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MIMI PELACURKU,

PEMAIN :

1. MIMI, SEORANG PELACUR.
2. MIRA, PEMAIN FILM CANTIK
3. BUDI, PENYAIR
4. ISTAS PRATOMO, TAK JELAS PROFESINYA.
5. TOBING, ARCHOOLOOG
6. PEREMPUANI, GILA BANYAK PROFESINYA
7. GUNTUR, PELAYAN
8. JONI, ANAK MUDA
9. TOTOK, KAWAN JONI

10. NONO, KAWAN JONI
11. ROBI, KAWAN JONI

TEMPAT: DI SEBUAH RUANGAN MINUMAN, DI DEPAN GEDUNG KESENIAN
WAKTU: MALAM HARI

MIRA:
Saya tidak senang. Gayanya terlampau dibuat-buat, skenarionya buruk. Mana ada
anak lurah naik kuda Australia dengan tampang anak raja.

RUDI:
Kau nggak bilang sama sutradaranya?

MIRA:
Sudah, tapi malah diketawakan (ketawa). Jadi konyol sekali film itu. Soalnya kuda itu
milik cokong film itu. Dasar tukang sayur (manis)

RUDI:
(tersenyum) Selera rendah dan uang adalah fenomena jaman ini.

MIRA:
Kriminalitas yang paling kriminil.

RUDI:
Tapi kau menyenanginya.

MIRA:
Kalau sedang berada dalam shoting, dimana kita ini merasakan sebagai budak dari
camera, budak sutradara dan budak uang, ingin aku menangis.

RUDI:
Dan waktu uang itu memenuhi dompetmu, kamu tertawa keras-keras?

MIRA:
Sikap itu baik untuk saat ini. Lebih realistis.

RUDI:
Realistis atau fragmatis?

ISTAS PR.:
Sama saja. Semacam itu. Lebih-lebih karena saya sedang mengagumi kekaburan, arti
yang sekarang ini sering terjadi. Kata-kata semangkin penting. Lambang telah kehilangan
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bobot. Perbuatan manusia tetap saja, terlepas dari kata apa yang sebenarnya dan apa
yang dipakai.

RUDI:
Sata sepaham.

ISTAS PR.:
Kita selalu sepaham.

RUDI:
Tapi istriku tidak.

MIRA:
Istrimu yang mana?

RUDI:
Yang kutinggalkan di Pedan, Klaten.

MIRA:
Kau sudah kawin, Di?

ISTAS PR.:
(menguap)

RUDI:
Ya. (senyum)

MIRA:
Cantik?

RUDI:
Jelek. Hidungnya pesek dan pendek dan tidak seksi.

MIRA:
Itulah kenapa kau meninggalkan dia?

RUDI:
Tidak, aku mencintainya. Dia seorang yang baik. Sering aku memuji dia dengan
membandingkan wajahnya dengan bulan. Aku cinta kau meski rupamu jelek. Kalau aku
bersamanya kusadari bahwa cinta itu buta. Aku senang dengan kebutaan ini, mestinya
hidupmu lebih pesek lagi, kataku padanya. Jarang, lho ada perempuan yang jelek dan
pesek tetapi selalu mendebarkan seperti isteriku itu.

MIRA:
Bohong isterimu pasti cantik.

RUDI:
Jangan gugup. Kau lebih cantik demi Tuhan.

ISTAS PR.:
Jangan kau libatkan Tuhan di dalam soal kecantikan ini. Dia sekarang mulai sensitive
terhadap segala persoalan sejak anak muda mencaci maki Tuhan, dan segala pengikutnya
di sorga, sekarang Tuhan sedang digugat.
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MIRA:
Oh, ya.

ISTAS PR.:
Kekuasaannya meragukan, disinyalir bahwa dia sedang ditawan oleh setan.habis, dia
sudah dimohon berapa juta kali, untuk menghentikan pandangan serta kemelaratan di
bumi ini tetapi dia hanya menggelengkan kepala saja dengan lesu.

RUDI:
Mungkin dia sedang sakit encok.

MIRA:
Suamiku juga sakit encok. Sukar sekali sembuh.

ISTAS PR.:
Saya sendiri juga pernah.

ROBI:
Guntur, coca cola pakai es ya.
(GUNTUR MUNCUL DARI BAR, DENGAN MEMBAWA SEBOTOL COCA COLA).

JONI:
Susi tadi sudah kemari, tur?

GUNTUR:
Belum (KEMBALI KE BAR)

ROBI:
Ngapain sih, kau selalu menanyakan Susi?

NONO:
Babenya kawin lagi ya?

JONI:
Begitulah menurut issue.

NONO:
Sama Lolli?

JONI:
Desas desusnya begitu. Tapi susi nggak bilang apa-apa.

ROBI:
Pernah aku lihat Susi, bermesra-mesraan dengan seorang laki-laki tua di TROPICANA.
Mereka keluar dari mobil, bergandengan dan masuk ke nite club itu.

TOTOK:
Orangnya tinggi?

ROBI:
Ya.

TOTOK:
Jalannya seperti Charles Bronson.
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ROBI:
Ya, ya, mesra sekali.

TOTOK:
Itu babenya.

NONO:
Orang tua sekarang tampak lebih gagah.

TOTOK:
Banyak jenderal sudirman disakunya.

ROBI:
Laki-laki semakin tua semakin gagah.

TOTOK:
Banyak cewek-cewek yang melekat pada mereka.

ROBI:
Untuk kesekian kalinya masa remajapun bangkitlah dengan dahsyatnya.

TOTOK:
Padahal mereka sudah pada bungkuk.

ROBI:
Justru itu.

TOTOK:
Kenapa?

ROBI:
Semakin dia bungkuk, semakin besar nafsunya.

TOTOK:
Siapa bilang?

ROBI:
Tante Yohana.

TOTOK:
(KETAWA)

JONI:
Guntur! Tiga gelas nafsu besar! Yang panas.

MIMI:
(KETAWA)

MIRA:
Hei, kau sudah bisa ketawa?

