


 
 
 
Bung Smas 
PULUNG: 
MENCARI NANSY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: http://www.boozet.org/derryadrian
Edit & layout: kiageng80
 
Penerbit PT Gramedia 
Jakarta, 1983 
 
 

http://www.boozet.org/derryadrian
mailto:kiageng80@gmail.com


 
 
 
PULUNG: MENCARI NANSY 
oleh Bung Smas 
GM 83.013 
Hak cipta dilindungi oleh 
undang-undang 
All rights reserved 
Gambar sampul oleh 
Adipermadi 
Diterbitkan oleh 
Penerbit PT Gramedia, Jakarta 1983 
Anggota IKAPI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dicetak oleh 
Percetakan PT Gramedia 
Jakarta 
 
 



 

DDAAFFTTAARR  IISSII  
 
1. Ayam Jantan Tugi 
2. Si Cemeng 
3. Setitik Air Mata Buat Ibu 
4. Cucu Oma Angklik 
5. Bukan Jagoan 
6. Di Mana Nansy Evangeline? 
7. Komandan Berkhianat 
8. Jemput Aku di Polonia 
9. Bu Guru Cantik Sekali 
 



 

11  
AAYYAAMM  JJAANNTTAANN  TTUUGGII  

 
MATAHARI sudah rendah sekali di langit barat. 
Tetapi sinarnya masih terasa menyengat. 
Musim kemarau, sepanjang hari terasa panas 
saja. Pohon-pohon turi di tepi jalan desa pun 
meranggas. Bunga-bunga putihnya rontok. 
Lucu bentuknya. Seperti burung kecil dengan 
tubuh pipih. Sayapnya pendek. 

Bila bunga-bunga itu tidak layu, Polan 
akan mengumpulkannya. Ibu senang sekali 
memasak bunga turi menjadi ulam. Sayang 
bunga turi di musim kemarau tidak segar lagi. 
Dengan sedih Polan melangkah di jalan desa 
berdebu. Tak beraspal. Hanya batu-batu 
berserak di tengahnya. Bila musim hujan tiba, 
jalan ini becek sekali. Tetapi ada kabar gembira 
yang disambut orang desa itu dengan perasaan 
suka cita. Kata Pak Lurah, tak lama lagi jalan 
berdebu itu akan diaspal! Wah seperti apa ya, 
naik sepeda di jalan beraspal? Laju sekali. 
Mungkin seperti naik sepeda-sepedaan di 
Taman Ria. Ya, Polan dulu pernah ke Taman 
Ria di Jakarta. Dari desa itu, Jakarta jauh 
sekali. Bisa sebulan baru sampai kalau naik 
sepeda ke sana. 

Polan tertawa sendirian. Naik sepeda ke 
Jakarta! Gila apa? Sedang mencoba mengayuh 
sepeda tua ke kota saja payah bukan main. 
Kapan ya, Polan naik sepeda ke kota? Oh ya. 



Sebulan yang lalu. Untuk latihan, katanya pada 
Pulung, abangnya. Latihan apa? 

"Dua tahun lagi aku sekolah di SMP, kan?" 
jawab Polan ketika itu. 

"Ya, harus ke kota kalau mau melanjutkan 
sekolah. Aku juga. Tahun depan harus kuat 
bersepeda enam kilometer pulang-pergi." 

"Pergi-pulang! Masa pulang dulu baru 
pergi?" 

"Heh! Kamu kalau tidak membantah, tidak 
senang, ya?" 

Polan tertawa ketika itu. Senang dia punya 
abang Pulung. Bagaimana tidak senang? Di 
desa itu siapa sih yang punya kakak sehebat 
Mas Pulung? Bagaimana tidak hebat, coba? Dia 
pintar sekali naik pohon turi. Ada peristiwa lucu 
di pohon turi yang berjajar itu dulu. Mula-mula 
Ibu mengeluh tidak punya lauk untuk makan 
siang. Bapak belum gajian. Ah, Bapak mana 
pernah gajian? Kerjanya saja sebagai kebayan 
desa. Kebayan itu perangkat (pegawai) kantor 
Kelurahan. Tidak punya gaji. Tetapi punya 
sawah pemberian desa. Bapak mendapatkannya 
sejak dia menjabat sebagai kebayan desa. Orang 
memanggil dia Pak Bayan. 

"Mana bisa Pak Bayan gajian, Bu?" tanya 
Mas Pulung dulu. 

Mas Pulung itu brengsek apa tidak, ya? Dia 
tidak senang Polan suka membantah. Tetapi dia 
sendiri tukang membantah. Rajanya tukang 
membantah! Polan kan belum raja. Baru 
patihnya. 

"Bapak selalu mendapat uang sebulan 
sekali dari kantor," kata Ibu. 



 
"Itu bukan gaji! Kata Bapak. Itu uang 

pinjaman dari kantor Kelurahan. Bapak 
membayarnya kalau sawah kita panen." 

"Itu bukan sawah kita!" Polan membantah 
juga. Patih tukang membantah, membantah 
ucapan raja-nya tukang membantah. Patih 
membantah raja. 

Raja itu melotot matanya. "Wah, raja suka 
galak, ya?" 

"Ngomong apa, kau?" serunya. Matanya 
masih melotot. 

Polan tertawa melihat mata raja yang 
melotot itu. Pikir sang raja, melotot begitu 
wajahnya bisa menakutkan. Padahal malah 



lucu. Matanya kan kecil sebelah. Yang kiri lebih 
sipit. Itu gara-gara pohon turi juga. Dia pernah 
jatuh dari pohon itu ketika mengakali layang-
layang putus yang menyangkut di sana. Cabang 
kering pohon turi menyobek kelopak mata 
kirinya. Pernah menjadi koreng yang hampir 
sebulan lamanya tidak sembuh. Hampir tidak 
dibawa ke rumah sakit. Hanya diobati dengan 
getah pisang batu saja. Setelah sembuh, 
matanya sipit sebelah. Lucu kan. Kalau dia 
melotot? Lihat saja, tuh! 

"He! Malah tertawa, kamu?" raja marah 
yang melotot itu membentak adiknya. 

"Ngaku salah, nggak?" seru adiknya, patih 
yang bernama Polan itu. 

"Salah apa?" 
"Kau bilang tadi, sawah kita!" 
"Benar, kan?" 
"Sawah desa kita! Bukan sawah kita! Itu 

yang benar. Sawah itu memang punya desa 
kita. Bapak boleh menggarapnya dan 
memungut hasilnya selama Bapak menjadi Pak 
Bayan. Kalau Bapak berhenti kerja, sawahnya 
akan diminta kembali? Nah, itu bukan sawah 
kita namanya. Bukan sawah Bapak. Bisa 
ngomong apa tidak sih? Kalau ini rumah kita, 
baru benar. Rumah Bapak, Ibu, Mas Pulung, 
Mas Polan..." 

"Cacing tanah tuh, yang mau panggil kamu 
Mas Polan!" 

Polan tertawa. Ibu tertawa juga. Tapi Ibu ini 
aneh. Kalau tertawa, biasanya terus pura-pura 
membentak. Coba saja dengar suaranya! 

"Sudah! Pergi sana! Adiknya brengsek, 



kakaknya lebih brengsek! Mau makan, tidak?" 
"Mau!" Polan menyahut cepat. Ingat pernah 

dihukum Bapak seharian tidak boleh makan. 
Tersiksa benar rasanya. Perut seperti lengket ke 
punggung, lho! 

"Pergi cari lauk!" 
Mereka pergi mencari bunga turi. Di 

sanalah cerita lucu terjadi. Pohon turi itu yang 
menanam orang desa dalam kerja bakti yang 
dipimpin Pak Lurah. Berjajar di kanan kiri jalan 
desa berdebu. Pohon-pohon itu harus dirawat, 
tidak boleh rusak. Mengambil bunga turi untuk 
ulam, boleh saja. Asal jangan memanjat 
pohonnya. Bila dipanjat, dahan dan ranting 
pohon itu bisa patah. Kalau mau mengambil 
bunganya, goyangkan saja pohonnya. Bunga-
bunga turi akan rontok. Tinggal memungut 
saja. Tetapi Pulung tidak suka bunga yang telah 
rontok. Itu bunga yang tua. Dibuat ulam tidak 
enak. Agak pahit rasanya. Yang muda lebih 
empuk dan tidak pahit. Pulung mau mengambil 
bunga yang muda. Maka dia memanjat pohon 
itu. 

Di bawah, Polan mengumpulkan bunga-
bunga yang dirontokkan kakaknya. Sedang 
asyik berdua di sana. Pak Lurah lewat di jalan 
berdebu. Polan bersiul memberi tanda agar 
Pulung segera turun. Tapi Pulung kadang-
kadang bodoh juga. Dia tidak tahu isyarat itu. 
Dia malah ikut bersiul-siul. Memanggil angin, 
katanya. Kalau angin bertiup, pohon turi akan 
meliuk. Berada di atas sana bisa bergoyang-
goyang seperti main ayunan. 

Polan lari bersembunyi ke belukar di 



tengah kebun kosong. Sedang Pulung masih 
asyik bersiul. Siulannya berhenti ketika di 
bawah pohon yang dinaikinya terdengar suara 
batuk. Yang batuk itu Pak Lurah. Pura-pura 
terbatuk saja. Kan bunyi batuk penyakit dengan 
batuk pura-pura itu lain. 

Pulung melihat ke bawah. Pak Lurah 
berjalan santai, pura-pura tidak melihat pencuri 
bunga turi di atasnya. Pulung ketakutan. 
Celananya basah! Pak Lurah berteriak-teriak 
dan lari. Kopiahnya kena gerimis dari atas 
pohon turi. Bukan itu saja. Pulung melorot ke 
bawah karena ketakutan. Celananya sobek. 
Dengan begitu, dia pulang harus lewat kebun 
kosong dan bersembunyi di semak kalau ada 
orang lewat. Kan lucu itu? 

Mengingat kembali yang lucu itu, Polan 
tertawa sendirian. Matahari masih panas. Dia 
melintas tepat di sisi pohon turi yang membuat 
kakaknya celaka itu. Pohon yang rantingnya 
menyobek celana Pulung. Mungkin pohon itu 
jahat. Dia juga pernah menyobek kelopak mata 
kiri rajanya tukang membantah! 

"He, anak gila!" ada suara anak laki-laki 
berseru dari arah kebun kosong. "Tertawa-tawa 
sendirian!" 

Polan berhenti melangkah. Dari kebun 
kosong keluar Tugi. Tinggi besar tubuhnya. 
Ujung kepala Polan hanya sedagu Tugi. Kalau 
berhadapan, Polan selalu mendongakkan 
kepalanya. Seperti sekarang. 

"Eh, Tugi..." 
"Sudah lama kutunggu kau di sini!" seru 

Tugi sengit. 



"Ada apa?" 
"Ada apa? Nggak tahu kesalahanmu?" 
Tak sadar Polan melangkah mundur 

setindak. Seram dia melihat wajah Tugi. 
Bayangkan saja. Pipinya tebal. Hidungnya 
besar. Dahinya menonjol ke depan. Matanya 
bundar. Mulutnya juga tak kalah seram. 
Bibirnya itu kukuh sekali. Seperti bibir arca 
batu di halaman kantor Kabupaten. Arca 
Gupolo, namanya. Raksasa perut buncit yang 
memegang gada! 

Dan sekarang Tugi juga memegang gada. 
Oh, bukan. Itu hanya kayu, sepotong dahan 
pohon waru. Ringan sekali kelihatannya. Tetapi 
biar ringan, namanya saja kayu. Kalau diketuk-
ketukkan di kepala, rasanya sakit juga. Bahkan 
menimbulkan pusing. Tetapi Tugi mana tahu? 
Dahan waru yang diketuk-ketukkan di kepala 
Polan itu disangkanya seempuk singkong bakar, 
barangkali. 

"Aduh!" Polan mengaduh pada ketukan 
yang kelima kalinya. Padahal rasa sakit itu 
sudah menimpa kepala sejak ketuk pertama. 
Ah, Polan bukan anak cengeng? Baru sekali 
dipukul sudah mengaduh, itu cengeng 
namanya. 

"Sakit, ya?" Tugi mengejek. 
"Kaupikir tidak sakit, apa?" 
"Melotot, lagi!" 
"Habis seenaknya kaupukul kepalaku!" 
"Ini pembalasan setimpal!" 
"Pembalasan apa?" 
"Tidak ngaku, juga?" 
"Bilang apa salahku!" 



"Kau tahu aku punya ayam jago yang besar 
dan bulunya kemerah-merahan, kan?" 

"Ya." 
"Itu jago keturunan ayam bangkok." 
"Iya, tapi jangan pukul lagi kepalaku!" 
"Ayam jagoku bisa berkokok keras sekali. 

Di sini apa ada ayam yang kokoknya seperti 
ayamku?" 

"Tidak ada! Tetapi kepalaku bisa bonyok 
dipukul begini!" 

"Aku tidak memukul. Hanya menggoyang-
goyangkan kayu di atas kepalamu!" 

"Aduh! Goyangnya terlalu keras!" 
Tugi menyeringai puas. Anak nakal dia. 

Siapa tak kenal Tugi? Siapa tak kenal 
kenakalannya? 

Pak Lurah itu orang linglung. Nama anak-
anaknya sendiri saja tidak hafal. Anaknya kan 
ada lima orang. Kalau memanggil salah seorang, 
dia suka memanggil semuanya. Itu kan linglung 
namanya? Anak sendiri tidak hafal, siapa yang 
bernama Joned, siapa Sarwen, siapa Tumbing. 
Tetapi kalau ditanya siapa anak desa yang 
paling nakal, Pak Lurah hafal sekali. Yang 
disebutnya pasti nama Tugi. Bahkan kalau dia 
memanggil pegawainya dengan terburu-buru 
yang dipanggilnya nama Tugi! Padahal di 
kantornya tidak ada yang bernama Tugi. Kalau 
Gitu memang ada. Tidak bohong, lho. Nama 
orang desa itu memang aneh-aneh, kok. Ada 
yang bernama Saya. Kan aneh? Ada lagi yang 
bernama Kaca. Tidak tahu Kaca siapa. 
Gatutkaca, barangkali! 

"Tidak ada si Pulung, kau bisa apa, Lan?" 



dia mengejek, si anak nakal yang jahat itu. 
Tetapi sepotong dahan warunya sudah 
diturunkan. Dia melambai-lambaikannya 
dengan aksi sekali. 

"Sebenarnya kau mau apa, sih?" Polan 
bertanya kesal sekali. 

Terus terang, melawan Tugi lebih sulit 
daripada berantem dengan kerbau gila. 
Percaya? Dulu pernah ada kerbau gila 
mengamuk. Polan di jalan desa itu juga. Kerbau 
menyeruduknya dengan bengis. Polan 
melompat ke samping. Dia memanjat pohon 
turi. Kerbau gila tidak melihatnya. Itu kan 
mudah? Tapi melawan Tugi bagaimana? Kalau 
naik pohon turi, Tugi bisa menarik kakinya. 

"Ayam jagoku mati!" 
"Mati?" 
"Kamu yang ngracun dia!" 
"Tidak!" 
"Kamu kan pernah melemparinya?" 
"Soalnya ayam jagomu merusak 

persemaian tomat Mas Pulung. Tapi kan dia 
tidak mati waktu kulempar? Kena juga tidak!" 

"Tapi sekarang dia mati!" 
"Masa bodo!" 
"He! Kau nggak ngaku, ya?" 
"Bagaimana aku mengaku? Aku tidak 

pernah membunuh ayammu! Kau percaya? 
Membunuh tikus juga aku tidak tega! Kalau 
kepinding, tuh! Baru aku bisa!" 

"Kupukul kalau kau nggak ngaku!" 
Polan mundur selangkah. Tugi maju. 

Kayunya diayun-ayunkan lagi. Tetapi dia 
memukul bukan dengan kayu itu. Tinjunya saja 



keras. Tinju kiri lebih besar dari tinju kanan. 
Soalnya dia kidal. Tinju kiri itu yang mendarat 
di pipi kanan Polan. Tepat di bawah matanya. 
Kontan jadi biru bengap pipi itu. 

"Aduh!" Polan mengaduh. Biar baru 
dipukul sekali dia terpaksa mengaduh. Sakitnya 
minta ampun! 

"Ayo, ngaku, nggak?" 
"Kau main pukul saja! Awas, kau!" 
"Apa? Kau ngancam?" 
Polan mundur lagi dua langkah. Mundur 

lagi. Lalu tiba-tiba ia lari. Kencang sekali. Tugi 
menyorakinya. Senang sekali dia, Polan bisa 
dipukulnya tanpa melawan. Ah, dia memang 
senang memukul orang, kok. Seperti jagoan. 
Padahal otaknya kosong. Sekolahnya bodoh 
benar. Orang suka berantem, kata Bapak 
memang bodoh. Makanya Bapak melarang 
anak-anaknya berantem. Kalau Bapak melihat 
biru bengap di pipi kanan Polan, bisa marah 
dia. 

Dengan gugup Polan memasuki rumahnya. 
Ia berpapasan dengan Ibu di dapur. 

"Dari mana?" 
"Main, Bu." 
Polan bergegas keluar lewat pintu dapur. 

Kalau Ibu melihat biru bengap itu, pasti akan 
ribut. Lumayan kalau tidak mengadu pada 
Bapak. Kalau sampai mengadu, wah! Bisa kena 
tendang pantat Polan. Bapak benci pada anak 
yang suka berkelahi. Bapak sendiri tidak 
pernah berkelahi. Bapak hanya mau berdebat. 
Dengan berbicara, orang bisa membela diri, 
kata Bapak. Itu memang benar. Ketika Bapak 



ribut dengan petani yang menggeser batas 
sawah Bapak, petani itu sampai mengayunkan 
cangkulnya ke atas kepala Bapak. Tetapi Bapak 
diam saja, tidak melawan. Petani itu tidak 
benar-benar mencelakai Bapak. Lalu Bapak 
berbicara. Panjang sekali. Tahu-tahu petani itu 
minta maaf. Bahkan dia sendiri mengakui 
kesalahannya telah menggeser patok batas 
sawah. 

Halaman belakang rumah itu luas sekali. 
Merupakan kebun pisang dan ketela. Di 
sudutnya ada kebun tomat. Itu hasil kerja 
Pulung. Sesore ini dia juga di sana. Sedang 
menyirami tanaman tomatnya yang mulai 
berbuah. Bulatan-bulatan seperti bola kecil 
berwarna hijau merata di ranting-ranting perdu 
tomat yang subur. 

"He! Dari mana saja, kau?" sambut Pulung 
begitu melihat adiknya. 

Polan mendekat. Karena dekat, nampak 
tingginya tidak berbeda jauh dengan Pulung. 
Hanya satu sentimeter saja. Padahal usia 
mereka berbeda hampir tiga tahun. Pulung 
memang kontet. Orang sering keliru menyangka 
dia Polan. Wajah keduanya memang mirip. Mata 
mereka kecil. Hidung mereka tinggi seperti 
hidung Ibu. Bibir mereka juga tipis kemerah-
merahan seperti bibir Ibu. Kata orang desa Ibu 
itu cantik sekali. Yang bisa menandingi 
kecantikan Ibu hanya Bu Lurah. Kedua anak 
Ibu pasti tampan karena banyak persamaan 
dengan Ibu. Sayang sekali, telinga mereka agak 
telalu lebar. Sering diejek anak desa. Kayak 
telinga gajah, kata mereka. Seperti sudah 



pernah melihat gajah saja. Tapi mereka pasti 
tak berani mengejek telinga Pak Bayan seperti 
telinga itu. Kata Bapak, hanya orang-orang 
pintar yang telinganya lebar. Wah, senang sekali 
kalau begitu. Kalau lebih lebar pasti lebih 
pintar, begitu Polan sering menghibur diri. Biar 
diejek telinga gajah, kalau pintar kan senang? 

"Pol!" Pulung berseru lagi, karena adiknya 
diam. Dia memanggil Polan dengan 'Pol', tidak 
'Lan'. Biar mirip nama anak luar negeri. Di 
televisi depan balai desa, ada film seri yang 
jagoannya bernama Pol. Menulisnya "Paul". 
Sejak melihat film seri itu, Pulung memanggil 
adiknya Pol. 

"Minta dibantuin, ya?" seru Polan, 
berusaha menyembunyikan biru bengap di 
pipinya. 

Tetapi kakaknya sudah melihat warna biru 
dan pipi melembung itu. 

"Habis main film, ya?" ejek Pulung. 
"Iya," jawab adiknya. Polan tahu gaya 

Pulung mengejek. 
"Film apa?" 
"Pembunuhan Ayam Jantan." 
"Wah! Seru, ya?" 
"Seru. Tapi tidak ada yang nonton. Mainnya 

juga cuma sebentar, koq." 
"Bintang filmnya berapa orang?" 
"Dua." 
"Si Pol sama siapa?" 
"Tugi." 
Pulung tertawa. Polan gemas ditertawakan 

begitu. Orang sakit ditertawakan! Awas, nanti 
kalau sakit sendiri, tahu rasa! Tapi tidak. Mas 



Pulung tidak pernah sakit kena pukul. Dia kan 
pintar berkelahi. Sudah dibilang, mana ada 
kakak sehebat Mas Pulung di desa itu? Diam-
diam dia berguru silat pada Wak Solikun. 
Sebenarnya Wak Solikun itu guru mengaji. 
Tetapi anak-anak desa tidak senang mengaji 
padanya. Mengajarnya galak. Suka memukul 
dengan lidi pohon aren. Untuk memikat anak-
anak desa biar mengaji padanya, Wak Solikun 
mengajarkan silat di halaman langgarnya. Sejak 
saat itu mulai banyak yang mengaji padanya. 
Kalau sudah pintar mengaji satu juz, Wak 
Solikun mengajarkan satu jurus. Mas Pulung 
ini murid Wak Solikun yang paling pintar. 
Mengajinya maupun bersilatnya. Tetapi makin 
pintar dia jadi makin tidak senang berkelahi. 
Dia sering diejek Tugi. Tapi heran dia tidak 
pernah melawan. Rupanya ketularan Bapak 
juga. Tidak suka berantem. 

"Coba ceritakan bagaimana jalan 
ceritanya." Kata Pulung sambil menunggingkan 
alat penyiram. Air selokan mengguyur perdu 
tomat. Berkerlip-kerlip bagai butiran mutiara 
yang memantulkan cahaya matahari sore. Di 
langit barat sana, matahari semakin rendah. 
Hampir menyentuh atap rumah Pak Lurah. 
Kalau dilihat dari halaman rumah Tugi, 
matahari itu seperti menyelip di antar daun dan 
ranting pohon turi yang jahat. Pohon yang 
menyobek kelopak mata dan celana Pulung. 
Pohon yang senang menyaksikan film 
'Pembunuh Ayam Jantan.' 

"Tugi menuduhku membunuh ayam 
jantannya." 



"Kau tidak membunuhnya, kan?" 
"Masa adikmu jahat begitu, Mas?" 
"Ya sudah. Didiamkan saja." 
"Masa tidak dibela? Kau tega benar sama 

adikmu?" 
"Enak saja dibela! Aku kalau berantem juga 

tidak ada yang membela. Mana pernah Bapak 
membela? Malah bisa kena sepak pantatku 
kalau Bapak tahu aku habis berantem!" 

"Jangan bilang Bapak, ya?" 
"Tapi pipimu yang bengap itu apa tidak 

mencurigakan?" 
"Bilang saja habis latihan!" 
Pulung tertawa pendek. 
"Kau senang amat bilang latihan!" serunya. 

"Latihan apa lagi?" 
"Latihan silat! Bilang kau habis 

mengajariku silat!" 
"Kalau Bapak nyoba, bagaimana? Bapak 

kan tidak bisa dibohongi? Kalau Bapak 
memukulmu dan kau tidak bisa mengelak, 
ketahuan kau bohong! Bisa dua kali kena 
tendang pantatmu!" 

Polan kebingungan. Matanya yang kecil 
berkedip-kedip. 

"Habis bagaimana, dong?" tanyanya, "Masa 
kau tega, Mas?" 

"Aku juga sedang mikir bagaimana kalau 
Bapak tanya. Mikir juga bagaimana 
membebaskanmu dari tuduhan Tugi. Tidak 
enak kan, difitnah orang?" 

"Iya, bagaimana?" 
"Orang mikir harus tenang. Aku sedang 

kerja keras begini mana bisa mikir?" 



"Sini kubantu!" 
"Nah, begitu dong!" Pulung tertawa bisa 

mengakali adiknya. 
Alat penyiram tomat itu sekarang di tangan 

Polan. Pulung santai saja duduk di atas tanah. 
Punggungnya menyandar di batang pisang. 
Matanya redup. Mata kecil yang meredup. 
Bentuknya seperti bulan sabit. Ha! Bulan sabit 
itu sudah hampir dua minggu yang lalu ada di 
langit. Berarti malam nanti purnama penuh. 
Malam Jumat. Malam libur, tidak mengaji. 
Enak malam bulan purnama duduk di halaman 
rumah sambil mengobrol. Enak lagi kalau 
sambil makan sawo. Itu dia! Seminggu yang lalu 
pohon sawo di halaman belakang itu kan 
diambil buahnya? 

Pulung bangkit dari duduknya. Ia menyeka 
rambutnya. Gayanya seperti Pak Damsik, guru 
kelas enam yang rambutnya berombak bagus. 
Padahal rambut Pulung itu sama sekali tidak 
berombak. Persis rambut Polan. Kaku. Di 
etalase toko mainan di kota sana, Pulung 
pernah keki melihat boneka karet yang 
rambutnya kaku seperti ijuk. Dia ingin 
memborong semua boneka seperti itu. Akan 
dibawanya ke desa dan dibakarnya habis. 
Soalnya boneka itu seperti mengejek saja. 
Rambutnya yang kaku itu kan persis rambut 
Pulung! 

"Hei! Mau ke mana, tu!" seru Polan dari 
perdu tomat. 

"Terus kerja saja! Aku sedang mikir!" 
Polan mulai kesal. Tahu dia sedang diakali 

kakaknya. Tapi biarlah. Kalau kebun tomatnya 



panen kan Polan kebagian uang juga. Lumayan. 
Kalau diberikan rujak di belakang sekolah, bisa 
dapat satu keranjang penuh. Mulas, nggak tuh! 

Di dekat pohon sawo itu ada kubangan 
tanah seperti sampah. Seminggu yang lalu 
Pulung membuatnya dengan kerja keras. Di 
sanalah dia menimbun buah sawo. Biar masak. 
Orang desa senang menimbun sawo dengan 
memanasinya dengan tangkai padi yang 
dibakar. Tetapi Pulung tidak suka cara itu. 
Mengasapi sawo dengan tangkai padi membuat 
buah sawo itu bau asap. Dengan karbit bisa 
membusuk. Pulung punya cara yang istimewa. 
Buah sawo ditumpukkan di antara daun-daun 
pohon anggrung. Di desa banyak sekali pohon 
anggrung. Pohonnya besar, tapi daunnya kecil. 
Tumpukan daun anggrung menimbulkan 
kehangatan. Dalam seminggu sawo mentah pun 
bisa masak. Jangan lagi yang sudah tua. 

Dengan tangannya dia membongkar lapisan 
tanah yang menutupi timbunan. Ia merogoh 
tangan itu di antara tumpukan daun anggrung. 
Diambilnya sebuah sawo. Dia mencicipinya. 
Manis sekali. Kalau dua hari lagi tidak diambil, 
bisa busuk sawo itu. 

Bergegas Pulung mengambil cangkul dan 
membongkar timbunan sawonya. Lima puluh 
buah lebih. Separuhnya bisa dijual ke pasar 
besok. Lumayan, Ibu pasti mau menjualnya. 
Hasilnya bisa buat membeli bumbu dapur. 
Malah bisa juga membeli sebatang pinsil. 
Pulung perlu sebatang pinsil yang lunak. 
Pinsilnya keras semua. Kalau dipakai 
menggambar sering merusak kertas. 



"Enak saja! Sini kerja, situ makan!" seru 
Polan yang tahu-tahu berada di belakang 
punggung Pulung. Ia membanting alat penyiram 
yang bentuknya pipih dan bermoncong seperti 
paruh burung. Air akan mengalir bagai hujan 
karena ujung moncong alat itu diberi lubang-
lubang kecil. Dengan menunggingkan alat itu, 
hujan kecil pun bisa dibikin. 

"Jangan marah dulu! Kau juga boleh 
makan, kok!" 

Pulung menyambar sebuah sawo. 
"Mikirnya sudah?" 
"Sudah." 
"Bagaimana hasilnya?" 
"Beres." 
"Beres bagaimana?" 
"Malam nanti ajak teman-teman main ke 

sini, ya?" 
"Buat apa?" 
"Mau, tidak?" 
"Iya buat apa dulu!" 
"Kalau tidak mau, ya sudah. Nanti Bapak 

menyepak pantatmu. Lumayan kalau cuma 
sekali." 

Pulung tak acuh saja. Ia membawa buah-
buah sawo itu dengan keranjang untuk 
disimpannya di dapur. 

Adiknya berdiri saja. Mana dia tahu 
rencana di benak Pulung? 

 
*** 

 
SEMUA anak juga tidak tahu. Pulung kan 

suka berteka-teki. Misterius, kata anak-anak. 



Dia asyik mengobrol dengan teman-teman itu di 
atas selembar tikar anyaman pandan di 
halaman rumah. Di atas kepala mereka, bulan 
purnama penuh sedang tersenyum. Ah, 
tersenyum apa tertawa dia? Wajahnya bundar 
sekali. Di sekelilingnya ada lingkaran putih di 
langit biru bersih. Bintang ada berapa 
jumlahnya? Di sekitar bulan itu saja lebih dari 
seratus. Ada yang kemerah-merahan, ada juga 
yang kebiru-biruan. Kelihatannya hanya putih 
saja. Tetapi sebenarnya kan tidak putih 
sungguhan. Tidak percaya? Lihat deh! Pakai 
saja pesawat Columbia ke sana, ke bintang itu. 
Biar tahu bintang tidak putih warnanya. 

Hanya berfikir tentang bintang saja si Polan 
itu. Duduk dekat-dekat Pulung agak risih kalau 
kakaknya sedang bersama teman-temannya. 
Teman-teman Pulung memang teman-teman 
Polan juga. Tetapi di tengah mereka kurang 
enak kalau ada Pulung. Soalnya bukan apa-
apa. Pulung suka menyuruh itu menyuruh ini 
pada adiknya. Kan tidak enak disuruh-suruh di 
depan orang banyak? Ketahuan pangkatnya 
lebih rendah. Ketahuan dia cuma patih, dan 
Pulung rajanya. Raja tukang membantah. 

"Kamu sudah tahu, adikmu dipukul Tugi?" 
terdengar suara salah seorang anak yang duduk 
di tikar. Polan mendengarnya. Dia sendiri 
duduk di bangku kayu, di bawah pohon 
kedondong yang ada di tepi halaman rumahnya. 
Pohon itu adalah batas tanah ayahnya dengan 
tanah milik orang sebelah. Orang sebelah itu 
bernama Kakek Sakeh. Halaman rumahnya 
lebih luas. Tetapi tanah di kiri-kanan rumahnya 



lebih sempit. Yang bertanya itu cucu Kakek 
Sakeh. Namanya Gogor. Nama yang aneh. 
Gogor kan anak harimau? Anak macan! 
Padahal tubuh Gogor kerempeng. Wajahnya 
lucu, tidak mirip sama sekali dengan macan. 
Macan anak atau macan bapak. Kakek Sakeh 
pun tidak mirip macan kakek. 

"Iya, Lung!" seru anak yang lain, anak yang 
paling cakep. Namanya Gono. Wajahnya mirip 
anak perempuan. Kulitnya halus. Dia juga 
bertingkah seperti anak perempuan. 
Gerakannya lembut sekali. Kalau dia 
perempuan, namanya bukan Gono. Mungkin 
Goni. Ha! Goni kan karung beras? Karung beras 
itu gendut. Gono mana gendut? Tangannya saja 
panjang begitu. Kakinya panjang seperti burung 
kuntul. Lehernya panjang. Serba panjang. Lebih 
panjang lagi bayang-bayang tubuhnya. Lihat tu! 
Lampu petromak yang menyorot dari pintu 
rumah, membuat bayang-bayang Gono paling 
panjang. Tidak hitam benar, karena bulan 
sedang bersinar. 

"Tugi memang jagoan, ya?" kata Pulung. 
"Tapi beraninya sama anak kecil!" yang 

menyahut Tumbing, anak Pak Lurah. Badannya 
tegap seperti ayahnya. 

"Dia juga berani sama kamu! Badanmu kan 
besar juga?" 

Tumbing malu rupanya. Dia diam. 
Tangannya mencomot sebuah lagi sawo masak 
di atas tikar. Dia mengunyahnya enak sekali. 
Karena sawonya memang manis, dan karena 
sawo itu dipakai untuk pura-pura tidak 
mendengar ucapan Pulung. Kan malu, ingat 



kepalanya pernah benjol ditonjok Tugi. 
"Ayam Tugi itu brengsek!" kata Gono yang 

mirip anak perempuan. 
Heran, anak-anak yang lain seperti tidak 

punya suara saja. Mereka diam. Asyik 
mengunyah sawo. Ada tiga orang yang diam. 
Diam tapi rahangnya tidak diam. Sibuk 
bergerak terus mengunyah sawo manis. 

"Brengsek bagaimana?" tanya Pulung. 
"Jam delapan malam sudah berkokok! Kan 

brengsek itu? Ayam penyakitan!" 
"Kata ibuku, kalau ada ayam berkokok jam 

delapan malam begitu, bakal ada penyakit 
menular!" sambut Tumbing. 

"Tidak. Kata ayahku, yang sakit ayamnya! 
Ayam sehat hanya akan berkokok sejak dini 
hari!" kata salah seorang yang diam itu. 

"Kau juga banyak ayam, Gon!" sahut 
Pulung. "Ayammu juga berkokok pada jam 
delapan malam!" 

"Itu gara-gara ayam Tugi! Ayamku kan 
nurut saja. Semua ayam kalau mendengar 
temannya berkokok, kan jadi ikut. Kalau tidak 
ikut, tidak setia kawan, dong!" 

"Ramai, ya Gon?" 
"Brengsek! Ayam jagoku ada lima ekor. 

Semua ikut berkokok. Aku tidak bisa belajar. 
Aku kan hanya bisa belajar pada jam delapan 
malam? Sepanjang hari aku sibuk membantu 
Ibu di warung." 

"Apa kamu punya Ibu, Gon?" 
"Ngaco! Nggak punya Ibu memang lahir dari 

pohon!" 
"Kau tidak punya Ibu. Kau hanya punya 



emak." 
Gono tertawa. Anak-anak ikut tertawa. 

Pulung memang rajanya tukang membantah. 
"Suara ayam jago yang ribut itu 

mengganggu belajarmu, ya?" 
"Iya! Tapi sekarang kan tidak. Syukur, 

ayam si Tugi sudah mati. Kan ayam-ayamku 
jadi nggak ribut lagi!" 

Polan kesal sekali. Mau apa sih sebenarnya 
Pulung itu? Hanya duduk mengobrol saja. 
Dengan menggerutu Polan duduk saja di 
bangkunya. Sampai anak-anak pulang. Sambil 
melipat tikar, Pulung mencolek tangan Gono 
yang pulang paling akhir. 

"Kau yang membunuh ayam jantan Tugi, 
kan?" bisik Pulung. Bisikannya terlalu keras, 
hingga Polan mendengarnya. 

Gono tegak. Ia berdiri gelisah. Nyata kaki-
kakinya bergerak tak menentu. Ditekuk, 
diluruskan, ditekuk lagi... 

"Ngaku saja!" desak Pulung. "Adikku yang 
kena tuduh, tu! Pipinya biru kena tonjok Tugi!" 

"Tapi... tapi..." 
"Kau apakan sampai ayam itu mati? Kau 

racun, ya?" 
Polan menghampiri Gono dengan gemas. Ia 

memukul pipi kanannya. Gono mengaduh dan 
berlindung di belakang tubuh Pulung. 

Polan memukul lagi. Tangan Pulung 
menangkap pergelangan tangan Polan. Polan 
memberontak. Tetapi Pulung memuntir tangan 
adiknya. 

"Aduh... lepaskan.. aduh.. bisa patah 
tanganku..." Polan merintih. 



"Sakit, ya?" Pulung mengejek. 
"Aduh! Kenapa aku yang disakiti? Dia yang 

brengsek!" 
"Apa kau tidak brengsek?" 
"Apaan? Gara-gara dia yang bunuh ayam 

itu aku yang dipukul Tugi!" 
"Enak dipukul, ya?" 
"Dipukul, enak!" 

 
"Sakit, kan? Gono juga sakit!" 
"Tapi dia yang bikin gara-gara!" 
Polan berontak lagi. Gono mencengkram 

pundak Pulung dari belakang. 
"Jangan lepaskan, Lung... oh.. jangan!" dia 

ketakutan. 



"Tidak. Biar sampai besok tidak akan 
kulepaskan." 

"Aduh, Mas Pulung! Aduh..." 
"Kalau mau jadi jagoan, jangan cengeng, 

dong!" 
Polan mengerti kesalahannya. Ia main 

pukul saja. Apa bedanya dia dan Tugi, kalau 
main pukul begitu. Akhirnya Pulung 
melepaskan tangannya. Polan memijit-mijit 
bahunya yang sakit. Ia memandang marah ke 
arah Gono yang bersembunyi di belakang 
punggung Pulung. 

"Awas, kau!" ancamnya. 
"Mau lagi, Pol?" Pulung juga mengancam. 
"Tolong, Lung... Tolong..." Gono merintih 

ketakutan. 
"Pulang, Gon. Jangan lupa, jumpai Tugi 

dan akui kesalahanmu." 
"Tapi... Aku takut..." 
"Waktu kaubunuh ayam itu, apa tidak 

takut?" 
"Habis.. aku kesal..." 
"Pulanglah. Berikan ayam jantanmu yang 

paling bagus untuk gantinya." 
"Kalau Tugi marah..." 
"Tidak. Asal ada gantinya yang lebih bagus 

kan dia tidak marah. Bilang ayamnya yang mati 
itu ayam penyakitan!" 

Gono lari kencang sekali. Polan tidak 
marah lagi. Bahkan merasa iba. Gono seperti 
anak perempuan saja. Bisanya lari dan 
menangis. 

"Puas, kamu?" seru Pulung marah. 
"Aku..." 



"Mau ditendang Bapak? Kubilang kau habis 
main film sama Tugi!" 

Pulung beranjak ke rumah, pura-pura mau 
menjumpai ayahnya. Polan mengejar dan 
menangkap tangan kakaknya. Dipegangnya 
kuat-kuat. 

"Jangan ngadu, dong!" 
"Takut, ya? Takut kena tendang?" 
"Kan sakit?" 
"Kalau begitu kau belum jagoan, ya? 

Jangan sok, dong!" 
Polan diam saja. Malu juga. Sok jago kan 

bukan jagoan sungguhan. Sedang yang jagoan 
kayak Mas Pulung, malah tidak sok jago. 

 
*** 
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ADA suara tangis. Dekat pohon kedondong. 
Siapa dia? Polan menunduk. Ada bayangan di 
bawah pohon kedondong. Di tanah, tidak di 
bangku kayu yang ada di sana. Malam gelap. 
Purnama telah lewat. Menjelang pagi nanti 
bulan baru muncul. Itu pun bentuknya hanya 
segaris lengkung saja. Seperti sabut, bukan 
sabit. Kan tidak ada gagangnya. Hanya 
lengkungan saja seperti sabut kelapa. 

"Siapa?" Polan menyapa. Takut sedikit. 
Siapa tahu anak hantu yang menangis? Polan 
kan penakut. Gara-gara Ibu sering menakut-
nakutinya kalau menangis. 

"Hu... hu... hu..." 
Polan melangkah mundur. 
"Kalau kamu orang, nyahut dong! Kalau 

hantu terus bunyi hu... hu... hu..." 
Bayangan itu berbunyi lagi, "Hu... hu... 

hu..." 
Kontan Polan lari jumpalitan! Ia 

bertabrakan dengan Pulung yang sedang 
melangkah ke luar. Malam Minggu di rumah 
saja tidak seru. Enak berjalan-jalan. Ke mana 
saja. Kan masih sore. Baru pukul delapan. Ya, 
keluar dari langgar Wak Solikun tadi habis 
sholat isya. 

"Ada apa, sih? Lari nggak pakai mata!" 
gerutu Pulung. 



"Lari pakai kaki! Melihat, baru pakai mata!" 
bantah adiknya seraya melompat masuk ke 
rumah. 

"Iya, tapi matamu tidak dipakai!" 
"Yang dipakai baju, bukan mata!" 
Pulung kesal dibantah terus kata-katanya. 

Ia melangkah ke luar. Mendengar suara tangis 
hu... hu... hu... di bawah pohon kedondong. Ia 
menghampirinya. Takut juga sedikit. Tapi kata 
Bapak, anak hantu tidak suka menangis, yang 
bunyinya hu... hu... hu... itu pasti tangis anak 
orang. 

"He! Siapa yang nangis?" seru Pulung. 
"Ak... ak... ak..." 
"Ak-ak-ak? Nggak ada nama itu di desa ini! 

Ayo sebut namamu! Kalau tidak, kulempar kau 
pakai batu!" 

"Jangan! Aku... Gogor..." 
Pulung mendekat ke bawah pohon 

kedondong. Ia membungkuk. Anak yang 
menangis hu... hu... hu... dan ak... ak... ak itu 
masih duduk di tanah. 

"Anak laki-laki kok nangis!" 
"Hu... hu... hu..." 
"Nama kamu Gogor. Gogor kan anak 

macan! Anak macan tidak cengeng!" 
Mungkin malu diejek bukan anak macan, 

tangis itu berhenti. Pulung menarik tangan 
Gogor. Anak itu berdiri bersandar di pohon 
kedondong. 

"Kenapa nangis?" 
"Dipukul Kakek, Hu..." 
"Hu-nya berhenti, dong!" 
Hu-nya Gogor berhenti, Pulung tertawa. Di 



pintu rumahnya, Polan berdiri. Malu dia. Gogor 
disangkanya anak hantu yang sedang 
menangis. Habis ketika disapa, dia bersuara 
hu... hu... hu... 

"Ceritakan kenapa kakekmu marah," bisik 
Pulung. Hatinya iba sekali pada Gogor. Dia itu 
anak yatim-piatu. Sejak kecil ikut kakeknya. 
Kakek itu pun hidup hanya seorang diri di 
rumahnya. Berdua dengan cucunya yang yatim-
piatu. Sayang Kakek Sakeh galak. Sering 
memukul cucunya. Kalau Tugi tua nanti 
mungkin seperti Kakek Sakeh juga. Suka 
memukul. Pulung dulu pernah juga kena pukul 
Kakek Sakeh. Memang yang salah Pulung. 
Suatu hari dia melihat Kakek Sakeh berdua 
Oma Angklik. Rumah Oma Angklik indah sekali. 
Satu-satunya rumah yang besar, indah dan 
mewah di desa itu. Oma Angklik memang kaya 
raya. Dia seperti Kakek Sakeh, tinggal seorang 
diri. Bedanya Oma Angklik punya pembantu 
banyak sekali. Namanya sebenarnya Angelique. 
Nama aneh. Semua orang desa memanggil dia 
Oma Angklik. Susah menyebut namanya yang 
benar. Dia marah kalau dipanggil Nenek 
Angklik. Padahal 'oma' itu artinya ya nenek 
juga. Nah, ketika Pulung melihat Kakek Sakeh 
berbicara dengan Oma Angklik, Pulung berseru, 
"Hei, Kakek Sakeh pacaran!" 

Terang saja Kakek Sakeh marah. Dia 
mengejar Pulung. Mestinya Pulung bisa lolos. 
Sayang dia kepergok Bapak yang pulang dari 
kantor. Dia berhenti. Berpapasan dengan Bapak 
tidak berhenti bisa kena marah juga. Tidak 
sopan itu, Pulung harus sopan. Tapi jadi anak 



sopan berat juga. Karena sopan dan berhenti, 
Kakek Sakeh bisa menangkap dan 
memukulnya. 

"Aku disuruh Kakek ke kota," kata Gogor 
setelah hu-nya berhenti. 

"Kau takut malam-malam ke sana?" 
"Ya." 
"Ayo, kuantar!" 
"Tapi tak ada gunanya." 
"Kok begitu?" 
"Aku disuruh nagih hutang Pak Sabu di 

kota. Aku tidak tahu rumahnya. Semalam aku 
ke sana, aku tidak menemukannya. Tadi aku 
kena pukul karena tidak mau lagi ke kota." 

"Wah! Itu repot juga. Bagaimana cara aku 
mencari Pak Sabu kalau kau tidak tahu 
rumahnya?" 

"Pak Sabu berangkat kerja pada jam 
sembilan malam. Aku harus menunggu dekat 
bioskop. Dia akan lewat dengan sepedanya. 
Kata Kakek, pakaian kerja Pak Sabu celana 
monyet warna merah tua. Aku tidak lihat orang 
pakai celana monyet merah tua begitu di sana. 
Aku menunggu sampai jam sepuluh. Aku malah 
tidak berani pulang. Semalaman aku tidur di 
emper bioskop. Untung tidak ada yang mencuri 
sepedaku. Kalau sepedaku hilang..." 

Perasaan iba makin mengiris hati Pulung. 
Kasihan benar si yatim-piatu ini. Punya kakek 
seorang saja, kejamnya minta ampun. 

"Sekarang aku tidak boleh masuk ke rumah 
kalau aku tidak mengantar surat tagihan itu 
lagi..." 

Pulung menepuk pundak Gogor. 



"Yuk, kuantar! Kita cari sampai ketemu Pak 
Sabu itu! Kalau perlu, kita datangi tempat 
kerjanya." 

"Aku tidak tahu dia bekerja di mana. Kakek 
Sakeh juga tidak tahu." 

"Wah! Repot juga, ya? Tapi ayolah! Aku kan 
punya paman di kota? Dia jadi polisi. Ingat?" 

"Ya." 
"Kalau susah mencari Pak Sabu, kita minta 

tolong saja Paman! Polisi kan banyak akalnya! 
Ayo! Ini sudah jam delapan lewat. Kita harus 
ngebut ke sana." 

Gogor ragu. Tetapi ia melangkah juga ke 
rumahnya. Polan mendekati Pulung. 

"He, Pol!" 
"Mau pergi, ya?" 
"Jangan bilang Bapak sama Ibu, ya?" 
"Pergi kok nggak bilang?" 
"Pasti nggak boleh! Ini gawat, Pol. Kalau 

Bapak tanya, bilang saja aku ke rumah Wak 
Solikun. Mau latihan jurus tiga belas." 

"Kalau Bapak menyusul ke sana?" 
"Ah, gampang! Wak Solikun bisa bohong 

sama Bapak, kan?" 
"Guru ngaji kok bohong?" 
"Bohongnya kan tidak jahat? Kalau dia 

tidak bohong, itu baru jahat namanya! Bapak 
bisa marah. Kena tendang pantatku! Kau saja 
selamat dari tendangan Bapak karena aku 
bohong sama Bapak. Waktu Bapak tanya 
kenapa pipimu biru, kubilang kau kuajari 
jurus! Sama-sama dong!" 

"Oke!" 
Pulung tertawa lirih. Mentang-mentang 



dipanggil Pol, Polan suka beroke-okean. 
Gayanya seperti Paul di film seri Minggu siang. 

Dari pintu rumah Kakek Sakeh, terlihat 
bayangan Gogor menuntun sepeda. Tinggi 
sekali sepeda itu. Ukurannya tiga Puluh. 
Sepeda paling tinggi di dunia barangkali. 

"Cemeng! Mau ke mana, kau?" terdengar 
suara Kakek Sakeh dari dalam rumah. 

Gogor berlari sambil menuntun sepedanya. 
"Meng! Cemeng!" seru Kakek Sakeh seraya 

keluar rumah. 
"Panggil siapa, Kek?" tanya Pulung. 
"Itu si Cemeng!" 
"Cemeng siapa?" 
"Itu, kawanmu yang cengeng itu sekarang 

namanya Cemeng!" 
"Gogor, Kek!" 
"Gogor, harusnya tidak cengeng. Karena dia 

cengeng, namanya kuganti Cemeng saja. Kau 
tahu cemeng itu apa?" 

"Anak kucing, Kek." 
"Ya! Dia anak kucing! Bisanya merengek 

minta makan!" 
Pulung menggeleng-gelengkan kepalanya. 

Terlalu sekali kakek tua yang punggungnya 
melengkung itu. Memanggil cucunya sendiri 
seenaknya saja. 

"Dia anak kucing, Kek?" seru Pulung. 
"Ya! Anak kucing kan cengeng?" 
"Kalau begitu Kakek bukan orang, ya?" 
"Kurang ajar!" Kakek Sakeh melompat 

hendak menyergap Pulung. 
"Kabur!" seru Pulung. 
Gogor melompat ke atas sepedanya. Pulung 



mendorong sepeda itu dari boncengannya. 
Sepeda melaju kencang. Lampunya menyala. 
Lampu itu tidak terang. Tetapi pada kegelapan 
malam begitu cukuplah memadai. Pulung 
segera meloncat ke boncengan begitu 
kendaraan roda dua itu mulai laju. Gogor 
mengayuh dengan payah sekali. Dia tidak naik 
di sadel sepeda. Pantatnya hanya didudukkan 
di pipa yang membujur dari stang ke pangkal 
sadel. Sakit sekali pantatnya. Apalagi kakinya 
tidak sampai ke pedal kalau pedal itu berada di 
bawah. Padahal jarak ke bioskop di kota tiga 
kilometer. 

"Ayo, cepat lagi! Kita tidak punya waktu!" 
seru Pulung memberi semangat Gogor. 

"Berat! Mana dinamo lampunya rusak. Kita 
matikan saja lampunya, ya? Dinamo itu bikin 
roda depan tidak lancar berputarnya!" 

"Jangan! Nanti nabrak! Ayo, kayuh lebih 
kuat lagi! Nanti gantian!" 

Memang berat mengayuh sepeda itu. Mana 
poros-poros rodanya kurang minyak pelumas. 
Mana poros pedalnya sudah rusak. Mana poros 
pedalnya sudah pecah. Jadi dikayuh berat 
sekali. Tambah lagi roda depan harus digencet 
roda dinamo lampu. Makin berat saja. Pantat 
pun sakitnya bukan main. Payah jadi orang 
miskin. Kalau naik motor bebek kan enak. Di 
kota banyak anak kecil naik motor bebek. 
Sepeda motor yang bentuknya seperti bebek. 
Bebek! Kakek Sakeh punya itik banyak sekali. 
Itik itu ya bebek. Pulung ingat juga, suatu 
ketika dia menemukan telur itik Kakek Sakeh. 
Dia membalut telur itu dengan lumpur. Lalu 



membakarnya di tungku. Ditimbun bara. 
Celakanya, telur meledak karena terlalu panas. 
Ledakan itu hebat sekali. Kebetulan Ibu sedang 
menanak nasi. Kasihan Ibu. Nasi yang masih 
encer itu tumpah. Menyiram tangan kanan Ibu. 
Sampai melepuh dan mengoreng. Sekarang 
meninggalkan belang agak keputih-putihan di 
punggung tangan Ibu. Sejak saat itu, Ibu 
dinyatakan kalah cantik dengan Bu Lurah. 
Soalnya tangan Bu Lurah tidak belang seperti 
tangan Ibu. Pulung selalu sedih 
mengenangkannya sampai kini. 

