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Ucapan Terimakasih:

Pertama-tama mau berterima kasih kepada
ALLAH SWT atas segala berkatnya kepada
raga ini hingga akhirnya tercapai salah satu
mimpi dan cita-cita dalam hidup untuk
nyumbangin salah satu tulisan yang insya
Allah bermanfaat atau pun menginspirasi
pembaca.
Abis itu mau ngucapin terima kasih kepada
kedua orang tua. Ibu rani kurnianingsih dan
pak arief hidayat. Walaupun mereka gak tau
anaknya begadang ampe malem dimarahin
gak boleh begadang. Padahal anaknya bikin
buku.
Abis itu mau ngucapin terimakasih juga buat
temen-temen
yang
udah
nyumbangin
karyanya berupa puisi dan yang berkumpul
mejadi bab spesial gue buat di buku ini.
Buat adi orang yang selalu ngajak dari dulu
hingga sekarang sampe-sampe ngajak gue
ke pelaminan. Aduh semua aja ajakin gue
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di.hahah tapi tanpa lo gue gak pernah kenal
ama dunia luar. Haha
Buat Rakaccoustic yang udah gue buatin
bab spesial untuk kita. Haha. Dan semoga
jadwal manggung padatnya gak di kampus
doang bro. Semoga ampe luar negeri
atupun luar galaksi ini. Semoga orang yang
download lagu lo banyak juga. dan semoga
mini album lo laku. Nanti kita bikin album
deh bro. haha
Yang paling spesial mau gue ucapin kepada
kopi sachet yang udah nemenin gue nulis
buku ini hingga akhirnya jadi. Sama
@aghniawn :* . semoga buku kamu juga
cepet keluar yah :)
Pokonya semua yang terlibat di buku ini.
Semua yang udah berpatisipasi dalam buku
ini. Dan kamu yang udah baca buku ini.
YOU GUYS ROCK!!! \m/
Deonil studriddge
#YNWA
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Sebelum
Membaca
Alangkah
Baiknya
Kalau
Kita
Membaca
Basmallah :)
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#Believe
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Ini lah gue, gue yang selalu tampil apa
adanya. Ya….gue yang memiliki nama asli ramadhany
deon namun sering di panggil Deon selalu tampil apa
adanya gak pernah neko-neko gue tampil sangat
sederhana seperti anak gaul pada umumnya dengan
umur 20 tahun berambut lurus, berkacamata,
berkulit sawo matang seperti orang melayu pada
umumnya, dan selalu memakai tahi lalat di pipi
sebelah kiri. Oh iyah tahi lalat ini sebuah anugrah
sendiri yang tuhan berikan kepada gue dan suatu
yang agak sedikit mengurangi rasa percaya diri gue
saat gue ngobrol dengan cewek.
Contohnya ketika seorang cewek yang
ngobrol dengan gue ketika kesopanan saat ngobrol
berhadapan harusnya saat mengobrol dengan lawan
ngobrol kita itu saling berpandangan menatap dua
titik matanya. Nah…. sedangkan gue cuman bisa
ngobrol dengan cewek itu menunduk dan melihat
dua titik yang bukan di matanya tapi di dadanya.
Miris.
Tapi pada mitosnya barang siapa yang
mempunyai tahi lalat di pipi sebelah kiri itu akan
menjadi orang sukses. Ini pernah dibilang sama teh
lepi namanya. Seharusnya sih gue nyebut teh Lefi
namun karena pada dasarnya gue orang sunda dan
tinggal di tanah sunda ya gue sih menyesuaikan
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dengan keadaan sekitar yang katanya sih “orang
sunda itu ga bisa ngomong dengan HURUP ‘F’.
padahal semua itu adalah PITNAH!!!”. Nah si Teh
Lepi ini sebenarnya bisa di bilang ade sepupu gue.
Tapi kenapa gue panggil Teteh ya karena dia
umurnya lebih tua dari gue. Oke balik lagi ke
omongan Teh Lepi.
“Deon,,kalo orang punya tahi lalat di pipi kiri itu
tandanya orang sukses Loh!!!”
“oh iyah gitu,??” Tanya gue.
“iya,beneran serius deh”. *Membentukan jari
tangannya membentuk tanda V*.
“ah tapi pemulung aja banyak yang punya tahi lalat
di pipinya”. jawab gue,,,
“ya itu dia pemulung yang punya tahi lalat di pipi kiri
juga sukses jadi seorang pemulung”. Cara ngeles
terbaik yang teh lepi kasi
“WELEH Hmmmmmmhh ”. seru gue dalem hati.
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