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PERATURAN MEMBACA JOKE: 

 

Maaf tidak menerima kritik dan saran yang membangun dari pembaca. 

 

Kami hanya menerima doa yang tulus dari pembaca. 

 

 

 

1. .Setiap cerita yang ada di buku ini adalah sangat lucu. Sehingga kamu pasti 

tertawa. Tetapi kalau tidak lucu kamu harus tertawa untuk menghargai penulis. 

2.   Bacalah dengan keras sehingga telingamu bisa mendengar. Dan jangan dihafalkan 

karena kamu bisa tertawa dipingir jalan, soal ini penulis tidak ikut campur 

3. Apabila membaca buku ini harus dengan berurutan, karena islam mengajarkan 

untuk tertib. Maka jangan lupa wundu, lalu shalat sebelum membaca buku ini. 

Maksud penulis jangan membaca buku ini kalau belum mendirikan shalat. 

4. Ketika tertawa pembaca harus membuat mukanya kelihatan jelek, tapi kalau 

mukanya udah jelek dilarang menjelekkan lagi. 

5. Jika ada nama, alamat yang menyinggu pembaca maka nama dan alamat pembaca 

harus diganti agar tidak tersingung. Dan tolong jangan tersinggung karena ini 

bukan salah penulis tapi nama anda sendiri. 

6. Tolong peraturan diatas jangan dibaca. Kalau membacanya berarti anda telah 

menyiayiakan waktu dengan suatu hal yang tak berguna. 

 

 

  

 

  

 

 

 



SIAPAKAH DARMO GANDUL? 

 

Darmo Gandul adalah seorang tokoh yang “Deso” alias “Katrok” bin Culun bin 

“kampungan” yang tinggal didaerah terpincil ujung utara kota Sragen. Tapi yang lebih 

parahnya Darmo Gandul sendiri menganggap dirinya adalah Albert Enstein. Ia menirukan 

semua yang dilakukan Albert Enstein semasa kecil. Yaitu ketika sekolah jarang belajar dan 

jika diajar suka tidur serta terlalu banyak bertanya sehingga gurunya mengaggap Darmo 

Gandul abnormal. 

Tapi mesti ia melakukan semua yang dilakukan Albert Enstein semasa kecil, tak ada seorang 

pun menganggap Darmo Gandul seorang ilmuwan masa depan. Ia malah sering ditertawakan, 

karena setiap perkatanya selalu muncul lelucon yang membuat orang lain tertawa terbahak-

bahak. Hingga suatu hari Darmo Gandul mulai menyadari tentang bakatnya yang terpendam 

yaitu membuat lelucon. 

Sekarang Darmo Gandul mematenkan satu penemuanya yang mampu merubah dunia, 

maksudnya dunia humor dan penemuannya ia beri nama Relaxetivitas. Penemuan ini 

merupakan perpaduan dari kata Relax yang artinya santai dan tivitas yang artinya aktivitas. 

Jadi pengertian Relaxetivitas adalah aktivitas yang santai. Untuk mendalami temuanya ini ia 

sedang bermimpi untuk bisa belajar di Cambridge University, England. 

Anda dapat mengetahui kisah lengkapnya Darmo Gandul dalam meraih mimpinya didalam 

Blognya yang ia beri nama www.thedarmogandul.wordpress.com. Kisah yang ada, adalah 

kisah nyata perjalanan Darmo Gandul dalam meraih mimpi. Selamat membaca dan Anda 

akan menjadi saksi hidup perjalanan Darmo Gandul dalam meraih mimpi. 

 

  

 

 

 

 



 

Gelar 

Pada suatu hari, Darmo Gandul ingin melamar pekerjaan disebuah perusahaan terkenal. 

Waktu itu, Darmo akan diwawancarai oleh seorang manager perusahaan. 

Darmo: “selamat siang pak” 

Manager: “selamat siang, silahkan duduk” 

Darmo: “terima kasih pak” 

Manager: “siapa namamu?” 

