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    PETUALANGAN TIGA SAHABAT 

 

  

Namun Kepala suku telah mempersiapkan semuanya, Harta rampasan perang dari 

suku lain ditambah harta dari sukunya sendiri dihadiahkan pada pasangan itu disamping 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sukunya itu tentunya. Kemudian Esok harinya 

Jimy dan Adrew bergegas melanjutkan perjalanan dengan mengendarai kuda-kuda 

pemberian kepala suku.  

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

Sementara itu suasana perbukitan hari itu sangat cerah, Awan-awan putih 

menghias di tengah birunya langit, Ditambah sepoi-sepoi angin yang menghantarkan 

Jimy dan Adrew melanjutkan perjalanan di pagi itu. Kira-kira setengah hari perjalan 

dengan berkuda, Mereka telah sampai dikota, Tampak suasana hiruk-pikuk dan lalu-

lalang masyarakat kota, Yang sangat berbeda dengan suasana perkampungan Indian yang 

penuh suasana tradisional, Namun memberikan ketenangan. 

“Drew, Suasana panas sekali bagaimana kalau kita cari minum dulu”kata Jimy 

sambil menghela kudanya. 

”Ya itu ide yang bagus”Jawab Adrew. Mereka menuju sebuah rumah, Disana 

terdapat bar dan makanan ala perkotaan. Rumah itu terbuat dari Kayu namun kelihatan 

rapi dan ditambah desain interior yang bagus dan nampak gadis-gadis berdandan menor 

dan dandanan seksi menunggu tamunya. Nampak sebagai tempat yang biasa dipakai 

mangkal orang-orang kaya yang ingin menhabiskan uang disana 

“Siang pak, bisa pesan bir dua?” Sapa Jimy pada tukang bar itu 

“Suasana dikota ini ramai sekali, Tampaknya kota yang nyaman”Lanjut Jimy 

“Sebenarnya tidak demikian adanya, di Kota ini ada  orang yang bekuasa dan 

selalu minta jatah pajak disini, Dan selalu dikawal oleh Enam orang koboi yang paling 

ditakuti di daerah sini, Mereka sangat kejam, Hampir setiap hari pasti ada yang mati 

karena tidak mengindahkan mereka” Kata pemilik bar itu 
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“Kapan biasanya mereka muncul”Tanya Jimy sambil menyeruput birnya. 

“Tidak tentu, Tapi pasti segera datang, Karena sudah waktunya mereka 

mengambil pajak-pajak dari kami” Jawab pemilik bar itu 

Tak terasa suasana diluar mulai menginjak sore dan lampu lampu di setiap toko 

dan bar mulai dinyalakan. Jimy dan Adrew bergegas mencari penginapan. Mereka 

memasuki sebuah penginapan sederhana, Takala sedang bicara dengan reptionis untuk 

memesan kamar, Tiba-tiba datang seorang koboi wanita, Tampil anggun dan cantik 

berambut pirang , Kelihatan seperti jagon koboi, Lengkap dengan pistol di pinggang kiri 

dan kanan, melangkah dengan berwibawa dan tatapan matanya tajam dari balik topi. 

“Nampaknya wanita itu bukan sembarangan?” Bisik Jimy pada Adrew 

Wanita itu kemudian memesan minum dan duduk di bangku pojok sendirian, tampak 

Jimy berbisik pada Adrew dan mendekati wanita itu. 

“Permisi, Boleh kami menemani minum disini?”  

“Saya Jimy, Dan teman saya Adrew” Sapa Jimy, Dengan mengajukan tangan 

mengajak bersalaman. Wanita itu hanya tersenyum dan melanjutkan minum. 

“Tampaknya anda sedang ingin bertemu seseorang?” 

Wanita itu hanya diam dan tampak angkuh , Ketika tiba-tiba bebrapa orang laki-laki 

mabuk masuk kedalam penginapan itu dan membuat kegaduhan. Tampaknya mereka 

mendekati wanita koboi itu dan mencoba menggodanya. Dengan secepat kilat tanpa 

merubah posisi duduk wanita itu melepaskan tembakan dan tepat mengenai tapak tangan 

para lelaki mabuk itu. 

