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First of all, Gue mau mengucapkan terima kasih

yang tidak hentinya kepada Allah SWT buat segala
yang diberikan-Nya, sampe buku ini bisa terbit.

Buat Mama dan Papa untuk semua dukungannya. Kalo
ada reward “The Best Parents in the World” gue
sangat yakin, papa dan mama yang bakal dapet. 
Buat Reyzi Adrian, walaupun gue heran kenapa lo lebih
mirip sama onta dibanding mirip dengan adeknya
sendiri, gue berterima kasih banyak buat
semangatnya. You’re the best, Bro!
Buat keluarga gue, terima kasih banyak. Karena yang
selalu gue inget adalah:

Family.. always comes first.
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Buat semua temen-temen, dari yang masih selekan
sampe yang masih bertemen baik. Buat Tomcil,
makasih desain covernya!
Dan tentunya buat kalian semua yang udah beli buku
ini. Biar ngerasa spesial, nih gue kasih kolom. Isi sendiri
ya nama kalian:
Makasih buat __________ yang udah beli buku ini.
Dan makasih juga untuk semua pihak yang terlibat
dalam pembuatan buku ini. Enjoy the book! 

Reyza Rizky
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about the writer:

Okeh.
Buat yang belum tau, nama gue Reyza Rizky.
By the way, tulisan Reyza Rizky-nya gue Bold tuh,
keliatan nggak? (Oke… Nggak penting.)
Lanjut.
Kalo di dunia nya si Maya sih, gue biasa
mempublikasikan nama gue sebagai Reyza Bahfen.
Bukan, Bahfen bukan nama yang sengaja gue buat
untuk terlihat keren.
Bahfen adalah nama famili gue. Bukan nama buatan.
Bukan nama abal-abalan. Bukan KW-an. Bukan
Grade AAA-an. Bukan grade ORI juga.
(Ini kenapa jadi ngomongin kualitas jersey gini?)
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Hal penting pertama yang harus kalian tau:
Gue adalah kembar identik dari Adam Suseno Sandler.
Sebelum akhirnya dipertemukan kembali sama dia, gue
sempet punya masa lalu yang kelam.
Gue terpisah dengan keluarga pas masih bayi.
Gue diculik orang gila, dan ditinggalin disebuah gubug.
Sampai pada akhirnya ada pemulung bernama Pak
Sugito yang nemuin dan ngangkat gue jadi anaknya.
Dari situlah gue tumbuh besar dan diasuh oleh Ibu tiri
yang galak dan suka ngepret punggung gue sampe
merah-merah.
Tapi, gue cukup bahagia karena punya sahabat
bernama Jejen.
Jejen selalu menemani gue disaat apapun gue
membutuhkan dia, kecuali pada saat boker. Pada saat
boker yang gue butuhkan adalah jamban, bukan Jejen.

Wait, itu bukannya cerita film ‘Joshua oh Joshua’ ya?
…… Abaikan.
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Buku “Me, Myself and My Absurd Life!” ini
tentunya berisi kejadian absurd yang ada dihidup gue.
Bukan hidupnya Feni Rose. Bukan Saipul Jamil. Bukan
Tantowi Yahya. Bukan juga Sonny Tulung. Apalagi
Adam Suseno.
Buku ini 100% tentang gue.
Mungkin ada yang berbatin dalem hati,

“Terus, buat apaan beli buku yang isinya tentang
idup lo?! Cih! Nggak penting!”
Tujuannya sangat simple: Gue mau berbagi cerita
buat diketawain bareng-bareng. Karena gue yakin,
setiap orang pasti punya kejadian lucu dan absurd
dalam hidupnya. It would be great kalo cerita-cerita
itu bisa dibagi dan diketawain bareng-bareng. 
Dan di akhir, gue mau mengutip kalimat dari idola gue.

“I find it funny how comedy is actually tragedy on a
different angle.” -- Raditya Dika.
Langsung aja dibaca bukunya, Yah!
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