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Ega Gembul

Namanya Ega, cantik kata banyak orang, apalagi 
pengakuan tersebut juga didapat dari paman sate 
langganan Ega yang sering kejar setoran tiap malam hari. 
Ega juga dikatakan salehah, soalnya doi berkerudung 
dan tak pernah ngelupain yang namanya shalat wajib 
lima waktu plus puasa sunah Senin Kamis. Wajahnya sih 
natural, tapi kalo dilihat-lihat kayak blasteran. Blasteran 
Nganjuk-Cikampek gitu, hehe. 

Kalo dilihat dari Menara Tokyo, persis kayak Sandra 
Dewi lagi dikerudungin. Kalo dilihat secara keseluruhan 
bisa dikatakan sempurna, cuma masalah bodi aja yang 
agak gembul. Makanya, para cowok kampus pada 
nguber-nguber doi. Sampai-sampai berani main taruhan 
segala, dengan dalih barangsiapa yang berhasil jadiin 
si Ega pacar pertamanya walau satu hari saja, ia bakal 
dapat traktir makan selama 1 semester full. Kebayang 
kan gimana gokilnya.

Bukan cuma itu, teman-teman lintas fakultas pun 
juga banyak yang tertarik dengan kepribadian Ega. Salah 
satunya dari Fakultas Teknik Industri, yang disinyalir 
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sudah jatuh cintrong sama Ega sejak pertama kali lihat. 
Dari mata turun ke hati.

Semua cowok banyak yang nekat pedekate sama Ega. 
Padahal tahu sendiri kan kalo Ega itu paling nggak suka 
sama sesuatu yang berbau cinta. 

Dari segi otak, Ega lumayan encer. IP selalu di atas 
3,8. Apalagi dia adalah seorang mahasiswi Kedokteran. 
Cerdas banget, buktinya kalo dia ditanyain satu tambah 
satu pasti dia hafal, jawabannya pasti dua, hehe. Masalah 
harta, waduh jangan ditanya, bokapnya punya 5 buah 
show room mobil, 2 pom bensin, dan 3 pangkalan ojek. 
Yang lebih hebatnya lagi, nyokapnya adalah seorang 
pelukis sekaligus penulis terkenal di Kalimantan Selatan. 
Hmm… kalo dari segi agama, widiiih, sueeer alim banget. 
Rukun Islam nyaris ia sempurnakan, kenapa nyaris? 
Soalnya yang kelima, yaitu naik haji ke Baitullah nggak 
jadi, lantaran doi masih punya jiwa sosial yang tinggi. 
Waktu itu anak pembantunya perlu dana banyak buat 
operasi karena kecelakaan, lalu ia menyumbangkan 
uangnya.

Ega memang sosok akhwat yang luar biasa. 
Tunggu… tunggu, apa tadi? Penulis bilang apa? 
AKHWAT? Apaan tuh? Semacam KAWAT atau MAYAT, 
gitu ya? (duuuh… jauh banget).

“Emang akhwat apaan sih,” tanya seorang 
mahasiswa alay yang lagi nongkrong di depan WC 
kampus sambil isap rokok? 

“Itu lho, yang sering sama ikhwan,” jawab teman 
sekoleganya yang kali ini nggak ngisap rokok lantaran 
takut sakit jantungnya kambuh.
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“Haaah, ikhwan? Yang bapaknya anggota DPR RI 
itu ya?”

“Eh salah, itu mah si Ikhwan. Memang sebutan 
nama dari sananya, maksudnya lawan kata dari ikhwan, 
ngerti?”

“Aduh runyam bahasanya. Ada di Kamus Besar 
Bahasa Indonesia nggak?” tanya anak alay itu sekali lagi.

“Ya cari aja elu sendiri. Hehe,” ucap koleganya 
menimpali.

Ega memang anak yang baik, selain itu dia juga 
masih polos. Terbukti, waktu itu sang bokap lagi 
seru-serunya nonton sepak bola pertandingan antara 
Indonesia melawan Persĳ a Jakarta (emang ada? Eh 
ini kan ceritanya dari penulis, ya jelas ada dong, hihi). 
Waktu itu si penonton teriak-teriak nama Bambang... 
Bambang... Bambang. Saking culunnya nih, Ega 
nyamperin bokapnya sambil ngemil kacang turbo, 
“Pi, kok suporter di Stadion Gelora Bung Karno pada 
neriakin nama Bambang sih? Emang masih suasana 
kampanye yak? Atau jangan-jangan Pak Susilo Bambang 
Yudhoyono mau lanjutkan lagi tahun 2015-2020 entar? 
Terlihat jelas seluruh penonton bola di tribun stadion 
pada neriakin nama beliau tuh, pakai acara ngibarin 
bendera merah putih segala lagi.”

Bokapnya Ega langsung mengerutkan dahi. Dalam 
hati beliau frustasi, “Ini yang o’on suporter Indonesia 
atau anak gue yak?”

Lugunya Ega tidak hanya sampai di situ, saat 
nyokapnya lagi asyik nonton fi lm horor di ruang tamu. 


