
Note Penulis (Hodijah) : 

Aku memberitahu untuk seluruh dunia.  

Untuk mencegah penipuan!  

Yang menggunakan nama aku, wajah aku , suara aku, 

lagu aku “hodijah” dan karya-karya aku serta karya 

buku aku tanpa seizin aku harus di jerat “UU 

Terorisme” karena itu adalah penipuan.  

Novel aku “Remember DijahYellow” adalah lanjutan 

dari novel aku yang pertama “Rembulan Love”. 

Hodijah (dijahyellow) belum pernah ke america dan 

belum pernah ke eropa.  

My account internet is hacked so i'm hodijah 

(dijahyellow) just using instagram 

@rememberdijahyellow (no follower, i'm just follow 

my love justinbieber)  

BERANTAS PENIPUAN! Thanks 
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Pantun Penulis : 

Buah Dukuh 

Buah Pepaya 

Senyum Dulu 

Baru Di Baca 

Nice ☺  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodijah 
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Puisi Penulis  

Remember DijahYellow 

Karya : Hodijah 

Remember DijahYellow 

Hodijah adalah nama aku 

DijahYellow adalah nama terkenal aku 

Dijahyellow berambut pendek 

Yellow adalah warna  

Warna yang cantik 

Warna yang menarik 

Warna yang bersinar 

Warna yang terang 

Warna yang berkilau 

Warna yang amazing 

Amazing untuk di lihat 

Itulah Yellow 

Remember DijahYellow 

Itu Aku. Nice ☺  
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Sinopsis Novel Remember DijahYellow : 

Yellow adalah sebuah nama yang unik, unik karena 

menarik, menarik karena cantik. Yellow merupakan 

seorang gadis yang lucu, imut dan juga pintar. Yellow 

suka sekali dengan tulis menulis. Ingin sekali yellow 

mewujudkan mimpi menjadi penulis terkenal di dunia. 

Yellow memiliki hewan peliharaan yang sangat lucu 

dan pintar, hewan peliharaan yellow adalah seekor 

kucing dan seekor ayam. Kucing yellow di beri nama 

“Oon”, yellow memanggil kucingnya dengan sebutan 

“kucing oon” karena wajahnya yang lucu juga bloon, 

seperti wajah “kucing tom” di dalam film kartun 

“Tom and Jerry”,  selain memelihara kucing yang 

lucu, yellow juga memelihara ayam yang lucu juga 

pintar. Yellowpun mempunyai sebutan untuk ayam 

peliharaannya “Pucho”. Ayam pucho begitu lucu, 

berlenggak-lenggok seakan menari-nari apabila 

yellow akan memberinya makan. Hewan peliharaan 

yellow sangatlah unik, benar-benar sangat unik. 

Yellowpun sangat bahagia, memiliki ayam “pucho” 

dan kucing peliharaannya “kucing oon”.  
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Selain yellow memiliki hewan peliharaan yang lucu 

dan pintar, yellow juga memiliki mimpi yang sangat 

manis, yellow bermimpi dapat bertemu dengan 

“Cowok Tampan Pujaan Hati” bertaraf International 

bernama justinbieber ☺, seperti nama superstar dan 

pengusaha muda yang sukses di international ☺  dan 

jatuh cinta serta dapat membuat yellow bahagia. 

Tanpa di duga, yellow bertemu dengan seorang cowok 

berwajah tampan, kalau di lihat dari taraf 

International, cowok itu super tampan alias super 

ganteng. Pertemuan begitu lucu, hanya melalui sebuah 

akun twitter ☺, tetapi lama kelamaan menjadi akrab 

dan bersahabat. Yellowpun jatuh hati dengan cowok 

bertaraf intrnational tersebut, begitu juga sebaliknya. 

Yellow dan cowok tampan tersebut, sama-sama jatuh 

cinta dan merasakan cinta ☺. Cinta datang tanpa di 

duga, karena cinta hadir adalah dari Tuhan.  

Apa yellow dapat jadian dengan cowok tampan 

bertaraf international itu?  
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Apa “Remember DijahYellow” untuk memiliki 

cowok tampan alias ganteng akan terwujud?  

Bagaimana dengan ayam “pucho” dan kucing 

“oon” yang merupakan hewan peliharaan yellow 

tersebut?  

 

Beli dan Baca Buku ini.  

Keep Smile ☺  

 

 

Hodijah  
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Yellow  

Yellow itu cantik 

Yellow itu imut 

Yellow itu menarik 

Yellow itu lucu 

Yellow itu amazing 

Amazing karena bersinar 

Amazing karena terang 

Amazing karena menarik 

Itulah Yellow 

DijahYellow itu aku. Nice☺   

Hodijah  
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SWEET DREAM DIJAHYELLOW 

Dream adalah mimpi 

Mimpi seperti bunga 

Bunga yang ada dalam tidur 

Dream adalah senyuman  

Senyuman yang mengagumkan 

Kagum karena keindahan  

Dream adalah nyata  

Nyata di dalam kehidupan 

Kehidupan di dalam dunia impian 

Impian manis kehidupan bersama Justinbieber 

Itulah sweet dream dijahyellow. Nice ☺  

Hodijah  
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Justinbieber 

Justinbieber adalah seorang bintang 

Justinbieber adalah seorang pengusaha 

Justinbieber adalah seorang pria 

Pria yang baik 

Pria yang lucu 

Pria yang tampan 

Pria yang menarik 

Seorang pria yang mencintai aku 

Ha ha ha nice ☺  

Itulah My love justinbieber 
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 I LOVE MY JUSTINBIEBER.  

Untuk fans justinbieber : 

Beli dan baca  novel aku “Remember DijahYellow” 

ya…  nice ☺  

My account internet is hacked so 

Now i'm hodijah (dijahyellow)  just using instagram 

@rememberdijahyellow (no follower, i'm just follow 

my love justinbieber)  so nice ☺  

 


