ada tapi sedikit karena
orang jarang membuatnya. Kolek ada beberpa jenis:
Ada kolek pisang, singkong, dll. Rasanya enak dan
manis. Kolek biasa dimakan awal berbuka puasa
setelah minum air putih. Kalau berbuka tanpa makan
kolek rasanya kurang lengkap. Kolek dinikmati orang
non muslim juga. Karena kolek digemari siapa pun.
004
Setiap bulan wanita selalu haid alias datang bulan
selama beberapa hari. Begitu juga di bulan
Ramadhan sama saja. Karema sedang halangan
berpuasa pun dilarang- harus libur. Sebagai gantinya
wajib berpuasa setelah hari Raya Iedul Fitrie.
Sementara itu laki-laki tak ada libur untuk berpuasa.
Kenyataannya laki-laki lebih banyak gak berpuasa.
Laki-laki seakan iri tapi tak mau memperlihatkannya.
Makanya secara diam-diam sering bolong berpuasa.
Pergi ke Pasar untuk berbelanja atau berdagang
sekalian mampir ke warung nasi. Bahkan sengaja cari
tempat yang aman untuk makan.
005
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Waktu magrib kalau di bulan Puasa sangat berarti.
Karena berartinya sangat dinanti, penting dan favorit.
Cewek secantik apa pun kalah bersaing dengan waktu
magrib. Karena memang waktu magrib adalah batas
akhir berpuasa setiap harinya. Kalau sudah dekat
waktu magrib, yang berpuasa suka nongkrong di
depan tv untuk menunggu adzan magrib. Terkadang
tv dipindah-pindah salurannya.
Rupanya nampak saluran tv yang sudah adzan.
Senangnya tentunya, ― Alhamdullillah sudah magrib,
buka-bukaaa...‖, berbuka puasalah. Tapi sungguh
disayangkan lagi asiknya nikmati berbuka,
berkumandang adzan di Masjid sebelah. ― Kok baru
adzan, di tv kan sudah dari tadi adzan,‖ katanya.
Dilihatnya jam dinding rupanya jamnya ngaco.
Dilihat lagi tv yang sudah adzan tadi, ehhh tv daerah
lain non jauh disana.
006
Kalau lagi bulan puasa suka muncul barongsai di
pasar-pasar. Waktunya berpuasa sementara yang tak
berpuasa pada makan dan minum di warung tenda.
Warung yang biasa terbuka bebas di waktu lain, pada
bulan puasa tertutup dengan maksud menghargai
orang yang sedang berpuasa. Namun begitu namanya
juga warung tenda tak sepenuhnya tertutup,
bawahnya terbuka. Kalau mereka makan, kakinya
pada terlihat. Orang yang lewat lihat, ceplos saja :
―Wauw banyak barongsai tuhhh !‖
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007
Kalau di bulan puasa suka saja ada maling. Tapi
ini tak ada orang yang dicurinya dan tak ada barang
yang hilang. Yang maling malah kehilangan
uangnya. Itu namanya maling buka. Orang berpuasa
diam-diam membatalkannya. Ada yang ngumpet di
rumah bahkan pergi ke warung nasi untuk minum
dan makan. Bukan waktunya tapi perut diisi.
008
Kalau di bulan suci Ramadhan bagi orang yang
berpuasa perutnya suka bernyanyi. Suaranya cukup
menarik kuruwuk-kuruwuk bahkan ada tambahan
wukkkkkk. Perut bisa nyanyi ini menandakan orang
lapar karena sedang menjalankan ibadah puasa.
009
Tarawih- sholat sunah muakad yang dilakukan
malam bulan suci Ramadhan setelah ba‘da Isya.
Yang berpuasa atau tidak berbondong-bondong
melakukannya ke Masjid/Mushola. Para pejabat
biasanya melakukan tarawih ke berbagai tempat
sekalian silaturahim dengan masyarakat. Tidak
sendirian dia suka ngajak anak buahnya. ― Ntar
malam kita tarling ke daerah daerah, kamu ikut ya !‖
kata Pejabat. ― Siap pak, kemana pak ?‖ kata anak
buahnya. ―Indramayu.‖ kata Pejabat. Sesampainya di
Indramayu anak buahnya itu kaget. ― kok gak ada
panggungnya dan peralatan musiknya pak ?‖kata
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anak buah. ― Apaaa ?‖ Pejabat dengan kagetnya, ―
Kamu bego amat si, malu-maluin, tarling disini
bukan musik cirebonan tapi tarawih keliling tahu!‖
010
Kalau dekat-dekat lebaran Iedul Fitrie gebetan pun
tak begitu diliriknya. Buat apa perhatiin gebetan
kalau belum dapat duit, pala pusing tujuh keliling.
Mending perhatikan datangnya THR. Karenanya
THR sangat dinantikan tidak hanya para pegawai tapi
para pedagang bahkan Masyarakat pada umumnya
menunggunya. THR idaman setiap orang bila sudah
didapat plonggg.
011
Hari Raya Iedul Fitrie sebentar lagi,
Alhamdullillah puasa hampir tamat dan Insa Allah
tamat satu bulan. Alhamdullillah THR juga sudah
dapat bisa beli ini-itu untuk menyambut hari yang
fitrie. Semua sudah beres tapi cuma satu yang belum
dilakukan yaitu ngapelin gebetan.
012
Biasanya seminggu sebelum lebaran kita
mengenal istilah dengan istilah arus mudik. Dan
setelah lebaran apa yang disebut arus balik. Sudah
menjadi tradisi bagi yang merantau untuk mengais
rejeki pulang dan kembali lagi ke tempat kerja.
Perjalanan yang biasanya cuma beberapa jam bisa
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makan waktu beberapa hari. Karena banyak dan
macetnya kendaraan. Terkadang badan kucel karena
gak mandi, cape,lapar tak dipedulikan. Mereka
senang-senang saja.
Itulah kesannya, itulah perjuangannya, itulah
hikmahnya untuk merayakan hari kemenangan dan
bersilaturahim dengan sanak saudara yang jarang
bertemu. Bagi orang yang tinggal di Jakarta cukup
menyaksikan kota yang biasanya ramai jadi
lenggang. Mudik bikin kota lebih bersih tapi begitu
arus balik kririman sampah jadi banyak.
013
Orang tua dulu pernah bilang, katanya akan ada
lebaran tak jadi. Rupanya ramalan itu terjadi juga.
Beberapa tahun lalu peristiwa itu ada. Waktu itu
masyarakat tahunya lebaran hari rabu, ehhh rupanya
malam rabunya Menteri Agama mengumumkan lagi
bahwa lebaran Iedul Fitrie tidak jadi hari rabu tapi
hari kamis. Masyarakat pun resah karena serba
canggung ada pemberitahuan bahwa lebaran tak jadi
besoknya- rabu. Diumumkannya juga malam- jam
21.00. Karena itu malam-malam terpaksa tarawih
lagi. Makanan pun jadi pada basi karena tadinya
disiapklan untuk besoknya. Hari rabunya para
pedagang pun gak berjulan.
