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 Behind The SceneBehind The SceneBehind The SceneBehind The Scene  ||a_few_words_from_the_editor|| 
 
 

Shalom smuaaaa ….Gimana neh kabarnya ??? 
yg pasti sehat walafiat ya…..Amin. 
kita ketemu lagi nih di Nafiri Kasih edisi Februari dua rebu sembilan 
yg pasti tampil beda donk…:p setelah absen dua bulan kemaren hehehe… 
maaph ya..  
 
Redaksi mo ngucapin slamet taun baru yak..!! (meskipun aga2 telat.. :p)   
Smoga di taun yang baru ini qta smua bisa lebih bae dari yang kmaren2.. Trus 
apa yg qta harepin bisa kecapai de..  
Skalian met hari kasih saying juga… Happy Valentine…  
Smoga di bulan ini dan bulan-bulan selanjutnya boleh dipenuhi oleh kasih…   
 
Dengan edisi ini redaksi berharap Nafiri Kasih ini benar2 dimanfaatkan oleh 
teman-teman semua untuk dapat membagikan berkatnya melalui artikel, tulisan,  
serta renungan ataupun gambar lucu atau apa aza deh, yg pasti bisa memban-
gun kita semua,  Talentanya jgn dipendam aja ya… Bagi dong... 
 
Segitu aza dari redaksi semoga Nafiri Kasih dapat terus menunjukkan eksistens-
inya… hehe. …. Redaksi tunggu partisipasinya 
Tuhan berkati 
 
Salam, 
Redaksi 
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 Pasangan dari Tuhan  
Oleh: Tidak Diketahui 

Kiriman: Azallea Lesmana 

 
 
Bertahun-tahun yang lalu, saya berdoa kepada Tuhan untuk memberikan saya pasangan, 
"Engkau tidak memiliki pasangan karena engkau tidak memintanya", Tuhan menjawab.  
Tidak hanya saya meminta kepada Tuhan, saya menjelaskan kriteria pasangan yang saya 
inginkan. Saya menginginkan pasangan yang baik hati, lembut, mudah mengampuni, hangat, 
jujur, penuh dengan damai dan sukacita, murah hati, penuh pengertian, pintar, humoris, penuh 
perhatian. Saya bahkan memberikan kriteria pasangan tersebut secara fisik yang selama ini 
saya impikan.  
Sejalan dengan berlalunya waktu, saya menambahkan daftar kriteria yang saya inginkan 
dalam pasangan saya. Suatu malam, dalam doa, Tuhan berkata dalam hati saya," HambaKu, 
Aku tidak dapat memberikan apa yang engkau inginkan."  
Saya bertanya, "Mengapa Tuhan?" dan Ia menjawab, "Karena Aku adalah Tuhan dan Aku 
adalah Adil. Aku adalah Kebenaran dan segala yang Aku lakukan adalah benar."  
Aku bertanya lagi, "Tuhan, aku tidak mengerti mengapa aku tidak dapat memperoleh apa 
yang aku pinta dariMu?"  
Jawab Tuhan, "Aku akan menjelaskannya kepadaMu. Adalah suatu ketidak adilan dan ketidak 
benaran bagiKu untuk memenuhi keinginanmu karena Aku tidak dapat memberikan sesuatu 
yang bukan seperti engkau. Tidaklah adil bagiKu untuk memberikan seseorang yang penuh 
dengan cinta dan kasih kepadamu jika terkadang engkau masih kasar, atau memberikan 
seseorang yang pemurah tetapi engkau masih kejam, atau seseorang yang mudah mengam-
puni; tetapi engkau sendiri masih suka menyimpan dendam, seseorang yang sensitif, namun 
engkau sendiri tidak..."  
Kemudian Ia berkata kepada saya, "Adalah lebih baik jika Aku memberikan kepadamu se-
seorang yang Aku tahu dapat menumbuhkan segala kualitas yang engkau cari selama ini dari-
pada membuat engkau membuang waktu mencari seseorang yang sudah mempunyai se-
muanya itu. Pasanganmu akan akan berasal dari tulangmu dan dagingmu, dan engkau akan 
melihat dirimu sendiri di dalam dirinya dan kalian berdua akan menjadi satu. Pernikahan 
adalah seperti sekolah, suatu pendidikan jangka panjang. Pernikahan adalah tempat dimana 
engkau dan pasanganmu akan saling menyesuaikan diri dan tidak hanya bertujuan untuk men-
yenangkan hati satu sama lain, tetapi untuk menjadikan kalian manusia yang lebih baik, dan 
membuat suatu kerjasama yang solid. Aku tidak memberikan pasangan yang sempurna 
karena engkau tidak sempurna. Aku memberikanmu seseorang yang dapat bertumbuh ber-
samamu."  
 

