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    PETUALANGAN TIGA SAHABAT 

 

Kisah ini menceritakan tentang pertemuan tiga orang pengangguran yang 

mempunyai keinginan yang sama yaitu bisa meraih kesuksesan di Kota, pertemuan 

mereka terjadi begitu saja di tengah usaha mereka mencari pekerjaan di sebuah kota di 

Amerika yang masih dikuasai para Geng Koboi. 

Hari itu cuaca cerah Tampak seorang lelaki setengah tua berkumis tebal dan 

berambut gondrong sedang duduk di tempat duduk yang biasa ada di taman taman kota, 

Pria itu sedang menghisap cerutu dalam-dalam seperti sedang memikirkan sesuatu, Tiba 

tiba datang lah seorang lelaki bertopi koboi dan berjas hitam menghampirinya… 

“Selamat siang? Boleh aku duduk disini?”Tanya pria yang baru datang itu. 

“Siang? Silahkan..” 

“Rokok?” Kata Pria yag duduk, sambil menghisap rokok di pertamanan kota itu.  

“Terima kasih” Jawab pria itu sambil mengambil sebatang rokok. 

“Adrew” Kata pria yang baru datang tadi sambil mengajukan tangan tanda 

perkenalan. 

“Jimy” Sambut pria yang duduk tadi,”Sedang apa ? Apa pekerjaanmu?” Tanya 

Jimy 

“Tidak ada” Aku baru tiba di kota ini, Barang kali ada orang yang ingin 

mengerjakan aku” Jawab Adrew, Sambil menghisap cerutunya. 

“Aku sedang menanti orang dari dalam bar itu, Jon namanya, sambil menunjuk 

ke bar diseberang jalan”. 

“Aku sudah tiga bulan bekerja sebagai tenaga serabutan sama Jon, tapi sampai 

sekarang belum dibayar juga”, Gerutu Jimy. Tak lama kemudian dari arah seberang, 

Seorang Lelaki tambun memakai pakaian putih terbalut jas warna cream bersama seorang 

wanita keluar dari dalam bar, Lelaki itu adalah orang kaya di Kota ini dan biasa 

memperkerjakan orang dengan upah kecil namun tetap dicari orang, karena kehidupan 

kota yang susah menyediakan pekerjaan. 
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“Lihat yang kita nanti sedang keluar bersama wanita pasanganya, Ikutlah 

denganku!” Kata Jimy 

Kemudian Jimy dan Adrew cepat-cepat segera menuju pintu bar menghadang Jon, 

“ Halo Bos?” sapa Jimy, 

 “Hei Jimy apa kabar?Kau baik-baik saja?,Tunggu aja masih banyak pekerjaan 

dari yang banyak membutuhkan tenagamu” Cerocos Jon. 

“Bos, Maaf kalau saya mengganggu acara Bos, Tapi saya mau menagih upah 

saya yang sudah tiga bulan belum dibayar!” Kata Jimy sambil mengancam. 

“Apa?, Jadi kau punya hutang sama orang ini? Selesaikan dulu urusanmu! Aku 

pergi!” Saut wanita itu sambil melepaskan tangan Jon. Tampaknya wanita itu kesal sekali 

mengetahui bahwa lelakinya ada yang tak beres. 

“Hei Gina tunggu!” Mau kemana kau?!”… 

“Itu bukan urusanmu” Selesaikan dulu urusanmu itu baru panggil aku!” Jawab 

wanita itu dengan ketus.Jon tampak kesal dan menendang tong sampah di depan trotoar 

itu. dan kembali memandang Jimy. 

“Ok masuk dulu” Sambil mengajak Jimy dan Adrew masuk ke dalam bar, 

”Hei pak, Kasih minum apa aja buat tamuku ini nanti saya yang bayar!” Kata 

Jon dengan sombongnya ke tukang bar itu. 

“Baik pak” Jawab si tukang bar. 

Tampak Jimy naik pitam cepat di tariknya kerah Jon dan membentak, 

”Kau ini orang tak tau malu!, Saya minta upah saya selama tiga bulan dibayar 

sekarang juga! Mengerti!” Ancam Jimy sambil menarik kerah Jon, 

”Ok-ok bagaimana kalau separoh dulu, Aku sedang tidak ada uang nih?”, 

 “Omong kosong!” Saya bilang bayar semua sekarang juga atau ku hajar kau!” 

 “Tidak bisa, tidak ada uang…!.” 

