
Preeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeetttttttt!!!  

Seperti  biasa  alarm  gue  bunyi  maksud  bangunin 

gue  dari  mimpi  gue  barusan  yang  bertemakan  

pernikahan  kuda Nill. Alarm  sih  bunyi  tepat  pukul  

6  pagi. Tapi  mohon  maaf  lahir  batin  gue  minta  

izin  satu  setengah  jam  untuk  sadarin  diri  gue  

dari  tidur  gue  barusan.    

 

07.30 WIB, udah  sadar  100% .  Nah  sekarang  

seperti  biasa  gue  bangun  dan  bingung  antara  mau  

mandi  atau  ngintipin  tetangga  mandi. 

Oh  iya  gue  lupa, kenalin  nama  gue  Afeb 

kelahiran normal  22februari1994. Kata  orang  sih 

gue ganteng*naik kuping*, keren*naik bibir*, 

mempesona*naik  becak*.  

Tapi   sayang  orang  yang  bilang  kaya  gitu  udah  

meninggal. *turun kuping, turun  bibir,  turun dari 

becak* 

 

Mandi  udah, sarapan  udah, sekarang  gue  mutusin  

untuk  bersepeda.Ini  dia  si  doi ,sepeda  gue  dengan  

warna kuning  keemasan  dan  kering  kaya  kotoran  

kucing  yang  dua  hari  kejemur  matahari. 
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Pagi  ini  gue  mutusin  untuk  keliling  komplek  

sekaligus  liat  ibu-ibu  berduster  tipis  lagi  pamer  

payudara  yang  kaya  pepaya  Thailand. Tapi  gak  

tau  kenapa  dan  selalu  buat  gue  heran  di  komplek  

ini  tiap  pagi  selalu  ada  kucing  lagi  kawin  sama  

musang  di  pinggiran  tong  sampah  tetangga  gue. 

Goweesss….gowessss…gowessss…  

Gue  berhenti  di  depan  rumah  bernomer  10. Ni  

dia  rumah  sahabat  gue  namanya  Acai  Merdeka. 

Buat  gue  acai  adalah  laki-laki  gak  jelas  kelahiran 

Caesar  17Agustus1994. Gue  gak  tau  kenapa 

nyokap  dan  bokapnya  ngasi  dia  nama  Acai. 

 

Apa  terinspirasi  dari  obat  pelangsing  “Acai berry”  

yang  dipake  emaknya  atau  terinspirasi  dari  merek  

obat  kuat   yang  dipake  saat  nyetak  dia  dulu. Tapi  

gue  ngerti  kenapa  nama  belakangnya  Merdeka, 

kabar  terakhir  yang  gue  denger  sih  bukan  karna  

dia  lahir  tepat  pada  tanggal  17 Agustus. Tapi  

karna  semenjak  nikah  bokapnya  gak  pernah  

merdeka  karna  istrinya, jadi  nama  Merdeka 

ancang-ancang  masa  depan  aja. NGERTI  GAK !!! 

Yang  pasti  itu  bukan  urusan  gue. 
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Dari  luar  rumah  Acai, gue  manggil-manggilin  dia  

seakan  gue  anak  fansclub  yang  lagi meet  and  

greet  sama  boyband  SMASH  (Semua  Masalah  

Ada  Suatu  Hikmah). Gak  lama  gue  manggilin, dia  

keluar  dengan  sepeda  warna  ungu  kejandaannya  

dan  dengan  wajah  nyaris  kaya  nyamuk  yang  

kena  DBD.  Yeppp!!!  seperti  biasa  tiap  pagi  

dalam  kondisi  gak  sekolah  alias  libur  atau cabut, 

kita  berdua  ya  kaya  gini  ini, bersepeda  keliling  

komplek. Gowes-gowes  terus  gak  berasa  kita  

berdua  udah  ngelilingin  komplek  sampe  127  kali  

dalam  pola  asimetris  (berfikir deh lo). 

 

Akhirnya  kecapean  dan  kita  berdua  mutusin untuk  

istirahat  di  taman  komplek  yang  keadaannya  

mirip  peternakan  orang  pacaran. Lagi  woles  

duduk-duduk  santai  gak  sengaja  kita  berdua  

ngeliat  sepasang  muda-mudi  lagi  nikmatin  sore  

hari  sambil  pacaran  dempet-dempetan  ala-ala 

penumpang  angkot 

 

(karna bersepeda keliling komplek sampe 127 kali 

dari yang pagi pun menjadi sore) 
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Gak  sengaja  gue  dan  Acai  yang  adalah  jomblo  

sekarat  karatnya  karat   pun  teringat  masa-masa  

jatuh  cinta  dulu. Kenapa  gue  bilang  dulu? gak 

kemarin? Karna  kita  berdua  ngejomblo  sejak  SD, 

ketibanya  dapet  pacar  pun  jadiannya  cuma  

sehari… MIRIS yah !!!. 

 

Jujur  aja  ya sebenarnya gue yang nulis cerita 

mereka gak ngerti kenapa mereka masih betah  

jomblo  sampe  sekarang .  Kalau  di  bilang  jelek, 

mereka  ganteng  kok  kalau  dijejerin  sama  orang  

jelek. Kalau  di  bilang  ganteng,  kayanya  mustahil  

deh  soalnya  mereka  jelek. Tapi  sebenarnya  gue  

tau  kok  kenapa  mereka  jomblo. Kalian  mau  tau  

gak??? OK  gue  bakal  ceritain  kenapa  mereka  

pada jomblo  dimulai  dari  AFEB. 

                                      

 

Dulu  saat  kelas  5  SD  Afeb  naksir  banget sama  

murid  baru  dikelasnya  yang  bernama Theodora  

Karya  Kasih, atau  disingkat  TKK (bukan Tete 

Kaka-Kaka).  Saat  itu  pertama  kalinya  Afeb  

ngerasain  yang  namanya  jatuh  cinta.  Dimata  

Afeb, Theodora  adalah  cewe  yang  sangat  cantik 
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dan  sangat  punya  kelebihan  di  bandingin  cewe-

cewe  lain  dikelasnya.  Kelebihan  dari  Theodora 

yang  paling  sangat  signifikan  bisa  dilihat  dari  jari  

tangannya. 

 

Kenapa  jari  tangannya?  jari  tangan  kanan  

Theodora  ada  6  biji. Itu  adalah  bukti  dimana 

Theodora  adalah  cewe  yang  sangat  lebih  dari 

yang  lain *galau*.  Afeb sangat cinta dengan 

Theodora,  tapi  Afeb  gak  punya  keberanian  untuk  

mengungkapkannya. 

 

Setahun  sudah  Afeb  memendam  cintanya. 

Sekarang  mereka  sudah  duduk  di  bangku  kelas  6 

SD, hingga  suatu  hari  dengan  semangat 

sesemangat  bencong  lari  dikejar  kantib  entah  

kenapa  Afeb  pun  memberanikan  diri  untuk 

menyatakan  cintanya  ke  Theodora.  Saat  itu  jam 

pulang  sekolah,  posisi  si  Theodora  lagi  

ngangkang  didepan  pagar  sekolah  nungguin  

jemputan. 

 