014

70

Dengan Iedul Fitrie diharapkan bersih kembali,
suci kembali. Prilaku-prilaku buruk, dosa-dosa
terhapuskan selama sebulan penuh di bulan suci
Ramadhann. Iedul Fitrie mengawali hidup baru,
prilaku yang bersih diawali pada hari Ied. Yang
tentunya diharapkan bersih untuk langkah selanjutnya
juga. Sebagai perwujudan perayaan Iedul Fitrie :
Sholat Ied Fitrie, bersalaman- bersiraturahim ke
sanak saudara dan tetangga, ziarah kubur, penyajian
makanan yang enak-enak, pakaian pun serba baru.
Untuk menuangkan rasa kegembiraan di hari Raya
itu biasanya jalan-jalan ke tempat Wisata pun
dilakukan. Sekeluarga bahkan rame-rame dengan
tetangga pergi ke tempat-tempat yang menarik.
Tentunya tempat wisata penuh sesak pengunjung dan
harga tiketnya pun melambung tinggi. Seminggu
lamanya bahkan lebih merayakan. Setelah itu tentu
istirahat dan mempersiapkan diri bagi yang sekolah
maupun bekerja.
Iedul Fitrie yang juga sebagai ungkapan
kegembiraan yang memuaskan. Apa pun dilakukan,
apa pun terjadi sehingga setelah selesai perayaan
dompet pun kosong, kembali fitrie, no problem.
015
Saling memaafkan saat Iedul Fitrie biasa
dilakukan. Dengan saling memaafkan rasa
kekeluargaan tumbuh. Tidak hanya dengan sanak
saudara atau tetangga tapi dengan non muslim pun
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terjalin kerukunan yang baik. Bahkan internet pun
meminta maaf kepada para pelanggannya: ― Maaf
quota anda sudah habis silahkan isi ulang ―. Begitu
juga dengan atm : ― Maaf saldo anda tidak
mencukupi untuk transaksi.‖
016
Tentang halal bi halal, orang Arab sendiri tidak
tahu apa itu hal bi halal. Memang kegiatan ini yang
ada cuma di Indonesia. Itulah Islam khas Indonesia,
Islam yang disesuaikan dengan kehidupannya dan
budayanya. Cerita punya cerita adanya acara tersebut
berawal pada masa kemerdekaan.
Para pejuang kita berhasil mengusir penjajah.
Waktunya bertepatan di bulan puasa. Mereka berhasil
memproklamirkan kemerdekaan RI tanggal 17
Agustus 1945 dan mereka tak menaruh dendam
kepada bekas penjajah. Karenanya berbareungan
dengan perayaan Iedul Fitrie yang penuh berkah dan
saling memaafkan, diadakanlah acara lebih khusus
yaitu syukuran dan saling memaafkan termasuk
dengan bekas imperialis. Sejak itulah dikenal apa
yang disebut hal bi halal.
017
Di Indonesia banyak ragam budaya dan seni. Itu
sudah menjadi tradisi. Agama yang ada di Negeri
Kita tak bisa dipaksakan sesuai tradisi asalnya
datangnya agama. Saling menghargai dan
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menghormati dijunjung tinggi. Halal bi halal sudah
menjadi tradisi dan mungkin nanti-nanti juga ada lagi
yang tidak ada di Negara lain. Tapi bukan acara
haram bi haram, apaan tuhhh.
018
Iedul Adha merupakan hari Raya Pengorbanan.
Bagi yang mampu dipersilahkan untuk melakukan
qurban hewan sapi maupun kambing. Hasil
sembelihannya dibagikan kepada orang-orang yang
tak mampu. Kalau orang-orang yang tak mampu gak
dapat bagian, mereka berkorban juga, korban
perasaan : ― sudah tak mampu gak kebagian jatah ―.
019
Pada musim haji 2015 musibah melanda para
jemaah haji. Tragedi robohnya crane di Masjidil
Haram menewaskan 100 orang dan jamaah kita lebih
dari 20 orang meninggal dunia. Selang beberapa hari
lebih parah lagi tragedi Mina menimpanya. Lebih
dari 1000 orang tewas dan jamah kita 127 orang.
Pahala besar besar meninggal dunia saat melakukan
itu dan ada juga yang ingin meninggal di tana suci.
Namun begitu siapa pun tak mengharapkan
meninggal dunia apalagi melalui musibah yang
mengerikan itu. Kepedihan yang mendalam bagi
kerabat-kerabat. Kehati-hatian dan membenahi
pelayanan sangat perlu agar tidak terulang kembali.

73

020
Ada tiga alasan Allah memberi musibah pertama
ujian kedua peringatan ketiga hukuman. Tapi kalau
yang menimpa Aswad yang selalu dihajar- dicium,
diusap oleh jutaan jamah haji, tak akan membuat
luka. Karena itu bukan musibah.Hajar semakin halus
halus karena seringnya dapat elusan. Para jamaah haji
diwajibakan melakukan mengusapnya biar dapat
pahala bukan untuk memberi malapetaka.

74

Oh Seperti ituuu

001
Dalam acara Family 100 yang dibawakan Tukul
Arwana- sekarang diganti Eko Patrio, Tukul Arwana
suka ada-ada saja untuk memikat pemirsa agar
tertawa. Kata- kata suka dibolak-balik tak sesuai
aturan dan merusak bahasa. Tapi itulah Tukul dengan
gaya kocaknya bikin orang betah menontonnya.
Makan dirubah jadi nakam, cantik jadi kitnac, jelek
jadi kelej, pos jadi sop. Giliran sop dibalik ea
tumpah.
002
Orang-orang ngumpul tapi nampak tak
bersemangat.
Salah
seorang
berusaha
membangkitkan kepakuman. Dia mengajak teman –
temannya bernyanyi. Dengan suara kencang penuh
semangat, ―Yuk kita nyanyi yukkk ! Kepala pundak
lutut kaki lutut kaki, kepala pundak lutut kaki lutut
kaki. Kepala pundak lutut kaki lutut kaki, kepala
pundak cape dechhh.
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003
Israel itu ngapain repot-repot gangguin negara
kecil Palestina. Bartahun-tahun rakyat Palestina
menderita karena ulahnya. Negara kecil ini
ditindasnya, dicaploknya, bertahun-tahun diduduki.
Oktober 2015 bendera Palestina baru bisa berkibar di
PBB masih saja banyak rakyat yang disiksa dan tak
mau hengkang dari bumi itu. Israel itu kan punya
paman yang tanahnya luas dan subur, kenapa gak
meminta pamannya yaitu Pamansan di benua
Amerika.
