Nama Kami Kabul

Kabul apaan sih? Kayak gak ada nama laen aja.. eits,
tunggu dulu bro. Nih nama bukan sembarang nama.
Kamu semua pada tau gak kalo kabul itu ibukota
Afghanistan? Nah lo, masih banyak yang belum tau
kan? *hehehe..sok paling tau nih.. Jadi kok pake
nama ibukota sih? Hmm.. Gini nih ceritanya
*mencoba menceritakan ala pak Raden..
Aku a.k.a Didi, yoyo, plus roron adalah tiga sekawan
yang gak sengaja jumpa di salah satu SMP terbaik
kota Medan. Awalnya sih kami gak deket-deket amat.
Cuma mungkin takdir udah menggariskan
persahabatan kami *alah bahasanya… Seiring
berjalannya waktu, kami pun sering kumpul-kumpul
gak jelas hingga SMA. Ini terus berlanjut walaupun
sekolahan kami gak sama. Pas lagi kumpul di
basecamp tercinta a.k.a rumah roron, sang empunya
rumah ngusulin sesuatu.
“Di , cemana kalo kita buat nama grup kayak anakanak jaman sekarang ?”
“Buat apa sih? Toh juga kita kayaknya gak perlu
nama. Emang kita grup cheerleaders?” kataku apatis.