MIMI:
(MENGHENTIKAN KETAWANYA, DIA MENATAP KE DEPAN LAGI TIBA-TIBA MURUNG
LAGI)
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ISTAS PR:
(MENGUAP) Anak muda sekarang suka bicara nafsu besar.

RUDI:
Semasa aku muda seperti mereka, yang menjadi pusat pembicaraan adalah kambing.
Saya adalah seorang gembala, kalau kau tahu.

MIRA:
Tapi saya belum pernah melihat kambing.

ISTAS PR.:
Wah, gawat benar kau ini.

MIRA:
Habis, hidupku selalu di Jakarta, bagaimana rupanya kambing itu?

RUDI:
Manis sekali. Matanya bagus seperti mata kamu.

ISTAS PR.:
Ah, kau ini sadis sekali.

RUDI:
Benar, mas. Bukannya saya cinta padamu. Tetapi saya sangat mengagumi matamu.
Sinar matamu cemerlang sekali. Seperti mata kambingku. Ada seekor kambing betina,
kunamakan bawuk. Wah, kalau melihat pacarnya, dia selalu mengembik dengan
merdunya. Suaranya musical sekali, dan pada saat si jantan mendekati, mata si bawuk
bersinar sinar seperti bintang pagi. Mereka mulai menggesekkan tanduknya. Kemudian
si bawuk mulai tersenyum bahagia. Nah, persis dengan senyumanmu saat ini.

MIRA:
(BANGKIT DAN MENGGONCANG GONCANG KEPALA RUDI DENGAN MESRANYA)
Setan kau ini Rudi, sukanya mempermainkan aku, Benci ih.

ISTAS PR.:
Benci atau benci?

MIRA:
Benci aku (MENCIUM PIPI RUDI)

RUDI:
Hei, kau ini sukanya menciumi suami orang.

MIRA:
Biar, toh istrinya tak tahu.

ISTAS PR.:
Tetapi ada mata-matanya lho.

RUDI:
Tidak, dan sebaiknya dia tak tahu apa yang terjadi dengan suaminya. Tahunya mereka
aku ini suami yang baik.

MIRA:
Ayah yang baik.
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RUDI:
Dan laki-laki yang baik. Kalau aku pulang, dia masih percaya kepada fantasinya semula
tentang suaminya.

MIRA:
Mengharukan benar istrimu itu.

RUDI:
Dia seperti ibuku.

MIRA:
Oh, kau masih punya ibu?

RUDI:
Masih, dia adalah perempuan yang sempurna, mula-mula profesinya adalah sebagai
buruh ayah di Madura sana. Kemudian pindah ke Solo, sebagai pelacur. Tetapi pelacur
yang hebat. Setiap laki-laki pasti mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dari ibuku
itu. Sampai kemudian dia diambil isteri oleh ayahku. Setelah aku lahir ayahku minggat
ke Jakarta dan mendapatkan nafkah dengan menjual nasi pecel untuk menghidupi
anaknya, aku.

MIRA:
Sudah pernah ketemu dengan ayahmu?

RUDI:
Belum, tetapi nanti pada suatu kali, saya akan bertemu dengan dia, entah dimana, saya
yakin itu.

ISTAS PR.:
Apa yang akan kau lakukan?

RUDI:
Aku akan katakana, Bapak, pulanglah sebentar. Ibu ingin melihat kau sebentar atau
sekejab, sebelum menutup mata untuk selamanya. Dia masih setia padamu. Tak mau
kawin dan mengharap kedatangan suaminya. Dia …….. menunggu dan menunggu, hari
demi hari sampai rambutnya jadi uban satu demi satu. (KETAWA SENDIRIAN) Kenapa
kalian tidak ketawa? Apakah ini tidak lucu? Ayolah, ketawalah, kumohon Mira.

MIRA:
Tidak, itu tidak lucu, aku tahu penantian itu. Oh, penantian itu sangat lambat dan
menggelisahkan. Apakah kau tidak gelisah?

RUDI:
Tidak, nasi pecel ibuku laris. Aku dibelikan beberapa ekor kambing, aku menggembalakan
kambing sambil belajar. Kau terlampau asyik dengan binatang-binatang itu. Aku memang
ingin tahu rupa ayahku, tetapi dia tak pernah muncul. Lama kelamaan aku lebih tertarik
pada kambing.

ISTAS PR.:
Setelah kau dewasa, kan kau bisa mencari jejak ayahmu.

RUDI:
Tidak, setelah besar bergaul dengan binatang, aku tertarik untuk bergaul dengan
seniman-seniman di Jogya. Disitu saya belajar mengarang, sejak profesi ini kupegang,
malaslah aku berfikir tentang ayahku.
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MIRA:
Jadi sekarang ibumu tinggal sendirian di desa?

RUDI:
Tidak, dengan istriku dan seorang anakku.

MIRA:
Aduh, sampai hati kau, isterimu kau tinggalkan di sana. Mereka berdua kesepian, kau
tahu. Kenapa dia tak kau ajak ke Jakarta.

RUDI:
Tidak bisa, dia sekarang sedang hamil tua.

MIRA:
Berapa bulan?

RUDI:
Yah, sudah hampir sembilan bulan. Mungkin hari-hari ini dia melahirkan anakku yang
kedua. Mungkin saat ini sedang menjerit jerit, karena si bayi akan keluar dari rahim
isteriku.

MIRA:
Dan kau berada di sini. Minum bir ketawa dan bergurau serta berciuman dengan
perempuan lain.

RUDI:
(KETAWA) Apa boleh buat, perempuan dan laki-laki memang lain. Laki-laki harus mencari
nafkah buat anak isterinya. Untuk itu berpisah untuk sementara memang tidak bisa
dihindari, Mira.

MIRA:
Kau betul, maaf, tetapi jangan sampai seperti ayahku.

ISTAS PR.:
Kenapa ayahmu?

MIRA:
Dulu dia bekerja dari pagi sampai malam untuk mencari uang buat mami dan aku serta
adik-adikku.
Dia bekerja keras bahkan kadang-kadang lembur malam dan tidur di kantor, tak pulang,
memang aku kecukupan, tapi ibuku sangat kesepian. Untung ada anak-anak yang
menghibur. Tetapi kemudian tiba-tiba ayahku menghilang.