Darmo: “saya Darmo Gandul” 

Manager: “gelarnya?” 

Darmo: “Prof.dr. Darmo Gandul S.pd.MA” 

Setelah mendenger delarnya, sang manager segera bertepuk tangan kagum. 

Manager: “saya kagum dengan anda, anda masih muda tapi semangat belajarmu luar biasa” 

Darmo: “maksud bapak?” 

Manager: “buktinya gelar yang kamu sandang itu banyak banget” 

Darmo: “ohh…itu gelar yang dikasih temen aku” 

Manager: “temenmu?” 

Darmo: “iya pak, aku jelasin aja ya pak. Professor artinya pria gedhe duwur bin bongsor, 

dokter artinya doyan single, S.pd artinya suka paha domba, MA artinya ma ayam. Itu semua 

gelar yang saya sandang, mengerti pak?” 

Manager: “Oalah!...” 

 

 

 



Minta Foto Agnes 

Darmo Gandul sangat ngefans dengan asti yang bernama Aqnes monica. Ia berharap bisa foto 

dengan nya. Pada suatu hari, darmo bertemu dengan aqnes monica, tidak berfikir panjang 

Darmo pun langsung meminta foto. 

Darmo: “Aqnes, boleh minta foto, gak?” 

Aqnes: “maaf mas, saya edang sibuk?” 

Darmo sangat kecewa dengan Aqnes, lalu ia pulang kerumahnya dengan muka yang sedih. 

Pada hari berikutnya, darmo yang tidak sengaja berjalan ke sebuah mall, ternyata di mall itu 

aqne sedang mengadakan konser. Pada saat konser sudah berakhir, Darmo langsung menemui 

Aqnes lalu meminta foto. 

Darmo: “boleh minta foto ya?” 

Aqnes: “maaf kali ini saya sedang sibuk. 

Mendengar  jawaban Aqnes membuat Darmo Gandul untuk yang ke dua kalinya. Tapi dia 

gak patah semangat dan sampai akhirnya ia bertemu dengan aqnes kembali, kali ini ia 

bertemu disebuah tempat fitness. 

Darmo: “Aqnes, tolong lah kali ini beri kesempatan untuk berfoto dengan anda?” 

Aqnes: “karena aku melihat semangat mu yang luar biasa, okelah kalau cuma minta foto”. 

Darmo: “tapi maaf ya kali ini saya sedang sibuk….” 

 

 

 

 

 

 

 



Lebih Rajin 

Darmo Gandul dikenal sebagai karyawan yang pelupa dan kerjanya sangat lelet. Ia pernah 

disuruh memindahkan buku dari kantor ke gudang. Ia pindah dengan membawa satu-persatu 

buku itu, sehingga sangat lama. Melihat kerja Darmo Gandul bosnya mau memecatnya. 

Mendengar ancaman bosnya, ia pun mulai memperbaiki diri. Suatu ketika bosnya Darmo 

menyuruh untuk beli obat, ia tak mau lagi mengecewakan bosnya. Sehingga ia membelikan 

semua keperluan bosnya dengan cepat dan mencoba tidak lelet lagi. Setelah Darmo kembali, 

ia membawa obat beserta apotekernya, dokter, dan tukang gali kubur. Melihat hal itu, sang 

bos pun bertanya. 

Bos: “kenapa kamu membawa ini semua, aku kan hanya menyuruhmu membeli obat sakit 

kepala aja?” 

Darmo: “begini bos, misalnya bapak kalau minum obat ini, tapi belum sembuh aku sudah 

membawakan dokter” 

Bos: “oh...begitu.bagus-bagus, lalu kenapa kamu juga membawa tukang gali kubur” 

Darmo: “jadi begini bos, misalnya bos sudah dirawat oleh dokter dan tidak sembuh. Lalu bos 

meninggal, aku udah membawakan tukang gali kubur, gimana bos, KERJA SAYA 

BAGUS KAN?” 