004
Trend Selfi- berfoto diri sendiri dengan gayagayaan. Kalau cuma gaya-gayaan biasa itu bikin
senang. Tapi banyak yang melakukan dengan gaya
yang membahayakan dirinya, beraksi di tebing,
misalnya. Niatnya si untuk cari popularitas tapi tak
sedikit yang celaka bahkan berujung maut. Tapi
memang harapannya terwujud juga, dia populer,
diberitakan di berbagai media. Si Anu meninggal
dunia akibat jatuh dari tebing ketika selfi.
005
Kalau harga lagi melambung, Bulog pun
berinisiatif mengadakan operasi pasar. Sayangnya
dampaknya gak begitu mulus, masyarakat tak banyak
menikmati. Dikarenakan juga penduduk di negeri kita
sangat banyak lebih dari 200 juta. Terlalu sulit
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menjangkaunya dan juga terlalu sulit bisa turun lagi
kalau harga sudah naik. Perlu biaya besar untuk bisa
mengatasinya. Wajar juga si jika operasi pasar yang
begitu besar mengalami banyak kendala, Operasi
hidung yang kecil saja maaaHal.
006
Kalau calon bupati rata-rata diminati kaum lakilaki. Kaum perempuan kurang tertarik. Laki-laki
pada senang apalagi kalau terpilih, wow hebat.
Selidik punya selidik kaum perempuan tidak begitu
tertarik jadi bupati karena sama-sama wanita.
Katanya kalau ikut cabup entar dibilang lesby.
007
Sewaktu Piala Sepak Bola Dunia 2014 Argentina
dan Jerman lolos ke babak final. Setelah kerja keras
berlaga Jerman berhasil jadi juara. Jerman bisa
menaklukan Argentina itu wajar saja karena
Argentina itu wanita yang bernama Ergi dan Tina
sedangkan Jerman lelaki perkasa yang bernama
jiiHerman.
008
Allah tidak pernah memandang bulu mensikapi
makhluk-makhluknya. Bagi manusia yang berbuat
baik akan mendapat pahala dan bagi yang berdosa
akan mendapat siksaan. Sementara itu kalau manusia
akan memandang wajahnya. Dan jika yang
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dipandangnya menakutkan akan merinding bulu
kuduknya. Merinding o bulu romaku merinding o
bulu romaku.

009
Dua Pakar kentut berbeda pendapat. Pakar
pertama berpendapat : Kentut berbeda suaranya,
tergantung siapa yang mengeluarkannya. Kentut
datangnya dari orang kaya berbunyi : ―Duuuuuut‖,
sedangkan orang miskin berbunyi : ―Pessssssss‖.
Pakar Kedua rupanya membantah Pakar Kentut yang
Pertama. Kentut bunyinya selalu seragam dan tidak
memandang datangnya dari siapa, kata Pakar yang
Kedua. Contohnya kentut yang datangnya dari orang
sakit perut atau mencret. Suara kentut itu tak
memandang kalangan, semuanya berbunyi sama :
Perepet perepettttt‖.

010
Kentut yang tak berbunyi lebih kejam dari
pembunuhan.
Karena
kentut
tersebut
bisa
menimbulkan fitnah. Orang tidak tahu datangnya
darimana. Mereka bisa saling tuduh. Sementara
kentut yang bersuara, dengan gampang ketahuan
siapa yang mengeuluarkan gas yang tak harum it.
Mari kita bunyikan kentutnya tuttttt !
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011
Kucing bahasa inggrisnya cat, warna adalah
colour. Kalau kucing berwarna bahasa inggrisnya cat
kolor. Anjing bahasa ingrisnya dog sedangkan kursi
chair. Kalau banyak anjing di kursi bahasa ingrisnya
dog dog cer. Buku bahasa inggrisnya book sedangkan
biru adalah blue. Kalau buku kecemplung ke air
bahasa inggrisnya blubuk blubuk blubukkkk.
012
Ribut-ribut tentang bocornya ujian nasional.
Karena ternyata oknum guru dan siswanya
mempunyai kunci jawaban yang didapat dari oknum
panitya unas. Pemerintah kecolongan dan geram
karena ujian tersebut jadi tidak murni lagi. Yang
tentunya kualitas siswa pun dipertanyakan. Di antara
soal-soal jawaban yang bocor, cuma satu mata
pelajaran yang murni yaitu bahasa inggris. Bahasa
tersebut bisa lolos karena memang sudah punya kunci
sendiri yaitu kunci inggris.
013
Siapa bilang tukang becak itu orang susah.
Mereka itu turunan enak. Membawa penumpang ke
tanjakan capenya minta ampun. Karena harus
mengayuh pedalnya sekuat tenaga. Tapi giliran jalan
menurun, mereka tak perlu repot-repot mengayuhnya.
Apalagi kalau jalannya dan turunannya gak berbelokbelok.
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014
Kalau tidur di becak itu ternyata enak lho. Kita
bisa pulas dan bisa mimpi indah karena tentunya
terbebas dari gigitan nyamuk. Yang padahal
tempatnya terbuka. Selidik punya selidik ternyata
nyamuk takut tiga roda.
015
― Bro orang Jepang itu minta ditraktir ma kita
gimana bro ? Oy ea, kita juga sama pengen ditraktir
tapi bilangnya gimana ma orang Jepang itu bro ?
Bilang saja sakukurata yang artinya gak punya duit,
Bro orang Jepang itu tinggal disebelah rumahku,
kamu pengen tahu siapa namanya ? Ea siapa
namanya ? Kukira takada bro‖
016
Persepakbolaan di Negeri kita ini sedih mendapat
sangsi dari FIFA. Karena PSSI dibekukan
Kemenpora. Suatu penderitaan khususnya dirasakan
para
pemain
yang
setidaknya
kehilangan
pekerjaannya. Nasib persepakbolaan kita seringkali
di ujung tanduk. Yaaa begitulah yang namanya
diujung tanduk, tersenggol dikit gubrak jatuh. Tapi
kalau diujung kulon enak bisa bertamasya.
017
Sudah beberapa kali kejuaraan Teamnas Sepak
Bola gagal jadi juara dalam perhelatan dunia, yang
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walaupun cuma setingkat ASEAN. Rupanya
kegagalan tersebut penyebabnya karena kaptennya
gak pernah naik pangkat apalagi jadi Jendral. Hakim
garisnya gak permah maik jabatan apalagi jadi ketua
MA.
018
Peribahasa mengatakan guru kencing berdiri
murid kencing berlari. Sekarang hal itu bukan
peribahasa lagi, baik guru maupun murid bahkan
masyarakat pada umumnya kencing berdiri mulai
menjadi tradisi sehari-hari. Namun begitu maknanya
masih berlaku bila sebagai soko guru memberi
contoh tidak baik, muridnya akan jauh lebih tidak
baik. Kalau peribahasa itu bisa dirubah sepertinya :
―Guru kencing berlari murid kencing melompat‖.