ISTAS PR.:
Menghilang?

MIRA:
Ya, hilang begitu saja. Kami cari ke kantor, ternyata dia sudah keluar dari kantor setahun
sebelumnya.

ISTAS PR.:
Kapan itu terjadi?

MIRA:
Sepuluh tahun yang lalu, sampai sekarang dia tak muncul-muncul. Gila benar ayahku
itu. Mungkin dia kawin lagi (KETAWA) Sialan, enak juga jadi laki-laki itu.
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ISTAS PR.:
(KEPADA RUDI) Sama persis seperti ayahmu, Rud.

MIRA:
Persis. Gila. Seperti tokohnya Iwan Simatupang. Tokoh di dalam novel-novelnya seperti
itu. Pergi ke sudut jalan membeli rokok dan minggat tak kembali.

RUDI:
Kau tak rindu pada ayahmu?

MIRA:
Rindu, soalnya saya mengagumi laki-laki semacam dia. Keras hati tak kenal lelah. Mencintai
banyak perempuan dan sukses. Tiba-tiba datang dan menghilang begitu saja. Laki-laki
yang penuh teka-teki. Dia mampu merahasiakan dirinya secara sempurna. Aku suka
laki-laki yang tak biasa. Mahkluk yang menarik saya kira.

ISTAS PR.:
Bagaimana kalau suamimu juga seperti dia?

MIRA:
Ya, jangan dong. Maksudku, ayahku. Kalau suamiku dia orang baik-baik. Tiap hari pergi
ke kantor meskipun encoknya kumat. Tak banyak rewel dan selalu siap menjalankan
perintahku. Hidupnya sepenuhnya untuk aku, dia terlampau baik buat aku.

RUDI:
Alangkah bahagianya kau, Mira.

MIRA:
Sangat bahagia. Sampai saya bosan dan tak bahagia karena kebahagian yang melimpah
terhadap diriku (PAUSE)

MIMI:
Guntur, bir dingin satu lagi!

JONI:
(BANGKIT DARI KURSINYA, MENUJU KE TEMPAT MIMI, SALING TERSENYUM, MIMI
MENYALAKAN ROKOK, JONI MENGAMBIL ROKOK MIMI SEBATANG)
Minta rokoknya ya, Mi.

MIMI:
(GUGUP) Oh, oh, silahkan!

JONI:
Kesepian?

MIMI:
(TERSENYUM) Ya. (GUNTUR DATANG BAWA SEBOTOL BIR)
Minum bir?

JONI:
Kau traktir?

MIMI:
Pasti. Guntur, gelas dan sebotol bir lagi. Yang kecil saja.
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JONI:
Ah, medit amat kau Mi.

MIMI:
Botol besar, Guntur.

GUNTUR:
(HAMPIR MEMBUKA BOTOL KECIL TAPI TIDAK JADI, DITUKAR DENGAN BOTOL BESAR)

MIMI:
Nanti kau mabuk.

JONI:
Aku kepingin mabuk.

MIMI:
Kenapa?

JONI:
Karena aku kepingin mabuk (GUNTUR DATANG BAWA BIR DAN BIR ITU DITUANGKAN
KE DALAM GELAS) Saya heran, kenapa orang suka minum bir, rasanya seperti air
kencing.

MIMI:
Jorok ah, kau ini nggak dewasa Jon.

JONI:
Baik, aku dewasa! Aku minum bir. (MINUM DENGAN LAHAP) Nah, alangkah nikmatnya
bir itu. Mimi. Aku bukan anak-anak lagi. (MENUANG BIR KE DALAM GELAS DAN
MEMINUMNYA LAGI) Sedaaaapppppp.

MIMI:
Guntur, Birnya lagi. (GUNTUR DATANG BAWA BIR) Minumlah, Joni. Tapi hati-hati jangan
mabuk. Nanti kau dijewer mamimu lagi.

JONI:
Ah, mami cuma main-main saja. (MINUM SEGELAS)

Lama-lama enak juga ya.

MIMI:
Memang, Dik.

JONI:
(TERSINGGUNG) Jangan sinis gitu, toh Mimi, kau selalu memperlakukan aku seperti
anak kecil terus. (MINUM).

MIMI:
Guntur, sebotol lagi, eh dua botol, Tur.

JONI:
Bagus, kau banyak uang ya. Aku ingin mabuk. Keberatan??

MIMI:
Tidak, aku cukup uang (GUNTUR DATANG BAWA BIR DUA BOTOL) Aku ingin tahu
juga, apakah kau sudah berani mabuk?
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JONI:
(SAMBIL MINUM) Kau selalu banyak uang. Apa pekerjaanmu sekarang?

MIMI:
Pelacur (MINUM)

JONI:
Pekerjaan yang mulia (MINUM)

MIMI:
Dan menguntungkan.

JONI:
Kalau aku jadi perempuan, aku akan jadi pelacur, bersolek, terlentang masuk surga dan
dibayar.

MIMI:
Mahal lagi hitungannya. Perdetik sekian ribu rupiah, dan tergantung pada kursnya.
(MINUM)

JONI:
Tetapi tinggi rendahnya kurs ditentukan oleh kecantikan.

MIMI:
Tidak. Servisnya (MINUM) Soal pasaran itu mudah. Jaman sekarang banyak laki-laki
yang kurang stabil mentalnya.

JONI:
Memang pelacuran adalah profesi yang diridloi tuhan. Kita harus menjaga kestabilan
mental semua laki-laki agar negara juga stabil (MINUM) Terutama para pemimpin-pemimpin
kita, harus dijaga suatu hubungan yang harmonis, antara pemimpin-pemimpin itu dengan
pelacur. (MINUM).

MIMI:
(MIMI KETAWA HISTERIS)

JONI:
(KETAWA KEKANAK-KANAKAN)

TOTOK:
Joni, apakah kau sudah mabuk?

JONI:
(AGAK KERAS) Belum, baru play. Tahap pertama dari pemabukkan yang bersifat total.
Kepala agak berat.