”Sampaikan pada bos mu, Aku datang untuk menantangnya satu lawan satu!” 

bentak Gadis koboi itu. Dengan sempoyongan dan memegangi lengan tangan masing-

masing, Para lelaki mabok itu pun keluar dari rumah itu. 

“Siapa mereka!?” Tanya Jimy pada koboi wanita itu,  

“Nona……”,” Virgie” Sahut gadis itu “ Hebat sekal…i”, Puji Jimy  

“Mereka hanya antek antek, Aku ingin bosnya!” Jawab Virgie sambil menghisap 

rokoknya. 
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“Dulu orang tuaku  yang berkuasa di kota ini, Dan ayahku memimpin kota 

dengan damai , Namun tiba-tiba datang sekelompok orang koboi yang berhasil 

mengambil alih dan menaklukkan kota ini dengan semena-mena” 

“Takala orang-orang itu mengadili ayahku dengan tembakan dari para anak 

buahnya, Aku maih kecil, Diambil dan diasuh oleh Mick sampai aku dewasa, Namun 

perlakuan kasar dan ingatanku akan kejaian waktu itu membuatku lama-kelamaan jadi 

tak tahan dan meninggalkan orang-orang itu”  

“Jadi sekarang kau ingin balas dendam sama Mick yang notabene Ayah 

angkatmu sendiri ?”Tanya Jimy  

“Memang berat, Ttapi perlakuan kasar yang kuterima selama ini dan 

perlakuanya pada orang tuaku membuat aku mantap untuk melawan  meraka dan 

berlatih menembak diluar kota, Aku meninggalkan kota ini lima tahun yang lalu, 

sekarang aku bukan aku yang dulu lagi, Aku kesini akan merebut kembali kota ini” 

Tampak gadis pirang berambut panjang dibalik topi kobinya berusaha tegar 

namun matanya berkaca-kaca tidak bisa menyembunyikan sifatnya sebagai wanita. Jimy 

dan Adrew tampak terharu dan mencoba untuk menawarkan diri pada Virgie. 

“Kalau begitu, Kita bergabung saja, Kebetulan kami juga baru datang dan telah 

mendengar kekejaman dan kesewang-wenangan penguasa itu” Kata Jimy 

“Tidak usah,Terimakasih!”  

“Besok akan ada adu tembak satu-lawan satu, Yang berhasil menang akan 

beradu tembak dengan Mick sang penguasa!” 

Sementara suasana makin larut Virgie meninggalkan penginapan dan lenyap 

dikegelapan malam, Tampak Jimy dan Adrew masih memandang keluar kearah Gadis itu 

dan geleng-geleng kepala , Kemudian bergegas menuju kamar penginapan mereka sambil 

berfikir dalam hati apa yang akan terjadi besok.  

Suasana malam itu terasa menegangkan buat Jimy dan Adrew, Mereka berfikir 

apa yang mesti dilakukan terhadap gadis itu, Gadis itu harus dibantu, Tapi Jimy dan 

Adrew mengerti dengan Jiwa kesatria para koboi . Akhirnya mereka terlelap juga karena 

kelelahan sehabis menuruni pegunungan siang tadi. 
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Waktu terus bergulir malam telah beganti pagi, Jimy dan Adrew buru-buru 

bangun dan mempersiapkan diri, Karena di Jalan besar depan penginapan itulah yang 

akan dijadikan tempat untuk beradu ketangkasan menembak, Siapa yang bisa bertahan 

akan  menjadi  Raja tembak didaerah ini dan akan memimpin daerah ini. 

Jimy dan Adrew berjalan keluar Penginapan, lengkap dengan pakaian koboi dan 

senjata pistol dikiri-kanan pinggangnya . Di luar sana ternyata sudah banyak penonton, 

Pada ruas jalan kiri-kanan telah menunggu sang Jago tembak. 

