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Sebagai anak muda perantauan / yang kuliah di kota jogjakarta / tentunya banyak cara yang
dilakukan / ketika mereka mencoba kumpul kembali / mendatangi kos yang sebelumnya mereka
tinggali // apalagi mereka yang sudah tidak tinggal di kosnya terdahulu / kumpul kembali bersama
teman-teman kos lamanya menjadi suatu hiburan tersendiri / dan jarang dilakukan oileh orang lain //
apalagi / diantara mereka ada yang sudah menikah / bahkan dalam meniti karirnya / menjadi orang
yang sukses // Kos awu-awu langit // itulah nama kos yang lokasinya di utara kampus universitas
gadjah mada / yang ditinggali beberapa anak dari luar kota //
Dalam aktivitasnya sehari-hari / mereka yang sebelumnya pernah tinggal di sana / menyempatkan
bertemu kembali dengan rekan-rekannya // kesempatan jarang inipum mereka sempatkan untuk
berkumpul kembali / bahkan dengan bapak kosnya // gayung bersambut / ketika malam tiba /
beberapa anak muda / kumpul untuk menyempatkan bersilaturahmi dengan bapak kosnya // dengan
diterangi cahanya neon / mereka mengadakan syukuran bersama // doapun dimulai / sebelum
mereka menyantap hidangan yang ada di depan mereka // ketika cara doa bersama selesai / tanpa
dikomando sebelumnya / mereka menyerbu hidangan yang ada di depannya // menu sederhana //
inilah yang menjadi salah satu cara diantara mereka / untuk mengumpulkan kembali teman-teman
lamanya // inilah yang dipertontonkan / salah satu kos-kosan yang ada di bilangan kampus
universitas gadjah mada / dalam suatu acara syukuran keakraban //
Sambil menikmati hidangan / mereka dengan lahapnya menyantap menu-menu yang ada // sesekali
canda tawa dan obrolan terlontar diantara mereka // ada juga yang menyempatkan bermain kartu /
maupun main catur // inilah salah satu kegiatan yang diperlihatkan mereka dalam mengakrabkan
kembali teman-temannya ///
Nanang melaporkan untuk AKJ///

New reader : syukuran ala anak muda
Ngumpulke balung pisah // itulah idiom yang diperlihatkan sebagian anak kos / ketika
berkesempatan untuk kumpul kembali / bersama teman-teman lamanya // meskipun dengan menu
makanan yang sederhana / mereka memanfaatkan malam penuh kengangan dengan teman-teman
dan bapak kosnya / serambi menyantap hidangan yang ada // berikut liputannya ///