TOTOK:
Bicaramu sudah seperti orang mabuk.

JONI:
(BANGKIT TAPI TERHUYUNG-HUYUNG) Kau benar, hey mimi aku mabuk lihat, jalanku
sudah sempoyongan. Kepalaku agak pening. Berat tetapi ringan. Ya, ya, ini baru mabuk
namanya. Perutku terasa mual. Hai, hai-ha, ha, ha kenapa kalian berputar? kenapa
dunia berputar?
Ha, ha, ha, lihat! Aku tak mampu berdiri dengan baik, ini pasti mabuk yang sudah
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parah. Indah sekali. Mengagumkan. Totok, Nono, aku mabuk (BERJALAN MENGHAMPIRI
KAWANNYA, DISAMBUT OLEH KAWANNYA, DENGAN KETAWA. JONI MENYANYI LAGU
KERAS KERAS DAN LAGUNYA TAK KARUAN)
Bawa aku pulang.

NONO:
Nanti mamimu marah lagi.

JONI:
Tidak, biar dia tahu kalau aku sudah berani mabuk. Sementara aku masih sadar bahwa
aku mabuk, sebentar lagi aku tenggelam seratus persen dan tak bisa menguasai mulutku,
ha, ha, ha,

MIMI:
Joni (BERTERIAK) Joni biar ku antar pakai mobilku.

JONI:
Tak mau.

MIMI:
Kenapa?

JONI:
Karena kau seorang pelacur (MEREKA KELUAR PANGGUNG, JONI DIPEGANGI OLEH
TOTOK DAN NONO, JONI MASIH TETAP BERNYANYI LAGU YANG TETAP MONOTON.
LONCENG BERDENTANG SEPULUH KALI, MIMI MEGANG KEPALANYA, DIA TENGGELAM
DI ANTARA BOTOL-BOTOL YANG BERDIRI DI MEJANYA.)

RUDI:
(SETELAH AGAK LAMA MEMANDANG SAMBIL MENDENGARKAN LONCENG DIA BANGKIT
DAN BERTERIAK) Ya, Tuhan!

MIRA:
Kenapa?

RUDI:
Anakku lahir.

MIRA:
Anakmu lahir?

RUDI:
Anakku lahir, tepat jam sepuluh lebih sedikit. Lihatlah tanganku gemetar! Tiba-tiba
jantungku memukul jantungku. Nafasku jadi sesak. Anakku pasti lahir, dia pasti laki-
laki. Lihatlah badanku penuh dengan keringat yang tiba-tiba mengamuk. Nah, ya, perutku
sakit.

MIRA:
Tetapi bukan kau yang melahirkan.

RUDI:
Tentu saja, isteriku yang melahirkan, tetapi aku berjanji bahwa untuk anakku yang
kedua ini semoga aku menderita kesakitan. Ya, aduh, perutku, perutku sakit.
Tolong aku, Istas, Aduh ……..
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ISTAS PR.:
Mungkin sekali. Ada kawanku yang juga mengalami peristiwa yang sama. Suaminya
yang kesakitan apabila isterinya mau melahirkan.

RUDI:
(MEMEGANG PERUT) Memang, saya berjanji kepada isteri saya, sebab saya sangat
kasihan kepadanya, dia sudah susah-susah memelihara anak-anak aku tidak bisa
memeliharanya. Aku selalu hidup berjauhan. Tetapi kesakitan semacam ini membahagiakan
aku. Aduh, enaknya kesakitan semacam ini. Istas kita ke dokter?

ISTAS PR.:
Menurut saya tak usah. Aku ingin lihat kau kesakitan betul-betul tanpa pertolongan
dokter.

RUDI:
Udara panas sekali, kenapa kau gemetar?

MIRA:
Tak apa-apa.

RUDI:
Aku ingin jalan-jalan. Aku ingin menikmati kesakitan ini. Anakku lahir, anakku lahir
(BERJALAN MENUJU KELUAR)

ISTAS PR.:
Siapa nama anakmu nanti?

RUDI:
Paimin, nama yang bagus. Biar dia jadi gembala kambing yang baik dan disiplin.

ISTAS PR.:
Kalau perempuan (MENUJU KELUAR)

RUDI:
Pasti laki-laki. Aku tak mau anak perempuan lagi. Terlampau banyak perempuan di
dunia ini menurut statistik. Kalau lahir juga perempuan ……..

ISTAS PR.:
Ya.??

RUDI:
Akan aku lempar ke kali (EXIT)

ISTAS PR.:
(KETAWA TERBAHAK-BAHAK DAN EXIT)

MIMI:
(SETELAH BEBERAPA SAAT) Apa yang kau pikirkan?

MIRA:
Anak. Aku ingin perutku sakit dan melahirkan sebungkali bayi kecil yang manis dari
rahimku.

MIMI:
Betapa manisnya perempuan yang perutnya bunting.
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MIRA:
Indah sekali kelihatannya, pasti semangkin cemerlang.

MIMI:
Dan ngidam buah-buahan yang masam.

MIRA:
Kemudian muntah-muntah, ai, ai, ai, ai, alangkah mempesonakan.

MIMI:
Apabila berjalan, tampak kepayahan, tapi penuh dengan kewibawaan.

MIRA:
(SETELAH BERDIAM DIRI AGAK LAMA) Kau juga ingin punya anak?

MIMI:
Akhir-akhir ini aku juga ingin, tetapi suamiku yang dulu menuduh aku sebagai perempuan
mandul.

MIRA:
Itulah yang aku cemaskan, kau yakin?

MIMI:
Tidak tahu, kau?

MIRA:
Tak tahu, tetapi kami sudah dua tahun kawin dan suamiku tak memberikan benihnya.
Hei, apakah kau mabuk?

MIMI:
Guntur segelas susu. (PAUSE)

MIRA:
(TIBA-TIBA) Hei, Hellooo?

MIMI:
Siapa?

MIRA:
Bukan siapa-siapa, Hei, Hellooo?

MIMI:
Siapa? tak ada orang di luar.