Begitu beneran guru kencing berlari murid-murid
terperangah : Wauw kerennn !
019
Beberapa waktu lalu di Inggris dihebohkan oleh
peristiwa guru diperkosa muridnya. Berita ini
terdengarnya agak aneh dan mengejutkan karena
selama ini yang sering terdengar guru memperkosa
atau mencabuli muridnya. Seperti peribahasa
berbunyi : ― Pagar makan tanaman (yang dipercaya
untuk
melindungi/menjaganya
malah
menerkamnya)‖. Kalau dengar berita di Inggris itu
jadi peribahasa : ― Tanaman makan pagar ―, tapi tidak
ada peribahasa itu.
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020
Beberapa waktu lalu di Negeri Kita dihebohkan
pemberitaan tukang sate dan guru. Tukang sate di
penjara karena memposting dan menyebarkan fotofoto bugil dan dikaitkan dengan capres Jokowi waktu
itu. Sedangkan guru dipenjarakan karena pelecehan
sex terhadap muridnya. Guru dan tukang sate samasama bikin heboh karena daging. Bedanya kalau guru
dagingnya daging beneran kalau tukang sate dagingdagingan.
021
Orang itu sama-sama satu kampus. Yang satu
berangkatnya kadang pagi kadang siang bahkan sore.
Pulangnya pun sering malam. Yang satunya rutin
berangkat pagi pulang sore. Kalau yang pertama
memang sedang ikut pendidikan di Perguruan Tinggi
yaitu kuliah tapi kalau yang kedua sedang jadi kuli‘
ah- kuli bangunan achhh.
022
Kuliah di Undip, tiap hari minggu selalu
berpergian bahkan pergi rame-rame rombongan ke
Taman Safari yang selalu penuh dengan pengunjung.
Maklum dia itu kuliahnya di Undip- Universitas
sebelah perawan bukan Universitas Diponogoro di
Semarang. Nngambilnya pun fakultas parawisata
jurusan Bogor.
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023
Cowok 1: Bro bro kudengar orang itu kuliah di
dua fakultas bro, apa benar bro ? Cowok 2: Betul bro,
Orang itu ikut kuliah di dua fakultas di Kampus
terkenal. Dia sangat dekat dengan aparat keamanan
karena malamnya ngambil komputer, paginya di
hukum.
024
― Bro kamu kuliah dimana ? Aku kuliah di UGM.
Hebat dong, ngambil fakultas apa bro ? Biasa lah
manggul tas dokter universitasa geleng-geleng
manyun-ugm.
025
Pengangguran itu sering disebut tukang anggur.
Lebih parah lagi suka diledek sampah tak berguna.
Tapi kalau sudah bekerja jadi sampah bekerja, orangorang pada deketin.
026
Anak-anak jaman sekarang kalau mengendarai
motor seringkali seenak perut saja, tak memikirkan
resikonya. Orang nyebrang main tabrak saja bahkan
tabrak lari. Karena seringnya ada peristiwa yang
mencelakakan bahkan merenggut nyawa, para
penyebrang pun sering diingatkan : ― Hati- hati kalau
menyebrang, motor sekarang remnya gak ada
remnya-blong!‖
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027
Ibu siapa yang diam tak bergerak tapi dipadati
banyak orang ? Ibu kota. Ibu yang yang suka
nyuruh-nyuruh ? Ibuka pintunya. Ibu yang tak
kadaluarsa ? Ibukan yang kemarin. Ibu yang
kesakitan ? Ibudak nangis. Ibu yang bekerja di
Pabrik ? Iburuh pabrik. Ibu yang ingin shopping ?
Ibutuh duit. Ibu yang marah-marah ? Ibusyet lhu. Ibu
yang ngejomblo meylu ? Ibujang lapuk.
028
Sapi yang bisa ngomong ? Sapiudin. Sapi tempat
mengalirkan air ? Sapiteng. Sapi yang makan bikin
kenyang ? Sapiring. Sapi yang digemari terutama
cowok-cowok ? sapir.
029
Bis yang menyakitkan ? Bisul. Bis yang suka
digunakan melakukan sesuatu ? Bismilah. Bis yang
aneh-aneh dan suka bikin tertawa ? Bisa-bisa saja.
Bis yang suka jadi pembantu ? Bisurti. Bis yang enak
dimakan ? Biskuit. Bis yang mengerikan ? Bisikan
setan.
030
Apel, manis dan enak rasanya. Perbedaan apel
dengan upil ? Kalau apel ditaruh diatas meja dan
disayat-sayat lalu dimakan karena enaknya. Kalau
upil diurek-urek dan diplentir ditaruh dibawah meja,
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031
Kalau punya teman yang dulunya sama-sama
senasib sependeritaan bertemu, bila sudah kaya dan
punya kedudukan tinggi dan tidak menyapa itu biasa.
Kalau dia menyapa dan baik hati itu luar biasa.
032
Murid-murid sedang dilatih pasukan baris
berbaris-pbb oleh gurunya. ― Siap grak ! Istirahat di
tempat grak ! Jalan di tempat, jalan ! Maju jalan,
jalan !‖ Apa yang diperintahkan gurunya itu
semuanya dilakukan. Tapi giliran gurunya menyuruh
balik kanan, ada satu murid diam saja. Gurunya pun
bertanya : ― Hai mengapa kamu diam saja tidak ikut
balik kanan ?‖ Dengan terkejutnya murid itu
menjawab : ― Saya gak mau balik kanan pak, mau
balik ke mantan saja‖
033
Guru menyuruh salah satu muridnya untuk
mengukur tingginya tiang bendera. Murid yang
disuruhnya langsung saja memanjat sambil
mengukur. Semakin tinggi menaikinya, tiangnya itu
tidak kuat, roboh dan jatuhlah dia. Gurunya dengan
agak marah tapi kasihan berkata : ― Mengapa kamu
mengukurnya sambil memanjat, kan bisa direbahkan
?‖
Muridnya
dengan
meringis
kesakitan
menjawabnya : ― Bapak kan menyuruh saya
mengukur tingginya bukan panjangnya.‖
85

034
Sebagai penjaga pantai bila ada orang yang
terkena musibah terbawa arus atau tenggelam
tentunya dia siap menolongnya. Apalagi kalau wanita
cantik, bisa menyelam sambil minum air. Tapi giliran
matahari tenggelam dia diam saja tak mau
menolongnya, paling cuma dilihatin saja.
035
Kamu ini mirip Agung Hercules. Body atletismu
sama, cakeup sama, prilakukanya sama, nyanyi
dangdutnya pun sama – sama bisa. Cuma satu yang
beda, beda nasib. Agung Hercules selebritis kamu
wong cilik.