Pukul sembilan kurang sepuluh menit, 
mereka sampai di depan bioskop kota. Hebat 
juga tenaga si Cemeng itu. Biar cengeng, 
kakinya kukuh sekali. Kuat mengayuh sepeda 
seberat itu. 

Keduanya berdiri di trotoar jalan. 
Mengawasi setiap orang yang bersepeda. Entah 
ke barat entah ke timur. Pokoknya yang 
bersepeda, diawasi. Bahkan yang tidak pakai 
celana monyet, ikut diawasi. Tegang juga. Gogor 
bolak-balik mengeluarkan kertas berlipat dari 
saku celana pendeknya. Itu surat untuk Pak 
Sabu. 

Kota sibuk sekali. Hilir-mudik kendaraan 
bukan main padatnya. Lampu kuning menyala 
di sepanjang trotoar. Lampu natrium. Konon 
sinar kuning itu bisa mengusir nyamuk. 
Padahal tidak enak dipandang mata. Seperti 
tidak terang saja. Enakan lampu neon putih. 

Tiba-tiba ada keributan. Ah, cuma anak-
anak kota yang iseng. Mereka mengganggu 
seorang lelaki tua yang gila. Lucu pakaian orang 



gila itu. Bajunya seperti baju tentara. Tapi 
warnanya biru tua. Penuh tanda pangkat dan 
bintang jasa dari tutup botol. Dia pakai topi dari 
kertas koran yang dibuat runcing seperti topi 
harian tentara. 

"Tuk, wak, tuk, wak!" orang gila itu berjalan 
ke seberang dengan langkah tegap. 

"Pak Sersan! Jangan ke situ! Sini saja!" 
seru anak-anak yang mengiringinya. 

Pak Sersan berhenti di tengah jalan. Tak 
peduli lalu lintas jadi kacau karenanya. Orang-
orang menggerutu. Dia meniup peluit. Lalu 
memberi hormat entah pada siapa. Dia berjalan 
lagi mondar-mandir. Akhirnya menepi ke dekat 
Pulung. 

"Mana rokoknya?" dia menyapa Pulung. 
Pulung bingung. Pak Sersan itu 

menanyakan rokok. Karena bingung dan takut 
kalau orang gila yang dipanggil Pak Sersan 
marah, Pulung menunjuk ke arah penjual rokok 
di tepi jalan. Seorang perempuan setengah 
baya. Pulung menyesal. Perempuan penjual 
rokok itu kelihatan ketakutan sekali. 
Tangannya gemetar ketika menyodorkan 
sebatang rokok kretek pada Pak Sersan. Pak 
Sersan menerimanya dengan lahap dan 
menyalakan rokok itu dengan mendekatkan 
ujungnya ke lampu petromak penjual rokok. 
Nyala petromak menyinari bintang jasa di 
dadanya. Gemerlap sekali. Mungkin itu hiasan 
pada pakaian kuda. Bajunya yang di bawah 
lampu kuning kelihatan biru tua, ternyata 
berwarna hijau. Baju tentara sungguhan. Entah 
dia dapat dari mana. 



"Tuk, wak, tuk, wak!" 
Dia pergi diiringi anak-anak di 

belakangnya. Langkahnya tegap. 
Pulung kembali memandangi pengendara 

sepeda yang lewat. Ia gugup. Jangan-jangan 
orang yang dicari sudah lewat sejak tadi? Tetapi 
tidak. Itu ada orang pakai celana monyet naik 
sepeda. Kok warna celana monyetnya tidak 
merah tua? 

"Itu bukan, Meng?" Pulung berseru. 
"Kaupanggil aku Cemeng!" 
"Jangan ribut dulu! Itu bukan? Itu, tu! Ayo 

kita kejar!" 
"Tapi warna pakaiannya... warna apa itu, 

jelek begitu?" 
"Abu-abu lusuh! Siapa tahu dia?" 
Pulung melompat ke atas sepeda. Ia 

mengayuhnya. 
"E... tunggu, tunggu!" seru Gogor seraya 

mengejar. 
Pulung mengayuh semakin cepat. Ada 

suara orang memaki dan mengutuk. Persetan! 
Mereka boleh mengutuk sesuka hati. Pulung 
memotong jalan begitu saja selagi tak ada mobil 
yang lewat. Gogor berhasil melompat ke 
boncengan. Pulung mengayuh sehabis daya. 
Seperti Gogor, dia juga duduk di pipa sepeda 
itu. Tetapi kakinya sampai ke pedal bila pedal 
itu berada di bawah. 

Dengan payah ia bisa menjejeri orang yang 
pakai celana monyet warna abu-abu lusuh itu. 

"Itu bukan? Lihat!" serunya. 
Gogor mengawasi orang itu. Tinggi besar 

dengan berewok dari pelipis sampai dekat 



dagunya. 
"Pak Sabu!" serunya setengah menjerit. 
Orang itu menoleh. Ia kaget melihat Gogor. 
"He! Kau... hm... cucu Pak Sakeh, kan?" 
"Ya, Pak. Saya mau ketemu Bapak!" 
"Sebentar!" 
Orang berpakaian celana monyet abu-abu 

lusuh itu meminggirkan sepedanya. Ia berhenti. 
Kakinya menumpu di trotoar. Santai sekali. 
Duduk di sadel bisa enak begitu. Memang enak 
jadi orang tinggi. Seperti Kakek Sakeh itu, 
tingginya bukan main. 

Pulung mencoba meniru gaya Pak Sabu. 
Duduk di pipa sepeda sambil menapakkan kaki 
kiri di trotoar. Tapi brengsek, pusat pantatnya 
sakit sekali. Rasanya seperti sobek. Ia 
menggeser pantatnya. Lipatan lututnya 
menggantung di pipa itu. Agak santai sedikit. 
Tapi kok tidak sopan ya, bicara dengan orang 
tua kakinya nangkring sebelah begitu? Ia 
menurunkannya. Sudahlah, tidak usah 
bergaya. Bapak saja bisa menjitak kepala 
Pulung kalau dia tidak sopan begitu. Bapak kan 
hobi menjitak. Juga hobi menyepak. Bekas 
pemain sepak bola, sih. Penjaga gawang, lagi. 
Suka menyepak dan menonjok bola. Pantat dan 
kepala anaknya dikira bola, barangkali! 

Barangkali! Barang yang ada di kali! Di 
sana ada kali, di tepi jalan. Baunya menusuk 
sekali. Kali mampat. Hitam airnya. Hitam 
lumpurnya. Orang kota jorok. Buang sampah 
sembarangan. Kali jadi mampat dan 
menebarkan bau yang merusak paru-paru. Dan 
barang di kali itu banyak sekali. Barang yang 



mengambang berwarna kuning kemerah-
merahan. 

Gogor sih tidak mikir barang di kali. Ia 
mengeluarkan surat dari sakunya. Tanpa 
sampul. Itu juga kertasnya dari sobekan buku 
Gogor. Kakek Sakeh ngawur. Menyobek asal 
brebet saja. Kan catatan PMP-nya jadi rusak. 
Bisa gagal jadi orang Pancasilais, dong. 

"Kok kamu nyegat di jalan? Nggak ke 
rumah?" seru Pak Sabu setelah dia selesai 
membaca surat itu. Tulisan ceker ayam. Sulit 
dibaca sekali. Mungkin Pak Sabu tidak benar-
benar membaca. Pokoknya ada surat dari 
Kakek Sakeh, isinya pasti menagih uang 
penjualan bebek Kakek Sakeh. Sisanya tinggal 
dua ribu rupiah. Pak Sabu mencari yang dua 
ribu itu dari kantongnya. 

"Saya tidak tahu rumah Pak Sabu." 
"Lho, Kakek Sakeh kan pernah ke sana?" 
"Dia lupa ancar-ancarnya." 
Uang dua ribu perak itu di tangan Gogor 

sekarang. Senang lebih-lebih dari makan 
ketupat lebaran. Tidak makan ketupat kan 
tidak dihantam Kakek Sakeh. Tidak menerima 
uang dua ribu ini, bisa diganyang lagi. 

"Sebenarnya aku sudah mau ke sana kok. 
Tapi waktunya, sih. Ini, malam Minggu begini, 
aku juga kena giliran kerja." 

"Bapak kerja di mana, Pak?" 
"Pabrik tekstil." 
Gogor melihat ke dada kanan baju monyet 

Pak Sabu. Ada tulisan nama pabrik tekstil yang 
setahun lalu diresmikan Presiden. 

"Terima kasih, Pak." 



"Salam buat Kakek Sakeh, ya?" Pak Sabu 
tersenyum. "Oh, hampir lupa. Bilang sama dia, 
ya? Seminggu lagi ke sana ambil anak itik 
pesanan itu!" 

"Hm... pesannya ditulis saja, Pak!" 
"Ya, betul," Pak Sabu mengambil bolpoin 

dari saku bajunya. "Coba kamu membungkuk. 
Pinjam punggungmu buat meja tulis!" 

Gogor membungkuk. Geli sekali ketika 
ujung bolpoin Pak Sabu menari-nari di balik 
kertas surat Kakek Sakeh. Untuk tidak panjang 
suratnya. Pak Sabu membacakannya keras-
keras, "Ini dengar isinya Kek, minggu besok 
jangan lupa siapkan sepuluh ekor anak itik 
jantan dan sepuluh itik betina yang besar. Nah, 
kasihkan sama kakekmu, ya. Ada yang pesan 
anak itik jantan, nih. Kakekmu punya, kan?" 

"Ya, Pak. Baru menetas kemarin." 
"Yah. Pulanglah. Nanti kakekmu nunggu." 
Pak Sabu melambaikan tangan dan 

mengayuh sepedanya. Pulung siap 
membonceng. Gogor tertawa senang. 

"Heran! Kata kakek dia pakai baju merah 
tua? Apa mata Kakek rabun, ya?" 

"Naik dulu!" 
Gogor naik ke pipa sepeda. Pulung santai di 

boncengan. 
"Mata Kakek Sakeh memang rabun sekali. 

Tapi baju Pak Sabu memang merah, kok." 
"Itu abu-abu jelek begitu! Aduh! Berat 

amat, sih!" 
"Kayuh cepat! Sudah dapat uang kan 

semangat!" 
"He, Lung! Bagaimana kau tahu dia Pak 



Sabu?" 
"Namaku kan Pulung." 
"Iya Pulung!" 
"Tahu apa artinya Pulung?" 
Gogor mengayuh payah. Ia berseru, 

"Pulung semacam wahyu! Waktu kau lahir, kata 
bapakmu ada bintang pindah alamat. Orang 
desa menyangka itu wahyu yang turun. Kan di 
desa seberang dulu katanya ada pemilihan 
lurah. Bintang yang jatuh itu kata orang wahyu 
atau pulung yang turun di rumah calon lurah 
yang bakal dipilih. Na, namamu jadi Pulung, 
deh! Kalau yang jatuh nangka busuk namamu 
jadi apa, ya?" 

"Yang bener nyetirnya! Banyak mobil. 
Nggak enak mati di jalan, Gor!" 

"Ini bener! Namamu siapa kalau yang jatuh 
nangka busuk?" 

"Gorsuk!" 
"Apa Gorsuk? Gogor Busuk?" 
"Gori Busuk! Gori kan nangka!" 
Gogor tertawa. Stang sepedanya agak 

melenceng ke tengah. Ia membetulkannya. 
Hampir kepalanya dicium kuda delman yang 
berpapasan dengannya. 

"Pulung itu singkatan, Gor!" 
"Singkatan apa?" 
"Polisi ulung!" 
"Wah! Sombongnya!" 
"Betul! Kaupikir berapa kali sih aku bisa 

membongkar kejahatan? Itu, yang membunuh 
ayam jago Tugi, kan aku juga yang tahu? Ini 
kalau aku tidak turun tangan, apa kau tidak 
kena gebuk kakekmu lagi?" 



"Iya, deh! Tapi abu-abu lusuh kaubilang 
merah, itu yang aku nggak tahu! Jangan-jangan 
kau buta seperti itu, siapa cucunya Oma 
Angklik yang ke Medan itu? Siapa namanya? 
Bekas teman sekolah kita dulu!" 

"Nansy!" 
"Ya, Nansy! Kau buta warna kayak dia!" 
"Kau yang buta warna! Merah tua 

kaubilang abu-abu lusuh!" 
"Memang abu-abu!" 
"Lihat kulit tanganmu! Kayak kulit kerbau, 

kan?" 
Gogor melihat kulit tangannya sendiri. Iya, 

seperti kulit kerbau saja. Padahal biar hitam, 
dia hitam manis, lho! Kerbau hitam apa 
namanya? 

"Lho, kok begini!" serunya cemas. Kalau 
kulitnya benar-benar jadi seperti kulit kerbau, 
mending kena kemplang Kakek Sakeh, deh! 

"Tadi tuh, baju Pak Sersan yang gila itu 
juga biru tua. Waktu mendekati petromak, 
ternyata hijau. Itu kan gara-gara lampu kuning 
itu!" 

Dengan bimbang Gogor melihat lagi kulit 
tangannya. Jelek sekali. Ia lupa sedang naik 
sepeda. Stang sepeda itu melenceng ke tengah. 
Sebuah delman melintas dari arah depan. Di 
belakang delman ada mobil sedan. Sopirnya 
pasti orang brengsek. Di tengah kota ia 
menyalakan lampu jauh seperti di luar kota. 
Mata Gogor silau. Ia melihat kuda delman 
seperti bayangann hantu. Ia menjerit. Pulung 
meraih stang itu. Hanya kena yang sebelah kiri 
saja. Sepeda jadi menoleh ke kiri. Karena terlalu 



laju, roda depannya naik ke trotoar. Naik terus. 
Sepeda bandel, seperti Kakek Sakeh saja. 
Bagaimana tidak bandel dia, di trotoar itu dia 
terus laju saja. Tidak mau berhenti. Hanya mau 
berhenti ketika dia, sepeda itu, sudah jatuh. 
Kalau jatuhnya di trotoar lumayan, paling lecet. 
Lha kalau jatuhnya di sungai mampat yang 
banyak 'barang kali'-nya? 

 
Celaka itu. Betul-betul celaka. Sebab 

memang sepeda bandel telah terbenam di 
lumpur hitam. Membawa sopir dan 
penumpangnya. Malam-malam mandi lumpur 
hitam! Keduanya merayap bangun. Untung 
tidak sampai meminum airnya. Mereka sudah 



lihai bagaima menghadapi kecelakaan dalam 
air. Tahan nafas mulut rapat, kaki harus 
mendarat lebih dulu. Itu karena mereka sudah 
biasa mandi di sungai. Tetapi mandi lumpur 
bau bacin begitu memang baru pertama 
kalinya. 

"Gara-gara kau ngajak ngobrol!" Gogor 
mengerutu. 

"Jangan berantem! Kau bisa mati berani 
lawan di sini! Kalau kepalamu kutelikung, lalu 
kumasukan ke lumpur itu, bagaimana?" 

"Memangnya ikan lele, bernafas dalam 
lumpur!", Gogor tertawa. Dia seperti Kakek 
Sakeh saja. Tidak mau mengaku kesalahan 
sendiri. Paling menyalahkan orang lain dulu. 
Yang mengajak ngobrol kan dia sendiri? Karena 
dia ingat itu, maka dia tertawa. Bukan karena 
takut dibenamkan dalam lumpur sungguhan. 
Pulung itu biar jagoan kan tidak brengsek. 
Tidak pernah sembarangan mencelakai orang. 
Jagoan apa kalau kerjanya mencelakai orang? 

Dengan payah keduanya menarik sepeda ke 
atas. Orang-orang yang lewat tertawa-tawa. 
Hanya seorang yang mau menolong. Yang lain 
asyik menonton dan bergumam-gumam. 
Brengsek orang-orang itu. Kalau di desa 
Pulung, ada orang jatuh tersandung saja, bisa 
keluar semua orang dari rumah untuk 
menolong. Jangan lagi jatuh ke sungai kotor 
(dan di desa sana tak ada sungai kotor), bisa-
bisa Pak Lurah memukul kentongan! Itu tanda 
bahaya. Orang bisa berkumpul di balai desa, 
mendengar bunyi kentongan itu. Seperti ketika 
bebek Kakek Sakeh dicuri orang. Yang kecurian 



rumah Kakek Sakeh, yang dipukul kentongan di 
balai desa. Orang berkumpul semua di sana. 
Jadi Bapak Maling enak benar membawa dua 
puluh ekor bebek Kakek Sakeh. 

"Celaka, Lung! Duitnya basah!" 
Pulung tertawa. Gogor tidak memikirkan 

tubuh dan pakaiannya yang hitam bacin itu. 
Dia hanya, mempersoalkan uang. 

"Kita semua celaka. Tidak hanya uang itu. 
Ayo kita pulang!" 

"Dengan keadaan begini? Tidak mandi 
dulu?" 

"Di mana? Oh, ya! Ke rumah pamanku 
saja!" 

Mereka ke rumah paman Pulung di asrama 
polisi. Sepanjang jalan jadi tontonan orang. Jadi 
tertawaan. Mungkin juga ada yang 
menyumpah-nyumpah karena bau bacin tak 
kepalang. Biarlah semuanya. Orang kampung 
kan biasa ditertawakan! Apalagi dengan wujud 
seperti hantu sawah begitu. Kalau orang tidak 
tertawa, itu tidak waras. Seperti Pak Sersan. 
Dia masih ber-tuk-wak-tuk-wakan di jalan. 
Pulung dan Gogor yang melintas di dekatnya 
tidak diacuhkan. 

Di depan asrama polisi ada bangunan 
rumah kecil dari papan. Namanya kandang 
monyet. Tapi yang berdiri dengan senjata 
panjang bersangkur ujungnya itu manusia. 
Entah siapa yang menamakan bangunan 
penjaga itu kandang monyet. Polisi kok tidak 
marah ya, dimonyet-monyetin? 

"Jangan lewat depan, Gor! Aku tahu jalan 
kecil belakang sana. Ayo ke belakang! Kita bisa 



disangka tuyul sama penjaga itu!" 
Pulung menuntun sepeda itu lewat jalan 

kecil yang gelap. Lalu memutar sampai di 
bagian samping asrama itu. Ada pagar kawat 
yang terkuak. Mula-mula oleh kenakalan anak-
anak kolong yang pergi main lewat jalan kecil di 
samping asrama. Lama-lama jalan itu dipakai 
penghuni asrama lainnya. Tidak ditutup... Jadi 
penjaga di kandang monyet itu untuk apa? 
Kalau ada orang mau membakar asrama polisi 
ini bisa enak lewat pagar kawat yang terkuak. 
Di kuakan itu Pulung menuntun sepeda. 
Rumah pamannya persis berada dekat pagar 
kawat menguak. Dia menyandarkan sepeda di 
dinding, lalu bergegas melompat ke teras 
rumah. Ia memencet bel. Kalau kelihatan 
penghuni asrama lainnya, bisa malu dengan 
wujud tuyul begitu. 

Yang membuka pintu Tante Rus, isteri 
Paman Kopral. Dan Tante Rus menjerit kaget 
sekali melihat dua anak tuyul di depan pintu 
rumahnya. Paman Kopral yang duduk 
menonton acara musik malam Minggu di televisi 
melompat sigap. Palisi kan biasa melompat 
sigap, Kalau tidak sigap tidak jadi polisi. 
Namanya akan tetap saja Paman Wikan. Bukan 
Paman Kopral. Pangkatnya sekarang kopral 
satu. 

"Ada apa!" seru Paman Kopral sambil 
menarik tangan Tante Rus, hingga tante yang 
manis itu berada di belakang punggungnya. 
Wah, hebat Paman Kopral. Seperti Pulung 
melindungi Gono saja. Begitu dong, jagoan 
harus bisa melindungi yang lemah. Bukan 



sebaliknya menginjak yang lemah. 
"Siapa?" dia menghardik. Bukan bertanya. 

Biar pakai tanda tanya, mengucapkannya 
dengan sentakan kuat. Jadi menghardik 
namanya. Polisi memang suka menghardik, 
kok. 

"Aku, Man!" jawab Pulung. Enak, Ya? 
Seperti sama temannya yang bernama Siman 
saja. 

Rupanya, Paman Kopral tidak senang 
dipanggil Man saja. Walaupun 'Man' itu 
singkatan dari 'paman'. Kepalanya tegak lurus-
Iurus. Kepalanya kopral satu itu plontos, 
rambutnya tipis. Tahulah Pulung akan 
kesalahannya. Sejak jadi polisi, Paman Wikan 
tidak mau dipanggil Man saja seperti dulu. 
Pulung harus memanggilnya Oom Wi. Sombong, 
ya? Padahal 'wikan' itu di kampung Pulung 
artinya 'tidak tahu'. 

Paman Tidak Tahu, maunya dipanggil Oom 
Wi. Wah! Kalau dipanggil Paman Kopral, marah 
nggak, ya? 

"Apa-apaan kau ini?" melotot mata Oom Wi, 
alias Paman Kopral itu. 

"Apa saja deh, Ma... eh... Oom. Mau 
numpang mandi, nih!" 

Tuyul bernama Pulung itu terus 
menyelonong saja ke dalam. Memanggil Oom 
rasanya masih kaku. Soalnya dari dia kecil dulu 
sudah biasa memanggil Man. Dulu si Man itu 
kan ikut Bapak di desa. Yang 
menyekolahkannya juga Bapak. Biar si Man itu 
adik Bapak, dia seperti anak Bapak saja. 
Soalnya umur Bapak beda jauh dengan 



umurnya. Si Man anak bungsu Nenek dan 
Kakek. Kalau tuyul bernama Pulung disuruh 
panggil isteri si Man itu Tante Rus, dia tidak 
keberatan. Sejak kenal tante manis itu, dia 
memang sudah memanggil begitu. 

"Ya, ampun!" seru tante yang manis. 
"Kukira anak setan, tadi! Kamu nakut-nakuti 
Tante!" 

"Ini kecelakaan, Tante! Mana berani saya 
nakut-nakuti isteri polisi? Bisa masuk sel, 
dong!" 

Tante Rus menggeleng-gelengkan 
kepalanya. Kenal benar dia gaya kemenakan 
suaminya itu. Dengan pamannya akrab sekali, 
seperti dengan teman saja. Sekarang tuyul 
Pulung sudah menghilang di kamar mandi. 
Tinggal tuyul satunya lagi yang masih berdiri di 
depan pintu. Si Man menunduk untuk meneliti 
wajah tuyul yang hitam bau bacin itu. 

"Kamu siapa, sih?" 
"Cucu Kakek Sakeh, Oom!" begitu biasanya 

jawaban Gogor kalau ditanya orang. Bangga dia 
menyebutkan nama kakeknya. Bangga menjadi 
cucu Kakek Sakeh. Memang, siapa tidak kenal 
kakek galak itu di desa? 

"Wah! Sampai pangling, aku!" seru si Man. 
"Lihat nih, Mam! Ini kan Gogor! Itu, yang di 
sebelah rumah, Mas Bayan itu!" 

Tante Rus yang dipanggil 'Mam' oleh si Man 
tertawa meledak. 

"Minta ampun, deh! Anak-anak pada 
brengsek begitu!" serunya. "Ayo masuk! Masuk 
sini! Apa-apaan sih main setan-setanan begitu?" 

"Orang kota brengsek, Tante!" seru Gogor 



seraya melangkah masuk. Agak canggung dia 
bertemu dengan Tante Rus dan si Man di 
rumahnya. Padahal kalau bertemu di desa biasa 
saja. Malah Gogor suka minta duit pada Tante 
Rus. Tante Rus itu kan jijik melihat bebek. 
Selama di rumah Pak Bayan, dia minta pada 
Gogor untuk tidak melepaskan bebek dari 
kandangnya. Gogor sih mau saja. Asal ada uang 
sogoknya kan beres? Lumayan! Seratus perak 
sehari, mana bisa diterimanya dari kakek galak 
yang pelit? 

"Brengsek bagaimana? Ngomong 
sembarangan!" gerutu si Man. Pasti dia pura-
pura marah saja. Itu kan gaya dia. 

"Jorok semua!" 
"Joroknya? Kamu yang jorok, orang 

kampung! Piara bebek dalam rumah! Itu kan 
boss-nya orang jorok?" 

"Di desa tidak ada kali mampat. Orang kota 
bego, Ya Oom?" 

"Begonya bagaimana?" 
"Tidak bisa membedakan mana kali mana 

tong sampah! Buang sampah di kali! Jadinya 
kalinya mampat. Bau begini, lagi!" 

"Sudah! Sana mandi! Bisa mati semua 
nyamuk kena bau badan kamu!" 

Gogor tertawa-tawa. Agak hilang sedikit 
perasaan risi-nya. Dia menyusul Pulung ke 
kamar mandi. 

Tante Rus menyiapkan minuman dan 
mengambil kaos T-shirt dua potong. Itu, yang 
seperti kaos oblong tapi bahannya agak 
bagusan dan lebih tebal. Di mencari celana 
kolor suaminya. Dua potong juga. 



Tuyul-tuyul itu sekarang tidak jadi tuyul 
lagi. Sudah jadi anak orang beneran. Basah 
semua. Pulung berteriak dari dalam kamar 
mandi. Memanggil Tante Rus. 

"Ada apa?" seru Tante Rus. 
Pembantu Tante Rus terbangun mendengar 

teriakan itu. 
"Siapa itu?" dia bertanya seraya keluar 

kamarnya di dekat dapur. 
"Tolong ambil handuk! Aku lupa!" 
Tuyul-tuyul yang sudah tidak jadi tuyul di 

kamar mandi itu ribut tertawa-tawa. Mandi 
bersama dan mencuci baju kotor sekalian di 
sana. Pembantu Tante Rus mengambilkan 
handuk. Dia juga orang sekampung. Namanya 
Mbok Sum. Dia mengenali suara Pulung dan 
Gogor. 

"Pulung, Pulung!" dia menggerutu. "Kalau 
dateng mesti bikin ribut! Dateng-dateng kok 
mandi, sih?" 

"He, Mbok!" seru Pulung dari kamar mandi. 
"Keluarga Mbok Sum ada yang almarhum! 
Sudah dengar?" 

"Ya, Allah! Siapa?" Mbok Sum gugup. 
"Kucing yang burik itu, lho! Dia mati 

terlindas sepeda motor!" 
"Oh... kukira... aduh kamu, Lung! 

Senengnya kok bikin kaget orang tua saja!" 
"Lha dulu kan waktu kucing Mbok Sum 

kutendang, Mbok Sum marah? Bilangnya sama 
kucing sudah seperti sama keluarga sendiri! 
Apa salah ngomong aku? Kan tidak?" 

"Iya, iya, iya! Ini handuknya, ini bajunya, 
ini celananya. Rasain, nanti! Kedodoran kayak 



orang-orangan di sawah Pak Bayan!" 
Bekas tuyul-tuyul di kamar mandi ribut. 

Tante Rus menyiapkan makanan. Seadanya. 
Nasi pun tinggal sedikit. Lauk-pauk hanya sisa. 

Lalu dia tertawa melihat wujud anak-anak 
itu. Rambutnya basah. Kaos dan kolornya 
kedodoran tak kepalang. 

"Tidak usah makan, Tante!" kata Pulung. 
"Mau terus pulang, nih!" 

"Apa-apaan pulang? Ini sudah malam!" 
"Kalau nginap apa tidak diamuk Boss?" 
"Bilang saja dari sini." 
"Kalau Boss marah apa sempat bilang?" 
"Besok Tante antar ke sana. Kalau ada 

Tante, bapakmu kan tidak galak?" 
"Iya! Kalau Tante sudah pulang, dia kumat 

lagi!" 
Baju-baju basah dibungkus dan 

dimasukkan ke dalam kantong plastik. Pulung 
tertawa-tawa pada Paman Kopral. 

"Kapan ke kampung, Ma... eh... Oom?" 
"Ada apa sih di kampung?" 
"Banyak yang nyari Oom Kopral, Iho!" 
"Siapa?" 
"Itu, ikan-ikan di kali! Mereka kangen sama 

Oom Kopral!". 
"Omongmu!" Oom Kopral mendorong dahi 

Pulung dengan gemas. 
Oom memang jago memancing. Pulung 

senang mengajak Oom memancing. Selalu 
dapat ikan banyak. Kata Ibu, Oom memang 
berbakat. Di ubun-ubunnya ada uyeng-uyeng 
(pusaran rambut). Namanya cunduk ubun-
ubun. Itu tanda orang berbakat jadi tukang 



pikat ikan. Kalau memancing pasti dapat 
banyak. Ikan seperti tersihir. Entah benar entah 
tidak, nyatanya di ubun-ubun Oom Kopral 
memang ada uyeng-uyeng dan dia memang 
jagonya orang memancing. Sedang Pulung 
seumur hidupnya belum pernah bisa 
memancing. Memancing sih bisa, dapatnya 
yang tidak. 

"Dengan pakaian begitu macam kau mau 
pulang, Lung?" suara Tante Rus menyelinap. 

"Memang aneh?" 
"Ya, daripada jadi anak setan kayak tadi, 

mending itu. Tapi apa tidak malu?" 
Ya, memang malu. Bayangkan saja. Ujung 

celana kolor itu sampai ke lutut. T-shirt Tante 
Rus seperti rok anak perempuan saja. 
Ditertawakan orang sepanjang jalan pun 
jadilah. Daripada jadi tuyul hitam! 

 
*** 

 
MATANYA memicing. Dia memunggungi 

matahari sore. Mengamati anak-anak itiknya. 
Mencari yang jantan dan betina. Tapi susah 
sekali kelihatannya. 

"Taruhan! Kakek pasti tidak bisa cari yang 
jantan, kan?" seru Pulung. Tahu-tahu anaknya 
sudah berjongkok dekat Kakek Sakeh. 

"Eh! Kakek... Kakek.. ah, biasanya Pak 
Sabu tidak rewel begini. Dia mau saja yang 
jantan apa yang betina!" 

"Iya! Kakek kan tidak bisa memilih yang 
jantan?" 

"Aku... aku belum lama memelihara itik. 



Aku memang belum ahli." 
"Gampang, Kek. Aku mahir mencari yang 

jantan, kok." 
"Heh! Apa iya?" 
"Ada upahnya, tu!" 
"Apa? Kau mau telur?" 
Pulung menggeleng. Ia memandang ke 

dapur rumah Kakek Sakeh. Di sana Gogor 
berdiri. Pulung menggoyangkan kepalanya 
tanda menyuruh Gogor pergi saja. 

"Ada permintaanku, Kek. Tapi Kakek janji 
dulu mau mengabulkannya." 

"Apaan itu? Nanti kamu minta kapal 
mabur1, bagaimana?" 

Pulung tertawa. Kemudian dengan 
sungguh-sungguh dia berbicara, "Aku tidak 
minta apa-apa, kok. Ada satu saja. Kakek pasti 
bisa mengabulkannya. Aku kan bukan tukang 
peras, Kek!" 

"Ya, ya! Ayo, pilihkan dulu yang jantan" 
Itu pekerjaan mudah buat Pulung. Wak 

Solikun kan punya itik juga. Pulung sering 
membantu mengurusnya setelah selesai latihan 
silat. Soal itik, sudah kenal betul dia. Memilih 
yang jantan dari anak itik yang baru berumur 
beberapa hari, apa susahnya buat dia? Tinggal 
melihat dubur itik-itik itu saja. Bila ditekan 
terlihat ada benjolan kecil yang runcing! itu 
pasti jantan. Memilih sepuluh ekor tidak repot. 

"Ini pasti jantan?" tanya Kakek Sakeh 
dengan ragu setelah Pulung mengumpulkan 
sepuluh ekor anak itik itu. 

                                               
1 Kapal terbang 



"Pasti!" 
"Wah!" 
"Bawa saja ke kota, Kek. Periksakan ke 

Dinas Peternakan. Kalau aku salah pilih, berani 
berhenti jadi 'pulung'!" 

"Sombong, kamu! Berhenti jadi Pulung, 
mau jadi apa kau?" 

"Jadi Pulung juga. Pulung anak Pak Bayan. 
Tapi bukan lagi 'pulung' polisi ulung! Ha... ha... 
ha...!" 

Kakek Sakeh ikut terkekeh. Dia senang 
benar pada Pulung. Anak lelaki yang gesit, 
cerdik, dan bisa berkelahi. Kakek Sakeh ingin 
sekali cucunya seperti Pulung. Tidak cengeng. 
Anak lelaki harus gagah. Anak lelaki yang 
gagah, itulah Pulung! 

"Sebutkan apa permintaanmu!" 
Pulung menatap Kakek Sakeh. Mata kakek 

tua itu dalam sekali. Mata yang kecil dan 
nampak menyipit karena keriput-keriput di 
kelopaknya. 

"Hanya satu, Kek." 
"Apa?" 
"Jangan panggil Gogor dengan nama 

Cemeng lagi. Kasihan dia, Kek." 
"Ah! Dia memang cengeng kayak anak 

kucing!" 
"Kalau begitu Kakek tidak menepati janji!" 
Kakek Sakeh tertawa. Ia tahu maksud 

Pulung sebenarnya. Pulung ingin Kakek Sakeh 
tidak galak lagi pada cucunya. 

"Kakek ingin Gogor itu gagah seperti kau, 
Lung. Tidak cuma bisa nangis seperti anak 
kucing!" katanya sungguh-sungguh. 



"Apa waktu muda dulu Kakek gagah?" 
"Jelas! Di desa ini siapa tidak kenal 

Kakek?" 
"Semua kenal. Karena Kakek orang yang 

paling tua disini. Semua orang juga kenal Oma 
Angklik, karena Oma juga paling tua di sini." 

"He, kau akan bilang Kakek pacaran sama 
Oma Angklik lagi? Awas, kau!" 

"Aku tidak main-main, Kek." 
"Ya! Kakek juga sungguhan, nih. Bapakmu 

senang ya, punya anak seperti kau? Kalau 
bapakmu punya anak macam Gogor itu, pasti 
juga tidak senang!" 

"Gogor pintar masak, ya Kek?" 
"Itu Kakek yang mengajarinya!" 
"Gogor bisa mencuci dan menyeterika halus 

sekali." 
"Itu juga Kakek yang mengajarinya!" 
"Kakek hebat, ya? Bisa memasak, mencuci, 

dan menyeterika!" 
"Iya! Kakek memang serba bisa!" 
Pulung berjongkok lebih rapat lagi dengan 

Kakek Sakeh. Ada perasaan iba melihat jalur-
jalur otot di tubuh telanjang dada Kakek Sakeh. 
Keriput sekali. Di mata Pulung, Kakek Sakeh itu 
juga kakeknya sendiri. Ia tidak punya kakek 
lagi. Entah kakeknya dulu mirip atau tidak 
dengan Kakek Sakeh. Tetapi melihat kakek 
yang galak ini, seolah dia melihat kakeknya 
sendiri saja. Ia pun sebenarnya tidak sampai 
hati akan mengakali Kakek Sakeh. Tetapi 
biarlah. Ia ingin Kakek Sakeh tidak galak lagi 
pada cucunya yang telah yatim-piatu. 

"Gogor juga hebat, Kek. Dia bisa memasak, 



mencuci dan menyeterika. Anak sebesar itu, 
siapa lagi sih yang bisa masak? Aku juga tidak. 
Bajuku juga Ibu yang mencuci dan 
menyeterikanya. Aku hanya bisa berantem, 
tidak bisa bekerja membantu Ibu. Gogor lebih 
hebat, Kek. Kalau dia tidak bisa masak, 
bagaimana Kakek bisa makan enak setiap 
hari?" 

"Itu Kakek yang mengajarkan semuanya!" 
"Kakek ingin dia bisa berkelahi, Kek? Bisa 

gagah dan tidak cengeng?" 
"Iya!" 
"Kakek tidak mengajarinya bersilat. Kalau 

dia dilatih, pasti dia juga bisa!" 
"Heh! Kaupikir aku tidak bisa bersilat, apa? 

Lihat!" 
Kakek Sakeh bangkit dari jongkoknya. Ia 

bergaya seperti pendekar silat. Tangannya 
berserabutan. Kakinya ribut. 

"Nih! Lihat! Apa yang begini bukan pandai 
pencak silat namanya? Pencak sama silat itu 
lain, Lung! Kamu tahu, kan?" 

"Ya, Kek. Pencak itu kebudayaan kita. Silat 
itu teknik berkelahi di sembarang tempat, di air, 
di darat, dan di mana saja. Itu berasal dari 
negara Cina. Pencak hanya teknik berkelahi di 
darat saja. Kakek punya dua-duanya, ya? 
Pencak dan silat?" 

"Ini apa namanya, pencak apa silat? Apa 
pencak silat?" 

"Bukan dua-duanya, Kek." 
"He! Kamu bodoh amat? Yang begini bukan 

pencak bukan silat? Kaupikir ini tarian 
ronggeng, apa?" mata Kakek Sakeh melotot 



ketika mengatakannya. 
Sebenarnya Pulung tidak sembarangan 

mencela. Lihat saja gaya Kakek Sakeh itu. 
Maksudnya mungkin pasang kuda-kuda. Kaki 
kanan ke depan, ditekuk agak rendah, kaki kiri 
lurus di belakang. Tubuhnya agak condong ke 
depan. Ah, kuda-kuda seperti itu mudah sekali 
ditumbangkan. Disepak dengan teknik tertentu, 
dia bisa jungkir-balik. Apalagi tangannya yang 
terjulur ke depan. Bentuk telapak tangannya 
seperti paruh bebek. Kalau kakek itu benar-
benar bisa bersilat, tak akan begitu panjang dia 
menjulurkan tangan kanannya. Bisa ditangkap 
lawan dan bisa juga dipatahkah dengan mudah. 
Sedang tangan kirinya, menekuk di sisi dada. 
Menekuk begitu saja, tidak punya kegunaan 
untuk melindungi dada dan ulu hati. Tidak juga 
siap untuk menangkis dan menyerang. Gaya 
silat atau pencak dari mana itu? 

"Coba kauserang kalau bisa! Ayo! Ayo 
maju!" tantang Kakek Sakeh. Pulung ragu. Ia 
tidak ingin mempermalukan Kakek Sakeh. Tapi 
kakek bandel itu memang harus diberi 
pelajaran. Biar jangan sok jago lagi. Biar jangan 
galak pada cucunya. Dia ingin cucunya bisa 
gagah, dia Sendiri tidak pernah mengajari 
bagaimana cara menjadi anak gagah. Apa tidak 
brengsek kakek ini? 

"Kalau Kakek kalah, marah tidak?" 
"Tidak! Pendekar sejati tidak boleh marah 

kalah dalam pertandingan!" seru Kakek Sakeh 
dengan dada kembang-kempis. 

Belum apa-apa sudah payah dia. Soalnya 
dia terlalu tegang. Dengan kuda-kuda tidak 



sempurna begitu, banyak tenaga terbuang 
percuma. Padahal kedudukannya lemah sekali. 

"Kalau Kakek kalah, Kakek tidak akan 
galak lagi?" 

"Terserah kau! Ayo serang! Hati-hati kau, 
nanti tanganmu bisa jadi angka delapan!" 

Pulung terpaksa menyerang. Dia 
mengayunkan kaki kanan. Kakek Sakeh pasti 
menyangka kaki Pulung akan menyepak kaki 
kanannya. Maka Kakek Sakeh mengangkat kaki 
kanan itu. 

"He, tidak kena!" ejeknya sambil tertawa. 
Tetapi dia keliru menduga. Gerakan kaki 

Pulung itu hanya pancingan saja. Ketika kaki 
kanan Kakek Sakeh diangkat, berarti seluruh 
berat badannya hanya bertumpu pada kaki 
kirinya. Pulung mengayunkan kaki yang 
pertama tadi dengan gerakan rnenyepak bola. 
Jadi kakinya sekarang berada di sebelah kanan 
tubuh Kakek Sakeh. Itu gerak pancingan. Gerak 
serangan yang sebenarnya adalah kaki itu 
dihentakkan ke samping kanan dengan cepat. 
Tumitnya menghajar betis kiri Kakek Sakeh. 
Kakek Sakeh mengaduh kesakitan. 

Kaki kiri itu adalah tiang bagi seluruh 
tubuhnya, karena kaki kanann ya terangkat. 
Tak ayal lagi, dia limbung dan jatuh 
terjengkang. Pantatnya terasa ngilu dan basah. 
Kotoran bebek digencet pantat itu. Dan anak-
anak bebek berserabutan ke mana-mana 
dengan suara ribut. Juga bebek-bebek tua yang 
suaranya serak dan sember itu. Berlomba 
dengan jerit kesakitan Kakek Sakeh. 

"Maaf, Kek! Maaf!" seru Pulung, seraya 



menghampiri Kakek Sakeh yang duduk di tanah 
penuh kotor bebek. Ia akan mengangkat tubuh 
Kakek itu. 

Tetapi Kakek Sakeh curang. Dia 
mengayunkan kakinya dengan gerakan seperti 
gunting menjepit. Gerakan itu tidak cepat, tidak 
juga tepat. Kakek Sakeh memang bukan jago 
benar-benar. Pulung bisa membaca gerakan 
yang lamban itu. Ia melompat. Serangan Kakek 
Sakeh bisa dihindarinya. Agaknya Kakek Sakeh 
marah. Ia bangkit dan meraih sepotong kayu. 

"Awas, kau! Rasakan ini!" serunya seraya 
mengayunkan kayu. 

Pulung lari sekencang-kencangnya. Kakek 
Sakeh menyumpah-nyumpah ribut. 
Melemparkan potongan kayu itu. Tidak kena 
sasaran. Pulung sudah bersembunyi entah di 
mana. Kakek Sakeh merasakan nafasnya 
memburu. Ia megap-megap. Lalu duduk 
merasakan sakit di pantatnya. Ia terbatuk-
batuk. Baru disadarinya kebenaran kata-kata 
Pulung. 

Kakek Sakeh ingin cucunya tidak cengeng. 
Sebab dulu di masa kecilnya, sebenarnya Kakek 
Sakeh tak beda dengan cucunya. Sering dihina 
dan diejek karena penakut dan cengeng. Kakek 
Sakeh jadi malu sendiri. Kalau dia gagah dari 
dulunya, pasti dia punya cucu yang gagah juga. 
Kalau dia tidak cengeng dari dulunya, pasti 
cucunya pun tidak cengeng seperti itu. Ah, apa 
ada harimau beranak ayam? Cucu macan, 
pastilah gogor. Kalau Kakek Sakeh sudah jadi 
macan sejak dulunya, pasti Gogor itu benar-
benar gogor, bukan cemeng! 



Diam-diam Kakek Sakeh menyesal. Dia 
telah terlalu galak mendidik cucunya. Padahal 
kalau Gogor tidak cengeng, bukan cucunya, 
dong! 

Dia bangkit dan menggeliat. Kepalanya 
menoleh kesana kemari mencari cucunya. 

"Untung Gogor tidak lihat aku dibanting 
Pulung," gumamnya. 

Dia tidak tahu, Gogor mengintip dari balik 
dinding dapur. Dia mendekap mulutnya agar 
tidak tertawa. Untunglah. Kalau tahu, Kakek 
Sakeh bisa malu. 

 
*** 

 



 

33  
SSEETTIITTIIKK  AAIIRR  MMAATTAA  BBUUAATT  IIBBUU  

 
ULANGAN Ilmu Bumi pada jam pertama, aduh 
Mak. Hafalan-hafalan seperti menguap di 
kepala. Hilang tak tentu rimbanya, tak tentu 
desa dan kotanya, tak tentu, entah ke mana. 
Padahal semalam Tugi sudah hafal betul nama-
nama kota di India. Itu, soal di papan tulis yang 
nomor tujuh itu, apa jawabannya? Soalnya sih 
mudah saja: Kota Naghpur di India 
menghasilkan apa? 

Wah soalnya juga salah, sih. Pak Damsik 
belum pintar berbahasa Indonesia. Harusnya 
soalnya berbunyi: Kota Naghpur terkenal 
apanya? Lha kan soalnya kota Naghpur 
menghasilkan apa, jawabnya bisa apa saja. Bisa 
sapi, roti, martabak (ye, di India nggak ada 
martabak!). 

Tapi soalnya benar atau tidak, jawabannya 
hanya satu. Yang satu itulah yang sulit. 
Kayaknya yang itu tidak ada di kepala Tugi. 
Makanya dia keringatan. Hidungnya basah. 
Dahinya basah. Pasti ketiaknya basah juga. 
Matanya yang bundar o..., tidak. Tidak basah. 
Mata itu berputar-putar mencari jawaban. Lalu 
tatapan mata bundar itu berhenti di wajah 
Pulung tepat di sebelah kanannya. 

Pulung tahu apa arti tatapan Tugi. Dia 
pasti tidak tahu jawaban soal itu. Pulung 
melirik ke kiri. Dia melihat kertas ulangan Tugi. 



Nomor tujuh masih kosong. 
"Lung...," lirih bisik Tugi. 
Nah, tu! Anak bandel yang doyan berantem, 

bodo, kan? Menjawab soal encer begitu tidak 
bisa dia. Kalau memukul kepala Polan, baru 
lihai! 

Pulung melempar pandang. Berhubung Pak 
Damsik sedang menatapnya, Pulung tidak bisa 
berkutik. Dia hanya memberi kode saja, "Enak 
numpak sepur..." 

Harusnya Tugi tahu. Kalimat Pulung itu 
bahasa Indonesianya adalah 'enak naik kereta 
api'. Diucapkan oleh Pulung 'enak numpak 
sepur. Kalau disingkat jadi 'nakpur'. Mirip 
'Naghpur', kan? Maksud kalimat kode Pulung 
adalah 'kereta api'. Ya, di kota itu memang ada 
pabrik lokomotif. 

Tapi Tugi mana tahu kalimat kode itu? 
Matanya masih melotot ke arah Pulung. Melotot 
itu juga kode, barangkali. Dia minta benar-
benar jawaban dari Pulung. Karena kasihan, 
Pulung menyobek kertas dan siap menulis 
jawaban untuk dilemparkan ke Tugi. Tapi 
celaka! Pak Damsik melihat gerakan Pulung! 

"Ada apa?" tanya Pak Damsik. 
Waduh! Gawat! Orang mau menolong juga 

bisa celaka. Soalnya menolong orang di ulangan 
begitu kan namanya kesalahan. Pulung gemetar 
juga. Pak Damsik suka nyetrap. Kena setrap 
kan malu! Sakit sih bisa diobati. Malu apa sih 
obatnya? 

Sekarang Pak Damsik melangkah 
mendekat. 

Pulung tak berani menatap wajahnya. 



Padahal wajah Pak Damsik itu cakep. Tapi 
kalau melangkah begitu pada saat dia akan 
menangkap basah perbuatan Pulung, rasanya 
serem juga. Pulung hanya berani menatap 
kakinya. Ha! Sepatu Pak Damsik itu... 

Cepat-cepat Pulung menulis sebuah 
kalimat di sobekan kertas. 

"Berikan kertasmu!" seru Pak Damsik. 

 
Anak-anak terkejut. Mereka ikut tegang. 

Kasihan Pulung kalau sampai tertangkap 
basah. Dan sekarang kertas sesobek itu telah 
berada di tangan Pak Damsik. Guru itu 
membaca kalimat di sobekan kertas. Bunyinya, 



'Sepatu Bapak hitam sebelah'. 
Pak Damsik menunduk untuk melihat 

sepatunya. Benar saja. Yang kiri hitam, yang 
kanan coklat tua. 

"Lho! Jadi saya ini pakai sepatu keliru, ya?" 
serunya malu. 

Anak-anak melongok ke sepatu Pak 
Damsik. Mereka tertawa. 

"Waduh! Tadi saya buru-buru. Bangun 
kesiangan!" seru Pak Damsik lagi. 

Pulung tersenyum. Dia juga bangun 
kesiangan. Pol itu brengsek juga. Kalau Pulung 
terbangun kesiangan, dia malah senang. Dia 
pergi saja sekolah sendirian. Makan pagi pun 
sendirian. Pulung yang terlambat bangun tidak 
sempat lagi makan pagi. Bisa kelaparan dia. 
Padahal tidak biasa membawa uang jajan. 

Karena kecelakaan Pak Damsik itu, 
selamatlah Pulung dari ancaman setrap. Tapi 
perut lapar sih tidak ampun juga. Lapar sekali, 
sampai jam istirahat Pulung duduk saja di 
belakang sekolah. Melihat tingkah anak-anak 
beruang - anak orang yang punya uang - asyik 
makan rujak atau pecel lontong. Duh, makin 
lapar saja perut rasanya. Si Pol ke mana, dia 
tidak tahu. Terang saja si Pol tidak berani 
muncul. Bisa kena marah jagoan nanti! 

Tugi menghampiri Pulung. Menghadapi 
anak yang suka berantem, biasanya Pulung 
berdiri. Siaga, kalau sewaktu-waktu harus 
bertempur. Tapi dengan perut lapar begitu, 
berdiri bisa pusing kepala. Dia duduk saja, di 
akar pohon nangka yang mencuat ke atas 
tanah. Tugi berdiri, dekat sekali. Kalau kakinya 



menyepak, Pulung bisa terguling. 
"Lung...," dia memanggil. Kakinya tidak 

menyepak kok. 
"Apa?" Pulung menengadahkan kepalanya. 
"Terima kasih, ya!" 
"Apa?" 
"Contekannya." 
"Tadi aku gagal. Habis Pak Damsik awas 

sekali!" 
"Waktu dia menunduk melihat sepatunya, 

aku sempat lihat jawaban soal nomor tujuh 
punyamu." 

"Ha? Berhasil?" 
"Ya. Malah nomor delapan aku tahu." 
"Ah. Kau tukang nyontek, ya?" 
"Habis yang dihafal tidak keluar." 
Pulung diam. Perih sekali perutnya. 
"Lung." 
"Apa lagi?" 
"Maaf, ya. Aku pernah memukul adikmu." 
"Semua anak sudah pernah kaupukul, 

kan? Apa kau sudah minta maaf pada anak 
yang pernah kaupukul?" 

"Polan bilang dia mau memaafkan aku asal 
aku sudah minta maaf padamu." 

"Anak lain yang pernah kaupukul? Sudah 
minta maaf pada mereka?" 

Tugi diam saja. 
"Kau hanya minta maaf pada si Pol karena 

kau takut padaku. Aku kan jagoan, Gi!" 
"Ya." 
"Jadi kauminta maaf karena rasa takut. 

Tidak tulus. Aku tidak bisa memaafkanmu!" 
"Jadi... jadi kau masih dendam?" 



"Dendam sih tidak. Kalau kau berani pukul 
lagi Polan, tahu rasa! Melawan anak kayak 
kamu itu apa susahnya, Gi? Kamu sebenarnya 
bukan jagoan. Kamu kan menang badan besar 
saja? Tenagamu kuat. Tapi badan besar dan 
tenaga kuat belum tentu menang lawan yang 
kecil tapi gesit. Mau coba?" 

