1. Nyambung Terussssssss…
http://advertiyha.blogdetik.com/2011/01/24/nyambung-terussssssss/
Tanggal 25 memang sudah sangat dinanti-nantikan oleh Dasrun, maklum
tanggal itu adalah hari pertama baginya menerima jerih payah setelah satu
bulan bekerja di perusahaan surat kabar yang berkantor di gedung
pencakar langit di pusat ibukota itu. Bukan, Dasrun bukan karyawan yang
biasa duduk dibelakang layar datar dan sibuk memencet tuts keyboard,
bukan penulis berita atau mereka yang kemana-mana menenteng kamera
kerennya, tidak juga bertugas melayani para tamu dengan senyuman manis
di balik meja yang bertulis “Customer Service”. Walau pendidikannya tak
kalah dengan mereka yang necis dan rapi itu, tapi saat ini, dirinya baru
dipercaya bertugas membersihkan toilet kantor yang lebih sering kotor
dan bau itu, ya pekerja kecil yang juga bergaji tak seberapa besar.
Sore itu, tepat tanggal 25, dihari gajian pertamanya. Dasrun sengaja pulang
lebih awal dia ingin mengajak anak dan istrinya jalan-jalan ke pasar malam,
“Yah, nanti kalo ayah punya uang, adek pengen dong diajak ke pasar
malam, naik pesawat-pesawatan”
Tiba-tiba kata-kata anaknya terngiang di ingatannya, yah, permintaan
sederhana dari anak semata wayangnya yang belum dapat ia wujudkan
sampai sekarang.
“InsyaAllah, hari ini aku bisa mengajak Rama ke pasar malam, dia
pasti senang sekali, ah tak sabar aku melihat senyum bahagianya”
batin Dasrun sambil mengelus dompet di saku kiri celananya.
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“Gang Mancur..Gang Mancur..”
Teriakan kenek segera memecah lamunan Dasrun, dia segera mencari celah
untuk dapat keluar dari jubelan penumpang metromini yang memang
selalu penuh di jam-jam macet seperti ini.
**
“Assalamualaikum…” salam Dasrun penuh semangat sesampainya
didepan pintu kontrakannya yang sempit itu
“Walaikumsalam…” suara ramah istri Dasrun segera terdengar dari dalam
“Tumben sudah pulang mas? Sudah selesai kerjanya?” sapa istrinya
sambil mengaduk teh manis.
“Iya dek, kan hari ini gajian, mas pengen ajak kamu sama Rama jalanjalan ke pasar malam.. Oiya, Rama kemana dek?” jawab Dasrun
semangat.
“Alhamdulillah… sudah terima gaji rupanya, Rama pasti senang sekali,
dia masih ngaji di musholla mas, bentar lagi pulang.” Senyum tulus
semakin melengkapi wajah istrinya yang manis itu.
“Ya, sudah dek, aku tak mandi dulu, ini uangnya kamu rapikan ya.”
Dasrun meraba celananya,
“Lhoh dek.. kemana ya..?” wajahnya nampak panic
“Kenapa mas?”
“Dompetku dek, uang gajian, kok gak ada? hilang dek…” jawab Dasrun
lemas
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2. Sebuah Kisah Tentang Dasrun..
(*Sambungin lgi ya fren..
http://mylitleusagi.wordpress.com/2011/01/25/sebuah-kisah-tentangdasrun-sambungin-lgi-ya-fren/
Dasrun kaget,,, sibuk nyari,,,nyari dompetnya yang ilang,, semua dibongkar
tapi ternyata gak ada,, Dasrun bener…bener kecopetan,,,mungkin dasrun
kecopetan di metromini yang tadi ditumpanginya,,,
Dasrun bingung saudara.. saudara… padahal uang itu adalah uang untuk