“Jim.., Pertarungan ini tidak seimbang, Virgie sendirian sementara Mick bersama 

enam anak buahnya ,Sungguh tidak fair, Kita harus melakukan sesuatu” Kata Adrew 

Pertarungan itu dilaksanakan di tengah tengah jalan, Diantara penginapan yang 

ada jam besarnya diatas atap, Peraturanya, Bila jarum menit tepat menunjuk angka 12 

maka tembakan dimulai siapa tercepat dan tepat sasaran akan menjadi pemenang, 

Tampak diujung kiri, Virgie berdiri kokoh dengan tangan disamping siap-siap meraih 

pistolnya, sementara angin bertiup sepoi-sepoi menghembuskan rambut pirang Virgie 

yang tampak lebih cantik dan berwibawa di bawah sinar matahari pagi. Demikian juga di 

sebelah kanan anak buah mick, Koboi berpakain hitam dan tpoi hitam dengan kunis 

melintang diatas bibirnya menambah garang wajah itu, dan nampak sudah bersiap-siap 

pula. 

“Virgie!.., Sekali lagi aku peringatkan niatmu!, Aku hitung sampai 3 jika tidak 

mundur maka tidak boleh mundur lagi dan dengarkan dentang jam menunjuk angka 12” 

Ancam Mick sang penguasa.. 

“Mick!” Aku menantangmu sekarang, Tapi kau menyerahkan anak buahmu!, 

Dasar pengecut!” 

“Ha…ha…ha…Anak buahku yang meminta untuk mencobamu….!” 

“Hadapi dulu dia, Baru kau berhadapan denganku….!!” Suar Mick dengan 

sombongnya. 

Sementara menit telah menuju angka 12 detik-detik yang sangat menegangkan. 

Dengan 10 hitungan mundur ………. 

“DOORR”……suara tembakan dari masing masing penembak dilepaskan, 

Dengan secepat kilat Virgie menembakkan pistolnya dan tepat mengenai anak buah  
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Mick yang kemudian tersungkur roboh. Pada ronde pertama ini Virgie dipihak yang 

menang, Kemudian tiba-tiba Jimy mendekati Virgie dan berbisik. 

”Biarkan aku menggantikanmu sekarang, Mick bagianmu!”  

“Baiklah, Tajamkam pendengaranmu sebelum jarum menunjuk angka 12 dan 

berdentang ada bunyi “klik” sekali , Saat itulah lepaskan tembakanmu” Bisik Virgie. 

“Baiklah, Aku ingat pesanmu” Jawab Jimy pelan. 

Kemudian suasana tampak tegang kembali, Di ujung jalan anak buah Mick telah 

siap dan hitungan menit pun dimulai. Tampak di wajah Jimy keringat dingin, didalam 

pikiranya apakah sekarang akhir hidupnya dan gagal dalam petualangannya , Sesaat 

bayangan Robert-Istrinya dan Kepala suku  membayang dimatanya. Tiba-tiba terdengar 

teriakan”Jimy!!” Dari tepi jalan tampak tak asing ditelinga Jimy, Itu suara Virgie 

mengingatkan ,Dengan sekejab ia ingat kata-katanya dan menajamkan telinganya, Dan 

begitu telinganya mendengar bunyi “klik”secepat kilat dua tembakan dilepaskan . 

Penontonpun bersoarak sorei karena anak buah Micklah yang terkapar. 

Terdengar jeritan di ujung jalan, Anak buah Mick tertembus 2 peluru di dadanya 

dan sekarat. 

“Kau hebat juga Jim” Puji Virgie yang tersenyum memandang Jimy yang masih 

bercucuran keringatnya. 

“Baru sekarang ini aku adu tembak di depan umum, Ternyata tidak percuma” 

sahut Jimy. 

“Drew, Sekarang giliranmu, Berhati-hatilah!” Pesan Jimy pada Adrew 

“Sepertinya aku harus pamitan dulu nih, Anak buahnya jago tembak sedangkan 

aku jarang memakai pistolku” gurau Adrew. 

