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AKHIRAT

Di akhirat, terjadi sengketa perbatasan antara surga
dan neraka, sehingga Malaikat dan Iblis harus
berdiskusi untuk menemukan cara menyelesaikan
sengketa itu dengan cepat.
Iblis mengusulkan diadakannya pertandingan sepak
bola antara surga dan neraka.
Malaikat: “Panas hati telah memengaruhi pikiranmu,
baiklah permainan akan berjalan di satu sisi. Tidak
tahukah kamu, semua pemain terbaik ada di surga?”
Iblis: “Ya, tapi kami mempunyai hampir semua wasit
di tempat kami.”

Seorang Papua mengaku dirinya Leonardo Dicaprio
(pemeran film Titanic).
Suatu ketika ia meninggal dan tiba di akhirat, “Hei,
sapa ngana pe nama?” Tanya Malaikat.
“Beta pe nama Leonardo Dicaprio.” Jawabnya.
“Masa seh ngana pe nama itu?” Malaikat sulit
percaya. “Tunggu, saya batelepon dulu.”
Orang Papua itu bingung, Malaikat mau menelepon
siapa?!
Malaikat: “Halo, boleh batanya, sebenarnya Titanik
itu tenggelam atau terbakarkah? Napa Leonardo
Dicaprio so angus begini?!”
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ilmuwan berkompetisi untuk lebih cepat
mendapatkan ukuran pasti ketinggian menara sebuah
mercusuar.
Ilmuwan Amerika, menggunakan teori tekanan
diferensial dan memastikannya lagi dengan memanjat
menara lalu menurunkan tali berbandul hingga
menyentuh tanah, kemudian turun untuk mengukur
panjang tali.
Ilmuwan Jepang, meletakkan sebuah garis acuan lalu
mengukur sudut ke atas menara dari kedua ujung dan
bekerja diluar tinggi, menggunakan trigonometri.
Ilmuwan Indonesia akhirnya memenangkannya,
dengan mengajak kontraktor menara ke sebuah bar
lokal dan membelikannya minuman, hingga ia
memberitahu ukuran pasti ketinggian menara.

1 hari kamu ga kirim sms, wajar aja.
10 hari ga kirim, mungkin ga punya pulsa.
20 hari ga kirim, mungkin lagi bosan.
30 hari ga kirim, mungkin udah ga mau lagi
barengan.
40 hari ga kirim, udah saatnya aku ziarah.
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Seekor gagak hitam hanya bertengger diatas pohon
tanpa melakukan apa-apa sepanjang hari. Seekor
kelinci memerhatikannya dari bawah, “Boleh aku
duduk sepertimu tanpa melakukan apa-apa sepanjang
hari?”
Gagak hitam: “Tentu, kenapa tidak?”
Sang kelinci duduk dibawah pohon, beristirahat.
Tiba-tiba seekor rubah muncul, menerkam sang
kelinci, dan melahapnya.
Pesan Moral:
Untuk duduk santai tanpa melakukan apapun, maka
duduklah ditempat yang setinggi-tingginya.

Kalimat Bijak:
1. Cinta itu fotogenik, yang memerlukan tempat
gelap untuk berkembang.
2. Cintailah tetangga dan berusahalah jangan sampai
tertangkap basah.
3. Dibelakang setiap pria sukses ada seorang wanita
hebat, dibelakang setiap pria gagal ada dua
wanita bodoh.
4. Hematlah air, maka mandilah dibawah pancuran
bersama kekasih.
5. Janganlah engkau MELINDUNGI orang lemah,
karena LINDUNG bisa menambah lemah orang.
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Bioskop-bioskop Indonesia berhenti menayangkan
film-film horor sensual dan vulgar produksi lokal
karena protes berbagai pihak. Sehingga, banyak
bioskop terpaksa tutup sementara dan beralih fungsi
sebagai pemakaman, sampai waktu yang belum
ditentukan.

Dengan adanya naturalisasi pemain sepak bola di
Indonesia, seharusnya kita sebagai bangsa pribumi
merasa malu. Sebab, dengan kedatangan para pemain
naturalisasi tersebut, ternyata membawa perubahan
yang cukup besar dalam peningkatan prestasi.
Oleh karena itu, berhati-hatilah bagi yang
berkomentar miring tentang pemain naturalisasi,
sebab bisa jadi akan ada perubahan besar untuk
komentator naturalisasi.

Tahukah,
Bahwa duren itu dibelah bukannya dibedong?
Bahwa kamu adalah anak dari orangtuamu?
Bahwa orang yang jatuh dari sepuluh ribu meter pasti
selalu menghadap Tuhan?
Bahwa rasa malu tak dapat diukur menggunakan
kemaluan?
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Krriingg..
“Halo, selamat siang, dengan bapak Budi?”
“Sudahkah anda tinjau kembali kontrak yang saya
kirimkan?”
“.. jadi sudah selesai. Anda akan kirimkan balik pada
saya lewat e-mail.”
“Alamat e-mail saya? Sejujurnya, saya tidak ingat!”
“Tunggu sebentar, saya periksa dulu.”
“LISAA.. APA ALAMAT E-MAIL SAYA?!”
“BUKAN BUKAN,
RUMAH SAYA!”