makan satu bulan,, hei.. lihatlah istri dasrun yang tadi mukanya manis
sekarang mukanya berubah jadi asem… (*tipikal ibu-ibu riweh ada uang
suami sayang , gak ada uang suami di tendang.. .
Nting (Istri dasrun.. ) : Yah Mas pegimane ampe bisa kecopetan sich,, emang
lo taro dimana tuh, uang,, adohh Mas itu kan uang untuk makan satu
bulan…. (*mulai ngomel..
Dasrun.. : iya dek,, mas gak tahu, musibah dek, mau gimana lagi..
Nting : yeee Mas..jangan ape-ape lo bilang musibah trus pasrah aje,, emang
perut kite kenyang sama kata musibah,, lo liat tuch di dapur kagak ada apeape,, mau makan ape kita…( *makin parah ngomelnya,,
Dasrun : Astagfirullah Al Azhim,, dek nyebut to dek, jangan marah,,marah
gitu,, ini musibah dek, sabar,, kita lagi di uji,,,, aq kan juga gak kepikiran
bakal kaya gini,,,, (*berusaha menyabarkan istrinya...
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Nting : ehhhhh Dasrun Bin Zakaria,, ini mah bukan musibah,,lo aje yang
bego,, udah tahu di metro mini banyak copet,, masih aje ntuh duit lo taro di
kantong belakang,, lo tuch yang cerobohnya gak ilang..ilang,, lo bilang
sabar… eh gw udah 8 tahun sabar idup miskin bareng sama lo ye,,, sekarang
gw kudu sabar apa lagi,, gw cape…cape idup miskin,,cape serba
kekurangan,, cape segalanya,, lo gak tahu,, dari tadi pagi si Rama udah
cerita ke temen-temenya, bilang mau ke pasar malam, dari tadi pagi dia
udah gak sabar,, dan lo tahu gak,, dari tadi pagi gw udah nunggu,,,nunggu
uang belanja,,,, gw lapar,, gw pengen masak enak,, gw mau hidup enakkk
(*ngomel tapi matanya mulai berkaca-kaca merasa penat dengan semua
yang ada …
Dasrun.. : (*seperti biasa hanya bisa sabar jika istrinya mulai marah,,
marah… ) sabar dek, mas minta maaf,, sekarang kasih tahu mas dek,,mas
harus gimana… mas juga gak ngerti,,
Nting : (*gak tega ngeliat suaminya tapi geregetan juga ngeliat kemiskinan
yang selalu melingkupi mereka…. ) gini aje mas,,nting punya ide,,tapi mas
kudu setuju sama ide nting… (*pasang muka ingin mempengaruhi,,,
Dasrun : ide apa toh dek,,
Nting : kenapa mas gak minta tolong sama si Madit aja,, nting dengar dia
lagi bagi-bagi zakat, kenapa gak mas ikut antrian aja disana…
Dasrun : Astagfirullah Al Azhim, dekk itu namanya ngemis, lagi pula kan
kita bukan orang miskin yang harus di sedekahin,, belum pantes lah kita
ngemis kerumah dia,, lagi pula kamu kan tahu si Madit itu emang orang
kaya di kampung kita,, tapi dia suka menghina dek,,semua orang yang
dikasih sedekah selalu di hina ,, mas gak mau ngerendahin harga diri mas di
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depan dia dek,, (*merasa heran dengan istrinya yang mulai aneh jalan
pemikirannya ..
Nting : adohhhh Mas,,,kite nich orang miskin,,, gak usah mikir harga diri
segala, apa susahnya sich lo kerumah si Madit,, di hina bentar abis itu kan
lo dikasih duit mas,, anggap aja hinaannya setimpal sama uang yang dia
kasih,, (*makin emosi karena suaminya gak nurut…
Dasrun : (*merasa semakin tertekan dan bingung gimana ngadepin
istrinya,, ) dek kita emang orang miskin ,tapi kita juga harus punya harga
