DIMANA
Karya : PisPot 2011

Di panggung, Ibu , bernama Minah Tegar Pantang Menyerah, sendiri, sambil menggendong anaknya.
Minah

:

nak nakkk , nasibmu malang nak dapet ortu yang ga punya harta,
kecil-kecil ko sudah nanggung beban nakk, gustiii gustii... sabar
yaaaa nakk

Tak lama, Bapak, bernama Joko Prihatin Sekali, datang pulang dari kantor.
Joko Prihatin

:

Assalamualaikum

Minah

:

Wahh bapak sudah pulang ? capek nda pak ?

Joko Prihatin

:

Cape to bu, pijetin bapa buu, (Minah pun langsung memberi bayi
pada bapa dan memijat bapa) tadi nda nangiskan ? ..(
menggendong bayinya) tadi tidak nangiskan ?

Minah

:

Nda dong paa,, dia kan anak pintar dan tegar seperti Minahnya.

Joko Prihatin

:

Wooohh seperti bapanya to bu.

Prihantintoko tersenyum sambil menatap anaknya dengan gemas.
Minah

:

Paa.. gimana sudah ada rezekinya paaa?

Senyum yang ada di pipi Prihantintoko langsung hilang. Yang keluar dari tenggorokannya nada sedih
Joko Prihatin

:

Maaafff ya buu bapa cuma bisa bawa segini

memperlihatkan uang serMinah rupiah 5 lembar dari kantong celanaa, kantong kolornya, dan dari
dalam sepatunya.
Minah

:

(tanpa mau mengecewakan suaminya) heeeehhh iya nda pa-pa ko
pakk , mungkin belum rezeki kita saja, allah masih sayang pada kita
pa, sabar pa, jangan sampai berbuat yang tidak – tidak ya pa.

Joko Prihatin

:

tapi saya kesel buu ,kesaaaall sekali to bu. kenapa yaa saya ini
kayaknya ko ga pernah dapat rezeki yang banyak.

Minah

:

Astagfirullah, jangan ngmong seperti itu pa, nanti allah marah.

Joko Prihatin

:

Nje nje nje (sambil meremehkan perkataan sang istri), terus kalau
begitu sampai kapan kita jadi buruh si Samsul itu !!! orang yang nda
punya belas kasihan, sudah bekali-kali aku pontang-panting untuk
dia, tapi sepertinya dia itu buta nda bisa melihat kesusahan orang di
sekelilingnya !!!

Minah

:

Sudah-sudah , istigfar allah nda akan memberikan coban yang tidak
bisa di selesaikan umatnya.

Joko Prihatin

:

( sadar akan emosinya yang berlebihan) Ya buu.. astagfirullah..
terima kasih ya buu mau menerima bapa yang seperti ini, dan kamu
juga nak (sambil membelai bayinya) maafkan bapakmu ini memberi
susu sisa tetangga sebelah .

Mereka berdua terdiam .
Minah

:

Paa sekarang sudah waktunya Minah yang bekerja pa, tolong jaga si
kecil, jika dia merengek ingin susu, berikan saja air tajin tadi pagi
Minah sudah minta pada bu Sumilah, tetangga sebelah rumah walau
sangat susah meminta nya pa. (dengan nada sedih sambil
mempersiapkan peralatan kerjanya)

Joko Prihatin

:

Nje buu hati-hati, awas kamu bekerja dengan samsul orang yang nda
memiliki hati nurani, jangan sampai kamu kenapa-kenapa , kalu
terjadi akulah orang yang paling merasa bersalah .

Minah

:

Iya paa tenang Minah pergi ya paa.. ( mencium sang bayi dan
mencium tangan sang suami)

:

Haaahh , senang aku menyiksa para babu yang lemah , semuanya
bodoh dan mudah di perdaya apa lagi kartolo dan minah itu yang
nampaknya rela mengabdi sampai darah penghabisan pada ku
hahahahahahaha.

Setting tempat kerja.
Samsul

Minah Tegar Pantang Menyerah datang sambil membawa cucian .
Samsul

:

Ee eh minah minah !! kemari kau !!( sambil menggoda minah
dengan binal) ada yang mau aku bicarakan

MInah

:

Ada apa juragan ?

Samsul

:

Ohh kau tampak cantik sekali hari ini . Bibir kau pun sangat
menggoda (sambil memegang dagu) Bohai kali kau.

Minah takut diam langsung menjauhakan diri
Minah

:

Astagfirullah juragan jangan seperti ini , ini dosa juragan ( sambil
menepis tangan Samsul yang masih menempel di pipi nya)

Samsul

:

Aaah kau ini. Selalu saja begitu. Malu-malu kucing.

Minah

:

Tidak juragan bukan begitu. Saya ini istri orang juragan.

Samsul

:

Ooh jadi kau takut sama si gembul itu?? Sudah tak akan aku bilang
padanya , ini rahasia kita berdua manis.

Minah

:

Sudah juragan bagaimana kalu dilihat orang malu aku sama orangorang!

Samsul

:

Baah sudah kau miskin hidup melarat pula,so jual mahal kau, kalau
tak jual diri mau jual apalagi kau ?ohhh jual perut suami mu itu saja
ke tukang kelontong!

Minah hanya diam termenung.
Samsul

:

Kalau kau tak mau berikan dirimu , sekarang bayar hutang-hutang
mu saja !!

Minah

:

Allahu akbar saya dapet duit dari mana to pa ?? buat makan aja
susah , ini harus aku bayar utang-utang juragan ? beri aku waktu
seminggu lagi juragan ..