 

Dibawah Tujuh Tahun Gratis 

Pada suatu hari, Darmo Gandul ingin pergi berlibur bersama keluarga besarnya. Mereka 

berencana berlibur ke pulau Bali. Ia pun pergi ke agent perjalanan wisata. 

P. agent: “ada yang bisa saya bantu, mas?” 

Darmo: “ya, pak. Saya mau pergi berwisata pulau Bali. Dengan keponakaan saya yang masih 

kecil” 

P. agent: “keponakannya mas umurnya berapa?” 

Darmo: “masih, tujuh tahun pak, ada juga yang masih enam. Memangnya kenapa, pak?” 



P. agent: “o...gitu, disini aturannya kalau anak yang dibawah tujuh tahun tidak dikenekan 

biaya pak” 

Darmo: “o...kalau gitu terima kasih ya” 

Setelah hari H semua keponakan Darmo Gandul di ajak semua. 

Darmo: “pak, bapak bilangnya kalau umurnya masih tujuh tahun gratis kan” 

P. agent: “tapi ya gak gitu juga kali, masak keponakannya 20 orang di ajak semua 

                RUGI DONGGGG!!!!!....... 

 

Bisa Melahirkan 

Ketika masih SD, Darmo Gandul pernah meminjam sebuah pensil temannya. Pada saat itu 

ujian nasional pada hari pertama. 

Darmo: “sob, aku pinjam pinsilmu dong?, santai aja entar aku kembalikin” 

Temannya : “oke, ini pensilnya(sambil menberikan pensil)” 

Darmo: “ya” 

Setelah ujian hari pertama selesai Darmo mengembalikan pensilnya 

Darmo: “ini pensilmu dan ini penghapusnya, makasih ya” 

Temannya : “ lho qo kamu menberi aku penghapus?” 

Darmo: “aku gak ngasih kamu qo, tapi tadi pensilmu melahirkan penghapus. 

Walaupun temannya terkejut mendengar pensilnya, tapi ia menerimanya. 

Pada hari kedua, Darmo Gandul lupa membawa pensil lagi. Ia pun meminjam temannya. 

Darmo: “maaf, aku lupa membawa pensil, bolehkah saya meminjam pensil mu lagi?” 

Temanya:  (tanpa pikir panjang mengasih pensilnya)”ini, tapi nanti balikin ya?” 

Darmo : “ya..ya..” 



Setelah beberapa hari, ternyata pensilnya tak kunjung dikembalikan. Temannya pun 

mendatangi rumahnya untuk meminta pensilnya yabg dipinjam. 

Temannya: “mo, mana pensil saya?” 

Darmo: “udah gak ada” 

Temanya: “lho!,kok bisa?” 

Darmo: “ya bisa lah, kemarin aku meminjam pensil dan melahirkan penghapus, tapi sekarang 

pensil mu meninggal. Sesuatu yang bisa melahirkan KAN JUGA BISA MATI…hehe.. 

 

Warna Bulu Zebra 

Pada suatu hari, Darmo bersama temannya pergi ke taman safari yang ada di afrika. Setelah 

sampai disana, Darmo Gandul bertanya kepada salah satu temannya. 

Damo : “sob, kamu melihat dua ekor zebra itu gak?” 

Temanya : “iya lihat, kenapa?” 

Darmo : “sekarang, saya mau bertanya apa warna bulu zebra itu sama atau tidak?” 

Temannya : “(setelah melihatnya zebra itu) sama tu” 

Darmo : “kamu salah, zebra yang satunya warnanya putih campur hitam, tapi yang satunya 

lagi warnanya hitam dicamput putih 

 

  

 

 

 

 

 



Udah Item 

Pada suatu hari, Darmo ketemu seseorang dari afrika. Sang ustad bertanya kepada Darmo 

Gandul. 