“Booqh…!!!”Hantaman keras Jimy menegnai dagu Jon, Jon tampak menyeringai 

menahan sakit dan membalas meninju Jimy namun meleset. Kemudian diikuti baku 

hantam dan begulingan dilantai yang memorak morandakan kursi-kursi pengunjung bar 

itu , Namun semua yang hadir hanya menonton perkelahian dua orang itu. Tampkanya 

Jimy kewalahan dan tanpa ditunggu lagi Adrew yang sedari tadi hanya menonton ikut 
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melayangkan pukulan kearah muka Jon dan sebuah tendangan Jimy tepat mengenai perut 

Jon hingga terjengkang ke lantai. Jon berusaha bangkit dan tanganya mencoba meraih 

kaki kursi didekatnya namun secapt kilat Jimy melayangkan tendangan kearah perut Jon 

kembali dan Jon tersungkur dilantai. 

”Ok-ok ambil dompetku”kata Jon.  

Sambil mengusap bibirnya yang tampak berdarah, kemudian secepat kilat Jimy 

meraih dompet Jon dan membuka lembar-demi lembar uang kertas, kemudian mengambil 

puluhan lembar dan mengembalikan sisa dan dompetnya. 

” NIH!,Sedari tadi kan selesiat masalah!”  Kata Jimy sambil melempar dompet 

kearah muka Jon dan ngeloyor keluar bersama Adrew , 

 “Apa semua lihat!,Cepat bereskan tempat ini!”  

Teriak Jon pada petugas bar, Sambil tertatih berdiri dan kemudian keluar ruangan dengan 

gontei… 

Sementara Jimy dan Adrew pergi kearah setasiun kereta untuk kemudian naik 

kereta menuju ke barat, Di dalam kereta Jimy dan Adrew tampak berbincang-bincang 

sambil membetulkan baju yang berantakan akibat perkelahian tadi dan menghisap 

cerutunya. 

“Gimana?,Kemana tujuan kita sekarang?”Tanya Jimy. 

“Aku ikut saja kemana kamu pergi tapi kalau boleh aku sarankan mungkin kita harus 

segera mencari pekerjaan sebelum uang kita habis lagi” Kata Adrew 

Tampak Jimy berfikir …sementara suara kereta api yang melaju kencang 

membuat badan mereka tergunjang-guncang , Namun mereka mencoba enjoy aja, Tak 

berapa lama stasiun berikutnya kereta berhenti dan berganti penumpang, Tiba-tiba 

seorang berjenggot putih setengah tua dan bertopi koboi masuk dan menghampiri 

mereka. 

“Saya Robert, Boleh aku duduk di sini?” Tanya Robert, Tanpa basi basi langsung 

duduk di bangku depan beradapan dengan Jimy dan Adrew , Tampak sedikit gugup dan 

kemudian menyalami mereka, Tak berapa lama mereka telah akrab dengan 

perbincanganya di kereta itu 

“Kemana anda pergi?” Tanya Jimy. 
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”Ha..ha…ha…” Robert tertawan ngakak,”Ttidak banyak yang tahu kalau di 

ujung pemberhentian kereta ini banyak emas yang di buru orang, Banyak penambang 

liar jauh-jauh datang kesana untuk menggali si batu kuning itu. 

 “Aku ingin kesana, Tapi aku tidak bisa sendirian karena medan berat dan kita 

harus mempunyai bekal kesana, Apa ada yang tetarik?” Tanya Robert. 

Tampak Jimy memandang Adrew “Kita coba saja, Siapa tau kita beruntung” 

Jawab Adrew dan dengan berkenyit tanda tertarik. 

”Kami tertarik ,Tapi kami juga tidak ada bekal, kira-kira apa saja bekal yang 

harus kita persiapkan kesana?” 

 Robert menghisap cerutu dalam-dalam dan menghembuskanya keluar jendela. 

Sementara kereta melaju kencang di tengah tengah padang rumput dan perbukitan kiri-

kanan. Diluar terasa terik matahari menyengat disertai angin yang bertiup kencang 

menemani laju kereta yang seolah dikejar waktu. 

“Baiklah begini…..” Robert terdiam sejenak sambil sesekali mgnhisab cerutunya.  

”Kita perlu menyewa beberapa kuda untuk membawa perbekalan mendaki 

gunung, Serta peralatan menggali dan gentong air untuk proses penambangan. Juga bekal 

beberapa makanan dan air serta beberapa pucuk senjata untuk jaga-jaga dari perampokan 

yang sering terjadi di daerah itu” 

“Wah…lumayan banyak juga , Kau gimana Drew?” Tanya Jimy. 

“Seadanya saja sisa uang kita mungkin ditambah uangnya Robert akan cukup 

untuk bekal kesana” Jawab Adrew. 

