
STORY 

 

~Kaget  Siang Bolong~ 

~Pulanglah Sri!~ 

~Salting (Salah Tingkah)~ 

~Suara Hati Rakyat Kecil~ 

~Putri Anakku~ 

~Instruktur Mengemudi~ 
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EVERY HEART has a story to tell 

Some dreams have wings,  

some are torn at the seams 

and just sit there on the shelf 

If you were to walk in my shoes 

You’d see we are all the same 

So find the love inside yourself 

Cause EVERY HEART has a story to tell 

 

(Sara Haze-Every Heart) 
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“KAGET SIANG BOLONG” 

 

“Terkadang dalam hidup ini kita tidak akan pernah 
tau, apa yang akan terjadi terhadap diri kita 
nantinya, selain bersyukur atas pemberianNYA” 
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Siang bolong yang panas gini, gue jalan 

menyusuri kota Jakarta. Panasnya kota Jakarta 

membuat badan serta otak gue tidak sinkron lagi. 

Yang gue pikirkan, hanyalah bagaimana caranya gue 

sampe di rumah gue, lalu, menenggak minuman 

dingin, dan tidur di kamar gue yang berAC. Ini nih 

akibatnya, gue g bisa apa-apa. Naik sepeda nggak 

“gape”, naik mobil......, bisa sihh, tapi nggak di 

bolehin sama mama. SO, terpaksa gue “nyetop” 

angkutan umum atau telpon.  

Kalau sudah panas begini, gue tidak akan 

sanggup lagi berdesak-desakan naik angkot ato 

mikrolet, jadi, gue putuskan untuk ambil cara mahal. 

Naik *TAXI*. Duhhh!!!, gue tau sihhh emang dari 

tempat les gue ini ke rumah gue, yang jaraknya 

berkilo-kilo meter (lebay) jauhnya, membutuhkan 

biaya yang nggak murah. Tapi, mau bagaimana lagii, 

gue udah tidak tahan dengan panas yang semakin 

memanggang tubuh gue. Gue segera telpon *TAXI*. 

 setelah menunggu beberapa menit. Taxi yang 

gue pesan datang juga. Gue buru-buru masuk dan 

menutup pintu Taxi. 

“Seeeegaaaarrrrrr dinginnn huah. Jalan pak!” 

kata gue dengan tawa lebar. 

“Mau kemana mbak?” tanya bapak supir Taxi 

sambil menjalankan mobilnya. Dan gue lihat dari 
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kaca depan, ia tengah tersenyum, wajahnya teduh 

kebapakan. 