Orang itu: “kenapa Allah hanya menciptakan satu matahari?” 

Darmo: “kenapa?!!!, la wong satu aja kamu UDAH HITEM…” 

 

Aku Salut 

Pada suatu hari, Darmo Gandul membuka warungnya. Kebetulan ada seorang turis dari 

inggris yang makan di warungnya Darmo Gandul. Ketika turis itu mulai makan, ada lalat 

berterbangan di sekitar makanan. Darmo Gandul yang melihat hal itu, lalu ia mulai 

menyalakan lilin. Turis yang heran, mengapa bapak itu menyalakan lilin. 

Turis: “pak, bapak qo siang-siang menyalakan lilin?” 

Darmo: “untuk lalat itu pak 

Turis: “ternyata bangsa anda itu emang baik pak, buktinya lalat aja diberi penerangan, 

bagaimana baik kepada setiap orang. AKU SALUUUT….. 

Darmo berkata dalam hati, “la wong aku mau ngusir lalat qo” 

 

Bapak Tiga Orang Anak 

Darmo Gandul bangga mempunyai enam orang anak, sehingga ia menyebut istrinya dengan 

sebutan ibu enam orang anak. Pada suatu hari suami istri itu menghadiri sebuah pesta yang 

besar. Darmo Gandul memperkenalkan istrinya kepada salah satu teman  suaminya. 

Darmo Gandul: “ini istri saya, saya menyebutnya ibu enam orang anak” 

Temanya: “senang bertemu dengan anda, ibu enam orang anak” 

Istrinya pun kesal mendengar ia selalu disebut ibu enam orang anak kepada setiap temannya 

sang suami, sehingga ia gak sengaja berbicara kepada suaminya. 



Darmo Gandul: “ibu enam orang anak, mau minum apa?” 

Istri: “jus jeruk aja, bapak tiga orang anak” 

 

Obat Tidur 

Istri Darmo Gandul mempunyai kebiasaan minum obat tidur sebelum ia tertidur, karena 

isrtinya sulit sekali. Pada suatu malam sang istri tertidur pulas dan belum sempat meminum 

obat tidur. Darmo yang mengetahui kebiasaan istrinya sehingga ia pun membangunkan 

istrinya. 

Darmo: “bangun dulu bu” 

Istrinya: “ada apa pak?” 

Darmo: “ibu kan belum minum obat tidur, ni obatnya” 

 

Bobo dengan Wanita Indonesia 

Pada suatu hari, Darmo Gandul pergi kerumah temannya. Ketika telah sampai di rumah 

temannya, teryata temannya lagi keluar, sehingga Darmo Gandul  harus menunggu. Darmo 

yang bosen menunggu temannya, lalu ia mengambil majalah di ruang tamu. Ketika membaca 

beberapa waktu, temannya datang dan bertanya : “lagi baca buku apa?”. Darmo menjawab : 

“aku lagi membaa majalah “Bobo” dengan “Wanita Indonesia”. 

 

Mau Nipu 

Pada saat pengumuman ujian nasional. Darmo Gandul dan teman-temanya mengadakan 

pawai dengan sepedanya motor, tetapi secara tiba-tiba motor Darmo Gandul kehabisan 

bensin. Lalu Darmo Gandul mengambil uang palsu didalam celananya Rp. 5000. Darmo 

mengunakan uang itu untuk membeli bensin. 

Darmo: “bu, saya mau beli bensin!”. 

 



Pegawai toko: “ya, mas”. 

Darmo: “ni,bu. Tapi maaf ya uangnya palsu”. 

P. toko: “gak apa-apa,mas”. 

Darmo: “beneran gak apa-apa ni,bu?” 

p. toko: “iya mas, bensinnya juga palsu qok”. 

 

Specialis 

Suatu ketika Darmo Gandul pergi ke masjid dengan mengenakan sandal yang ber merk 

swallou. Ketika Darmo Gandul selesai shalat, sandal Darmo Gandul hilang. 