MIRA:
Halloo, ho, hoho, ho!

MIMI:
Ngapain kau Mira?

MIRA:
Hoooo, Lo!

GUNTUR:
Panas.



15

DOKUMENTASI NASKAH GIDAG GIDIG—2001

MIMI PELACURKU,

MIMI:
Panas?

MIRA:
Menikmati gema. Katanya malam seperti ini memantulkan gema, hooo!

MIMI:
Buat apa kau mencari gema?

GUNTUR:
Pakai kopi!

MIRA:
Ada sebuah problem gawat di dalam hidupku.

MIMI:
Apa??

GUNTUR:
Pakai kopi?

MIRA:
Perkelahianku dengan sang waktu.

MIMI:
Ya, kau benar. Begitu dia muncul, selalu kita bunuh.

MIRA:
Saya selalu berfikir. Bagaimana membunuh waktuku, dengan duduk seperti ini, kadang-
kadang aku terhibur juga. Setidak-tidaknya ada sesuatu yang saya rasakan di warung
ini. Kalau pulang ini semua kubawa tidur dan ku tenggelamkan di dalam mimpi.

MIMI:
(KETAWA TERBAHAK-BAHAK) Kau mulai menggunakan gaya bahasa puisi.

MIRA:
Ho, ho Rudi yang mengajari.

MIMI:
Dia hanya bilang, kutenggelamkan ke kali.

MIRA:
Tidak. Dia bilang ; Akan ku buang ke kali.

MIMI:
Bukan itu. Akan ku lempar ke kali.

MIRA:
Anak itu. Oh, kasihan.

MIMI:
Tampaknya dia tak punya perasaan sama sekali.

MIRA:
Oh, ya?
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MIMI PELACURKU,

MIMI:
Isterinya yang bunting tua ditinggalkan begitu saja di desa. Tanggung jawabnya dimana?
Ini penghinaan terang-terangan terhadap isterinya. Terhadap mertuanya terhadap para
wanita pada umumnya. Laki-laki hanya tahu enaknya. Mau berbuat, tapi tanggung
jawab diserahkan pada isterinya. Saya ini hanya seorang pelacur, tetapi terhadap laki-
laki semacam Rudi, lebih baik mati daripada disentuhnya.

MIRA:
Anaknya malah mau di lempar ke kali kalau perempuan.

MIMI:
Dia selalu menghina perempuan.

MIRA:
Pura-pura simpati pada perempuan, matamu cemerlang, katanya kepadaku.

MIMI:
Bagaikan bintang pagi.

MIRA:
Bagaikan mata kambingku.

MIMI:
Gembala, gembala. Bagaimanapun dia adalah seorang gembala kambing. (GUNTUR
DATANG MEMBAWA SECANGKIR SUSU PANAS, SETELAH MELETAKKAN SUSU, DIA
MENGAMBIL PECAHAN 2 CANGKIR DI DEKAT MIRA SAMBIL MENGAGUMI PAHA GADIS
ITU). Guntur kau porno (KETAWA).

MIRA:
Kenapa?

GUNTUR:
Tidak. Tidak apa-apa.

MIMI:
Dia memandang pahamu.

MIRA:
Betul?

GUNTUR:
(TERKEJUT DAN KEMALU-MALUAN) Tidak.

MIMI:
Saya lihat kau melihat pahanya.

GUNTUR:
Demi Allah.

MIRA:
Betul kau melihat pahaku?

GUNTUR:
Demi Allah secara kebetulan saja saya melihat pahamu. Saya tidak sengaja. Saya orang
baik-baik. Saya ngintip.
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MIMI PELACURKU,

MIMI:
Secara tak disengaja (KETAWA)

MIRA:
Kebetulan? Nah, lihat! Sekarang kau tak kebetulan (MIRA MENAIKKAN ROK
BAWAHANNYA SEDIKIT KE ATAS.) Hoi, lihat kau tak usah ngintip.

GUNTUR:
(MEMEJAMKAN MATA) Tidak mau. Saya tidak mau. Terlampau mengerikan.

MIMI:
Ayolah! Tak usah mengintip. Laki-laki sukanya hanya ngintip melulu.

GUNTUR:
(BANGKIT DAN KETAWA.) KAU MAU MINUM LAGI?

MIRA:
Mau mengalihkan pembicaraan?

GUNTUR:
Sudahlah. Jangan meneruskan persoalan itu. Nanti jadi heboh. Itu hanya persoalan
kecil. Tetapi kalau biniku tahu kepalaku bisa dipecah, olehnya. Saya mohon supaya kau
tahu posisiku yang tak begitu menguntungkan di dalam rumah tanggaku. (PERGI
KEMBALI KE BAR).

MIMI:
(MENGANGKAT CANGKIR) Minum?

MIRA:
Hmmmm?

MIMI:
Aku traktir. Jangan khawatir. Aku pacarnya Sinterklas.

MIRA:
Aku seorang Sinterklas.

MIMI:
Tapi dia tak punya anak.

MIRA:
Tapi punya banyak hadiah.
Tak ada artinya kalau dibandingkan dengan setan kecil yang manis itu. Tangannya
selalu menggenggam, menggapai-gapai , memukul.

MIMI:
Katanya, sejak di dalam perut dia sudah memukul-mukul rahim ibunya.

MIRA:
Ajaib sekali, disini aku kadang-kadang memikirkan impian itu sampai jauh malam. Aku
cemas bahwa aku akan gagal hidup sebagai seorang wanita.

MIMI:
Suamimu tidak marah?
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MIMI PELACURKU,

MIRA:
Justru itulah soalnya. Dia tidak marah, ingin aku dia marah memaki-makiku dan
menceraikan aku. Aku begitu bosan dengan kesetiaannya. Kesetiaannya melebihi seekor
anjing.

MIMI:
Kau mempersulit persoalan. Minta saja supaya dia menceraikan kau. Bilang saja bahwa
kau sudah bosan. Tak terangsang lagi untuk hidup bersama, tidur bersama dan
sebagainya.

MIRA:
Dia tak mau.

MIMI:
Aneh, kenapa?