Ini untuk : yang Baru saja Menikah, yang Sudah 
Menikah, yang Akan Menikah, dan yang Sedang Mencari.  
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 Tulang Rusukku Tulang Rusukku Tulang Rusukku Tulang Rusukku Written by Andiko Trikasi (tarigle1@yahoo.com)    
Hari telah larut dan aku masih terus gelisah.  Sesekali aku menggerak-gerakkan kaki kekanan dan 
kekiri saat berbaring.  
"Kapan aku menikah? Kapan aku mendapatkan jodoh?",  demikian teriakkan otakku.   
"Apakah ada yang salah denganku?" 
"Apakah aku kurang berdoa atau mempercayaiNya?" 
"Apakah aku kurang berusaha mencari seorang pendamping? " 
"Apakah  karena Tuhan menghukumku karena kesalahanku? "  
Aku membalikkan badan dengan gelisah, otak bekerja terus dan  tidak mau berhenti berpikir.  Tu-

juan berumah tangga bukan ingin mengejar target tetapi karena Ia 
mengingini aku menikah .  Memilih seorang wanita juga bukan hal 
yang susah tetapi memilih seorang yang akan dikasihi dan dicintai 
seumur hiduplah  yang sulit.  Dengan  mengasihi dan mencintainya,  
aku  akan belajar menerima segala kekurangannya.  Aku juga 
harus berjanji kepadaNya untuk sehidup semati dengannya suatu 
saat nanti.  
"Mungkinkah? " 
Pikiranku semakin banyak bergejolak,. 
"Bagaimana memberi istri dan anak  makan ? " 

"Sanggupkah aku menyekolahkan anak-anak? " 
"Sanggupkah aku menyediakan perumahan yang layak  bagi mereka? "   
"Sanggupkah aku tetap berdiri teguh dan tetap berjalan sesuai firmanNya  setelah menikah? "   
"Sanggupkah setiap persoalan dapat kulalui? ". 
"Sanggupkah aku membantu saudaraku dan saudara istriku? " 
"Sanggupkah ....................... " 
Sambil berdiri  kembali aku merenung .  Tidak semua pasangan dapat berjalan sesuai dengan fir-
manNya saat menikah.  Ada yang meninggalkan Nya disebabkan kebutuhan hidup mendesak.  Ada  
yang  harus melakukan tindakan yang diluar norma untuk memenuhi kebutuhan keluarga.   Justru 
orang yang berjalan dijalanNya yang dianggap aneh.   
"Benarkah demikian? " 
"Benarkah Engkau akan menopang kami? " 
Kembali terduduk ditempat tidur sambil berpikir , 
" Biar aja Tuhan yang menentukan".   
Hati terasa tenang  sesaat, kemudian muncul pertanyaan seperti air bah. 
"Bagaimana bila kulitnya hitam, wajahnya jelek? " 
"Bagaimana bila wajahnya cantik tetapi kelakuannya buruk? " 
"Bagaimana seandainya ia cacat? " 
"Bagaimana jika ia bukan wanita baik-baik? " 
"Bagaimana jika setelah ia adalagi yang tercantik.  Bisakah aku setia kepadanya? " 
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"Bagaimana jika ia tidak sayang keluargaku? " 
"Bagaimana jika ia bukan wanita baik-baik? " 
"Bagaimana jika  ....." 
Semakin dipikirkan semakin rumit masalahnya, kepala serasa mau pecah. Didalam keputus asaan, aku 
berlutut dan berdoa : 
"Aku tidak berhak menentukan siapa tulang rusukku. Ampuni aku. Ampuni juga aku karena memilih 
apa yang kukehendaki dan bukan yang Kau kehendaki. Karena hanya Engkau yang mengetahui siapa 
dia. Seperti Engkau membawa Hawa kepada Adam, akupun ingin Engkau membawa tulang rusukku 
kepadaku. Karena itu dengarlah permohonanku , Yesus ku. Tidak masalah apakah tulang rusukku 
cantik, jelek, cacat. Sepanjang Engkau menanamkan keyakinan didalam hatiku bahwa ia adalah yang 
tercantik bagiku saat bertemu dengannya.  
Tidak masalah apakah kulitnya putih, hitam, merah atau apa saja. Sepanjang Engkau menanamkan 
dihatiku bahwa dialah wanita yang paling kusayangi dan kucintai saat aku bertemu dengannya. Den-
gan menyayangi dan mencintainya aku akan belajar menerima segala  kekurangannya.   
Kasih menutupi banyak kesalahan  demikianlah firman Mu. Tidak masalah apakah ia baik, jahat 
bahkan paling  kotor sekalipun. Sepanjang Engkau menanamkan dihatiku bahwa dialah wanita yang 
mengasihi Mu  saat aku bertemu dengannya. Karena aku yakin Engkau tidak berbohong dan salah 
memilih. Aku yakin dan percaya Engkau memberiku seorang penolong yang terbaik.  
Bersama dia Engkau  memberkati kami, dan memberkati keturunan kami. Engkau juga  menjaga dan 
mencukupi kebutuhan kami. Bersama dia kami akan menjalani masa-masa suka dan duka dan hanya 
kematian yang memisahkan kami karena itulah kehendak Mu.  
Terimakasih karena Engkau telah memilih  tulang rusukku. Terimakasih karena Engkau telah memilih 
yang terbaik buatku dari  sekian banyak wanita ciptaanMu. 
Dan satu lagi Allahku...... Beri aku kepekaan untuk mengenal dan mengetahui , dialah tulang rusuk itu 
bila saatnya tiba.  
Terimakasih Yesus yang baik. 
Amin" 
    

