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Prakata
Segala puji dan syukur hanya tertuju kepada Alloh SWT.
Sholawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW.
Semoga syafaat-nya mengalir untuk kita semua di hari
akhir nanti.
Buat ibu gue, ibu kece anti memble, paling keren se-RT
(se-dunia maksud gue). Terima kasih udah ngerawat gue
sampe jadi anak seganteng ini. (Gak boleh protes!). Dan
untuk bapak gue (Almarhum). Semoga kasih sayang-Nya
menyertai-mu di alam sana.
Terima kasih juga buat semua temen gue, temen sekolah,
kuliah, kostn, sampe temen kantor. Terutama buat Doris
yang sudah rela (padahal dipaksa, haha) ngedit semua
tulisan gue. Terima kasih juga buat Wia yang udah ngasih
ide dan masukan buat keseluruhan isi buku ini, semoga
kalian berdua tambah kece, enteng jodoh, dan terhindar
dari fitnah jomblo.
Terakhir, gue mau ngucapin terima kasih sebanyakbanyaknya pada mereka para fakir asmara, mafia cinta,
dan korban perihnya harapan fana sebagai narasumber.
Semoga kalian diberkahi Tuhan. Aamiin.

Salam Move On,
Otong Sunandar
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#1
GADO-GADO GALAU
“Anak kost kampreeet….!! Bayarrrr….!!!” Teriak si mbak
tukang gado-gado yang geram dihutangin mulu sama
anak kost. Kayak gue. (Bhwuahahaha…!) *pose: kayak
buta*
Dia ngejar gue sambil naik elang. Menembus awan,
menyebrangi lautan. (Halah!). Gue pun menghindar
dengan melompat ke jurang. Untunglah akhirnya gue
selamat, tapi langsung pergi ke akhirat. (Ngenes!) 
Tapi santai sob, gue bukannya mau cerita tentang kisah
kamfret-nya gue sebagai anak kost kreatif (kere-kere tapi
aktif – aktif ngutang di warung) dengan penjual gadogado pelit. Biarlah itu menjadi urusan kami berdua. *eluselus perut*
Sesuai judulnya yaitu ‘Gado-Gado Galau’, sebenarnya
gue juga bukan mau cerita tentang kisah toge dan tahu
yang saling marahan karena toge ketahuan selingkuh,
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atau cerita kol yang murung terus di panci, karena dia jadi
korban PHP tukang sayuran.
Sama sekali bukan!
Karena kalau bener ada gado-gado yang galau,
kejadiannya bakal absurd banget sob. Misalnya nih, pas lo
lagi laper-lapernya, trus lo masuk ke sebuah warung
gado-gado, “Mbak, pesan gado-gado-nya satu ya” pesan
lo sama si mbak.
Si mbak pun langsung menjawab “Maaf mas, belum bisa
nerima pesanan gado-gado. Toge sama kerupuk lagi
marahan nih, apalagi kol.. dia baru aja jadi korban PHP,
dia murung terus di panci” (Absurd banget!) 
--Sekali lagi, gue bukan mau cerita tentang kisah galaunya
makanan. Tapi, gue dalam buku ini akan banyak bercerita
tentang masalah hati sob, tentang perasaan, kegalauan,
harapan, dan cintahhh…! *mangap-mangap*
Cinta itu selalu punya banyak ragam kisah untuk
diceritakan.
Perasaan senang, sedih, marah, galau, bahkan absurd,
seolah semua jadi satu paket yang tak terpisahkan jika
kita bicara tentangnya. Seperti gado-gado, ada manis,
pedas, asem, dan ada kecutnya juga seperti ekspresi
mereka yang keukeuh menolak cinta temennya sendiri.
Itu alasan kenapa buku gue ini dikasih nama ‘Gado-Gado
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Galau’. Semua cerita yang bikin gereget dan bikin ketawa
ada di buku ini.
Cerita cinta mereka yang diam-diam sama temannya
sendiri. Cerita mereka yang terbuai cinta buta di awal
hubungan, tapi akhirnya terjerat perihnya harapan fana
di akhir cerita cinta mereka. (Tragis!)
Selain itu, ada juga cerita kegalauan yang absurd. Anakanak remaja yang kebelet move on padahal galau aja
belum pernah, apalagi ngerasain jatuh cinta. Cerita para
fakir asmara yang mengemis cinta di jalanan. Cerita
korban PHP yang berusaha bunuh diri dengan minum
obat pencahar biar ngepet terus-terusan. Sampe cerita
playboy sebagai mafia asmara, mereka ingin tobat dari
kejahatan cintanya, lalu ingin segera menjadi pencinta
yang soleh.
Gak hanya itu, klasifikasi jomblo dan tips mencari
perhatian seseorang juga dibahas dengan gokil dan
absurd ada dalam buku ini, dan pastinya bakalan bikin lo
nyengir-nyengir ampe rahang lo keplintir.
Pokoknya banyak cerita cinta gokil lainnya yang selama
ini tak sadar lo rasakan dalam kehidupan sehari-hari, gue
bahas di buku ini.
--‘Gado-Gado Galau’ mengisyaratkan bahwa meskipun
nyatanya hidup harus penuh warna, namun terkadang
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pada episode tertentu hati tak pernah rela membiarkan
mata meneteskan air kesedihannya.
Setiap detik, menit, jam, merupakan bagian dari episode
hidup yang harus kita lalui, dan hanya dengan
keterbukaan dan kebesaran hati, kita mampu menangkap
makna dibalik semuanya. (Tsah!) 
Kesedihan ibarat malam. Gelap, pengap, dan dingin. Tapi
itu sementara. Fajar kan segera menyeret hidup lo
menyambut bahagia.
Dan cinta itu ibarat angin, tak pernah permisi untuk
menyentuh hati, lalu bergerak bebas memilih tambatan
yang selama ini dicari.
--‘Gado-Gado Galau’ merupakan wujud keromantisan yang
berbeda dalam menikmati sebuah perjalanan hidup.
Keromantisan yang berbalut tawa, senang, geli, tapi
tentunya penuh makna.
Dan.. Ngomongin soal keromantisan, gue jadi pengen
curhat dikit. Gue tu kapok sob jadi cowok keren dan
romantis. (wueks!). Karena apa? Karena sampai saat ini,
jaring-jaring cinta yang gue tebar suka salah sasaran sob.
(nasib baik belum berpihak sama gue)
Gue deketin Maya, yang kepincut malah emaknya. Gue
gebetin Nia, yang klepek-klepek malah temennya, Joko.
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Gue pelet Riani, dia malah kesurupan dan teriak-teriak
“Aku ora sudi..!! Ora sudi punya cowok namanya Otong!”.
(ini kamfret dan nista banget sumpah!)
Terakhir gue nekat sob, gue coba tembak langsung
hatinya Rianti, dan lo tahu apa yang terjadi? Dia masuk
UGD. (Gara-gara gue tembak pake senapan angin). 
Meski sekarang cinta gue dilalerin terus-terusan garagara belum ada yang menyambut dengan penuh
kesadaran. (karena yang udah-udah, kebanyakan cewek
lagi gak sadar nerima cinta gue ). Tapi, gue akan tetap
tegar berdiri, seperti si ‘titit’ dikala pagi, tegak menjulang
tinggi. 
Apapun cerita hidupnya, kita harus sadar bahwa hidup
tak selalu indah untuk dirasa, dan kita juga harus sadar
bahwa hidup tak selalu perih untuk ditangisi.
Hidup punya aturannya sendiri. Karena hidup penuh
warna itu adalah indah, sama seperti gado-gado.
--o0o--
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