Samsul

:

Aku mau sekarang ! kalau kau tak bisa bayar sekarang aku mau
tubuhmu saja lah !!

Minah

:

Demi tuhan , saya tidak akan pernah menggadaikan harga diri saya
juragan ! kenapa juragan ini? mana rasa kemanusiaan juragan !!
atau juragan sudah berani menggadaikan hati nurani juragan pada
iblis ?(dengan suara yang bergetar)

Samsul

:

( dengan nada sinis ) Haha, , memang babu zaman sekarang banyak
omong, kita lihat saja seberapa mahal harga diri kau Minah ?

Minah hanya diam karena dia benar-benar tersudut. Samsul pergi begitu saja.
Suasan sunyi , Minah tetap menangis dan terdiam tanpa kata.
Joko Prihatin

:

Astagfirullah..ade badannya panas sekali !! cup..cup..cup bentar ya
nak,jangan menangis terus,sebentar lagi juga Minahmu pulang nak.
Aduh bu..cepet pulang…..

Minah Menuju perjalanan pulang. Tiba-tiba minah sudah sampai di rumah. Joko Prihatin kaget.
Joko Prihatin

:

Minah..dari mana saja ??? badan ade panas sekali bu,ayo cepat kita
bawa kedokter. Simpanan uang kita masih ada kan ??

Minah

:

(menangis dan sangat lemas). Paa..maafkan Minah,Minah sudah
pakai uang simpanan itu untuk membayar sebagian hutang kita.
Maafkan Minah pa karena tidak bilang dulu sama bapa.

Joko Prihatin

:

astaga Minah.. mana ade belum makan (mengeluh putus asa).

Minah tetap menangis . Bayi yang digendong bapa pun berhenti menangis dan tertidur d pangkuan
Joko Prihatin.
Joko Prihatin

:

ya baik lah bu,bapa cari makanan dulu ya buat ade. Yang pentingkan
ade makan dulu. Lalu kita bawa kedokter. Soal bayarannya ya kita
pinjam sajalah ke tetangga dulu. Jaga ade baik” ya bu.

Minah

:

Iya pa..

Joko Prihatin kaluar rumah. Tak lama Jokok pulang membawa makanan.
Joko Prihatin

:

asalamualaikum..buu bapa pulang,akhirnya bu. Setelah keliling”
mencari makan,alhamdullilah ada tetangga yg menawarkan
bubur.(tersenyum gembira). Bu,ini bapa dapet makan bu,ko Minah
diam saja,ayo beri makan ade bu. Lalu kita bawa ke dokter.

Minah

:

(diam) pa bapa ko lama sekali , anak kita semakin parah pa
bagaimana ini, kita tidak punya apa2 unutk memperbeiki keadaan
ini, bapa kan tau bulan lalu kita kerumah sakit kita bawa ASKESKIN
kita , tpi apa pa? Mereka tidak mau menerimanya, kita sudah
mohon2 pa, biaya kita bayar belakangan tapi apa? Mereka tetap
tidak mau .

Joko Prihatin

:

(dengan nada sedih) iya maaf buu, lantas bagaimana upah yang kita
terima sudah habis untuk hutang yang kita buat, aku malah takut bu
aku bekerja bukan untuk kalian tapi malah untuk hutang-hutang
pada Samsul

Minah

:

tetap diam dan menahan tangis batinnya yg menggebu”sambil
memeluk anaknya dengan erat.

Joko Prihatin

:

bu..

Samsul

:

Hahahahaha sudah , jangan jual diri kau terlalu mahal pada ku,
tuhan pun sudah setuju kalau kau menggadaikan diri kau padaku !!

Joko Prihatin

:

sumpaaaaaahhhh tuan !! laknat kau !! biadab !! setan alasss !! upah
mu itu !! upah mu itu yang membuat kami seperti ini ! dan
kemanusiaan mu itu yang tertanam di dalam tanah nampaknya !!

Minah

:

kali ini saya murka pada mu tuan ! ini anak ku kau buat seperti ini !
sumpah dengan segala tidak hormat kau ini biadab!

Samsul

:

Apa ? aku ini apa ? sudah Kartolo kau jual istri mu, kau dapat kan
anakmu sehat kembali ! atau kau sombong dan bersiap membuat
batu nisan untuk bayi mu !

Minah

:

sudaaaaaaahhh Kau ( sambil menunjuj Samsul) memang biadab kau
Samsul !! dan semuanya berhenti memperdebatkan harta !! harta
bagi kami si lemah , lihat lihat anak kuuuu tidak
betrnafaaaaaaaaassssssss ! bapa... anak kita pa, sikecil belum
sempat kita tebus akta kelahiranya sudah tebujur kaku di
pangkuanku paa !!

Joko Prihatin

:

anak ku buuuuuuuuu anak kitaaaa buuuuu !! Samsul lihat perbuatan
mu ! berfikirlah sedikit teman , biadabnya dirimu , mana rasa
kemanusiaan mu ???

Datang si samsul

Samsul

:

haaah bising sekali kalian ini ! sudah baik-baik aku memberi tawaran
padamu minah , tapi kau dan suamimu menyombong , (ketawa
sinis) nikmati saja kematian .. anak kalian ! dan aku akan tertawa jika
akulihat batu nisan kalian bertiga!

Minah

:

biadab !! anaku , anakuuuuu pergi kesurga paaaa ..

Joko Prihatin

:

tuhan kan menjaganya buu, di surga,bukan di neraka seperti
tempat kau bajingan.

Minah

:

berteriak tapi Minah belum bisa menerima ini ! dimana rasa
kaemanusiaan kalian !!