“Ingat bunyi”klik”sekali dan tembak!” Pesan Jimy 

Kemudian Adrew menuju ketengah jalan, Sementara Anak buah Mick telah 

berkacak pinggang di ujung sana. Suasana kian menegang karena kali ini Mick menyuruh 

jagoan terbaiknya. Adrew dengan tegar bersiap-siap, Kali ini dia berfikir pasti tamat 

riwayatnya dan habislah keinginannya untuk mengejar emasnya yang dibawa kabur oleh 

para perampok waktu dipegunungan itu. Sementara menit telah menunjuk jarum jam 12 
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dan dengan tajam Adrew mendengar bunyi “klik” dan hitungan mundur pun telah 

dihitung…… 

Dan suara senapan terdengar dari dua arah dan tampak kedua-duanya jatuh 

tersungkur. Sorak sorei kembali terdengar dan orang-orang berhamburan ketengah jalan . 

Segera Jimy dan Virgie berhamburan ke Lapangan menuju Adrew . 

“Aku masih hidup Jimy, Tapi lenganku terkena tembak , Uhg…!.” Suara Adrew 

merintih. Kemudian Jimy dan Adrew menopang membawa Adrew menuju ke tepi. 

“Pertunjukan hari ini cukup, Besok pagi kita lanjutkan!” teriak Mick ke 

penonton. 

Suara riuh tepuk tangan penonton menandakan puas pertunjukan pembantaian  

hari ini, Sementara yang lain menyeret anak buah Mick dan melucuti pakaian dan 

assesories koboi ditubuh anak buah Mick, Sungguh suatu pemandangan yang ironis dan 

memilukan. 

Sementara di tempat lain Jimy dan Virgie tampak membalut tangan Adrew di 

ruang penginapan. 

“Masih untung cuma lenganmu yang kena dan kau maih hidup” Kata Jimy 

“Siall.., aku hampir mati hari ini.. pertunjukan yang biadab!” Kecam Adrew 

Virgie tampak agak menyesal, Dalam hatinya tidak ingin melibatkan orang lain dalam 

urusan balam dendamnya kepada Mick. 

`“Tanganku sudah gatal menunggu pertarungan besok, dan tidak boleh gagal, 

karena bila gagal tidak akan ada lagi yang mau menyelamatkan kota ini dari kekuasaan 

Mick dan anak buahnya, dan semua penduduk disini akan selamanya menjadi penakut 

dan mau tak mau harus menyerahkan pajak yang kemungkinan lebih besar dan lebih 

membebani penduduk disini” . 

Malam itu semakin hening namun ketegangan masih menyelimuti mereka bertiga.  

Waktu telah bergulir begitu cepat dan malam pun bergelayut tak terasa sinar fajar telah 

membias di ufuk timur. Malam pun berganti pagi dan suasana jalan pun mulai ramai dan 

tampak para penonton telah mulai memenuhi kiri-kanan jalan, Tempat diadakanya 

pertarungan para Koboi itu. Dan hari ini adalah penentuan siapa yang akan menjadi 

pemimpin daerah itu. 
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Matahari semakin meninggi, Semua telah bersiap-siap dari kedua kubu, di ujung 

sebelah kiri Virgie telah bersiap siaga dengan 2 pistol di pinggangnya. Di ujung satunya 

Mick dengan tatapan mata tajam seolah menembus dada Virgie. Semua yang hadir 

tampak tegang dan suasana hening sejenak. Tampak diatap beberapa penembak jitu telah 

dipersiapkan oleh Mick dengan curangnya. Bersiap-siap menembak ke arah Virgie bila 

tembakan Mick meleset. Mereka tak membiarkan pimpinanya tewas oleh gadis muda 

seperti Virgie. 

Singkat cerita pertarunganpun dimulai, Dalam hitungan mundur dan bunyi 

“klik”pun telah terdengar, dengan secepat kilat Virgie melepaskan tembakanya beruntun 

dan berhasil mengenai Mick namun Virgie pun sempoyongan dan Jatuh dan dalam 

hitungan detik, Namun tanpa diduga , Jimy telah memasang bahan peledak dan siap 

diledakan dari jarak jauh guna mengantisipasi anak buah Mick. Gedung-gedung disekitar 

meledak dengan keras dan terbakar. Ledakan demi ledakan telah menghancur luluhkan 

gedung-gedung di Jalan itu dan Tiba-tiba Jimy dengan berkuda menyambar tubuh Virgie 

dan lenyap di kejahuan. Sementara Mick terluka parah oleh berondongan peluru virgie 

dan tak berapa lama tewas. 

