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Masih teringat aku pituah mamak dikampuang, tatkala aku ingin mencoba merantau ke Palembang, ini adalah pilihan
terakhir untuk mengadu nasib, jadilah dengan bermodalkan ijazah SMA walaupun aku dapatkan dalam keadaan paspasan dimana aku sejak kelas satu SD, Ibunda tercinta telah meninggal dunia, dan Ayah kawin lagi setahun kemudian.

Kami ada empat kakak beradik tinggal bersama etek. Untuk meringgankan beban etek, kami mencari upah kasawah
sampai aku tamat SMA, tidak mungkin rasanya untuk melanjutkan sekolah ketingkat perguruan tinggi, karena biayanya
tidak memadai.
Niatku untuk merantau rupanya kedengaran oleh mak angah, kebetulan ketika bermain kerumahnya, lantas aku
dipanggilnya.
&ldquo;Kamarilah yuang, ado saketek kan den tanyoan&rdquo; panggil mamak dipalanta
&ldquo;Iyo Mak &ldquo; aku segera menghampirinya dan duduk dihadapannya
&ldquo;Iyo wa&rsquo;ang baniat kamarantau ka Palembang&rdquo; kato mak angah
&ldquo;Iyo mak, awaklah mangirim surek kadakek mak etek di Palembang, iko balasannyo &ldquo; aku menyerahkan
surat kepada mak angah dan dibacanya.
&ldquo;Jadilah kalau baito, mamak satuju sajo dan danga kan petuah mamak ko yang harus wa&rsquo;ang pakai,
mudah-mudahan selamait dan dan sukses wa&rsquo;ang dirantau, mamak hanyo mambarikan tigo macam basi yaitu
partamo basi lurus, kaduo basi lunak dan katigo basi kareh. Nah itulah pituah mamak jan wa&rsquo;ang lupo&rdquo;
&ldquo;Iyo mak, tarimo kasih dan do&rsquo;akan ambo mak&rdquo; kataku, kemudian aku pulang kerumah
merenungkan tigo macam petuah mak angah buat bekalku nanti dirantauIko lah bahaso yang ambo suko dari mamak
yang baraso;
jangan pernah memahami bahaso urang minang dari satu sisi kalo yang ambo pahami satiok pasan artinyo duo, antara
lainBasi luruh => basiluruih (luruih=lurus=jujur) dan basi luruh (besi lurus= kalo urusan yang lurus (benar) kito harus kuek
bertahan)Basi lunak=> basilunak iko artinyo juo duo, yang basilunak atau moderat atau adaptif, meski bisa berubah tapi
yang namonyo basi (besi) tetap dak kehilangan identitasnyo sebagai basi (besi); Basi kareh=> basikareh (besikeras atau
besi keras), ado saatnya kito basikareh (bersikeras atau kokoh pendirian) dalam menegakkan pendirian kito.Dan untuk
bisa menjago katigo hal itu secara saimbang itulah gunonyo kito manuntuit ilmu, ilmu dari nan tatulis, sampai ilmu dari
alam, baik barupo pengalaman, dan tantu sajo paiknyo di parantauan manjadi ilmu untuk hiduik...
Seminggu kemudian cita-cita ku merantau jadi terwujud, dikarenakan dukungan moril dan spirituil sanak famili
dikampuang cukup memberikan semangat menjelang keberangkatku. Perjalanan dari kampung hingga Palembang
sangat melelahkan, yang ditempuh tiga hari empat malam karena masih banyaknya pelayangan. Setibanya aku di
Palembang, aku disambut dengan senang hati dan menurutku keluarga mak etek sangat ramah dan penghidupannya
cukup lumayan bila dibandingkan dikampung. Satu minggu kemudian mak etek, mananyakan sesuatu: &ldquo;Baa
pangana wa&rsquo;ang kini ko, apo mancari karajo dikantua, atau pai jo mak etek mangaleh ka pasa ? kato mak etek
&ldquo;Ambo, pai jo mak etek sajo mangaleh kapasar&rdquo; jawab ku &ldquo;Jadilah kalau baito, besuak pagi pai kito
kapasa&rdquo; kata mak etek sambil meletakkan cangkir kopinya, dan mak etek melanjutkan pembicaraan : &ldquo;Lai
wa&rsquo;ang basuo jo mak angah&rdquo; lai mak &ldquo; jawabku &ldquo;Ado pituah mak angah kadakek ang ?
&ldquo;Ado mak , mak angah bapitaruah tigo basi, yaitu basi luruih, basi lunak dan basi kareh.&rdquo; Kataku &ldquo;
&ldquo;Jadilah kalau baitu, tapi paralu juo ditambah ciyek basi lai &ldquo; kato mak etek &ldquo;Apo basi itu, mak ?
&ldquo;Yaitu basi bana &ldquo; kato mak etek. &ldquo;Iyo mak, petaruah mamak akan ambo turuikkan&rdquo; jawab ku
Esok paginya kami sama-sama pergi kepasar.
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