
Nopal dan Cute Girl ketemu sosok di kuburan 

A. Listen to and read the lyrics of the cartoon Nopal dan Cute Girl 
ketemu sosok di kuburan 

 
Bang, mau ga bantuin Cuty 	 	 	 	 

Tergantung mau minta bantuan apa dulu	 	 	 	 

Kalo bantuin ngepangin rambut Abah	 	 

sumpah aku ga mau terlibat	 	 	 	 

Ini lebih dari itu	 	 	 	 	 	 

Aku yakin Abang excited!	 	 	 	 

Excited, excited, bibirlu bintit	 	 	 	 

Emang mau minta bantuan apa sih?	 	 	 

Bantuin ngerjain PR bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa tubuh	 	 	 

Baiklah duhai adik, akan aku bantu dengan terpaksa	 	 	 

Tapi sebelumnya anterin aku ya ke rumah Milos	 	 	 	 	 	 

Karena buku PRku dipinjem dia buat kipasin ikan koi peliharaannya yang gerah	 

Bagaimana kalo kagak? Soalnya malam ini aku ada jadwal yoga	 	 

Nanti aku transfer Rp.2000,- deh ke rekening Abah	 	 	 	 	 	 

Oke, terdengar seperti sebuah kesepakatan


https://www.youtube.com/watch?v=vgArWc6WhOE


Kenapa sih harus lewat kuburan Cuty?	 	 

Kan bisa lewat jalan raya biar ga muter kaya(k) otak anda…	 	 	 	 	 

Kalo lewat jalan raya suka ada soang Bang		 

Cuty takut disosor soang dah	 	 	 	 	 

yang ada soangnya takut mati disosor kamu	 

Bisa aja nih nenek moyangnya soang		 	 

Lucu lu Cuty / iya lah	 	 	 	 	 

Ternyata bener ya dugaanku dari pada nemenin kamu 	 	 	 	 

Mending aku ngeyoga atau senam perut	 	 

Ah banyak ngeluh!	 Gigit nih punggungnya	 	 	 	 	 

Tunggu sebentar suara apa ya itu?	 	 	 	 	 	 

Kira-kira berapa meter lagi nyampe rumah Milos Cuty?	 	 	 	 

Ga tau Bang, aku kan sering kabur pelajaran matematika

Gue timbang juga lu	 	 	 	 	 


Ada apa ya kalian ke sini?	 	 	 	 

Aku mau buku PRku	 	 	 	 	 

Dan aku mau yoga	 	 	 	 	 

Oh buku PR, tunggu di sini ya	 	 	 	 

Aku ambilin dulu di kamarku	 	 	 	 

Semoga aja masih utuh	 

	 	 	 	 

Ngagetin banget sih	 	 	 	 	 

Iya Bang kaget banget jantung Cuty

Asli sampe ga bisa nafas Abang barusan 

Iya deg-degan. Kirain apa ya Bang?	 	 	 	 	 

Bukan deg-dengan lagi udah shock kali de…	 	 	 	 	 

Aku juga gemeteran. Sampe aku ga bisa ngomong	 	 	 	 

Lagian siapa yang naro pengharum ruangan otomatis di sini sih?	 	 




B. Write the words that you know in column B and the English 
translation of the transcript in column C 

A. Transcript B. Words/base words you 
recognise

C. English translation

Bang, mau ga bantuin Cuty 

Tergantung mau minta bantuan 
apa dulu

Kalo bantuin ngepangin rambut 
Abah

sumpah aku ga mau terlibat

Ini lebih dari itu

Aku yakin Abang excited!

Excited, excited, bibirlu bintit	

Emang mau minta bantuan apa 
sih?	

Bantuin ngerjain PR bahasa 
Indonesia, bahasa Inggris dan 
bahasa tubuh

Baiklah duhai adik, akan aku 
bantu dengan terpaksa

Tapi sebelumnya anterin aku ya 
ke rumah Milos

Karena buku PRku dipinjem dia 
buat kipasin ikan koi 
peliharaannya yang gerah

Bagaimana kalo kagak? Soalnya 
malam ini aku ada jadwal yoga

Nanti aku transfer Rp.2000,- deh 
ke rekening Abah

Oke, terdengar seperti sebuah 
kesepakatan



A. Transcript B. Words/base words you 
recognise

C. English translation

Kenapa sih harus lewat kuburan 
Cuty?

Kan bisa lewat jalan raya biar ga 
muter kaya(k) otak anda…

Kalo lewat jalan raya suka ada 
soang Bang

Cuty takut disosor soang dah

yang ada soangnya takut mati 
disosor kamu

Bisa aja nih nenek moyangnya 
soang

Lucu lu Cuty / iya lah

Ternyata bener ya dugaanku dari 
pada nemenin kamu

Mending aku ngeyoga atau 
senam perut

Ah banyak ngeluh! Gigit nih 
punggungnya

Tunggu sebentar suara apa ya 
itu?

Kira-kira berapa meter lagi 
nyampe rumah Milos Cuty?

Ga tau Bang, aku kan sering 
kabur pelajaran matematika

Gue timbang juga lu



C. Listening for understanding: Listen to the clip again without 
reading the translation. How much do you understand? Grade 
yourself out 10. 

A. Transcript B. Words/base words you 
recognise

C. English translation

Ada apa ya kalian ke sini?

Aku mau buku PRku

Dan aku mau yoga

Oh buku PR, tunggu di sini ya

Aku ambilin dulu di kamarku

Semoga aja masih utuh

Ngagetin banget sih

Iya Bang kaget banget jantung 
Cuty

Asli sampe ga bisa nafas Abang 
barusan

Iya deg-degan. Kirain apa ya 
Bang?

Bukan deg-dengan lagi udah 
shock kali de…

Aku juga gemeteran. Sampe aku 
ga bisa ngomong

Lagian siapa yang naro 
pengharum ruangan otomatis di 
sini sih?