 

 

 

                    Stefani 22 Desember 

Asep Yayan 21 Januari  

Andreas Setiawan 31 Januari  

Hotmatiur  Br Sembiring  07 Februari 

Vita Lukitasari 16 Februari  

Hanna Linawaty 26 Februari  

NB: Maaf, kalo ada temen2 yang belum kecatet data ultahnya..  
Silakan hubungi redaksi! 
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Resep Kue CintaResep Kue CintaResep Kue CintaResep Kue Cinta    
Resep kue cinta nih:     

BAHAN: 
1 pria sehat, 
1 wanita sehat, 
100% Komitmen, 
2 pasang restu orang 
tua, 
1 botol kasih sayang murni. 

 

BUMBU: 
1 balok besar humor, 

25 gr rekreasi, 
1 bungkus doa, 

2 sendok teh telpon-telponan, 
Semuanya diaduk hingga merata danmengem-

bang. 
 

Tips:Tips:Tips:Tips: 
- Pilih pria dan wanita yang benar-benar ma-
tang dan seimbang. 
- Jangan yang satu terlalu tua dan yang lainnya 
terlalu muda karena dapat mempengaruhi 
kelezatan (sebaiknya dibeli di toserba bernama 
TEMPAT IBADAH, walaupun agak jual mahal 
tapi mutunya terjamin.) 
- Jangan beli di pasar yang bernama 
DISKOTIK atau PARTY karena walaupun 
modelnya bagus dan harum baunya tapi ka-
dang menipu konsumen atau kadang meng-
gunakan zat pewarna yang bias merusak kese-
hatan. 
- Gunakan Kasih sayang cap "IMAN, HARAP 
& KASIH" yang telah mendapatkan penghar-
gaan ISO dari Departemen Kesehatan dan 
Kerohanian. 

Cara�Memasak: 
Pria dan Wanita dicuci bersih, 
buang semua masa lalunya se-
hingga tersisa niat yang murni. 
Siapkan loyang yang telah diolesi 
dengan komitmen dan restu orang 
tua secara merata. 
Masukkan niat yang murni ke 
dalam loyang dan panggang den-
gan api cinta, merata sekitar 30 
menit di depan penghulu atau 
pendeta 
Biarkan di dalam loyang tadi dan 
sirami dengan semua bumbu di 
atas. 
Kue siap dinikmati. 
 

Catatan:Catatan:Catatan:Catatan: 
Kue ini dapat dinikmati oleh pem-
buatnya seumur hidup dan paling 
enak dinikmati dalam keadaan 
kasih yang hangat. Tapi kalau 
sudah agak dingin, tambahkan 
lagi humor segar secukupnya, 
rekreasi sesuai selera, serta be-
berapa potong doa kemudian 
dihangatkan lagi di oven bermerek 
"Tempat Ibadah" diatas api cinta. 
Setelah mulai hangat, jangan lupa 
telepon-teleponan bila berjauhan. 
 
