
TIPS KENALAN 
DENGAN ELLISA 

 
“Heiho, balik lagi dengan kita Duo Semprul yang 

pada pagi ini, kita mau bagi-bagi’in info apa nih bung 

biji salak?” suara dari penyiar radio yang terdengar 
hampir seluruh isi sekolah. 
“Jadi gini bung, berita pagi ini diawali dengan salah 
satu teman kita, dia itu betina bro kita sebut saja 
namanya Mawar dan katanya dia mau banget jadi 
primadona sekaligus anak hits di sekolah ini.. 
Menurut lo gimana caranya?” ucap penyiar radio 
dengan panggilan biji salak tersebut. 
“Kalo menurut gua sih caranya gampang bro, yang 
harus lo lakukan adalah post foto lo di instagram 
dengan alis cetar anti badai, taburan bedak bayi dan 
jangan lupa rambut di blow tiap pagi. Lalu yang gak 
kalah penting adalah, lo harus buat seragam sekolah 
lo ketat nya setengah mampus, rok juga harus pres 
dan kalau bisa potong diatas lutut, bawa tas branded 
yang harganya setara dengan cicilan motor 12 bulan 
dan yang terpenting adalah waktu di foto usahain gak 
liat kamera dan bibir mayun2 gitu. Gua jamin lo akan 
jadi cewek ter-hits di sekolah ini,” jawab penyiar 
radio tersebut. 
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Info dari penyiar radio tersebut membuat kami 
bertiga yang sedang berkumpul di kelas terobsesi 
dengan cewek-cewek hits sekolah ini. Kami bertiga 
langsung buka instagram dan banyak sekali cewek-
cewek yang bertebaran dengan pose lengkung dan 
seragam yang ketat. Kastro memberikan tantangan 
berupa kenalan sama cewek hits sekolah ini. 
Kalau soal ini sih, gak diragukan lagi, gua juaranya. 
Dulu kami bertiga sempat melakukan tantangan ini, 
yang menang tentu saja gua. Waktu itu, Bimo sama 
sekali gak dapetin nama dari cewek incarannya, 
Kastro juga gak dapet nama cewenya, hal ini tampak 
beralasan karena Kastro malah mengajak kenalan 
cowok bukan cewek, dan gua lah yang terbaik. Dari 
60 perempuan yang gua ajak kenalan, hanya satu 
yang berhasil. Gua bangga setengah mati. 
“Hai, lagi ngapain?” tanya gua mencoba mendekati 
cewek incaran gua, ini cewek yang ke-58. 
“Dih,” ucap cewek tersebut sambil membuang muka 

kearah yang berlawanan. 
“Hmm, namanya siapa?” 
Setelah itu, dia pergi begitu saja. Gua kejar dan gua 
tanya lagi terus-menerus, tetap saja dia pergi makin 
menjauh. Tak lama kemudian, dia menjawab, 
“Hei nama kamu siapa?” tanya gua yang ke-34 
kalinya. 
“Pergi lo kambing,” ucap cewek tersebut. 
“Cuman mau nanya, nama kamu siapa?” 
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“Berisik,” ucap cewek tersebut. 
Dari situ gua tau, namanya adalah berisik. 
Soal kenalan dengan cewek, gualah pakarnya. Mulai 
saat itu, Bimo dan Kastro hormat sama gua. Kami 
juga bikin video tutorial di youtube ‘CARA 

KENALAN DENGAN CEWEK’ dan banyak sekali 
yang berkomentar negatif. Gua selalu berfikir, 
komentar yang negatif adalah komentar yang 
membangun.  
Buat lo pembaca buku ini, gua akan kasih beberapa 
cara untuk mendapatkan nama dari cewek incaran lo. 

1. Lo harus pastiin bahwa dia seorang 
perempuan, bukan lelaki. 
Dengan lo tau jenis kelaminnya, lo akan lebih 
mudah untuk berkenalan dengan dia. Kalau lo 
belum tau kelaminnya, usahakan untuk 
melihatnya langsung. 
 
 

2. Menyamar menjadi perempuan. 
Kalau lo udah tau jenis kelaminnya, hal kedua 
yang lo lakukan adalah menyamarlah jadi 
perempuan. Dari hasil riset yang gua lakukan 
berbulan-bulan menunjukkan bahwa, wanita 
lebih nyaman dan sering mengutarakan isi 
perasaan dan pikirannya pada sahabat 
perempuannya, maka dari itu jadilah 
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sahabatnya. Gua sendiri sangat 
berpengalaman dengan cara ini, saat itu gua 
gak diakuin lagi sebagai anak oleh nyokap 
dan bokap gua. Lantas gua jadi PSK di 
pinggir jalan. 

3. Pergi ke dukun. 
Kalau cara kedua gak berhasil, masih ada cara 
ketiga, yang perlu lo lakukan adalah pergi ke 
dukun dan meminta bantuan untuk 
mengetahui nama cewek incaran lo. Biasanya 
sih, dukun tersebut akan minta foto dari 
cewek incaran lo, nanti tuh dukun bakalan 
nerawang dan cari tau namanya. Pesan gua 
adalah jangan sampai salah dukun, gua pernah 
sekali nyoba cara ini dan hasilnya adalah, 
cewek incaran gua hamil. Waktu itu gua pergi 
ke dukun beranak. 

4. Hipnotis dia. 
Cara ini sedikit beresiko, gua pernah nyoba 
cara ini. Gua selalu berfikir bahwa, jika gua 
membakar tisu tepat di depan dia, yang terjadi 
adalah orang yang melihatnya akan tertidur, 
layaknya yang dilakukan Uya Kuya. 
Waktu itu gua lagi di restoran dan cewek 
incaran gua kebetulan juga makan disitu, gua 
fikir pakai api yang dihasilkan dari bakar tisu 
saja bisa terhinoptis, gimana kalau sesuatu 
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yang lebih banyak menghasilkan api. Gua 
yakin ilmu hinoptisnya lebih tinggi. Gua pun 
membakar restoran tersebut, saat ini gua 
menjadi buronan cap kadal. 

5. Makan sandal. 
Kalau cara-cara diatas masih gak 
berpengaruh, yang harus lo lakukan terakhir 
kali, cukup mudah, lo harus makan sandal dan 
gantung diri diatas pohon toge, usahakan 
untuk bertahan 10 menit. Bila, dia datang 
menyelamatkan lo, artinya lo beruntung. Tapi, 
jika dia tak kunjung datang, artinya lo udah 
mati. Kebetulan saat ini gua sudah menjadi 
manusia super, gua bisa menembus benda 
apapun. 

Dari cara-cara diatas, semoga dapat membawa hasil 
yang positif bagi kalian para pembaca. Sekian dan 
terimakasih. 

 
 


