PENDAHULUAN
Jaman sekarang, sudah teramat umum untuk
kebanyakan buku mempunyai pendahuluan panjang,
yang menjelaskan alasan penulisan isi buku
bersangkutan.
Tapi ini adalah buku lelucon, penyajian kompilasi
lelucon baru dan lelucon lama yang tidak usang teruji
waktu, dari berbagai surat kabar, internet, dan media
komunikasi yang bersifat baru, selalu baru, dan
diperbarui.
Dalam buku ini, kita hanya ingin membaca,
tersenyum, lebih lagi, tertawa lebar, terbahak-bahak,
lebih-lebih lagi, terpingkal-pingkal, akibat efek
samping ANTI PERENGUT: MASIH.
Jadi, yuk! Mulailah!
Perhatian!
Buku ini hanya untuk kepentingan humor. Adanya
kesamaan dan/atau kemiripan nama, tokoh, karakter,
tempat, dan waktu, hanya kebetulan semata.
Tanpa mengurangi maaf,
Tidak ada hewan dan/atau tumbuhan yang disakiti
selama penulisan buku ini.
Edfian

AGENDA

Dalam

sebuah seminar,
menyampaikan temuannya.

seorang

ginekolog

Ginekolog: “Saya pernah mendapati seorang pasien
saya memiliki vagina seperti buah melon.”
Seorang koleganya spontan angkat tangan,
mengajukan keberatan, “Dalam kasus-kasus tertentu,
kita dapat menjumpai vagina dengan bentuk dan
ukuran yang berbeda, tentulah dapat sama-sama kita
terima. Namun menurut saya, terlalu mengada-ngada
jika anda mengatakan pernah menemukan vagina
dengan bentuk dan ukuran sebesar buah melon?”
Ginekolog: “Siapa yang berbicara tentang bentuk dan
ukuran?” Tanyanya balik. “Saya berbicara tentang
rasa.”

Sebuah balai lelang mendadak ramai, ketika tiba-tiba
pimpinan lelang mengumumkan, “Seorang pria
dalam ruangan ini telah kehilangan dompet berisi cek
sebesar 100 juta rupiah. Bagi siapa yang
mengembalikan, akan diberikan hadiah berupa uang
sebesar dua puluh juta rupiah.”
Suasana yang sejenak hening mendadak pecah oleh
teriakan seorang pria dari barisan belakang, “TIGA
PULUH JUTA RUPIAH?!”
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Dokter: “Penyakit yang diderita istri anda belum bisa
dipastikan, apakah Alzheimer atau AIDS?”
Suami
pasien:
memastikannya?”

“Bagaimana

kita

Dokter (berpikir sejenak): “Saya ingin
melakukan percobaan kecil minggu ini…

bisa
anda

Dokter: “Suster, bagaimana keadaan anak yang
kemarin menelan koin seribuan?”
Suster: “Sampai sekarang belum ada kembaliannya,
dok!”

Dokter

gigi: “Nenek terkena anemia, yaitu
kekurangan sedikit darah. Sesampainya nanti
dirumah, nenek harus mulai banyak makan makanan
tinggi zat besi.”
Nenek: “Mana mungkin, dok. Gigi saya saja tinggal
dua, itupun sudah susah untuk menggigit kacang
apalagi untuk menggigit besi.”

Pasien: “Dokter yakin kalau saya menderita
pneumonia, sebab saya pernah dengar seorang dokter
yang merawat pasien penderita pneumonia tapi
akhirnya meninggal karena tifus?”
Dokter: “Jangan kuatir,…
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INFO

7 Tipe Cewek:
1. MUSIK – MUngil tapi aSIK.
2. BIOLA – BIbir Olahraga tangan merajaleLA.
3. DRAM – DRamatis dan kejAM.

9 Pengertian Komputer:
1. Komputer, adalah cara yang lebih menyenangkan
untuk mengerjakan pekerjaan sama yang bisa
dikerjakan tanpanya.
2. Komputer lebih memudahkan mengerjakan
banyak hal, tapi banyak hal yang lebih mudah
dikerjakan, tidak perlu dikerjakan.
3. Komputer mengikuti perintah bukan niat.
Komputer seperti lelaki, mempunyai banyak data tapi
masih saja tidak mengerti.

