
Jambul Galautulistiwa?

Ini buku tentang apa sih? Apakah ini tentang teknik 
menata jambul yang benar? Ataukah kisah seseorang 
berjambul yang sedang galau lalu tersesat di tengah garis 
khatulistiwa? Hm, gue kasih tahu ya, bukan! Ini sama 
sekali bukan tentang itu. Ini cuma tulisan iseng gue aja 
tentang:

 Jam: Jamannya Update Status & Nge-Tweet  (100 
status facebook atau tweet yang ada di sekitar 
kita)

 Bul: Bul Ngibul & Bal Gombal (100 gombalan 
lucu, aneh, nyeleneh, dan unik yang semoga aja 
bisa membuat cewek klepek-klepek karena 
tersanjung atau klepek-klepek karena mau 
muntah)

 Galau: Galau Quotes Untuk Para Galau-ers (100 
kalimat galau yang bisa bikin miris hati meskipun 
gak sedikit juga sih kalimat yang cocok disebut 
sebagai kalimat pemberontakan (pemberontakan 
dalam urusan per-galauan tentunya))

 Tu: Tun Tun Tun Mari Berpantun (100 pantun 
dengan berbagai tema, mulai dari persahabatan, 
cinta, motivasi, sampe ucapan hari raya)

 Lis: List Tebakan Artis Yang Agak Miris (100 
tebak-tebakan just for fun tentang nama-nama 
publik figur yang diplesetin)
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 Ti: Tiada Hari Tanpa Tertawa (100 cerita pendek 
komedi)

 Wa: Waktunya Merenung (100 quotes motivasi 
atau kalimat bijak yang mudah-mudahan bisa 
menjadi cambuk dan motivator kita supaya lebih 
optimis dalam memandang hidup. #serius)

Maka dengan kerendahan hati, terimalah persembahan 
gue ini..

Jambul Galautulistiwa.

#NB: Minta testimoni-nya ya di kotak komentar 
nulisbuku.com/books/view/jambul-galautulistiwa
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Masih gak ngudeng juga? Ya udah, gue kasih cuplikan 
per-bab-nya aja deh, ini dia...

BAB I
Jamannya Update Status & Nge-Tweet

16
Dear @ladygaga, keluargaku lagi pengen makan daging 

nih. Boleh gak kita ngambil dari lemari bajumu?

45
#nowwatching kebakaran rumah tetangga.

95
Sayang saat ini aku bener-bener gak bisa nelfon & bales 

sms kamu. Aku gak punya pulsaaaaa..!!!
Baru saja melalui 0.facebook.com

***

BAB II
Bul Ngibul & Bal Gombal

5
Cowok : Aku tetap mencintaimu walaupun 

  kamu tiba-tiba menjelma menjadi 
  virus hepatitis, dengan syarat...

Cewek : Apa?
Cowok : Yang kamu serang itu adalah hati 

    aku.

17
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Cowok : Kamu mau kan bantuin aku bikin 
  rumah?

Cewek : Rumah apa?
Cowok : Rumah tangga yang bahagia.

20
Cowok : Kamu tahu gak hari ini semua 

  bidadari matahin sayap-sayap 
  mereka? 

Cewek : Kenapa harus dipatahin?
Cowok : Karena mereka sadar, gak perlu 

  punya sayap untuk menjadi bidadari 
secantik kamu.

***

BAB III
Galau Quotes Untuk Para Galau-ers

6
Kau seperti pembuat kue ulung. Mampu meracik adonan 
cinta, membumbui kisah dengan rasa manis atau pahit, 

mengaduk-ngaduk perasaan suka dan duka, serta mampu 
menciptakan makanan dalam berbagai bentuk, baik 

bentuk hati atau petir.

15
Pagi kau nembak aku. Siang kau bilang sangat 

mencintaiku aku. Sore kau mengajakku tunangan. Namun 
sayang, malamnya kau mengingatkan aku bahwa hari ini 

adalah April Mop!
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19
Bapakku penghulu. Ibuku penata rias. Kakakku pemilik 
gedung. Tanteku event organiser. Tapi sayangnya sampai 

detik ini aku belum pernah bekerjasama bersama mereka. 
Huh!

***

BAB IV
Tun Tun Tun Mari Berpantun

3
Jalan-jalan ke Maluku
Di Maluku beli cuka

Jika kau berteman denganku
Kita akan terus bersama lalui suka dan duka

30
Ke warung depan beli penyedap rasa

Si abang warung malah memberi jamu
Sesekali aku sangat tersiksa

Ketika tahu obat rinduku hanyalah suaramu

51
Berbagi kebahagiaan kepada sesama manusia

Sebuah kebahagiaan yang takkan pernah berhenti
Jangan pernah berhenti menuntut ilmu karena usia

Karena kita harus tetap belajar sampai mati

***
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BAB V
List Tebakan Artis Yang Agak Miris

1
Siapakah artis yang suka dikurung?

Shireen Sangkar

11
Siapakah artis yang hobinya piknik?

Tina Tour

57
Siapakah artis yang kemana-mana selalu berdua?

Nia Daniati & Kiki Amalia

***

BAB VI
Tiada Hari Tanpa Tertawa

15
Rumah Paling Hebat

Tiga orang anak SD sedang membanggakan rumah 
mereka masing-masing.
Anak I : Rumahku hebat, disampingnya ada 

  kolam renang!
Anak II : Rumahku lebih hebat, di 

  sampingnya ada danau!
Anak III : Hm, rumahku deh yang paling 

  hebat, disampingnya ada sungai 
  cokelat.
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Anak I & II : Wah hebat! Emang rumah kamu 
  dimana?

Anak III : Itu rumah kumuh di samping 
  Ciliwung, sungainya cokelat banget!

17+

Si Pintar bermain ke rumah Si Oon.
Si Pintar : On, rumah lo rame banget?
Si Oon : Iya Pin ada 17 orang, soalnya 

  disuruh sama stasiun TV-nya.
Si Pintar : Maksudnya?
Si Oon : Tuh liat gak tulisan di tv di pojok 

  kanan atas? 17+. Itu tandanya kita 
  harus nonton acara itu 17 orang lebih 
  Pin!

Si Pintar : Dasar O'oooooon..!!!

93
Akibat Mimpi

Percakapan seorang majikan dan seorang satpam.
Satpam: Tuan, semalem saya bermimpi bahwa tuan akan 
menjadi orang terkaya di negeri ini!
Majikan: Kamu saya pecat!
Satpam: Kan mimpi saya itu bagus tuan? Kenapa saya 
dipecat?
Majikan: Karena gara-gara semalem kamu mimpi, rumah 
saya jadi kemalingan!!!
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***

BAB VII
Waktunya Merenung

27
Sesuatu yang besar berasal dari sesuatu yang kecil. Untuk 

mencapai hitungan kesepuluh, kita harus memulainya 
dari angka satu.

34
Melalui mata kita belajar. Melalui otak kita mengerti. 

Melalui hati kita belajar mengerti.

45
Tuhan bukan tidak mengabulkan doa kita. Namun 

mungkin Dia mengabulkannya di waktu yang tepat atau 
menggantinya dalam bentuk yang berbeda.

***