"Tidak, Lung." 
"Coba saja, kalau berani!" 
"Tidak." 
"Badanku kan kalah besar sama kamu!" 
"Tapi kau jago silat." 
"Aku jago, ya?" 
"Jago." 
"Aku juga jago lho, di kelas." 
"Ya, kau memang serba jago." 
"Kau tidak ingin jadi jago seperti aku?" 
"Ingin." 
"Belajar dong yang benar. Jangan keburu 

sok jago dulu. Soal nomor tujuh yang begitu 
gampangnya saja kau tidak tahu. Malah sudah 
kuberi kode 'enak numpak sepur' kau masih 
belum tahu juga. Apa ada sih orang yang lebih 
bodoh lagi dari kamu, Gi? Percaya? Si Pol itu 
biar belum kelas enam, tahu juga jawaban soal 
nomor tujuh. Tanya saja padanya!" 

Tugi menunduk. Benar, dia memang bodoh. 
Badannya besar, kepalanya besar, tapi otaknya 
tidak besar. Malu dia. Malu sekali. Kalau ingat 
Gono datang membawa seekor ayam jantan 
untuk mengganti ayamnya yang diracun pun 
malu. Gono mengaku dia yang membunuh 
ayam itu. Karena ayam penyakitan punya Tugi 
suka berkokok pada pukul delapan malam. 



Ayam-ayam di kandang Gono jadi ikut 
berkokok. Gono tidak bisa belajar. Ah! Padahal 
Tugi yakin pasti Polan penjahatnya. Dia pernah 
melihat Polan melemparkan batu ke arah ayam 
jantan yang konon keturunan ayam Bangkok 
itu. Menuduh sembarangan. Kalau bukan anak 
bodoh, apa namanya? 

Bel berbunyi. Pulung bangkit dengan kaki 
goyah. Dia berjalan meninggalkan Tugi yang 
masih merasa malu karena dirinya bodoh 
sekali. 

 
*** 

 
KALAU pada jam istirahat saja perut sudah 

perih apalagi pada jam pulang sekolah. Minta 
ampun benar. Kaki rasanya lemas sekali. 
Pulung mengambil jalan pintas menerobos 
kebun orang. Biar cepat sampai rumah. Tak 
peduli si Pol itu ke mana dan lewat jalan mana. 

Masak apa Ibu hari ini? Tanggal tua. Bapak 
belum dapat pinjaman dari kantor. Pinjaman 
atau istilah Ibu sih 'gaji'. Pasti masakan pun 
seadanya. Paling sayur asam dan tempe goreng 
berlapis terigu. Lumayan. Perut begini lapar, 
bisa habis dua piring. Mengingat dua piring nasi 
putih panas dengan sayur asam segar, Pulung 
makin ingin cepat sampai saja. Ia lari dengan 
sisa tenaganya. Ia tahu bagaimana, cara lari 
supaya cepat dan hemat tenaga. Itu kan 
pelajaran pencak silat juga. Badannya 
membungkuk. Dengan berat condong ke depan, 
maka bila lari seperti didorong saja. Sebab berat 
badan berada di depan. Lari dengan ujung kaki. 



Sepatu karetnya enteng sekali. Bagus. Dia bisa 
lari seperti jago silat di film kung fu yang 
ditontonnya bersama si Man yang kini namanya 
jadi Oom Wi alias Oom Kopral. 

Sampai di rumah, dia melompat ke pintu. 
Tidak dikunci. Ibu biasa tidak mengunci pintu 
rumah papan kayu jati itu pada siang hari. 
Pulung melemparkan tas ke kursi depan, lalu 
melompat ke ruang tengah yang ada meja 
makannya. Hah! Di meja makan itu tidak ada 
apa-apa! Dia berjingkat ke lemari di sudut. 
Lemari makan namanya. Tapi bukan lemari dari 
kayu. Itu barang antik. Kalau dijual di toko 
barang antik, harganya bisa mahal. Hasil karya 
Bapak. Terbuat dari bilah bambu kuning yang 
tebal tetapi disayat kecil. Bilah-bilah bambu 
dijajarkan dan dipaku ujungnya. Tiang-tiangnya 
dari kayu persegi empat. Engselnya pun hanya 
dari karet bekas ban sepeda. Engsel itu berada 
di dalam, jadi tidak kelihatan dari luar. 
Pokoknya lemari bambu begitu bisa mahal 
kalau divernis sampai mengkilap. 

Dan sekarang lemari bambu terbuka. Tak 
ada makanan apa pun di sana! Heran, apa Ibu 
sakit? Pulung lari ke kamar Ibu. Tak ada juga 
yang namanya Ibu. 

"Buuuuuuuuu!" dia berteriak panjang. 
Ibu tetap tidak muncul. Yang muncul si Pol 

di pintu depan. 
"Ada apa teriak-teriak!" seru Pol seraya 

melangkah masuk dari pintu depan. Ia 
menyimpan tasnya di kamar. Tenang saja. Kan 
perutnya tidak selapar perut Pulung. 

"Ibu tidak ada!" 



"Biar tidak ada asal makanannya ada, kan 
beres?" 

"Makanan juga tidak ada!" 
"Ha?" 
"Ini tanggal tua." 
"Tapi kita belum pernah tidak makan pada 

tanggal, tua, kan?" 
"Sekali ini kita tidak makan!" 
Polan ikut mencari makanan. Benar-benar 

tidak ada. Dia lari ke dapur. Tak ada tanda-
tanda Ibu memasak. Ibunya sendiri ke mana, 
juga tidak tahu. 

"Mas!" 
"Apa?" 
"Jangan-jangan..." 
"Apa?" 
"Ibu diculik!" 
"Hus! Kayak di film saja!" 
"Siapa tahu?" 
"Di sini mana ada culik-culikan?" 
Tetapi biar Ibu tidak diculik, aneh juga 

kalau dia tidak ada sesiang ini. Pulung 
menyeret kakinya dalam langkah-langkah 
gontai. Ia sampai di belakang rumah. Kebun 
tomatnya sudah panen. Kalau masih ada buah-
buahnya yang masak, lumayan buat 
mengganjal perut. Makan lima buah saja bisa 
kenyang. Di balik pagar pekarangan rumah itu, 
Kakek Sakeh sedang sibuk di kebun. Ada Gogor 
di sana. Sedang makan sambil menunggui 
kakeknya. Aneh sekali. Biasanya Gogor tidak 
pernah makan selagi kakeknya bekerja. 

"Hei, sini kau!" seru Kakek Sakeh begitu 
melihat Pulung. 



Kalau Kakek Sakeh melompat ke pagar dan 
akan menangkap Pulung, anak itu tak berdaya 
dalam kelaparan begitu. Tetapi wajah Kakek 
Sakeh kelihatan ramah sekali. Ia tersenyum-
senyum. 

"Sudah makan?" 
Pulung menggeleng. 
"Kasihan ibumu..." 
"Kenapa? Kenapa Ibu, Kek?" 
Kakek Sakeh menghela nafas panjang. 

Gogor masih duduk di atas sepotong kayu 
sambil menikmati makanannya. Ia tak acuh 
saja. 

"Tadi isteri Pak Mansyur ke sini. Marah-
marah sama ibumu." 

"Ha? Kenapa?" 
"Minta ganti rugi pada ibumu. Uang belanja 

hari ini diberikan semua pada Mak Mansyur." 
"Ganti rugi apa? Apa salah Ibu padanya?" 
"Kemarin waktu kau akan kupukul pakai 

kayu, sembunyi di mana?" 
"Di kebun Pak Mansyurl" 
"Itu soalnya." 
"Kenapa?" 
"Tadi pagi Mak Mansyur ribut melihat buah 

jambunya habis dimakan orang. Dia 
menuduhmu." 

"Tidak! Aku tidak mencuri jambunya!" 
"Tapi dia mana percaya? Mak Mansyur ke 

sini dan ribut sekali dia. Ibumu malu, pasti. Dia 
memberi ganti rugi. Kasihan, Lung. Ibumu jadi 
tontonan orang. Apa kata orang sekarang? Anak 
Pak Bayan jadi pencuri!" 

"Aku tidak mencuri jambunya!" 



"Tapi kemarin kau sembunyi di sana. Pak 
Mansyur lihat kau disana. Isterinya juga lihat 
kau disana. Siapa tidak menuduhmu kalau 
paginya buah-buah jambu itu hilang? Kata Mak 
Mansyur semalam kau mencuri jambu itu. 
Sorenya kaulihat-lihat dulu!" 

"Fitnah!" 
"Tapi semua orang percaya kau yang curi. 

Ibumu pasti malu sekali anaknya jadi pencuri." 
"Kek! Jadi Kakek percaya juga aku bisa jadi 

pencuri?" 
"Kata orang begitu." 
"Kalau aku jadi pencuri, buat apa cuma 

buah jambu yang kucolong? Apa bebek Kakek 
itu tidak bisa kucuri? Gampang, Kek!" 

"Jangan marah padaku, Lung. Tadi aku 
tidak membela ibumu. Soalnya kau kemarin 
sore di sana. Aku takut salah, kalau kubela 
ibumu." 

"Lung!" Gogor memanggil. "Kalau belum 
makan, kamu makan sini saja!" 

Pulung tidak menyahut. Ia berjalan ke 
rumah Iewat pintu belakang. Rasa lapar seolah 
hilang karena kemarahan yang menggelegak di 
dadanya. Juga rasa iba pada Ibu. Seperti apa 
malunya Ibu ketika Mansyur datang dan ribut? 
Di desa ini semua orang menaruh hormat pada 
Ibu, seperti hormat mereka pada Bapak. Seperti 
hormat mereka pada Bu Lurah. Dan sekarang 
Ibu malu karena anaknya dituduh mencuri 
buah jambu! 

Setiap saat bila ia melihat tangan Ibu yang 
belang oleh kecelakaan telur meledak saja 
perasaan berdosa masih terasa. Apalagi 



sekarang Ibu dipermalukan orang! Tidak bisa. 
Tidak bisa! 

Pulung bergegas setelah melepas 
sepatunya. Polan melihatnya. 

"Mau ke mana?" 
"Cari Ibu," Pulung bohong. "Kalau lapar, 

makan sama Kakek, tuh!" 
"Boleh?" 
"Makanlah. Gogor juga sedang makan di 

belakang." 
"Gitu, dong!" Polan tertawa gembira. "Biasa 

kalau minta kan dilarang!" 
Pulung tidak mempedulikan adiknya yang 

kegirangan. Ia berjalan bergegas ke rumah Pak 
Mansyur, agak jauh di sebelah selatan. Dekat 
dengan rumah Tugi, di jalan desa berdebu yang 
banyak pohon turinya. 

Di depan rumahnya, Tugi melihat Pulung. 
Ia memanggil dan bergegas menghampiri. 

"Ke mana, Lung?" 
"Kangen sama Pak Mansyur." 
"Kangen apa? Pak Mansyur kayak gitu saja! 

Aku tahu, Lung! Emakku bilang ibumu ribut 
sama Mak Mansyur! Kita balas saja, yuk!" 

Pulung tak mempedulikan Tugi. Ia 
memasuki halaman rumah Pak Mansyur. Tugi 
mengekornya. 

"Nah! Tuh! Malingnya tuh, Pak!" suara Mak 
Mansyur dari pekarangan samping rumah itu. 

Perempuan brengsek. Mulutnya paling 
nyinyir di dunia. Suaminya juga brengsek. Dia 
bisu, barangkali. Jarang berbicara, seolah 
semua kata-katanya telah diberikan pada 
isterinya. Perempuan cerewet bersuami laki-laki 



bisu! 
"Mak...." 
"Apa? Mau nyolong lagi kamu, ya!" sahut 

perempuan nyinyir itu sebelum Pulung berkata-
kata. 

"Mak Mansyur menuduh sembarangan." 
"Sembarangan apa!" sambut perempuan 

itu. Dia bertolak pantat (maksudnya bertolak 
pinggang, tapi kedua telapak tangannya 
bertumpu di pantatnya, di bawah pinggang). Dia 
membungkuk dan mendelik persis di atas 
kepala Pulung. "Aku tidak nuduh sembarangan! 
Kemarin kamu di situ, kan? Kamu lihat-lihat ke 
atas, kan? Kamu menghitung berapa buah 
jambuku yang matang, kan? Ngaku saja! Kalau 
tidak..." 

"Apa? Kalau tidak ngaku Mak Mansyur 
mau apa?" jerit Pulung kesal. Biasanya dia 
tidak akan menjerit begitu kalau berbicara 
dengan orang yang lebih tua, apalagi sebaya 
ibunya. Tapi menghadapi perempuan ini, rasa 
hormatnya hilang lenyap. 

"He, kamu nantang? Iya, kamu nantang? 
Mentang-mentang anaknya Pak Bayan? He! 
Bapakmu jadi kebayan desa kalau bukan orang 
kampung yang milih, siapa? He, pikirmu 
bapakmu jadi kebayan desa kalau aku tidak 
ikut milih apa bisa?" 

"Ini bukan urusan Bapak! Ini urusan saya! 
Jangan bawa-bawa Bapak!" 

"Iya! Kamu mau nantang? Kamu pikir tidak 
ada yang berani sama anak Pak Bayan? Kamu 
pikir..." 

"Mak Mansyur nuduh orang sembarangan! 



Kalau tidak lihat sendiri, jangan nuduh 
sembarangan!" 

"Aku lihat sendiri kamu duduk di situ! 
Hayo, ngga ngaku, kukemplang kepalamu!" 

Tugi marah bukan main melihat Pulung 
disemprot habis-habisan begitu. Apalagi dia 
sendiri tidak senang pada Mak Mansyur. 
Pernah Tugi naik pohon jambu Mak Mansyur 
untuk mengambil sarang burung. Perempuan 
itu ribut kalang-kabut dan melemparinya 
dengan batu. Buah jambu memang banyak 
sekali di pekarangan Pak Mansyur yang luas. 
Ada pula jeruk dan kedondong. 

"Kalau Mak Mansyur yakin aku malingnya, 
kenapa tidak lapor Pak Lurah saja?" seru 
Pulung. "Semua maling yang tertangkap dibawa 
ke balai desa!" 

"Kamu pinter, ya! Maling pinter! Di balai 
desa ada bapak kamu! Mau minta dibela 
bapakmu, ya!" 

Tugi memandang marah pada perempuan 
itu. Marah juga pada Pak Mansyur yang hanya 
diam memegangi tangkai cangkulnya. 

"Sudah, Lung! Hantam saja!" seru Tugi. 
"Apa kamu" Mak Mansyur memandang 

dengan bertolak pantat ke arah Tugi. "Kamu 
ikut maling, ya! Kamu ikut nyolong jambuku!" 

"Apa?" Tugi melotot. "Bilang maling lagi, 
kulempar pakai batu!" Tugi benar-benar 
memungut sebongkah batu. Hampir sebesar 
kepala Pulung batu itu. Dipeganginya dengan 
dua tangan. 

"Hantam saja, Lung! Jangan kasih ampun! 
Kalau suaminya mau bela, biar kuhajar pakai 



batu ini!" 
"E, kamu nantang suami saya! Pak! Pak! 

Ini, Pak!" 
Pak Mansyur menghampiri isterinya. Tugi 

siap melemparkan batu. Pulung bergeser dan 
memegangi tangan Tugi. Tapi matanya tidak 
memandang Tugi. Dia siaga menghadapi Mak 
Mansyur dan suaminya. Kalau bahaya, dia 
akan siap lari dengan menyeret tangan Tugi. 
Biar Pulung pernah menjatuhkan Kakek Sakeh, 
dia kan anak kecil juga. Mustahil berani 
melawan orang tua. Dia berani menyepak Kakek 
Sakeh karena itu main-main saja. Tidak 
berkelahi sungguhan. Itu saja sesudahnya dia 
lari bersembunyi. Gara-gara itu, celaka dia. 
Berani lawan orang tua, bisa kuwalat! 

"Lepaskan, Lung! Suaminya itu bagianku! 
Kau yang perempuan saja!" bisik Tugi. Benar-
benar nekat dia. Tidak pikir akibatnya. 
Pokoknya kalau berani, lawan sampai habis! 
Urusan belakangan. Itu pendapat Tugi. Kan dia 
masih merasa jadi jagoan juga. Tidak ingat 
bahwa Pulung yang dibelanya itu lebih jago dari 
dia. Mestinya Pulung yang membela dia kalau 
dia dicelakai orang. Bukan sebaliknya. Tugi 
juga lupa, dia menyuruh Pulung menghadapi 
lawan perempuan. Lawan laki-laki dia yang 
tanggung. Ah, Tugi! 

"Sudah! Sudah, Mak!" seru Pak Mansyur 
seraya memegangi tangan isterinya yang siap 
menjitak kepala Pulung. 

"Anak kurang ajar begini, dibiarkan saja?" 
"Sudah! Sudah! Tidak usah ribut! Kan 

jambunya sudah diganti Bu Bayan!" 



"Tapi dia kurang ajar!" 
"Sudah! Sudah!" 
Pak Mansyur ini, bicaranya dari tadi kok 

sudah sudah saja! Dia memang pendiam. Tidak 
banyak mengenal kalimat untuk ucapan-
ucapannya. Itu pun sudah bagus. Biasanya dia 
malah tidak bicara apa-apa. 

"Lung," panggil Pak Mansyur. "Maafkan 
emakmu, ya?" 

Pulung terharu juga mendengar ketulusan 
hati Pak Mansyur. Ucapan itu dikatakannya 
dengan sungguh-sungguh. Dengan suara yang 
lembut sekali. Bahkan dia menyebut isterinya 
'emakmu' pada Pulung. Ah, sebutan itu 
menimbulkan kesan yang akrab sekali. 

"Apa? Enak saja! Sudah menuduh, minta 
maaf!" sengat Tugi. Tangannya masih 
menggenggam batu. 

"He, kamu!" Mak Mansyur menyalak lagi. 
"Sudah, Mak! Sudah! Dibilang sudah, kok 

tidak sudah juga!" 
Mak Galak itu diam. Suaminya tidak 

pernah membentak. Sekaranglah suaminya itu 
membentak. Agak takut juga dia. Maka diam 
saja. Orang pendiam seperti Pak Mansyur kalau 
sudah membentak, kan bahaya? 

Pak Mansyur menghampiri Pulung. Ia 
meraba pundak anak itu dengan lembutnya. 

"Jangan dengar omongan emakmu, ya?" 
suaranya masih lembut seperti tadi. Ia berjalan 
ke arah depan rumahnya. Pulung membalik dan 
berjalan bersisian dengan Pak Mansyur. "Kami 
ini orang miskin, Lung. Hanya dari kebun tak 
seberapa luas itu penghasilan Kami. Kalau ada 



yang mencuri, emakmu bisa kalap begitu. 
Maklumlah. Tanpa buah-buah jambu itu kami 
makan apa? Mengerti, Lung?" 

"Ya, Pak," serak jawaban Pulung. Terharu 
juga dia. 

Tetapi Tugi tidak. Ia berjalan mundur 
sambil mengawasi Mak Mansyur. Batu 
sebongkah itu masih berada di kedua 
tangannya. Siap dilemparkan kalau Mak 
Mansyur menyerangnya. 

Ketika melintas di dekat pohon jambu yang 
buahnya dicuri itu, Pulung berhenti. Pencurinya 
memang kurang ajar. Kelihatannya tidak hanya 
seorang saja. Banyak jambu berserakan di 
bawah pohonnya. Bekas gigitan. Rupanya bila 
dimakan tidak manis, buah jambu itu dibuang 
begitu saja. Pulung memungut salah sebuah 
jambu bekas gigitan. 

"Kalau kau mau, ambil saja yang masak, 
Lung." 

"Tidak, Pak. Ini saja." 
"Buat apa, Lung?" seru Tugi. "Kita sudah 

dihina habis-habisan!" 
Pulung diam saja. Ia mengamati bekas 

gigitan di buah jambu itu. Ada jalur seperti 
pematang sawah di bekas gigitan. Beberapa 
jalur. Berarti penggigitnya punya gigi jarang. 
Siapa si gigi jarang di desa itu? 

Pak Mansyur mengantar Pulung sampai ke 
batas halaman rumahnya. Pulung melangkah di 
antara pohon turi yang berjajar di kanan kiri 
jalan. Tugi membuang batunya. Ia menjejeri 
langkah Pulung. 

"Kau tidak melawan, Lung! Kenapa?" 



"Aku hanya ingin menangkap pencurinya." 
"Siapa?" 
"Itu yang sulit. Menuduh sembarangan bisa 

celaka. Tidak enak Gi, dituduh jadi pencuri!" 
"Iya! Tapi... eh, kau nyindir, ya?" 
"Tidak. Kaudengar sendiri, aku dituduh 

mencuri." 
"Ya... soal Polan itu sudah selesai kan, 

Lung? Kau mau damai, kan?" 
"Aku sedang bicara soalku sendiri. Dari tadi 

aku, bicara soal itu. Dituduh mencuri, Gi! Sakit 
rasanya hati ini. Apalagi Ibu jadi korban. Kalau 
aku saja, mungkin tidak begini sakit hatiku. 
Coba kaubayangkan kalau emakmu ribut 
seperti yang dialami ibuku. Seperti apa sakit 
hatimu? Seperti apa malunya emakmu?" 

"Dulu emakku melawan! Kalau tidak 
dipisah Ayah, bisa berantem dia dengan Mak 
Mansyur!" 

"Masih lumayan kalau emakmu melawan. 
Sedang Ibu? Kau tahu ibuku tidak pernah ribut 
dengan orang, kan?" 

"Ya. Bu Bayan memang begitu. Pasti Bu 
Bayan diam saja ketika Mak Mansyur mengata-
ngatainya seenak perut sendiri! Tadi saja tuh, 
apa tidak kurang ajar dia? Hampir kulempar 
batu kalau tidak kaupegangi tanganku!" 

"Yang dituduh aku, bukan kau!" 
"Tapi aku tahu kau tidak nyolong!" 
"Gi, pulanglah. Aku juga mau pulang." 
"Tidak main ke rumahku dulu, Lung? Kita 

berunding bagaimana menangkap pencuri itu! 
Kalau tertangkap, kita hajar saja!" 

"Kau memang suka menghajar orang, ya 



Gi?" 
"Habis? Pencuri itu bikin kau celaka, Lung!" 
"Kau belum pernah dihajar orang, Gi. Kalau 

kau pernah, kau tahu dihajar itu sakit sekali." 
"Habis..." 
Pulung melangkah bergegas. Kalimat Tugi 

putus begitu saja. Sambil memandangi 
punggung Pulung, diam-diam Tugi mulai 
mengagumi anak Pak Bayan itu. Dia, anak Pak 
Bayan itu, sebenarnya jago berantem. Kata 
teman-teman mengajinya di langgar Wak 
Solikun, tidak ada murid guru ngaji itu yang 
lebih jago dari Pulung. Mengajinya pun hebat. 
Karena mengajinya hebat, dengan sendirinya 
silatnya hebat juga. Setiap satu juz upahnya 
satu jurus. Pulung sudah sampai surat apa 
mengajinya? Kata teman-teman mengajinya, 
Pulung bahkan pernah bisa menjatuhkan Wak 
Solikun dalam latihan silat di halaman langgar. 

Cerita itu kemudian meluas di antara anak-
anak desa. Cerita kecil yang menjadi semakin 
hebat karena ditambah-tambahi. Bahkan 
Pulung sendiri malu ketika tak sengaja 
mendengar cerita itu. Bagaimana tidak malu? 
Sebenarnya Wak Solikun pura-pura jatuh saja, 
Untuk memberi contoh cara jatuh! Tentu saja 
anak-anak yang mengagumi Pulung tidak tahu 
hal yang sebenarnya. 

Siang terik sekali. Keringat pun meleleh di 
dahi dan pelipisnya. Kaki terasa lemas lagi. 
Perut semakin perih. Bagai ada sembilu yang 
masuk ke sana, lalu berbelok-belok dan menari. 
Menyayat seluruh bangunan bagian dalam 
perut. Uh! Kalau puasa tak akan begini perih 



rasanya. Puasa sudah pakai niat yang kuat. 
Juga makan sahur lebih dulu. Laparnya tak 
begini menyiksa. 

Dibantingnya buah jambu bekas gigitan 
yang sejak tadi dibawanya. Lalu melangkah 
masuk ke rumah. Ia melihat Bapak sedang 
duduk merokok di kursi ruang depan. 

"Eh... Pak!" ia berseru terkejut. Bapak 
sudah pulang makan. Ah, Bapak apa bisa 
makan? 

Dia melihat si Pol. Gila anak itu. Tadi 
sudah makan di rumah Kakek Sakeh. Sekarang 
makan lagi dengan lahapnya. Nasi bungkus 
daun pisang, pasti dari warung nasi jauh di 
sebelah utara sana. Masih ada sebungkus lagi. 
Ibu duduk di salah satu kursi. Berkebaya lurik. 
Ibu memang selalu berkebaya. Siang dan 
malam. Tak pernah pakai rok. Dia memang 
tidak punya rok. Pernah dibelikan rok oleh 
Tante Rus. Ibu tak pernah mau memakainya. 
Hanya mau pakai kebaya dan kain batik. 
Rambutnya yang panjang pun selalu digelung. 
Kalau dia akan pergi, gulungan itu rapi sekali. 
Ada tusuk kondenya dari tanduk sapi buatan 
Yogya. Kalau di rumah saja, gelungan itu tanpa 
tusuk konde dan jaring benang warna hitam 
yang namanya harnet. Hanya gelung biasa. Tapi 
Ibu tetap saja cantik. Hanya tangan kanannya, 
uh! Perasaan berdosa terasa menikam hati 
Pulung. Karena dia membakar telur curian, 
maka kecelakan itu terjadi. Telur curian! 

Pencuri! Pulung merasa sedih. Dia pernah 
mencuri. Tak ada yang tahu, jadi Kakek Sakeh 
pun tidak menuduhnya. Mencuri? Apa 



mengambil telur di pekarangan rumah sendiri 
mencuri juga namanya? Iya! Telur itu dari 
bebek Kakek Sakeh. Bukan bebek milik Pulung. 
Walaupun telur itu berada di pekarangan 
rumah sendiri, mestinya Pulung tak berhak 
membakarnya. Kalau dia tidak membakarnya, 
Ibu tidak celaka. Ibu tetap jadi orang paling 
cantik di desa. 

"Dari mana?" tanya Ibu. Aduh, suaranya! 
Ibu ini kalau jadi penyanyi, bisa hebat sekali. 
Suaranya lirih tetapi lekat sekali di telinga. 
Seperti bisikan. Ah, ya! Suara Ibu ini seperti 
nyanyian Kak lin Parlina! Betul itu! 

Betul sekali. Kak lin menyanyi, seperti Ibu 
berkata biasa. Hebat, ya. Hebat sekali. Sayang 
Ibu hanya orang desa. Sekolahnya pun cuma 
lulus SR saja. SR itu sekolah rakyat. Sekarang 
SD namanya. Kalau Ibu bisa sekolah tinggi, dia 
bisa jadi dokter. Kerjanya mengobati orang. 
Pasiennya pasti banyak. Sebab suara Bu Dokter 
merdu sekali. Mendengar dia bertanya sakit 
apa, seperti mendengar suara nyanyian merdu. 
Bisa jadi, orang waras pun ingin berobat. 

"Lung... kau dari mana?" suara Ibu lagi. 
Pulung terperanjat. Sejak tadi dia diam tak 

menjawab pertanyaan Ibu. 
"Dari... hm... dari rumah Tugi, Bu..." 
Ah, Pulung bohong pada Ibu. Tapi tidak. 

Kan benar dia dari rumah Tugi? Tepatnya, dari 
sebelah rumah Tugi. 

"Kau ke rumah Mak Mansyur?" 
"I... ya, Bu." 
"Mau apa?" 
"Ah... tidak..." 



Pol sinting! Dia tenang saja menyuap nasi! 
Perutnya terbuat dari karet pasti. Diisi nasi 
bungkus sebanyak itu muat saja. Padahal dia 
sudah nyikat makanaan jatah Kakek Sakeh. Ah! 
Siapa bilang Kakek Sakeh jahat? Siapa bilang? 
Orang jahat mana rela memberikan sepiring 
nasi yang seharusnya untuk dirinya? Orang 
jahat mana rela tak makan siang untuk anak 
tetangganya yang kelaparan? Lagi, perasaan 
bersalah dan dosa menusuk hati Pulung. Dia 
tidak suka orang jahat. Ternyata dia sendiri 
juga jahat. Bagaimana tidak jahat? Dia pernah 
mencuri. Pernah mencelakakan Ibu. Bahkan 
sering kali. Seperti yang baru terjadi itu. Karena 
dia dituduh mencuri, Ibu jadi malu dilabrak 
Mak Mansyur si mulut seribu. Duh, Ibu! 
Adakah maaf untuk anakmu? 

"Makan dulu..." 
Pulung duduk di kursi meja makan. Meja 

dari bilah bambu juga. Hasil karya Bapak. 
Pintar sekali Bapak itu. Bekerja apa saja kok 
bisa saja. Bahkan pernah mencetak batu bata 
sendiri. Kata Bapak, nantinya batu bata itu 
untuk membangun rumah papan ini. Setiap 
hari Minggu Bapak membuat seratus buah batu 
bata. Sayang, ketika sawah tidak panen, bata 
mentah itu dijual semua. Rumah papan pun 
tetap papan juga. Makin rapuh dimakan rayap. 
Makin tua. Mulai condong juga. Bila angin ribut 
datang, mungkin ambruk ke utara. Syukur 
kalau ke utara. Bila selatan, rumah Kakek 
Sakeh bisa tertimpa. Di sebelah utara ada tanah 
kosong. Ambruk ke sana tidak mencelakakan 
orang lain. 



Ibu menatap Pulung. Diam saja. Pulung 
pun tak segera menjamah bungkusan nasi itu. 
Ia menatap Ibu. 

"Kau lapar sekali, ya?" 

 
Pulung tak menjawab. Mata Ibu indah 

sekali. Bulu-bulunya lentik. Matanya lonjong. 
Bening putihnya. Hitamnya, seperti pantat 
kuali. Hitaaaaaam sekali. Dan Pulung merasa 
mata kirinya yang sipit itu panas sesaat. Lalu 
dingin. Itu setitik air mata yang menggenang di 
sudut mata sipit. Selalu dari yang kiri air mata 
menetes lebih dulu. Yang kanan belakangan. 
Tapi sekali ini hanya setitik saja. Untuk Ibu. 



Pulung menunduk. Tak ingin Ibu tahu dia 
menangis. 

"Makanlah," kata Ibu. Pasti Ibu telah 
keburu tahu air mata setitik di mata kiri 
Pulung. "Anak laki-laki jangan menangis karena 
lapar." 

Oh, Ibu salah sangka. Ibu mengira Pulung 
menangis karena lapar perutnya. Ingin Pulung 
menjelaskan, tapi mulutnya tak mampu 
berkata-kata. Rasanya ada ganjalan di 
tenggorokan. Kalau dia berkata sepatah saja, 
pasti tangisnya akan meledak Pasti air matanya 
tak hanya setitik. Malu, sangat malu. Anak 
lelaki menangis, itu sungguh memalukan. 

Polan selesai makan. Dia meremas daun 
pembungkus nasi dan berdiri. Melirik kakaknya 
sesaat, lalu berbisik pada Ibu, "Habis berantem 
sama Pak Mansyur! Dia kalah, makanya 
nangis!" 

Kadang Polan menjengkelkan juga. Seperti 
saat itu. Menjengkelkan sekali. Seenaknya saja 
bicara. Padahal Pulung sudah malu sekali 
menangis di dekat Polan. Dia saja mengejek 
kalau Polan menangis. Sekarang dia yang 
menangis sendiri. Apa pun juga sebabnya, 
menangis itu bikin malu! 

Untung Pol brengsek itu pergi. Membuang 
daun pembungkus nasi dan duduk di belakang 
rumah. Duduk seperti Bapak di kursi depan. 
Bapak masih merokok. Hari ini Bapak jadi 
pendiam. Pulung tahu, jika Bapak jadi pendiam 
seperti Pak Mansyur, tandanya dia sedang 
marah sekali. 

"Makan dulu. Jangan pikirkan apa-apa. 



Perutmu kosong sejak pagi tadi. Nanti masuk 
angin." 

Pulung membuka bungkusan nasi itu. 
Meski lapar sekali, nasi tak enak dimakan. 
Padahal lauknya sayur lodeh nangka dan 
sekerat daging serundeng kering. Itu makanan 
luar biasa enaknya. Namun pada saat 
perasaannya sedih tak menentu, tak bisa dia 
makan lahap. Apalagi Ibu duduk menunggui. 

"Ibu tidak sempat masak," kata Ibu ketika 
Pulung menyuap dengan tangannya. "Habis tadi 
Ibu sibuk sekali." 

"Sibuk?" Pulung bertanya dengan mulut 
penuh dan suara serak. ''Tidak usah bohong, 
Bu. Aku tahu semuanya." 

"Tahu? Siapa yang bilang?" 
"Semua orang desa tahu Ibu ribut dengan 

Mak Mansyur!" 
"Ah, semua orang pernah ribut dengan Mak 

Mansyur. Bu Lurah sendiri pernah dilabrak 
juga. Ingat? Gara-gara Tumbing menyepak bola 
di jalan. Bola itu mengenai kaki Mak Mansyur." 

"Ibu jadi malu." 
"Kenapa malu?" 
"Anak Ibu dituduh mencuri!" 
"Dituduh sajakan tidak apa-apa. Asal 

jangan mencuri sungguhan." 
"Ibu berikan uang belanja buat ganti rugi" 
"Kasihan Mak Mansyur. Kita sudah miskin 

begini, dia lebih dari kita." 
"Kalau dia datang waktu aku di rumah, Ibu 

tidak usah memberi ganti rugi!" 
"Itu bukan ganti rugi. Ibu memberikannya 

dengan ikhlas." 



"Kita, tidak makan siang karena uang itu 
dirampas Mak Mansyur!" 

"Kau sedang makan. Masih bisa bilang 
tidak makan siang? Kau kurang menghargai 
rejeki kalau begitu. Tuhan marah nanti. Kau 
kan pinter mengaji? Masa begitu omongan anak 
pinter ngaji? Syukuri rejeki dari Tuhan. Biar 
sedikit, hargai karunia itu." 

Pulung diam lagi. Ibu ini, susah benar 
dimengerti hatinya. Selalu saja mengalah. 
Hanya mengalah. Alangkah beda jauh Ibu 
dengan Bapak. Bisa jadi kebalikannya. Bapak 
garang sekali. Suka menyepak. Kalau Ibu, 
jangankan menyepak. Bicara keras sedikit saja 
belum pernah. Kalau marah (dan hanya sekali 
Pulung pernah lihat Ibu marah), ia hanya diam. 
Diam saja. Tidak bicara apa-apa. Tetapi 
matanya basah. Setitik dua air matanya akan 
mengalir di pipi. Lalu Ibu menyekanya buru-
buru. Mulutnya pun terus diam. Hanya sekali 
itu Pulung tahu bagaimana kalau Ibu marah. 
Itu juga gara-gara dia. Pulung menempeleng 
adiknya keras sekali. Terlalu keras, sampai 
Polan berputar-putar dan jatuh terduduk. Polan 
tidak menangis. Tapi dia kesakitan sampai 
hampir pingsan. Soalnya sepele saja. Mereka 
selalu berpakaian sama. Ukuran celana dan 
baju pun sama. Suatu sore mereka berebut 
celana. Polan yang salah. Dia mau mengaku 
celana Pulung yang masih lebih bagus karena 
hati-hati memakainya. Polan ribut dan ngotot. 
Pulung sampai kesal. Lebih kesal lagi karena 
Polan mengata-ngatainya dengan ucapan kotor. 
Pulung khilaf. Ditempelengnya kepala adiknya 



itu. Untuk yang pertama kali dia memukul 
adiknya. Juga hanya sekali itu. Dalam hati 
Pulung bersumpah tidak akan memukul 
adiknya lagi. Dua hari sesudah peristiwa itu, 
Ibu berkata pada Pulung, "Ibu sedih sekali 
kalau kalian berkelahi. Selagi Ibu dan Bapak 
masih hidup, kalian tidak bisa rukun. 
Bagaimana nanti kalau kami telah tiada? Apa 
kalian tidak akan berkelahi setiap hari? Dengan 
saudara sendiri kau bisa tega. Bagaimana 
dengan orang lain? Hanya untuk itukah kau 
belajar silat? Untuk menyakiti adikmu, 
menyakiti orang lain..." 

Terngiang benar ucapan itu di telinga 
Pulung. Hebatnya, Ibu tidak mengadu pada 
Bapak. Kalau Bapak sampai tahu peristiwa itu, 
bisa disekap seminggu lamanya di kamar! 
Bapak suka nyetrap begitu. Seperti Pak Damsik 
saja. Tukang setrap. 

Dan sekarang, Bapak diam saja di 
kursinya! Pasti sedang marah besar. Sedang 
merencanakan hukuman apa untuk Pulung. 
Benar saja. Begitu Pulung selesai makan, Bapak 
memanggilnya. Ibu meminta daun pembungkus 
nasi dan menyodorkan segelas air putih. Pulung 
meminumnya, lalu menghampiri Bapak. Ia 
duduk di kursi berseberangan meja dengan 
Bapak. 

"Sudah makan?" suara Bapak berat sekali. 
Nadanya rendah. Seperti suara Shazzan! 

Dulu, dulu sekali, ketika Pulung kecil dan baru 
ada televisi di halaman balai desa, ada film 
Shazzan. Jin yang baik hati, sahabatnya Chuck 
dan Nancy. Seperti suara jin baik hati itulah 



suara Bapak. Orangnya pun tinggi besar. 
Heran, anaknya kok pendek begini? 

"Sudah, Pak," gemetar suara Pulung. Selalu 
gemetar kalau Bapak berbicara dengan 
sungguh-sungguh begitu. 

"Tahu kesalahanmu?" 
"Kesalahan... apa, Pak?" 
"Tidak merasa bersalah?" 
"Anu... eh..." 
"Buka bajumu!" 
Pulung kaget sampai berjingkat di 

kursinya. Ia melirik ke arah Ibu yang berdiri 
dekat meja makan. Wajah Ibu tegang. Cemas 
dia pada nasib anaknya. Tapi Ibu selalu diam. 
Tak pernah mengganggu Bapak. Apalagi kalau 
Bapak yang tinggi besar itu sedang marah. 
Paling Ibu akan menangis tanpa isakan. 

Karena disuruh membuka baju, Pulung 
pun membuka bajunya. Bapak bangkit dan 
berjalan ke belakang rumah. Ia menyambar 
seutas tali rafia yang terselip di dinding. Bekas 
tali belanjaan. Pulung rnengikutinya tanpa 
disuruh. Ia bertelanjang dada. Telah mengganti 
celana sekolah dengan celana kolor hitam 
pakaian sehari-hari. 

Bapak berdiri di dekat sumur. Banyak 
pohon pisang di situ. Pulung mendekat. Tangan 
Bapak menangkap tangan Pulung. 
Dipelukkannya tangan Pulung ke batang pohon 
pisang batu. Lalu diikatnya pergelanan tangan 
itu kuat-kuat dengan tali rafia. Ibu berdiri di 
pintu tanpa berkata-kata. Polan berdiri di sisi 
Ibu. Pucat wajahnya. Tapi dia pun tak berani 
berkata-kata. 



 
"Ini yang paling pantas untuk maling!" 

geram Bapak. Ia berpaling pada Ibu dan 
katanya, "Kalau dia kehausan, guyur seember 
air!" 

"Ya, Pak...," lirih suara Ibu. 
Tiba-tiba ada suara ribut dari selatan. Itu 

suara Kakek Sakeh. Ia berteriak-teriak pada 
Bapak, "He Yan! Bayan! Apa-apaan kamu itu? 
He, Yan! Apa yang kamu bikin terhadap 
anakmu? Lepaskan! Lepaskan anak itu! Awas 
kamu, kalau tidak mau lepaskan!" 

Bapak diam saja. Kakek Sakeh menaiki 
pagar bata pekarangan dari kayu-kayu petai 
cina. Celana komprangnya tercantol dahan 
pokok pagar. Ia jatuh terguling. Ibu menjerit 
dan berlari ke arahnya. Kakek Sakeh merayap 
bangun. Pulung melihat kejadian yang 
mengharukan itu. Tubuh renta terguling dan 



merayap bangun, aduh! Seolah Pulung ikut 
merasakan sakitnya. Padahal dia sendiri tak 
kurang sakit. Diikat tangannya dengan 
memeluk pohon pisang, apa tidak sakit? Hati 
pun sakit rasanya. Lebih sakit lagi karena dia 
tidak bersalah. 

"Polan!" 
Polan terkejut. 
"Ya... ya, Pak..." 
"Pergi panggil semua anak yang kenal 

Pulung! Suruh mereka kemari! Nonton maling 
ditangkep!" 

"Ta... tapi..." 
"Pergi!" Bapak menghardik. 
Polan lari secepat angin. Lari tak menoleh 

lagi. Sejauh-jauhnya. Ke selatan, tanpa 
dipikirkan lagi. Ke selatan saja. 

Kakek Sakeh sampai di dekat Bapak. Ia 
marah sekali kelihatannya. Mata yang sipit 
karena keriput kelopaknya, menatap Bapak 
bagaikan menyala. Giginya gemerutuk. 

"Apa-apaan kamu ini, Yan? He! pantaskah 
kamu berbuat begitu terhadap anakmu 
sendiri?" 

Bapak diam saja. Rasa hormatnya pada 
Kakek Sakeh membuat dia diam dikata-katai 
orang tua itu. Padahal Bapak seorang kebayan 
desa. Yang biasanya dihormati oleh warga 
desanya. 

"Ayo lepaskan dia! Kalau tidak, awas, kau!" 
Kakek Sakeh mengancam lagi seraya 
mengepalkan tinjunya. 

Pulung berdiri memeluk batang pisang itu 
dengan membelakangi mereka. Pergelangan 



tangannya sakit karena tali rafia itu kencang 
sekali. 

"Kamu ini kebayan desa, lho Yan! Pantas 
begitu kelakuanmu? Pantas? He! Jawab! Pantas 
apa tidak! Kalau diam saja, awas!" 

Gogor ikut melompati pagar. Ia berdiri saja 
di dekat pagar sana. Takut mendekat. 

"Biar tahu rasa dia, Kek," suara Bapak 
tenang. Masih penuh rasa hormat dan 
penghargaan pada Kakek Sakeh yang kalap itu. 
"Itu hukuman paling pantas untuk pencuri!" 

"He, seenaknya kamu nuduh, ya? Kamu 
punya bukti dia mencuri? Punya? Kalau ada 
maling ketangkep di desa ini, kamu ribut. Kamu 
larang semua orang memukul pencuri! Kamu 
larang semua orang main hakim sendiri. 
Pencuri harus diserahkan polisi! Tidak boleh 
dihukum sendiri. Kita bukan orang yang berhak 
menghukum pencuri! Kamu ingat semua itu? 
Dulu aku dukung kamu jadi kebayan desa, 
karena kamu orang baik. Kenapa sekarang jadi 
jahat, Yan? Kenapa kamu jadi orang kejem 
sekarang? Mentang-mentang sudah kuasa, Iya? 
Yan, Yan! Kamu itu belum apa-apa! Pak Lurah 
saja tidak kejem kayak kamu! Pak Lurah saja 
tidak sewenang-wenang kayak kamu! Di desa 
ini apa ada yang lebih tinggi pangkatnya dari 
Pak Lurah? Kamu itu siapa, Yan? Kamu itu 
jauh dibanding dengan Pak Lurah!" 

Di pohon pisang itu Pulung memejamkan 
matanya. Ia menahan diri agar tidak menangis. 
Bukan karena rasa sakit. Tidak. Dalam latihan 
keras untuk jurus silatnya, dia sering menderita 
kesakitan lebih hebat dari sekarang. Bila saat 



ini dia hampir menangis, adalah karena 
perasaan terharu belaka. Kakek Sakeh itu 
orang galak. Tapi sebenarnya dia lembut hati. 
Bila dia tidak lembut hati, mana bisa dia 
marah-marah pada Bapak begitu? Kakek Sakeh 
sampai lupa diri. Lupa bahwa Bapak lebih 
berhak atas anaknya sendiri. Lupa Kakek 
Sakeh itu bukan siapa-siapanya Pulung. Hanya 
tetangga saja. Dia seenaknya mengata-ngatai 
Bapak. Ah, Kakek Sakeh! Selembut itu hatinya. 
Dia garang karena dia membela Pulung yang 
tidak bersalah. Biasanya begitu sopan dia pada 
Bapak. Meskipun Bapak jauh lebih muda dari 
dirinya, Bapak dihormati, sebagai kebayan 
desa. Tetapi rasa hormat Kakek Sakeh musnah 
sudah dalam kalapnya. 

"Kamu munafik!" jerit Kakek Sakeh dalam 
kalapnya. "Kamu suruh orang tidak sewenang-
wenang, kamu sendiri berbuat sewenang-
wenang begitu! Sama anak sendiri kejem! 
Apalagi sama maling sungguhan? Kamu hanya 
pura-pura baik saja. Pura-pura melarang orang 
nggebuki maling. Supaya orang senang sama 
kamu! Supaya orang menganggap kamu orang 
baik. Supaya kamu tetap jadi kebayan desa! 
Ooo... Bayan! Bayan! Aku kenal kamu dari 
masih bayi, Yan! Aku kenal bapakmu dari dia 
kecil. Dari kami sama-sama kecil. Bapakmu itu 
tidak konyol kayak kamu. Dulu kamu juga 
tidak konyol begini. Baru jadi kebayan desa, 
sudah lupa diri kamu ya! Kalau kamu jadi 
bupati, apa tidak makin brengsek saja?" 

Bapak tidak melayani kemarahan Kakek 
Sakeh. Ia membalik dan pergi memasuki 



rumah. Ibu menyusulnya. Mereka berjalan ke 
depan. Bapak pasti akan kembali ke kantor. 

Kakek Sakeh mengambil pisau di dapur 
Ibu. Ia berusaha mengiris tali pengikat tangan 
Pulung. Tapi Pulung mengelak. Ia memegangi 
pergelangan tangannya sendiri. Saling berkutat. 
Kakek Sakeh tidak bisa mengiris tali itu. Takut 
menyayat tangan Pulung. 

"Biar saja, Kek. Biar begini sampai Bapak 
pulang!" 

"Apa lagi kau ini, ha!" 
"Ini hukuman pantas bagi pencuri." 
"Kamu bukan pencuri!" 
"Saya pernah nyolong telur bebek Kakek." 
"Hah? Jadi... he! Kau pernah nyolong? Kau 

pencuri benar? Kau maling sungguhan? Iya? 
Lung? Iya, kau maling?" 

"Ya!" 
"Masya Allah!" Kakek Sakeh menggelengkan 

kepalanya. Sedih dia, kalau Pulung benar-benar 
jadi pencuri. 

Gogor yang sejak tadi berdiri dekat pagar 
menghampiri Pulung. 

"Tidak! Dia tidak mencuri! Dia menemukan 
telur itu di sini!" Gogor menunjuk ke dekat 
pagar. "Aku lihat! Aku yang menyuruhnya 
membakar telur itu! Dia tidak mencuri! Kalau 
dia mencuri, dia lompat pagar dan mengambil 
telur itu di kandang bebek!" 

Kakek Sakeh bingung. Dia duduk di bibir 
sumur. Duduk saja sambil melihat Pulung yang 
masih terikat di batang pisang. Sedih sekali hati 
Kakek Sakeh. Kalau benar Pulung pencuri, 
alangkah sayangnya! Telah lama dia 



mengagumi anak Pak Bayan itu. Disangkanya 
Pulung tidak cacat sama sekali. Disangkanya 
Pulung anak paling baik di dunia. Ternyata dia 
pun pernah mencuri! 

"Kek," Gogor menghampiri kakeknya. 
"Kakek harus percaya bahwa Pulung tidak 
pernah mencuri! Dia menemukan telur di 
pekarangan rumahnya sendiri." 

"Tapi itu telur bebekku. Dia mengambilnya 
tanpa seijinku. Mencuri juga namanya. Aku 
sedih, kalau Pulung juga tega mencuri telur 
bebekku." 

"Ya! Aku mencurinya! Biarkan aku di sinil" 
seru Pulung tandas-tandas. Dia telah rela 
dihukum begitu. Jangankan sampai sore. 
Sampai pagi besok pun ikhlas hatinya. 
Kejahatan harus dihukum. Mencuri adalah 
kejahatan juga! 

"Baiklah, Lung," Kakek Sakeh mendesah. 
Masih duduk di bibir sumur sambil memegang 
sebilah pisau. "Kalau kau memang mencuri, 
aku merelakannya. Gor, lepaskan pengikatnya." 

Gogor menerima pisau itu. Tetapi ia pun 
tidak berhasil mengiris tali rafia karena tangan-
tangan Pulung saling berpegangan. 

Di depan rumah, Bapak berhenti 
melangkah. Ibu berdiri di pintu. Menatap Bapak 
sesaat. 

"Tega pada anakmu sendiri, Pak?" tanya 
Ibu lirih. Bapak tersenyum pada Ibu! 

"Aku hanya ingin dia tahu mencuri itu 
jahat sekali." 

"Tapi dia tidak mencuri jambu!" 
"Aku tahu." 



"Kenapa Bapak menghukumnya sekejam 
itu?" 

"Biar dia hati-hati. Dituduh mencuri, atau 
mencuri sungguhan, sama saja. Orang mana 
percaya anak Pak Bayan tidak mencuri? Tidak 
pantas benar, kan? Tidak pantas juga murid 
terbaik Wak Solikun jadi pencuri" 

"Bapak bilang dia tidak mencuri." 
"Orang tahunya dia benar-benar pencuri. 

Itu soalnya, Bu." 
"Jadi dia dibiarkan saja begitu, Pak?" 
"Kalau aku sudah pergi, lepaskan talinya." 
"Bapak tidak marah?" 
"Ah, kau ini, Bu! Belum kenal Bapak, ya?" 
Bapak melangkah pergi. Ibu diam sesaat di 

ambang pintu. Setitik air matanya mengalir 
untuk Bapak. Ia terharu sekali. Bapak 
sebenarnya tidak sungguh-sungguh kejam dan 
biadab begitu. Bapak hanya bersandiwara saja 
agar anaknya tahu dia benci sekali pada 
perbuatan tercela. Sebab Bapak itu orang jujur. 
Dia ingin juga anak-anaknya jujur seperti 
dirinya. Jujur di mata orang lain. Juga di mata 
Tuhan. Jujur di mata orang lain, belum tentu 
jujur juga di mata Tuhan, jujur dimata orang 
lain, belum tentu jujur sungguh-sungguh. 
Orang lain bisa dibohongi. Sedang Tuhan mana 
bisa ditipu? Tuhan tahu apa saja perbuatan 
umat-Nya. Orang yang kelihatan jujur di mata 
orang lain, yang hanya berpura-pura jujur, 
diketahui persis oleh Yang Mahatahu. Tuhan 
itu! 

Ibu kembali ke belakang. Polan berseru dari 
halaman. Ibu berhenti. Polan menghampiri Ibu 



dengan natas memburu. 
"Nansy datang, Bu!" serunya. "Kak Nansy! 

Dia tanya Mas Pulung!" 
"Nansy siapa?" 
"Cucu Oma Angklik!" 
"Oh... ya, ya. Ibu ingat. Apa kabar dia?" 
"Baik, Bu. Papinya pesan Mas Pulung 

disuruh ke sana." 
"Biar Ibu yang memberi tahu masmu." 
Ibu menghampiri Pulung. Kakek Sakeh 

bangkit dari bibir sumur dan memberikan pisau 
kepada Ibu. 