Selamat mencoba, dijamin se-
muanya halal koq ! Selamat 
menikmati dari 'love' bakery' 
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 Sebesar apa kasih mu ? 
 

Charles Lamp pernah begitu menyukai seorang wanita, tetapi ia melupakan keinginannya untuk 
menikah ketika ia melihat keadaan keluarganya yang sangat membutuhkan pertolongan dan 
perhatiannya. Ia menjadi malaikat pelindung bagi seisi rumahnya, khususnya bagi saudara per-
empuannya Mary yang sudah berkali-kali mengalami gangguan mental. 
Suatu hari ketika penyakit Mary kambuh, ia mengamuk dan menikam ibunya hingga mening-
gal. Sejak kejadian itu, Charles Lamb memutuskan untuk menjadi "penjaga" bagi Mary seba-
gaimana Yonathan menjadi penjaga bagi Daud. Selama tiga puluhan tahun ia menjaga Mary 
dengan penuh kewaspadaan. Seorang temannya mengatakan bahwa ia beberapa kali melihat 
Charles dan saudaranya Mary berjalan bergandengan tangan menuju ke rumah sakit jiwa. Te-
mannya itu juga bisa melihat bahwa wajah kedua bersaudara itu basah oleh air mata. Sungguh 
merupakan kisah sedih, sekaligus kisah yang luar biasa ! 
Kisah yang senada juga terjadi dalam sebuah keluarga. Seorang laki-laki sebut aja namanya 
Koan, adalah anak tertua. Sejak kedua orang tua mereka meninggal, ia menjadi orang yang 
bertanggung jawab atas kehidupan dan masa depan adik-adiknya. Karena sudah bekerja, 
maka dialah yang menjadi tulang punggung keluarga. Ia menyekolahkan adik-adiknya sampai 
ke universitas, sampai mereka bekerja dan menikah. Koan baru menikah setelah merasa 
bahwa tanggun jawabnya selesai, yaitu ketika ia sudah berumur. 
Kita mendapatkan pelajaran penting dari kedua kisah di atas bahwa KASIH ITU BUTUH KASIH ITU BUTUH KASIH ITU BUTUH KASIH ITU BUTUH 
PENGORBANAN. PENGORBANAN. PENGORBANAN. PENGORBANAN. Kita tidak dapat berkata bahwa kita mengasihi seorang, tetapi kita tidak 
mau berkorban. Di hari kasih sayang ini ketika orang saling menyatakan perbuatan kasih, 
marilah kita mengintrospeksi diri sebesar apa kasih yang sudah kita nyatakan terhadap : 
1. ALLAH1. ALLAH1. ALLAH1. ALLAH        
Jauh sebelum budaya valentine ada, Allah sudah terlebih dahulu menyatakan kasih Nya dengan 
cara memberikan hadiah yang tak ternilai harganya. Hadiah itu adalah Anak Tunggal Nya 
sendiri, sebagai bukti bahwa Allah sangat mengasihi kita. Responi kasih Allah dengan menyata-
kan kasih kepada Nya dalam pikiran dan tindakan kita. 
2. Keluarga2. Keluarga2. Keluarga2. Keluarga  
Keluarga adalah orang-orang terdekat, kita memiliki hubungan darah dengan mereka. Pen-
gorbanan apa yang sudah kita berikan demi membahagiakan keluarga kita ? Mungkin sekali 
mereka sedang membutuhkan kasih dan perhatian kita saat ini 
3. Saudara3. Saudara3. Saudara3. Saudara    seimanseimanseimanseiman            
Hiduplah rukun dan saling mengasihi terhadap saudara seiman. Kita adalah Keluarga Allah, 
yang seharusnya saling peduli dan menopang satu sama lain. 
4. Rekan sekerja4. Rekan sekerja4. Rekan sekerja4. Rekan sekerja                    
Kebencian, rasa tidak suka dan iri hati sering timbul di lingkungan pekerjaan. Kalau dipikir-
pikir, bukankah kita sesama pekerja memiliki nasib yang sama ? Bekerja untuk mencapai visi 
yang sama dan mengais rezeki di tempat yang sama. Kiranya hari Valentine kali ini mengingat-
kan kita untuk semakin sempurna di dalam mengasihi 
 