036
Survey membuktikan ternyata wanita lebih kuat
dari laki-laki. Wanita bias lebih lama bertahan untuk
berdiri. Nyonya meneer mampu berdiri sejak tahun
1918 sedangkan laki-laki sejak tahun 1946- abang
BNI 1946.
037
Disamping wanita lebih kuat dia punya daya tahan
tubuh lebih lama dari laki-laki. Buktinya bisa
diperhatikan kalau sedang bercinta. Laki-laki
seringkali membeli dan memakai obat kuat
penambah tenaga dan gairah. Sedangkan tak
memakainya bias yahan lama.
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038
Wanita juga ternyata bisa menyumbangkan tenaga
untuk laki-laki. Kamu tentu sering dengar iklan susu
kuda liar yang membuat tenaga laki-laki berlipat
karena meminumnya. Susu kuda liar itu wanita
artinya sumbernya dari wanita. Sebagai laki-laki
tentunya harus gentleman mengakui keungggulan
wanita.
039
Kalau bos orang Amerika dikenal bosnya
teknologi komputer. Kalau orang Indonesia bosnya
rokok. Kalau bos orang Amerika pergi ke bulan
dengan kecanggihan teknologinya, kalau orang
Indonesia cukup dengan asapnya.
040
Para penyanyi dangdut sudah go International.
Mereka sering diundang show ke Manca Negara.
Terkecuali bila diundang show ke Philipina mereka
tidak mau. Mereka ketakutan, sawerannya bukan
rupiah bukan pula dollar tapi peso.
041
Beberapa waktu lalu ada lomba mirip artis
dangdut Ridho Rhoma di Trans 7. Host mengetes
para peserta untuk menyanyikan lagu Ridho Rhoma.
Salah seorang peserta ada yang mirip suara penyanyi
aslinya. Host pun bertanya : ― Kamu bagus suaranya
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mirip, kamu biasa nyanyi dimana ? Di Kamar
mandi,‖ kata peserta itu.
042
Ada istilah cuci otak. ― Apa otak bisa dicuci, nanti
bisa hancur lebur ? Bukan itu maksudnya, cuci otak
adalah berfikir A berubah jadi B setelah dipengaruhi
orang yang berkepentingan. Kalau cuci uang, uang
basah tentu bisa rusak ? Bukan begitu juga, cuci uang
biasanya uang hasil korupsi berpindah ke atas nama
orang lain atau dibelikan barang lain dengan maksud
untuk menghilangkan jejak karena uang tersebut hasil
tak benar, misalnya dibelikan mobil mewah, rumah
mewah, dll. Cuci mata bukan juga matanya dicuci
pakai air. Tapi fikiran bersih jadi kotor, misalnya :
cowok lihat cewek cantik wauw cantiknya….‖ Kalau
cuci pakaian ea pakain kotor jadi bersih.
043
Sebuah peribahasa berbunyi : ―Tuntutlah ilmu
walau sampai ke negeri China.‖ Dosa apakah ilmu
sampai dituntut segala. Hakim kayak gimana pun tak
akan berani menghukum ilmu. Tapi jaksa berani
menuntut ilmu walau tak bersalah.
044
Wanted money ! Kayak teroris itu uang sampai
dicari-cari. Memangnya dia pernah membom seperti
teroris membom Bali dulu. Betapa pentingnya uang.
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Masih mending teroris dicari aparat penegak hukum
semata. Kalau uang semua orang mencarinya seperti
Tukimin dengan penuh keringat dan tak kenal lelah
selalu mencarinya.
045
Ujian itu filter untuk mengetahui kemampuan dan
menyaring seberapa besar kemampuan yang
diserapnya. Kalau selama pendidikan selalu
memfokuskan pada pelajaran dengan tekunnya tentu
bakal berhasil baik- lulus. Karenanya ujian gak perlu
ditakuti karena bukan Hitler yang suka membantai
manusia.
046
Pebedaan Wong Cilik dan Koruptur. Kalau Wong
cilik kaya keringat dulu baru kaya duit. Mereka
banting tulang, kerja keras untuk ngais rejeki yang
halal. Kalau Koruptur kaya duit dulu baru kaya
keringat. Mereka dengan cara-cara kotor tanpa kerja
keras dapatkan uang, setelah itu tinggal di rumah
berterali besi karena ditangkap KPK.
047
Bank sering dihebohkan dengan uang palsu,
masyarakat pun resah. Kalau masa kampanye
masyarakat sering dihebohkan dengan janji palsu.
Begitu terpilih masyarakat pun kecewa karena dapat
pepesen tak berisi.
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048
Kalau orang bersuara terdengar ucapannya. Kalau
burung bersuara terdengar kicauannya. Kalau kertas
suara kertasnya bolong karena dicoblos. Yang
terdengar suara, yang menang akan berteriak senang:
―Horeee!‖ Yang kalah berteriak sedih dan terkadang
sambil ngedumel dan mengkambinghitamkan
lawannya: ―Ach curang!‖
049
Jangan mentang- mentang kamu suka memberikan
solusi pada orang-orang yang suka meminta pendapat
dan curhat. Kamu jangan suka ngurusin orang. Bila
kamu memaksa, kamu bisa dihajar. Orang itu sudah
nyaman dengan kegemukannya.
050
Laki-laki memelihara burung karena tertarik suara
kicauannya. Kalau sudah ketagihan nafkah untuk
anak istri pun terabaikan. Kalau perempuan
memelihara burung, perutnya bisa membesar. Sang
bayi pun lahir.
051
Goyang itu punya daya tarik bukan daya dorong.
Dengan bergoyang orang-orang akan senang dengan
tariannya yang indah. Tapi kalau daya dorong bisa
berbahaya, hamil di luar nikah dan melahirkan anak
tanpa ayah.
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052
Diam itu emas tapi kalau lagi wawancara kerja
diam itu bisa jadi malapetaka. Kerja gak diterima,
cari ke perusahaan lain gak ada lowongan. Pulang
kampung gigit jari.
053
Bercinta itu terasa manis. Orang yang baru mau
bercinta dan agak lugu menafsirkan bahwa tubuhnya
harus dibalur gula. Gula satu kilo pun dibalurkan ke
tubuhnya. Benar juga tubuh terasa manis. Saking
banyaknya gula semut pun tak mau ketinggalan ikut
menggerayanginya.
054
Kalau menyangkut utang piutang, berapa pun
besarnya tentu harus dibayar. Jika tidak
membayarnya akan punya masalah dengan yang
mengutangkan karena dirugikan. Utang duit dibayar
duit. Utang emas dibayar emas atau duit. Utang janji
harus menepati janjinya. Utang budi, si Budi dipakai
bayar utang ea tentu teriak-teriak marah : ―Emangnya
aku apaan tuh !