"Maaf, Bu Pulung," kata Kakek Sakeh 
sungguh-sungguh. "Aku sudah kurang ajar 
pada bapaknya Pulung." 

"Tak apa, Kek," Ibu tersenyum seraya 
menerima pisau itu. "Pulung memang nakal, 
kok. Bapaknya jadi kesal." 

Kakek Sakeh kembali ke pekarangan 
rumahnya. Ia melompati pagar. Tidak jatuh lagi. 
Gogor menyusulnya. Ibu meraba pundak 
Pulung yang masih berdiri memeluk batang 
pohon pisang dengan tangan terikat rafia. 

"Lung, kau masih mau di sini?" tanya Ibu. 
"Ya." 
"Sampai kapan?" 
"Sampai Bapak melepaskan tali ini. Bapak 

yang mengikat. Harus Bapak juga yang 
melepaskan." 

"Kalau Ibu? Tidak mau?" 
"Tidak." 
"Nansy menunggumu." 
"Oh!" Pulung kaget. "Nansy?, Nansy Bu?" 
"Ya. Mandi dulu lalu pergi ke sana!" 



Pulung diam sesaat. Nansy! Dia datang dari 
Medan. Ah, Nansy! Kini pasti lebih manis lagi. 
Umurnya kini tiga belas tahun. Gadis cilik 
berwajah mungil. Dulu dia lincah sekali. Agak 
malu-malu. Hanya pada Pulung, dia tidak malu. 
Pulung sayang padanya. Memang Pulung selalu 
sayang pada anak perempuan. Karena rindunya 
pada adik perempuan. Tetapi Nansy itu sebaya 
dengannya. Lucu bila teman sebaya dianggap 
adik. 

Tetapi memang tak ada yang akrab 
dengannya kecuali Pulung. Anak desa lainnya 
sering menggangu dan mengejek Nansy. Kadang 
Nansy menangis bila diejek. Dulu Nansy suka 
menangis. Dulu sekali. Tiga tahun yang lalu, ya, 
tepat tiga tahun yang lalu. Ketika itu Nansy 
duduk sebangku dengan Pulung kelas tiga. 

"Tidak ingin menemui Nansy?" 
Pulung tak menjawab. Ibu mengiris tali 

rafia itu. Sekali ini Pulung tidak berontak. 
Nansy, selamat datang, adikku! 
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CCUUCCUU  OOMMAA  AANNGGKKLLllKK  

 
RUMAH itu sangat bagus. Pintu dan jendelanya 
banyak sekali. Orang menyebutnya 'gedong 
lawang satus'. Atau 'gedung pintu seratus'. 
Padahal pintunya tidak benar-benar seratus 
buah. Hanya Pulung dan para pembantu Oma 
Angklik yang tahu, kecuali keluarganya, berapa 
jumlah pintu dan jendela itu. 

Terbuat dari kaca-kaca dalam bentuk 
kepingan kecil berbingkai kayu. Ada dua puluh 
tujuh pintu dan empat puluh delapan jendela 
dengan enam ratus dua belas keping kaca. Pasti 
itu. Taruhan pun berani! 

Taruhan! Pernah Pulung taruhan dengan 
Nansy. Di kolam renang kecil di bagian 
belakang rumah Oma Angklik, mereka berlomba 
renang. Nansy pintar berenang. Gaya dada yang 
sempurna. Tapi Pulung tidak. Dia pakai gaya 
tarzan. Kakinya seperti gaya crawl, tangannya 
gaya katak. Jadi lucu. Nansy tidak mau 
berenang gaya begitu. Gaya tarzan saja Pulung 
kalah. Apalagi gaya dada yang benar. Pulung 
kalah taruhan. Harus menggendong Nansy 
mengelilingi kolam renang sepuluh kali. Oma 
Angklik yang ketika itu belum rabun sekali, 
melihat mereka. Oma marah. Tidak baik anak 
laki-laki bergendongan dengan anak 
perempuan, kata Oma. 

Lalu Pulung mengajak berlomba di kali 



saja. Biar gaya dada meniru gaya Nansy, Pulung 
mau asal di kali. Mereka pergi ke sungai di 
sebelah timur desa. Nansy memakai pakaian 
renang. Aneh di desa itu kalau berenang pakai 
pakaian renang. Nansy jadi tontonan. Dia 
ditertawakan ketika tubuhnya terseret arus ke 
utara, padahal berenangnya menghadap ke 
selatan. Pulung menang. Dia lihai berenang 
melawan arus ke selatan. Itu memang kerjanya. 
Sejak dia kenal air, begitu dia berenang. Kalau 
berenang ke utara mengikuti arus, itu tabu bagi 
anak desanya. Dibilang renang gaya batang 
pisang. 

Pulung tidak minta digendong meskipun 
dia menang. Dan dia menyesal sekali sesudah 
itu. Nansy sakit selama seminggu karena dia 
berenang di kali. Tubuhnya panas. Kulitnya 
gatal-gatal. Kalau ingat peristiwa itu, iba dia 
pada Nansy. Pernah diceritakannya di tempat 
mengaji ketika Nansy sudah pindah ke Medan. 
Wak Solikun tidak senang anak muridnya suka 
taruhan. Kalau biasa taruhan, lama-lama biasa 
berjudi, kata Wak Solikun. Agama apa saja di 
dunia melarang berjudi. Agama Pulung maupun 
agama Nansy. 

Nansy! Dia mengenakan rok merah muda 
sebatas lututnya. Tangan roknya tak ada. 
Hanya dua lembar kain seperti cantelan di 
pundak kanan dan pundal kirinya. Itu model 
you can see, kata orang kota. Kata orang desa 
Pulung 'Lek ton'. Kepanjangannya 'kelek katon'. 
Ketiaknya kelihatan! 

Ha! Ketiak Nansy itu indah sekali. Ketiak 
indah aneh kedengarannya. Ketiak kok indah. 



Tapi apa namanya, ketiak begitu? Putih 
kulitnya. Sampai mirip meja marmar di gedong 
lawang satus itu. 

Nansy tidak begitu persis dengan tiga 
tahun lalu. Wajahnya makin manis. Matanya, 
oh, mata itu dulu agak kebiru-biruan. Sekarang 
tidak. Mata hitam. Bentuknya memang sama. 
Hidungnya hampir sama juga. Heran, hidung 
Nansy tambah mancung saja. Bibirnya merah 
delima dan tipis bergetar. Itu bibir yang dulu 
juga. Tapi rambutnya, ah. Rambut itu lebih 
merah dari dulu. Merah agak jelek. Padahal 
dulu merah muda yang lembut. Sekarang 
merahnya terlalu tua. Coklat. Ya, rambut itu 
coklat tua. Lebih aneh lagi, Nansy tidak ramah 
menyambut Pulung! 

"Nansy!" Pulung memanggilnya. 
Nenek tua di kursi roda itu menelengkan 

wajahnya. 
Walaupun kaca mata putihnya hampir satu 

senti tebalnya, dia tetap saja rabun. Telinganya 
juga kurang dengar. Ia memakai alat pembantu 
pendengaran. Bentuknya seperti kancing logam 
baju tebal. Terselip di liang telinganya. Berantai 
panjang yang digantungkan di cuping telinga 
itu. Kuning warnanya. Mungkin itu emas. Oma 
Angklik memang kaya raya. Punya ladang 
tembakau jauh di lereng tanah berbukit sana, di 
selatan agak ke tenggara. Dia selalu pakai rok 
panjang. Bila di desa itu ada nenek tua pakai 
rok, hanya Oma Angklik orangnya. 

Muncul dari pintu dalam seorang pria 
muda yang tampan. Itu dia Oom Yan. Papinya 
Nansy. Oom Yan memandang Pulung dan 



tertawa lebar. 
"Na! Kamu pasti Pulung, ya?" sambutnya. 

"Tadi adikmu ada di sini. Kusangka dia yang 
kamu!" Oom Yan melangkah lebar-lebar 
menghampiri Nansy. 

"Nansy! Ini Pulung! Masa lupa?" serunya. 
Nansy agak gugup. Matanya berputar-putar 

lucu. Mata yang hitam. Aneh, mengapa kini 
Nansy bermata hitam? Tidak kebiru-biruan 
seperti dulu lagi. Mungkin udara Medan yang 
panas menghanguskan mata itu. 

Ah, tidak. Nansy tinggal di daerah 
perkebunan di pelosok Medan. Di sana 
hawanya dingin. Begitu kata Tante Yan dulu, 
maminya Nansy. Tante Yan! Dia kok tidak ada? 

Nansy mengulurkan tangan pada Pulung. 
Pulung menjabatnya. Terasa hangat. Seperti 
tangan Nansy dulu. Halus sekali. Tangan anak 
orang kaya. 

"Hampir lupa...," kata Nansy sambil tertawa 
"Kamu... kamu tambah..." 

"Tambah hitam! Anak desa, Nan! Kau 
tambah tambah... putih." 

"Ayo masuk! Masuk," ajak Oom Yan. "Oma, 
ini Pulung. Tadi Oma tanya Pulung." 

Oma Angklik mengangkat wajahnya. 
Dengan mata rabunnya dia mencari-cari 
Pulung. Kasihan dia. Hampir buta sama sekali. 

"Pulung...," suaranya serak. 
Pulung mendekat. Tangan Oma Angklik 

melambai. Sampai di kepala Pulung. Dia 
menyosoh rambut Pulung dengan gemas. 

"Kau jarang kemari, ya!" kata Oma Angklik. 
"Kalau tidak ada Nansy, kau tak ingat Oma..." 



"E, sebulan yang lalu aku juga ke sini, 
Oma!" 

"Ya, ya... waktu durian di belakang itu 
masak. Kau jahat, ya! Tidak musim durian, 
tidak mau ke sini." 

Oma tertawa dengan kekeh yang panjang. 
Nansy menonton keakraban Oma dan Pulung. 
Oom Yan tersenyum. 

"Tante tidak ikut, Oom?" tanya Pulung. 
"Wah! Tantemu sibuk." 
"Tante sibuk apa lagi? Nansy punya adik, 

ya?" 
"Oho! Pulung, Pulung! Kamu ini kecil-kecil 

bisa ngomong, ya?" 
"Kecil-kecil anak orang, Oom! Biar besar 

tuh,." Pulung menunjuk ke sudut serambi 
depan tempat mereka berada. Ada patung batu 
hampir sebesar manusia di sana. "Dia nggak 
bisa ngomong, Oom!" 

Oom Yan tertawa. Tangan Oma melambai. 
Maksudnya hendak memukul kepala Pulung 
tanda gemasnya. Tapi karena Pulung berdiri 
agak menjauh dari kursi roda Oma, tangan 
nenek tua itu hanya menyentuh angin. Pulung 
mendekatkan kepalanya dan menangkap 
tangan Oma. Dipukulkannya tangan itu ke 
kepalanya sendiri. 

"Nih, Oma! Mukul itu begini!" serunya. 
"Kau tidak ingin lihat tantemu, Lung?" 
"Bagaimana lihatnya, Oom? Medan jauh 

banget!" 
"Ke sana, dong! Kalau sekolahmu libur, 

pergi ke sana!" 
"Naik apa?" 



"Pesawat terbang! Nanti Oom jemput di 
Polonia." 

"Wah! Mimpi juga nggak pernah naik 
pesawat terbang!" 

"Nggak pernah mimpi naik pesawat 
terbang?" 

"Nggak pernah mimpi sambil naik pesawat 
terbang!" 

Sekarang Oom Yan yang gemas. Ia 
menyepak kaki Pulung. Pulung mengangkat 
kakinya dengan gerak refleks. Lalu 
menyepakkan kaki itu ke lutut Oom Yan. 

"Jangan main-main, Oom! Makin jago, nih!" 
"Wah! Wah! Hebat benar kau, ya! Sudah 

bisa lawan Oom kamu?" 
"Sama Oom Yan sih belum," Pulung 

tertawa. Ingat dulu pernah dibanting oleh Oom 
Yan ketika dia sok jago dengan memamerkan 
silatnya. Padahal ketika itu dia hanya bisa 
gerakan-gerakan dasar seperti menari saja. 
Bukan gerak silat sungguhan. Sedang Oom Yan 
itu jago judo. Latihannya di kota sejak Oom Yan 
masih sekolah. Sejak Pulung belum lahir. Oom 
Yan itu teman Oom Wi, yang dulu bernama si 
Man. 

"Kalau sama Oom yang jadi kopral itu sih, 
sudah berani lawan." 

"Oh, ya? Apa kabarnya dia? Sudah punya 
putra belum?" 

"Belum!" 
"Wah! Oom juga kangen sama dia! Besok-

besok Oom mau ketemu dia." 
"Oom masih lama di sini?" 
"Lima hari, Lung. Nansy juga harus 



sekolah. Oma kangen sama dia. Terpaksa Nancy 
nggak sekolah. Bayangkan, Lung. Lima kali 
Oma kirim telegram ke sana!" 

"Lung," suara Oma menyusup. "Mau 
minum apa?" 

"Oma kayak baru kenal saja! Biasanya 
minum apa, Oma?" 

"Kau tidak mau dikasih teh manis." 
"Teh manis sih di rumah ada." 
"Apa?" Pulung berpaling ke Nansy. 
"Apa biasanya, Nan?" tanyanya. 
Nansy gugup. Ah! Nansy selalu gugup saja 

sejak tadi. Gaya bicaranya juga tidak seperti 
Nansy dulu. Logat Medan. Tidak ada logat dari 
kampung lagi. 

"Hm... biasanya...," 
Oom Yan yang menyahut "Kopi susu, ya?" 
"Ngawur!" 
"Habis apa?" 
"Sirop mocca!" 
"Hei, itu saja! Markisa, mau? Sirop 

markisa! minuman khas Medan!" 
"Tidak. Kalau tidak mocca, tidak minum 

saja!" 
Pulung berdiri di belakang kursi roda Oma. 

Ia mendorongnya. Seperti dulu dan seperti 
sebulan yang lalu. Bila lewat di depan rumah 
Oma dan tercium durian yang wangi, Pulung 
akan singgah di rumah itu dan tahu-tahu 
mendorong kursi roda Oma. Pasti Oma akan 
berteriak terkejut. Tangan Oma meraba ke 
belakang. Pulung akan menarik kepalanya ke 
belakang agar tangan Oma tidak menyentuh 
kepalanya. Bila tangan Oma bisa menjamah 



rambut Pulung, pasti Oma tahu siapa yang 
mendorong kursi rodanya. 

"Ke mana, Oma?" 
"Ke belakang saja, yuk! Ke kolam." 
Pulung mendorong kursi itu lewat pintu 

kaca di ruang dalam. Meninggalkan serambi 
yang tak berpintu. Hanya tiga dinding dan 
bagian depan dibiarkan terbuka. Rumah Oma 
ini seperti istana bila dilihat dari jalan. 
Bentuknya, pintu-pintu kacanya, sangat indah 
dan mencerminkan sebuah istana kecil saja. 

Sambil mendorong kursi roda itu, Pulung 
terus berpikir keras. Ia melihat keganjilan 
perangai Nansy. Tiga tahun lamanya berpisah. 
Dulu masih sama-sama kecil (dan sekarang 
memang masih kecil juga). Dulu Nansy tidak 
malu padanya. Akrab sekali. Sering kurang ajar. 
Kalau Pulung berjalan di tepi kolam, sering 
didorongnya sampai tercebur. Lalu Pulung akan 
mengejar Nansy. Biarpun Nansy lari 
bersembunyi di ruangan istana kecil Oma yang 
berbelit-belit, Pulung akan bisa menangkapnya. 
Diseretnya Nansy dan diceburkannya pula ke 
kolam. Oma akan berteriak-teriak memanggil 
Pulung. Kalau Pulung mendekat, Oma akan 
menjambak rambutnya dengan gemas. Tapi 
Tante Yan hanya akan tertawa-tawa saja. 

Di tepi kolam, ada teras memanjang di 
depan deretan kamar. Kata Bapak, dulu Oma 
Angklik ini punya keluarga banyak sekali. 
Kemenakan-kemenakannya tinggal bersama 
Oma. Sekarang mereka telah berkeluarga dan 
tinggal jauh dariOma. Hanya ada seorang 
putera Oma, Oom Yan itu. Oom Yan pun hanya 



punya Nansy. Kata Ibu, ketika Nansy lahir dulu, 
Pulung masih menyusu. Nansy lahir di rumah 
sakit dengan operasi besar. Operasi caesar 
namanya. Nansy tidak punya adik. Oma sangat 
sayang pada cucu tunggalnya. Itu sebabnya 
ketika Oom Yan bekerja di sebuah perkebunan 
kelapa sawit di daerah Medan, Oma keberatan 
melepaskan cucu tunggalnya. Sebulan lamanya 
Oma menangis meratapi kepergian cucunya itu. 
Pulung sering menemani Oma. Juga anak-anak 
desa lainnya. Untuk menghibur nenek tua yang 
rindu cucunya. Tetapi setiap berada di rumah 
itu, Pulung sangat sedih. Tanpa Nansy, rumah 
itu rasanya sepi sekali. Bayangan Nansy seolah 
ada di mana-mana. Di kolam renang dan di 
ruangan-ruangan berliku dalam istana kecil. 

Sekarang semuanya berubah. Nansy jadi 
penggugup. Ia juga agak pendiam. Tidak lincah 
seperti dulu lagi. Bahkan malu-malu. 
Rambutnya pun kini coklat. Pirangnya rambut 
itu tak seindah dulu lagi. Bukan merah muda 
yang lembut dan semakin lembut disirami sinar 
matahari pagi. 

Oma pasti tidak tahu apa yang dipikirkan 
Pulung. Dia senang sekali menerima kunjungan 
cucu tunggal yang dirindukannya itu. 

"Sering main sini, ya Lung," kata Oma, 
tetap dengan suaranya yang serak. "Biar Nansy 
tidak kesepian." 

"Ya, Oma," Pulung melirik Nansy. Dia jauh 
di sudut kolam. Kakinya yang ramping 
bertumpu di bibir kolam berair kebiru-biruan. 
Matahari sore menyinari rambutnya. Ah, coklat 
tua yang jelek! Sedih Pulung melihat Nansy 



sekarang. 
"Kok tidak mengundang anak-anak, Oma? 

Kita bikin pesta, dong. Anak-anak yang lain kan 
ingin juga ketemu Nansy." 

"Oh ya! Ya, kita bikin pesta nanti malam, 
ya?" Oma menyambut gembira. 

Tetapi Oom Yan yang berdiri dekat pintu 
ruang dalam, segera berseru, "Tidak. Jangan! 
Hm... begini, Lung. Nansy tidak lama di sini. 
Tidak usah kasih tahu anak-anak bahwa Nansy 
pulang. Maksudku... biar seluruh waktu Nansy 
di sini cuma buat Oma. Biar Oma tidak 
terganggu. Nansy tidak lama di sini, Lung. Ya, 
Oma?" 

Oma terkekeh. Ia membetulkan letak kaca 
matanya yang tebal. Dengan kaca mata setebal 
itu pun dia masih rabun. Umurnya memang 
sudah sangat tua. Kakek Sakeh pun kalah tua 
dengan Oma. Kaki-kakinya telah lemah. Seperti 
lumpuh. Hingga dia selalu berada di kursi 
rodanya. Jika Oma ini bukan orang kaya, 
seperti apa penderitaannya dalam umur setua 
itu? Jika Oma ini misalnya Ibu, seperti apa? 
Tanpa kursi roda, karena tidak mampu 
membeli. Tanpa kaca mata tebal yang mahal 
dengan bingkai kuning berkilat itu, seperti apa? 
Sedang Oma dengan kekayaannya saja telah 
menderita dalam usianya yang renta. Padahal 
Oma masih punya Nansy. Punya Oom Yan. 
Punya rumah besar dan banyak pembantu. 
Ladang tembakau yang luas di lereng bukit. 
Jika semua itu tak ada, seperti apa 
penderitaannya? Jika Oma semiskin Kakek 
Sakeh yang hanya punya Gogor dan itik tak 



seberapa jumlahnya, seperti apa? 
Ucapan Oom Yan tadi aneh! Pulung tahu, 

anak desa sering mengganggu Nansy. Sebab di 
desa itu Nansy paling lain. Putih kulitnya, 
manis wajahnya, biru matanya, pirang 
rambutnya, semuanya lain dengan anak desa. 
Bahkan juga panggilan terhadap orang tua yang 
Papi, Mami, dan Oma, itu pun lain. Karena yang 
serba lain, maka dia nampak aneh. Bahkan 
namanya juga, bukan nama yang biasa di desa 
itu. Nansy Evangeline! Papinya juga agak 
pirang. Tapi matanya hitam. Maminya bermata 
dan berambut nitam pula. Kata Oma, Nansy 
mirip opanya. Opa itu kakek bagi Pulung atau 
Gogor. Matanya pun mirip mata Opa. Dan 
Pulung tak pernah melihat Opa. Telah lama 
berpulang. Entah kapan, sejak Pulung dan 
Nansy belum lahir. Serba aneh sekarang. Oom 
Yan tidak mau mengundang teman-teman 
Nansy, bukankah aneh? Padahal dulu Oom Yan 
senang mengundang anak-anak. Agar mereka 
tidak selalu mengganggu Nansy. 

Lebih aneh lagi, ketika Pulung tidak 
melihat sebuah tahi lalat di bahu kiri Nansy. 
Dekat tengkuknya, dulu tahi lalat itu ada. Agak 
kecoklatan, sebesar biji kacang hijau. Pulung 
menghampiri Nansy. Gadis cilik itu gelisah. 

"Kacang coklatmu ke mana, Nan?" tanya 
Pulung. Nansy membalik. Ia membelakangi 
kolam. Pulung mundur selangkah, agar Nansy 
maju. Kalau dia maju dia tidak akan terlalu 
dekat dengan kolam. Siapa tahu dia terjatuh ke 
sana. Tetapi Nansy tidak maju. Itu juga aneh. 
Kalau Nansy tidak berubah, jangankan 



selangkah, maju tiga langkah sampai berdekat 
dengan Pulung pun dilakukannya. Bahkan tak 
jarang Nansy memegangi kedua tangan Pulung 
dan menggoyang-goyangkannya ke kanan ke 
kiri seperti ayunan bila dia berbicara panjang-
panjang dengan Pulung. Ya, Nansy dulu ceriwis 
sekali. Mulut yang bibirnya tipis itu banyak 
omong. Kadang bicaranya kacau. Bercerita 
tentang kapal ruang angkasa yang ditontonnya 
di bioskop, bisa langsung meloncat ke durian 
busuk di kebun belakang. Bicara tentang anak 
nakal, bisa langsung berpindah ke kelinci lucu 
yang disukainya. Dia memelihara kelinci dulu. 
Tapi bila di kandang kelinci, dia akan bercerita 
tentang pendeta yang menghadiahkan seuntai 
kalung salib padanya. Kalung berleontin 
sebentuk salib kecil putih berkilap itu, di 
manakah kini? Di dada Nansy tak ada lagi salib 
kecil yang dulu. Ah! Semuanya berubah! 

"Nan! Tahi lalatmu yang macam kacang 
coklat itu mana?" tanya Pulung dengan 
keheranan yang makin berkembang di 
kepalanya. 

Nansy makin gugup saja. Lagi-lagi Oom Yan 
yang menyahut, "Itu..., itu sudah dioperasi, 
Lung!" 

"Kenapa dioperasi, Nan?" Pulung bertanya 
tetap kepada Nansy. "Kau tidak jadi Nansy 
Kacang Coklat lagi tanpa tahi lalat yang lucu 
itu!" 

"Eh... aku...aku..." 
Pulung sudah senang Nansy mau 

menjawab. Tetapi dia kecewa, ketika jawaban 
Nansy hanya itu saja. Tidak sempurna. 



"Tahi lalat itu menurut dokter, sejenis 
kanker, Lung," Oom Yan lagi yang berbicara. 
"Harus dibuang, agar tidak membesar,dan 
berbahaya." 

"Coba lihat!" Pulung menangkap kedua 
pundak Nansy dan membalikkan badan gadis 
cilik itu dengan memutarnya. Nansy kembali 
menghadap ke kolam. Pulung melihat bahu kiri 
Nansy. Tak ada bekas operasi sedikit pun. 
Nansy berontak. 

"Genit, kau!" serunya. Dia marah. Matanya 
yang hitam melotot. 

Oh, Nansy! Kau bisa marah hanya karena 
diputar badanmu begitu? 

"Lung," Oom Yan memanggil. "Itu sirop 
kesukaanmu!" 

Pelayan datang membawa sirop. Manis dan 
enak, biasanya begitu. Tapi sekarang apa 
enaknya? Sedang pertemuan dengan Nansy ini 
serba aneh baginya. Aneh dan membuatnya 
penasaran sekali. 

Begitu seterusnya sampai senja tiba. 
Matahari condong di antara daun-daun turi. 
Pulung berpamitan. Dia ingin Nansy 
mencegahnya. Dulu Nansy selalu kesepian di 
rumah besar itu. Ingin selalu ditemani. Dia 
menjanjikan akan memberikan sebuah majalah 
atau komik cerita yang bagus sekali kalau 
Pulung mau pulang malam. Tapi Pulung selalu 
tak mau. Dia harus bersembahyang dan 
mengaji di langgar Wak Solikun. Nansy tertawa 
dengan kecewa, begitu dulu. Bila Pulung bilang 
akan bersembahyang, Nansy tak mau 
mengganggu. Pulung pun tak pernah 



mengganggu bila Nansy menjalankan ibadah 
agamanya. Pernah Pulung marah ketika di pagi 
hari Minggu dia tidak mendapatkan Nansy di 
rumah. Padahal Nansy sudah janji akan 
berkemah di halaman belakang rumahnya 
dengan tenda kecil. Pulung mengajak teman 
lainnya. Tugi ikut juga. Pada siang hari Nansy 
pulang dari kota bersama Oom dan Tante Yan. 
Pulung marah karena Nansy tidak menepati 
janji. Nansy bilang dia baru dari gereja. Pulung 
menyesal telah marah-marah tak menentu. Ah, 
ah! Kenangan tiga tahun lalu! Kini telah 
berubah semuanya! Bahkan ketika Pulung 
berpamitan, Nansy hanya mengangguk saja. 
Malah kelihatannya dia lega Pulung lekas 
pulang! 

Oom Yan mengantar sampai ke batas 
halaman. Di gerbang itu Oom Yan berhenti dan 
menatap Pulung. Pulung risi ditatap begitu. Ia 
menengadah. Menatap wajah Oom Yan. 

"Kenapa, Oom?" tanyanya. 
"Lung... ah... kau... kau tidak kemari lagi, 

kan?" 
"Oh... kenapa, Oom? Aku tidak boleh 

kemari lagi?" 
"Maksud Oom begini... Nansy hanya 

beberapa hari saja di sini. Biarkan omanya puas 
bersama Nansy. Dia kangen sekali. Jangan 
marah, ya?" 

"Ya!" Pulung menyentak. Nadanya penuh 
kemarahan. 

Oom Yan tersenyum. Berusaha mengambil 
hati Pulung. Ia merogohkan tangannya ke saku 
bajunya. Lalu mengeluarkan uang lima ribuan! 



"Lung... terima ini untuk..." 
"Tidak!" Pulung menyentak lagi. 
"Kau berubah sekali, Lung" 
"Oom Yan juga tidak baik seperti dulu" 
"Lung..." 
Pulung melangkah bergegas ke utara. 

Kecewa sekali hatinya. 
"Salam untuk ayah ibumu, Lung..." 
Pulung tak menghiraukan Oom Yan lagi. 

Sedih dan pilu menyertai langkahnya ke utara. 
Pohon-pohon turi meliuk oleh angin senja. 
Matahari merah di barat. Merah. Debu jalan 
pun merah. Pulung sedang marah! 

Lewat di depan rumah Mak Mansyur, dia 
makin marah. Perempuan itu mencibirkan bibir 
ke arahnya! 

Lewat di depan rumah Tugi, dia marah 
melihat Polan di sana. Marah, karena 
kelihatannya Polan sedang memperbincangkan 
hukuman Bapak. Banyak anak di sana. Tugi 
pemimpinnya. Dan Tugi itu lari menyongsong 
Pulung. 

"Lung! Tu, anak-anak sudah kumpul" 
Pulung diam. Menatap Tugi dengan 

sepasang matanya yang lebar sebelah. Ah! 
Nansy pun tidak bertanya mengapa sekarang 
mata kiri Pulung lebih sipit karena kelopaknya 
sobek. Dulu mata itu sama lebarnya. Nansy 
pasti tahu. Seharusnya dia juga, bertanya 
gugup, mengapa mata Pulung tidak sebagus 
dulu. 

"Lung! Kau kenapa, sih? Tu, anak-anak 
sudah kumpul semua!" 

"Mau apa?" 



"Kita serbu rumah Mak Mansyur!" 
"Hah? Apa-apaan mau nyerbu rumah 

orang?" 
"Dia sudah bikin malu kita!" 
"Kita? Yang malu aku, bukan kau!" 
"Aku ikut malu juga! Tadi aku dikata-

katai!" 
"Kalau begitu, pergi sendiri ke sana. Jangan 

bawa-bawa aku. Anak-anak itu jangan 
kauikutkan! Mereka tidak tahu apa-apa!" 

"Mereka ikut malu. Namamu buruk karena 
dituduh nyolong! Mereka marah juga ketika 
dengar kau dihukum Pak Bayan!" 

"Siapa yang cerita?" 
"Gogor!" 
Gogor ada di sana, di antara anak-anak 

yang berkumpul di halaman rumah Tugi. 
Mereka menghampiri Pulung di jalan dengan 
pohon turi berjajar. Polan ikut juga. Di 
tangannya terbawa buah jambu bekas gigitan 
yang tadi dibuang Pulung di halaman 
rumahnya. 

Pulung menatap Gogor dengan marah. 
"Mau apa kau?" 
"Aku... ak..." 
"Kau seperti anak perempuan saja, Gor! 

Mulut nyinyir! Apa bedanya kau dengan Mak 
Mansyur itu?" 

Gogor gelisah. Ia menoleh ke arah Tugi. 
Menoleh lagi ke arah Gono. Basri juga di sana. 
Tumbing juga di sana. Yang lain lagi, Nandi, 
Kamen, Loding, semuanya ada. Lengkap. Pasti 
Polan juga ikut mengumpulkan anak-anak ini. 
Pulung menatap adiknya. Polan tahu arti 



tatapan itu. Ia mendekat. 
"Tadinya aku hanya akan mengadakan 

pemeriksaan gigi, Mas," katanya. 
"Apa lagi itu? Kayak dokter gigi saja kamu!" 
"Ini," Polan memperlihatkan buah jambu 

bekas gigitan di tangannya. "Gigi mereka sudah 
kuperiksa semua. Tidak ada yang cocok dengan 
bekas gigitan ini." 

"Dia tidak berani mengumpulkan anak-
anak dan memeriksa gigi mereka. Aku· tolong 
dia," sela Tugi bangga. 

"Aku yang rugi, Lung!" ·Tumbing menyela 
pula. "Sesisir pisangku habis buat pemeriksaan! 
Satu orang dapat sebuah dan disuruh 
menggigit. Bekasnya dicocokkan! Brengsek, ya? 
Diakali, aku!" 

Pulung diam. Tumbing menyesal, dia 
menyangka diamnya Pulung karena ucapannya. 
Tumbing berkata segera, "Eh, bukan aku 
sayang sama pisang, Lung. Yang brengsek itu 
Mak Mansyur! Kita sudah payah-payah begini, 
pencurinya belum tertangkap juga!" 

"Makanya kita serbu saja!" Tugi menyahut 
cepat. 

Ini berbahaya, pikir Pulung. Anak-anak 
kalau sudah berkumpul dan Tugi memimpin 
mereka, sudah tidak bisa dikendalikan. Kalau 
mereka menyerbu rumah Pak Mansyur, 
akibatnya bisa lebih besar lagi. Tindakan itu 
juga tidak tepat. Melakukan pembalasan yang 
ngawur saja. Tidak ada gunanya. Bahkan 
merugikan orang lain. Pak Mansyur pasti tidak 
ikut bersalah. Dia harus menanggung akibatnya 
kalau rumahnya diserbu anak-anak. Tindakan 



merusak begitu juga merupakan kejahatan yang 
tercela sekali. Selagi mereka masih kanak-
kanak, sudah bisa melakukan perusakan. 
Kalau sudah dewasa, apa tidak lebih jahat lagi? 

"Tidak!" seru Pulung segera. "Jangan bikin 
apa-apa!" 

"Jadi kita diam?" 
"Aku bisa mengurusnya!" 
"Apa yang akan kaubikin, Lung?" 
"Menangkap pencuri itu!" 
"Bisa?" 
"Aku akan berusaha." 
"Na," Tugi tertawa. "Itu baru polisi ulung! 

Kalau kau tidak bisa tangkap pencurinya, 
namamu jadi Polon! Tahu Polon?" 

Nandi berseru, "Polisi blo'on!" 
Anak-anak tertawa. Pulung tidak. Dia 

terlanjur mengatakan akan menangkap pencuri 
buah jambu. Bagaimana caranya? Ah, dia tidak 
memikirkannya ketika mengucapkan itu. Selalu 
begitu. Dia sering bicara enak, tanpa dipikirkan 
lebih dulu. Seperti ketika mengantar Gogor 
mencari Pak Sabu ke kota. Itu juga tanpa 
dipikirkan dulu. Untung dia melihat baju Pak 
Sersan menjadi hijau di dekat penjual rokok. 
Bila tidak, dia pun tidak akan bisa menemukan 
Pak Sabu yang belum pernah dikenalnya. 
Gegabah. Ya, kata Oom Wi, tindakan tanpa 
dipikirkan lebih dulu itu gegabah namanya. 
Seperti anak-anak pimpinan Tugi ini, gegabah 
semuanya! Padahal Pulung pernah bisa 
bertindak dengan pemikiran lebih dulu. Pada 
malam bulan purnama di atas tikar pandan itu, 
bukankah dia melakukan tindakan dengan 



dipikirkan lebih dulu? Dia curiga pada Gono, 
begitu mula-mula. Sebab Gono sering 
mengatakan merasa terganggu oleh ayam Tugi 
yang penyakitan dan suka berkokok pada pukul 
delapan malam. Karena kecurigaan itu, dia 
mengatur siasat untuk menjebak Gono. Dia 
berhasil dengan baik. Oom Wi pasti akan 
senang kalau mendengar cerita itu. Oom Wi 
selalu bertindak dengan dipikirkan lebih dulu. 
Begitu katanya. Begitu juga harusnya pribadi 
seorang polisi. Kata Oom Wi! 

Pulung mengagumi Oom Wi, bekas si Man 
dulu. Dia juga pernah mengatakan pada Oom 
Wi, mungkin dia ingin jadi polisi. Soalnya dia 
merasa selalu ingin, seperti Oom Wi. Ingin bisa 
memancing seperti Oom Wi. Ingin bisa main 
layang-layang seperti Oom Wi. Ingin jadi polisi 
juga, seperti Oom Wi. Tapi memancing dan 
main layang-Iayang, keduanya Pulung tidak 
bisa. Apa dia juga tidak bisa jadi polisi?· 

Peduli amat. Pokoknya dia harus berbuat. 
Supaya anak-anak tidak bertindak sendiri-
sendiri. Bisa berbahaya. Tindakan itu harus 
dicegah. Kalau Pulung tidak berhasil bertindak, 
pasti mereka tidak puas. Bisa benar-benar 
menyerbu rumah Pak Mansyur. Jika itu terjadi, 
mungkin seminggu lamanya Pulung harus 
memeluk pohon pisang dekat sumur! 

Lalu, diam-diam pun Pulung kagum pada 
adiknya. Polan telah melakukan tindakan yang 
bagus sekali. Dia memeriksa gigi semua anak! 
Itu tindakan hebat. Hebat, karena dilakukan 
oleh Polan yang biasanya hanya bikin kesal 
saja. 



 
Senja makin turun. Pulung merasa 

kepalanya menjadi sangat berat. Penuh 
persoalan. Nansy tak kurang membingungkan. 
Gerakan anak-anak di bawah pimpinan Tugi 
juga memusingkan. 

Dia melangkah ke utara di jalan penuh 
pohon turi berjajar. Dalam hati berjanji akan 
melakukan apa saja untuk memecahkan 
kesulitan-kesulitan itu. Ia sudah terjebak dalam 
kesulitan. Tidak bisa mundur lagi. Pencuri buah 
jambu dan Nansy yang aneh, itu persoalannya 
sekarang. 

 
*** 
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BBUUKKAANN  JJAAGGOOAANN  

 
SUASANA mulai panas. Di sekolah Tugi 
menghasut anak-anak untuk ikut menyerbu 
rumah Mak Mansyur. Ceritanya dibesar-
besarkan. Ditambah-tambahi. Ucapan Mak 
Mansyur yang kasar jadi lebih kasar lagi. Kotor 
dan busuk. Pulung tak berdaya. Semua anak 
setuju pada tindakan Tugi untuk melakukan 
pembalasan. Tugi memang punya pengaruh 
besar di kalangan teman-temannya. Dia 
ditakuti. Karena perasaan takut itu, banyak 
anak selalu mengekornya. Ikut saja apa yang 
dikatakan Tugi. 

Pada jam istirahat, Pulung menghampiri 
Tugi di kerumunan anak. Ia menarik tangan 
Tugi dan berbisik, "Kita ngomong sebentar, Gi." 

Tugi membusungkan dadanya. Merasa jadi 
pemimpin yang sangat penting. Dia 
menggerakkan kepala tanda larangan bagi 
anak-anak yang mau ikut. 

Di bawah pohon nangka belakang sekolah, 
keduanya berdiri. Pulung menyandarkan 
punggung ke pokok nangka. 

"Kapan kau akan menyerbu rumah Mak 
Mansyur, Gi?" 

"Nanti!" 
"Jam berapa?" 
"Sesudah isya." 
"Sudah kaupikirkan akibatnya?" 



"Itu soal nanti. Pokoknya biar tahu rasa itu 
perempuan yang mulutnya brengsek!" 

Pulung diam. Menyepak-nyepakkan ujung 
sepatu karetnya ke tanah berpasir yang merah 
di bawah pohon nangka. Debu berhamburan. 

"Aku bisa mencegahnya, kalau aku mau," 
kata Pulung kemudian. 

"Ah! Kenapa begitu?" 
"Aku tidak suka tindakanmu yang brengsek 

begitu!" 
"Tapi... ah, Lung. Aku membelamu. Kenapa 

kau memusuhiku? Kalau kau mencegah, kita 
bisa musuhan, dong? Pikir saja, Lung. Kau 
sendirian, Kami banyak. Biar kau jago, apa kau 
bisa melawan kami?" 

"Aku tidak sendirian... Aku bisa minta 
tolong Bapak untuk mengerahkan hansip. 
Rumah Mak Mansyur bisa dijaga. Kalau kau 
masih nekat juga, aku bisa menghubungi polisi. 
Kaupikir bagaimana, sih? Ini tidak main-main, 
Gi! Aku tidak menggertakmu. Kau pasti tahu 
juga, si Man jadi polisi sekarang. Masa kalau 
kuberi tahu ada kenakalan anak-anak begitu 
dia tidak mau turun tangan? Dia punya anak 
buah,Gi. Kau bisa ditangkap dan disel!" 

"Oh... masa kau sampai ngadu ke polisi 
segala? Lung?" 

"Ya! Mencegah huru-hara itu tugas polisi! 
Apalagi yang jadi polisi pamanku." 

"Terserah kalau kau mau lapor polisi!" 
Pulung heran mendengar jawaban itu. 

Nekat sekali Tugi. Rupanya dia memang 
dendam berat pada Mak Mansyur. Tugi tidak 
hanya akan membela Pulung. Dia licik. 



Memanfaatkan keadaan untuk membalaskan 
dendamnya sendiri. Digertak mau dilaporkan 
polisi masih nekat juga. Pasti Tugi tidak main-
main lagi. 

"Gi," Pulung memanggil dengan suara 
lunak. "Berapa jumlah kawanmu yang akan 
menyerang rumah itu?" 

"Dua puluh orang!" 
"Termasuk kau?" 
"Dua puluh satu orang dengan aku!" 
"Termasuk Polan, Gogor, Gono, Tumbing?" 
"Ya!" 
"Kupukul kepalamu kalau kau ajak 

adikku!" 
"Tapi... eh, Lung! Dia mau sendiri. Aku 

tidak mengajak Polan. Dia ikut karena ingin 
juga membelamu!" 

"Aku minta Polan, Gogor, Gono, dan 
Tumbing! Yang lain boleh ikut kau!" 

"Mereka mau ikut aku, Lung! Aku. tidak 
maksa. Kalau Polan, boleh ikut kau. Tapi yang 
lainnya se-esku!" 

"Aku mau bicara dengan mereka," Pulung 
beranjak. 

Tapi Tugi mencegah. 
"Jangan, Lung!" 
"Kau curang!" 
"Soalnya..." 
"Atau kita duel dulu? Yang menang boleh 

pilih kawan?" 
Tugi mundur selangkah. Dia gelisah berdiri 

dengan kaki-kakinya yang kukuh. Sepatunya 
besar sekali. Hampir sebesar sepatu Pak 
Damsik. Pulung berpura-pura siap tempur. 



Kaki kanan melangkah setengah tindak ke 
depan, agak ditekuk. Kaki kiri lurus ke 
belakang. Tangannya masih di sisi bahu. Tetapi 
lengan itu menekuk jari-jarinya, seperti cakar 
burung. 

"Gi! Pikir sekali lagi sebelum kubikin kau 
malu di depan teman-temanmu! Kau tidak 
percaya, Gi? Kalau dengan sekali gerak aku 
tidak bisa menjatuhkan aku bersedia mencium 
lututmu!" 

 
Itu sombong. Bila Wak Solikun mengengar 

ucapan itu, Pulung pasti kena tonjok. Tapi 
terpaksa. Kalau tidak digertak sungguh-
sungguh, Tugi ini pasti ngawur sekali. Kalau 
digertak tidak mempan juga, apa boleh buat. 
Disetrap Pak Damsik pun jadi. Asal benar-benar 
bisa dijungkirbalikkan. Biar dia tahu bukan dia 
yang jago di desa ini. Biar dia tahu, dihajar itu 



tidak enak. Selama ini Tugi hanya pernah 
menghajar. Belum pernah sekali pun dihantam. 
Boleh, kalau mau coba. 

"Lung! Kok jadi begini!" seru Tugi seraya 
melangkah mundur lagi. 

Anak-anak melihat ke bawah pohon 
nangka. Mereka beranjak. Polan mencegah. 

"Jangan! Nanti Mas Pulung marah! Jangan! 
Disini saja! Aduh, bisa celaka aku kalau dia 
menyangka yang suruh kalian ke sana!" seru 
Polan sibuk. 

"Aku mau lihat saja!" 
"Aku mau bela Tugi!" 
"Aku tidak ikut! Mau nonton!" 
"Taruhan, siapa yang menang!" 
"Aduh!" Polan memegangi anak yang 

berjalan terdepan. "Kasihani aku, dong! Kalau 
aku dihajar Pulung, bagaimana?" 

Gogor tampil ke depan. Ia ikut mencegah. 
"Iya, deh. Kita jangan ikut-ikutan. Nanti 

kita juga kena setrap Pak Damsik. Di sini saja. 
Lihat dari kejauhan. Pura-pura tidak tahu. Kita 
kan jadi selamat?" 

"Ya, betul itu!" seru Tumbing. 
"Kalau kita dekat, kita juga bisa kena 

tonjok!" seru Gono yang berdiri paling belakang. 
Anak penakut. Suaranya merdu seperti anak 
perempuan. Gerakannya pun halus seperti 
gerakan anak perempuan. Hanya ikut-ikutan 
saja, karena takut ancaman Tugi. 

Ucapan Gono berpengaruh juga. Mereka 
membenarkan pendapat itu. Lebih baik melihat 
dari kejauhan. Tidak ikut-ikutan. Anggap saja 
nonton film kung fu! Yang main Ti Lung sama 



David Chiang! Siapa menang? Kalau di film 
biasanya Ti Lung. Kan dia selalu jadi jagoan. 

Tapi Ti Lung diam saja. David Chiang 
mundur lagi selangkah. Ha, pasang kuda-kuda 
dia. Ah, tidak. Mundurnya karena takut, kok. 
Payah David Chiang. Perannya kalah melulu. 
Honornya pasti kecil, tuh! Bukan peran utama. 

Sekarang Ti Lung di dekat pokok nangka, 
tidak pasang kuda-kuda lagi. Dia bersandar 
kembali pokok pohon yang akar-akarnya 
mencuat itu. Persis Ti Lung di film sungguhan. 
Di desa itu sebulan sekali ada pemutaran film 
semalam suntuk di lapangan sepak bola. 
Bayarnya seratus perak, duduk di rumput. Bisa 
nonton di depan atau di belakang layar. Pernah 
juga ada adegan Ti Lung bersandar di pohon 
besar begitu. Tangannya juga berlipat di dada. 

Ti Lung-nya ngomong, "Nggak berani, Gi?" 
David Chiang-nya menjawab, "Buat apa sih 

kita berantem? Kita kan se-es?" 
Ya, sayang amat! Sekalinya nonton film 

gratis David Chiang tidak mau berantem! 
Bukan, ah. Tugi bukan David Chiang. Di 

film itu David Chiang bisa duel beneran. Biar 
kalah, jurusnya hebat. Tapi Tugi itu, mana 
punya jurus dia? Paling top pakai kayu buat 
pentungan dan nakut-nakutin anak yang lebih 
kecil. 

"Kauberikan Polan, Gogor, Gono, dan 
Tumbing?" 

"Ya. Tapi yang lain tidak." 
"Kalau aku bisa ngomong sama mereka, tak 

seorang pun mau jadi se-esmu." 
"Jangan!" 



"Aku minta waktu, Gi. Jangan nanti malam 
nyerangnya. Kalau kau mau damai, tunda dulu. 
Kita sama-sama kerja. Biar aku berusaha dulu. 
Kalau seminggu lagi aku gagal, kau boleh 
berbuat apa saja." 

"Seminggu? Lama amat?" 
"Aku perlu waktu." 
"Besok saja! Sampai besok!" 
"Jam berapa?" 
"Habis isya!" 
"Kalau besok aku gagal?" 
"Serbu!" 
Pulung tak berdaya. Tugi pasti tidak bisa 

mundur lagi. Kalau minta bantuan Bapak, 
sebenarnya Pulung juga bisa celaka sendiri. 
Bapak pasti ngamuk dan mengikatnya di pohon 
pisang. Bapak mudah saja menyuruh beberapa 
orang hansip berjaga di rumah itu. Dia juga 
mudah saja menyuruh Ibu jangan melepaskan 
tali ikatan Pulung. Atau tidak membukakan 
pintu kamar sekapan kalau Bapak memilih 
menghukum dengan memenjara Pulung di 
kamarnya. 

Jadi minta bantuan Bapak memang tidak 
bisa. 

Apalagi Oom Wi. Si Man mana mau 
mengurus urusan anak-anak? Susah. 
Semuanya harus diselesaikannya sendiri. 
Hanya sendiri. Itu sebenarnya juga persoalan 
sendiri. Campur tangan Tugi malah menambah 
beban saja. Tidak menguntungkan. Tugi, 
brengseknya anak itu. Pulung ingin sekali-
sekali memberi pelajaran. Tapi itu soal nanti 
saja. 



Yang penting sekarang, cari dan tangkap 
pencuri itu! Siapa dia? Harus diselidiki dulu. 
Harus bekerja sebagai polisi ulung. Bukan 
polon, polisi bloon! 

Itu yang sulit. 
 

*** 
 

POLAN berlari-lari menyusul Pulung yang 
mengayuh sepeda di jalan penuh pohon turi. Ia 
melompat dan naik ke boncengan sepeda itu. 

"Mau ke mana?" seru Pulung sambil 
mengayuh sepeda. Ia bisa duduk di sadel, 
meskipun kakinya tidak sampai juga ke pedal 
bila pedal itu giliran di bawah. 

"Ikut Mas Pulung!" 
"Pikirmu aku mau ke mana?" 
"Cari maling jambu!" 
"Aku mau berantem!" 
"Ha? Masa?" 
"Menangkap maling kan tidak mudah, 

malingnya marah, kita bisa dihantam!" 
"Biar!" 
"Tidak takut?" 
"Sama Mas Pulung aku tidak takut!" 
"Kalau harus berantem lawan sepuluh 

anak?" 
"Sama Mas Pulung!" 
"Kalau aku sendiri sibuk berantem, aku 

tidak bisa melindungimu!" 
"Biar!" 
"Kau bisa mati! Kau tidak bisa jurus, kan?" 
"Biar!" 
"Kau kayak Tugi! Suka ngawur!" 



"Aku ingin jadi anak pemberani!" 
"Berani tanpa keahlian begitu, tolol 

namanya!" 
"Biar!" 
"Jadi anak tolol, biar?" 
"Tidak. Aku mau jadi anak berani." 
Pulung mengayuh semakin cepat. Pukul 

dua siang. Terik sekali. Bayangan pohon-pohon 
turi tidak panjang pada siang hari. Tak mampu 
menaungi bagian jalan itu. Hanya sampai di 
sisinya dekat selokan air. Dan sepeda tak 
mungkin lewat di sana. 

Pulung senang juga Polan berani ikut. 
Sekarang Polan tidak penakut lagi. Tapi 
sebenarnya itu merepotkan. Kalau benar-benar 
harus berantem, bisa gawat. Biarlah, biar Polan 
tahu berantem itu seperti apa. Asal berantem 
dengan tangan kosong, tidak soal. Paling benjol. 
Tapi kalau kawanan pencuri pakai pentungan 
atau pisau? Wah! Polan bisa celaka nanti. 

Pulung berhenti di bawah pohon turi. 
Sudah agak jauh dari desanya. Persis di tengah 
jalan antara desanya dan desa seberang 
selatan. Ia duduk di rerumputan. 

"Pencurinya siapa, sih?" tanya Polan seraya 
ikut duduk di rerumputan bawah pohon turi. 

"Aku sendiri belum tahu. Baru mau 
menyelidiki." 

"Lho, kok ke selatan sana? Memang 
menyelidikinya bagaimana?" 

Pulung diam sesaat. Ia memungut rumput 
jarum. Digigit-gigitnya batang rumput itu. 

"Kita harus bertindak dengan dipikirkan 
lebih dulu. Ingat nasihat si Man?" 



"Ya. Mari kita pikirkan!" 
"Kau sudah memulainya kemarin. Jalan 

pikiranmu persis dengan jalan pikiranku." 
"Soal apa?" Polan bangga, dibilang jalan 

pikirannya persis dengan jalan pikiran Pulung. 
Kalau begitu, dia cerdik juga dong seperti 
abangnya! 

"Semalam kau marah karena aku tidak bisa 
tidur dan gelisah saja." 

"Tidurku terganggu karena kau ribut 
semalaman" 

"Saat itu aku sedang mikir." 
"Mikir apa?" 
"Soal jambu bekas gigitan itu. Kata kau, 

yang menggigitnya pasti anak yang giginya 
jarang, kan?" 

"Ya! Aku tidak lihat gigi jarang begitu di 
desa kita. Kemarin dalam pemeriksaan gigi, 
tidak ada yang bisa dicurigai!" 