Ayat renungan : 1 Petrus 4 : 8-11 & Markus 12 : 28-31 
Sumber : Manna Sorgawi Edisi February 2008 
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Cerita Plato tentang 'Love & Married' 

    
Suatu hari Plato bertanya kpd gurunya, Socrates, 

"Apa itu Cinta...?? bagaimana saya bisa menemukannya...??" 
Gurunya menjawab, 
"Ada ladang gandum yang luas di depan sana. Berjalanlah tapi jangan mundur kembali, kemudian 
ambilah satu buah ranting. Jika kamu menemukan rating yang kamu anggap paling menakjubkan, 

artinya kamu telah menemukan Cinta." 
Plato kemudian berjalan, tidak berapa lama kemudian ia kembali dengan tangan kos-
ong tanpa membawa apapun. 
Gurunya bertanya, 
"Mengapa kamu tidak membawa satu ranting pun...??" 
Plato menjawab, 
"Aku hanya boleh membawa satu saja & saat berjalan tidak boleh mundur kembali 

(berbalik). Sebenarnya aku telah menemukan yang paling menakjubkan, tapi aku tidak tahu apakah 
ada yang lebih menakjubkan lagi di depan sana, jadi ranting tersebut tidak kuambil. setelah aku 
melanjutkan perjalanan, baru aku sadar bahwa ranting2 yang kutemukan kemudian tidak sebagus 
ranting yang tadi, jadi akhirnya tidak sebatang ranting pun yang kuambil."  
Gurunya menjawab, 
"Itulah ygan dimaksud dengan Cinta." 
Beberapa hari kemudian, Plato kembali bertanya kepada gurunya, 
"Apa itu perkawinan...?? Bagaimana saya bisa menemukannya...??"  
Gurunya menjawab, 
"Ada hutan yang subur di depan sana. berjalanlah tanpa boleh mundur kembali 
(menoleh) & kamu hanya boleh menebang satu pohon saja. Jika kamu menemukan pohon yang paling  
tinggi, tebanglah.Dengan begitu kamu telah menemukan apa itu perkawinan."  
Plato kemudian berjalan & tidak berapa lama kemudian ia kembali dengan membawa sebuah pohon. 
Pohon tersebut bukanlah pohon yang tinggi. Pohon itu biasa2 saja. 
Gurunya bertanya, 
"Mengapa kamu memotong pohon yang seperti itu ...??" 
Plato menjawab, 
"Berdasarkan pengalamanku sebelumnya setelah menjelajah hampir setengah hutan, ternyata aku 
kembali dengan tangan kosong. Jadi pada kesempatan ini, aku melihat pohon ini & kurasa tidak 
terlalu buruk. Jadi kuputuskan untuk menebangnya & membawanya ke sini. Aku tidak mau kehilangan 
kesempatan untuk mendapatkannya. 
Gurunya berkata, 
"Itulah yang dimaksud dengan perkawinan." 
 

Cinta itu semakin dicari, semakin tidak ditemukan. Cinta adanya di dalam lubuk hati, ketika kita dapat 
menahan keinginan & harapan yang lebih. Ketika pengharapan & keinginan berlebihan akan Cinta, maka 
yang di dapat adalah kehampaan. Tidak ada satupun yang di dapat serta tidak dapat dimundurkan kem-
bali. Waktu & masa tidak dapat diputar mundur. terima cinta apa adanya.  
Perkawinan adalah kelanjutan dari cinta. perkawinan adalah proses mendapatkan kesempatan. ketika kau 
mencari yang terbaik diantara pilihan yang ada, maka kau akan mengurangi kesempatan untuk  menda-
patkannya. Ketika kesempurnaan ingin kau dapatkan, maka sia-sialah waktumu untuk mendapatkan 
perkawinan itu. Karena kesempurnaan itu hampa adanya. 
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Apakah itu Kasih ? 

~ Susan P Schutz 
 

Kasih adalah ... Bergembira pada 
saat orang lain berbahagia. Bersedih 
untuk mereka yang bersedih. Selalu ber-
sama saat baik maupun saat susah. Kasih 
adalah sumber kekuatan. 

Kasih adalah ... Jujur karena dirimu 
setiap waktu menceritakan, mendengar-
kan kebenaran dan tidak berpura-pura. 
Kasih adalah sumber kejujuran. 