55
Kalau harga bbm naik dipastikan barang-barang
lain ikut melonjak naik. Kalau harga bbm turun
barang-barang lain ogah untuk turun. Itu gak benar,
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bbm naik maupun turun, barang – barang selalu bisa
turun, turun dari mobil.
056
Kalau mau kerja seharusnya berdoa dulu. Jangan
kerja pakai kolor. Nanti tali kolornya ada yang narik.
Kolornya pun melorot bawa-bawa telor sambil
nyoror lalu molor.
057
Tingkah laku pengemis suka aneh-aneh saja untuk
membuat belas kasihan orang yang melihatnya.
Anggauta tubuh ada yang diperban seakan terluka
habis kecelakaan. Tangan kaki dilipat seakan
buntung. Padahal sekalian saja kepala dilipat, orangorang pun akan iba dan pengemis banyak dapat duit
untuk biaya ke Sukabumi.
058
Di Luar Negeri bahkan di Negara Besar seperti
Amerika dan Inggris pengemis dengan tipuannya
kekayaannya pun fantastis. Di Amerika ada wanita
belia non cantik berpura-pura jadi nenek-nenek yang
renta dan bongkok. Di Inggris juga ada boneka
dipajang seakan orang tua renta dengan memelasnya.
Anggauta tubuh seakan serba cacad. Mereka beraksi
di tengah keramaian. Mereka semua kekayaannnya
sangat berlimpah, sehari bisa mendapatkan di atas 5
juta. Mobilnya pun mewah, apartemen punya.
92

059
Merokok dapat menyebabkan kanker- kantong
kering dan merusak mata- mata pencaharian apalagi
kalau rokok yang mahal-mahal. Kata dokter
mengisap sebatang rokok akan mengurangi umur
sekian waktu. Walau ada peringatan begitu perokok
tak memperdulikan, tetap saja banyak.
060
Kalau cinta buatan Indonesia bahasa inggrisnya :
to love made in Indonesia. Kalau saya cinta kamu : I
love you. Kalau saling mencinta : i love you you love
me yuk lap-lapan.
061
Teman itu bisa jadi lawan begitu juga sebaliknya
lawan bisa jadi teman. Karena baik teman maupun
lawan tak abadi. Apalagi dalam urusan politik dalam
waktu sekejab bisa berubah, hari ini teman besok bisa
saja lawan, begitu juga sebaliknya. Yang abadi
kepentingan.
062
Di Dunia ini orang yang paling berani, ditakuti
juga tidak sopan dan ngelunjak adalah tukang cukur.
Kepala Presiden dipegang-pegang, sekali-kali disuruh
nunduk, tengadah manggut saja. Presiden tak
berdayam harus menuruti perintahnya kalau gak
pisaunya bisa nyasar.
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063
Kalau kamu lagi bisul dan gebetanmu bisulan
juga, begitu resmi menikah, malam pertamanya
mencet bisul- crottt !
064
Kalau berdiri di Eskalator ternyata gak dingin.
Eskalator bisa naik bisa juga turun bergantung
keadaan. Begitu juga es krim, es mambo bisa naik turun bergantung keadaan.
065
Kalau kamu punya kelebihan, kamu jangan
bangga dan senang dulu. Kembalikan lagi biar tak
kelebihan uang kembalian belanja. Kembalikan ke
pedagangnya biar mereka tak merugi.
066
Memasukkan uang ke kotak amal jika ada yang
tahu- ora opo-opo. Tapi kalau lagi mojok ada yang
tahu- mayluuu.
067
Musuh dalam selimut itu lebih berbahaya dari
musuh yang jelas-jelas kelihatan. Musuh dalam
selimut kapan pun bisa terjadi. Dia menusuk dari
belakang. Satu selimut bayangannya sama-sama
senang, hepi tahunya dor nembak.
94

068
Kalau
menolong
orang
bule
sungguh
menyebalkan – terrrlalu. Sudah ditolong tapi tak mau
berterima kasih. Setidaknya mengucapkan terima
kasih, ehhh dia cuma bilang thank you.
069
Kalau hantu perempuan sukanya memakai daster
dan berwarna putih. Dia sengaja memakai berwarna
itu biar kelihatan jeleknya dan tak mau memakai rok
mini karena takut buka sitik jos.
070
Biar lambat asal selamat. Terlalu hati-hati- banyak
timbang sana-sini orang lain mendahului. Lebih cepat
lebih baik. Terburu-buru malah nyungseb.
071
Zaman sekarang jadi orang jelek itu beruntung.
Dia bisa dijadikan bahan lelucon untuk menghasilkan
banyak uang. Tapi bukan berarti orang cantik/cakeup
dibikin jelek.
072
Konglomerat dan tukang parkir sama - sama
banyak kendaraannya. Konglomerat titipan Ilahi tapi
mungkin juga belinya pakai uang siluman. Kalau
tukang parkir titipan orang lain walau cuma sebentar.
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073
Kamu pergi menghadiri acara imlek. Aku juga
sama. Kamu rame-rame berpesta di Bidara China.
Aku teleponan pakai Hp china.
074
Kalau film-film laga Luar Negeri suka melibatkan
banyak orang sehingga nampak kolosal dan
spektakuler. Triknya terasa beneran seru dan bikin
betah menontonnya. Giliran menonton film-film laga
Dalam Negeri pengennya masuk kamar- ngantukkk.
075
Orang kita kalau terkena musibah selalu
beruntung saja. Padahal barang-barangnya hancur
dan dirinya terluka parah. Mobilnya tabrakan sampai
penyok masih bisa dibilang untung- untung saja
orangnya cuma terluka, untung saja orangnya gak
mati.
076
Kota-kota banyak artinya. Kota Kuningan banyak
logam kuningnya. Kota Babat banyak soto babatnya.
Kota Kalimantan banyak bekas kalinya. Kota yang
punya nada doremi kota Manado. Kota yang bisa
ngetok kota Palu. Kota yang pahit rasanya kota
Majalengka. Kota yang terbalik kota Balik Papan.
Kota untuk orang meninggal kota Sukabumi. Kota
yang sial kota Malang dan Kali Malang.
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077
Kota- kota di Luar Negeri, kota yang berisi cowok
melulu- Bangladesh. Kota yang banyak eenyaTaiwan. Negara yang punya ponakan- Pamansan
alias Amerika Serikat. Negara yang punya si diaIndia. Negara yang ada binatang buasnya-Singapore.
078

Kalimat-kalimat Islam itu banyak yang mendunia,
tak hanya orang muslim saja yang menggunakannya.