"Bagus! Itu tindakan bagus!" 
"Bagus, ya?" Polan tersenyum senang. 

"Boleh dong aku ikut menyelidiki? Kan aku 
tidak bego kaya Tugi! Aku punya otak! Iya, 
kan?" 

"Kadang-kadang kaupakai otak." 
"Kok kadang-kadang?" 
"Iya! lebih banyak ngawurnya. Sekarang 

buktikan kalau kau benar-benar bisa 
menggunakan otakmu. Ayo kita mikir bersama-
sama!" 

"Bagaimana mulainya?" 
Pulung mengambil rumput jarum yang 

digigitnya. 
"Lihat rumput ini!" katanya. "Batangnya 



hancur kugigit-gigit. Karena gigiku tidak jarang. 
Ingat siapa anak yang bisa menggigit-gigit 
rumput begini tapi batang rumputnya tidak 
hancur atau putus? Malah dia bisa berbicara 
dengan sebatang rumput jarum di mulutnya! 
Rumput jarum itu bergerak naik-turun kalau 
dia berbicara. Ingat siapa?" 

"Anak yang giginya jarang! Rumput itu 
menyelip di antara gigi-giginya!" 

"Iya, siapa?" 
Berat juga. Padahal tadi Polan sudah 

senang bukan main. Disangkanya pemecahan 
soal itu sudah sampai pada titik akhir. Tidak 
tahunya masih begitu-begitu juga. Masih soal 
gigi jarang. Siapa pemilik gigi jarang itu, tetap 
saja belum diketahui. 

"Ingat-ingat saja siapa teman yang 
kaukenal dulu. Di mana pun. Di desa kita atau 
di desa mana saja. Lalu ingat susunan gigi 
mereka. Nanti bisa ketemu." 

Polan mengingat-ingat. Wajah-wajah 
berkelebat di benaknya. Barisan gigi berderet di 
angan-angannya. Tapi semuanya rapi. Tak ada 
si gigi jarang itu. 

"Nyerah?" 
Polan berkeringat. Karena panas matahari 

dan karena panas otaknya yang berpikir keras. 
Mau menyerah, malu sekali. Bisa dikatain tidak 
pakai otak kayak Tugi! 

"Tidak usah malu kalau tidak bisa. 
Semalam aku juga sampai· tidak bisa, tidur," 
kata Pulung. "Coba kubantu. Ingat siapa saja 
yang kau kenal di desa itu," Pulung menunjuk 
ke selatan. "Sebutkan seorang demi seorang." 



"Hm... Darto... Tarmudi... Tarmin... 
Cundik... Gruno..." 

"Gruno! Ingat Gruno?" 
"Ah, ya! Giginya jarang! Ya! Dia, jago main 

sepak bola itu!" 
"Betul." 
"Aku ingat! Kalau dia main sepak bola, di 

mulutnya selalu terselip sebatang rumput 
jarum! Itu, aksi dia, kan?" 

"Ya. Kita ke sana, yuk!" 
"Kita tangkap!" 
"Jangan dulu! Kita jebak dulu biar dia 

mengaku." 
"Kalau tidak?" 
"Cari lagi pencurinya." 
"Dipaksa ngaku saja!" 
"Enak ya, dipaksa ngaku! Kau pernah 

mengalaminya, kan?" 
Polan malu. Ia berjalan ke sepeda. 

Dituntunnya sepeda itu. 
"Ayo, kau di depan! Gantian!" seru Pulung. 
Polan terpaksa mengayuh sepeda. Pulung 

di belakang sambil memikir-mikir bagaimana 
mengakali Gruno, kalau benar anak itu yang 
mencuri. Kalau tidak, terpaksa harus mencari 
lagi anak yang dicurigai. Lebih sulit lagi 
pekerjaan itu. Nantilah. 

Kalau di desa Pulung ada Tugi, maka di 
desa sebelah selatan itu Gruno anaknya. Dia 
paling besar juga seperti Tugi. Tukang berantem 
juga. Temannya banyak. Tapi Gruno masih 
lebih bagus dari Tugi. Sebab Gruno tidak licik, 
tidak suka menyakiti anak yang lemah. Dia 
nakal, tapi tidak suka menghasut anak lain 



untuk ikut nakal. 
Ada suara anak-anak ribut. di ujung desa 

itu. Sesiang ini main sepak bola. Di tengah 
jalan, lagi. Enak saja mereka menyepak bola ke 
sana kemari. Dari kejauhan seru benar 
kelihatannya. 

"Hati-hati, Pol. Bunyikan bel. Jangan lupa 
siap tarik rem!" Pulung mengingatkan. 

Takut juga Polan. Ia mengayuh sepeda itu 
dengan dada berdebur. Lebih-lebih ketika rnulai 
mendekati jalan yang ramai itu. Bel dibunyikan 
terus-menerus. Tapi anak-anak kampung yang 
brengsek itu memang keterlaluan. Mereka tak 
peduli. Seorang anak melintas. Kakinya 
menggiring bola. Matanya jelalatan. Dia tidak 
melihat ada sepeda. Telinganya seperti budek 
saja. Dia menabrak roda depan sepeda. Anak 
itu jatuh, sepeda pun menimpa tubuhnya. 
Polan terlempar. Pipinya sakit kena ujung 
stang. Pulung melompat bangun. Dia hanya 
jatuh dengan kedua kakinya. 

"Sialan!" seru anak yang menggiring bola 
itu. "Naik sepeda tidak lihat!" 

"Apa? Mata kamu yang tidak lihat!" seru 
Polan marah seraya memegangi pipi kanannya. 
Bahaya itu. Kalau diserang, dia tidak siap 
dengan tangan memegangi pipi begitu. 

"Pol! Jangan melawan!" bisik Pulung. 
"Tapi dia brengsek!" 
"Tenang! Kita di kampung orang!" 
Si Pol mana bisa tenang? Di samping 

Pulung dia merasa berani saja. Dia melangkah 
maju. Tangannya mengepal. 

Anak-anak yang main sepak bola riuh. 



Mereka berdatangan "Hantam saja, Mo! Bikin 
habis!" seru salah seorangnya. 

"Tuh! Anak desa, situ memang sombong!" 
"Jangan kasih ampun!" 
"Iya! Naik sepeda nggak mau turun!" 
Polan tidak tahan diteriaki macam-macam 

begitu. Dia berteriak pula, "Kalian yang 
brengsek! Main sepak bola di lapangan, tuh!" 

"Di sini tidak ada lapangan!" 
"Ya! Itu lapangan punya desa kamu! Anak 

desa kamu sombong! Kalau kami main di sana 
diteriaki!" 

Anak-anak itu mulai mengurung Polan dan 
Pulung. 

Dengan berdiri di dekat sepeda yang 
tumbang, kedudukan menjadi lemah. Kalau 
diserang, tidak bisa mengelak dengan lincah. 
Pulung bergeser ke tengah jalan. Gerakannya 
tidak menyentak. Seperti melangkah biasa. Jadi 
tidak mencurigakan. Di tengah jalan itu ia 
berseru nyaring, "He! Kalau kalian mau coba, 
boleh maju sini!" 

Polan terkejut mendengar teriakan itu. Mas 
Pulung ini bagaimana? Tadi melarang Polan 
melawan. Sekarang dia sendiri menantang. Tadi 
Polan hanya sok saja, karena kesal. Sekarang 
ketika Pulung menantang, dia takut juga. 
Pulung mungkin bisa menghadapi lawan-
lawannya. Tapi Polan? Bisa gawat dia. 

"Panggil jago kalian ke sini! Mana Gruno? 
Panggil ke sini! Dia lawanku!" teriak Pulung 
lagi. 



 
"He! Dia nantang Gruno! Bisa habis dia!" 
"Ayo, panggil Gruno! Mana Dia? Biar 

kubikin jadi cacing!" seru Pulung lagi. 
"Gruno! Gruno! Kamu ditantang!" 
Dari tepi jalan muncul seorang anak tinggi 

besar. Kulitnya hitam sekali. Pantas namanya 
Gruno. Nama dan orangnya sama-sama seram. 

"Apa? Siapa berani nantang Gruno di 
kandang sendiri?" seru Gruno seraya 
melangkah mendekati kerumunan anak-anak. 

Beberapa orang dewasa melihat mereka. 
Tapi tak ada yang berkutik. Mereka juga takut 
pada Gruno. Soalnya ayah Gruno sering ikut 
campur. Kalau marah suka bawa sabit segala. 
Menantang siapa saja yang berani ribut dengan 
anaknya. 

Pulung lega melihat Gruno. Kalau dia tidak 



menantang anak singa di kandang sendiri itu, 
bisa repot dia berhadapan dengan anak-anak 
pemain sepak bola. Lebih baik langsung 
bertemu Gruno. 

"Tuh! Dia nantang kamu, Gruno!" 
Gruno menghampiri Pulung. Ia berdiri 

tegak. Kakinya lecet di betis kanannya. Mulai 
mengorengl Ada obat merah berbalur di sana. 

"Wah! Yang ini sih jagoan dari Hongkong!" 
seru Gruno. "Namanya Chen Lung!" 

Anak-anak tertawa. Polan gemetar. Tapi dia 
kesal juga, kenapa Pulung tidak segera 
menyerang diejek begitu. 

"Mau ke mana, Lung?" tanya Gruno. 
"Kamu brengsek, ya!" Pulung malah 

menyumpah. 
"Dari tadi lihat anak-anak konyol ini bikin 

ribut, kenapa diam saja?" 
"lngin tahu, apa kamu bisa jago di sini" 
"Sialan kau, ya!" 
"Mau ke mana, sih?" 
"Cari kau!" 
"He! Aku juga mau ke sana cari kau!" 
Anak-anak saling berpandangan. Kenapa 

Gruno tidak segera berantem dengan Pulung? 
Kenapa pakai tanya itu-ini segala? Ah, Gruno 
brengsek. Biasanya kan langsung hantam saja. 
Apa Gruno takut? 

"Ayo, No! Kamu ditantang, tadi! Genjot 
saja!" seru salah seorang anak sambil 
membetulkan celana kolornya. Gruno menoleh 
ke arah anak itu. Ia melompat. Ditangkapnya 
leher belakang anak itu. Lalu didorongnya ke 
depan Pulung. 



"Ayo lawan dia! Lawan!" serunya. 
Anak itu mundur. Gruno mendorong 

punggungnya. 
Tubuh anak itu terdorong maju. Kalau 

Pulung mau, dia bisa mengangkat lututnya 
sedikit. Anak itu bisa celaka. Tapi Pulung 
bukan penjahat. Dia menggeser kaki kanannya 
ke belakang. Badannya berputar seperempat 
lingkaran. Tubuh anak itu lewat deras di 
depannya. Jatuh terjerembab! 

"Lho! Gruno tak begitu? Jangan suruh 
anak lain! Lawan sendiri!" teriak yang lain. 

Gruno menangkap leher baju anak yang 
berteriak itu. Dicengkeramnya kuat-kuat. 
Diseretnya anak itu ke depan Pulung. 

"Ayo! Hantam Chen Lung itu! Hantam! 
Genjot Kepalanya! Bikin mati dia! Kalau kamu 
kalah, baru akan turun tangan! Hayo, sikat 
dia!" seru Gruno seraya mendorong-dorong 
anak itu. 

"Ya, Gruno payah!" anak yang tadi 
menabrak sepeda berseru. 

"Aku payah? Kau tidak payah?" sengat 
Gruno marah. 

Anak itu diam saja. Gruno menarik 
tangannya. Lalu didorongnya anak itu ke depan 
Pulung juga. 

"Ayo, kalau kau tidak payah! Keroyok dia! 
Berdua! Ayo, lawan Chen Lung itu! Lawan! 
Jangan cuma bisa, ngomong!" 

Tak ada yang berani. Anak-anak diam. Ada 
juga yang menggerutu. Gruno menoleh ke arah 
suara gerutu. Tidak terdengar lagi suara itu. 
Gruno kembali menghadapi Pulung. 



"Aku ada perlu Lung!" katanya. 
"Aku juga!" 
"Ayo!" 
"Ke mana?" 
"Kau mau ke mana? Ke rumahku, kan?" 
"Ya." 
"Ayo!", 
Gruno membalik. Pulung menoleh ke arah 

adiknya. 
"Bawa sepeda itu," perintahnya. 
Polan mengangkat sepedanya. Takut juga. 

Pulung dan Gruno sudah melangkah pergi. 
Polan sendirian di sana. Kalau ada yang 
memukul kepalanya, bisa celaka dia. Untung 
tidak. Hanya suara-suara ribut menyumpah. 
Biar sakit di hati, tak apalah. Dia tidak jago 
sungguhan seperti Mas Pulung. Dimaki sedikit 
mengalah saja. Biar aman. Lalu buru-buru 
menyusul Pulung yang melangkah bersisian 
dengan Gruno. 

"Itu siapa, sih?" seseorang berbisik. 
"Si Pulung, tuh! Temannya Gruno!" 
"Kok Gruno nggak berani sama dia?" 
"Bukan nggak berani! Mereka kawan!" 
"Kalau tadi kita jadi ribut, Gruno bisa 

marah, ya?" 
"Nggak tahu! Gruno payah! Suka aneh. 

Kadang mau membela anak kampungnya. 
Kadang tidak. Brengsek, ya?" 

"Ayo deh, main lagi!" 
"Ayo!" 
Pulung yang berjalan bersisian dengan 

Gruno sampai di halaman rumah tua. Banyak 
bagian temboknya yang sudah mengelupas. 



"Masuk, Lung. Lagi nggak punya apa-apa, 
nih! Minum air putih saja, ya?" 

"Apa, air putih?" Pulung melotot. "Jagoan 
dikasih air putih?" 

"Habis apa?" 
"Kelapa muda, dong!" 
"Sebentar! Aku nggak punya. Biar kusuruh 

cari siapa saja, deh. Nanti kucari dulu 
anaknya." 

Gruno memasukkan jari-jarinya ke mulut. 
Lalu bersuit. Anak-anak yang main sepak bola 
menoleh. Gruno melambaikan tangan. Anak-
anak berpandangan. Terutama yang tadi 
berbisik-bisik. Salah seorangnya maju. Tadi 
anak itu tidak ikut ribut-ribut. Pulung dan 
Polan sudah mengenalnya. Anak itu mendekat. 
Ketika dia melintas di samping Polan, dia 
berbisik "Sori, ya! Anak-anak suka brengsek! 
Tidak bisa kutahan kalau mereka marah!" 

Polan menyepak kaki anak itu. 
"Kau juga brengsek! Kenapa tidak dipisahin 

tadi?" 
Anak itu tertawa. Lalu berkata pada Gruno, 

"Panggil anak-anak, ya?" 
"Ya! Suruh sini semuanya!" 
Gruno berseru sambil membalik ke arah 

rumahnya. 
"Jangan lupa, siapa deh suruh bawa kelapa 

muda! Ini jagoan kita kehausan!" 
Anak itu, Tarmin namanya, membalik 

pergi. 
Mulutnya menggerutu, sengaja keras-keras, 

"Jagoan kere!" 
Rumah tua itu berdiri di atas tiga tangga 



semen. Berdinding tebal sekali. Pintunya berat. 
Berderit kalau dibuka. Sepi sekali rumah itu. 

"Kebetulan ayah dan emakku sedang pergi. 
Sore nanti aku mau ke kampungmu sama 
anak-anak. Kebetulan kau ke sini," kata Gruno 
begitu dia masuk dan duduk di kursi kayu. 
Pulung menyusul duduk. 

"Mau pinjam lapangan, Lung!" 
"Memang aku punya lapangan?" 
"Desa kamu yang punya! Kau belum tahu, 

ya? Aku sudah bikin klub sepak bola! Tapi 
susah! Desaku nggak punya lapangan!" 

"Kau mau pinjam sama aku?" 
"Sama Pak Lurah! Tapi kan lewat kau. 

Lewat bapakmu juga bisa, kan?" 
"Langsung saja pada Pak Lurah. Kau kenal 

Tumbing, kan? Ajak dia saja. Dia kan anak Pak 
Lurah!" 

"Aku nggak begitu kenal sama dia. Kau 
saja, Lung. Tolong kau ngomong dulu sama Pak 
Lurahmu itu. Nanti aku menghadap membawa 
suratnya. Kata Pak Lurah di sini, begitu 
caranya. Tapi aku perlu kau." 

"Ya, nanti kuantar." 
"Bukan itu saja, Lung. He, kau! Si Pol! 

Nama kamu masih si Pol, kan?" 
Polan mendengus. 
"Duduk, dong! Jangan berdiri saja. 

Pantatmu kan nggak korengan?" 
Polan duduk. Haus juga. Masih kesal juga 

sedikit. 
"Aku juga butuh kau, Lung. Biar sudah ada 

ijin dari Pak Lurahmu, anak-anak desamu suka 
mengganggu! Daripada ribut di lapangan, kau 



kasih tahu dulu mereka. Biar jangan 
mengganggu kami. Ya, kau mau, ya?" 

"Enak saja kau, No!" 
"Nggak mau?" 
"Kau nyuruh, apa maksa?" 
"Minta tolong!" 
"Kelapanya mana?" 
Gruno tertawa. Dia berdiri di pintu. 

Melongok ke depan. Tarmin sudah datang 
bersama Cundik. 

"Kelapanya tunggu dulu, No! Tuh, Darto 
lagi naik!" seru Tarmin seraya melangkah 
masuk. Cundik menyalami tangan Pulung dan 
Polan. 

"Kalian habis ribut, ya?" 
"Rakyat kalian brengsek!" seru Pulung. 

"Main bola di jalan! Dia yang nabrak, dia yang 
ribut! Orang kampung sini memang suka ribut, 
ya?" 

"Orang kampung kamu biangnya tukang 
ribut!" seru Cundik. 

"Tapi nggak brengsek kayak rakyat kalian 
itu, yang main bola di jalan!" 

"Makanya pinjami lapangan dulu! Biar 
tertib! Kamu kasih, ya?" 

"Enak saja! Sudah ngajak ribut, pinjam 
maksa lagil" 

Cundik tertawa. Dia duduk di dekat 
Pulung. Darto datang membawa dua buah 
kelapa muda. Sudah dipotong ujungnya. 
Tinggal dicongkel untuk diminum airnya. 

"Orang kampung kamu miskin, ya Lung?" 
seru Darto. "Kelapa saja nggak punya!" 

"Miskin sih tidak. Biar kalian tahu diri, 



dong. Mau pinjam lapangan kan harus baik-
baik dulu pada yang punya!" 

Anak-anak tertawa. Polan mati kutu. Tidak 
bisa omong dia. Selalu begitu. Kalau ada 
Pulung, dia tidak diorangkan. Dianggap patung 
saja. Enak nyikat kelapa muda. Dia minta 
sebuah kelapa. Darto meladeninya. Enak juga 
diladeni begitu. Seperti majikan. Tinggal minum 
air kelapa. Pekerjanya menunggu sambil 
memegangi parang. Sudah minum kenyang, 
berikan saja kelapa itu pada pekerja. Lalu 
pekerja membuang sisa air kelapa ke tanah. 
Pekerja memecahkan kelapa itu pula. Bahkan 
membuatkan sendok kelapa muda dengan 
sayatan kulitnya yang dibuat menjadi irisan 
pipih. Pekerja itu bernama Darto. Majikannya 
Polan. Sedaaaap! 

"Sebenarnya aku ke sini mau nggebuki 
kamu, No!" seru Pulung tiba-tiba, sambil 
meletakkan kelapa yang sudah diminum airnya. 
"Tidak, aku tidak minta kelapanya. Cukup 
airnya saja," lanjut Pulung ketika Darto sigap 
hendak memecahkan kelapa itu dengan parang 
di tangannya. Darto tak jadi membawa kelapa 
itu ke halaman untuk dipecahkan. Tarmin 
masuk ke dapur rumah Gruno. Mengambil 
gelas. Darto menuangkan sisa air kelapa Pulung 
ke dalam gelas. Hebat. Tamu terhormat. 

"Bisanya mau nggebuki aku?" Gruno 
tertawa. "Berani kau musuhan sama macan di 
kandangnya?" 

"Kalau nggak berani, aku nggak ke sini!" 
Biar tadi enak makan kelapa muda, 

sekarang tidak enak lagi. Polan tegang. Mas 



Pulung itu seenaknya saja bicara dengan 
Gruno. Mungkin dia bercanda. Tapi gaya 
bercanda begitu bisa menimbulkan bahaya. 
Polan menghentikan makannya. Kalau terjadi 
apa-apa, siap bertindak. Nekat saja. Daripada 
konyol. 

"Kenapa mau nggebuki aku?" 
"Malam Senin kemarin kau lewat di desaku, 

kan?" 
"Lewat saja nggak boleh? Eh, tidak. Malam 

kemarin aku tidak lewat sana. Aku..." 
"Di mana kau malam Senin kemarin?" 
"Mancing!" 
"Mancing apa?" 
"Mancing ikan, dong!" 
"Sama siapa?" 
"Sama anak-anak sini. Tuh, yang lagi pada 

main bola." 
"Dapat ikan apa?" 
"Ikan... anu... ikan bandeng!" 
Pulung diam sesaat. Dia suka mancing, 

suka menemani si Man memancing. Dia tahu 
ikan apa saja yang lazim dipancing. 

"Kau nggak usah nipu, No!" seru Pulung 
mendadak. "Ikan bandeng makannya binatang-
binatang kecil dalam lumpur. Tidak bisa 
dipancing! Bohong kau, ya!" 

Gruno gugup. Ia tertawa, tapi lucu 
kelihatannya Tangannya meraba betisnya yang 
luka. Mulai, mengoreng. 

"Aku... aku nonton orkes," katanya. 
Teman-temannya tertawa. 
"Pulangnya lewat kampungku, kan?" 
"Ya..." 



"Kau nyolong jambu punya Mak Mansyur!" 
Gruno kaget. 
"Tidak. Aku tidak nyolong. Mak Mansyur 

kan bibiku sendiri! Masa aku nyolong?" 
''Tapi kaumakan jambunya banyak sekali!" 
"Habis apa suruh gedor-gedor rumahnya 

untuk minta ijin dulu? Kan sudah malam? 
Ngaco, kau!" 

"Kau tahu, No, gara-gara kau, malam nanti 
rumah bibimu akan diserang anak-anak 
desaku! Kaukenal Tugi? Dia yang mimpin anak-
anak menyerbu ke sana!" 

"Heh! Tidak bisa! Aku lawan! Tidak bisa!" 
"Berani lawan Tugi?" 
"Berani!" 
"Betul?" 
"Betul! Mau lihat?" 
"Kalau begitu, tunggu habis isya di 

lapangan! Ingin tahu siapa yang menang. Kau 
apa Tugi!" 

"Lung? Apa-apaan, kau?" seru Cundik. 
"Adu jago. Gruno kan jagonya anak sini? 

Tugi juga lagonya anak kampungku. Kita adu 
saja. Siapa yang menang, baru kita anggap jago 
sungguhan!" 

"Kau tidak main-main, Lung?" tanya Gruno. 
"Tidak!" 
"Kalau aku menang, kau tidak marah?" 
"Bagus kalau kau menang. Biar Tugi tahu 

rasa. Dia kan belum pernah dipukul orang." 
"Kalau aku kalah?" 
"Bagus juga. Biar jangan sok jago!" 
"Kau membela siapa, Lung?" 
"Aku wasit." 



Gruno mengelus-elus kakinya. 
"Kau jatuh dari pohon jambu, kan?" tanya 

Pulung. "Luka itu bisa mengoreng. Syukur! 
Maling jatuh pohon! Masih untung tidak mati!" 

Gruno mencoba tertawa. 
"Brengsek kau, Lung!" 
"Berani, tidak?" 
Gruno menoleh ke arah Cundik. 
"Aku nggak ikut-ikutan! Waktu aku dikasih 

jambu aku tidak tahu itu barang curian! Kau 
ngasih jambu juga biar boleh nginep di 
rumahku! Kau kan tidak dapat pintu di 
rumahmu sendiri?" seru Cundik. 

"Aku nggak ajak kau ikut! Aku mau tanya, 
kau setuju nggak dengan rencana sinting 
Pulung!" 

"Oke saja!" 
Polan tersenyum. 'Oke'-nya dipakai Cundik. 

Sudah beberapa hari ini dia tidak pakai 'oke'. 
Sekarang 'oke' itu ngelayap ke mana-mana, 
sampai ke mulut Cundik juga. 

"Oke!" tiba-tiba Polan bilang 'oke', Si Pol 
merasa lebih cocok beroke-okean. 

"Oke apa?" tanya Gruno. 
"Aku... aku mau nonton!" Polan gugup juga 

ditanya. Tak sadar tadi dia bilang oke. 
"Jadi!" seru Gruno. "Tapi harus kaujamin 

rumah bibiku tidak di rusak, Lung!" 
"Ya! Satu syarat lagi!" 
"Apa?" 
"Kaubilang sama bibimu, kau malingnya! 

Biar dia jangan mencibir kalau lihat aku!" 
"Bibi cerewet, ya? Jangan diladeni, Lung! 

Dia memang begitu!" 



"Kau harus ke sana!" 
"Ya." 
Polan menjamah lagi kelapa mudanya. 

Kalau tahu akhirnya akan begini enak, kenapa 
tegang sejak tadi? 

Dari dulu Mas Pulung memang hebat. 
Senang juga jadi adiknya. Daripada jadi adik 
Tugi? Setiap hari bisa kena jitak! 

 
*** 

 
BULAN hanya separuh. Tapi lumayan juga. 

Tanah lapang itu agak remang. Kepala-kepala 
tersembul dengan tinggi yang tidak rata. Yang 
paling tinggi itu pasti kepala Tugi. Yang 
tingginya agak naik sesenti lagi karena 
rambutnya berdiri, itu kepala Gruno. Mereka 
berhadapan. Dikelilingi anak-anak dua desa. 
Pulung berdiri di antara Tugi dan Gruno. 

"Perhatian!" serunya lantang. 
Suara gumam berhenti. Pulung 

mengacungkan tangannya. 
"Kita tonton pertandingan dua jago ini! Tapi 

ingat! Jangan ada seorangpun yang ikut 
campur! Kalian tetap berdiri di tempat masing-
masing! Tidak boleh maju lagi! Cundik! Kau 
bertugas menjaga anak-anak desamu! Kau, 
Polan!" 

Polan bergoyang. Kaget dia dipanggil wasit. 
"Aku?" gugup jawabnya. 
"Tugasmu menjaga anak-anak desamu." 
"Kalau... kalau ada yang membangkang?" 
"Pukul saja!" 
"Ha?" 



"Berani?" 
"Be... be... berani!" 
Anak-anak tertawa. Mengejek Polan. Polan 

berteriak keras sekali "Hei, jangan menghina 
panitia! Kalau mau coba membangkang, tahu 
rasa!" 

Anak-anak desanya tertawa. Gogor sampai 
menungging-nungging karena serunya tertawa. 
Polan bisa berani-beranian begitu? Seperti tidak 
kenal dia saja! 

Tapi Polan gila juga. Dia berani menendang 
kaki Gogor! Menendang sungguhan. Kena di 
tulang keringnya. Gogor mengaduh dan 
memegangi tulang kering kanannya. Dia tidak 
tahu, bahwa Polan juga pincang umpama dia 
berjalan. Tapi Polan tidak berjalan. 

"Oke, Lan! Aku hormat pada panitia!" seru 
Gogor seraya meringis kesakitan. 

Polan mendengar lagi 'oke'-nya ada yang 
mencuri. Tapi tak apa, asal Gogor tidak 
membalas. Terang saja tidak membalas, Gogor 
kan takut pada Pulung. Bahkan bukan hanya 
takut saja. Hormat juga. Kagum juga. Berterima 
kasih juga. Kalau tidak, apa susahnya nonjok 
kepala Polan? Biar tubuhnya hampir setinggi 
Pulung, Polan kan anak kemarin! 

"Prit! Prit!" ada suara seperti peluit. Tapi 
yang berbunyi mulut Tumbing. Bukan peluit 
sungguhan. 

"Harap tenang!" serunya seraya 
mengangkat kedua tangannya. "Bapak Wasit! 
Mau tanya, nih!" 

"Apa?" 
"Peraturan duelnya bagaimana?" 



"Ya! Peraturannya bagaimana!" seruan 
Tumbing itu bersambut riuh. 

"Perhatian!" Pulung berseru mengatasi 
kegaduhan."Berantemnya tidak boleh nonjok 
kepala! Tidak boleh nonjok bagian yang 
berbahaya, misalnya ulu hati, atau itu tuh, 
sejengkal di bawah kolor!" 

Anak-anak tertawa riuh. 
"Tidak boleh menjambak, mencolok mata, 

menggigit, dan menggelitik!" 
"Nggak seru! Berantem apa itu?" 
"Siapa yang ngomong?" 
Pulung menoleh. Anak-anak celingukan. Itu 

pasti sura Gono. Tapi Pulung pura-pura tidak 
mengenalinya. Ia berseru, "Kalau ada yang 
keberatan, maju! Kasih contoh bagaimana 
berantem yang seru! Aku lawannya!" 

Tidak ada yang berani menyambut 
tantangan itu. Gila apa, mau lawan Pulung! 
Anak-anak desa Gruno pun tidak berani. Tadi 
saja mereka lihat Gruno tidak musuhan dengan 
Pulung. Berani ribut dengan Pulung, Gruno 
bisa turun! 

"Ayo mulai!" seru Pulung. 
Tugi curang. Sejak tadi dia menunggu aba-

aba itu. 
Begitu Pulung membuka mulut, Tugi sudah 

mengirim pukulan langsung ke perut Gruno. 
Diserang mendadak begitu, Gruno tak berdaya. 
Ia membungkuk. Mual sekali perutnya. Belum 
lagi berhasil membalas, kakinya sudah kena 
sepak. Korengnya sakit. Dia berjingkat. Tugi 
menyerang lagi. Gruno jatuh terguling. 

"Ayo, Gruno! payah, kamu! Maju! Hantam 



saja!" 
"Ayo! Gilas!" 
"Sikat, No!" 
"Gruno jagoan!" 
"Hidup Gruno!" 
"Habisi saja musuh kamu!" 
Teriakan-teriakan membahana. Heran, tak 

satu teriakan pun yang membela Tugi. Tak 
seorang pun yang memberi semangat jagoan 
itu. Tugi marah setengah mati. Ia melirik ke 
wajah-wajah temannya. Dia lengah. Jagoan 
sejati tidak akan lengah begitu. Kaki Tugi kena 
sambar kaki Gruno. Tugi limbung. Gruno 
menjegal lagi. Tubuh Tugi berdebam ke rumput. 
Gruno bangkit dan menubruknya. Dua-duanya 
memang tukang berkelahi. Tapi hanya bermodal 
kekuatan dan keberanian saja. Sama sekali 
tidak punya teknik berkelahi. Tenaga mereka 
habis terkuras. Serangan tak bermutu. Pulung 
melihat benar kelemahan-kelemahan serangan 
itu. Makin yakin dia, kedua anak tukang 
berantem itu sebenarnya bukan apa-apa. Kalau 
Polan berani, pasti bisa mengalahkan Tugi. 
Sayang Polan tidak berani. Biar tidak kuat, 
Polan sedikit banyak tahu bagaimana cara 
memukul. Tahu juga bagaimana cara menjegal 
kaki yang benar. Bahkan juga pernah diajari 
Pulung bagaimana melepaskan jepitan tangan 
di leher. Tidak seperti Tugi. Ketika tangan 
Gruno memiting lehernya, Tugi tak berdaya. 
Tangan-tangannya berserabutan. Tapi ngawur 
saja. Mencari-cari. Dia menangkap leher Gruno. 
Dicekiknya kuat-kuat leher itu. 

"Berhenti! Berhenti! Dilarang mencekik!" 



seru Pulung. 
"Biar! Biar seru!" 
"He! Cundik! Suruh mundur kawanmu! 

Polan! Kerja yang benar! Itu, kaki siapa yang 
maju itu! Sikat, Pol!" Pulung berseru mengatasi 
keributan. 

Anak-anak makin ribut. Polan sibuk. 
Tumbing maju membantu Polan. Tapi Polan 
salah paham. Dia memukul wajah Tumbing. 

"He! Kaupukul aku!" 
"Kamu maju!" 
"Aku mau bantu panitia!" 
"Tidak perlu! Hayo mundur! Atau kusikat 

lagi, kau!" 
"Gila!" Tumbing mundur. "Bisa kesetanan 

kayak begitu kau, Lan!" 
"Aku panitia! Aku kuasa!" 
"Jangan ladeni, Bing," bisik Gogor. "Bisa 

salah paham, nanti. Mundur saja." 
"He, anak-anak!" seru Tumbing. Gayanya 

seperti bapaknya, Pak Lurah itu. Tangannya 
mengacung, kepalanya tegak. "Mundur! Hayo 
mundur! Kita harus punya kesadaran!" 

Anak-anak mundur. Mereka berseru, 
"Munduuuuuuur! Pak Lurah suruh kita 
munduuuuur..." Bangga juga Tumbing. Anak 
pejabat. Boleh dong, gaya sedikit! 

Pulung menunduk. Ia memasukkan ibu jari 
tangan kanannya ke ketiak Gruno yang 
menduduki tubuh Tugi. Ibu jari tangan kirinya 
menusuk ketiak Tugi. Ditekannya kuat secara 
bersamaan. Tugi dan Gruno berjingkat karena 
kesakitan. 

"Hah! Kamu bela dia?" seru Tugi. 



"Berhenti dulu! Berhenti!" seru Pulung. 
Gruno melompat dan bersiaga di sisi 

Pulung. 
"Kenapa suruh berhenti, Lung?" tanyanya. 
"Tidak boleh mencekik!" Tugi melompat 

bangun. 
"Dia yang mencekik!" tudingnya ke wajah 

Gruno. 
"Kamu curang, Lung! Masa membela 

Gruno!" 
"Aku wasit!" 
"Berat sebelah!" 
"Kalau kubiarkan, kau bisa mati tercekik, 

Gi!" 
"Aku yang nyekik dia! Dia yang bisa mati" 
"Ngaku mencekik dia?" 
"Ya! Hampir koit dia!" 
"Itu juga dilarang! Kau melakukan 

pelanggaran peraturan!" 
"Kau tidak bilang dilarang mencekik!" 
"Leher itu bagian yang berbahaya! Aku bilang 

dilarang menyerang bagian yang berbahaya!" 
"Kamu curang!" 
Pulung menggerakkan kaki kiri setengah 

langkah. Dengan begitu dia memunggungi 
Gruno dan menghadapi Tugi. 

"Siapa yang curang?" tanyanya tandas. 
"Kau!" 
"Kau menyerang Gruno sebelum aba-aba 

selesai. Itu tidak curang?" 
"Ya, curang! Curang!" seru anak-anak desa 

Gruno. 
"Curang! Tugi curang!" seru Gono. 

Suaranya paling merdu. 



"Tugi memang curang! Kepalanya orang 
curang!" seru anak-anak desa Gruno. 

Tugi menyumpah-nyumpah dengan kata-
kata kotor. Mulutnya nyinyir sekali. Pandai 
memburaikan makian kotor. Seperti bukan 
anak sekolah saja. Dia benci Mak Mansyur yang 
mulut kotor, mulutnya sendiri lebih kotor. 

"Mau diteruskan, Gi?" tanya Pulung. 
"Kamu curang!" 
"Terus, tidak? Jangan bicara curang-curang 

saja" 
"Kalau·kamu tidak curang..." 
"Terus? Atau nyerah?" 
"Aku belum kalah!" 
"Ayo lagi!" 
Terpaksa Tugi harus berkelahi lagi. Dia 

berusaha habis-habisan. Kakinya ribut 
menyepak. Tapi hanya angin yang 
ditendangnya. Tangannya menyerbu. Tak peduli 
lagi larangan menyerang bagian berbahaya. 
Pokoknya asal kena. Gruno jadi marah juga. 
Setelah wajahnya kena hajar tangan Tugi, dia 
pun lupa pada peraturan. Dia menyerang lebih 
ganas lagi. Kalau kalah, malu di depan anak-
anak desanya. Dia harus menang. Dia 
merunduk. Tugi menyergap. Di mengelak ke 
samping. Tubuh Tugi lewat di sisinya. 
Dihantamnya tengkuk Tugi. Keras sekali. Tugi 
jatuh tengkurap. Pulung melihat kecurangan 
itu. Tapi dia juga melihat, sebelum itu beberapa 
kali Tugi menyerang kepala dan ulu hati Gruno. 
Pulung membiarkan saja. Ia menekuk kakinya 
untuk mengintip. Di atas rumput Tugi 
menggeliat. Ia akan bangun. Tapi kepalanya 



seperti telah membengkak sebesar kerbau. 
Berat sekali. Dia jatuh lagi. Gruno berjaga. 

Kalau Gruno yang jatuh seperti Tugi, pasti 
Tugi masih menyerang juga. Terbukti biar 
nakal, Gruno masih lebih baik dari Tugi. Dia 
tidak curang seperti Tugi. Dia hanya bersiap. 
Tidak menyerang musuh yang tak berdaya. 

Anak-anak bersorak. Pulung 
membangunkan Tugi. Dijaganya agar bisa 
berdiri. Kepala Tugi bergoyang-goyang. Dari 
mulutnya terdengar keluhan panjang. 

"Dia... dia curang lagi... dia pukul 
kepalaku..." 

"Sudah, Gi! Jangan ribut curang-curang 
saja! Kalau masih berani, hajar dia!" bisik 
Pulung. 

"Aduh... kepalaku..." 
"Ayo! Maju lagi! Nanti kubela!" 
"Ha? Kau... kau mau membelaku?" 
Pulung tersenyum. Makin tahu dia, 

semangat Tugi itu cuma sebesar kerikil saja 
"Kalau kubela, kau berani?" Pulung pura-

pura akan membela Tugi. 
"Tapi kepalaku..." 
"Mau nyerah?" 
"Tidak... tidak... aku belum kalah.'" 
"Kalau belum, maju lagi!" 
Pulung melepaskan tubuh Tugi. Anak itu 

terhuyung dan terjungkal. Pulung membalikkan 
badan Tugi. Memeriksanya. 

"Siapa bawa lampu senter?" serunya. 
"Aku!" salah seorang teman Gruno 

melangkah ke dekat Pulung dan memberikan 
lampu senter. 



Tugi diam. Pura-pura pingsan. Daripada 
disuruh berantem lagi, enak pura-pura 
semaput. Biar pada bingung. Nanti kan 
digotong pulang. Kalau ayahnya melihat Tugi 
digotong, bisa ramai. Tahu rasa semuanya. Biar 
dikemplang Bapak! 

Pulung menyorotkan lampu senter ke 
wajah Tugi. Kelopak mata Tugi yang memejam 
kelihatan bergerak-gerak karena silau. Pulung 
membuka kelopak mata Tugi. Bergerak-gerak 
lagi. Bola matanya juga bergerak. Pulung 
bangkit dengan lega. Kelopak mata orang yang 
pingsan tidak akan bergerak. Apalagi biji 
matanya. Itu kan pelajaran PPPK dalam 
kepramukaan! 

"Wah! Bahaya itu!" 
"Pingsan dia!" 
"Mati!" Teriakan ramai. Anak-anak 

mengerumuni Tugi, Gruno menghampiri Pulung 
dengan tegang. Sinar bulan setengah lingkaran 
tidak menerangi dengan jelas wajah Gruno. 
Pulung tidak melihat betapa pucat wajah anak 
itu. 

"Gimana dia, Lung?" tanya Gruno cemas. 
Pulung menarik tangan Gruno. Diajaknya 

keluar dari kerumunan. "Suruh pulang kawan-
kawan kamu! Tenang saja. Jangan ribut! Bisik-
bisik ngomongnya!" 

"Tapi dia..." 
"Tidak apa-apa! Hanya pura-pura 

semaput!" 
"Tidak berbahaya?" 
"Tidak! Cepat! Suruh mereka pulang! Tapi 

jangan ribut!" 



Gruno menurut. Pulung sendiri mencari 
adiknya dan membisiki telinga anak itu. Polan 
berbisik ke telinga Gogor. Begitu seterusnya. 
Saling berbisik. Lalu berjingkat seorang demi 
seorang meninggalkan Tugi yang telentang di 
atas rerumputan. Setelah agak jauh, mereka 
lari dengan terus berjingkat. 

Malam dingin. Rumput-rumput kering tak 
berembun. Tapi angin dingin terasa menusuk 
kulit. Keringat yang bersimbah di tubuh 
membuat angin itu terasa makin dingin. Tugi 
membuka matanya. Sekelilingnya telah sepi. Ia 
duduk. Menoleh ke kanan ke kiri. Tak satu pun 
lagi bayangan anak tertinggal. Hanya dia 
seorang. Serentak Tugi bangun. Ia lari kencang 
sekali. 

"Toloooooong!" teriakannya melengking. 
Berada di tengah lapangan sendirian di 

malam hari, alangkah menakutkan. Tak malu 
Tugi lari dan melolong. 

 
*** 

 
GARDU penjagaan dekat balai desa agak 

jauh jaraknya dari rumah Pulung. Tapi dentang 
kentongannya terdengar jelas. Dua kali. Pulung 
masih terjaga juga. Dia berkeresekan. Sebentar 
bangun, sebentar duduk. Pukul dua dini hari, 
belum juga bisa memicingkan mata. 

Polan menggeliat. Ia membuka mata. Lalu 
duduk. 

"Antar ke belakang, ya?" pintanya. 
"Mau apa?" 
"Buang air!" 



Pulung bangun. Polan sering sekali buang 
air di malam hari. Kalau dia habis berlari-lari, 
malamnya pasti sering terjaga untuk buang air. 
Tadi dia lari di lapangan sepak bola. Bahkan dia 
bisa juga menendang dan memukul. Meskipun 
gerakannya masih ngawur, tidak seperti yang 
diajarkan Pulung. 

Mereka di dekat sumur. Pulung 
menyandarkan pantatnya ke dinding beton 
melingkar di sumur. Memandang bulan 
setengah lingkaran. Wajah bulat yang tak 
lengkap. Tapi tetap cantik. Berwarna perak. Ada 
gurat-gurat tak nyata di wajah bulan. Dan di 
sana seperti terlihat wajah Nansy! 

Ah, dia semakin heran saja. Wajah Nansy 
ada di bulan setengah lingkaran! Biasanya 
tidak. Dia kangen pada Nansy, tak pernah 
dilihatnya wajah gadis kecil itu nyantol di 
bulan. Ada apa gerangan. 

"Ayo!" Polan mengajak. 
Pulung mendesah. Ia menatap bulan lagi. 

Nansy! Di bulan setengah lingkaran, kulihat 
wajahmu! Seperti dalam kesedihan, atau 
kesepian. Seperti memanggil. Ah! Sekarang 
Nansy sombong. Penggugup dan tak ramah lagi. 
Tak akrab lagi. Tapi kenapa dia ada di bulan 
sana? 

"Mas!" 
"Eh! Sudah?" 
"Sudah dari tadi!" 
Pulung berjalan masuk dan menutup pintu 

belakang. Dia diam saja sampai ke kamarnya 
kembali. Berbaring dengan mata terbuka. Polan 
cepat pulas di sisinya. Terlalu letih dia. Baru 



kerja keras sejak pukul dua siang tadi. 
Lama sepi merambat. Pulung bisa lelap 

juga ketika kentongan berbunyi tiga kali. Dia 
bermimpi. Bertemu Nansy. Nansy yang dulu. 
Masih kecil dan lincah. Tapi Pulung seperti 
sudah besar, sebesar sekarang. Nansy sekecil 
tiga tahun lalu. Berpakaian indah sekali. Berlari 
gembira. Entah di mana itu. Kelihatannya di 
tempat yang asing sekali. Pulung jauh. Nansy 
semakin jauh. Tangannya melambai. 

Dan tangan Polan menimpa wajah Pulung. 
Serentak Pulung bangun. Mimpinya sirna. 

Dia menggoyangkan tubuh adiknya. 
"Bangun! Bangun!" 
Polan menggeliat. Lalu tiba-tiba dia bangun 

serentak. Masih ingat pengalaman di lapangan 
malam tadi. Dia mengucak matanya. 

"Ada apa? Sudah subuh, ya?" 
"Belum! Kau tidur ribut sekali. Tanganmu 

ke mana-mana" 
"Badan pada pegal." 
"Kurang latihan." 
Polan tertawa. 
"Sekarang kau sudah ngomong latihan. 

Sekarang banyak juga anak bilang 'oke'. Aku 
tidak kebagian lagi." 

"He! Kau masih mengigau!" 
"Tidak! Aku sadar, kok!" 
"Aku mimpi, Pol!" 
"Mimpi apa?" 
Pulung malu. Polan suka mengejek. Bisa 

diejek kalau Pulung bercerita mimpi bertemu 
Nansy kecil. 

"Pol! Kau sudah mulai bisa jadi anak cerdik 



yang bisa berpikir." 
"Ya! Tapi ngomongnya jangan dekat-dekat! 

Mulutmu bau!" 
Pulung bergeser agak menjauh. Polan juga 

bergeser. Mereka duduk di atas kasur kempes 
di tempat tidur kayu tanpa kelambu. Punggung 
mereka bersandar di dinding papan. 

"Dua malam ini aku sukar tidur. Malam 
kemarin aku mikir maling jambu. Sekarang ada 
lagi. Kau ingat dulu Nansy seperti apa, Pol?" 

"Tidak begitu ingat." 
"Mau kuajak mikir sedikit?" 
"Ayo" 
"Aku curiga pada Nansy, Po!!" 
"Ha? Curiga bagaimana?" 
"Dia serba aneh. Tingkahnya, tahi lalatnya, 

matanya, rambut nya, semuanya aneh. Aku 
ragu apa dia benar-benar Nansy yang dulu" 

Polan tertawa meledak. 
"St! Jangan keras-keras! Nanti Bapak 

terbangun'" 
Polan menutup mulutnya sendiri. 
"Kayak polisi sungguhan saja! Curiga! 

Jangan sok, ah" 
"Hus! Ini serius, Pol!" 
Polan tertawa lagi mendengar 'serius' 

diucapkan oleh kakaknya. Biasanya kakaknya 
tidak pernah bilang 'serius" segala. Polan tak 
mau kalah, dia ingat akan ucapan 
kebiasaannya. Diucapkannya segera, "Oke! Aku 
juga oke!" 

Pulung menceritakan secara singkat 
keanehan-keanehan itu. Termasuk permintaan 
Oom Yan untuk tidak datang lagi ke rumah 



Oma. Juga tentang uang lima ribuan yang 
ditawarkan Oom Yan. Polan mendengarkannya 
dengan sungguh-sungguh. 

"Kalau kau kenal Nansy seperti aku 
mengenalnya, pasti kau merasakan keanehan 
itu" 

"Aku juga kenal!" 
"Tapi tidak akrab seperti aku," Pulung 

mendekat. Tak peduli mulutnya bau. "Siapa 
tahu saat ini Nansy disandera oleh penjahat?" 

"Ah! Kayak di film tivi saja!" 
"Dengar dulu!" Pulung melotot. "Kawanan 

bandit menyandera Nansy, lalu menyuruh Oom 
Yan mengajak Nansy palsu menemui Oma." 

"Untuk apa menemui Oma?" 
"Oma kan kaya? Bandit itu menghendaki 

warisan Oma. Siapa tahu, Pol?" 
"Tapi Oom Yan kok tidak lapor polisi?" 
"Dia takut Nansy dicelakai bandit! Kan 

Nansy disandera?" 
"Kok Oom Yan melarangmu ke sana?" 
"Biar aku tidak tahu yang diajaknya itu 

Nansy palsu! Ngerti! Masa Oom Yan melarang 
aku ketemu Nansy kalau yang diajak itu benar-
benar Nansy?" 

"Masa Oma tidak mengenali cucunya?" 
"Oma sudah pikun! Matanya rabun, 

telinganya rusak! Dengan penglihatan dan 
pendengaran yang payah begitu, dia mudah 
ditipu! Apalagi, sudah tiga tahun dia tidak 
jumpa cucunya. Masuk akal, kan?" 

"Tapi...hm..." 
"Kau ragu-ragu?" 
"Bagaimana cara kita membongkar 



kejahatan itu?" 
"Kita laporkan pada si Man!" 
"Ya, betul! Si Man kan polisi! Besok kita ke 

sana!" 
"Tunggu dulu! Kita cari bukti yang kuat 

dulu. Si Man marah kalau kita bertindak 
gegabah. Bukti harus kuat, kata si Man. Aku 
ingat, Pol. Nansy dulu punya kebiasaan 
berjalan-jalan kalau tidur. Dia sering membuka 
pintu kamarnya dan berjalan-jalan di rumah, 
lalu kembali ke kamar, mengunci pintu, dan 
tidur lagi! Kalau ditanyakan hal itu pada pagi 
harinya, dia tidak ingat! Kita intip saja dia 
jalan-jalan tidak waktu tidur!" 

"Wah! Bahaya! Rumah Oma banyak yang 
jaga!" 

Pulung berpikir keras. Bibirnya sampai 
saling meremas. Kadang bibir bawah digilas 
bibir atasnya. Kadang bergantian. Lalu sesekali 
kedua bibir itu mencuat ke depan. Kadang juga 
tenggelam bersama ke dalam mulut. Mata 
kirinya yang sipit berkejut-kejut. 

"Kita tanyakan saja soal itu pada Oma. 
Dan... ya, aku ingat! Kita jebak Nansy palsu itu! 
Nansy yang dulu kan buta warna? Dulu dia 
selalu ditertawakan dalam pelajaran memberi 
warna di kelas satu. Pada waktu kelas dua, dia 
juga sering ditertawakan kalau menggambar 
pakai pinsil warna. Dia menggambar, laut 
berwarna merah, gunung jingga, langit abu-
abu. Pokoknya gambar warnanya pasti kacau 
sekali! Dia tidak mengenali warna. Dia hanya 
kenal warna hitam, abu-abu dan putih! Yang 
lain sama saja. Tante Yan pernah membawa 



Nansy ke rumah sakit. Tapi dulu belum 
sembuh!" 

"Aku ikut, Mas! Siapa tahu aku bisa 
membantu. Kan aku bisa berpikir seperti jalan 
pikiranmu! Itu, jambu bekas gigitan itu..." 

"Ya! Besok kita kerja!" 
Terdengar suara batuk Bapak. Entah 

sengaja entah pura-pura, suara batuk dari 
kamar Bapak membuat kedua anak itu diam. 
Mereka berbaring dan pura-pura tidur. 

Sampai akhirnya benar-benar terlelap. 
 

*** 
 



 

66  
DDIIMMAANNAA  NNAANNSSYY  EEVVAANNGGEELLIINNEE??  

 
LEWAT halaman samping gedong lawang satus, 
Pulung dan Polan sampai di kolam renang. 
Nansy ada di sana. Mengenakan celana pendek 
warna kuning tua. Kaos oblongnya berwarna 
kuning gading. Pulung melihat leher dan dada 
Nansy. Tak ada kalung salib itu. 

Nansy melihat Pulung. 
"Halo, Nansy!" seru Pulung. Begitu selalu 

kalau dia main ke rumah Nansy. 
"Ha... lo!" Nansy menyambut. Tapi agak 

kaku pengucapannya. 
"Selamat siang, Oma!" 
Oma di kursi roda menelengkan kepalanya. 

