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Ucapan Terimakasih:

Puja dan puji syukur atas rahmat Allah SWT.
Karena hingga sampai saat ini kami dari pihak
penulis dan penerbit dapat membuat buku yang
insyaallah bermanfaat untuk orang lain. Saya selaku
penulis juga mengucapkan terimakasih sebesarbesarnya kepada Orang Tua, Keluarga Besar Wuren,
Sahabat-sahabat yang selalu menemani saya, temanteman yang membaca, serta tak luput berterimakasih
kepada penerbit yang sangat luar biasa, yaitu
NulisBuku.Com. semoga sebagai acuan untuk
masyarakat di seluruh dunia dalam berkarya.
Buku ini tidak akan terbit dengan dukungan
yang sangat luar biasa dari teman-teman, sahabat,
seluruh umat manusia. Karena buku ini adalah buku
pertama saya. Tidak lupa kepada seorang idola dan
motivasi saya dalam berkarya, Raditya Dika.
Walaupun beliau mungkin tidak tau sama sekali
tentang saya.

Penulis,
Iggrio Wuren
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DAFTAR ISI

(hanya sebuah kekosongan hati tanpa perasaan,
disini tidak ada daftar isi. Hanya sebuah daftar
kenangan-kenangan bersama mantan. Karena
mantan bisa aja kembali sayang)
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Jomblo Terhina
“(Jones). Adalah himpunan 2 kata
Yang memiliki banyak arti Sebuah
kesuksesan untuk mendapatkan
Jodoh yang terbaik.
[Walaupun Sering Dihina]”

Kamus Besar Bahasa Jomblo
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Tarik nafas perlahan dan keluarkan…
Dalam kehidupan manusia pasti banyak
sekali halang dan rintangan yang akan
dilalui, seperti saat kita bernafas. Tidak
semua mahluk di dunia ini bisa bernafas,
contohnya saja batu, gunting, dan kertas.
Tetapi
yang
menggerakan
itulah
yang
bernafas. bisa saja sih tidak bernafas
contohnya saja robot ataupun gedget [ehh..
tulisanya yang bener gimana ya ?? ugetuget
gitu ajalah, biar gampang]. Tetapi dari
semua hal tersebut manusia tidak kalah
pentingnya di dalam kehidupan ini, karena
jika tidak ada manusia maka ugetuget ‘pun
tidak akan hadir [ehh.. gedget -__-].
Di setiap permulaan akan berahir rasa
nyaman, ketika rasa suka dan kagum terhadap
seseorang yang hadir dan tak memungkinkan
hanya sebentar hingga bisa berujung kepada
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rasa nyaman. Pada ahirnya rasa nyaman
tersebut datang dan terbentuk rasa sayang,
ketika
rasa
ini
mulai
paling
besar
dianatara mereka yang saling berjuang untuk
cinta
satu
sama
lain,
dan
menjaga
kebersamaan yang tak lupa dengan rasa
bersyukur untuk memiliki. Dari situlah rasa
cinta akan timbul dan tumbuh menjadi
kelopak mawar yang mulai mekar hingga
dipetik dan bagai ungkapan rasa sayang dan
rasa cinta. Walau wujud cinta sebenarnya
bukan seperti itu, tetapi saling memiliki,
menyayangi, dan saling tak mau berpisah
untuk selamanya. Seperti wujud cinta abadi
seorang ibu yang selalu ada untuk anak
tersayangnya, ketika rasa syukur itu hadir
dan sekejab mulai timbul kepada mereka yang
tau arti cinta dalam kasih sayang ..
Ketika semua mulai terbangun, maka
mata mereka tidak terpejam. Karena bangun
tidur itu wujud syukur kalau kita masih
hidup. Kadang juga bangun itu membuat kita
lupa dengan masalah yang begitu banyak,
hingga
tertutup
oleh
mimpi-mimpi
yang
indah. Semua mimpi-mimpi yang membuat hidup
terasa lebih lengkap, tapi tak begitu
nyata. Bagaimanapun itu mimpi hadir di
setiap
orang
yang
berimajinasi
dengan
kreasi mereka sendiri. Semua mimpi itu
hadir bisa menjadi kenyataan jika kita mau
berusaha untuk berjuang, ketika mimpi-mimpi
indah itu hadir dan tak mau lepas dari
bantalan dan pangkuan kasur kamar yang
sudah mulai nyaman. Hingga semua sirna
ketika Emak kita membangunkan dan menyuruh
mandi karena habis ini berangkat sekolah ..
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Tetapi dari hal semua tersebut yang
aku jelaskan tidak penting dari cerita di
buku ini. Terimakasih sudah membaca :v.

Repost : memegenerator.net Gambar 1.0

Salam
sapa,
salam
hangat,
salam
derita untuk para pembaca, tapi kalau
penulisnya salam terhina aja udah cukup.
Ada pepatah mengatakan “tak kenal, maka tak
sayang..”, walaupun terkadang kita udah
kenal tapi ‘kok belum di sayang-sayang -__. Iggrio adalah sebutan asing bagi temantemanku yang mungkin belum pernah mereka
dengar. Bahkan kucing depan rumahku selalu
datang dan mempertanyakan namaku. “wahai
kapiten sang laksana bijak, boleh ku tau
namamu??” [btw kucingnya lagi kesurupan].
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