“Baiklah kami ada sedikit uang mungkin kita bisa patungan an membeli 

perbekalan di kota nanti”   

“Baiklah kalu begitu kita bisa istirahat dulu sekarang perjalanan masih jauh”, 

terang Robert. 

Sementara tanpa mereka sadari dari arah luar beberapa pria dengan pakaian koboi 

sedang menaiki kuda dan beramai-ramai mengejar kereta , Tampak debu mengepul dari 

kejauhan mengikuti derap kuda-kuda itu. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dari luar.

 “DOORR…DOORR…DOORR….!!!” 

Serentetan tembakan terjadi membuat tiga orang itu kaget dan terjaga. 
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 “Cepat tiarap, Kemarikan bungkusan itu cepat!” 

Teriak Robert , Secepat kilat Jimy melemparkan bungkusan yang sedari tadi 

berada didekat jendela itu. 

“Kalian punya senjata!, Hati-hati mereka pasti perampok jalanan yang suka 

merampok kereta-kereta di daerah perbukitan sini!, 

 “DOORR…DOORR…DOORR….!!!” 

Suara tembakan Robert kearah segerombolan perampok itu yang membuat 

mereka tampak terpencar dan menghindar, Baku tembak untuk beberapa saat terjadi 

seiring perjalanan kereta, Namun tampaknya para perampok itu tidak melanjutkan 

aksinya. 

”Siapa meraka itu tadi?” Tanya Jimy sambil mengintip dari balik jendela. 

”Mereka itu para perampok yang biasa merampok kereta-kereta dan menguras 

barang-barang di daerah sini” Jawab Robert. 

“Mengapa tidak ada polisi di daerah sini?” Tanya Jimy. 

”Ini daerah perbatasan, Biasa dipakai oleh para perampok itu untuk beraksi, tapi 

kini kita sudah aman”. 

Tak lama kemudian sampailah mereka di stasiun terakhir dilereng gunung yang 

mereka tuju, Segera mereka menuju ke kota tempat orang orang menyewakan kuda dan 

membeli perbekalan. Mereka bertiga akhirnya menemukan sebuah toko kelontong 

lengkap dengan senjata koboi. 

“Bagaimana kita sudah siap untuk berangkat?” Tanya Jimy. 

 “Ya, Tinggal persiapan senjata untuk jaga-jaga, Soalnya banyak perampok 

gunung, Yang biasa mengancam orang-orang yang menambang emas disana”. 

“Kenapa mereka tidak mau kegunung sendiri dan menambang disana?”Tanya 

Adrew tak mengerti. 

”Mana ada perampok yang mau bekerja, Mereka hanya mau enaknya saja dan 

biasa bersenang-senang, Karena itu kita harus bersiap menghadapi mereka nanti? Hayo 

bersiaplah kita berangkat sekarang”. 
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Mereka bertiga berangkatlah dengan menaiki tiga kuda mendaki gunung itu, 

tampak didepan gunung yang menjulang tinggi, Tampak gersang dan penuh bongkahan 

bebautan telah menunggu dengan sangar dibalik perbukitan. 

“Kira-kira berapa lama perjalanan menuju kesana?” Tanya Jimy  

“Mungkin pertengahan hari, Kita akan sampai di puncak gunung itu, Di sanalah 

kita akan menemukan emas-emas itu,” Kata Robert. Setengah hari berlalu orang bertiga 

itu tampak kepayahan mendaki , Tampak Jimy dan Adrew yang terengah-engah dan 

duduk istirahat dibawah pohon itu. Tiba-tiba Jimy tersontak kaget melihat kilatan kuning 

pada batu didekat kakinya. di tempa sinar matahari dan berteriak,  

“EMAS!…” Teriak Jimy kegirangan dan melototi batu itu. 

“Robert, Lihat ini, Kita telah menemukan emasnya?” 

“Ha….ha…ha…, Kita berhasil !!” Tampak Adrew dan Jimy sontak kegirangan. 

Robertpun bergegas mendekati mereka, dan geleng-geleng kepala menujukan bahwa itu 

bukan emas yang sedang mereka cari. 

 “Kalian bodoh sekali, Ini batu-batu yang kena sinar matahari dan kena aliran air 

minum kalian jadi tampak mengkilat , Ini bukan emas! Hayo sedikit lagi kita akan 

berhenti di gurun sana itu dan mendirikan tenda disana”  

Tampak didepan ada perbukitan tanah dan batuan “Disanalah kita akan menggali 

dan mendapatkan emas-emas itu” Kata Robert memberi semangat pada jimy dan Adrew. 

…………………………………………………………………………………bersambung 
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