Rambut peraknya bergoyang. Ketika dia 
menelengkan wajah, sinar matahari menerpa 
rambut itu. Berkilat seperti air kolam yang 
kebiru-biruan. Bunga-bunga berjajar di tepian 
kolam dan di teras deretan kamar yang 
menghadap ke kolam itu. Pulung melangkah 
mendekati Oma. Polan mengikuti. 

"Oma... Oma sehat-sehat saja, kan?" tanya 
Pulung seraya menjamah tangan Oma. 

Oma tersenyum. Tak satu pun giginya yang 
masih tinggal. Tangannya yang penuh keriput 
menyeka rambut putih sepundak yang agak 
berombak itu. Pulung mendorong kursi roda 
Oma ke teras deretan kamar. Agar Oma tidak 
kepanasan. Nansy melihat saja. Dulu tidak 



begitu. Nansy akan mengejek kalau Pulung 
mendorong kursi roda Oma. Ngambil hati, tuh! 
Kata Nansy dulu sambil mencibir. 

Ya, biar dikasih sirop! Kata Pulung dulu, 
membalas mencibir. 

Tapi tak begitu Nansy yang ini. Yang hitam 
matanya, coklat jelek rambut pirangnya. Ingin 
Pulung mengambil rambut Nansy itu. Akan 
ditelitinya di rumah. Itu rambut pirang asli atau 
semiran saja. Kelihatannya kok tidak indah 
seperti rambut pirang asli. Tapi sulit juga 
mengambil rambut Nansy. Kecuali kalau Nansy 
mau main jambak-jambakan. Kalau Nansy dulu 
pasti mau. Tapi dulu apa gunanya meneliti 
rambut Nansy? 

"Sejak Nansy datang Oma jadi sehat benar, 
Lung" kata Oma. "Sayang, tiga hari lagi dia 
pulang..." 

"Oma ikut saja ke Medan!" 
Oma tertawa dengan kekehnya yang lirih. 
"Kau saja ke sana, Lung! Kalau liburan ke 

sana, ya?" 
"Nggak punya duit, Oma!" 
"Minta Oom Yan." 
"Malu!" 
"Dulu waktu mau piknik ke Borobudur, kok 

kau tidak malu minta duit sama Oom Yan?" 
"Dulu lain, Oma! Kan dulu Nansy minta 

ditemani." Pulung menoleh ke arah Nansy dan 
berseru, "Ya, Nansy!? Dulu kau kan penakut! 
Iya, kan?" 

"Ah... eh... ya, ya. Awak ini anak 
perempuan!" 

Pulung melirik adiknya. Polan mengerjap. 



Tadi sudah berdamai dulu. Polan harus 
mencatat di otaknya apa saja keanehan Nansy. 
Kegugupan Nansy kalau berbicara dengan 
Pulung juga harus diingat Polan. 

 
"Ingat, nggak? Waktu di Borobudur kau 

takut lihat arca yang matanya melotot!" 
"Oh... ya, ya..." 
"Kau ngotot arca itu menghadap ke barat. 

Aku ngotot arca itu menghadap ke timur! 
Ingat?" 

"Aku... ya, ingat!" 
"Yang benar mana, Nan? Ingat?" 
"Ah... itu sudah lama. Aku lupa." 
Pulung melirik adiknya lagi. Polan kembali 



mengerjap. Tentu saja dia berlagak matanya 
sakit. Mengerjap-ngerjap. Kalau kebetulan 
Nansy melihat Polan, anak itu juga mengerjap. 
Seperti sedang belekan. Payah juga jadi anak 
buah. Harus menurut perintah komandan. 
Disuruh berperan jadi anak sakit mata harus 
mau juga. Daripada Nansy curiga kalau Pola 
main mata dengan kakaknya, lebih baik pura-
pura belekan. Diejek, biarin! 

"Nansy! Bikin minuman, dong! Biasa... 
sirup mocca!" 

"Oh..." 
"Kau harus bisa! Dulu kau suka bikin! 

Awas kalau kemanisan, ya!" 
Nansy menatap Oma. Gelisah. 
"Biar pelayan yang bikin, Lung" kata Oma. 
"Tidak mau! Harus Nansy!" 
"Ya, ya, aku bikinlah!" seru Nansy seraya 

berlalu ke dapur. 
Kembali kakak beradik itu main mata. 

Polan mengerjap-ngerjap. 
"Oma," Pulung memegangi tangan kiri Oma. 

"Nansy masih suka jalan-jalan kalau tidur, ya?" 
"O, tidak lagi begitu. Tidak. Sudah 

sembuh." 
"Kok bisa sembuh, Oma? Apa diobati?" 
"Tidak. Kebiasaan itu hanya dilakukan 

pada masa kecilnya saja. Sekarang sudah 
besar, tidak begitu lagi." 

"Dilatih, ya Oma? Dulu Tante pasang kunci 
rahasia yang tidak diketahui Nansy. Waktu 
Nansy mau lalan-jalan dalam tidurnya, dia 
tidak bisa membuka pintu itu." 

"Oma tidak tahu. Tapi Nansy tidak suka 



jalan-jalan begitu lagi." 
Nansy datang membawa baki dengan dua 

gelas sirop. Pulung mengambil dua-duanya. 
"Terima kasih, Nansy! Kau tambah cakep 

kalau baik hati begitu!" 
Nansy tersipu. Ia lari membawa baki. 

Pelayan wanita menyongsongnya untuk 
meminta baki itu. Nansy kembali ke dekat Oma 
dan berdiri di sana. Sebelum Nansy kembali, 
Pulung telah main mata lagi. 

Sambil memberikan segelas sirop pada 
adiknya, Pulung berbisik, "Sirop ini dibuat 
dengan air termos! Nansy tidak pernah 
melakukannya. Dia pakai air dingin untuk 
siropku!" 

Polan mengerjap lagi. 
"Siropnya panas, Nan!" seru Pulung. 
"Tidak ada kulkas!" 
"Iya! Di sini mana ada kulkas? Listrik saja 

jauh di kota!" 
Nansy tertawa. Sudah agak tidak kikuk 

lagi. Pulung menghirup sirop dan tersenyum 
pada Nansy. 

"Bajumu bagus, Nan! Warnanya serasi 
sekali. Warna apa itu?" 

"Krem." 
Polan mengerjap. Padahal Pulung tidak 

meliriknya. 
"Bajuku juga bagus, ya Nan?" 
Nansy menahan senyum. Ia melihat baju 

yang dipakai Pulung. Itu baju Gogor. Warnanya 
hijau. Aslinya putih. Karena bertotol-totol hitam 
bekas hujan, Kakek Sakeh mencelupnya dalam 
wenter hijau. Sedang celana Pulung coklat tua, 



celana pramuka. Itu celana milik sendiri. Bukan 
pinjaman. Lucu tadi waktu pinjam baju. Gogor 
menyangka Pak Bayan marah lagi. Dikiranya 
baju Pulung disembunyikan. Kakek Sakeh siap 
melompat pagar sambil menggulung celana 
komprangnya, biar jangan tercantol pagar kayu 
petai cina. Lalu Polan ribut, tidak mau 
mengenakan baju itu. Terpaksa Pulung 
mengalah. Dia yang pakai, dan Polan harus 
mengerjap. 

"Kau salah bikin kombinasi!" kata Nansy. 
Nah, Nansy bisa bilang kombinasi. "Warna hijau 
jangan didekatkan dengan coklat tua." 

Polan mengerjap. Pulung tidak melirik lagi. 
"Harusnya, Nan?" 
"Hijau begitu akan bagus dengan kuning 

muda. Tapi itu warna untuk anak perempuan. 
Anak laki jadi luculah!" 

"Aku lucu, ya Nan?" 
"Iyalah!" 
Oom Yan berdiri di pintu yang 

menghubungkan bagian itu dengan ruang 
dalam rumah. Berpakaian tidur. Matanya sayu. 
Rambutnya kusut. Tidurnya pasti terganggu. 

"Maaf, Oom. Kami ribut di sini, ya Oom?" 
Oom Yan diam. Dia tersenyum. Tapi kaku 

sekali senyumnya. Pulung menghirup sirop. 
Panas sekali. 

"Oma, aku pulang dulu, ya?" 
"Kok sebentaran, Lung? Ajak Nansy main 

dulu!" 
"Lain kali, Oma. Aku mau disuruh Bapak!" 
Pulung bergegas keluar lewat pintu 

masuknya tadi. 



"Daaah, Nansy!" serunya sambil 
melambaikan tangan dan melangkah. 

"Daaah!" 
Di samping gedong lawang satus itu Polan 

berlari kecil mengikuti kakaknya. Ternyata Oom 
Yan mencegat di depan serambi. 

"Pulung!" 
Terpaksa Pulung berhenti. Oom Yan mau 

bicara lagi. Tapi Pulung mendahuluinya, agar 
dia tidak kalah wibawa, "Oom Yan! Nansy 
mana?" 

Benar saja. Oom Yan terkejut mendengar 
pertanyaan tak terduga itu. Sejenak ia gugup. 

"Nansy... Nansy... tadi kau sudah ketemu di 
belakang..." 

"Dia bukan Nansy!" 
"Oh... siapa bilang? Dia Nansy sahabatmu!" 
"Saya tanyakan Nansy Evangeline!" 
"Itu Nansy!" 
Pulung mendekat. Polan mendekat pula. Ke 

arah Oom Yan yang berdiri di depan serambi. 
"Oom Yan! Jangan anggap kami anak kecil 

yang bisa dibohongi!" Pulung mendesak lagi. 
Kalau Oom Yan keburu bisa menguasai 
keadaan, Pulung pasti akan kalah. Kata Oom 
Wi, serang dulu musuh, jangan biarkan dia 
melawan. Itu teori pendadakan, kata Oom Wi. 
Teori untuk menang. 

Pulung menyerbu lagi dengan ucapannya 
yang tegas, "Oom! Apa Oom Yan dipaksa sama 
bandit?" 

"Ha? Bandit? Bandit apa itu?" 
"Oom Yan jangan bohong! Yang di belakang 

itu bukan Nansy! Oom Yan juga nipu Oma!" 



"Oh! Jangan katakan begitu! Jangan 
katakan sama Oma!" Oom Yan melangkah 
bergegas ke arah Pulung. Tetapi Pulung 
mundur dan lari. Polan mendahului dengan lari 
sekencang-kencangnya. Oom memanggil. Tapi 
dua orang anak itu tak mau kembali. 

Lari terus sampai ke depan rumah. Nafas 
memburu. Pulung berhenti sambil menarik 
nafas panjang-panjang. Agar nafas itu tidak 
susul-menyusul lagi. 

"Percaya sekarang, Pol?" tanya Pulung 
setelah nafasnya agak reda. 

"Ya! Kembalikan dulu baju itu!" 
Pulung membuka baju dan berjalan ke 

arah rumah Kakek Sakeh. 
"Kita hampir berhasil, Po!!" 
"Kita maju terus! Sampai menang! Kita 

minta bantuan si Man!" 
"Mulai sekarang, jangan panggil dia si Man! 

Oom Wi! Kita jadikan dia komandan kita! Kita 
harus hormat padanya" 

"Oke!" 
"Aku juga komandanmu! Masa oke?" 
Polan tegak dalam sikap siap sempurna 

seperti dalam upacara militer yang diajarkan 
Pak Damsik bagi gugus depan pramuka di 
sekolah. 

"Siap, Komandan!" seru Polan dengan 
menghentakkan nada suaranya. 

Pulung tersenyum dan melemparkan baju 
pinjaman warna hijau itu ke kepala adiknya. 

"Bawa baju Komandan ke sini!" 
"Apaan! Mentang-mentang komandan, main 

suruh!" 



"Nggak mau?" 
Polan mengerjapkan mata. Keterusan. 

Sejak tadi dia sering mengerjap-ngerjap. 
Sekarang harus menghubungi komandan 

tertinggi di kota. Tidak usah ditunda lagi. Teori 
pendadakan menyebutkan, gerak cepat harus 
dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu. 
Setiap bagian rencana harus dilaksanakan 
serentak. Karena anggota penyelidik hanya dua 
orang, maka bagian demi bagian dilaksanakan 
bergantian. Sekarang juga! 

Tetapi siapa suara perempuan di rumah 
itu? Sambil mengenakan bajunya, Pulung 
melangkah masuk ke rumah. Polan di 
belakangnya. Matanya masih mengerjap-
ngerjap. 

"Nah, itu dia Nak Pulung!" seru perempuan 
yang asyik mengobrol dengan Ibu. Panggilan 
'Nak Pulung', seumur hidup baru sekali itu 
didengar telinga Pulung. Rasanya aneh. Lebih 
aneh karena yang memanggil adalah Mak 
Mansyur! 

"Aduh, Nak Pulung! Dari mana? Mak 
Mansyur sudah dari tadi lho, nunggu Nak 
Pulung!" 

"Nunggu..." 
"Iya! Ini,ni, lihat! Mak Mansyur bawakan 

buah jambu yang besar-besar dan masak. 
Lihat! Manis, lho ini! Jambu istimewa! Tidak 
ada jambu lebih istimewa lagi dari ini. Coba! 
Ayo dicicipi dulu!" 

Sebuah jambu besar disodorkan Mak 
Mansyur. Ia mengambilnya dari keranjang. 
Banyak sekali jambu itu. 



"Tidak. Terima kasih. Saya..." 
"Ini manis, lho! Coba! Coba dulu!" 
Pulung memegangi kepalanya. Dipijit-

pijitnya keningnya. 
"Kepalamu kenapa, Nak Pulung? Kenapa?" 
"Pusing!" 
"Ooo... pusing? Habis main melulu!" 
"Kurang tidur," kata Ibu seraya bangkit. 

"Kalau malam kasak-kusuk saja sama adiknya!" 
Pulung melangkah ke kamarnya. Otomatis, 

Polan ke kamar itu pula. Matanya mengerjap 
dua kali. Ibu menyusul membawa sebungkus 
obat pusing yang selalu disediakannya di lemari 
makan, dalam kotak triplek yang dicantelkan di 
dinding lemari bambu itu. Obat di lemari 
makan. Itu tidak sehat sebenarnya. Bisa lembab 
kena uap makanan. 

"Ini diminum dulu," kata Ibu. "Ambil 
airnya, Lan." 

Ibu apa jabatannya? Komandan nomor 
berapa dia? Polan melaksanakan perintah itu. 
Biar Ibu bukan komandan, perintahnya harus 
dilaksanakan. Apalagi oleh Polan, yang 
pangkatnya paling rendah! 

Ibu kembali sibuk dengan suara Mak 
Mansyur yang sember. Bicara seperti kicau 
merbah. Tak putus-putusnya. 

Pulung tidak mau minum obat. Nanti saja, 
katanya. Ia tengkurap di atas tempat tidur. 

"Pijiti, Pol!" 
"Apanya? Kepalanya?" 
"Kaki!" 
"Yang sakit kepalanya, kok yang dipijit 

kakinya?" 



"Jangan bantah! Kupecat jadi anak buah, 
nanti!" 

Polan memukul kaki abangnya. Lalu 
memijitinya. Seperti Bapak saja, minta dipijit 
kakinya. Terpaksa maulah, daripada dipecat. 

Mak Mansyur pulang. Syukurlah. Tiba-tiba 
Pulung melompat bangun. 

"Lho! Tidak jadi sakit?" 
"Penyakitnya sudah hilang! Tuh! Suaranya 

jauh dari sini!" 
Ibu muncul di pintu kamar. Ia tersenyum 

manis sekali. 
"Nakal kau, ya!" katanya menyesali.,"Ibu 

sampai bingung. Ibu kira sakit beneran!" 
Pulung tertawa. Polan mengerjap. 
"Kalau dia masih di sini, sakitnya masih 

juga, Bu!" 
"Eee... tidak boleh begitu! Sama orang tua 

kok begitu kau, Lung? Bu Mansyur itu bukan 
teman sebayamu, Iho!" 

"Tidak boleh brengsek sama dia, Bu?" 
"Tidak boleh kurang ajar juga." 
"Dia kurang ajar sama Ibu!" 
"Sudah! Sudah! Dia kan sudah minta maaf! 

Tuh, jambunya dimakan. Manis, kok. Tadi Ibu 
sudah mencicipi." 

"Tidak sudi!" 
Ibu terkejut. Mulutnya sampai ternganga. 

Heran dia, Pulung menyebut, 'tidak sudi' begitu 
tandasnya. Pulung sendiri kaget mengapa 
mulutnya bisa lancar menyebut ucapan itu. 
Sangat tabu, kata Bapak. 'Tidak sudi' hanya 
bisa diucapkan oleh orang yang sombong. 

"Maaf, Bu." Pulung tersenyum pada Ibu. 



Dia bangkit dan mencium tangan Ibu. Gayanya 
main-main. Tidak sungguhan. "Sori, Mam! Sori 
beneran, deh!" 

Dan ia kaget melihat belang putih di 
punggung tangan Ibu! Oh, dosaku, jerit hatinya. 
Tangan yang mulus itu berbelang putih oleh 
ledakan telur yang menumpahkan nasi encer 
dalam panci! Pulung mencium punggung 
tangan Ibu lagi. Kali ini tidak main-main. 
Mencium sangat lama. Karena perasaan salah 
dan menyesal melihat tangan belang putih. 

Ibu mengelus kepala Pulung. Pasti Ibu 
tidak tahu mengapa Pulung begitu lama 
mencium tangan itu. Ibu hanya menyangka 
Pulung minta maaf karena terlanjur 
mengucapkan 'tidak sudi'. Ibu tersenyum lagi. 

"Kedengarannya lucu kalau kaupanggil Ibu 
seperti tadi," kata Ibu. Pulung diam. 
Tenggorokannya terasa terganjal. Kalau dia 
bersuara, bisa keluar titik air matanya. Terharu 
pada Ibu. Pada tangan dan kelembutannya. 

"Panggil apa, Bu?" Polan ingin berperan, 
maka dia bertanya. 

"Mam. Seperti... itu ya, seperti sandiwara di 
tivi, ya?" 

"Ibu kampungan! Dipanggil Mam saja 
ribut!" 

"Ibu orang kampung, kok." 
Ibu berlalu. Polan mengerjap-ngerjapkan 

matanya. 
"Kita lapor komandan tertinggi sekarang?" 
Pulung mengangguk. Masih ada sisa rasa 

terharu. Polan berlari keluar kamar untuk 
mengeluarkarkan sepeda. Ibu mengikuti sepeda 



itu. Tapi tidak bertanya Polan mau ke mana. 
"Ke rumah si Man, Bu!" Polan bilang 

sendiri. 
"Kok tidak pamit Bapak?" 
"Buru-buru, nih! Habis... habis sudah janji. 

Mau... mau mancing, Bu!" 
"Tidak bilang dari kemarin? Ibu tidak 

sempat bikin apa-apa buat Tante Rus." 
"Sudahlah! Ibu ribut saja kalau ada orang 

mau pergi!" 
Polan buru-buru membawa sepeda 

menjauh agar Ibu tidak bicara lagi. Bisa gagal 
lapor komandan di kota kalau Ibu macam-
macam. Pulung menyusul. Tanpa bersepatu, 
seperti adiknya. Tanpa sandal juga seperti 
biasanya kalau pergi ke mana-mana. Biar 
sepatu dan sandalnya awet. Tak soal diejek 
anak kota dengan kaki nyeker begitu. Diejek 
kan tidak sakit. Tak usah membalas. Kalau 
dijitak, baru balas menjitak. Tapi pernah juga 
Pulung tidak membalas ketika dijitak anak 
kopral tetangga Oom Wi. Soalnya anak kolong 
suka main keroyok. Pulung diam saja. Bagus, 
kata Tante Rus. Kalau Pulung bikin ribut di 
asrama, anak-anak kolong itu bisa benci Oom 
Wi dan Tante Rus. Anggap saja menitipkan Oom 
dan Tante di sana. Mengalah sedikit. Biar hati 
gondok, kepala harus dingin. 

"Aku yang di depan, ya?" tanya Polan, 
mengharap jawabannya 'jangan'. 

Tapi Pulung mengangguk! Polan mengerjap-
ngerjapkan lagi matanya. 

"Sudah! Jangan main mata lagi!" 
"Keterusan!" 



"Kalau polisi kayak kamu, lekas mati, Pol!" 
"Masa?" 
"Oom Wi pernah cerita tentang temannya 

yang menyamar dan masuk ke sarang bandit. 
Polisi itu punya kebiasaan menggerak-gerakkan 
ujung hidungnya tanpa sadar. Seperti kau 
mengerjap begitu. Penyamarannya gagal. 
Banditnya mengenal kebiasaan itu sebagai 
kebiasaan salah seorang anggota polisi." 

"Banditnya ditangkap?" 
"Ya." 
"Polisinya naik pangkat?" 
"Masuk Taman Makam Pahlawan!" 
Polan takut mengerjap lagi. Tapi memang 

susah. 
 

*** 
 

OOM WI terbahak-bahak sampai beberapa 
kali terbatuk. Meskipun Tante Rus tidak 
terbahak begitu, senyumannya juga sama 
dengan bahak suaminnya. Siapa mau percaya 
khayalan seorang anak kecil macam Pulung? 
Nansy diculik dan disandera kawanan bandit, 
bukankah lucu? Oom Yan dipaksa membawa 
Nansy palsu ke rumah Oma Angklik bukankah 
tidak masuk akal? 

"Kau terlalu banyak nonton tivi," kata Oom 
Wi. "Khayalanmu tinggi. Yah, anak sekarang 
suka berkhayal. Beda dengan jaman Oom Wi 
anak-anak dulu." 

Pulung duduk di kursi empuk punya Oom 
Wi itu dengan gelisah dan mendongkol. Tante 
Rus menyediakan teh manis yang dingin. Oom 



Wi menyilangkan kaki kanannya hingga 
bertumpu di atas lutut kiri. Digoyang-
goyangkannya kaki itu. Gayanya membuat 
Pulung makin kesal saja. 

"Waktu aku kecil dulu, tidak ada tivi. Anak-
anak desa bermain dengan bebas di alam 
terbuka. Itu lebih sehat. Tidak membuat anak 
doyan berkhayal yang bukan-bukan. Main di 
kali, kuburan, lapangan, dan di alam terbuka 
lainnya, lebih bermanfaat. Di tengah alam, 
anak-anak terlatih untuk melakukan perbuatan 
nyata. Tidak melamun yang bukan-bukan." 

"Minumnya dulu, Lung," menyelip suara 
Tante Rus. "Ibu baik-baik saja, ya?" 

Pulung diam. Minuman memang direguk. 
Tapi keramahan Tante Rus tidak dibalasnya. 
Biar saja. Tante Rus itu kan isterinya Oom Wi. 
Sekarang Oom Wi brengsek. Tidak percaya 
laporan Pulung, apa tidak brengsek? Padahal 
itu hasil penyelidikan yang lengkap dan 
bermutu. 

"Oom!" Polan ikut mendesak, biar jangan 
jadi kambing dungu saja seperti biasanya. 
"Kalau aku jadi Oom Wi, aku akan menyelidiki 
perkara ini! Biar naik pangkat!" 

Tante Rus tertawa mendahului suaminya. 
Dicubitnya pipi Polan. 

"Kau lucu, Lan!" serunya. 
"Pol, Tante!" 
"Kau lucu, Pol! Senang kalau Oom Wi naik 

pangkat, ya?" 
"Senang, dong!" 
"Habis kopral satu lalu apa, Pol?" 
Polan melirik Pulung. Matanya mengerjap. 



"Sersan dua," bisik Pulung. 
"Sersan dua, Tante! Jadi manggilnya nanti 

Pak Sersan Dua, ya?" 
"Pak Sersan saja!" 
Pulung menoleh ke kiri, ke arah Tante Rus 

yang duduk dekat pintu ruang dalam. 
"Aku juga senang Oom Wi jadi Pak Sersan!" 

seru Pulung. "Biar seperti itu, orang gila yang 
suka baris di tengah jalan!" 

"Apa kau?" Oom Wi melotot. "Sama Oomnya 
ngomong sembarangan! Orang kampung tidak 
tahu aturan!" 

"Marah nih, Oom?" 
"Belum pernah makan sepatu?" 
"Makan tanah pernah!" 
Oom Wi tertawa gelak-gelak. Ingat 

kenangan tiga tahun yang lalu di suatu malam 
Minggu. Ia mengajak Pulung memancing 
semalaman di sungai. Pulung mengantuk. 
Disuruhnya makan kue apem biar jangan 
mengantuk saja. Karena sambil memejamkan 
mata, Pulung salah ambil. Yang dipungut dan 
dikunyahnya segumpal tanah liat untuk 
menyimpan cacing! 

"Ih! Jorok!" Tante Rus yang pernah 
mendengar cerita itu dari Oom Wi berseru. Lalu 
dia bergidik seperti jijik. "Hauk!" dia malah 
hampir muntah. 

Pulung bangkit. Berusaha tidak 
memperlihatkan kesalnya pada Oom Wi, agar 
Tante Rus jangan tidak enak hati. Tapi nada 
suaranya masih penuh kekesalan, "Sayang aku 
anak kecil dari kampung! Kalau aku orang kota 
dan sudah dewasa, pasti omonganku dipercaya 



orang!" 
"Kalau omonganmu masuk akal, orang juga 

mau percaya!" sambut Oom Wi. 
"Kalau aku jadi Oom Wi, aku akan pergi ke 

rumah sakit!" 
"He, pikirmu aku sakit, apa?" 
"Aku akan tanya pada kepala rumah sakit. 

Apa benar tiga tahun yang lalu ada gadis cilik 
yang bernama Nansy Evangeline berobat karena 
penyakit buta warna! Di kota ini tidak banyak 
orang sakit begitu. Pasti mudah cari arsipnya!" 

"Kau mengajari Oom kamu, ya?" 
"Kubilang kalau aku jadi Oom Wi. Sayang 

aku cuma Pulung, anak kampung yang suka 
berkhayal. Pol! Pulang, Pol!" 

Pulung berjalan ke luar tanpa pamitan. 
Tante Rus mengejarnya. 

"Apa-apaan baru datang terus pulang?" 
Pulung melenggang saja. Lalu menuntun 

sepedanya lewat pagar yang terkuak. Polan 
bingung. Ia berdiri di pintu. 

"Terpaksa ikut pulang deh, Tante!" 
"Kamu di sini saja!" 
"Bisa marah dong komandan itu!" 
Oom Wi bangkit dari kursinya. 
"Kayak anak perempuan saja si Pulung itu! 

Suka ngambekl" 
Polan kesal juga pada Oom Wi. Jangankan 

Pulung, dia sendiri sebenarnya mau ngambek 
juga. Hanya tidak sampai hati pada Tante Rus. 
Kalau dua-duanya ngambek, besok pasti Tante 
Rus datang ke rumah. Ia akan ribut tanya itu-
ini pada Ibu. 

Memang, siapa mau percaya pada khayalan 



Pulung itu? Siapa mau percaya? Padahal tidak 
mustahil apa yang dikhayalkannya bisa benar-
benar terjadi. Bukti-bukti telah lengkap. Kalau 
Oom Wi mau berpikir sedikit saja, pasti dia 
akan segera menghubungi rumah sakit untuk 
memeriksa arsip. Seperti yang dikatakan 
Pulung tadi. Pulung bisa mengatakannya, 
karena dia juga suka nonton film detektif di teve 
umum di depan balai desa. Pada teksnya sering 
terbaca usaha pemeriksaan arsip rumah sakit. 
Ya, film teve! sedikit banyak memang karena 
pengaruh film teve itu maka Pulung berlagak 
seperti detektif saja. Juga karena rasa 
kagumnya pada Oom Wi, pemuda desa 
pemancing ikan yang kini bisa jadi polisi. Di 
desa itu, hanya Oom Wi seorang yang jadi 
polisi. Pangkatnya pun cukup tinggi, kopral 
satu! Bagaimana tidak tinggi? Di bawah kopral 
satu masih ada lima tingkat kepangkatan lagi! 
Kalau dibanding dengan jendral, memang masih 
jauh. Jauh sekali, seperti Medan! 

Kalau Medan tak jauh, Pulung sudah 
melompat ke sana. Akan dilihatnya apa yang 
terjadi pada diri Nansy sebenarnya. Nansy yang 
pirangnya lembut, yang matanya bersemu biru 
dan tidak penggugup! Nansy! Alangkah malang 
nasibmu. Di mana kau kini berada, aku tak 
tahu. Semalam kulihat wajahmu di bulan 
sepotong. Kulihat kau dalam mimpiku! 

"Mas! Kok sepedanya dituntun saja?" 
Pulung terperanjat dari lamunannya. Ia 

menaiki sepeda itu. 
Kalau saja dia bukan hanya anak kecil... 

 



*** 
 

PECI HITAM melekat di kepalanya. 
Letaknya agak miring. Rambutnya yang kaku 
seperti mengusir peci itu dari kepala. Bila 
melangkah, kepala bergoyang-goyang. Dengan 
sendirinya peci itu ikut bergoyang. Kadang dia 
ketinggalan. Kepala sudah ke bawah, peci 
terlambat turunnya. Rambut kaku 
mendesaknya. Peci itu pun miring tak menentu. 
Makin jauh Pulung melangkah, pecinya makin 
miring saja. Dulu pernah dia heran mengapa 
pecinya sering terjatuh kalau dibawa berjalan. 
Pernah takut juga. Kata teman-teman mengaji, 
kalau peci jatuh dengan sendirinya, pasti 
disenggol oleh tangan jin. 

Karena rasa heran itu, Pulung mengadakan 
penyelidikan selama berbulan-bulan mengapa 
pecinya selalu terjatuh kalau dia berjalan satu 
kilometer. Rupanya karena terdesak rambutnya 
yang kaku. Dia tertawa setelah mengetahui 
hasil penyelidikannya. Sekarang bila pecinya 
sudah mulai miring, ia akan membetulkannya 
biar jangan terjatuh. Tetapi pada saat 
pikirannya kusut, peci itu mau miring mau 
tegak, tidak dihiraukannya lagi. 

Kusut! Tak ada orang yang percaya akan 
penyelidikannya terhadap Nansy. Sampai Oom 
Wi pun menertawakannya. Padahal dia itu polisi 
sungguhan. Harus bagaimana sekarang? 
Membiarkan saja hal itu? Pulung menatap 
bulan sepotong. Ada lagi gurat-gurat hitam di 
bentuk setengah lingkaran yang keperakan itu. 
Berlama-lama dia menatap. Nansy! Ada 



wajahmu di bulan sepotong! 
Pulung menunduk sedih. Tak tega menatap 

Nansy. Adiknya, sahabatnya, teman baiknya, 
berwajah sedih di bulan sana. 

"Mas!" Pulung berhenti melangkah di jalan 
berdebu yang penuh batu berserak. Polan 
berlari menjemputnya. Kelihatannya sejak tadi 
Polan menunggunya. 

"Tadi Oom Yan ke sini!" 
"Kapan?" 
"Waktu Mas Pulung masih di langgar!" 
"Apa katanya?" 
"Dia ngobrol sama Bapak dan Ibu." 
"Ngobrol saja?" 
"Cari Mas Pulung!" 
"Apa kata Bapak?" 
"Tidak apa-apa. Tapi Oom Yan pesan 

supaya Mas Pulung ke sana sekarang." 
Pulung memikirkannya. Ke rumah Oma 

Angklik sekarang? Pasti Oom Yan akan 
mengatakan sesuatu. Mengatakan saja atau... 
ah! Siapa tahu Oom Yan ikut dalam komplotan 
bandit? Tapi mana mungkin itu? 

"Kita ke sana, yuk!" 
"Tunggu, Pol. Apa kaupikir Oom Yan tidak 

akan memusuhi kita?" 
"Masa dia musuh?" 
"Atau... atau dia mau menyuap kita! Biar 

kita menghentikan penyelidikan itu! Siapa tahu, 
Pol?" 

"Menyuap? Pakai duit, ya?" 
"Memang sampah!" 
"Banyak, ya?" 
"Mana aku tahu?" 



"Terima saja! Duitnya kita pakai buat beli 
sepeda! He, tahun depan kau harus bersekolah 
di kota. Enakkan, naik sepeda baru? Sepatumu 
juga tidak jelek lagi. Itu, sepatu karetmu itu 
dikasihkan Gogor saja! Dia kan lagi bingung 
sepatunya sudah jebol!" 

Polan heran melihat Pulung menatapnya 
tajam-tajam. Mulutnya terkatup. Marah dia. 
Pasti sedang marah dia. 

"Eh... kok diam? Kenapa, sih?" Polan 
gugup. 

"Kalau kau ngomong sekali lagi, kutampar 
mulutmu!" 

"Heh! Ngomong apa?" 
"Kau mau terima uang suap. Lalu kita 

biarkan Nansy dalam bahaya?" 
"Eh, ya tidak." 
"Pergi ke rumah Oom Yan sendiri! Minta 

duitnya. Beli sepeda baru, sepatu baru, mulut 
baru..." 

"Kok mulut baru?" 
"Mulutmu bisa rusak kalau kupukul, tahu? 

Mau coba?" 
Pulung pura-pura mengepalkan tinjunya. 

Polan mundur dua langkah. Bodoh Polan. Mana 
pernah Pulung memukul dengan tinju 
mengepal? Memukul dengan tinju begitu tidak 
menguntungkan. Yang dipukul tidak begitu 
sakit, yang memukul bisa terkilir jarinya. 
Seminggu jari terkilir masih sakit. Dua hari 
kepala benjol kena pukul sudah sembuh! Itu 
rugi. Memukul ada tekniknya. Hanya jagoan 
sejati yang tahu teknik memukul itu. Teknik 
yang berbahaya bagi lawan. Jangan 



sembarangan dipakai. Menyakiti dan 
mencelakai sesama kita, itu dosa besar. Pulung 
tak pernah sembarangan ringan tangan. 
Berbeda dengan Tugi. Jagoan dalam 
khayalannya sendiri. Nyatanya, dia bisa 
jungkir-balik di tanah lapangan. Tugi bilang 
pada Polan, dia kalah karena berkelahi di 
kegelapan malam. Polan percaya saja. Kalau 
Tugi bilang pada Pulung, akan dibantahnya 
ucapan itu. Berkelahi di kolong meja sekalipun, 
seorang jagoan tetap bisa menang. Maka tak 
mudah jadi jagoan. Sok jago, itu yang mudah. 
Polan pun bisa. Seperti ketika dia memukul 
Gono yang lemah. 

"Kau... kau suka galak padaku, Mas...," 
suara Polan memelas. 

Pulung merasa iba pada adiknya. Polan ini 
apa bedanya dengan Gogor dan Gono? Lemah 
tak berdaya. Harus selalu dilindungi. Pulung 
sedih memikirkannya. Kelak bila Polan dewasa, 
apa harus selalu dilindungi? Tidak bisa berdiri 
sendiri? 

"Bapak itu orang miskin, Pol," kata Pulung 
tiba-tiba. 

Adiknya tidak tahu ke mana arah 
pembicaraan itu. 

"Tapi Bapak orang jujur. Bapak tidak mau 
curang dan menggelapkan uang yang bukan 
miliknya. Ingat kata Ibu, kan? Ibu selalu 
menceritakan kejujuran Bapak. Maksud Ibu 
pasti agar kita juga baik dan jujur seperti 
Bapak." 

"Bapak galak seperti kau!" Polan mencetus, 
belum paham benar apa maksud kakaknya. 



"Biar galak Bapak tidak jahat. Bapak tidak 
sembarangan menghukum kita. Aku lebih 
sering dihukum daripada kau. Aku memang 
sering membuat Bapak marah. Kalau Bapak 
jahat, hukumannya tidak hanya mengikat di 
pohon pisang atau menyekap di kamar." 

"Itu siksaan!" 
"Di batang pohon pisang itu aku tidak 

menderita. Wak Solikun sering menyuruhku 
berdiri dengan dua tangan, sedang kaki diikat 
di pohon." 

"Itu juga jahat!" 
"Sebenarnya itu juga latihan. Kau tahu? 

Dalam perkelahian orang tidak selamanya bisa 
berdiri dengan kaki. Kadang terpaksa harus 
berdiri dengan tangan. Kadang juga terpaksa 
harus menggunakan kaki untuk bergantung. 
Lihat saja film kung fu itu." 

"Hukuman Bapak apa sama dengan 
hukuman gurumu?" 

"Hukuman Bapak lebih ringan. Tapi 
maksudnya sama. Kalau aku disekap di kamar 
dan tidak diberi makan, itu sebenarnya latihan 
menderita. Kita berpuasa dengan niat dan 
makan sahur. Tapi hukuman itu tidak. Pernah 
dengar cerita ketika desa kita dilanda kelaparan, 
Pol? Banyak orang mati kelaparan. Tapi keluarga 
Bapak dan Kakek tidak menderita apa pun. 
Mereka terbiasa hidup kurang makan." 

Polan diam. Mulai memahami ucapan 
kakaknya. 

"Bapak kita orang jujur, Pol," Pulung 
melangkah memasuki halaman rumahnya. 
Polan mengikutinya. 



"Biar miskin dia tetap jujur. Masa kita tidak 
bisa jujur seperti Bapak?" 

"Aku jujur! Tidak suka bohong! Kalau... 
kalau tidak terpaksa!" 

"Menerima uang suap dari Oom Yan, itu 
jujur juga?" 

"Tadi kan Mas Pulung yang menyuruh!" 
"Ya! Pergi sana! Jangan lupa beli mulut 

baru!" 
Polan berhenti melangkah. Pulung 

menghilang di balik pintu. Dia langsung masuk 
kamar dan berkemas. Dilipatnya pakaian 
seragam sekolah. Dimasukkannya ke dalam tas 
plastik bersama sepatu dan buku yang 
dibungkus kertas koran bekas. Sesudah itu, ia 
mendekati Bapak yang duduk merokok di ruang 
depan. 

"Pak... aku...," mulutnya agak kelu. 
"Minta apa? Bapak belum gajian!" 
Belum gajian. Bapak memang tidak pernah 

gajian. Tapi bukan soal gajian atau belum, 
Pulung menghadap Bapak. 

"Kata Wak Solikun, aku harus tinggal di 
langgar untuk... untuk..." 

"Untuk apa?" 
"Latihan, Pak." 
"Kok harus tinggal di langgar? Kau biasa 

pulang malam, kan? Selesai latihan pulang 
saja!" 

Pulung gelisah. Asap rokok gulungan 
tembakau dengan daun kawung mengepul dari 
mulut Bapak. Menyesakkan nafas. 

"Soalnya... kata Wak Solikun... aku harus 
rajin mengaji. Biar cepat katam." 



"Pamit ibumu!" 
Pulung bangkit dari kursi di depan Bapak 

dengan lega sekali. Pamit Ibu mudah saja. 
Memperoleh ijin Bapak itu yang sulit. Bapak 
tidak pernah bilang ya. Tadi pun tidak. Hanya 
menyuruh pamit Ibu. Tandanya Bapak 
mengijinkan. 

"Mau ke rumah Nansy, ya?" tanya Ibu 
ketika Pulung menghampirinya. 

"Aku harus tinggal di langgar, Bu. Tapi..." 
Pulung melirik Bapak. Syukur, Bapak tidak 

menoleh ke arahnya. Pulung berbisik ke dekat 
Ibu, "Kalau Oom Yan tanya, jangan kasih tahu 
aku di sana, ya Bu!" 

"Kenapa? Dia mencarimu!" 
"Jangan! Aku tidak mau ketemu Oom Yan!" 
"Kau nakal pada Nansy, yaa?" 
"Tidak. Tidak. Soalnya... begini, Bu. Wak 

Solikun marah kalau ada yang mencariku selagi 
aku latihan." 

"Kau pintar bohong, ya?" 
"E, Ibu tidak percaya! Tanya saja sana ke 

Wak Solikun!" 
Ibu tersenyum. Entah dia tahu dibohongi 

Pulung entah tidak. Pokoknya asal Ibu 
tersenyum, segera saja pergi! Jangan lama-
lama, nanti senyum Ibu berhenti. Ganti 
bertanya itu dan ini. Sulit lagi. 

Pulung-pun buru-buru pergi menjinjing tas 
plastik. Peci hitamnya jatuh di depan Bapak. 
Aduh, bisa salah paham Bapak. Disangka 
kurang hormat nanti. Untung Bapak diam saja. 
Pulung bergegas ke luar sambil menekan 
pecinya. Kain sarungnya-pun dililitkan saja di 



pinggang. Sandal jepitnya berbunyi cekit-cekit 
pada setiap langkahnya. 

"Mas!" Polan mencegat langkah Pulung. 
"Aku mau mengungsi. Jangan beri tahu 

siapa-pun aku di langgar Wak Solikun! Ngerti?" 
"Kenapa di sana?" 
"Kau bukan anggotaku lagi. Kau 

berkhianat!" 
"Lho! Berkhianat bagaimana?" 
"Kau mau menerima uang suap!" 
"Tidak! Demi Allah tidak!" 
Pulung ingin tertawa melihat wajah adiknya 

tegang. Tapi ia berlagak galak lagi. "Kalau tidak, 
teruskan penyelidikanmu!" 

"Bagaimana, dong?" 
"Pikirkan apa saja yang bisa kaulakukan. 

Ngerti? Kalau Oom Yan ke sini, bilang kau tidak 
tahu aku di mana." 

"Ya." 
Pulung melangkah. Bulan sepotong masih 

di langit, biru. Nansy masih juga di sana. 
Masihkah dia di Medan? 

"Tuhan, lindungi sahabatku," bisik hati 
Pulung. 

Dia menunduk. Sedih hatinya. Malam ini 
dia terpaksa mebohongi Bapak, Ibu, dan Polan. 
Dia, mengungsi ke langgar Wak Solikun 
sebenarnya karena Oom Yan mencarinya. 

Bohong! Dia telah melakukan kebohongan. 
Padahal kebohongan itu lawan kata dari 
kejujuran. Ah, dia juga tidak jujur. Tidak seperti 
Bapak. 

 
*** 
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BULAN itu ada lagi di langit. Pukul sepuluh 
malam. Pulung tergolek di lantai langgar yang 
dingin. Dia sedih. Sejak semalam dia dikucilkan 
di langgar itu. Teman-teman mengajinya seperti 
menjauhi dia. 

Bahkan sikap Wak Solikun tidak seperti 
biasanya. Tak acuh saja. Pulang sekolah tadi, 
Pulung langsung ke langgar. Wak Solikun 
biasanya akan mengajaknya makan siang. 
Tetapi tadi tidak. Selesai sholat dhuhur, Wak 
Solikun makan sendiri saja. Kalau Dukri anak 
Wak Solikun itu tidak mengantarkan sepiring 
nasi ke langgar, Pulung bisa kelaparan. Dukri 
datang lagi. 

"Lung! Sini!" serunya seraya melambaikan 
tangan Pulung mendekati Dukri yang berdiri di 
depan pintu langgar. Dukri lebih tua dari 
Pulung. Kalau sekolahnya tidak macet, Dukri 
sudah kelas dua SMP. Sayang dia tidak naik 
kelas dan berhenti sekolah karena malu. 

"Bapak memanggilmu," bisik Dukri. 
Anak itu menunjuk ke halaman langgar 

yang merupakan sebuah tanah lapang agak 
luas. Berbatasan dengan dinding rumah Wak 
Solikun. Di halaman langgar itu berdiri dua 
kursi kayu. Pada salah satu kursi itu Wak 
Solikun duduk. Pulung menghampirinya. 

"Duduk!" perintah Wak Solikun. Nadanya 



dihentakkan, benar-benar merupakan perintah, 
bukan keramahan belaka. Pulung duduk di 
sebelah kiri Wak Solikun di atas kursi kayu itu. 
Dukri segera menghilang ke dalam rumahnya. 
Angin bertiup. Daun-daun pohon pisang 
berkeresakan. Di antara daun pohon pisang, 
bulan sepotong menyelip. Tak ada wajah Nansy 
lagi. Karena Pulung tidak sedang 
mengkhayalkan wajah Nansy di sana. Khayalan 
tentang Nansy buyar bila di dekatnya ada Wak 
Solikun dengan wajah angker begitu. 

"Malam ini tidak ada latihan," kata Wak 
Solikun. 

Suaranya serak dan berat. "Anak-anak 
sudah kusuruh pulang. Tahu sebabnya?" 

"Tidak, Wak." 
Wak Solikun memandang jauh ke depan. 

Ke kebun rambutan yang belum berbuah di 
belakang rumahnya, ke arah samping kanan 
dari langgarnya, "Aku ingin bertanya padamu." 

"Ya, Wak." 
"Ilmu silat itu untuk apa?" 
Pulung melirik ke wajah Wak Solikun. Tak 

jelas orang itu sedang marah atau tidak. 
Mendengar nada suaranya, kelihatannya dia 
sedang marah. Lebih-lebih kalau diingat sejak 
semalam sikapnya tak acuh saja pada Pulung. 
Kalau Wak Solikun tak acuh, anak-anak 
muridnya ikut-ikutan. 

"Jawab!" 
"Untuk... untuk... bela diri, Wak!" 
"Bela diri. Kalau diserang, membela diri, 

begitu, kan? Membela diri, artinya menjaga diri 
dari bahaya. Kalau bahaya datang, kita 



mengelak dan sekaligus memusnahkan bahaya 
itu. Kita dipukul, kita harus mengelak. Tidak 
usah membalas memukul. Kecuali kalau 
terpaksa harus membekuk lawan. Membekuk 
tidak harus menyakiti, kan? Kita hanya boleh 
mengunci gerakan lawan agar dia tidak berdaya 
untuk menyerang lagi. Kalau terpaksa tidak 
bisa membekuk, kita baru boleh memukul. Itu 
pun dilarang menyakiti sampai lawan cedera. 
Mengerti?" 

"Ya, Wak." 
"Pendekar sejati bukan orang yang selalu 

bisa berkelahi. Melainkan orang yang bisa 
menghindarkan diri dari perkelahian! Manusia 
dikaruniai akal oleh Tuhan. Gunakan akal 
dulu. Dengan mulutmu, coba kau berbicara 
untuk menghindarkan diri dari perkelahian 
untuk mencari perdamaian. Kalau tidak bisa, 
baru gunakan otot dan jurusmu." 

"Ya, Wak." 
"Kalau ada orang yang mengumpulkan 

orang lain untuk diadu seperti cengkerik, apa 
namanya, Lung?" 

Jantung Pulung berdetak kencang sekali. 
Peristiwa di lapangan sepak bola itu, siapa yang 
melaporkannya pada Wak Solikun? Di antara 
anak-anak yang ikut ke sana tak ada murid 
mengaji Wak Solikun. Tapi mereka pasti 
berceloteh ramai. Menceritakan dengan gembira 
kekalahan Tugi melawan Gruno. Menceritakan 
betapa Tugi yang sok jago itu lari pontang-
panting begitu ditinggal seorang diri di tengah 
lapangan. Itu cerita lucu. Juga cerita yang 
menyenangkan. Sebab sejak saat itu Tugi tidak 



lagi berlagak sok jago. Cerita bersambungan 
dari mulut ke telinga. Dari mulut lainnya ke 
telinga lainnya. Sampai ke telinga murid Wak 
Solikun. Sampai juga pada akhirnya ke telinga 
Wak Solikun. Jadi jelaslah kini, mengapa sejak 
semalam Wak Solikun tak acuh padanya. 
Padahal biasanya, Wak Solikun paling akrab 
dengannya. Bila kulah langgar kurang air, Wak 
Solikun tak akan menyuruh Dukri atau 
muridnya yang lain untuk mengisinya. Wak 
Solikun hanya mau menyuruh Pulung. Bila dia 
perlu membersihkan kebun rambutannya, dia 
akan mengajak Pulung. Murid yang lainnya 
akan merasa malu dan dengan sendirinya 
mereka ikut. 

Bahkan juga Mak Solikun, emak si Dukri 
itu, akan memanggil Pulung kalau dia repot 
mencuci piring dan mengisi gentong air di 
dapurnya. Bukan memanggil anaknya sendiri. 

Alangkah senang diperlakukan istimewa 
oleh guru dan keluarga guru itu. Tetapi sejak 
semalam Pulung datang membawa tas plastik 
berisi baju, buku, dan sepatunya, Wak Solikun 
tidak mengacuhkannya. Alangkah sedihnya! 

"Kau anak Pak Bayan," suara Wak Solikun 
terdengar lagi. "Kalau kau sudah dewasa nanti, 
seharusnya kau bisa berkedudukan lebih tinggi 
dari bapakmu. Dulu bapakmu itu Lung, sejak 
kecilnya telah memperlihatkan bakatnya 
sebagai pemimpin. Kami sama-sama mengaji di 
langgar ini, langgar mendiang ayahku. Umurku 
jauh lebih tua dari umur ayahmu. Tapi aku 
sering menuruti perintahnya. Di langgar ini 
dulu, dia adalah pemimpin para santri. Ketika 



desa kita diganggu gerombolan, ayahmu sudah 
remaja. Dia memimpin para santri untuk 
bersiaga menjaga desa dari gangguan 
gerombolan. Dengan bantuan tentara, 
gerombolan bisa ditumpas. Tetapi tanpa 
bantuan pemuda desa dan kelompok para 
santri pimpinan ayahmu, tentara tidak bisa 
berbuat banyak. Gerombolan bisa menghilang 
dengan cepat begitu mereka selesai merampok 
penduduk. Pernah dengar cerita itu, Lung?" 

"Tidak, Wak... Bapak tidak pernah 
menceritakan-nya." 

"Yah, itu sifat bapakmu. Tak pernah 
menceritakan kehebatan diri sendiri. Kalau dia 
berpendidikan tinggi, dia tidak hanya jadi 
kebayan desa. Mungkin dia bisa jadi camat atau 
bupati. Dia berbakat sebagai pemimpin. Kenapa 
kau tidak seperti dia, Lung? Kenapa kerjamu 
hanya memimpin teman-temanmu untuk 
berkelahi?" 

"Saya... saya ingin memberi pelajaran pada 
Tugi agar dia tidak sok jago lagi, Wak." 

"Memberi pelajaran? Orang yang bisa 
memberi pelajaran adalah orang yang sudah 
mampu memberi contoh perbuatan yang baik. 
Apa kau sudah lebih hebat dari Tugi? Apa kau 
juga tidak sok jago seperti dia? Kau tidak 
pernah menyakiti orang yang lebih lemah dari 
dirimu sendiri? Tidak pernah menggertak 
dengan jurusmu? Sedang adikmu saja sering 
kautakut-takuti dengan pukulanmu. Belum lagi 
anak lain. Itu bukan sok jago namanya, Lung?" 

Pulung tak menjawab. Kepalanya 
tertunduk. 



Gelisah dia duduk di kursi kayu yang 
keras. Dari kayu jati, tapi sudah reyot sekali. 

"Mestinya kau bisa menuruni sifat 
kepemimpinan bapakmu. Langgar tua itu dulu 
menjadikan bapakmu seorang pemimpin, 
walaupun hanya pemimpin kecil saja. Tetapi dia 
bukan pemimpin anak nakal yang mau diadu 
seperti ayam atau cengkerik. Lung, kaupikir 
mengadu sesama makhluk itu bukan dosa? 
Apalagi mengadu sesama manusia. Kau jahat 
sekali, Lung. Tak guna kau mengaji sampai 
sepuluh kali katam Al-Quran sekalipun, kalau 
hatimu masih biadab hingga kau tega mengadu 
sesamamu." 