Seperti halnya dalam rapat-rapat, orang non muslim
banyak yang mengucapkan : Assallammu Alaikum,
Alhamdullillah, Bismilah. Sayangnya para wts pun
secara spontan sering mengucapkan itu dalam
aksinya.
Selesai kencan bilang: Alhamdullilah.
Bayarannya kurang: Astagfirullah.
079
Batu Akik yang keras bisa dibelah dan jadi
perhiasan indah dan banyak orang berdatangan untuk
membelinya. Kalau kamu keras kepala dibelah
otaknya, Innallillahi. Banyak orang berdatangan
untuk melayadmu.
080
Kalau sholat jumatan banyak juga yang datangnya
terakhir. Pulangnya pun paling awal karena duduk
dibarisan belakang dan diluar tanpa perlu ngantri.
Lebih parah kalau menyalahgunakan petuah yang
berbunyi: ―Datang jumatan bawa sandal jelek
pulangnya bawa sandal yang bagus.‖
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081
Zaman sekarang berhijab tidak hanya sebagai
perwujudan nilai-nila islami semata tapi sebagai ciri
khas wanita. Dulu berjilbad itu mencerminkan wanita
sholehah, sekarang belum tentu. Berbagai kalangan
wanita banyak memakainya, tua-muda termasuk non
muslim.
Walau Cuma sesekali sebagai wanita
rasanya tak lengkap jika tak memakai jilbab.
Di antara sisi posotif ada juga sisi negatifnya.
Berjilbab terkadang hanya untuk menutupi
prilakunya yang tak pantas. Tidak sedikit mereka
berprilaku tak senonoh- jadi wts, bertindak
sewenang-wenang. Celotehan suka muncul : ―
Wanita berjilbad itu wanita bermuka dua‖. Segilintir
wanita berjilbad yang tak pantas tapi mencoreng
seakan semua wanita.
Guyonan terhadap wanita berhijab suka terdengar
pula. Salah satu contoh : ― Aku senang banget kalau
kamu berjilbad. Lapangan kutunya gak terlihat. Aku
sena ng bangittt kepalaku bisa terbebas, terbebas dari
kutu-kutumu.‖
082
Air susu dibalas dengan tuba, air susunya pun jadi
kotor semua. Selama ini sikapnya selalu jadi pujian,
kebanggaan, panutan karena ada prilakunya yang
terbukti mengecewakan banyak orang, orang-orang
pun berbalik jadi membencinya. Kalau air susu
dibalas kopi walaupun hitam jadilah kopi susu yang
disukai banyak orang.
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083
Lampu pengamanan pemberhentian suka berdiri di
perempatan jalan. Ada yang merah, hijau dan kuning.
Yang kasihan pada lampu hijau dan lampu kuning.
Yang dua ini tak suka disebutin. Orang tahunya
lampu merah saja. Yang lebih kasihan lagi lampu
hijau, ketika lampu merah menyala semua berhenti.
Ehhh giliran lampu hijau nyala malah ditinggal pergi.
084
Jurus yang tak perlu lakukan aksi fisik pukul
memukul tapi kalau ketahuan bisa dipukulin itu
namanya jurus petak umpet. Penagih utang datang,
yang punya utangnya ngumpet karena tak bisa bayar.
Mau nemuin malu dan takut karena janji-janji untuk
bayar utang tak pernah terwujud. Bahayanya kalau
penagih utang tahu ngumpetnya dimana apalagi
sampai bawa Deb Kolektor. Yang punya utangnya
dipukulin, barang-barangnya pun dijabel.
085
Di Negeri China itu kotoran bertebaran dimanamana. Tapi orang suka dan betah tinggal di sana.
Karena tak bau dan bisa menghasilkan banyak uang.
Ee si Wawan alias Taiwan bikin orang senang dan
tertarik.
086
Kalau cinta sudah kebelet pergi saja ke Negeri
China. Disitu akan menikmati indahnya cinta. Dan
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makanannya lezat-lezat walau sebelahnya ada ee si
Wawan- Taiwan.
087
Perbedaan bulan dan matahari. Kalau matahari
menyenang karena suka ada diskonnya, kalau bulan
memusingkan karena utangnya bisa berlipat. Bulan
ini tak bisa bayar, bayarnya bulan depan, bunga pun
jadi membengkak.
088
Kalau para pegawai khususnya pegawai negeri,
tanggung bulan akhir bulan pada ngutang sana-sini.
Giliran tanggal muda waktunya gajian bukannya
senang nerima gaji. Tapi yang ada pusing tujuh
keliling untuk ngatur bagi-bagi bayar utang. Hasil
gajian pun habis jadinya gigit jari.
089
Tukang Photo dan Sekuriti Desa sepertinya
sekolah SD saja tak tamat. Mereka gak bisa
berhitung. Tukang Photo bilang 2 x 3 =1000,
3x4=2000. Begitu juga sekuriti 1x 24 jam tak tahu
jawabannya, malah tamu disuruh-suruh lapor.
090
Kalau orang mau dagang atau kerja ditanya
temannya: ― Mau kemana bro ?‖ Jawabnya : ―Biasa
mau cari sesuap nasi.‖ Dari pagi sampai sore bahkan
sampai malam masa cuma dapat sesuap nasi. Untuk
diri sendiri saja gak akan cukup apalagi hidupin
anak-istri, kelaparan dechhh.
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091
Kalau pejabat di Kabareskrim gak populer gak
usah pusing, gampang saja.
Di Kabar berita
facebook bisa. Atau di Kabar petang dan siang bisa
lebih populer.
092
Nasi padang rasanya enak, terutama sambelnya
terasa pedas dan gurih. Karena enaknya para pembeli
pun harus ngeluarkan kocek yang banyak. Di Jawa
rumah makan padang tersebar dimana-mana. Dan
banyak yang menggemari tidak hanya orang yang
berasal dari padang. Sayangnya setiap makan nasi
padang tak pernah ada padangnya.
093
Minuman keras itu minuman setan. Kalau kita
meminumnya bisa memabukkan dan kerasukan setan.
Setannya marah mencari - cari minumannya gak ada.
― Minuman gue mana ? Siapa yang meminumnya ?
Awas yang meminumnya ku kutuk jadi aku !‖
094
Kemarin makanan buatanmu enak banget tapi
sekarang sangat tidak enak. Ea ya lah wong makanan
yang kamu makan sekarang, makanan yang kemarin.
095
Kami orangnya matang, sebentar lagi gosong
dong. Kalau kamu sudah matang bau angit karena
sudah matang alias gosong.
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096
Lagi asik-asiknya ngebut bawa motor tiba-tiba
anjing lewat. Ngikkk langsung saja rem mendadak.
Sialan anjing tuh, gua tabrak juga biar mampus.
Polisi tidur saja selalu ku rindas apalagi anjing, kata
si pengendara motor itu.