diri, mas gak mau jadi peminta-minta dek,, mas gak mau,,
Nting : adohhhh sekarang gini dah gw ada ide lain… nich gw ada uang
duaribu perak,, nah lo pegi dah tuch ke bandar togel lo pasangin kode
togel,, si ucup bilang uang duarebo , 4 nomor bisa dapet jutaaan,, lo pasang
dah tuch,,kalau menang lumayan,, udah 3 malem gw mimpi ular sama
monyet dulu,, si ucup bilang itu artinya angka 1023, lo pasang dah ya mas,,
jangan banyak protes,,,
Dasrun : (* takjub dan heran sama istrinya yang mulai gila sepertinya gak
bisa bedain halal sama haram ) Astagfirullah Al Azhim,, dekk kamu tuch
kalau mikir mbok di bedain halal sama haramnya,,tadi kamu suruh mas
ngemis,, sekarang kamu suruh mas pasang togel,, kamu gak bisa mikir
tenang apa dek,, kalau mikir tuch pake logika.. (*Tetap sabar menghadapi
istrinya yang semakin emosi…
Nting :Adohhhhhhhhhhhhhhh ,,,,, Dasrun Bin Zakaria tadi lo minta ide ama
gw , gw kasih ide lo malah protes,, sekarang mending lo pegi dah,, gw kagak
mau tahu ,,,lo harus dapet uang malam ini juga,,terserah lo mau kerumah si
Madit apa lo mau pasang togel,, gw gak peduli lagi,,mau halal apa mau
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haram,, gw Cuma mau uang, gw lapar gw butuh makan… (*emosi dan
marah..marah yang semakin menggila kemudian beranjak pergi,,
Dasrun hanya bisa termangu melihat istrinya yang selalu emosi, dan
kemudian memutuskan beranjak pergi dari rumah, dengan uang
duaribuperak ditangan,,
Mungkin nting benar,,kalau hidup adalah pilihan,, dan sekarang ditangan
dasrun ada dua pilihan,, kerumah si Madit orang paling kaya dan
dermawan di kampung ini namun mulutnya juga amat sangat berbisa,,
madit selalu punya prinsip… hinalah orang sebelum kau beli sedekah..
Atau ke si ucup bandar togel kampung ini, dengan uang duaribu perak, dan
nomor yang di kasih nting,,
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3. Perjalanan Dasrun
http://budiarnaya.com/kehidupan/perjalanan-dasrun/
Dengan langkah gontai, Dasrun terus menyusuri jalanan, sesekali dia
melirik arloji ditangannya. Waktu menunjukkan pukul 16.00 wita, Dasrun
terduduk di halte simpang jalan sambil membelai uang dua ribu rupiah.
Dalam bimbang ia berbisik, “Haruskah aku ke rumah si Madit, atau
memasang togel?
“Tidak, aku tidak akan pergi ketempat keduanya” teriak Dasrun dalam hati.
Dasrun merogoh saku celananya dan mengambil HP. Dengan penuh
keyakinan dia memencet nomor sahabatnya Made Lecir.
“Halo Bli, gimana kabarmu nich”, Dasrun mencoba membuka pembicaraan.
“Halo Run, wah tumben nih kamu telpon ada apa gerangan sobat, balas
Made Lecir.
Made Lecir biasa memangil Dasrun dengan sebutan Run, karena mereka
memang sahabat karib sejak bangku SMP.
“Aku yakin banget, kalau kamu menelpon berarti ada sesuatu yang ngak
dapat kamu pecahkan, Made Lecir melanjutkan pembicaraan.
“Heee kamu tau aja Bli, kalau Bli tidak keberatan kita bisa ketemu ngak?
pinta Dasrun.
“Wah..boleh Run, kebetulan aku ngak terlalu sibuk, kamu ketempat kerja
aku yah, balas Made Lecir.