Pulung bangkit. Ia hendak mencium tangan 
Wak Solikun untuk menyatakan maafnya. Tapi 
Wak Solikun juga bangkit dari kursinya. 
Tangannya menguraikan kain sarung dan 
mengambil peci. Diletakkannya peci dan kain 
sarung itu di kursi yang tadi didudukinya. Lalu 
dia berdiri saja. 

"Kau belum apa-apa, Lung," katanya. "Kau 
lihat sumur langgar itu? Sejak bapakmu masih 
kecil, sumur itu telah ditimba airnya oleh 
beribu-ribu orang. Pernah kaulihat sumur itu 
kering?" 

"Tidak, Wak." 
"Seperti sumur itulah ilmu yang bisa 

kautimba!" 
Wak Solikun berjalan ke tengah halaman. 

Pulung mengikutinya. 
"Semakin banyak kauambil airnya, akan 

semakin banyak pula sumber mengalirkan air 
itu ke dasar sumur. Air tak akan pernah habis. 



Sejak bertahun lalu. Begitulah ilmu yang harus 
ditimba. Tak akan ada habisnya. Jangan 
bangga kau bisa memenuhi kulah itu. 
Memenuhi kulah belum berarti kau bisa 
menimba habis semua air di sumur. Paham? 
Ilmu yang kau miliki sekarang, hanyalah seperti 
kulah itu. Tetapi sumber ilmu yang harus kau 
timba lagi, masih belum habis. Jangan cepat 
puas dan merasa jago. Padahal kau belum apa-
apa. Akan kubuktikan bahwa kau benar-benar 
belum apa-apa..." 

 
Tiba-tiba, sangat tiba-tiba, kaki kanan Wak 

Solikun berkelebat kencang sekali ke arah 
kanannya. Menghantam deras kepala Pulung 
sebelah kanan. Bila sisi kanan telapak kaki 
Wak Solikun itu menghantam kepala Pulung, 
bisa langsung pingsan anak itu. Masih untung 



kalau dia tidak menderita gegar otak berat. 
Pulung tidak bersiaga. Dia tak sempat 

mengelak dengan menarik kepalanya ke 
belakang atau merunduk. Dia menahan 
serangan itu dengan tangan, ditekuk untuk 
melindungi kepalanya. Akibatnya luar biasa. 
Tangan kanannya terasa dihantam batu sebesar 
kepala. Memar sekali. Bahkan tenaga hantaman 
kaki itu demikian kuatnya, sampai tubuh 
Pulung terguling-guling tanpa ampun. 

Kopiahnya entah di mana. Sandalnya entah 
di mana. Sedang kain sarungnya koyak. Tubuh 
dan bajunya kotor penuh tanah kering. Dia 
serentak bangun dan bersiaga. Ia pasang kuda-
kuda. Siap menerima serangan berikutnya. 
Tetapi Wak Solikun, tidak menyerang. 

"Itu baru seperempat tenaga yang 
kugunakan," kata Wak Solikun. "Bisa kau 
bayangkan kalau kupakai setengah tenagaku?" 

Pulung mendekat ke tengah halaman. Ia 
pasang kuda-kuda lagi. Siap menerima 
tendangan. Tapi Wak Solikun tidak menyepak. 
Ia menjulurkan tangannya ke wajah Pulung. 
Pulung menangkis dan menarik kepalanya ke 
belakang. Tetapi itu belum berarti dia selamat. 
Kaki kanan Wak Solikun bergerak cepat ke arah 
kiri tubuh pendekar tua itu. Menghajar telak 
pinggul kiri Pulung. Kembali anak itu terguling. 
Dia tidak bisa bangkit karena kaki kirinya 
terasa lumpuh. 

"Kau bisa mati kalau yang kuserang 
dadamu," kata Wak Solikun tenang. "Bangun!" 

"Aduh... tidak bisa, Wak!" 
"Bangun! Atau kuhajar lagi!" 



Wak Solikun benar-benar mengangkat kaki 
kanannya. Pulung berguling di tanah. 
Sambaran kaki Wak Solikun lewat di atas 
kepalanya. Bunyinya seram sekali. Wuuuut! 
Seperti ada badai lewat di atas kepala saja. Bila 
kepala itu tidak cepat menunduk, apa jadinya? 

Tetapi Pulung tidak bisa lega begitu saja 
karena telah lolos dari serangan. Sebab kaki 
kanan Wak Solikun yang menyambar itu kini 
bertumpu di tanah sebelah kanan Pulung agak 
ke depan. Tubuh pendekar tua itu membalik 
dan menunduk. Kaki kirinya menyambar deras 
ke kepala Pulung! 

Pulung tak bisa mengelak lagi. Ia pasrah 
saja. Mati pun jadi. Dipejamkanhya matanya. 
Siap menanti kematian. Dan kaki Wak Solikun 
kini telah sampai di pelipis kiri Pulung! Sampai 
dan berhenti di sana. Tidak menghajar lagi. 
Kaki itu diam. Yang tidak diam mulut Wak 
Solikun. Dengan masih menempelkan kaki di 
pelipis Pulung dan tubuh masih merunduk ke 
depan, dia berkata, "Kau hanya punya satu 
kepala, Lung. Yang satu itu bisa terbang kalau 
tidak kuhentikan seranganku. Percaya?" 

"Ya, Wak...," Pulung meringis. Pinggulnya 
luar biasa sakit. Juga tangannya. 

"Bangun!" 
"Aduh, Wak... tidak bisa bangun." 
"Cengeng! Pendekar sejati tidak cengeng! 

Kau bisa bangun kalau kau mau! Ayo bangun! 
Bangun!" 

"Kakinya, Wak..." 
"Bangun!" kaki Wak Solikun bergoyang 

hingga kepala Pulung pun bergoyang. 



Pulung ingat bagaimana cara mengatasi 
kesakitan di pinggul begitu. Ia memijit urat 
dekat pangkal pahanya. Lalu merayap bangun. 
Meski sakit kaki tidak lumpuh lagi. Tapi kaki 
kiri Wak Solikun itu, menekan lagi pelipis 
Pulung. Kembali dia terguling ke kanan. 

"Percaya, kau belum apa-apa? Kau hanya 
kulah kecil yang juga belum penuh!" 

"Ya, Wak..." 
Wak Solikun masih berdiri. Sekarang dia 

mundur dua langkah. Pulung bangkit dan 
menepuk-nepuk tubuhnya. Debu beterbangan 
di keremangan sinar bulan sepotong. 

"Meskipun misalnya kau telah berhasil 
menimba semua isi sumur, jangan merasa telah 
tamat mempelajari semua ilmu. Di alam luas 
yang diciptakan Tuhan ini, ilmu tak pernah 
habis dipelajari. Sampai pun kau tua dan akan 
mati, belajar terus sampai nyawamu putus. 
Mengerti?" 

"Ya, Wak..." 
Wak Solikun berjalan ke kursinya. Ia 

mengambil kain sarung dan pecinya. Sambil 
mengenakan peci, dia berkata lagi, "Hidup di 
dunia tidak hanya memerlukan kekuatan otot 
dan kemampuan jurus. Tuhan memberimu 
otak. Pakai otak itu untuk hidupmu. Isi dia 
dengan ilmu. Bisa berkelahi saja, belum berarti 
kau bisa hidup sebagai manusia seutuhnya. 
Ingat bapakmu itu. Seorang jago seperti dia 
hanya bisa jadi kebayan desa karena 
pendidikannya rendah. Jangan sampai kau 
putus seperti dia. Anak kebayan desa bisa jadi 
camat, bupati, menteri atau presiden! Bisa juga 



jadi polisi seperti pamanmu, tentara, dokter, 
insinyur, kiyai dan apa saja. Asal jangan jadi 
pencuri, penjahat, koruptor, penipu..." 

Pulung bisa berdiri di kakinya yang sakit. 
Ia melangkah untuk memungut pecinya di 
dekat kursi Wak Solikun. Kini Wak Solikun 
berjalan ke tengah halaman. Tiba-tiba saja, dia 
membalik dan menyerang dengan kekuatan 
penuh! Bila dengan seperempat kekuatan saja 
Pulung sudah jungkir-balik begitu, apa pula 
jadinya dengan kekuatan empat kali dari yang 
menghajar pinggulnya? 

Dia tidak bisa mengelak. Yang dekat 
dengannya adalah kursi itu. Ia, meraih kursi 
secepatnya dan dipakainya untuk menahan 
serangan Wak Solikun. Jika Wak Solikun mau, 
dia bisa menghentikan serangannya hingga 
kakinya tidak menghantam kursi itu. Seperti 
dia menghentikan serangan ketika kakinya 
akan menghajar pelipis kiri Pulung. Tapi Wak 
Solikun tidak menahan serangan kakinya. Tak 
ayal lagi kaki itu menghantam kursi. 

Pulung menjerit! Sandaran kursi itu pecah 
berkeping! 

Sebelum Pulung bisa menguasai perasaan 
terkejut Wak Solikun sudah berjalan 
meninggalkannya. 

"Besok dandani kursi itu!" perintahnya 
sambil berlalu membawa kain sarung dan 
menekan peci hitam di kepalanya. 

Pulung termangu. Kursi kayu jati itu 
berkeping sandarannya dipentur kaki tua Wak 
Solikun! Di bawah kursi itu Pulung berlutut. Ia 
meletakkan kepalanya dudukan kursi. 



Terdengar isak tangisnya yang lirih. Menangis 
anak itu, di bawah bulan sepotong yang tidak 
ada lagi bayangan wajah Nansy-nya. 

Bukan sakit yang membuatnya menangis. 
Tapi perasaan sedih karena dia telah menjadi 
murid yang mengecewakan gurunya. Dia telah 
mengadu sesamanya seperti mengadu ayam! 
Dia telah menghasut anak lain untuk berkelahi, 
padahal mengadu cengkerik pun belum pernah 
dilakukannya! 

Saat itu Pulung menyadari, ilmunya belum 
seberapa. Hanya sekulah kecil yang juga belum 
penuh. Di sumur itu masih ada sejumlah ilmu 
yang tidak akan kering ditimba seribu manusia. 
Jurus yang diperlihatkan Wak Solikun untuk 
menyerangnya bukankah jurus maut yang 
seumur hidupnya sekali itu dilihatnya? Jurus 
yang bisa membunuh manusia. Tetapi Wak 
Solikun bukan pembunuh. Dia bahkan tak 
pernah menyakiti sesamanya, kecuali dalam 
latihan-latihan keras bagi murid-murid pilihan. 

Ingat Pulung akan nasihat Wak Solikun 
pada awalnya dia datang sebagai murid 
mengaji. Dia akan diajari ilmu silat untuk yang 
pertama kalinya. Ketika itu Wak Solikun 
mengatakan, "Ilmu silat ini ibarat pisau yang 
tajam. Pemilik pisau bisa menusuk orang untuk 
membunuh. Tapi orang cerdik tidak akan 
menggunakan pisau untuk menyakiti 
sesamanya, apalagi menghilangkan nyawa 
sesama makhluk Tuhan. Orang cerdik dan 
beradab menggunakan pisau untuk keperluan 
yang bermanfaat. Kalian semua tahu apa 
kegunaan pisau selain untuk menusuk orang. 



Nah, dengan ilmu silat ini, aku ingin kalian 
menjadi orang cerdik yang beradab!" 

Ketika itu Pulung belum memahami apa 
arti ucapan Wak Solikun. Tetapi kini dia 
mengerti. Dia telah menyalahgunakan ilmunya 
untuk sok jago dan mengadu orang lain seperti 
mengadu jago! 

Isaknya makin menyendat-nyendat. 
Disaksikan bulan sepotong. Pulung menangisi 
penyesalannya. 

 
*** 

 
UDANG KALI digoreng dengan tepung 

beras, alangkah enaknya, pagi tadi Mak Solikun 
menyuruh Pulung mencari udang di kali dengan 
jaring kecil yang bernama sener. Lepas 
sembahyang subuh, Pulung ke kali sana dan 
mendapatkan banyak sekali udang kecil. Dukri 
bertugas menumbuk beras sampai menjadi 
tepung halus. 

Itu makanan lezat untuk siang ini! Perut 
pun lapar sekali. Pulung bergegas di jalan 
penuh pohon turi. Ia memasuki jalan di sisi 
kebun setelah menyeberangi jalan penuh pohon 
turi. Lewat jalan kecil di sisi kebun itu ia akan 
sampai ke rumah Wak Solikun. Tapi di kebun 
dekat rumah itu, berdiri Oom Yan! 

"Selamat siang," sapa Oom Yan. 
"Oh... siang, Oom..." Pulung gugup sesaat. 

Ditatapnya sejenak wajah Oom Yan. Seperti 
menyimpan perasaan sedih sekali 

"Oom ingin bicara sebentar, Lung." 
"Tapi... tapi... perutku lapar..." 



"Makan siang di rumah Oma, yuk!" 
"Ah, tidak. Kalau aku tidak langsung 

pulang, Mak Solikun mencariku." 
"Rumahmu bukan di dekat langgar sana. 

Kau sengaja menghindar dari Oom Yan!" 
"Tapi..." 
"Ayo ke rumah!" 
Dukri sedang menunggu Pulung. Dengan 

gerak tangan Pulung memberi tahu Dukri 
bahwa terpaksa ikut Oom Yan. Dukri 
mengangguk kecewa. 

"Oom mau bicara apa?" tanya Pulung 
seraya melangkah. Tetapi tidak ke arah rumah 
Oma. Ia menuju ke jalan kecil arah sungai 
tempat mengajak Nansy berenang dulu. Tempat 
dia mencari udang pada lepas subuh. 

"Kok ke sini, Lung?" 
"Kita bicara di dekat kali saja, Oom." 
"Tidak ke rumah?" 
"Di sana, saja." 
"Kenapa? Kau aneh sekali." 
"Oom sekarang juga aneh. Nansy aneh! 

Semua aneh, Oom." 
Oom Yan menarik nafas panjang. Sambil 

mengayunkan kakinya dalam langkah-langkah 
panjang, dia menyalakan rokoknya. Asap 
mengepul bau wangi. Dibawa angin lewat ke 
timur, ke arah kali itu. 

Pulung mendekati sebongkah batu di tebing 
kali. Ia duduk di sana. Membiarkan Oom Yan 
berdiri saja. Karena tubuhnya jangkung, dilihat 
dari tempat Pulung duduk kelihatan semakin 
tinggi. Seperti pohon cemara kurus di tebing 
kali. 



"Bilang, Oom. Tadi Oom bilang mau bicara." 
Oom Yan mengisap rokoknya yang berbau 

wangi. Ia menarik natas panjang sekali. 
Matanya menatap air kali. Berkecipak dan 
berkilat-kilat memantulkan sinar matahari 
terik. Udara panas, angin pun kering. Di tepi 
kali, kesejukan menguar dari hamparan air 
yang mengalir ke utara. 

"Kau cerdik sekali." 
"Cerdik? Hanya mau bilang begitu dari 

kemarin Oom mencari-cariku? Siapa yang 
bilang aku di langgar itu, Oom?" 

"Tidak ada." 
"Kalau tidak ada, Oom tidak tahu aku di 

sana." 
"Nansy sering bilang kau suka di langgar 

itu." 
"Kapan Nansy bilang, Oom?" 
"Dulu." 
"Tiga tahun yang lalu, Oom?" 
"Ya." 
"Sekarang pasti tidak. Nancy yang ada di 

rumah Oma itu bukan Nansy yang dulu." 
"Lung! Kau begitu yakin dia bukan Nansy 

sahabatmu?" 
"Aku berani bersumpah, Oom. Dia pasti 

bukan Nansy putri Oom dulu. Kenapa bisa 
begitu, Oom? Kenapa Oom bohong pada Oma? 
Kenapa Oom bohong padaku? Oma bisa Oom 
tipu. Tapi Pulung yang ini tidak." 

"Kau memang cerdik" 
"Tidak. Aku mengenal Nansy sejak kami 

kecil dulu... Tak ada yang tidak kutahu tentang 
Nansy. Itu sebabnya aku tahu yang di rumah 



Oma bukan Nansy sahabat Pulung dulu. Oom, 
katakan saja mengapa, bisa begitu. Kalau 
tidak..." 

"Apa, Lung?" 
"Aku bisa bikin Oom celaka!" 
"Ha!" Oom Yan terkejut. Ia menatap Pulung 

dengan matanya yang tidak seindah mata 
Nansy dulu. Heran dia, Pulung berani 
mengancamnya dengan begitu enaknya. 
Mengucapkan ancaman dengan begitu 
ringannya. Ah, Pulung! Oom Yan ingat kata 
isterinya di Medan ketika dia akan berangkat 
menjenguk Oma. Menghadapi Pulung harus 
hati-hati kata isterinya itu. Inilah buktinya. 
Pulung yang di matanya hanya anak kampung 
teman Nansy, ternyata bukan anak 
sembarangan. Tiga tahun yang lalu Pulung 
tidak seperti saat ini. Anak berkulit coklat yang 
duduk memangku tas sekolahnya di atas batu 
itu seperti bukan Pulung saja. Seperti anak lain 
yang bukan teman Nansy tiga tahun lalu. 

"Aku tidak main-main, Oom." 
"Kau... apa yang bisa kaulakukan?" 
"Macam-macam" 
"Macam-macam?" 
"Lapor ke polisi." 
"Ah!" 
"Akan kukatakan pada polisi, Oom Yan 

berkomplot dengan bandit untuk memalsukan 
Nansy. Oom Yan dan komplotan bandit akan 
memeras Oma. Macam-macam, Oom." 

"Kau ngawur, Lung. Masa polisi percaya 
Oom akan melakukan kejahatan terhadap ibu 
sendiri?" 



"Penjahat itu tidak pandang bulu, Oom." 
"Kau terlalu banyak membaca buku 

detektif. Kau berkhayal menjadi detektif." 
"Baik. Oom tidak takut pada polisi, ya? Tapi 

aku bisa bilang pada Oma. Pasti Oma percaya 
kalau kubilang Nansy yang di rumah itu bukan 
cucunya. Kubilang saja Nansy yang asli 
disandera bandit!" 

"Pulung!" Oom Yan menjerit. Rokoknya 
jatuh ke tanah berumput. "Kau gila!" 

Pulung tersenyum. Gayanya meniru Simon 
Templar dalam film seri The Saint di teve yang 
diputar pada malam Rabu. Jagoan yang 
ganteng itu selalu tersenyum kalau dia berhasil 
menggertak musuhnya. Begitulah. Dengan gaya 
jagoan The Saint, Pulung tersenyum di atas 
batu. 

"Oma sudah tua," Pulung bergumam. 
Sengaja dikeraskan suaranya, agar musuh The 
Saint itu mendengar. "Jantungnya bisa berhenti 
kalau Oma tahu Nansy disandera bandit!" 

"Lung!" 
The Saint tersenyum lagi. Hebat The Saint, 

ya! Musuhnya tinggi jangkung. Tapi dia kalem 
saja. Musuhnya gelisah dan ketakutan digertak 
begitu. 

"Kalau Oom tidak menceritakan yang 
sebenarnya, saya bisa benar-benar bilang pada 
Oma." 

"Baiklah," musuh The Saint itu mengalah. 
Dia merokok lagi dengan gelisah. 

"Oom sebenarnya ingin minta tolong 
padamu. ltulah sebabnya mengapa Oom cari-
cari kau sejak kemarin." 



"Menangkap bandit itu, Oom?" Pulung 
menyahut sambil menegakkan kepalanya. 
Gentar hatinya. Kalau benar-benar disuruh 
menangkap bandit, mana bisa? Dia bukan The 
Saint sungguhan. Dia hanya berkhayal menjadi 
The Saint ketika dia tersenyum setelah 
mengancam tadi. 

"Tidak. Tidak ada bandit. Jangan berkhayal 
lagi. Nansy tidak apa-apa. Nansy di rumah." 

"Nansy yang mana?" 
"Nansy yang asli." 
"Jadi yang itu palsu, kan?" 
"Ya..." 
"Rambutnya juga tidak pirang! Itu disemir! 

Matanya tidak biru. Dia tidak pakai kalung 
salib, karena di bukan Nansy yang beragama 
Kristen! Betul, kan?" 

"Ya... ya... tapi jangan bilang Oma. Dalam 
usia tuanya, biarkan dia bahagia bersama 
Nansy..." 

"Bersama Nansy palsu!" 
"Ya..." 
"Sekarang Nansy asli di mana? Oom harus 

menceritakannya." 
"Di rumah," 
"Sehat?" 
"Dia... ah, dia sakit. Tidak, hanya flu saja. 

Tidak sakit parah." 
"Kok tidak diajak ke sini? Flu saja kan sakit 

enteng" 
"Sekolahnya tidak libur." 
"Nansy palsu juga tidak libur." 
"Sakitnya... maksud Oom, sakitnya parah 

kalau dia diajak ke sini." 



Pulung bangkit dari batu. Ia melangkah. 
Oom Ya mengikutinya. 

"Kau tidak akan bilang Oma, kan?" 
Pulung berhenti. 
"Kalau Oom kasih uang, saya mau diam." 
"Uang? Ha? Uang?" Oom Yan kaget. 
"Seratus ribu saja, Oom." 
"Oh Tuhan... seratus ribu, Lung? Seratus 

ribu?" 
"Oom Yan kaya. Apa artinya uang seratus 

ribu?" 
"Ya ampun! Kau telah jadi bandit, Lung! 

Kau memeras Oom kamu!" 
Pulung melangkah meninggalkan Oom Yan. 
"Kalau Oom keberatan, aku bisa bilang 

Oma." 
Oom Yan termangu. Benar-benar tidak 

disangkanya Pulung telah jadi bandit sekarang! 
Bandit! Anak kecil memeras seratus ribu 
rupiah, kalau bukan bandit apa namanya? 

"Lung... Oom tidak percaya kalau kau 
benar-benar jahat begitu. Kau dulu baik sekali, 
Lung. Tidak, anak yang nakal pun tidak 
mungkin bisa memeras seperti itu. Kau tidak 
hanya nakal. Kau rusak. Kau jadi bandit!" 

"Terserah apa kata Oom. Terserah juga 
Oom mau memberi uang atau tidak. Asal Oom 
ingat, aku bisa bilang pada Oma..." 

Oom Yan menjejeri langkah Pulung. 
"Uang itu untuk apa, Lung?" 
"Ongkos pesawat terbang ke Medan." 
"Kau... kau akan ke Medan?" 
"Menjenguk Nansy, Oom. Aku juga kangen 

Tante." 



"Tapi... jangan... jangan ke sana..." 
"Oom pernah mengajakku ke sana di depan 

Oma." 
"Tapi..." 
"Dulu ke mana saja Nansy pergi, aku selalu 

menyertainya. Oom dan Tante yang 
menyuruhku mengawal Nansy. Kalau dulu 
Nansy pergi ke Amerika, aku pasti ikut juga ke 
sana. Oom tidak pernah keberatan 
mengeluarkan uang untukku. Kenapa hanya ke 
Medan Oom keberatan?" 

"Soalnya... ah, percayalah Nansy tak apa-
apa." 

"Karena tak apa-apa, aku mau ke sana. 
Kangen, Oom. Nansy pasti juga senang bertemu 
dengan sahabatnya..." 

"Ah... kau belum mengerti juga..." 
"Aku mengerti. Oom yang tidak mengerti. 

Keselamatan Oma terancam kalau aku bilang 
rahasia itu, Oom." 

"Baik, baik. Tapi... kau berani ke Medan 
sendirian?" 

"Kalau Oom beri tahu bagaimana cara naik 
pesawat terbang, aku berani." 

"Kalau... ah, Oom tidak tega kau ke sana 
sendirian." 

"Sama Oom?" 
"Ya... ya..." 
"Sekolahku tidak libur, Oom." 
"Nanti kalau kau libur." 
"Oom janji?" 
"Janji." 
"Kalau ingkar, aku bisa bilang pada Oma." 
"Jangan kausebut itu lagi!" 



"Selamat siang, Oom." 
Pulung bergegas. Perut terasa memilin. Ia 

melangkah di jalan kecil di sisi kebun ke arah 
rumah Wak Solikun. Dukri menepuk perutnya 
yang melembung di samping emaknya yang 
mencuci piring. 

"Sedap, Lung!" serunya. 
Pulung melangkah di samping Mak Solikun 

ke arah dapur. 
"The Saint mau makan, Mak!" serunya. 
"Apa?" Mak Solikun bertanya heran. "Kau 

ngomong apa itu?" 
Dukri tertawa. "Kalau dia lapar, mulutnya 

suka ngaco, Mak!" katanya. 
Udang kali digoreng dengan tepung beras, 

aha! 
Pulung membuka lemari makan. Tapi Wak 

Solikun di dekat sana berdiri dengan mata 
melotot! 

"Sholat dulu'" hardiknya. 
Pulung menutup kembali lemari itu. Bau 

udang goreng menusuk makin memilin isi 
perutnya. Kepala pun pening sekali. Dia 
memang harus sholat dulu. Meski perut perih 
sekali. 

"Rasain!" Dukri mengejek sambil menepuk 
perutnya yang melembung. Dengan langkah 
gontai Pulung berjalan ke langgar. 

 
*** 

 
MATANYA masih suka mengerjap-ngerjap. 

Sekarang di mata itu ada kesan kecewa. Polan 
mendengar semua rencana Pulung. Itu yang 



membuatnya kecewa. 
"Kau melarangku menerima uang suap," 

katanya lirih. Mereka berbicara dengan berbisik 
di kamar. 

"Tapi kau sendiri tidak hanya menerima 
suap. Kau malah memerasnya! Apa bukan kau 
yang jadi pengkhianat sekarang? Komandan 
berkhianat! Bah!" 

"Kau tidak mengerti rencanaku!" 
"Kau sudah menceritakannya!" 
"Tapi kau tidak memahami maksudku" 
"Aku sudah paham!" 
"Apa? Coba apa yang kaupahami itu?" 
"Kau minta duit dari musuh kita!" 
"Aku tidak menerima uangnya!" 
"Kau memeras biar kau bisa ke Medan!" 
"Aku harus ke Medan! Biar aku tahu apa 

sebenarnya yang terjadi pada diri Nansy!" 
"Kau ingin piknik!" 
"Aku ingin menyelamatkan Nansy!" 
"Taik!" 
Pulung terkejut. Kotor sekali mulut 

adiknya. 
"Kau lebih buruk dari Tugi sekarang. Lebih 

buruk dari Mak Mansyur! Mereka sudah tidak 
bermulut kotor lagi. Kau yang dulu tidak suka 
mulut kotor, sekarang malah busuk! Mulutmu 
busuk!" 

"Mendingan aku! Daripada kau! Kau 
munafik!" 

"Apa kaubilang?" Pulung menghardik 
marah. 

"Kaularang aku menerima suap! Kau 
sendiri memeras! Apa bukan munafik 



namanya? Biar aku belum pinter ngaji, aku 
tahu apa itu munafik! Aku tahu orang munafik 
itu seperti kau!" 

Plak! Tak sadar Pulung menampar pipi 
adiknya. 

 
Polan menjerit. Tamparan itu tidak sakit. 

Tapi dia kaget. Kali ini dia ditampar kakaknya! 
Biasanya di dilindungi. Selalu dilindungi. 
Sekarang ditampar! 

"Kau jahat!" Polan bangkit dari tempat tidur 
dan melompat turun. Memandang marah ke 
arah kakaknya. "Mentang-mentang jagoan, kau 
seenaknya nampar orang!" 

Pulung melompat dan berdiri di lantai 
tanah menghadapi adiknya. 



"Kau kurang ajar! Kalau mulutmu tidak 
busuk, aku tidak akan menamparmu!" 

"Kau yang busuk! Orang munafik busuk! 
Tidak ada yang lebih busuk dari munafik!" 

Polan menjerit-jerit. Pulung melompat 
hendak menerkam adiknya. Akan ditutupnya 
mulut adik brengsek itu. Tapi Polan melompat 
dan menghindar! Heran, Polan bisa menghindar 
sergapan Pulung! Sejenak Pulung termangu. 
Tak disangkanya adiknya bisa mengelak dari 
serangannya. Pada saat dia termangu, Pol 
memukul wajahnya! 

"Oh...," Pulung terkejut lagi. Pukulan tidak 
bermutu itu tidak menyakitkannya. Tapi 
menerima pukulan Polan, sungguh 
mengejutkan. Sejak kapan anak itu berani 
memukulnya? 

"Kau rusak sekarang, ya!" geram Pulung. 
"Berani memukul kakakmu!" 

"Kaupikir hanya kau yang berani? Sama-
sama anak Bapak! Aku juga berani! Ayo sini 
maju! Sini, biar kugilas kamu!" 

Polan kesetanan. Dia mengamuk. Diraihnya 
bantal. Dilemparkannya ke arah Pulung. 
Diraihnya guling. Dilemparkannya juga. Pulung 
menangkap benda-benda yang dilemparkan 
adiknya itu. Tapi dia tidak menyangka, ternyata 
Polan juga melemparkan sepatu! Benda itu 
menghantam kepala Pulung dengan telak! 

Brak! Pintu terbuka. Bapak berdiri di 
ambangnya. 

"Pulung!" 
Pulung mundur. Ia berdiri menghadapi 

Bapak. 



"Ya, Pak..." 
"Begitu kelakuan jagoan, ya? Begitu? 

Kusuruh kau mengaji di langgar Wak Solikun 
bukan untuk jadi jagoan! Kusuruh kau jadi 
anak pinter mengaji! Anak pinter sembahyang! 
Bukan pinter berkelahi denan saudara sendiri! 
Ayo kalau kau memang jago, lawan Bapak! Ayo 
lawan!" 

"Pak..." 
Tangan Bapak menjambak rambut Pulung. 

Diseretnya anak itu keluar rumah. Pulung 
menyerah saja. Melawan Bapak bisa kuwalat. 
Main-main dengan Kakek Sakeh saja dia 
pernah kuwalat. Bapak membawa Pulung ke 
halaman. Didorongnya kepala anak itu. 

"Ayo lawan! Lawan" tantang Bapak. 
Pulung membungkuk hendak memeluk 

kaki Bapak. Tapi kaki Bapak melayang 
menyepaknya. Pulung melompat menghindar. 
Sekali itu dia menghindar dari sepakan kaki 
Bapak. Biasanya tidak. Kalau Bapak menyepak, 
akan diterimanya sepakan itu. Dia rela 
menderita sakit sebagai hukuman dari Bapak. 
Tapi sekarang tidak. Bapak tidak adil. Kalau 
mau menghukum, kenapa Polan tidak ikut 
dihukum? Mereka berkelahi. Harus dua-duanya 
dihukum! 

"He, berani lawan, kau?" seru Bapak 
karena serangan kakinya menyepak angin. 
Bapak menyepak-nyepak lagi. Pulung meloncat-
loncat menghindar. Tak satu kali pun sepakan 
Bapak mengenai sasaran. Bapak hanya 
menyepak. Kalau dia mau, sebenarnya dia bisa 
memukul dengan tangannya. Tapi Bapak tidak 



memukul. Hanya menyepak-nyepakkan kaki 
saja. Sepakan itu tidak sembarangan. 
Dilakukan dengan jurus-jurus tertentu. 
Sepakan kaki jagoan sejati. 

Karena kehabisan nafas meloncat-Ioncat, 
akhirnya Pulung mundur sejauh-jauhnya. 
Bapak berdiri kukuh dan menatapnya. 

"Pergi, kau! Jangan pulang sebelum 
kusuruh pulang!" hardiknya dengan suara 
mengguntur. 

"Pak... aku... aku harus ke mana, Pak..." 
"Terserah mau ke manal" 
"Aduh, Pak... aku... aku..." 
"Bapak tidak senang punya anak brengsek 

kayak kau! Kau brengsek sekali! Ayo pergi! Kau 
sudah merasa hebat! Buktikan sekarang, kalau 
kau bisa hidup dengan kehebatanmu! Ayo pergi! 
Awas, jangan kau pergi ke rumah pamanmu! 
Pergi ke mana saja! Jangan pulang lagi!" 

Di pintu rumah Ibu menyeka pipinya. Polan 
berdiri di sisi Ibu. Menyesal dia, mengapa jadi 
begini nasib kakaknya. 

"Masuk!" Bapak menghardik Polan. 
Polan lari ke dalam kamar. Ibu masih 

menyeka pipinya. Menatap Pulung di halaman 
bermandikan sinar bulan. 

"Bisa sekejam itu kau, Pak..." 
"Anakmu hebat, Bu. Hebat sekali," kata 

Bapak. 
"Apanya yang hebat, Pak? Kau terlalu! 

Mengajar anak tidak pakai aturan begitu! Kau 
menyakitinya..." 

"Kaulihat sendiri. Tak satu pun 
tendanganku masuk!" 



"Tapi... aku tidak suka caramu mengajar 
anak." 

"Biar. Anak laki-laki harus berani." 
"Dia tidak boleh pulang, Pak? Lalu dia 

tinggal di mana?" 
"Dia bisa tinggal di mana-mana." 
"Makannya bagaimana?" 
"Dia bisa makan di mana-mana." 
"Kau tega, Pak." 
"Karena aku tahu kekuatannya, aku tega 

melepaskannya. Sudah. Masuk. Biar dia pergi." 
Ibu menutup pintu dengan air mata 

semakin keras. Iba hatinya melihat Pulung 
berdiri di tengah halaman. Bulan kini hampir 
bundar penuh. Langit pun hampir biru penuh. 
Banyak bintang berkerlip. 

Pulung melangkah pergi. Dia diusir dari 
rumah oleh Bapak. Karena pertengkarannya 
dengan Polan. Ah, Nansy! Tahukah kau, betapa 
sulitnya mengetahui kabarmu yang 
sebenarnya? 

Pulung terus melangkah. Meskipun tidak di 
rumah, dia bisa tinggal di mana-mana. Siapa 
pun di desa itu mau menerimanya. Tak 
terkecuali Mak Mansyur. Tetapi Pulung lewat 
saja di depan rumah Mak Mansyur. Dia terus ke 
selatan. Gedong lawang satus, itulah 
pilihannya. Oma akan senang ditemani. Dia tak 
akan kesepian setelah Nansy pergi. 

Oma, omaku! Terimalah aku di sisimu. 
Akan kudorong kursi rodamu ke mana saja kau 
suka. Kuambilkan minumanmu kalau Oma 
haus. Kuceritakan kisah yang lucu bila Oma 
rindu Nansy... 



Omaku! 
 

*** 
 



 

88  
JJEEMMPPUUTT  AAKKUU  DDII  PPOOLLOONNIIAA  

 
RODA-RODA kursi itu berputar di pinggiran 
kolam renang. Oma terkekeh tak putus-
putusnya ketika Pulung mengisahkan cerita 
lucu tentang kenakalan Nansy dulu. 

"Ke mana lagi, Oma?" tanya Pulung seraya 
melangkah pelan mendorong kursi roda itu. 

"Ayo, satu putaran lagi. Sudah capek?" 
"Seratus putaran lagi belum capek, asal 

dikasih sirop!" 
Oma terkekeh. 
"Kau kan sudah bisa membuatnya sendiri." 
"Ya, Oma. Awas! Pegangan yang kuat. 

Kalau Oma jatuh, Oma tidak bisa berenang!" 
Roda-roda kursi itu menaiki pinggiran 

kolam yang agak tinggi. Air berkerlip 
memantulkan sinar matahari sore. Bunga-
bunga bagaikan tersenyum. Manis sekali. 
Senyum Oma pun manis. Terasa sampai ke 
hati. 

"Heran ya, kenapa sudah dua minggu kau 
tinggal di sini, bapakmu belum kemari juga?" 

"Bapak senang aku tinggal di sini." 
"Ibumu?" 
"Kalau Ibu tidak senang aku tinggal di sini, 

dia akan mengantarkan pakaian dan buku-
bukuku. Oma sendiri yang ngobrol sama Ibu. 
Apa kata Ibu, aku bahkan tidak tahu." 

"Kau ingin dengar?" 



"Dari mula aku ingin mendengarnya. Tapi 
Oma tidak pernah mengatakannya." 

"Oma menceritakan rencana Oma pada 
ibumu." 

"Rencana apa, Oma?" 
"Rencana bagus untuk mengusir kesepian 

Oma." 
"Oma masih kesepian juga? Selama aku 

tinggal di sini Oma masih kesepian?" 
"Oma ingin rumah ini ramai sekali. Tidak 

hanya ada kau. Ada anak-anak desa lainnya." 
"Siapa saja, Oma?" 
"Semua anak desa ini di bawah umur tujuh 

tahun." 
"Aku tidak tahu apa maksud Oma." 
"Desa kita tidak punya sekolah taman 

kanak-kanak..." 
"Oma! Jadi rumah ini akan dipakai untuk 

sekolah taman kanak-kanak?" 
"Ya." 
"Oma!" 
"Ayahmu kan kebayan desa. Dia bisa 

merundingkan rencana itu dengan Pak Lurah. 
Itu makanya Oma bilang sama ibumu." 

Pulung berhenti mendorong kursi roda itu. 
Ternyata masih banyak hal yang tidak 
diketahuinya. Rencana Oma itu, kenapa dia 
tidak tahu? Padahal dia selalu bersama Oma. 
Bahkan tidur pun di kamar Oma. Ada dua 
tempat tidur di kamar yang luas itu. Oma 
melarang Pulung tidur di kamar lain yang 
banyak jumlahnya di sana. Oma akan selalu 
terbangun bila subuh tiba. Lalu membunyikan 
bel seperti klenengan penjual es lilin untuk 



membangunkan Pulung bila anak itu terlambat 
bangun. Oma menunggui Pulung bersholat 
subuh di kamar dekat kolam renang. Seperti 
Pulung yang selalu menunggui Oma bila wanita 
tua itu khusyuk di bawah salib besar dalam 
kamarnya. Setelah sholat subuh, Pulung akan 
mendorong roda itu di taman samping rumah 
Oma. Berjalan-jalan mengitari taman 
menghirup udara pagi. 

"Oma..." 
"Ya..." 
"Aku ingin ke Medan, Oma." 
"Pergilah ke sana kalau liburan tiba. 

Bagaimana suratmu untuk Nansy? Sudah 
dibalas?" 

"Dua suratku belum dibalas, Tante yang 
menyurati aku. Tante bercerita tentang 
kelucuan Nansy. Kata Tante, Nansy juga 
kangen pada Oma. Padaku..." 

"Kalau kau ke sana, bawa surat Oma, ya? 
Tentu saja kau yang menulis, Oma yang 
mendiktekannya. Oma ingin Tante dan Oom 
hadir dalam peresmian sekolah nanti." 

"Oom tidak mengirimkan uang untuk tiket 
pesawat. Oom lupa pada janjinya. Tante... ah, 
kelihatannya Tante juga tidak senang aku ke 
sana." 

"Oma yang kasih uangnya, Lung! Nanti 
Oma kasih tahu bagaimana kau bisa sampai ke 
sana. Tahu alamat Oom Yan, kan?" 

"Belum tahu. Tapi sudah hafal." 
"Di sini panas, Lung." 
"Ya, Oma." 
Kursi roda bergerak pelan meninggalkan 



tepi kolam. 
 

*** 
 

TAS kecil itu punya Oma. Bagus sekali. 
Dari kulit sapi berwarna hitam mengkilap. 
Isinya baju-baju setengah kumal punya Pulung. 
Tapi baju, celana dan sepatu yang dipakainya 
adalah pakaian yang paling baik. Hadiah dari 
Oma. Diantar Bu Renti, pembantu pribadi Oma 
yang bertugas mengurus keuangan, Pulung 
membelinya di kota. Ah! Inilah Pulung cucu 
Oma Angklik! Lihat! Betapa gagahnya dia! 
Sepatunya berhak tinggi. Warnanya hitam 
legam dan licin. Kaos kakinya coklat tua. Ada 
garis-garis dan kubus putih di mata kaki kaos 
nilon itu. Bajunya, apa warnanya itu? 

Seperti coklat muda, tapi kelihatan 
kekuning-kuningan. Celananya tidak pendek 
lagi. Celana panjang seperti punya Oom Yan! 
Warnanya coklat tua. Licin sekali. Bahannya 
ringan pula. Kalau dipakai, seperti tidak 
mengenakan celana saja. Sentuhan kainnya di 
kulit kaki terasa dingin. Kalau tidak ada rasa 
dingin itu, Pulung menyangka dia tidak pakai 
celana. 

Kaku juga dia berjalan. Celana panjang saja 
sudah mengganggu. Apalagi sepatu hak tinggi. 
Ah, begini gaya anak orang kaya! 

"Coba ulangi lagi apa yang harus kau 
lakukan, Pulung!" suara Oma terdengar di 
serambi. 

Pulung menghampiri Oma seraya 
menjinjing tasnya. 



"Aku harus naik delman, ke stanplat kota." 
"Itu yang pertama. Yang kedua?" 
"Menghubungi petugas stanplat untuk 

minta tolong dibelikan karcis bis yang terbaik. 
Minta tempat di bagian tengah bis yang paling 
aman. Tidak boleh mempercayai sembarangan 
orang kecuali petugas berseragam. Tidak boleh 
bercerita macam-macam pada teman 
seperjalanan. Harus bersikap seperti sudah 
biasa bepergian seorang diri. Berlagak jadi anak 
pemberani dan tidak kampungan..." 

"Yang ketiga?" 
"Kalau bis berhenti di Sukamandi, turun 

makan dan ke belakang dengan membawa tas. 
Tidak boleh meninggalkan tas dalam bis." 

"Keempat?" 
"Sampai di terminal Pulogadung, 

menjumpai polisi yang bertugas dan minta 
tolong dipanggilkan taksi ke rumah Oom Daan 
kemenakan Oma yang tinggal di Utan Kayu. 
Tidak lupa mencatat nomor taksi untuk 
menghindari hal-hal yang tidak diinginkan." 

"Kelima?" 
"Menyerahkan surat Oma pada Oom Daan. 

Harus bersikap sopan selama menginap di 
rumah Oom Daan. Harus ramah dengan putra-
putri Oom Daan. Lalu... lalu..." 

"Minta tolong Oom Daan untuk beli tiket 
pesawat dan menginterlokal Oom Yan untuk 
minta dijemput d Polonia," Oma menyambung. 
"Apalagi? Masih nomor lima." 

"Kalau Oom Daan tidak sempat mengantar 
ke Kemayoran, harus berani pergi sendiri." 

"Nomor enam?" 



"Kalau Oom Daan tidak sempat mengantar 
ke pelabuhan udara Kemayoran, aku harus 
datang minta petunjuk petugas pelabuhan 
udara paling lambat setengah jam sebelum 
keberangkatan pesawat pada jam dua belas 
siang. Kalau Oom sempat mengantar, tidak ada 
persoalan. Tinggal menurut saja seperti anak 
kerbau..." 

"Hus! Yang ketujuh?" 
"Membaca doa sebelum pesawat tinggal 

landas" 
"Bagus! Jangan meleset dari rencana 

terperinci itu, ya? Berangkatlah. Mohon restu 
pada ibu bapakmu. Selamat jalan, Nak..." 

Pulung menyalami tangan Oma dengan 
membungkuk dalam-dalam. Lalu melangkah 
menuruni trap semen di serambi. Tegap dan 
gegap, meskipun tinggi sepatunya terasa sulit 
buat melangkah. 

Sulit sekali. Apalagi dia harus lewat kebun 
untuk memotong jalan agar dia tidak kelihatan 
Ibu! Ya, terpaksa dia tidak pamit pada ibu dan 
ayahnya. Agar dia bisa ke Medan. Bila Ibu dan 
Bapak tahu, Medan tak akan pernah 
dijenguknya. 

Angin pagi bertiup sejuk. Pulung berbisik 
lirih. Menyampaikan pernyataan maaf bagi ibu 
dan ayahnya. Terpaksa tidak pamit. Tapi dia 
mohon restu mereka. Lewat angin pagi. 

 
*** 

 
MIMPI! Hanya mimpikah semua ini? Medan 

sangatlah jauh. Sedang Jakarta pun sangat 



jauh, hampir sehari perjalanan dari desa 
Pulung. Medan, di mana kau? Tak kelihatan 
dari udara. Hanya warna hijau, biru, coklat, 
hitam, jauh di bawah sana. Daratan sangat 
jauh. Mimpi! Bagaimana bukan mimpi? Pesawat 
mengudara ke langit, Pulung berada di perut 
pesawat GA 186 meninggalkan daratan dan 
makin jauh bagaikan amblas ke bawah! 

Tapi ini sungguh bukan mimpi. Ini nyata. 
Naik pesawat terbang ke Medan! Indahnya 
peristiwa besar ini. Lebih indah lagi karena di 
Polonia Nansy pasti telah menunggu. Nansy 
yang asli. Yang dua kali tidak membalas surat 
Pulung. Pagi tadi ketika Oom Daan menelepon 
Tante Yan, Pulung ikut berbicara. Suara Tante 
Yan lembut sekali. Masih sangat dikenalnya, 
meskipun terdengar aneh lewat pesawat 
telepon. 

Kata Tante Yan, Nansy menunggunya di 
Polonia, sejak pukul enam belas waktu 
Indonesia bagian barat! 

Tuhanku, telah Kau berikan kebahagiaan 
bagi anak desa yang pernah diejek Oom Kopral! 
Inilah saatnya! Akan dibuktikannya pada Oom 
Kopral, bahwa anak desa itu lebih hebat dari si 
Man. Bukankah si Man belum pernah naik 
pesawat terbang sendirian ke Medan? Biar si 
Man sekarang sudah jadi polisi, Medan hanya 
dilihatnya di layar televisi! 

Medan! Sekarang dia nampak, Medan itu. 
Medan sungguhan! Badan pun terasa masih 
melayang ketika pelabuhan. Udara Polonia 
dijejakinya. Nansy, ingatkah kau pada isi 
suratku? Jemput aku di Polonia Nansy, di mana 



kau menantiku? Ah, Nansy! Kolam renangmu 
tak pernah lagi berkecipak airnya yang kebiru-
biruan. Tak pernah lagi kuselami dasarnya. Di 
kolam itu tak ada seuntai kalung salib yang 
kaulemparkan dan harus kuambil dalam waktu 
semenit. Tak ada lagi. Aku pun tak pernah 
menyentuh airnya lagi. Nanti bila kau pulang, 
pasti kau akan kaget melihatku bisa berenang 
gaya dada sepertimu dulu. Pasti bisa kuambil 
bila kaulemparkan sepuluh untai kalung salib 
ke dasar kolam renangmu... 

Nansy! Di mana kau? 
Seorang wanita muda bertubuh ramping 

menyembul-nyembulkan kepalanya di antara 
penjemput penumpang. Selembar bando ungu 
menutupi sebagian rambutnya yang sepundak. 
Berkaca mata muda. Celana panjangnya biru 
tua. Blusnya panjang berlengan sampai siku. 
Pulung melihatnya. 

"Tanteeeeee!" 
Wanita itu menyongsongnya. Memeluk 

Pulung dan mengelus-elusnya. Pulung 
mendekap pinggang wanita itu. Kepalanya di 
pundak Tante Yan. Lalu dia menyentak. Dia 
melepaskan pelukan. Rasa malu 
mengganggunya. Belum pernah dia memeluk 
wanita selain ibunya. Ah, tanteku yang manis! 
Karena bagiku kau bukan orang lain, maka aku 
memelukmu! 

Tapi tanteku! Mengapa matamu basah? 
Mengapa pipimu bersimbah air mata? Kaca 
mata itu kau lepaskan dan kau masukkan ke 
tas kulit di pundakmu. Tanteku! Kenapa kau 
sambut aku dengan tangismu? 



"Nansy mana, Tante?" 
Tante mendesah. Sibuk dia menyeka air 

matanya dengan sapu tangan merah jambu. 
Suara bising bergalau di sekitar mereka. Penuh 
celoteh ribut. Dengan bahasa bermacam-
macam. Indonesia logat Medan, Tapanuli, Jawa 
totok, Mandarin, Inggris, dan entah bahasa apa 
itu yang penuh bunyi sengau. Pranciskah? 

Prancis! Apa peduli Pulung? Sedang dia 
bingung tak ada Nansy di sisi Tante Yan. Nansy 
berambut coklat atau yang pirang indah. Nansy 
mata hitam atau yang kebiru-biruan. Nansy 
palsu atau Nansy-ku dulu. Tak ada. Begitu 
banyak gadis cilik yang manis. Yang pirang 
rambutnya. Tapi mereka bukan Nansy. 

"Mana Nansy, Tante?" 
"Nansy... Nansy..." 
Tante kelihatan sedih sekali. Ia bergegas 

berjalan ke mobil Toyota Hardtop yang 
menunggunya dengan seorang sopir lelaki 
setengah baya. Pulung pontang-panting 
mengikutinya dengan tas kecil yang berat di 
tangannya. Ah, Nansy pasti akan bikin kejutan. 
Dia bersembunyi di mobil itu. Pulung lari 
sekencangnya, meski tas itu terasa makin berat. 

Dia membuka pintu mobil. Susah sekali, 
karena belum bisa. Sopir menolongnya. Bahkan 
mengambil tas itu. Pulung menjenguk ke dalam 
mobil. 

"Nansy!" jeritnya. 
Tapi tak ada. Nansy yang selalu muncul di 

bulan sepotong tak ada di mobil itu. 
"Mana, Tante?" Tante diam. Hanya 

mengisak lirih. 



"Mana Nansy, Pak Sopir?" Pak Sopir gugup. 
Dia menunduk dan menengadah. Lalu 
menunduk lagi, menengadah lagi. Mencari 
Nansy di bulankah? Malam nanti bulan 
sepotong baru muncul. Bulan di Polonia, 
adakah Nansy di sana? 

"Lung... naiklah. Kita pulang..." 
"Ya, Tante." 
Pulung naik di depan. Tante Yan juga di 

depan. Di tak mau duduk di tengah. Pulung 
saja. Ah, Tante! Dia tidak tahu, Pulung sudah 
besar sekarang. Tiga tahun yang lalu, boleh 
Tante dudukkan Pulung di tengah. Sekarang 
tidak lagi. Tapi Tante hanya mau di pinggir. 
Padahal bila Pulung duduk di pinggir situ, 
alangkah senang dia bisa melihat pemandangan 
sepanjang jalan di luar kota Medan. 

Jauh sekali. Ke arah mana, entah Pulung 
tak tahu. Bingung dia di mana utara, di mana 
pula barat, Matahari yang rendah aneh sekali 
bila kelihatan berada di selatan. Ke arah 
matahari itu mobil melaju. Tapi tidak. Mobil itu 
membelok ke kiri. Lalu ke kanan. Ke kiri lagi. 
Ke kanan lagi. Ke mana, Tante? 

"Kami sudah pindah dari rumah yang 
dulu," Tante lirih. "Sekarang lebih dekat. Oom 
Yan pindah tugas ke Kabupaten Deli Serdang. 
Ah, Pulung! Kata Oom Yan, kau makin cerdik, 
ya? Tapi nakal!" 

Tante Yan berusaha kelihatan gembira. 
Bahkan mencoba tertawa. Pulung meliriknya. 
Tahu dia, dalam tertawa Tante Yan sebenarnya 
menangis. Ujung hidungnya pun merah. Ujung 
yang meruncing dan tinggi sekali di tengah 



kedua pipinya. Pulung melihat lubang-
lubangnya. Bundar lonjong telur bebek, karena 
hidung itu mancung sekali. 