MIRA:
Katanya, baru dua tahun kawin kok cerai. Seperti main-main saja. Dia malu, nanti saja
kalau sudah lima tahun.

MIMI:
Oh, soal sopan santun?

MIRA:
Begitulah. Tetapi dia seorang yang baik sekali.
Seperti kakak kandung saja.

MIMI:
Kakak kandung?

MIRA:
Seperti.

MIMI:
Oh, seperti, to? Seperti, seperti, seperti (TERSENYUM)

MIRA:
Kenapa?

MIMI:
Seperti, seperti, seperti ……. Aneh sekali, kedengarannya.

MIRA:
Kau aneh? Kau yang aneh.

MIMI:
Seperti, seperti, seperti …….. seperti bintang pagi, seperti mata kambing, seperti pak
Rendra, seperti pak Karno, seperti, seperti, seperti …….. (BERTERIAK) Hey, hey,
(BANGKIT) Kita telah terteror oleh bahasa. Ya kita telah dikejar hantu. Seperti, seperti,
seperti ……… Hey, kita telah diteror oleh “SEPERTI” Hidup kita telah dikubur bukit “
SEPERTI”.

MIRA:
Mandul, mandul, mandul. Oh, seperti perempuan mandul.

LAYAR TURUN
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MIMI PELACURKU,

BABAK KEDUA

TEMPAT SAMA DENGAN BABAK PERTAMA. GUNTUR SEDANG BERDIRI DI BAR MASUK ROBI,
NONO DAN TOTOK, LANGSUNG MENDEKAT BAR.

ROBI:
Sepi, Tur?

GUNTUR:
Sudah malam.

TOTOK:
Mana cewek-cewek tadi?

GUNTUR:
Mira dan Mimi? Dia sedang ke belakang. Joni sudah pulang.

NONO:
(KETAWA) Maminya galak, ya?

ROBI:
Cerewet benar.

NONO:
Maunya ke sini katanya.

GUNTUR:
Ngapain?

NONO:
Ngelarabak Mimi. Habis, Joni sih, ngomong nggak karuan.

TOTOK:
Mabuk. Ocehannya jorok (MASUK MIRA DAN MIMI)

MIMI:
Hallo! Kembali lagi anak-anak?

MIRA:
Saya bukan anak-anak bilang gitu dong.

ROBI:
Maminya Joni mau datang kemari, Mi.

MIMI:
Oh, si Joni sudah kau antar?

ROBI:
Ya, dia ngoceh terus tentang kau. Benar-benar mabuk, maminya marah-marah. Dia
mau datang kemari ngelabrakmu.

MIMI:
Boleh, saya siap melayani siapa saja. Ini prinsip hidupku.



20

DOKUMENTASI NASKAH GIDAG GIDIG—2001

MIMI PELACURKU,

ROBI:
Tapi kali ini jangan Mi. sebaiknya kau pulang saja Mi. Toh, sudah malam.

MIMI:
Kalian saja pulang, sekarang. Sudah malam. Cuci kaki dulu kemudian bersihkan tangan
dan gosok gigi. Tidurlah, selamat malam anakku!

ROBI:
Jangan begitu Mi, ini serius lho.

MIMI:
Apakah saya tidak serius? Saya akan duduk di sini menanti kedatangan maminya Joni,
saya tidak kenal dia. Kebetulan saya bisa berkenalan dengan mereka.

MIRA:
Apa yang akan kau lakukan?

MIMI:
Apa saja. Tergantung apa kemauan maminya Joni, dikira saya ini siapa. Berkelahi, boleh,
bertengkar sampai mulut ini berbusa? Okey.

TOTOK:
Guntur, ada susu?

GUNTUR:
Susu apa?

TOTOK:
Susu apa, ya susu sapi, dong. Masa susu bukan sapi.

GUNTUR:
Susu coklat, apa susu kopi?

TOTOK:
Susu coklat!

ROBI:
Kau tersinggung rupanya, Mi?

MIMI:
Tidak tersinggung, tapi marah, kau mau lihat?
Bagaimana kalau dua wanita yang sedang marah cakar-cakaran.

MIRA:
Atraksi yang menarik buat ditonton.

ROBI:
Cakar-cakaran seperti orang kampung?

MIMI:
Tepat, suruh perempuan itu ke sini (KETAWA).

MIRA:
Kau pernah berkelahi?
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MIMI PELACURKU,

MIMI:
Yang hebat-hebatan belum. Mungkin malam ini cita-citaku untuk berkelahi secara hebat-
hebatan terkabul.
(GUNTUR DATANG ANTAR MINUMAN SEMENTARA ITU MASUKLAH PEREMPUAN SATU.
PELAN-PELAN PEREMPUAN ITU MENDEKATI MIRA).

MIRA:
Bukan saya, dia. (MENUNJUK MIMI, MENGHAMPIRI MIMI PEREMPUAN I).

MIMI:
Ya, benar, saya Mimi. Mau apa? Berkelahi?
(PEREMPUAN I MENDEKATI MIMI, KEMUDIAN EXIT)
Pengecut juga si Tua itu, Diakah ibunya Joni?

ROBI:
Bukan.

MIRA:
Bukan.

MIMI:
Oh, bukan?

ROBI:
Bukan.

TOTOK:
Siapa?

GUNTUR:
Perempuan gila yang sering mengembara di pasar sana. Kalau lihat perempuan yang
disenangi, dia selalu mendekat dan menggerak-gerakkan tangannya.

MIMI:
Kenapa dia gila? Kasihan (Masuk ISTAS PR dan RUDI) Kau ketemu dengan perempuan
itu?

ISTAS PR.:
Oh, madame Mahipasari.

MIMI:
Ya Tuhan. Itu yang namanya Mahipasari.

RUDI:
Madame. Harus lengkap dengan Madame nya.

MIMI:
Dia terkenal sekali.

ISTAS PR.:
Penulis wanita yang kenamaan. Wartawan wanita yang bertaraf Internasional, Politikus
yang selalu menggegerkan sidang parlement dan beberapa profesi lain yang agak kecilan
begitu.
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MIMI PELACURKU,

MIMI:
Kenapa gila?

