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Enteng banget …!
Asyiknya baru bisa naik sepeda motor. Waktu itu 

aku masih kelas 2 SMP. Karena teman-temanku sudah 
pada banyak yang bisa naik sepeda motor dan naik 
becak, bahkan beberapa sudah punya sepeda motor 
pribadi, aku jadi kepengen juga bisa pake sepeda mo-
tor tapi nggak mau bisa naik becak.

Aku bilang sama papaku, “Pa, aku pengen bisa naik 
sepeda motor.”

“Iya sudah.., besok belajar sepeda motor.” Gitu 
kata papa.

Besoknya aku belajar di jalan yang sepi deket ru-
mah. Tulisannya sih “Tanah Sengketa”. Yah, jadi tem-
pat itu ditutup untuk umum. Jadi sepi dan papa nga-
jak latihan di sana.

Perlu diketahui aku pake sepeda Honda Supra Fit, 
dan juga perlu diketahui, itu sepeda yang berat. Se-
dangkan aku orangnya kurus kecil. Huft.., aku sampe 
kewalahan bawanya. Bayangin aja, orang baru belajar 
sudah pake sepeda yang berat, sampe harus jemp-
lang dan montang-monting nggak karuan. Hehe, ng-
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gak deng…
Mungkin bukan sepedanya yang berat, tapi akunya 

yang nggak kuat kali ya…, hehehe…
Oke, tancap! Ngeeeng…, ngeeeeng…, lancar, 

oups! Meleng sedikit, nggak apa-apa.., masih belajar 
kok.

Lanjut lagi.., yap! Nabrak sampah, no problem, ng-
geeeeeng…, waw!! Nabrak anak kecil lagi pup di ping-
gir jalan, cabuut! Hm.., ada cowok cakep tuh! Tabrak 
ah! Hehe.., not like that!

Oke, tanganku sudah terbiasa menguasai stir se-
peda motor. Kesulitan menggok, yaa.., wajar lah, 
namanya juga masih belajar. Bukan hanya kesulitan 
menggok, aku juga kesulitan garuk-garuk hidung ku 
yang kadang menggoda konsentrasi. Hm., cukup se-
kian dan mari melanjutkan esok hari.

Capek juga belajar sepeda, tangan rasanya tegang. 
Tapi aku nggak mau nyerah! Semakin aku lihat teman-
temanku dengan enaknya kemana-mana sudah pake 
sepeda motor sambil nungging, padahal dulu pake 
sepeda pancal pakai lepas tangan segala, jadi aku se-
makin kepengen bisa sepeda motor!

Besoknya belajar lagi di tempat yang sama. Tan-
ganku udah bisa menguasai, ternyata enak juga pake 
sepeda motor. Hampir sama sih kaya pake sepeda 
pancal. Cuma bedanya kalau sepeda motor yang 
capek tangannya bukan kakinya. Apalagi baru belajar, 
tangan masih tegang jadinya gampang capek. 

Tapi enak bisa kemana-mana kena angin sepoi-se-
poi, belum lagi cepatnya sepeda buat kita seneeeeng 