S e r i a l

D a s r u n

S u p e r - compiled by yorijuly14 | 7

“Ok deh, aku tempat kamu ya Bli, selamat sore dan terima kasih
sebelumnya.
Dasrun pun memutuskan pembicaraan dan bergegas ke tempat kerja Made
Lecir, seorang pelukis Bali yang sudah tersohor karya seninya.
Limas belas menit berlalu Dasrunpun tiba ditempat Made Lecir. Saat itu
Made Lecir sedang mengepak sebuah lukisan.
“Wah..mau dikirim kemana nich Bli? sapa Dasrun.
“Hai Run, kamu sudah tiba toh? Ia nih, ada pesanan dari seseorang heee,
ayo duduk, ajak Made Lecir kepada Dasrun.
“Terima kasih Bli, jawab Dasrun, sambil menggeser kursi dan mulai duduk,
dengan gelisah.
“Gimana Run? Kamu ada masalah apa toh? Pasti penting banget yah,
sampai segitu gelisah, tanya Made Lecir kepada Dasrun.
Begini Bli, Dasrunpun menjelaskan perihal apa yang ia alami hari ini,
hingga ia memutuskan untuk menghubungi sahabatnya Made Lecir.
“Oh..jadi begitu ya Run, aku paham maksud istrimu yang sedikit matre, tapi
aku yakin dia sayang sama kamu, cuman memang wataknya aja yang
memang begitu, duit dan duit heee kelakar Made Lecir (sambil menepuk
bahu sahabatnya).
Dasrun hanya tersenyum kecut mendengar canda Made Lecir.
“Gini saja Run, kamu pakai motorku dan antar lukisan ini ke pelangganku di
Perumahan Cinta Damai, Jalan Cinta No 212. Kamu bawa kwitansi ini
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(Made Lecir menyerahkan selembar kwitansi), nanti kamu ambil
setengahnya dari penjualan itu.
Dasrun terbengong melihat kwitansi yang diberikan oleh Made Lecir.
“Tiga juta lima ratus ribu rupiah? guman Dasrun. Jadi lukisan ini harganya
Rp 3.500.00,- Bli? tanya Dasrun.
“Ia, memang kenapa Run? Tanya Made Lecir.
“Jadi kalau setengahnya berarti, Rp 1.750.000,- Bli? Dasrun menegaskan.
“Ia, masih kurang untuk sebulan? Tanya Made Lecir.
“Cukup banget Bli, tapi bagaimana aku mengembalikannya? Kembali
Dasrun bertanya.
“Hahahah, Made Lecir tertawa, kapan kamu ada rejeki saja, asal jangan
kabur ya.. klakarnya.
“Run, kita sudah lama berteman, jadi adat hidup tolong menolong itu
adalah kewajiban, biar hidup seribu tahun tiada sembahyang apa gunanya,
Ia ngak? Terang Made Lecir kepada kawannya.
Dasrun masih terdiam, kemudian dia berkata, “Terima kasih banyak Bli,
kamu memang sahabat sejatiku, kata Dasrun kepada Made Lecir, lalu
memeluk sahabatnya ini.
“Alah…sekarang bilang sahabat sejati, coba dulu saat kamu merebut si
Nting yang sekarang jadi istrimu heee kelakar Made Lecir.
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Dasrun dan Made Lecir tertawa, karena memang Nting dulunya adalah
kembang di sekolah mereka, namun karena Dasrun lebih pandai
mengambil hati, maka Nting jatuh kepelukan Dasrun.
“Kalau begitu aku berangkat dulu ya, Dasrunpun bergegas meninggalkan
Made Lecir.
Waktu terus bergulir, dan pukul 17.30 wita Dasrun tiba di Jl. Cinta No. 212,
suasana rumah begitu sepi. Dasrunpun bertanya kepada pemilik rumah
disebelahnya.
“Permisi Pak? Rumah sebelah kosong ya? Tanya Dasrun kepada pemilik
rumah No. 213 yang kebetulan lagi menyiram bunga.
“Belum pulang kerja dik, mungkin lagi 30 menit jawab Pak tua, memang
adik dari mana? Lanjut pak tua menanyakan Identitas Dasrun.