Kasih adalah ... Suatu pengertian 
sepenuhnya mengenai apa yang kau rasa-
kan, bahwa kau merupakan bagian dari 
orang lain. Menerima orang lain sebagai-
mana adanya mereka. Dan tidak mencoba 
untuk mengubah mereka menjadi sesuatu 
yang lain. Kasih adalah sumber persatuan. 

Kasih adalah ... Kebebasan untuk 
mencapai keingananmu saat berbagi pen-
galaman dengan orang lain. Pertumbuhan 
suatu individu di sisimu dan pertumbuhan 
bersama dengan individu lain. Kasih adalah 
sumber kesuksesan. 

Kasih adalah ... Kedahsyatan dari 
angin topan, ketenangan dalam pelangi. 
Kasih adalah sumber dari adanya keingi-
nan besar. 

Kasih adalah ... Memberi dan mene-
rima dalam situasi sehari-hari. Bersabar 
dengan setiap kebutuhan dan keinginan. 
Kasih adalah sumber kebersamaan. 

Kasih adalah ... Mengetahui bahwa 
orang lain akan selalu bersamamu, tanpa 
memandang apa yang terjadi. Kehilangan 
orang lain pada saat mereka jauh, tetapi 
tetap dekat di hati tiap waktu. Kasih 
adalah sumber hidup! 
 

"Kasih itu sabar; kasih itu murah hati; ia "Kasih itu sabar; kasih itu murah hati; ia "Kasih itu sabar; kasih itu murah hati; ia "Kasih itu sabar; kasih itu murah hati; ia 
tidak cemburu. Ia tidak memegahkan tidak cemburu. Ia tidak memegahkan tidak cemburu. Ia tidak memegahkan tidak cemburu. Ia tidak memegahkan 
diri dan tidak sombong." diri dan tidak sombong." diri dan tidak sombong." diri dan tidak sombong."     

(I Korintus (I Korintus (I Korintus (I Korintus 13:14)13:14)13:14)13:14)    
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Ini kisah perjumpaan dua orang sahabat yang 
sudah puluhan tahun terpisahkan hidupnya. 
Mereka kangen-kangenan, ngobrol ramai sambil 
minum kopi di sebuah kafe. Awalnya topik yang 
dibicarakan adalah soal-soal nostalgia zaman 
sekolah dulu, namun pada akhirnya menyangkut 
kehidupan mereka sekarang ini. 
"Ngomong-ngomong, mengapa sampai sekarang 
kamu belum juga menikah?" ujar seorang kepada 
temannya yang sampai sekarang membujang.  
"Sejujurnya sampai saat ini saya terus mencari 
wanita yang sempurna. Itulah sebabnya saya 
masih melajang. Dulu di Bandung, saya berjumpa 
dengan seorang gadis cantik yang amat pintar. 
Saya pikir inilah wanita ideal yang cocok un-
tuk menjadi istriku. Namun ternyata di masa 
pacaran ketahuan bahwa ia sangat sombong. 
Hubungan kami putus sampai di situ.  
"Di Jakarta, saya ketemu seorang wanita ru-
pawan yang ramah dan dermawan. Pada perjum-
paan pertama, aku kasmaran. Hatiku berdesir 
kencang, inilah wanita idealku. Namun ternyata 
belakangan saya ketahui, ia banyak tingkah dan 
tidak bertanggung jawab.  
"Saya terus berupaya mencari. Namun selalu 
saya temukan kelemahan dan kekurangan pada 
wanita yang saya taksir. Sampai pada suatu 
hari, saya bersua wanita ideal yang selama ini 
saya dambakan. Ia demikian cantik, pintar, 
baik hati, dermawan, dan suka humor. Saya 
pikir, inilah pendamping hidup yang dikirim 
Tuhan."  
"Lantas," sergah temannya yang dari tadi tekun 
mendengarkan, "Apa yang terjadi? Mengapa kau 
tidak segera meminangnya?" Yang ditanya diam 
sejenak. Suasana hening.  
Akhirnya dengan suara lirih, sang bujangan 
menjawab, "Baru belakangan aku ketahui bahwa 
ia juga sedang mencari pria yang sempurna."  
    

Untuk direnungkan: Get the point?? Untuk direnungkan: Get the point?? Untuk direnungkan: Get the point?? Untuk direnungkan: Get the point??     
Nobody's perfect, dear... even yourself. Nobody's perfect, dear... even yourself. Nobody's perfect, dear... even yourself. Nobody's perfect, dear... even yourself.     
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SURAT CINTA MBAK IYEM *. 