ISTAS PR.:
Korban kota Metropolitan. Andaikan dia tetap setia kepada satu profesi, sebagai
pengarang, misalnya, maka mungkin dia masih lama akan menjadi gila. Tetapi ambisinya
besar. Profesinya banyak sampai menanyakan pada dirinya sendiri, dia tak bisa menjawab.
Kemudian seperti biasanya apabila orang sudah menanyakan identitas dirinya, maka
gilalah orang itu. Biasa sekali, kalau kau sedang pergi ke pasar Glodok sana, biasanya
Madame sedang mencungkil-cungkil tanah di sebuah sudut dimana matahari tidak bisa
mencapainya. Tanyalah, sedang mencari apa Madame? Kau harus halus. Dia akan
menjawab: Mencari cacing.

MIMI:
Logis, kan?

ISTAS PR.:
Memang logis. Cacing ada di dalam tanah. Tapi tanyai lebih lanjut. Untuk apa? Dia akan
menjawab: Anakku Yang kesebelas ingin makan cacing pasar Boston, Kasihan.

MIMI:
Kasihan?

MIRA:
Kasihan.

TOTOK
(Menggelengkan kepala) Kasihan.

ISTAS PR.:
Kenapa, apa yang lucu?

ROBI:
Kasihan (pause)

RUDI:
(tiba-tiba lagi) Hei, tanganku gemetar. Saya mempunyai firasat bahwa Tuhan tidak adil.

MIMI:
Kenapa?

RUDI
Perempuan itu adalah salah satu dari kita. Dia bekerja keras dengan segala
kemampuannya yang dia miliki untuk menghidupi anak-anaknya, bukan?

ISTAS PR.:
Ya, suaminya seorang pemabuk yang hanya tau bagaimana membuat anak.

RUDI:
Dan kalau dia mengerjakan banyak profesi, itu karena terpaksa.

ISTAS PR.:
Di desak oleh kebutuhan sebuah kota besar.
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MIMI PELACURKU,

RUDI:
Apa salahnya? Kenapa dia membuat perempuan itu jadi gila.
Hei, lihat, tanganku gemetar lagi. Dia tidak adil.
Dia seorang tiran.

MIMI:
Meskipun saya seorang pelacur, tetapi saya akan membela Tuhan. Dia tetap adil.

RUDI:
Tentu saja. Mana ada pelacur yang berani mengatakan bahwa Tuhan tidak adil. Semua
pelacur dianakemaskan oleh Tuhan.

GUNTUR:
Sulit, sulit. Pokoknya sudah malam. Kalian mau minum apa?

RUDI:
Kau ini juga seorang tiran rupanya.

GUNTUR:
Saya?

RUDI:
Kau paksa perut ini untuk minum terus saja.

GUNTUR:
Kau ada di warung minum.

RUDI:
Kau juga ada di warung minum, kenapa sejak tadi tidak minum.

GUNTUR:
Saya lain.

RUDI:
Sama saja. Apakah kau termasuk salah seorang yang harus dikasihani? (DARI LUAR
TERDENGAR SUARA SEORANG LELAKI TERTAWA TERBAHAK-BAHAK. DIA MASUK KE
PANGGUNG DENGAN CEPAT. TANGANNYA DIKEMBANGKAN. MIMI DIPELUKNYA,
KEMUDIAN DIANGKATNYA KE ATAS. DIA MASIH TERTAWA. YANG LAIN KETAWA.
SUASANA GEMBIRA SEKALI)

MIMI:
Gila, gila, lepaskan Tobing.

TOBING:
(MENURUNKAN MIMI) Da, da, da, aku sudah rindu pada kalian.

MIRA:
Hey, muncul lagi kau. Kemana selama ini bahagia benar, kau.

TOBING:
Coba terka?

MIMI:
Apa menang NALO?
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MIMI PELACURKU,

TOBING:
Lebih dari itu. Istriku meninggal dunia. (KETAWA).

MIMI:
Wah, betul, dengan tenang?

TOBING:
Tenang sekali, seperti bayi tidur.

MIRA:
Profisiat.

MIMI:
Profisiat.

TOTOK:
(JENGKEL) Wahhh (EXIT).

NONO:
(EXIT)

ROBI:
(EXIT) Bajingan semua.

TOBING:
Aduh, legahlah hatiku sekarang. Lama sekali istriku sakitnya. Hampir tiga tahun
menggeletak di tempat tidur. Kanker tulang itu semakin parah. Kedua kakinya telah
dilumpuhkan, Mimi.

MIMI:
Aduh.

TOBING:
Hampir kedua kakinya diamputirnya. Habis sudah membusuk. Tetapi Tuhan tiba-tiba
telah memanggilnya. Terharu aku, bagaimana menyaksikan dia telah bebas dari beban
yang tak ada taranya itu.

MIRA:
Untung sekali.

TOBING:
Coba andaikan dia tetap hidup …… oh, tak bisa kubayangkan penderitaan itu akan
terus menyiksa dia. Hidup tanpa kedua kaki dan tangannya sebelah kananpun sudah
terserang sebagian. Tuhan, betapa kau bermurah hati.

MIRA:
Makanya, kau lama tak tampak. Warung ini jadi sepi tanpa kau.

TOBING:
(KETAWA) Allahh kau ini tetap cantik saja.

RUDI:
Horass bah.
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MIMI PELACURKU,

TOBING:
Bangsat kau masih hidup?

RUDI:
Kapan kawin lagi?

TOBING:
Sebentar lagi.

ISTAS PR.:
Cari gadis yang masih muda dong. Kau ini sukanya perempuan yang lebih tua saja dari
kau.

RUDI:
Korban dari archeology yang kau pelajari, Tobing. Sebagai archeolog kau hanya tertarik
pada benda-benda tua saja. Termasuk perempuan.

TOBING:
Perempuan tua lebih hot, bah! Kalau anak-anak muda macam kalian ini meskipun
dibayarpun aku tak mau mengawininya (KETAWA)

ISTAS PR.:
Hey, Tobing. Tetanggaku adalah seorang janda berumur 50 tahun. Mungkin kau tertarik.