ITU

ALAMAT

E-MAIL

“Dengar, saya tidak menemukannya.”
“Saya akan periksa dulu dan menelepon anda
kembali.”
“Oh!.. anda akan keluar makan siang..”
“Kalau begitu, saya akan kirimkan alamat e-mailnya
lewat faks, sehingga anda bisa mendapatkannya
setelah kembali nanti.”
“Berapa nomor faks anda?”
“Apa! Anda tidak tahu?!”
“Baiklah, ini yang akan kita lakukan. Anda e-maili
saya nomor faks anda dan saya akan memfaks anda
alamat e-mail saya..”
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Suatu pagi di sebuah pondok pinggir danau, seorang
wanita merasa jenuh dengan suasana sekelilingnya.
Saat suaminya tidur sekembalinya dari memancing,
ia memutuskan pergi dengan menggunakan perahu
sang suami ke tengah danau, dilemparkannya
jangkar, dan dibacanya buku yang telah dibawanya.
Tak lama kemudian, datanglah petugas penjaga
danau yang tiba-tiba merapatkan perahunya.
Petugas: “Selamat pagi, bu. Apa yang sedang ibu
lakukan disini?”
Wanita: “Baca buku.” Ia membatin, nga liat apa,
jelas-jelas lagi baca buku?!
Petugas tersenyum memberitahukan: “Ibu sedang
berada di area terlarang untuk memancing.”
Wanita: “Oh, maaf, pak, tapi saya sedang baca buku,
bukan sedang memancing.”
Petugas: “Betul, tapi ibu telah membawa peralatan
yang lengkap untuk memancing, jadi ibu bisa kapan
saja memancing.” Jelasnya. “Saya terpaksa harus
membawa ibu ke kantor dan memberikan surat
pelanggaran.”
Wanita: “Surat pelanggaran hanya untuk baca
buku?!” Tidak mau kalah gertak, “Kalau begitu, saya
juga akan menuntut bapak karena pelecehan seksual.”
Petugas (terperanjat): “Apa! Menyentuh ibu pun,
saya tidak.”
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Berbohong? Kamu percaya, kan!
Buktikan di „Permainan Angka Interaktif‟ ini.
Percayalah, 100% akurat dan kamu pasti setuju!
A. Pilih nomor favorit kamu (antara 1 s/d 9), sudah
dapat? Tinggal pilih apa susahnya.
B. Kalikan 3. Mudah sekali.
C. Tambahkan 3. Anak TK juga bisa.
D. Lalu kalikan 3 lagi. Perlu pakai kalkulator kah?
Bisa lah!
…..

Pohon rambutan Parmin makin hari makin lebat
berbuah, karena kuatir dicuri, ia memasang papan,
bertulisan:
MESKI GUE GA LIAT LU AMBIL, TAPI TUHAN
LIAT ELU!
Besok paginya, Parmin terkejut melihat rambutannya
habis dicuri, dan melihat papan yang dipasangnya
sudah berganti tulisan:
BIAR TUHAN LIAT GUE, TAPI DIA GA AKAN
KASIH TAU ELU!!

8

Suatu malam, sepasang suami istri sedang tertidur
pulas.
Tiba-tiba sang istri mengigau,
Suamiku pulang!”

“Say,

bangun!

Dengan cekatan, sang suami bangun lantas melompat
ke luar jendela.
…..

2 wanita dengan serius menonton berita jam 9
malam di sebuah televisi, tentang seorang lelaki yang
mengancam akan bunuh diri dengan melompat dari
lantai 40 sebuah apartemen.
Wanita 1: “Aku bertaruh 500 ribu, kalau lelaki itu
benar-benar tidak akan lompat?”
Wanita 2: “Baik.” Mengeluarkan beberapa lembar
uang kertas dan menaruhnya diatas meja depan
mereka. “Setuju!”
Siaran berita pun terpotong jeda iklan.
…..
“Bahasa Inggrisnya, „rindu‟, apa?”
“Miss.”
“Aku merindukanmu?”
…..
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Seorang majikan yang mencurigai suaminya
berselingkuh dengan
menjebaknya.

pembantunya,

berinisitaif

Majikan: “Inah, malam ini saya akan
dikamarmu dan kamu tidur disofa atas.”

tidur

Pembantu (bersuara gemetar): “Ba..ba..baik, nyah.”
Malam tiba.
Inah membuntel perlengkapan tidurnya lalu menaiki
tangga, dan sang majikan memasuki kamar Inah,
berbaring dengan tutupan kain, lalu mematikan
lampu, siap menjebak sang suami peselingkuh.
…..

Seorang dokter tua dan seorang ustad duduk
bersebelahan dalam sebuah pesawat. Sore itu,
penerbangan mengalami penundaan sebentar karena
alasan teknis, hingga akhirnya tinggal landas, dan
pilot serta para pramugari maskapai meminta maaf
lewat pengeras suara dengan menawarkan minuman
gratis untuk para penumpangnya.
…..

Wartawan tengah mewawancarai seorang wanita
tertua berusia 120 tahun.
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