 
Iyem, bermaksud memutuskan hubungan dengan kekasihnya seorang bule dari Amerika bernama 
Robbie akan tetapi dia tak sanggup untuk bertemu muka dengan kekasihnya. Iyem menulis surat den-
gan berbekal pengetahuan bahasa Inggris & kamus tebal. 
 
Hi Robbie, with this letter I want to give know youHi Robbie, with this letter I want to give know youHi Robbie, with this letter I want to give know youHi Robbie, with this letter I want to give know you 
*(hai Robbie, bersama surat ini saya ingin memberitahu kamu)* 
I WANT TO CUT CONNECTION USI WANT TO CUT CONNECTION USI WANT TO CUT CONNECTION USI WANT TO CUT CONNECTION US 
*(SAYA INGIN MEMUTUSKAN HUBUNGAN KITA)* 
I have think this very cook cookI have think this very cook cookI have think this very cook cookI have think this very cook cook 
*(saya telah memikirkan hal ini masak masak)* 
I know my love only clap half handI know my love only clap half handI know my love only clap half handI know my love only clap half hand 
*(saya tahu cinta saya hanya bertepuk sebelah tangan)* 
Correctly, I have see you go with a woman entertainment at town with my eyes and head myselfCorrectly, I have see you go with a woman entertainment at town with my eyes and head myselfCorrectly, I have see you go with a woman entertainment at town with my eyes and head myselfCorrectly, I have see you go with a woman entertainment at town with my eyes and head myself 
*(sebenarnya, saya telah melihat kamu pergi bersama seorang wanita penghibur dI kota dengan mata 
kepala saya sendiri)* 
You always ask apology back back timesYou always ask apology back back timesYou always ask apology back back timesYou always ask apology back back times 
*(kamu selalu minta maaf berulang ulang kali)* 
You eyes drop tears crocodileYou eyes drop tears crocodileYou eyes drop tears crocodileYou eyes drop tears crocodile 
*(matamu mencucurkan airmata buaya)* 
You correct correct a man crocodile landYou correct correct a man crocodile landYou correct correct a man crocodile landYou correct correct a man crocodile land 
*(kamu benar-benar seorang lelaki buaya darat)* 
My friend speak you play fireMy friend speak you play fireMy friend speak you play fireMy friend speak you play fire 
*(teman saya bilang kamu bermain api)* 
Now I know you correct correct play fireNow I know you correct correct play fireNow I know you correct correct play fireNow I know you correct correct play fire 
*(sekarang saya tahu kamu benar benar bermain api)* 
So, I break connection and pull body from love triangle thisSo, I break connection and pull body from love triangle thisSo, I break connection and pull body from love triangle thisSo, I break connection and pull body from love triangle this 
*(jadi, saya putuskan hubungan dan menarik diri dari cinta segitiga ini)* 
I know result I pick this very correct, because you love she very big from meI know result I pick this very correct, because you love she very big from meI know result I pick this very correct, because you love she very big from meI know result I pick this very correct, because you love she very big from me 
*(saya tahu keputusan yang saya ambil ini benar, karena kamu mencintai dia lebih besar dari saya)* 
But I still will not go far far from hereBut I still will not go far far from hereBut I still will not go far far from hereBut I still will not go far far from here 
*(namun saya tetap tidak akan pergi jauh-jauh dari sini)* 
I don ' t want you play play with my liverI don ' t want you play play with my liverI don ' t want you play play with my liverI don ' t want you play play with my liver 
*(saya tidak ingin kamu main-main dengan hati saya)* 
I have been crying night night until no more eye water thinking about your bodyI have been crying night night until no more eye water thinking about your bodyI have been crying night night until no more eye water thinking about your bodyI have been crying night night until no more eye water thinking about your body 
*(saya menangis bermalam-malam sampai tidak ada lagi airmata memikirkan dirimu)* 
I don ' t want to sick my liver for two timesI don ' t want to sick my liver for two timesI don ' t want to sick my liver for two timesI don ' t want to sick my liver for two times 
*(saya tidak mau sakit hati untuk kedua kalinya)* 
Safe walk, RobbieSafe walk, RobbieSafe walk, RobbieSafe walk, Robbie 
*(selamat jalan, Robbie)* 
Girl friend of your liverGirl friend of your liverGirl friend of your liverGirl friend of your liver 
*(kekasih hatimu)* 
 
Note:Note:Note:Note: 
this river I forgive you, next river I kill you !this river I forgive you, next river I kill you !this river I forgive you, next river I kill you !this river I forgive you, next river I kill you ! 
*(kali ini aku maafkan kamu, kali lain kubunuh kau !) * 



 
Amsal 15 : 13 "Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan se-
mangat" 
Amsal 17 : 22 "Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan 
tulang" 
Bagi anda yang sedang "mengejar" pujaan hatinya ??? 
 