“Gini Pak, Dasrunpun menerangkan maksud kedatangannya yang hendak
menjual lukisan.
“Oooo..coba Bapak lihat lukisannya dik, Dasrunpun menunjukkan lukisan
itu seraya menjelaskan harganya.
“Jadi lukisan ini harganya Rp 3.500.000,- ya? Bagaimana kalau bapak bayar
empat juta rupiah? Tawar Pak Tua.
Dasrun terkejut, dalam hatinya ia berkata, “Kalau aku jual ke Pak Tua ini
berarti aku bisa mendapat untung 500 ribu rupiah?dan bilang sama Bli
Made kalau lukisannya sudah ketangan pemesan, maka hari ini aku
mendapatkan uang Rp 2.250.000,- bisa untuk sebulan dan mengajak Rama
ke pasar malam, ia tersenyum senang.
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4. Dasrun is Back ^^
http://fitrimelinda.wordpress.com/2011/02/09/dasrun-is-back/
“bagaimana dik?” tanya pak tua itu kembali
Pertanyaan pak tua itu kembali mengantarkan dasrun kedunia nyata. Ia
menggaruk kepalanya lagi. Lalu dia menjawab “baiklah pak.saya jual
lukisan ini ke bapak. Cash kan pak?”
Pak tua itu mengangguk.
“tunggu sebentar ya dik.saya ambil uangnya dulu didalam”
Dasrun hanya mengangguk. Lima menit kemudian pak tua itu kembali
dengan membawa uang empat juta. Pak tua tersebut menyerahkannya
pada Dasrun. Dasrun tersenyum senang. Ia telah membayangkan akan
mendapatkan uang dua juta rupiah dari hasilnya menjual lukisan tersebut.
Dalam perjalanan bibirnya selalu tersenyum.
Tanpa ia sedari, ia diikuti oleh dua orang preman. Dua orang preman ini
melihat transaksi yang dilakukan antara dasrun dan pak tua tadi.
“det, kita bakal dapat uang gede nech ” kata salah preman kepada
temannya yang bernama codet.
“iye bang…kite ikutin aje die terus bang. Kalau udah sampai ditempat sepi
langsung aje kite cegat die bang” balas codet sambil tertawa
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Dua preman itu terus mengikuti Dasrun. Dasrun yang tidak curiga dengan
sekitarnya berjalan terus sambil bersiul-siul. Begitu tiba didaerah sepi, dua
preman tadi langsung mencegat Dasrun.
“HEH,SERAHKAN UANGMU” bentak salah seorang preman
Dasrun ketakutan. Ia ingin berteriak minta tolong tapi ia tahu kalau itu siasia saja. Daerah yang ia lewati tersebut merupakan tempat yang sangat
sepi. Jarang kendaraan lewat. Jangankan kendaraan, rumah penduduk pun
jarang-jarang.
“maaf bang, saya gak punya uang” jawab Dasrun ketakutan
“ITU APA YANG DIDALAM AMPLOP?” bentak si codet
“bukan apa-apa bang. Cuma kertas aja.”
Dasrun sangat ketakutan. Ia mencari jalan untuk lari dari para preman
tersebut. Ia terus aja melihat berkeliling apakah ada kesempatan dia untuk
lari.
“SERAHKAN SINI AMPLOP ITU.” Bentak preman itu lagi. Codet berusaha
merampas amplop tersebut dari tangan Dasrun. Dasrun berusaha
mengelak dan tiba-tiba ia mendapat kesempatan untuk lari dari para
preman tersebut. Dasrun segera memanfaatkan kesempatan tersebut. Ia
langsung lari secepat mungkin.
“WOI” teriak codet
“kejar det.cepat !!!”
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Kedua preman tersebut langsung mengejar Dasrun. Dasrun terus berlari
tanpa melihat kebelakang. Ia sangat ketakutan. Kedua preman tersebut
terus mengejar. Namun malang tak dapat dielak, dasrun tertangkap. Ia
dihajar oleh kedua preman tersebut. Uang di amplop langsung dirampas
oleh