“Yah, yang gini-gini nih anak gak bisa diajak sukses.
Coba lah ko pikir-pikir kalo kita buat nama. Kan
orang-orang bisa manggil kita secara kaffah
*maksudnya menyeluruh. Contoh nih ada fans kita
mau manggil, trus dia cuma manggil, “Roron, I love
u!....” Nah, pasti klen irilah kenapa cuma aku yang
dipanggil,” Bela Roron langsung ditimpuk piring
kaca ama Yoyo *serem abis si Yoyo.
“Iya juga ya, menurut kau cemana yo?”
“Yah, kalo aku setuju-setuju aja lek asal semua pada
girang,” gumam yoyo sok dewasa.
“Jiaahh.. ngomong kau kek opung aku di kampung
aja bah. Yaudin, jadi mau kita kasih nama apa nih
kelompok kita? Cemana kalo takapet?” usul roron
gak niat ngasi nama.
“Mampus, takapet apa lagi tu? Nama kebo opung kau
di kampong? Dah sedeng kau ya.. Gak setujulah aku.
Yang laen lah. Ko ad ide gak yo?” tanya ku pada
Yoyo berharap menemukan ide cemerlang.
“Hmmm… Emmm… Cemana kalooooo…”
“Kabul!” Celetuk Roron dengan semangatnya..
“Kabul? Kedengaraannya agak syar’i yah.. Artinya
apa tu Ron?” tanya ku yakin..
“Hehehehe.. jangan pada marah ya.. itu artinya Kaki
Bebulu.hhihihihi” tawa roron persis mbak kunti.
“Abis aku liat kaki nya si yoyo banyak kali tu
bulunya, ku singkat-singkat eh ketemu Kabul.
Cemana, setuju gak? Bulu kaki kau kan juga gak
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kalah banyak di. Aku juga nih..” bela roron sambil
mempromosikan kelebatan bulu kakinya yang tak
seberapa itu.
“Emmmm…. Boleh lah, Kabul. Unik juga nama itu.
Aku setujulah,” kata ku mulai yakin *gampang
banget yakinnya.
“Sep gitulah, kan jadi makin kompak kita,” sambut
roron sok asik.
Tanpa meminta persetujuan yoyo *maklum ntar kalo
nanya yoyo dulu keburu maghrib, kami pun
menandatangani surat paten atas pemberian nama
grup kami, KABUL di atas materai 6000 rupiah
*Lebaycenderungmacay.
“Ok, hari ini *lupa tanggal berapa. Nama kita resmi
menjadi KABUL!” teriak ku ala proklamator jaman
pahlawan diiringi tepuk tangan ribuan fans
kami.hehehehe
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California, Wait
for Us!
Jangan pernah berpikir kalo kabul tuh gak punya
relasi. Saking banyaknya relasi kami, Kabul terkenal
punya andil dalam pembebasan kak Manohara dan
Bude Siti Nurhaliza*tapi gak berhasil. Soalnya kak
Mano keburu ditemukan oleh ibunya. Kan gak
mungkin kita malah beralih profesi ngebebasin sang
pangeran. Trus Bude Siti gak mau pas kita ajakin.
Lah iya lah, wong dianya asik-asik aja kok *tipuan
mode : on.
Tapi cerita kali ini jauh terjadi sebelum kasus kak
Mano. Pokoknya sebelum terjadi perang dingin
antara Indonesia dengan negeri jiran itu. Btw, kalo
perang dingin terjadi di Indonesia, aku jamin pasti
kita bakal kalah. Gimana gak kalah coba, wong aku
beli es teh manis di warteg bu bor aja gak ada dingin
dinginnya. Apalagi dipake buat perang? *krik..krik…
“Klen dah pernah ke menara kembar gak?” kata
Wiwin sok wibawa sama kabul.
Wiwin itu teman seperjuangan kami semenjak SMP
sampe SMA. Awalnya sih dia mau kami masukin jadi
anggota Kabul, cuma gara-gara kesibukan dan
kemauannya yang luar biasa, kami malah lebih prefer
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memposisikannya sebagai official kami *peace
win…
“Beh, kayak orok aja pake kembar? Rupanya di mana
tu win? Kok aku gak pernah dengar ya?” jawab
Roron histeris.
“Kalo kau lah Ron,, masak menara kembar aja gak
tau? Ngapai aja ko pas bu Hombing ngejelasin
tentang aljabar linier? *twing.. hubungannya apa
yak? Yo, jelasin!” kataku pura-pura paham.
“Roron, masak gak tau ko gitu aja… Gini, biar ko
lebih paham kita kasi kesempatan sama wiwin buat
ngejelasin,” elak yoyo langsung ditimpuk bata sama
kami bertiga *untung masih idup tuh anak.
“Menara kembar itu ada di Kuala Lumpur, Malaysia
yang sempat menjadi gedung tertinggi di dunia
dilihat dari tinggi pintu masuk utama ke bagian
struktur paling tinggi. Menara ini selesai dibangun
setinggi 88 lantai pada 1998 dengan desain Interior
yang merefleksikan budaya Islam yang mengakar di
Malaysia. Pada 17 Oktober 2003, Taipei 101
mengambil rekor menara kembar ini.Tetapi Menara
Kembar Petronas tetap memegang gelar menara
kembar tertinggi di dunia” Jelas wiwin persis kayak
di Wikipedia. *gak tau dah emang nih anak hapal
atau baru ngapal buat dipamerin ke kita.
“Win, bisa ko ulang gak? Mau aku catet nih. Mana
tau keluar ujian olahraga besok,” kata roron yang dari
tadi mangap sampe lalat dan keluarganya pun
menjauhi kami.
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“Pokoknya itu adanya di Malaysia pren, klen semua
tertarik gak ke sana? Gak cuma itu aja, pokoknya di
sana klen gak bakalan bosen lah,” promosi wiwin
layaknya seorang guide yang digaji jutaan rupiah.
Gak Cuma itu, si Wiwin juga ngejelasin tentang
wisata-wisata lainnya. Dengan cukup jelas dia bisa
mendeskipsikan situasi kondisi di sana. Mulai dari
mayoritas penduduk hingga gedung-gedung dan
pusat perbelanjaan di sana.
Bukan Kabul namanya kalo gak tertarik dengan halhal berbau hedon gitu. Maklum, waktu itu kita pada
bosan banget ama pelajaran sekolah. Udah hampir
sebulan bolak balik buku berharap dapet kunci
jawaban soal ujian yang terselip. Selain itu juga kitakita pada capek mesti tiap hari bantuin guru ngambil
buku dari kantor demi mendapatkan nilai tambah
*tapi cara lama ini ampuh juga lo..
Setelah melalui diskusi panjang akhirnya kami
memantapkan buat ngelayat, eh ngejiran bulan depan.
Tentu saja masalah biaya, penginapan, dan waktu
liburan udah kami rencanain mateng-mateng dengan
bantuan wiwin sang guide (baca : gaet).
“Aku dah gak sabaran nih pengen liat cewek malay,
apa sama aja ya kayak yang di Indonesia?” kata yoyo
salah niat.
“Beh, masak ngabisin duit banyak kau cuma ngeliat
cewek malay Yo. Kalo cuma untuk itu, aja ko bisa
ngeliat di internet kali. Search aja tuh di google,
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cewek melayu. Langsung deh keluar mulai dari
yang...

Penasaran? Ayoo beli
bukunya!!!
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