44 Hukum Seks:
1.

Banyak hal yang lebih baik daripada seks, dan
banyak hal lain yang lebih buruk daripada seks,
tapi tidak ada yang menyerupainya.

42. Tidak mungkin mendapatkan seorang bayi dalam
satu bulan dengan menghamili sembilan wanita.
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KERJA

2 pemburu selalu bertemu setiap sore setelah
berburu. Pemburu 1 selalu berhasil membawa kulit
beruang sedangkan pemburu 2 sama sekali bertangan
hampa.
Akhirnya, pemburu 2 bertanya pada pemburu 1.
Pemburu 2: “Bagaimana caranya
menangkap beruang setiap hari?”

kamu

bisa

Pemburu 1: “Ah, itu gampang!” Jawabnya. “Aku
mendatangi salah satu terowongan dibawah bukit itu,
berdiri didepannya, dan berteriak, „Hei beruang jelek
dan tolol, perlihatkan dirimu keluar dari terowongan
ini! Beruang itu pun keluar dan aku dengan mudah
menembaknya.”
Pemburu: “Oohh.., baiklah aku akan mencobanya.”
…

4 pelamar dalam tahap akhir wawancara untuk
sebuah pekerjaan prestise.
Sang manajer memanggil mereka satu persatu dan
menanyakan satu pertanyaan pada masing-masing
mereka.
…

Kantor yang sedikit kertas mempunyai kemiripan
dengan kamar mandi yang kekurangan kertas.
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Jika kering tambahkan pelembab, jika lembab
tambahkan pengering.
Selamat, sekarang anda adalah Dermatologis.
Tanya: “5 orang berdesakan dibawah sebuah payung
kecil, kenapa tidak seorang pun terkena hujan?”
Jawab: “Karena memang ga hujan.”
Tanya: “99 hal yang disenangi wanita?”
Jawab: “1 belanja, lainnya.. 98.”
Tanya: “Kepanjangan BTS?”
Jawab: “Butuh Tambahan Sinyal.”
Tanya: “Tempat cuci tangan yang kudu lepas sendal
kalo lewat?”
Jawab: “Wes ta‟ pel.”
Tanya: “Tulang yang ga pernah keujanan?”
Jawab: “Tulang kering.”
…
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Suatu hari, seorang pemuda kota yang sedang
melancong ke sebuah desa, berpapasan dengan
seorang penggembala kambing yang sedang
beristirahat.
Pemuda: “Maaf, pak, boleh nanya nih?”
Gembala: “Boleh.”
Pemuda: “Kambing-kambing bapak sehat-sehat, ya.
Bapak kasih makan apa?”
Gembala: “Yang mana dulu nih, yang hitam atau
yang putih?”
Pemuda: “Hmm.. yang hitam dulu, deh.”
Gembala: “Oh, kalo yang hitam makannya rumput
gajah.”
Pemuda: “Kalo yang putih?”
Gembala: “Yang putih juga.”
Pemuda: “Oohh..” Angguk-angguk. “Kambingkambing bapak kelihatannya kuat jalan, ya. Berapa
kilo jalannya setiap hari, pak?”
Gembala: “Yang mana dulu nih, yang hitam atau
yang putih?”
Pemuda: “Hmm.. yang hitam dulu, deh.”
Gembala: “Oh, kalo yang hitam 4 kilometer sehari.”
Pemuda: “Kalo yang putih?”
Gembala: “Yang putih juga.”
Mendengar jawaban itu, sang pemuda mulai kesal…
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RELIJI

2 biarawati pergi keluar biara untuk menjual kue,
mereka dikenal sebagai suster logis dan suster
matematis.
Saat hari makin gelap dan keberadaan mereka masih
jauh dari biara…

3 kontraktor asal Cina, Amerika, dan Indonesia
meninggal, dan singkat cerita tiba di gerbang akhirat.
Sang malaikat menyambut mereka dengan hangat
dan menanyakan jika mereka bisa membantu
memperbaiki pintu surga yang rusak, tapi lebih dulu
ingin tahu perkiraan biayanya…

