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KEPINGTNJERUK," kata saya, tengah malam itu, berr-rsaha6!5Soal ngontel, nih.Kiltu dulu, dia menjadi tempat saya berkeluh
2 membangunkan suami dengan mengguncang-guncang badannya.{l kesah, sekarang dia berhati-hati memilih keluh kesah saya. Karena, tak
? Layaknya orang hamil, waiau tidak sering, kadang-kadang saya ngi- 4fjarang vlrstn owhat ini berubah jadi omelan panjang lebar. Suatu kali
A dam sesuatrjuga. Bisa kapan saja dan itu sah-sah stja, dongl Tetapi,4L saya ngomel panjanglebar, dia tenang saja mendengarkan. Lama-kela-

9bukannya bangun, eeelr... suami malah membalikkan badan rnem- $maan saya curiga. Ketika saya menoleh, eh,tetnytta dia tidur.
I belakangi saya. "Besok kan ada undangan resepsi pernikahan. Nah, !f {t S.t"-i saya tidak pernah cemburu.Tenru saja, dia kan sangat yakin

tdi sana pasti ada jeruk," katanya. Huhl Sebell
_{9tak ada lagi pria lain yang tahan mendengar omelan saya, kecuali dia.
!! [ Dulu, waktu pacaran, romantisnya minta ampun! Suatu kali, saat I g Dla juga selalu rnembarvakan barang belanjaan. Mungkin supaya

$ mengantar saya pulang ke rumah misalnya, tiba-tiba dia mengam- gl ada alasan jadi tak harus menggandeng saya. Dan, saat menyeberang
bouquet mawar merah dari jok belakang mobilnya. Wah, hati Sljalan, pasti dia berada di sebelah kanan saya, kemudian seceparnya
\saya ikut berbunga. Setelah menikah, setahun, dua tahun, tiga ta- tl berpindah ke kiri. Nah, yang ini kayaknla, silr, tulus dari hatinya
1thun, kok, tak ada lagi, ya, bunga yang
f,f karena tahu istrinya paiing takut rye(l disodorkan pada saya? Pernah, karena
!5 brang. Ha...ha...ha... !
E SbBul.n 1a1u, saya mengeluh padanya
$ penasaran, saya tanyakan hal itu kepada :.r1 ,,,
tssuami. "Aku, koft, nEyk pernah dibeliin
F1 soal na{iu makan saya yang gila-gilaan
lf, mawar lagi?" tanya saya.
58 dan berat badan yang melambung drasg Apa jawabnya? "Ma,haI, alL"
9 tis. "Badankt kayak orang hamil," kata

loblI

Pernah saya
ngomel panjang
leba6 eeh...
dia tenangtenang saja...!
.
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Grrr... genlas

rasanya.

E g n"k"" sekali dua kali saya membeloli bunga sendir:i. Sambil memasukkan
{ ke jambangan, biasanya saya nyeletuk,

6o saya, sambil berkaca di depan cermin.
6l "Ingat rggaA, dulu waktu kehamilan

[L pertama kan aku makan es tung-tung

-llbanyak barzget. Nah, kalau besok-besok
€lsaya sampai makan es tung-tung lagi, ar6s tinya saya heneran hanril."
_ 23 saya b.nga."
_ blc
"i{ar.ri la1.r tertawa, mengingat kejadian saat dulu saya yang tak
p r+ ap, tanggapannya? Sebuah cengiranjail sudah bagus, karena bia- E
sltelbiasa jajan tiba-tiba menyetop tukang es gerobak. Setelah itu,
sanya dia akan diam saja purx-purr tak nrendengar.
-)f
I rr l"l,t, sebelum menikah, kalau jalan berdua, tangan saya tak hanpir tiap hari saya duduk di teras rumah sambil memasang te!1 pernahiaiepaskandarigenggamannya.sekarang?Dialebihme-69linga.Kalauadasuara tm!...tung...tung...sayalangsungberlarimeL8- milih menggandeng anaknya daripada isrrinya. Masih r-rntung tonuju pagar. Rasanya merdu sekali sLl.at:x tu.ng... tung... tung... y)ng
! j"g", slfi, daripada dn ngelttyor pergi sendiri meninggaikan anak- tl bei"r"l dari gong kecil yang rergantung di lengan gerobak es itu.
istlinya di belakang.
^b 3lMakanya,kalausayamelihatpasangananak-anaknrudayangsaati,S Pat,."g penjuaL es sampai Lafal, sakin[ tiry h"rl ,.y" rnenyodorkan
llt
Elelas besar untuk diisi. Ini lrlenrang bukar-r ukuran normal untuk
SIberjalan berduaan l.engkeeet saling bergandengan tangan. say.r pastit{ menyantap es tersebut, karena biasanya es ini dimakan dengan ror33 berkornentar dalam hati, "saya dulu juga pernah begitu. Belr.rm ta- f tong kecil atau roti.
jf h" saja nanti...." He...he...he...!
1lo " Giman.a, dong, kalau hamil lagi?"
T-$ 3f Sebenarnya, sifat romantis suami yang hilang sesudah meni- ta "Kalau ngidam-nya cuma es tutlg-tung, ngoak apa.-:ipa, dehl'k:itt
}fe kah bukan hal baru. Banvak teman sekantor yang mengeluhkan
I
's suami, dengan rnuka lempeng.
31 hal yang sama dan kesimpulannya pun sana: mungkin sudah K.DAvINTA,JAKARTA
S sifat dasar pria yang setelah menikah menempatkan romantisisg rne sebagai prioritas ke-156. Tetapi, namanya juga wanita, kalau
4o'kumat'-nya datang, pasti menuntut mendapat perhatian ekstra
{l ini. Kalau tidak terpenuhi, jadilah uring-uringan. Semuanya bisa
4r jadi bahan omelan.
!?-"Dulr.r pernah, lho,e.dt yane memberi
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