Pada hari berikutnya, Darmo Gandul memberi tanda pada sandalnya. Hal ini dimakudkan 

agar sandalnya tidak hilang lagi, tapi tetap  saja malam itu sandal Darmo hilang. 

Pada malam berikutnya, Darmo memberi nama dan alamat pada sandalnya. Sekali lagi 

ternyata tetap saja sandalnya tetap hilang padahal banyak sekali sandal yang lebih bagus dan 

lebih mahal. Ini membuat Darmo Gandul memata-matai karena ingin tahu, siapa yang berani 

mengambil sandal Darmo Gandul. Dan Darmo melihat orang yang mengambil sandalnya lalu 

ia menanyakan tentang sandal yang selama ini hilang. 

Darmo: “ternyata selama ini yang mencuri sandal saya kamu tho?” 

Pencuri: “maaf pak, ini aku lakukan karena terpaksa”. 

Darmo: “lalu kenapa kamu lebih memilih mencuri sandal swallou saya, padahal di sini 

banyak sandal yang lebih bagus dan lebih mahal?” 

Pencuri: “saya dari kecil sudah mencuri sandal swallou, jadi intinya saya specialis pencuri 

sandal swallou. Ntar kalau mencuri yang bermerk selain, ntar aku gak dibilang 

spesialis lagi dong!.hehe.” 

 

 

   



Competisi 

Darmo Gandul yang dulu menyukai ilmu prasejarah. Ia mecoba membuat suatu penelitian 

penelitian itu untuk dikompetisikan mengenai nenek moyang siapa yang paling canggih 

dalam mengmbangkan tehnologi senjata. penelitian itu di ikuti oleh tiga peserta dari tiga 

Negara yaitu Italia, mesir dan Indonesia. Dari Indonesia diwakili oleh Darmo Gandul. 

Penelitian yang pertama dilakukan oleh perwakilan dari mesir. Ilmuwan mesir 

mengetahuinya dengan mengadakan pengalian sedalam 150 meter, ia menemukan fosil 

tombak fir’aun. Ia memperkirakan kalau pada tahun 1500 thn yang lalu telah mengenah untuk 

berperang. 

Perwakilan dari Italia gak mau kalah. Ia mengadakan pengalian sedalam 200 meter dan 

menemukan fosil pedang . ia memperkirakan 1700 yang lalu para gladiator telah mengunakan 

pedang untuk perperang. 

Perwakilan Indonesia juga gak mau kalah, yang diwakili oleh Darmo Gandul. Ia mengadakan 

pengalian 250 meter, tapi tidak mendapatkan apapun. Ia pun mengali lagi hingga sampai 

kedalaman 300 meter, tapi tak mendapatkan hasil. Sehingga Darmo Gandul menyimpulkan 

kalau nenek moyangnya dahulu telah mengunakan bom dan senjata api dalam berperang. 

 

Meminjam Sapi 

Di desanya Darmo Gandul dikenal orang yang mempunyai banyak sapi. Sering sekali 

tetangga sebelah rumahnya meminjam sapinya untuk membajak sawah. Pada suatu hari, 

tetengga sebelah rumahnya meminjam sapi Darmo Gandul. Tetangga sebelah rumahnya itu 

dikenal orang yang suka meminjam, semua hal yang disukai pasti di pinjam. Sampai seluruh 

barang-barang dirumahnya hasil dari meminjam. Pada suatu hari, ia kerumah Darmo Gandul. 

Tetangganya: “pak, bolehkah saya meminjam sapi bapak?” 

Darmo: “untuk apa pak?” 

Tetangganya: “untuk membajak sawah pak”. 

Darmo: “wah sapi saya sudah saya jual semua, gimana pak”. 



Kali ini Darmo Gandul membohongi tetangganya. Karena sering sekali tetangganya 

meminjam sehingga banyak sapinya yang kurus akibat digunakan untuk mengangkat barang 

yang terlalu berat. 