Seorang lelaki alim sedang menyimak laporan banjir
di sebuah stasiun tv pada suatu malam berangin
kencang. Ia adalah lelaki yang sangat taat dan hidup
dalam kebajikan, sehingga ia tidak menguatirkannya
karena yakin Tuhan melindunginya.
Angin mulai kencang dan hujan menderas di daerah
pemukimannya, serta air mulai meninggi.
Ia masih bertahan didalam rumahnya.
…
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Seorang perawat ingin mengetahui perkembangan
kesembuhan mental ketiga
menanyai 1 pertanyaan.

pasiennya

dengan

Perawat: “Jika kalian ditinggal ditengah gurun pasir,
apa yang akan kalian bawa?”
…

Seorang wanita mendatangi rumah sakit untuk
menjenguk temannya. Sudah sangat lama ia tidak
mendatangi rumah sakit dikarenakan juga selalu
merasa tidak nyaman berada didalamnya, sehingga ia
cukup tertinggal tentang perkembangan teknologi
kedokteran terbaru.
Saat lift dihadapannya mulai terbuka, ia berjalan
memasukinya diikuti seorang teknisi sambil
mendorong sebuah mesin besar dengan tabung,
kabel, dan tombol-tombol rumit yang tampak
menakutkan.
…

Setelah dioperasi, Bujal masih harus dirawat di
rumah sakit menunggu kondisinya membaik. Suatu
pagi, seorang perawat ramah, cantik, dan seksi datang
untuk memandikannya.
…
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Sepasang suami istri yang berbahagia sedang
menanti kehadiran buah hati mereka.
Hingga suatu hari, sang istri mulai merasakan
beberapa kontraksi, sehingga sang suami bergegas
membawanya ke rumah sakit.
…

2 pemuda sedang mendaki bukit, ketika salah
seorangnya mendadak berhenti dan mencopot
bootsnya, menggantinya dengan sepatu karet.
…
SEKOLAH

Dalam suatu ruang kuliah di Fakultas Kedokteran,
terjadi tanya jawab antara dosen
mahasiswanya tentang anatomi tubuh.

dengan

…

Seorang siswa diperintahkan kedepan kelas, untuk
menceritakan pengalamannya.
Siswa: “Aku mulai merokok sedari SMA. Tadinya
aku ga pernah berpikir bakal menyukainya. Malah
aku selalu berpikir, pada saat lulus SMA nanti,
selesai! Ga akan lagi merokok…
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Ada seorang tukang jamu cantik, berkulit putih,
semlohai, juga ramah, bernama Titin, dan memiliki
banyak pelanggan, salah satunya Asep, penjual bebek
dikampung setempat.
…
“Kita lahir dan tumbuh bersama, kita juga merasakan
kesenangan bersama-sama, tapi.. kenapa kamu mesti
mati duluan..?”…

Tono dan Tina adalah pasangan suami istri yang
memiliki libido tinggi. Saking tingginya, keinginan
bercinta mereka sudah melewati ambang normal
hingga menganggu aktifitas lainnya.
…
TOILET

2 pemuda mengobrol sembari cuci tangan.
Pemuda 1: “Kenapa orang yang bepergian atau dalam
perjalanan, sewaktu mau kencing kebanyakan
melepas hajatnya dibawah pohon?”
…

Tanya: “Kenapa kuburan mirip dengan toilet?”
…
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Seorang pria sedang check in disebuah maskapai
dalam bandara.
Pria: “Tolong nanti kirimkan ketiga tas saya ke
Medan, Balikpapan, dan Ujungpandang.”
Karyawati maskapai:
melakukan itu.”

“Maaf,

kami tidak bisa

…

Seorang anak mengantar ayahnya menemui dokter.
Sang dokter memberitahukan kabar buruk, bahwa
sang ayah sedang sekarat karena kanker.
Sang ayah mengatakan pada anaknya, bahwa ia
mempunyai kehidupan yang sangat bahagia, dan
meminta anaknya untuk mampir sebentar di sebuah
kafe terdekat.
…

Seorang pria asing yang sangat menjaga penampilan
tubuhnya, dengan rajin ke gym setiap hari dan
mencandui olahraga pembentuk tubuh, masih merasa
kurang percaya diri.
Sewaktu bercermin, ia memerhatikan sekujur
tubuhnya mencoklat karena berjemur matahari,
kecuali...
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