097
Orang Sunda berteman ma orang Jawa. Suatu
ketika orang Sunda butuh ember. Dia minta tolong
pada orang Jawa. ― Bro tolong cokot ember ?‖ kata
orang Sunda itu.‖ Whattt ?‖ kata orang Jawa. ―
Tolong cokot bro !‖ kata orang Sunda. ― Teganya
kamu, masa aku harus menggigit ember,‖ kata orang
Jawa itu. Kata orang Sunda : ―Siapa yang nyuruh
menggigit ember ?‖ Kata orang Jawa : ―Ea kamu
nyuruh aku cokot, cokot artinya gigit bro.‖ Kata
orang Sunda : ― Ohhh gitu ea, di daerahku cokot itu
artinya ambil bro.‖
098
Profesi penyanyi baik dangdut, pop, rock suka tak
sopan. Kalau mau menyanyi mereka suka nyuruhnyuruh penonton tangan ke atas tapi tak pernah
menyuruh untuk menurunkannya. Selesai bernyanyi
hanya bilang makasih lalu meninggalkannya.
099
Penyanyi dangdut suka aneh-aneh dan kayak gak
tahu
dimana
mereka
bernyanyi.
Bandung
digoyanggg, padahal yang benar Bandung itu kan di
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Jawa Barat. Palembang digoyanggg, padahal yang
benar palembang di Sumatera Selatan.
100
Kalau jalan-jalan ke Luar Negeri yang namanya
Nani itu sangat beruntung. Dia suka diajak kemanamana, ke tempat-tempat yang menarik. Syahrini dan
Rafi Ahmad saja gak pernah ada yang ngajak-yu Rini
Yuk Rafi. Tapi kalau Nani, yu nani- yunani
101
Paling enak itu bertamu kepada orang Sunda.
Orangnya ramah baik hati lagi. Kalau bilang permisipunten saja langsung dikash mangga : ―Puntennn ?
Mangga !‖
102
Sewaktu kamu jadi pengangguran, orang-orang
bilang kamu sampah tak berguna. Setelah bekerja
kamu jadi sampah berkarya.
103
Pedih, Usil, Sedih, Iseng-iseng, Nelongso, Gundah
gulana disingkat PUSING.
104
Bank tempat menyimpan uang. Bangrut- Usaha
kandas. Bambung- salah satu binatang yang bisa
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terbang. Bambang-nama orang yang banyak dipakai.
Bangsat- Maling kalau tertangkap digebukin massa.
015
Tanggal 22 Desember itu diperingati hari ibu. Ibu
siapa yang dsiperingati ? Ea tentu ibu kita semua. Ibu
adalah orang yang sangat baik. Dia mau
mengorbankan jiwa raganya. Tapi tak mau
memperlihatkan jati dirinya hanya demi citra. Cukup
ibu saja yang tahu. Seperti halnya orang memberi
sumbangan, cukup bilang dari Hamba Allah, tak mau
disebutkan namanya.
016
Orang yang paling hebat di dunia adalah ibu.
Sebagai bukti dia bisa merubah manusia menjadi
batu/patung.Tanpa perlu repot-repot putar otak untuk
membeli semen dan pasir. Hanya dengan modal lidah
tak bertulang manusia bisa dirubah. Kalau kamu mau
punya patung yang bagus, suruh anakmu durhaka
padamu atau kamu durhaka pada ayahmu biar kamu
jadi patung.
107
Sikap seseorang biasanya disesuaikan dengan
usianya. 0-5 tahun belajar hidup. 5-25 tahun
semangat hidup. 25-30 tahun mempunyai pandangan
hidup. Karenanya kalau mau hidup pandanglah
hidup. 30-50 tahun mempunyai pegangan hidup.
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Karenanya kalau mau hidup peganglah. Usia 50
tahun ke atas adalah perjuangan hidup. Kalau mau
hidup harus berjuang keras. Jika tak mampu tentu
dachhh selamat tinggal.
108
Polwan walaupun cantik tak akan menggoda lakilaki. Karena dia bertugas menjaga keamanan dan
keimanan. Tapi Polwan tak bisa menjaga iman
karena suaminya namanya bukan si Iman.
109
Kalau masyarakat sedang mengalami kesulitan
bisa meminta bantuan kepada Polwan. Kalau sedang
kegelapan banyak-banyak berdoa. Kalau kamu
berdoa terasa gelap itu tandanya lampu mati.
110
Polwan itu rambutnya selalu pendek. Kalau
rambutnya panjang khawatir salah ngambil senjata,
yang ditarik rambutnya jadi ngikat leher. Karena
rambutnya pendek namanya pun Polwan. Tapi kalau
botak namanya Poltak.
111
Kalau jadi petugas keamanan harus berkulit hitam.
Kalau dia bertugas malam penjahat tak bisa melihat.
Penjahat gampang ditangkapnya. Tapi kalau berkulit
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putih apalagi berbaju putih penjahat pun ketakutan
dan kabur karena mengira ada pocong.
112
Bangsa Indonesia punya hubungan dekat dengan
bangsa India. Karena banyak persamaan dalam
bahasa yaitu suku kata he, misalnya Pagalhe,
tumpasiahe, kuheran, meregehese, bahenol, wedang
jahe, barahe.
113
Harga motor itu mahal tapi orang-orang
membutuhkan. Bayar cash tak mampu kreditan pun
jadi. Motor pun bisa dilepas Dealer. Begitu juga
operasi cesar bisa melahirkan anak. Biayanya mahal
tapi kalau gak dilakukan ibu dan bayinya bisa fatal.
Kalau mau bayar dicicil seperti kredit motor entar
yang dikeluarin bisa-bisa kepalanya saja. Mau gak
mau harus dilunasi.
114
Persamaan ST 12 dan es teh manis sama-sama
manis digemari banyak orang. Perbedaannya ST 12
ada Charlie, kalau es teh manis ada gulanya.
115
Dalam karate ada istilah ban. Istilah itu sebagai
ukuran sejauh mana kemampuannya. Ban putih level
nya tahap pertama. Kemampuannya meningkat
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disebut ban hijau. Naik lagi disebut ban kuning,
hijau. Kalau sudah matang atau tingkat terakhir
disebut ban hitam. Dalam kehidupan sehari-hari juga
ada ban. Tidur pulas di atas bantal. Kendaraan gak
bisa berjalan ban pecah.
116
BBM naik aku si ora opo-opo, wong gak punya
kendaraan. Giliran punya tak bertahan lama karena
ditarik Dealer akibat nunggak 3 bulan. Tapi Aku akan
marahin kamu kalau bbmku gak dibalas. Karena
kamu sudah lama punya utang belum dibayar.
117
Rupanya sarjana sarjana tak mampu bersaing
dengan hp samsung. Mereka paling tinggi dapat gelar
S3 sedangkan hp samsung bisa mencapai S7.
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