Tetangganya: “masak sih pak, sapi segitu banyak qo dijual semua, gak mungkin?”. 

Darmo: “benar pak( mencoba meyakinkan) 

Tetangganya yang mendengar hal langsung pergi, tetapi belum berjalan jauh. Ia mendengar 

sapinya Darmo Gandul mengeluarkan suara, sehingga tetangganya kembali lagi untuk 

menghampiri Darmo. 

Tetanggannya: “pak!,pak!. Tadi saya mendengar sapinya bapak mengeluarkan suara. Saya 

tidak percaya kalau sapi bapak sudah dijual semua”. 

Darmo: “bapak lebih percaya saya atau sapi saya?” 

 

Mengandung Racun 

Pada saat masih SD, Darmo Gandul sedang mengikuti kelas matematika. Guru yang 

mengajar matematika sangat galak, hingga ia dikenal semua murid-murid sebagai guru yang 

sangat galak, Setiap murid yang tidak bisa mengerjakaan soal pasti dihukum. ketika pak guru 

sedang mengajar, pak kepala sekolah datang untuk memintanya kekantor. Pak Guru berpesan 

untuk tidak memakan snack yang ada dimeja karena mengandung racun dan meminta untuk 

menjaga tinta yang ada jangan sanpai tumpah. 

Ketika pak Guru keluar, Darmo Gandul memakan snack itu, ia gak percaya kalau snack itu 

mengandung racun. Pada saat makan ia tidak sengaja menyenggol tinta yang ada di samping 

makanan itu, hingga tumpah. Belum sempat membersihkan tinta yang ada di meja,pak guru 

datang. 

Pak guru : “siapa yang memakan makanan ini dan siapa yang menumpahkan tinta ini?, kaau 

tidak ada yang mengaku, maka saya tidak akan mengajar kalaian sampai anda mengaku” 

Darmo yang takut, sehingga ia mengaku yang telah melakukan ini semau. 



Darmo: “saya mengaku pak, saya lah yangmenumpahkan tinta itu, karena saya telah 

melakukkan kesalahan dengan menumpahkan tinta itu sehingga saya mencoba bunuh diri 

dengan memakan snacknya  bapak. Bapak bilang kalau snacknya mengandung racun.” 

Pak guru: “APAAAA!!!.......... 

 

Aku Jual 

Pada suatu hari, Darmo Gandul ditanya oleh seorang temannya. 

Temanya : “sob, apa kamu punya FACEBOOK?” 

Darmo : “dulu sih punya, tapi sekarang UDAH AKU JUAL.” 

 

Beli Paku 

Pada suatu hari, Darmo Gandul disuruh membeli paku oleh ayahnya. Sampai di toko 

bangunan. Setelah sampai di toko itu, ia pun berbicara sama pelayan toko. 

Darmo: “pak, saya mau beli paku sati kilogram?” 

Pelayannya: “dibungkus mas?” 

Darmo: “gak, dimakan disini aja (berkata dengan kesal) 

 

Satu Ekor Ayam 

Pada suatu hari, Darmo Gandul diminta ayahnya mengambil satu ayam dikandang.“Darmo, 

tolong ambilkan satu ekor ayam dikandang”, perintah ayahnya. Setelah beberapa saat Darmo 

kembali, tapi gak membawa apa. Bapaknya bertanya, “mana satu ekor ayamnya?”. Darmo 

pun menjawab, “begini pak, tadi bapak memerintah aku untuk mengambil satu ekor ayam. 

Masalahnya tadi aku cari-cari ayam yang ada ekornya tapi gak ada, jadi ya saya gak jadi 

abilkan dong.....” 

 



Ada Apa dengan Darmo Gandul? 