"Dari tadi Tante tidak bercerita tentang 
Nansy," kata Pulung. Tante Yan tak bisa lagi 
berpura-pura gembira. "Kata Oom dia hanya flu 
saja. Sekarang pasti sudah sembuh, ya Tante?" 

"Dia... ya, ya... sudah sembuh..." 
"Tante! Berhenti dulu! Mau buang air!" 
Bukan Tante yang pegang kemudi. Tapi 

permintaan itu membuat sopir mau mengerem 
kendaraannya. Mobil merayap di tepi jalan 
berliku. Di kanan-kirinya gundukan-gundukan 
tanah memerah dan menghijau. Pohon-pohon 
tegak. Daun-daunnya bergetar. Angin Medan 
menerpa sejuk. Padahal matahari masih di 
langit selatan. Matahari, kenapa kau di selatan 
sana? 

Tapi Pulung tidak buang air. Dia naik ke 
atas gundukan tanah. Berdiri di sana tanpa tas 
hitam itu. 

"Pulung!" 
"Tante!" 
"Kenapa naik ke situ?" 
"Katakan Tante! Nansy di mana?" 
"Oh, Tuhan...," Tante Yan menunduk dan 

bergumam, "Anak itu... tidak bisa diakali..." 
"Tante! Aku akan tetap di sini kalau Tante 

tidak mau bilang Nansy di mana!" Pulung 
berteriak dari gundukan tanah. 

"Jangan! Nanti... di situ... di situ.., ada 
harimau, Lung! Turunlah! Nanti kau 
diterkam..." 

"Aku tidak takut!" 



"Turunlah, Pulung..." 
"Biar ada seribu harimau aku tidak mau 

turun!" 
Tante Yan kebingungan. 

 
"Biar saya naik, Nyonya," sopir 

menawarkan jasa. 
"Tidak! Jangan! Dia tidak selemah yang kau 

sangka. Dia berbahaya!" 
"Saya kuat. Saya bisa meringkus Tuan 

Muda." 
Tuan Muda! Kalau tidak sedang memeras 

Tante untuk menanyakan Nansy, Pulung marah 
dipanggil Tuan Muda. 

"Biar. Biar dia turun sendiri. Aku khawatir 



dia loncat dari sana..." 
Mobil-mobil lewat di jalan itu. Bila 

penumpangnya melihat Pulung di atas 
gundukan tanah, mereka melongok. Tapi tak 
acuh lagi. Mobil ke kanan dan ke kiri. Banyak 
sekali. Tante Yan menangis lagi. Pulung iba 
sekali. Tapi dia tak mau turun juga. Meski takut 
bila benar harimau ada di sana, tak mau dia 
berhenti memeras jawaban Tante Yan. 

"Baiklah... baiklah... tapi turun dulu... 
nanti kau jatuh." 

"Tidak!" 
"Pulung... kasihani tantemu..." 
"Tante tidak kasihan padaku!" 
"Ah... jangan bilang begitu. Tante kasihan 

padamu. Tante sayang padamu. Oom juga 
sayang seperti Oma...Turunlah, Nak..." 

"Bilang dulu Nansy di mana!" 
"Tapi... jangan berdiri. Duduklah. Duduk 

kalau kau tidak mau turun. Jangan berdiri. 
Nanti kau jatuh kalau kau mendengar apa yang 
sebenarnya terjadi..." 

"Apa, Tante?" Pulung terkejut. Ia duduk. 
Jatuh terduduk! Apa yang sebenarnya terjadi, 
kata Tante? "Apa yang sebenarnya telah 
terjadi?" 

"Dulu Tante tak sanggup ikut ke Jawa 
karena Tante takut kau tahu sandiwara itu..." 

"Sandiwara, Tante? Aku tahu, yang ke 
kampung bukan Nansy!" 

"Ya... kau, tahu... Tante pun tahu kau pasti 
tahu dia bukan Nansy... Itu sebabnya Tante 
tidak berani ikut ke sana..." 

"Nansy hanya flu kata Oom Yan. Tapi aku 



tidak percaya." 
"Nansy... Nansy... kau tahu dia sering 

berjalan-jalan dalam tidurnya..." 
"Lalu bagaimana, Tante?" 
"Di belakang rumah kami dulu ada jurang 

yang dalam. Dia... dia ke sana ketika dia 
berjalan-jalan dalam tidurnya..." 

"Oh Tuhan!" Pulung menjerit 
Tubuhnya goyah. Dia mendekap dadanya 

ketika jantungnya terasa berdenyut keras 
sekali. Tubuh yang goyang itu menggelundung 
deras ke bawah gundukan tanah. Tante Yan 
menjerit. 

"Tuan Muda!" sopir berteriak seraya 
melompat. Sopir setengah baya memang kuat. 
Dia menangkap tubuh menggelundung di lereng 
gundukan tanah. Pulung menggeliat di tangan 
sopir setengah baya. 

"Tuan Muda...Tuan Muda... Tuan tidak 
apa-apa?" sopir gugup. 

Pulung duduk di lereng gundukan tanah. 
Tak peduli pakaian bagus dan celana 
panjangnya kotor. Tak peduli sepatu hitamnya 
lecet oleh pinggiran sebongkah batu yang tajam 
di lereng gundukan tanah. Dia menangis. 
Dadanya berguncang-guncang. Untuk Nansy. 
Tangis untuk sahabat terbaik yang hilang! 
Hanya wajahnya di bulan sepotong. Nansy yang 
pernah muncul dalam mimpi Pulung itu telah 
tiada. Tewas dalam kecelakaan di malam buta. 
Dia terlelap dalam tidurnya meskipun kakinya 
berjalan. Terlelap, tak pernah bangun lagi 
setelah tubuhnya tergolek di dasar jurang yang 
dalam. 



Tante Yan sedih. Oom Yan sedih. Siapa pun 
sedih. Oom Yan minta pindah dinas. Agar dia 
dan Tante bisa melupakan peristiwa itu. Tapi 
siapa yang mampu, melupakan Nansy 
tersayang? Sedang mereka dulu hanya punya 
Nansy. Hanya ada Nansy. Tak akan ada lagi 
yang lain. Nansy berambut semiran yang 
matanya hitam itu pun tidak mampu berpura-
pura menjadi Nansy di depan Pulung. Tak 
mampu. Padahal dia pemain drama berbakat. 
Dia aktris cilik terbaik dalam festival teater 
anak-anak. Tante mengenalnya, karena dia 
anak kenalan Oom Yan. Rambutnya hitam. Dan 
dia tak mau pakai kalung salib. Ah, Nansy-ku! 
Kau telah menjadi bunga putih di sorga. 
Malaikat, temanmu. Nansy-ku! Seperti apa Oma 
bila tahu Nansy direnggut jurang menganga? 
Oma pasti tak akan kuat. Maka Tante dan Oom 
sepakat untuk menipu Oma. Agar Oma tak 
sedih pada saat-saat terakhir hidupnya. Oom 
Yan, duh Oom Yan! Kalau aku tahu, tak akan 
aku menyiksa perasaanmu. Tak akan aku tega 
memerasmu! 

"Tante...," lirih ucapan Pulung, setelah dia 
ingat ajaran Wak Solikun. Tak baik menangisi 
yang telah tiada. Bahkan Tuhan melarangnya. 
Harus rela. Semua akan pergi ke sana, ke 
tempat asal kita datang. Menangisinya, adalah 
sia-sia. Juga bodoh, seperti tak mau menerima 
takdir Yang Mahakuasa. Padahal Dia 
berwenang segalanya. Dia bisa melahirkan 
manusia. Bisa meniadakannya. Hanya Dia. 
Kehendak-Nya harus kita terima. Sedih dan 
tidak, kehendak-Nya tak bisa dicegah manusia. 



Terjadilah apa yang dijadikan-Nya. 
"Nak..." 
Pulung menuruni lereng gundukan tanah. 

Tak malu dia memeluk Tante Yan. Tak malu dia 
dielus rambutnya lagi. Bahkan dicium ubun-
ubunnya. Dicium rambutnya yang lurus kaku 
seperti rambut boneka di etalase toko dulu. Tak 
malu. Sebab duka Tante dan duka Pulung sama 
saja. Kehilangan Nansy, bagi mereka sama saja. 
Sangat memilukan, tapi harus rela. Sebab 
mereka sama-sama orang beragama. Sama-
sama tahu, kehendak Tuhan pasti yang paling 
baik bagi ummat-Nya. 

"Tante... ajak aku ke makam Nansy..." 
"Ya... besok kita ke sana sama Oom..." 
"Aku ingin sekarang, Tante." 
"Sudah sore, Nak." 
"Kalau Tante tak mau, aku akan ke sana 

sendiri. Di mana, Tante?" 
"Oh kau... Kau selalu memeras Tante..." 
"Kalau sejak dulu aku tahu nasib Nansy, 

aku tidak akan menyusahkan Tante dan Oom. 
Kusesalkan kenapa Oom tidak berterus terang 
saja." 

"Oom khawatir kau akan bicara dengan 
Oma. Kau akrab sekali dengan Oma, kan?" 

"Kalau Oom berpesan aku harus diam, aku 
diam, Tante." 

"Kalau ibumu tanya, kau pasti tidak bisa 
diam." 

Pulung melepaskan pelukan Tante Yan. 
Benar, Ibu bertanya tentang Nansy, pasti 
Pulung tidak diam. Ia akan menceritakan apa 
yang diketahuinya tentang Nansy. Mungkin 



Polan akan mendengar. Polan sering 
menjengkelkan. Belum tahu harus disimpan 
dan apa yang boleh diucapkan mungkin akan 
bercerita pada Gogor atau Tumbing. Lalu cerita 
itu akan menyebar ke mana-mana. Oma bisa 
mendengarnya. Di desa kecil, cerita kecil pun 
bisa merata ke seluruh penjuru mata angin. 

Makam Nansy dekat saja. Tak sejauh 
Medan dari kampung Pulung. Senja tiba. 
Matahari sangat rendahnya. Bau kamboja 
menebar. Kicau burung riuh di dahan 
kemuning. Salib putih itu besar sekali. Terbuat 
dari batu marmar mengkilap. Bertatahkan 
ukiran nama Nansy Evangeline. Yang pergi 
dalam kasih Tuhan. 

"Nansy...," Pulung berbisik. "Aku akan 
selalu berdoa untukmu. Tenanglah tidurmu di 
sisi Tuhan. Kita selalu bersahabat. Bagiku kau 
tidak mati. Kau masih akan kulihat di wajah 
bulan. Kau akan datang dalam mimpiku. Dalam 
khayalanku kalau aku berada di tepi kolam 
renangmu..." 

Pulung tak berkata-kata lagi. Ingat ajaran 
Wak Solikun. Berbicara dengan nisan dilarang 
agamanya. Nisan adalah benda mati. Kuburan 
hanya tempat raga dibaringkan. Tak boleh 
diagungkan. Tak boleh diajak bicara. Nansy 
tidak di sana. Ia telah berada di dunianya yang 
jauh. Sangat jauh. Tidak bisa dijamah. Nanti 
kita akan sampai ke sana. Bila saatnya tiba. 
Siapa pun tak akan mampu mengelak. Tidak 
juga Tante Yan. Tidak juga Pulung. 

Senja makin turun. Sedih pun makin 
terasa mengganjal hati. Namun telah lega 



Pulung melihat nisan Nansy. Agar dia tak 
mengharap lagi bertemu dengan sahabatnya. 

Senja makin turun lagi. Mulai gelap alam 
Deli Serdang ketika Pulung melangkah di 
halaman penuh bunga. Itu rumah Oom Yan. 
Berdiri megah mirip gedong lawang satus. Bila 
Nansy masih ada, dia akan duduk di teras 
menanti sahabatnya. 

"Pulung!" 
Yang diteras itu Oom Yan. Dia berlari 

menyongsong Pulung dan memeluk leher anak 
itu. Baru sekali ini Pulung merasakan pelukan 
Oom Yan. Hangat sekali. Ketat sekali. Dadanya 
berdetak kuat sekali. Oom Yan-ku! 

"Maafkan Pulung, Oom Yan..." 
"Ya... ya... sudah. Sudah, tidak usah sedih. 

Semuanya sudah lewat. Mari. Mari, Nak. Kita 
lupakan yang serba pahit. Pulung... masuklah. 
Jangan sedih lagi. Biar sahabatmu tenang di 
dunianya..." 

"Ya, Oom...," Pulung menelan ludah yang 
terasa pahit. 

"Aku ikhlas melepaskannya. Kalau aku 
tahu sejak dulu, sudah lama aku 
merelakannya..." 

Oom Yan menarik nafas panjang sekali. Dia 
berusaha gembira menerima kunjungan 
Pulung. Tante juga. Dia terus tersenyum. Sibuk 
menata pakaian Pulung di lemari kecil milik 
Nansy. Ditunjukkannya kamar untuk Pulung, 
tempat untuk sholat dan mengambil air 
wudhunya, dan Tante bertanya apa Pulung lupa 
membawa peci hitam. Pulung tak pernah lupa. 
Ke mana pun dia pergi peci itu dibawanya. 



Gembira! Hanya senyuman dan gurauan 
yang ada. Tapi sebenarnya, masing-masing 
menangis dalam hati. Bila Nansy di tengah 
mereka, seperti apa kegembiraan itu? 

Malam di luar kota Medan tiba sudah. 
Makan bersama di meja bundar telur dengan 
sop ayam alangkah lahapnya. Tante tak putus-
putusnya bertanya tentang Oma, Ibu, Bapak, 
dan desa itu. Tentang si Man. Tante tertawa 
ketika Pulung menceritakan bagaimana ia kesal 
pada si Man yang tidak menanggapi 
laporannya. Si Man menyepelekan Pulung. 
Padahal Tante dan Oom Yan tidak pernah 
meremehkannya. Tante dan Oom Yan cukup 
memperhitungkan kecerdikan Pulung. 
Meskipun mereka tak menduga Pulung akan 
secerdik itu. Seteliti itu. Polisi ulung, dia bukan 
polisi bloon seperti kata Tugi. Bapak pun pasti 
akan marah jika Tugi mengganti nama Pulung 
menjadi Polon. 

Di teras rumah bulan sepotong nampak 
rendah sekali. Pulung enggan duduk di sana. 
Tapi Oom dan Tante mengajaknya di teras. Di 
atas kursi rotan putih bersandaran tinggi. 
Minum kopi susu. Tak ada sirop mocca di 
rumah Tante Yan. Hanya sirop markisa yang 
belum akrab dengan lidah Pulung. 

"Kami merasa kesepian di sini Lung," suara 
Tante memecah sepi. Mengalahkan desau angin 
yang lewat di rumpun bunga. "Kalau kau mau 
tinggal bersama kami..." 

"Kenapa aku harus di sini, Tante? Kenapa 
tidak Tante saja yang tinggal di kampung? 
Rumah Oma akan lebih indah kalau bunga-



bunganya terawat seperti ini. Di sini pun Tante 
tinggal di kampung." 

"Ah... di sana... tanpa Nansy Tante akan 
lebih kesepian lagi. Oma pun akan tahu apa 
sebenarnya yang terjadi..." 

"Di sana Tante tidak akan kesepian. Oma 
akan membuka taman kanak-kanak di rumah" 

"Tante sudah membaca suratnya. Oma juga 
ingin Oom Yan mengurus ladang tembakaunya 
saja. Tapi Oom Yan masih harus berdinas di 
sini." 

"Daripada ngurus perkebunan orang, 
enakan ngurus kebun sendiri, Tante." 

"Kau ini, Lung. Seperti tahu semua soal 
saja." 

Pulung malu. Tante Yan tersenyum. 
Kelihatannya itu sepele. Cuma omongan 
seorang anak kecil saja. Tetapi Tante sangat 
memikirkannya. Juga Oom Yan. Pulang 
kampung mengurus ladang tembakau milik 
sendiri, ah! Dan di rumah besar itu mereka tak 
akan kesepian. Ada sekolah taman kanak-
kanak yang ramai. Rindu pada Nansy pun bisa 
pupus oleh riuhnya suara anak-anak desa. 

Sedang di Medan ini, apa yang dicari? Uang 
mereka tak perlu lagi. Hidup pun sangat sepi 
setelah Nansy pergi. 

 
*** 

 
TAMASYA di sekitar Medan, senangkah 

dia? Tante mengajaknya ke Danau Toba. Ke 
Prapat. Tapi Toba dan Prapat tak menarik 
minat, bila dia ingin lekas pulang. Ibu pasti 



mencari ke mana-mana. Ibu pasti bingung 
setelah tak diketahuinya Pulung pergi ke mana. 

Gadis cilik rambut hitam dengan mata 
hitam itu menemaninya di teras rumah. Dia 
muncul dan tersenyum. 

"Senang awak jumpai kau di sini!" serunya 
riang seraya menjabat tangan Pulung. 

Tapi Pulung dingin-dingin saja. Alangkah 
senang punya teman di Medan. Tapi sayang, 
teman itu pernah mengaku bernama Nansy. 
Wajah dan suaranya memang mirip sekali. 
Lincahnya pun mirip sekali. Tapi mata hitam, 
pastilah bukan mata Nansy. Rambut hitam bisa 
disemir. Tapi pirang Nansy tak seburuk rambut 
coklat semiran. Deliana namanya. Aktris terbaik 
dalam festival teatar anak-anak. Tapi dia tak 
mampu bergaya bagai Nansy di depan Pulung. 

"Eh, kau diam saja!" seru Deliana kecewa 
melihat Pulung bersikap dingin. 

"Aku masih benci pada kau!" ucap Pulung, 
tak sengaja ikut berlogat seperti Deliana. 

"Ha... ha... kaubenci, ya? Aku juga benci 
kau!" 

"Terserah!" 
"Eh, tak kautanya kenapa aku benci kau?" 
"Aku tahu! Penyamaranmu gagal, maka 

kau benci aku." 
"Bukan!" 
"Bukan juga tidak apa-apa" 
"Kausuruh aku bikin minuman kau, itu 

yang aku, benci!" 
"Syukur!" 
"He! Orang Jawa tidak ramah!" 
"Orang Medan suka nipu!" 



"Tapi aku kan tolong Tante dan Oom!" 
"Orang menolong tidak usah menipu!" 
"Ah! Kau tidak tahu diri benar! Kalau tak 

kutipu mana bisa sampai ke sini kau!" 
Pulung mendengus. Masih kesal ditipu 

Deliana. Padahal Deliana itu ramah sekali. 
Tidak penggugup lagi. Dia tidak perlu berakting. 
Dia muncul sebagaimana aslinya. 

Tapi Pulung tetap tidak bisa menyukainya. 
Dia hanya ingin pulang saja. Meninggalkan Ibu 
begini jauhnya, rasanya begitu kangen. Pada 
Polan juga, yang sekarang punya penyakit 
mengerjap-ngerjapkan mata. Tak soal apa Polan 
masih membenci komandan yang berkhianat. 
Rindunya Pulung, adalah rindu seorang kakak 
bagi adik tersayangnya. Tersayang, karena 
Pulung hanya punya dia. Lebih lagi setelah 
Nansy tiada. 

 
*** 
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BBUU  GGUURRUU  CCAANNTTIIKK  SSEEKKAALLII  

 
TELAH datang anak yang hilang! Menjinjing tas 
kulit hitam dan sekeranjang oleh-oleh di 
tangannya! 

Pulung berdiri menunggu delman. Lima 
botol sirop markisa akan diberikannya pada 
Kakek Sakeh, Wak Solikun, dan Mak Mansyur. 
Tentu saja, yang dua botol itu untuk Ibu. Gagah 
dia. Mengenakan celana dan baju setelan safari 
pemberian Tante Yan. Mengenakan kaca mata 
coklat, ah! Itu kaca mata perempuan. Sebab 
dulu milik Nansy. Bentuknya persegi lebar. Tak 
soal. Kata Tante, Pulung cocok sekali pakai 
kaca mata itu. Masa Tante tega menipunya? 
Jika Pulung ditertawakan orang, pasti Tante tak 
suka juga. Ketika memilih bahan untuk setelan 
safari, Tante juga memilih warna abu-abu. Kata 
Tante, Pulung cocok sekali warna itu. Seperti 
Pak Lurah saja. Setelan Safari abu-abu! Aha! 
Padahal Pulung ingin yang merah menyala. Bisa 
dibayangkannya kini, bila dan celananya merah 
seperti maunya. Tentu lucu. Ah, Tante Yan baik 
sekali. Hanya yang terbaik diberikannya untuk 
Pulung. Kata Tante, kini Pulung tak lagi 
dianggapnya orang lain. Pulung pengganti 
Nansy baginya, meskipun Pulung bukan gadis 
yang manis berambut pirang. Sedang Pulung 
tak bisa diminta untuk Tante. Sebab orang 
tuanya tak mungkin melepaskannya 



"Pulung! Pulung! Ya Allah, Pulung!" 
teriakan itu riuh sekali. 

Pulung melihat seorang lelaki sebaya 
ayahnya duduk di tempat kusir dalam delman. 
Lelaki itu memang kusir delman. Namanya 
entah siapa. Orang memanggil dia Pak Tugi. 
Lazim sekali di desa itu orang memanggil nama 
anak sulung bagi ayahnya. Dan anak Pak Kusir 
adalah Tugi. 

Pulung menyeberang jalan dengan payah 
karena beban di kedua tangannya. Pak Tugi 
membantunya. 

"Masya Allah, Lung! Semua orang jadi 
sibuk karena kau!" 

"Sibuk? Kenapa sibuk, Wak?" 
"Kau minggat!" 
"Ah, tidak. Aku tidak minggat!" 
"Pergi tidak pamitan sama ibumu, apa tidak 

minggat namanya?" 
Pulung kangen Ibu. Mendengar ucapan Pak 

Tugi, kangen itu makin menggebu. 
"Ibumu nangis saja setelah dikasih tahu 

Oma Angklik kau pergi naik motor mabur!" 
Pulung tak bisa tertawa. Rasa bersalah 

memenuhi dadanya. 
"Bukan main, kau! He! Lagakmu itu, lho! 

Pakek kaca mata segala! Ha! Bapakmu saja 
tidak punya kaca mata begitu, Lung! Seperti 
Pak Camat kau ini! Ayo naik! Naik! Lekas 
pulang! Biar semua orang girang!" 

Pulung naik lewat pintu belakang delman. 
Kuda rneringkik. Melompat ke depan dan 
berlari kencang. 

"Tidak cari penumpang dulu, Pak?" 



"Tidak! Kebut saja, biar cepat sampai. Uh, 
minta ampun! Bikin repot semua orang kau ini! 
Wak Solikun setiap malam memimpin 
pembacaan doa di langgar! Bapakmu setiap hari 
baca koran, dengar berita radio dan televisi!" 

"Kok begitu, Pak?" 
"Pikirmu apa? Motor mabur itu bisa jatuh 

dan kamu jadi abu!" 
Aduh! Begitu hebatnya akibat kepergiannya 

ke Medan. Semua orang dibuatnya sibuk. Ibu 
menangis, kata Pak Tugi. Bapak baca koran, 
dengar berita radio dan televisi. Wak Solikun 
dan para santrinya memanjatkan doa setiap 
malam. Wah! Wah! Seperti orang penting saja 
Pulung ini. Semua dibuat tegang kalau-kalau 
ada berita kecelakaan pesawat! 

Ngebut! Delman itu seperti sabut kelapa 
dipermainkan ombak. Terguncang-guncang dan 
perut pun mual sekali. Tapi memang lekas 
sampai. Pak Tugi menolak uang pembayaran 
jasanya. 

"Lekas temui ibumu!" dia malah 
menghardik dan mengusir Pulung sambil 
mengibaskan tangannya. "Cepat! Kerjamu bikin 
orang tua repot saja! Huh! Anak apa begitu?" 

Pulung berlari. Sore cerah. Wajah Ibu pun 
cerah. Dia berlari juga menjemput anaknya. 
Memeluk anaknya. Mendekap kepala anaknya 
yang rambutnya sekaku ijuk. Yang daun 
telinganya lebar. Yang mata kirinya sipit karena 
bekas luka disayat ranting turi. Anak yang telah 
mampu menghindarkan diri dari serangan 
beruntun ayahnya! 

"Anakku...," tersendat suara Ibu. "Kalau 



kau tidak pulang hari ini, Ibu akan 
menyusulmu ke sana." 

"Ibu!" Pulung mengetatkan pelukannya di 
pinggang Ibu. Dibenamkannya wajahnya di 
dada Ibu. Air matanya deras mengalir. 

"Ampuni dosa Pulung, Bu... Ampuni 
kenakalan Pulung..." 

Pak Tugi menjalankan delmannya pelan-
pelan. Dia iri pada Pak Bayan. Tak banyak anak 
seperti Pulung di desa itu. Bahkan di mana-
mana. Sedang anak Pak Tugi pun tak sebaik 
Pulung. Dia nakal. Tapi dia tidak jahat. Dia juga 
cerdik. Berbakat jadi pemimpin. Ah, bila Pak 
Tugi punya anak seperti itu... 

"Hurrr! Hurrr! Cek, cek, cek!" mulut Pak 
Tugi mendecap-decap dengan hentakan kendali 
di punggung kudanya. Letih kuda itu. Dibawa 
ngebut kencang sekali di jalan berbatu. 

"Bapak!" Pulung memeluk Bapak yang 
muncul dari dalam rumah. Pinggang Bapak 
keras sekali. Pinggang pendekar sejati. 
Pendekar yang tidak suka berkelahi, tapi pandai 
menghindarkan diri dari perkelahian. Cinta 
damai dan lembut hati. Sayang pada 
sesamanya. Jujur tanpa noda. Bila dia 
menghukum keras anaknya, itu dilakukan 
karena kasihnya. Bukan karena dia biadab 
seperti kata Kakek Sakeh ketika dia kalap. 

Polan mengerjapkan matanya di belakang 
Bapak. Wajahnya tidak ramah. Masih benci dia 
pada komandan yang berkhianat. Lihat 
matanya yang mengerjap! Tak mau dia 
menyalami tangan kakaknya. 

"Buka bajumu!" kata Bapak. Safari abu-abu 



itu dibuka. Bahkan juga celana panjangnya. 
Sepatu bertumit tingginya. Hanya bertelanjang 
dada dengan celana pendek bertali karet di 
pinggangnya. Celana kolor hitam. 

Bapak mengambil tali rafia. Pulung 
melangkah rela ke dekat sumur. Dipeluknya 
pohon pisang batu itu. Lalu Bapak mengikat 
pergelangan tangan Pulung. Kencang sekali. 
Sampai sakit terasa menggigit tangannya. 

Tapi dia rela. Anak nakal yang lari ke 
Medan tanpa pamitan, pantas dihukum begitu. 
Haus sekali. Boleh saja Ibu mengguyurkan 
seember air dari sumur. Ibu, ibuku! Dia 
meneteskan air mata diam-diam. Tidak 
mengisak. Hanya air mata yang titik berderai. 

Polan senang. Dia tertawa-tawa gembira. 
Matanya, makin sering mengerjap. Tapi rasakan 
kau hei, Polan! Dengar Bapak membentakmu, 
"Pergi cari anak-anak!" 

Dulu Polan pergi. Tapi tak mau dia mencari 
anak-anak. Namun untuk mengejek komandan 
yang berkhianat, tanpa disuruh pun dia mau. 
Pertama kali ke rumah Tugi. Lalu mencari 
Tumbing dan Gono. Juga yang lain. Semua 
saja. Kawan mengaji Pulung pun diundangnya. 
Untuk menonton pengkhianat dihukum. Anak 
nakal yang terbang ke langit tanpa restu orang 
tuanya! 

Berita bagus. Orang penting datang dari 
Medan cukup menarik perhatian. Begitu dengar 
pejabat berkaca mata coklat dengan setelan 
safari abu-abu tiba, rakyat segera berkumpul. 
Pemimpin rakyat yang senang itu Tugi. 
Wakilnya Tumbing. Se-esnya Gono. Dan yang 



lain-lain lagi. Bahkan juga Dukri yang 
tangannya bau amis. Dia baru saja mencari 
udang kali. Tak pandai dia memainkan jala 
kecil. Tak banyak ikan didapatnya bakal makan 
malam. 

 
Mereka mengerumuni terhukum yang 

memeluk batang pisang. Di balik pagar 
pekarangan sana Kakek Sakeh berdiri melihat. 
Di sisinya ada Gogor, bekas si Cemeng yang 
tidak cengeng lagi. Kakek Sakeh tidak kalap lagi 
seperti dulu. Tertawa dia. Terkekeh sampai 
terbatuk-batuk tak menentu. Bertepuk tangan 
dia. Anak-anak pun ikut bertepuk. Menyoraki 



jagoan yang kalah lawan Pak Bayan. Riuh 
seperti lndian menang perang. 

"Hei, rakyat! Perhatian! Perhatian!" seru 
Polan sambil mengacungkan kedua tangannya 
tinggi-tinggi. Matanya masih mengerjap-ngerjap. 
Diam-diam Tumbing menyesal. Gaya Polan 
sekarang seperti dia. Mengangkat tangan dan 
minta perhatian rakyat. Wah. Harusnya 
Tumbing yang begitu. 

Rakyat yang bersorak diam. 
"Oke!" si Pol meletuskan okenya lagi. "Mari 

kita menyanyi bersama-sama!" 
"Ayoooo!" 
"Nyanyiiiii!" 
"Lagunya apa?" 
Rakyat riuh lagi menyambut ajakan si Pol, 

patih tukang membantah yang pernah jadi anak 
buah The Saint. 

"Si Pulung anak nakal! Ayo ambil suara. Si 
Pul..." 

Rakyat berseru, "Si Pul..." 
Tidak bersamaan. Hingga bunyinya lucu, 

"Si Pul. Pul-si-pul Pul-si-pul..." 
Meski masih menyeka air mata, Ibu 

tersenyum juga. Sekarang dia tega melihat The 
Saint dipermainkam anak-anak se-esnya. Ibu 
melihat saja. Duduk di bibir Sumur. Sedang 
Bapak pergi entah ke mana. Dia yang tidak tega 
sebenarnya. Kalau Bapak jumpa Wak Solikun, 
akan dikatakannya bahwa Pulung bisa hebat 
digembleng guru mengaji itu. Pulung kelak bisa 
jadi kebayan desa. Bisa jadi camat, bupati, 
presiden, polisi, dokter, tentara, pendekar sejati, 
petani, pemimpin... Apa saja bisa, bila Pulung 



terus menimba air sumur yang tak pernah 
habis. 

Nyanyian rakyat bergema. 
"Si Pulung anak nakal. Suka mencuri 

jambu. Ayo teman dihajar. Jangan diberi 
ampun...," 

"Horeeee!" 
"Hidup Polan!" 
"Hidup polisi jempolan!" 
"Haya!" Polan melonjak sambil 

mengacungkan kedua tinjunya. "Betul itu! Aku 
Polan! Polisi jempolan! Ha... ha.. ha.." 

"Hei, polisi jempolan! Apa yang sudah kamu 
tangkap?" 

"Nyamuk!" 
"Hidup nyamuk!" 
"Hei, polisi jempolan! Siapa pencuri telur 

bebek?" 
"Komandan!" 
"Hidup komandan!" 
"Jangan! Jangan dihidup-hidupkan! Nanti 

kesenangan dia!" 
"Ha... ha... ha..." 
Dari batang pisang terdengar nyanyian 

bergema. Disuarakan oleh The Saint yang baru 
pulang dari Medan, "Si Polan anak kampung. 
Tak pernah lihat Medan. Kerjanya suka ngintip. 
Matanya sering ngedip." 

Rakyat bersorak riuh. Ha... ha... ha... 
hidup! Hidup! 

Kakek Sakeh melonjak-lonjak dan berseru 
gembira, "Hidup Pulung! Hidup cucu Kakek!" 

Rakyat berteriak gembira. Hidup! Hidup! 
Hidup! 



Ibu meninggalkan bibir sumur. Hidup! 
Hidup! Hidup! 

 
*** 

 
KENTONGAN bertalu dari selatan, begitu 

gencarnya! Bapak melompat dan keluar kamar 
dengan sigap. Ia menyambar baju dan 
mengenakannya sambil berlari. Pulung 
terbangun. Diguncangnya bahu adiknya. 

"Pol! Pol! Dengar kentongan titir itu!" Polan 
mengucak matanya. Kentongan titir, bunyi 
kentongan yang bertalu-talu sebagai tanda 
bahaya. 

Kalau bukan kebakaran, pasti karena ada 
pencuri atau perampok. Sudah lama desa tidak 
pernah diganggu penjahat. Kentongan titir itu 
untuk apa? 

"Apa itu?" 
"Titir dari arah selatan! Seperti di rumah 

Tugi!" 
"Kita ke sana, yuk! Jam berapa sekarang?" 
Ibu membuka pintu. 
"Jangan keluar!" bisiknya. "Tidur saja!" 
Pulung berpandangan dengan adiknya. Mata 

adiknya mengerjap. Disengaja kelihatannya. 
Memberi isyarat agar Pulung pergi saja. 

"Tidak ada teriakan kebakaran," bisik 
Polan. "Siapa tahu Tugi atau Mak Mansyur..." 

"Pulung," suara Ibu lirih. "Kapan kau akan 
menurut Ibu, Nak?" 

Pulung mendesah. Ia bersandar di dinding. 
Adiknya mengikuti gerakannya. Ibu membalik 
dan kembali ke kamarnya. 



"Aku tidak sampai hati mengesalkan Ibu" 
"Nanti kalau Ibu sudah tidur lagi, kau ke 

sana, Mas!" 
Pulung menggeleng. Lama menunggu. 

Gelisah ingin tahu. Terdengar suara-suara 
orang lari bergegas. Suara-suara berbisik. 
Suara batuk Kakek Sakeh. Menjauh ke selatan. 
Lama sekali. Lalu tiba-tiba Bapak kembali. Ia 
berdiri di pintu kamar anaknya. 

Pulung melompat bangun. Merasa seperti 
ada sesuatu mengapa Bapak pulang dan berdiri 
di kamar. 

"Sini, Lung..." 
Polan iri. Dia tidak dipanggil Bapak. Suara 

Bapak lembut sekali. Ibu pun heran melihat 
Bapak selembut itu. Bahkan Bapak merangkul 
pundak Pulung. Mereka berjalan bersisian. 

"Ada apa, Pak?" tanya Ibu. 
Bapak mendesah. Diajaknya Pulung ke 

halaman. Bulan tinggal sepotong di langit barat. 
Sepotong kecil, seperti sabut kelapa. Pada 
purnama penuh yang lalu, Pulung menginap di 
rumah Oma bersama teman-teman. Bahkan 
Gruno yang tengah main ke rumah Mak 
Mansyur ikut tidur di sana. Mereka menyanyi 
senang dan gembira. Oma terkekeh dan 
bertepuk tangan di atas kursi rodanya. 
Purnama penuh itu sudah lewat dua belas hari 
yang lalu. 

"Lung...," suara Bapak lirih sekali. 
Tangannya masih merangkul pundak anaknya. 
"Hidup manusia telah ditentukan oleh Yang 
Mahapunya..." 

Jantung Pulung berdetak kuat sekali. Ia 



mendekap dadanya. Ia tahu apa maksud 
Bapak. 

"Omaaaaa...," jerit Pulung seraya berlari 
meninggalkan Bapak. Ibu menyusul dan berdiri 
di sisi Bapak. 

"Kita ke rumah Oma sekarang, Bu. Ajak juga 
Polan," bisik Bapak. 

Ibu menunduk dan mendesah. 
Pulung telah jauh. Melewati orang-orang 

yang bergegas ke selatan. Kentongan itu 
memang dipukul di rumah Tugi. Kentongan 
bambu yang berbunyi nyaring sekali. Pak Tugi 
yang memukulnya. Orang berkumpul di sana. 
Pak Tugi berseru menunjuk ke rumah Oma. 
Makin lama orang makin banyak. Pulung ada di 
antara orang banyak itu. Ia menyelinap di 
serambi. Orang-orang menyisih memberinya 
jalan. Tugi di sana. Tumbing mondar-mandir 
tak menentu. 

Di ranjang dari kuningan penuh bentuk 
ukiran itu Oma terbujur. Kakinya lurus saja. 
Tubuhnya lurus saja. Dingin sekali. Pulung 
memeluknya. Mendekapnya dan menangis. 

"Omaaaaaaaa..." 
Ada tangan yang menjamah pundak 

Pulung. Bahkan mencengkeram kuat sekali. 
Lalu menyentakkan Pulung dari tubuh Oma. 
Pulung serentak berdiri dan hampir 
terjengkang. Hanya ada seorang saja yang bisa 
menyentakkannya begitu mudah. Seorang saja. 
Yang seorang itu berdiri di sisi ranjang Oma 
dengan mata menatap Pulung tajam-tajam. 
Pulung menyeka air matanya. Dadanya 
tersendat-sendat. 



 
"Kenapa menangis begitu?" sentak orang 

itu. Kalau bukan Wak Solikun, tak bisa dia 
dengan mudah menyentakkan Pulung dari 
pelukannya di tubuh Oma. 

"Aku... hu... hu... aku sedih, Wak..." 
"Semua orang sedih. Tapi tidak semuanya 

menangis berteriak-teriak seperti kau!" 
"Hu... hu... hu...I' 
"Diam! Tidak boleh menangisi orang 

meninggal sampai begitu! Dengan tangis dan 
teriakan-teriakanmu itu, apa Oma bisa hidup 



lagi?" 
Pulung mengerti. Kalau dia meneteskan air 

mata saja karena sedihnya, pasti Wak Solikun 
tak melarangnya. Tapi dia telah memeluki Oma. 
Menciumi Oma. Dan air matanya membasahi 
wajah Oma. 

Ada tangan wanita yang membimbingnya. 
Wanita itu juga mengisak. Tanpa menoleh ke 
atas, Pulung tahu, wanita itu pasti Bu Renti, 
sekretaris Oma. 

"Aku menyesal, Lung. Semalam Oma ingin 
kau ke sini..." 

"Kenapa aku tidak dipanggil? Kenapa..." 
"Kukira dia hanya kangen saja. Aku tak 

menyangka..." 
Pulung berjalan lunglai ke serambi. Ada 

seperangkat kursi kayu di sana. Ia duduk di 
salah satunya. Orang masih sibuk ke sana 
kemari. Semakin banyak. Pak Lurah memimpin 
orang-orang itu. Pak Carik membantu Pak Tugi 
merakit kuda di delmannya. Pak Lurah 
menghampiri Pak Carik. 

"Buat apa itu?" tanyanya. 
"Mengabari Dik Yan." 
"Pakai sepeda motorku saja. Interlokal, Pak 

Carik. Biar cepat" 
"Ya, Pak." 
Pak Tugi melepas kembali kuda di 

delmannya. 
Suara sepeda motor meraung-raung. Pak 

Carik akan ke kantor telepon di kota. 
Menginterlokal Oom Yan di sana. Masih dini 
hari. Mungkin sore hari nanti Oom Yan bisa 
tiba. 



Di serambi. Pulung menyusut air matanya. 
Seseorang mendekatinya. Berkain sarung tanpa 
peci hitam. Dia mengeluarkan tangan. Mengajak 
bersalaman. 

Pulung mengangkat wajahnya. Lampu 
petromak yang telah dinyalakan entah oleh 
siapa, menerangi wajah orang itu. 

"Pak Damsik... selamat pagi, Pak..." 
"Bapak turut berduka cita, Lung...," Pak 

Damsik membisik sambil menjabat tangan 
Pulung. 

Pulung gugup. Dia berdiri dari kursinya. 
"Terima kasih... terima kasih..." 
Orang-orang menjabat pula tangan Pulung. 

Mengucapkan bela sungkawa mereka. Pulung 
kikuk sekali! Belum pernah ia menerima 
ucapan resmi seperti itu! Sedang ketika 
neneknya meninggal pun tak ada yang 
menjabat tangannya. Ketika itu dia masih kecil. 
Kini ucapan bela sungkawa resmi diberikan 
untuknya. Seolah dia keluarga Oma. Seolah dia 
memang cucu Oma dan di rumah itu hanya ada 
dia keluarga almarhum. Bahkan Bapak 
menyalami tangan Pulung pula. 

"Kau harus tabah!" kata Bapak. "Oma 
seperti orang tidur nyenyak saja. Kaulihat 
bibirnya tersenyum, kan? Dia ikhlas 
meninggalkan kita semua..." 

"Ya, Pak..." 
Ibu tak hanya menjabat tangan Pulung. Ia 

bahkan mencium kedua pipi anak sulungnya. 
Tak berkata apa-apa. Dalam perasaan terharu 
dan duka yang dalam, Ibu sering tak bisa 
berbicara. Dan Polan memeluk kakaknya. Polan 



menangis. Nyata pundak Pulung basah oleh air 
mata adiknya. 

"Sudah, Pol. Sudah," Pulung menepuk-
nepuk punggung adiknya. "Kita relakan saja. 
Dia pergi jauh sekali. Dia tak akan pulang 
lagi..." 

Desa dalam duka. Seluruhnya. Tak 
terkecuali Wak Solikun yang sering mendengar 
kebaikan Oma lewat cerita Pulung. Tak 
terkecuali Gruno yang datang untuk menantang 
main sepak bola di lapangan. Dia kembali lagi. 
Anggota klub sepak bolanya beramai-ramai tiba. 
Mengucapkan bela sungkawa buat Oom dan 
Tante Yan yang datang di sore hari. Mereka 
belum kenal Oom dan Tante Yan. Tapi karena 
Pulung berdiri di antara keduanya, mereka tak 
ragu mengucapkan bela sungkawa meniru 
orang-orang dewasa yang melakukan itu. Dari 
mana-mana orang berkumpul. Kerabat, famili, 
dan kenalan Oma, datang membawa bunga. 

Dia telah tiada. Esoknya iring-iringan mobil 
jenazahnya panjang sekali. Ketika mobil jenazah 
sampai di pemakaman dekat batas kota, orang 
belum habis berbaris di rumah Oma. 

Selamat jalan, Omaku sayang... 
 

*** 
 

DUKA masih suka singgah bila ingat yang 
telah tiada. Tapi itu bisa pupus bila diingat Oma 
tak sedih meninggalkan semua miliknya. 
Bibirnya tersenyum dalam lelapnya. Pulung 
masih bisa mengenangkan-nya sampai kini. 
Padahal peristiwa itu sudah enam bulan 



berlalu. Banyak perubahan terjadi. Seperti 
dirinya, kini pun bukan lagi murid Pak Damsik. 
Dia bersekolah di SMP kota. Bersama Gogor 
dan Gono yang mengayuh sepeda bergantian. 
Bersama Tugi yang akan memberi semangat 
ayahnya untuk memacu delman setiap kali 
melewati rombongan pelajar bersepeda dari 
desanya. 

Semuanya berubah. Ke arah yang lebih 
maju lagi. Dan Nansy Evangeline masih dikenang 
oleh siapa pun. Sebab di dekat gerbang halaman 
gedung lawang satus tertulis namanya, 'TK 
Nansy Evangeline'. Banyak muridnya. Lebih dari 
lima puluh orang anak. Tak hanya dari desa itu. 
Bahkan juga dari desa Gruno dan sekitarnya. 
Terpaksa dibagi menjadi dua kelas. Kelas pagi 
yang belajar dari pukul setengah delapan 
sampai setengah sepuluh, dan kelas siang yang 
masuk pukul sepuluh sampai pukul dua belas. 
Tante Yan di sana. Tidak lagi kesepian dia di 
tengah riuhnya suara anak-anak. Bila tak ke 
ladang tembakau, Oom Yan sering ikut 
mengawal barisan anak-anak berjalan-jalan 
mengelilingi desa. Pada acara peresmiannya, 
Pak Lurah mengajak semua warganya untuk 
ikut membina taman kanak-kanak satu-
satunya yang ada di sana. Masih diperlukan 
tenaga guru. Siapa pun dipersilakan maju bila 
ingin membantu Tante Yan yang terlalu sibuk 
dengan jumlah murid yang banyak sekali. 

Tapi siang itu Pulung harus kecewa lagi. 
Hari Sabtu ada rapat guru. Dia pulang lebih 
awal. Lumayan, karena pagi tadi tak sempat 
sarapan. Polan masih suka brengsek. Dia 



senang kalau Pulung kesiangan karena 
ketiduran setelah sholat subuh. Dia pergi saja. 
Dan dia pasti akan tertawa melihat betapa 
Pulung gugup sekali menyadari matahari telah 
tinggi. 

Untung bisa pulang lebih awal. Semalam 
Pulung berpesan supaya Ibu memasak sayur 
tumis kangkung dan tempe bacem. Di lemari 
bilah bambu itu pasti telah tersedia. Tapi Ibu ke 
mana? Dan tempe bacem, tak ada dia di lemari 
bilah bambu. Tumis kangkung, tak ada dia di 
sana! 

Dari balik pagar pekarangan terdengar 
suara Kakek Sakeh terkekeh. Pulung ke 
belakang. Gogor asyik makan dengan lauk ulam 
daun singkong. 

"He... heh... heh... kelaparan lagi, kan?" 
Kakek Sakeh mengejek. "Tidak. Tidak boleh 
minta makan. Nasi sudah habis. Kalau Kakek 
tidak duluan, Polan bisa menyerobotnya. Heh... 
heh... heh..." 

"Ada yang nuduh aku mencuri jambu lagi, 
Kek?" 

"Ada... heh... heh..." 
"Ha? Ada? Siapa?" 
"Tantemu... heh... heh... heh..." 
Pulung membalik segera. Dia lari ke 

selatan. Masih kuat berlari dengan ujung kaki 
bersepatu karet seperti dulu. Sepatu tumit 
tinggi dan kaca mata Nansy disimpannya sangat 
rapi. Hanya pada acara pembukaan TK Nansy 
Evangeline dia mengenakan sepatu, kaca mata, 
dan setelan safari itu. Dia menjadi panitia. 
Kerjanya menghitung tamu yang hadir dan 



mengomando petugas pembuat minuman. 
"Di sini senang. Di sana senang. Di mana-

mana kita pun senang...," suara nyanyian anak-
anak terdengar riuh. Mulut-mulut cadel 
menyanyi lucu di halaman gedong lawang satus 
yang luas penuh bunga. Di serambinya kini 
bertutup dinding papan. Di serambi yang telah 
menjadi ruangan kelas itu duduk Tante Yan, 
sedang membereskan alat peraga. Dan Bu Guru 
berkebaya yang memimpin anak-anak menyanyi 
di halaman, siapa itu? 

Ah, mimpi pun tak pernah, melihat Ibu 
menjadi guru! Aneh kelihatannya. Lucu dan 
hampir tak bisa dipercaya. Bu Guru Bayan, 
aha, aha! Kebayanya hijau muda. Kain batiknya 
hijau gadung. Kondenya lebar. Gelung 
rambutnya bundar dan rapi. Aha! Aha! Bu Guru 
cantik sekali. Sayang tangannya belang putih. 
Tangan Bu Guru Bayan melambai-lambai 
memimpin nyanyian murid-muridnya. 

Pulung tak sadar ikut menyanyi, "Di sini 
senang. Di sana senang. Di mana-mana kita 
pun senang..." 

"Horeee...!" anak-anak bersorak. Mereka 
belum berseragam. Rok dan baju mereka lucu. 
Ada yang pakai kaos kedodoran. Ada juga yang 
pinjam rok kakaknya. Seperti rok Putri 
Cinderella, rok itu panjang sampai menyapu 
tanah. 

"Horeee!" Pulung berseru menirukan anak-
anak. 

"Hidup Bu Guru Bayan!" 
Tapi Bu Guru Bayan mengangkat wajahnya 

dan menatap Pulung dengan marah! 



"Jangan mengganggu!" bentaknya dari 
tengah kerumunan anak-anak muridnya. 

Pulung terkejut. Bu Guru Bayan 
membentaknya. Bu Bayan, Ibu, membentaknya! 
Ah, baru tahu dia, Ibu ternyata bisa membentak 
juga. Seperti hobinya Bapak. Nah, Ibu pasti 
telah belajar ilmu membentak dari Bapak juga. 
Wah, brengsek ya, Ibu? 

"Sori!" Pulung melambaikan tangan. "Kalau, 
Bu Guru sudah di rumah, awas, ya!" 

Tante Yan, Bu Guru Yan, bangkit dari 
kursinya dan melongok lewat pintu kelas. 
Roknya panjang sampai ke bawah lutut. 

"Apa-apaan itu, mengancam Bu Guru?" 
serunya. "Mengganggu sekolah, bisa saya 
laporkan Pak Lurah!" 

Pulung tertawa. Ia berjalan ke halaman 
samping istana penuh kepingan kaca itu. 
Sampai di pintu belakang samping ke arah 
kolam renang. Berpapasan dengan Bu Renti di 
sana. 

"He, Bu! kasih makan, dong!" 
Bu Renti menggeleng. 
"Itu bukan urusanku!" katanya. "Kalau kau 

minta duit buat ongkos ke Medan, baru kau 
berurusan denganku!" 

"Wah! Sombong sekali!" 
"Iya! Bu Renti kan sekretaris!" 
Sombong dia. Tapi tidak sungguhan. Sebab 

dia tertawa-tawa dan membalik ke arah dia 
datang. Dia berbisik pada pelayan. Orang yang 
dulu-dulu juga. Tak seorang pun pembantu 
Oma yang pergi setelah Oma tiada. Sampai 
tukang kebun dan penjaga malam, itu pun 



orang-orang yang dulu juga. 
Pulung menjenguk kamar Oma. Kursi roda 

itu di sana, di bawah salib besar. Pulung 
menariknya ke luar, lalu mendorongnya ke 
kolam. Pelan dia melangkah. Mengenang masa-
masa manis bersama Oma. Nostalgia, kata anak 
sekarang. Nostalgia itu apa, Pulung baru tahu 
setelah dia duduk di SMP. 

Tante Rus pun mengejeknya ketika Pulung 
bilang 'nostalgia' waktu mengajak si Man 
memancing di kali. 

"Oma...," Pulung membisik sambil 
mendorong kursi roda di tepi kolam. Dalam 
khayalannya Oma duduk di kursi itu. 

"Nansy tidak pernah mati, Oma. Lihat! 
Namanya abadi di sana." 

Tak ada jawaban. Air kolam pun diam saja. 
Tak ada angin yang meniupnya hingga dia 
beriak-riak kecil. Kursi roda bergeser pelan. 

"Hari ini aku merasa aneh melihat Ibu bisa 
jadi Bu Guru," Pulung berkata lagi sambil 
mendorong kursi roda. "Aku anak Pak Bayan, 
sekarang juga anak Bu Guru! Aha! Lucu ya, 
Oma?" 

Oma tak menjawab. Karena Oma memang 
tak ada di kursi roda. 

"Di rumah tak ada makanan. Pasti nanti 
Polan pun akan cari makan kemari. Oma, 
tolong kasih tahu Ibu, sebelum mengajar dia 
harus memasak dulu. Dia belum terbiasa 
mengajar, Oma. Dia lupa, Bu Guru juga harus 
memasak untuk Bapak dan anak-anaknya..." 

"Makanan sudah siap!" seru Bu Renti dari 
pintu ruang makan di sisi kolam. "Makan 



sendiri, yaaaa..." 
Pulung membungkuk dan berbisik ke kursi 

roda, "Oma, mari kita makan siang." 
Roda-roda kursi berputar pelan. 

 
TAMAT 
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