Sementara itu, Nun jauh di sana tampak tiga orang penunggang kuda datang dan 

memandang kota itu dengan pandangan kemenangan. Mereka adalah Jimy, Adrew dan 

Virgie. Ternyata Virgie selamat setelah peluru Mick itu mengenai lempeng baja tempat  

minum yang ditaruh di depan dada Virgie. Dia hanya pingsan saja , sementara Adrew 

yang masih menggendong lenganya . Mereka kemudian meninggalkan kota itu untuk 

sementara dan berhenti di pinggiran kota. 

Sementara itu dari kejauhan tampak tiga orang penunggang kuda menuju kearah 

mereka, Jimy dan Adrew tampak tekejut karena yang datang adalah Robert, Istrinya dan 

Kepala Suku. 

“Kami telah menyaksikan semua yang terjadi dan kami sungguh tak menduga 

ternyata kau Jimy, Adrew dan Nona ini sungguh hebat!”. 

” Selama ini anak buah Mick-lah yang merampok di pegunungan itu. Namun 

mereka gagal dalam merampok kantong-kantong kalian. Karena anak buah kami berhasil 

menangkap dan telah mengamankan kantong-kantong pasir emas kalian dan sekarang 
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bersama kami”. Kepala suku mengulurkan kantong-kantong berisi pasir emas itu. 

Sungguh diluar dugaan Jimy dan Adrew dengan girang menerima kantong-kantong itu. 

“Benarkah? Kita tidak kehilangan kantong-kantong emas itu…..??!.” 

“ Kami menyerahkanya kepada kalian berdua temasuk bagianku juga” Kata 

Robert sambil menyerahkan bungkusan kepada Jimy. 

“Lalu buat Robert sendiri apa?”  

“Kepala suku sudah menggantikanya dengan lebih banyak di perkampungan kami 

dan Juga Istri,  Kini penduduk kami bebas berjualan menuju kekota, karena kota telah 

dibebaskan dari penguasa kejam dan para perampok yang telah kalian tumpas” lanjut 

Robert. 

“Lalu apa rencanamu sekarang, Jim..?” Tanya Robert. 

“Aku…..” Berfikir dan menengok kepada Virgie yang tampak tersenyum. 

“Aku akan gunakan semua emasku untuk melamar Virgie dan membuat rumah di 

kota ini, bila Virgie setuju , Saya kira kota ini cukup ramah” Jawab Jimy tampak Virgie 

terkejut dan memerah mukanya karena malu-malu. Kemudian disambut senyuman lagi 

oleh Jimy tanda serius. 

“Kamu gimana Adrew?” Tanya Robert lagi 

“Sepertinya saya harus kembalike kotaku dulu dan menyembuhkan tangan ini” 

Kata Adrew 

“Saya sudah berkeluarga dan harus kembali ke kota,  Pasti sudah lama mereka 

menunggu dan kali ini saya tidak akan mengecewakan mereka, Saya akan bangun rumah 

untuk kelurga kami, Tapi sebelum kita berpisah kita Nikahkan dulu Jimy sama Virgie 

gimana?”Lanjut Adrew 

Tampak suasana menyenangkan, Kemudian mereka menyelenggarakan 

pernikahan meriah , Dihadiri penduduk kota dan Penduduk indian . Akhirnya terjadilah 

hubunga baik dari segi keamanan maupun ekonomi antara suku Indian dan Penduduk 

Kota . Jimy dan Virgie di angkat menjadi walikota dan melindungi penduduk dan 

menciptakan kepemimpinan yang diinginkan oleh penduduk kota, Sehingga tak 

menunggu lama kota itu telah maikn ramai oleh aktifitas jual-beli penduduk . 
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Satu tahun kemudian  Jimy dan Virgie telah dikaruniai seorang anak alaki-laki 

yang tampan, yang dipersiapkan untuk menjadi penerus Jimy dan Virgie kelak.. 

Sementara di Kota lain, Adrew sedang duduk di serambi, Sedang menceritakan 

pengalaman petualanganya kepada kedua anaknya dan Istrinya. Tampak asa rasa 

kebangganan pada anak-anak itu. ………………….TAMAT…………. 
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