
‘hopfully tomorrow is better than the day before . amin’ 

‘hoping to dispose of the status of singles . amiin’ 

 

 

 

 

 

“teka teki teka teko ular mati bisa merokok” 

NINE 

RIDICULOUS 

STORY 

“Cerita konyol yang terselip di hari-hari gua 

selama dijakarta dan hasil buah pemikiran 

sendiri, yang juga konyol. ” 
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1. 

Semua tentang ingus . 

 

 

 

Oh ingus . . . 
hinggap kesana kemari . . 
kau datang dan pergi . . 

Oh ingus . . 
mau pagi ataupun petang . . 
mengapa kau selalu datang . . 
 

Oh ingus . . 
seiring berlalu . . 
kau tetap disisiku . . 
 
Oh ingus . . 
yang rintik rintik . . 
mengapa warna mu hijau ? . . 
satu hal yang ingin aku tanyakan . . 
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 Malam  ini jakarta  hujan deras , sederas 

ingus gua  yang lagi on fire hinggap di hidung 

gua yang mancung . hari ini hari yang berat , gua 

mesti ngebawa ngebawa ingus kemanapun gua 

pergi . ingus itu bagaikan teman yang diam diam 

menyakitkan , kadang bikin kesal , kadang ngajak 

berantam dan banyak juga kadang kadang yang 

lainnya . hari ini gak ada yang berani macam 

macam sama gua , karna gua punya ingus . 

terkadang gua suka nyemprotin ingus dengan 

dosis tinggi buat orang yang suka ngeganggu gua 

, itu kalau gua lagi ada ingus .  

 

 Gua duduk bersila didepan laptop diatas 

bantal yang gak ada sarungnya . sambil dengerin 

lagu lagunya beyonce yang berirama tinggi , 

disertai ketukan dari ingus gua yang turun naik 

seperti sedang nyesuain ritme sama lagu yang lagi 

gua dengerin . dikosan malam ini sepi , entah 

kemana para penghuni kosan dimalam yang 

cerah dengan ingus ini . dikosan cuma si pandu 

yang lewat depan kamar gua dengan jemuran 

ditangannya sambil ngegedor pintu kamar  . 

  Karna gua lagi ingusan , kali ini gua 

memutuskan untuk tidur lebih cepat . dan gua 

pun bermimpi ;  

 