kedua

preman

tersebut.

Preman-preman

tersebut

langsung

meninggalkan Dasrun yang telah dihajar hingga babak belur. Dasrun
berusaha untuk bangun walau sekujur tubuhnya ngilu. Ia mencoba
mengejar preman-preman tersebut. Tertatih-tatih ia berjalan. Mungkin
musibah yang didapatnya belum usai, tanpa disadari sebuah mobil jeep
dengan kecepatan tinggi menabrak tubuh Dasrun. Dasrun terpental jauh.
Darah mulai mengucur dari mulut dan hidungnya. Lalu tiba-tiba kegelapan
menyergapnya. Dasrun pingsan.
Disuatu tempat, Made Lecir kebingungan. Ia baru saja dihubungi oleh
seorang pembeli yang membeli lukisannya. Ia ditanyai mengapa lukisan
tersebut belum juga diterima oleh pembeli tersebut. Madelecir bertanyatanya dalam hatinya kemana perginya Dasrun.
Malam telah menjelang. Dasrun belum jua menampakkan dirinya. Made
Lecir was was. Takut terjadi sesuatu terhadap Dasrun, ia segera kerumah
Dasrun. Tiga puluh menit kemudian ia telah tiba didepan pintu rumah
Dasrun. Made Lecir melihat sekeliling rumah Dasrun. Rumah Dasrun
terlihat sederhana. Tidak ada berharga.
Made Lecir mengetuk pintu.
Tok…..tok…..tok…..
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Terdengar langkah kaki dari dalam rumah. Perlahan-lahan pintu rumah
terbuka.

Terlihatlah

seorang

wanita

yang

masih

menyisakan

kecantikannya.
“eh..bli Made Lecir…masuk bli” ujar wanita tersebut
Made Lecir melangkah memasuki rumah tersebut. Tidak ada apa-apa
dirumah tersebut.
“duduk bli….maaf bli tidak ada sofa,jadi duduknya ditikar saja” ujar wanita
itu kembali
“eh iya tidak apa-apa” sahut Made Lecir.
“minum apa bli?”
“air putih saja Nting”jawab Made Lecir tersenyum.
Nting segera mengambilkan segelas air putih untuk Made Lecir. Ia
suguhkan sepiring ubi rebus sebagai teman air putih tersebut. Lalu ia ikut
duduk didepan Made Lecir.
“silahkan bli diminum dan dimakan ubinya. Cuma ada ini saja”
“makasih Nting. Ini saja sudah cukup”
“hmmmm….ada apa bli datang malam-malam gini kemari?” tanya Nting
langsung
“begini Nting saya sedang mencari Dasrun. Apa dia ada?”
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“mas Dasrun belum pulang dari tadi bli. Seharusnya mas Dasrun sudah
pulang dari tadi bli. Tapi mungkin dia ada urusan dulu makanya dia
terlambat pulang. Ada apa ya bli?. Sepertinya penting sekali.”
Made Lecir lalu menceritakan urusannya. Nting hanya menatap Made Lecir
ternganga begitu mendengar cerita Made Lecir.
“saya khawatir terjadi apa-apa dengan dia Nting”
Nting hanya terdiam. Ia sibuk dengan pikirannya. Made Lecir melihat
kekhawatiran diwajah wanita tersebut.
“bli apa bli yakin kalau dia blm tiba dirumah pembeli tersebut?” tanya
Nting
“yakin Nting.lagipula tidak mungkin pembeli tersebut berbohong. Begini
saja Nting, biar saya cari dia ditempat lain. Nanti kalau dapat kabar saya
beritahu Nting lagi.” Ujar Made Lecir seraya berdiri dari duduknya.
Made Lecir segera meninggalkan rumah Dasrun. Ia mencoba mencari
Dasrun disepanjang jalan. Disebuah rumah sakit, Dasrun terbaring tidak
sadarkan diri. Setelah terjadi kecelakaan tersebut ia langsung dibawa
kerumah sakit oleh orang-orang sekitar. Dokter telah membalut seluruh
lukanya. Namun Dasrun belum juga sadar. Tidak ada yang mengetahui
identitas Dasrun sebenarnya.
Dapatkah Made Lecir menemukan Dasrun dan apakah Dasrun akan
segera sadar dari pingsannya?????
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