Pada hari jumat malam, Darmo Gandul sangat marah. Tidak diketahui apa sebabnya ia 

marah. Semua orang yang ada dirumahnya tak ada yang berani bertanya padanya. Lalu 

ibunya menanyakan.Ibu, “ada apa sih le?”. Tapi darmo tetap diam tak dijawab. Ibunya yang 

ingin tahu mulai bertanya lagi, “kamu kenapa qo jadi seperti ini?”. Tetap saja Darmo diam. 

Dalam setelah Darmo Gandul tidur, ia dilihatin ibunya, tak sengaja ibunya menemukan 

sesuatu buku. Ibunya yang ingin tahu apa isi buku itu, lalu dibukalah buku itu. Lalu ibunya 

membaca tulisan dalam buku itu, INDONESIA Vs URUGUAY 1 :7. 

 

Tidak ada Kesempatan 

Pada suatu hari, Darmo Gandul mengobrol dengan salah satu temannya. Mereka 

membicarakan mengenai, makanan favorit para presiden Indonesia. 

Temannya: “eh Mo, kemarin saya melihat tayangan TV, kalau Presiden SBY itu paling suka 

makan Telor. 

Darmo: “beneran kamu?” 

Temannya: “iya bener, kalau presiden Sukarno suka makan telor juga” 

Darmo: “beneran kamu?” 

Temannya: “beneran, aku gak bo’ong, tapi kalau pak Suharto suka juga makan telor” 

Darmo: beneran kamu, wah berarti kesempatan saya jadi presiden itu kecil ni” 

Temannya: “kenapa gak ada kesempatan, Mo?” 

Darmo: “gimana ada kesempatan, kalau semua presiden kita sukanya makan telor, kalau aku 

makan telor ya elergi, POKOKNYA GAK ADA KESEMPATAN. 

 

 

 

 



Gak Semua Naik 

Pada suatu hari, ibunya Darmo Gandul marah-marah ketika pulang dari pasar, karena semua 

harga sembako naik. “aduh....semua harga naik, ni pemerintahnya gak mikirin orang kecil, 

masak semua hrga naik gok diam, seakan tenang-tenang aja, kapan actionnya...., kalau begini 

kan harga pasti naik terus”, berkata sang ibu sambill marah. Melihat ibunya marah dengan 

kenaikan harga, darmo pun mencoba meredam kemaraha ibunya, “bu, gak semua naik gok, 

ini ada yang turun”. “apa yang turun” tanya ibunya. “NILAI RAPOT KU BU....” 

 

Mencari Kunci Motor 

Pada suatu malam, Darmo Gandul sedang mencari kunci motornya. Setelah beberapa lama 

mencari kunci itu, tapi tak kunjung ditemukan. Lalu ada seseorang yang melihat Darmo. 

Seseotang: “mas, lagi ngapain?” 

Darmo: “aku lagi cari kunci motor saya mas” 

Seseorang: “emang hilangnya dimana mas?” 

Darmo: “disana mas” 

Seseorang: “tapi kenapa gok, carinya disitu?” 

Darmo: “KAN DISINI LEBIH TERANG......” 

 

Melatih Renang 

Darmo Gandul dikenal sebagai seorang pelatih renang. Pada suatu hari ia mendapatkan murid 

yang minta diajari renang, muridnya ada dua murid, sehingga ia harus cari orang untuk 

membantunya. Ia pun mencari salah satu temannya yang tentu saya bisa mengajari renang. 

Ketika sampai dirumah temannya, Darmo Gandul pun menbicarakan masud kedatangannya. 

Darmo: “sob, saya punya pekerjaan untuk mu, jadi pelatih renang, wah bayarannya sangat 

besar” 

Temannya: “wah...bagus, emangnya bayaranya berapa?” 



Darmo: “bayarannya 2.000.000 perbulan, besarkan?, Tapi selama 1 bulan, ia harus bisa 

renang, itu persyaratannya.” 