Rayuan Maut ...  
 
Cowok : Mbak jangan pegangan sama besi kereta..  
Cewek : Emang kenapa..?  
Cowok : Kayaknya besinya kotor tuh..pegangan sama aku aja...  

 
Cowok: Maaf mba, jangan terlalu lama duduk dikursi itu, pindah dideket 

saya aja  
Cewek: Loh?? kenapa??  

Cowok: Takut dikerubung semut.. soalnya mba manis..  
 

Cowok : Mbak, orang tuanya pengrajin bantal ya..?  
Cewek : Hah..!!!? bukan..Emang kenapa..?  

Cowok : kok kalo deket sama mbak rasanya nyaman yach..  
 

Cowok : Mbak jangan ngomong ya..  
Cewek : Lho.. emang kenapa..?  
Cowok : Karena biasanya aku malemnya enggak bisa 
tidur..  
          kalo abis denger suara dari bibir yang indah...  
 
Cowok : Mbak bajunya enggak pernah disetrika ya..?  
Cewek : Enak aja... emang kenapa..?  
Cowok : biasanya kalo cewek udah cantik enggak perlu 
lagi nyetrika baju..  
 
Cowok: "kamu itu seperti sendok..."  
Cewek: "Kenapa?"  
Cowok: "Karena kamu ngaduk-ngaduk perasaan aku..."  
 
Cowok: "Kamu sekali-sekali nyuci piring dooonk"  
Cewek: "Hah? emang kenapa ?"  
Cowok: "Ini tangan kamu terlalu lembut..."  
 
Cowok: "Kamu pasti enggak pernah maen bola ya.."  
Cewek: "Iya laaah.. emang kenapa...?"  
Cowok: "Soalnya kaki kamu bagus banget...."  
 



 
entah knapa aku yakin banget bokap kamu pasti punya pabrik kapas... makanya aku selalu 
merasa hangat kalo di deket kamu... 
 
kmaren aku udah ke dokter mata sesuai permintaan kamu... dokter kaget karna ternyata di mata 
aku selalu ada kamu...  
 
x : saayyaaangggg, papah kamu astronot ya..?  
y : enggak kok..  
x : kalo gitu pasti kakek kamu dong  
y : enggak juga kok...  
x : tru yang astronot siapa..?  
y : enggak ada...  
x : tapi kok ada berjuta2 bintang si di mata kmu...  
 
x : beyb... kmu punya guru fisika gak.  
y : ada, emangnya knp..??  
x : tanyain dong!!!  
y : tanyain apaan..? PR kamu...??  
x : bukannn.!!! tanyain dia kenapa  
 

y : cintaku... cita2 kamu apaan si..??  
x : aku kalo udah gede mau jadi dokter bedah  
y : lho..? emangnya knapa??  
x : biar aku bisa belah dada kamu, terus aku nulisin nama aku di hati kamu  
 
x : sayangg... aku boleh liat punggung kamu gak??  
y : emangnya ada apaan??  
x : aku mau liat sayapnya seorang bidadari cantik kayak kamu beyb...,  
 
x : sayanggg... aku minta kunci gembok dong...!!!  
y : buat apaan si emangnya.??  
x : buat buka hati aku, terus aku masukin cinta kamu.... habis itu aku  
kunci rapet2 biar kamu selalu ada di hati aku...  

 
X : "yank..bisa bantuin aku ga?"  
Y : "bantuin apa?"  
X : "ngegambar yank...mau ga??"  
Y : "ngegambar apa?"  
X : "bantuin aku gambar.....peta dari hati aku ke hati kamu"  
 
x : hmm maaf yaa belakangan ini tanganku agak kasar...  
y : ahh gapapa kok, emangnya knp??  
x : soalnya aku tiap hari jadi kuli  
y : yang bener kmu?? dimana?  
x : di hati kamu, aku selalu buatin istana cinta buat kita berdua  
 
Best Regards,  
Dennie Kristian 11 


