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MOTTO 

 

“Kamu adalah siapa kamu 

Dan kamu bukanlah siapa orang tuamu” 

( Rd. Nurdin ) 

 

“Hidup itu adalah perjuangan 

Dan jika kamu tidak berjuang maka kamu tidak HIDUP” 

( Ibu Sukersih ) 

 

“Kamu adalah satu-satunya HITAM MERONA yang tak tampak pada mata 

manusia seperti mereka” 

( Rosaily ) 

 

“the sun is gone but I have a LIGHT” 

( Kurt Cobain ) 
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