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PAKAR WANITA 

 

Armando Armand, dokter spesialis  kandungan,penyakit wanita dan psikolog spesialis ilmu jiwa 

& perilaku wanita  berpamor seleb itu mengarang sebuah buku berjudul “SegalaHal Yang Aku 

Ketahui tentang Wanita” dan buku itu menjadi best-seller. Isi buku, seperti biasa Kata Pengantar 

Pengarang, 20 Kata Sambutan berbagai tokoh dunia. Tak ada satu kalimatpun dalam buku tersebut. 

 

TANGAN SAKTI 

 

Lorenzo Lamaz, ahli silat & kanuragan berjuluk tangan sakti , memenangi  babak final  

pertandingan bela diri gaya-bebas SEA Games dan membawa pulang medali emas tanpa cidera 

sedikitpun. Panitia menjamu para atlet di sebuah rumah makan tradisional , mengingat mereka 

telah rindu masakan kampung halaman. Rumah makan tanpa pendingin udara, seekor lalat 

mengganggu makan  sang juara kita. Makan siang berakhir lebih cepatdari jadwal karena 

rombongan harus segera ke UGD rumah sakit terdekat karena tiga tulang iga sang juara patah saat 

menghajar lalat hinggap di tubuhnya. 

 

MEMEGANG TANGAN 

 

Pada acara pacaran pertama, Roy Atreyu mengajak JeniferLapis ke sebuah mal. Turun dari mobil, 

Roy minta izin memegang tangan Jenifer , di jawab ; Tak perlu Say, tangan saya tidak terlampau 

berat kok. 

 

PERMOHONAN NAIK GAJI 

 

Dan Brown, karyawan baru lepas masa percobaan tiga bulan itu menghadap boss dan menyatakan 

permohonan naik  menjadi tiga kali lipat semula karena ia mengerjakan pekerjaan setara tiga orang 

karyawan. Boss menjawab, bawa dua karyawan itu kemari, aku pecat mereka dulu, lalu aku 

pertimbangkan permohonanmu. 

 

KIAT MEMPEROLEH PEKERJAAN 

 

Berhasil memenangi seleksi Deputi Direktur Keuangan dan Akuntansi sebuah BUMN, akuntan 

kita, Sandra Balok keluar dari ruang penyaringan karyawan disambut para calon lain yang gagal 

seleksi. Beramai ramai para kontestan  bertanya bagaimana kiat Sandra memenangi seleksi 

tersebut , dijawab olehnya sebagai berikut. Sebagai kiat umum, kita para pencari kerja memang 

harus mendemonstrasikan bahwa kita berlebih kapabel untuk jabatan itu , pada sisi lain ,   harus 



berhasil meyakinkan tim penyaring yang gampang naik-darah itu bahwa mereka lebih hebat dari 

saya. 

 

ORDER KHUSUS 

 

Kepada Chef pimpinan Kitchen , Robert Downey; manajer Restoran “Lekker Bezig” di tengah 

kota Armsterdam  itu memerintahkan agar semua masakan untuk table 8 harus sedikit masam lebih 

banyak garam. Manajer memanggil Marisa Tomei, seorang pramusaji sudah berumur, berukuran 

besar dan gemuk, kurang bersahabat dan agak ketus untuk fokus melayani table 8. Marisa bertanya 

mengapa harus dia, di jawab manajer dengan berbisik; Permintaan khusus tamu table 8, ia adalah 

musafir asing yang sedang rindu rumah.  

 

MILENIA YANG SATU INI 

 

Yindra Sayaz, milenia yang satu ini ternyata ingin hidup pada zaman dahulu, karena kurang suka 

mata pelajaran sejarah. 

 

MINIMUM DUA ANAK 

 

Kata bijak menyatakan minimum dua anak, siapa tahu anak pertama jadi filsuf & penyair ternama, 

anda harus berdoa anak kedua adalah akuntan yang sanggup menafkahi kakaknya. 

 

PERANG MULUT ANAK ANAK 

 

+ Ibuku lebih hebat dari Ibumu. 

-  Tidak, Ibuku yang lebih hebat. 

+Ayahku lebih hebat dari Ayahmu 

- Klo itu aku setuju, Ibuku bilang demikian juga 

 

VAKSIN KIRI ATAU KANAN ? 

 

Rezah Nurhalizah , kelas 3 SD , mendapat vaksin di lengan kiri, dan meminta juru-vaksin memberi 

plester lengan kanan. Dokter RS itu menjelaskan , plester harus di titik ter-vaksinasi agar orang 

tahu dan tidak menciderainya.  Dokter tidak tahu kawan-kawan kelas saya, yang suka iseng 

memukul tempat ber-plester, sahut Nur. 

 

CARA TIDUR NAN-BENAR 

 

Cara tidur yang benar di ruang sidang adalah dengan duduk tegak dan tidak mendengkur,mata 

boleh tertutup. 

 