Temannya: “ okey gampang. Satu minggu aja pasti bisa. Ada berapa murid?, sebulan diajari 

berapa kali?” 

Darmo: “Cuma dua orang qok, sabulannya tiga kali aja” 

Temannya: “waaah... MAUUUUUU BUAAAANGEEET!!!!!.... 

Darmo: “tapi masalahnya muridnya ini punya penyakit kulit yang kalau masuk kedalam air 

jadi kumat. 

Temannya: “HAAAAA!!!..... Kalau gak masuk kolam kapan bisanya.....GILA LUO!... 

 

Gratis? 

Pada suatu hari, Darmo Gandul lapar sekali, tanpa pikir panjang ia pun masuk warung 

makan. Sang pemilik warung menyambutnya dengan ramah. 

P.warung: “selamat datang mas!” 

Darmo: “terima kasih pak” 

P. warung: “ini menunya pak, silakah dibaca. Disini nasinya tidak dihitung mas” 

Darmo yang mendengar perkataan pemilik warung, lantas ia pun memesan beberapa nasi, ia 

mengira kalau nasi di warung itu gratis. 

Darmo: “saya memesan 3 piring nasi pak” 

Pemilik: “iya mas, saya ambilkan” 

Setelah selesai makan, pemilik warung memberikan tagihan yang mesti dibayar Darmo. 

P. warung: “pak ini tagihan nya yang harus dibayar” 

Darmo: “wah kata bapak nasinya gak dihitung, tapi ini kok dihitung?” 

P, warung: “emang nasinya tidak saya hitung berapa butir mas, tapi harganya kita hitung” 



Darmo: “oooohhhh...” 

 

Bisu? 

Pada suatu hari, Darmo Gandul sedang berlibur ke kebun bintang Jurug . Disana Darmo 

Gandul bertemu dengan seseorang yang lagi menonton binatang, lalu Darmo ingin mengobrol 

dengan lelaki itu. 

Darmo: “bapak siapa namanya?” 

Bapak yang ditanya itu diam saja. Lalu Darmo bertanya lagi. 

Darmo: “bapak, boleh tahu namanya?” 

Sekali lagi bapak itu hanya diam saja. Darmo Gandul berfikir untuk menganti pertanyaannya, 

berharap bapak itu mau menjawab. 

Darmo: “bapak, asalnya dari mana?” 

Pertanyaan itu juga tak dijawab. Lalu ada istrinya yang datang lalu memberitahu kepada 

Darmo bahwa suaminya bisu. Tapi Darmo Gandul tak percaya dengan perkataan istrinya, ia 

lalu mencoba bertanya dengan bapak itu. 

Darmo: “apa benar bapak bisu?, aku gak percaya” 

Beberapa saat bapak itu jengkal karena Darmo tak menghentikan pertanyaannya. Darmo terus 

saja bertanya hingga muka bapak itu memerah. 

Darmo: “bapak bisu ya?”, benar gak pak” 

Bapak itu: “AKU BISU, JANGAN TANYA-TANYA LAGI” 

Darmo: “lho..bisu kok bisa bicara?” 

Bapak: “karena kamu mambuat aku marah, sehingga aku lupa bicara” 

 

  

 



 

Telat Datang 

Ketika masih SMA, Darmo Gandul bangun kesiangan, ketika melihat jam dinding ternyata 

telah menunjukan pukul 08.00, lantas is pun berpakaian dan berangkat kesekolah. Setelah 

sampai didepan pintu, ia menengetuk pintu. 

Darmo: “permisi bu, boleh masuk?” 

B. guru: “boleh, silahkan masuk aja” 

Darmo: “maaf ya bu telat” 

B. guru: “gak apa-apa, kamu yang memimpin doa ya” 

Darmo: “lho gok memimpin doa tho bu?” 

B.guru: “kan pelajarannya dah selesai. 

Darmo: “duduk aja belum, eh...disuruh pulang!”(berkata dalam hati) 
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