TOBING:
Empat puluh tahun. Itulah cita-citaku.

MIMI:
Duluh kau berjanji mau kawin sama aku.

TOBING:
Kawin, sih kawin. Mau saja, Mik, tapi nikah nanti dulu, aku tak tertarik.

MIMI:
(KETAWA) Akupun tak tertarik.

TOBING:
Hei, tur, ada bir?

MIRA:
Anak-anakmu dimana?

TOBING:
Si Ion yang tertua, saya serahkan pada ibu saya. Sedangkan si Ine adiknya diminta
oleh adik perempuan saya, kebetulan dia tak punya anak.

MIRA:
Oh, dia juga tak punya anak?

ISTAS PR.:
Suaminya bodoh, dia tak bisa menembak tepat.

TOBING:
Bukan bodoh lagi, tapi bebal.
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MIMI PELACURKU,

MIRA:
Berapa tahun kawin?

TOBING:
Hampir sepuluh tahun, bayangkan. (GUNTUR MEMBAWA BIR DAN ES UNTUK TOBING
DAN DUA COCA COLA UNTUK ISTAS DAN RUDI, TOBING MEMBUKA DUA KANCING
BAJUNYA) Udara panas benar hari ini.

RUDI:
Hujan belum turun (MINUM)

TOBING:
Kalian tidak minum? (MINUM)

MIRA:
Barusan saja.

TOBING:
Bagaimana kabarmu?

MIMI:
Baik-baik saja.

TOBING:
Masih laku keras?

MIMI:
Berkat doamu.

TOBING:
Syukurlah. Rumah tangga hanya bisa diselamatkan oleh pelacur begitu, bukan?

MIMI:
Malam ini aku mau bertengkar.

TOBING:
Oho, dia belum bayar?

MIMI:
Bukan, kau ingat Joni?

TOBING:
Oh, si ingusan itu?

MIMI:
Ya, dia minta rokok aku tadi.

TOBING:
Hemmmm?

MIMI:
Kemudian bilang bahwa dia ingin mabuk.
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MIMI PELACURKU,

TOBING:
Oh, ya.

MIMI:
Aku traktir dia, dia minum bir banyak-banyak, aku pikir dia tak akan mabuk. Sebab
hanya bir beberapa botol, tapi dia lemah mental, maka mabuklah dia.

TOBING:
Terlampau elergis.

MIMI:
Tetapi maminya marah-marah. Dia akan dating kesini dan melabrak aku. Wah, bakal
ramai sebentar lagi.

TOBING:
Bagus, kau sudah mempersiapkan mentalmu.

MIMI:
Belum.

TOBING:
Tur, minta bir lagi!

ISTAS PR.:
Kau ini tertarik sekali nampaknya.

TOBING:
Skedar iseng. Tak apalah, sekali-kali melihat dua orang perempuan bertengkar tentang
sesuatu masalah yang tak prinsipil.

RUDI:
Inikan prinsip. Mana ada bukan prinsip dipertengkarkan.

ISTAS PR.:
Justru karena ini bukan prinsip, maka bisa dipertengkarkan.

RUDI:
O, iya (BERFIKIR) Ah masa ini kan …….. oh iya betul ini bukan prinsip. Saya pikir tadi
…….. eh, anu, saya kurang cepat berfikir tadi.

ISTAS PR.:
Sudahlah, kau ini kan orang gembala. Jangan ikut-ikut berdebat, di kampungmu orang-
orang tak bisa berdebat, toh?

RUDI:
 (KETAWA TERBAHAK-BAHAK) Memang di sana orang tak pernah berdebat. Tak ada
sesuatu yang diperdebatkan. Disamping itu seluruh waktu digunakan untuk mengerjakan
sesuatu.

MIRA:
Tak ada waktu yang tersisa.

RUDI:
Ada. Tapi segera diminta oleh bininya. Angka kelahiran di desa sangat tinggi, kau tahu.
Perempuan disana sangat subur, karena berlangsung tanpa perdebatan.
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MIMI PELACURKU,

ISTAS PR.:
Tetapi orang-orang desa kalau berkelahi sadis sekali, Rud.

RUDI:
Memang.

ISTAS PR.:
Mereka paling banyak punya waktu.

RUDI:
Kau benar.

ISTAS PR.:
Jadi masih banyak yang diperdebatkan.

RUDI:
Memang, ya, ya, kau selalu benar. Saya salah lagi.

ISTAS PR.
Nah, begitukan. Pertengkaran-pertengkaran apapun bentuknya dan motifnya selalu
ada di bumi ini. Justru inilah bunga dari kehidupan. Tanpa pertengkaran semua manusia
sudah lama bunuh diri.

RUDI:
Istriku tak pernah suka bertengkar.

MIRA:
Kanapa?

RUDI:
Dia pendiam.

MIRA:
Suamiku juga demikian. Sampai jengkel aku.

RUDI:
Maunya kau ingin bertengkar dengan dia.

MIRA:
 (KETAWA) Ya. Sialan juga. Rasanya aku tak cocok dengan dia.

RUDI:
Kenapa kawin sama dia?

MIRA:
 (MENGANGKAT BAHU) Kau merasa cocok dengan istrimu?

RUDI:
aku tak pernah mempersoalkan itu. Pertanyaan itu terlampau mendadak (GUNTUR
DATANG MEMBAWA BIR DAN DUA GELAS BERISI ES TOBING, MIMI DAN ISTAS PINDAH
MEJA LAIN, MEMISAHKAN DIRI DARI RUDI DAN MIRA MEREKA BERDIAM DIRI DAN
MASING-MASING MINUM DENGAN NIKMAT.)

MIRA:
Kau tak rindu padanya?
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RUDI:
Rindu sekali Mira. Pada saat aku sendirian bayangan istriku selalu melela di kepalaku,
dia ini pendiam tetapi sinar matanya banyak berbicara padaku. Dia sukar tersenyum
tetapi kalau tersenyum maka rampunglah persoalan yang membebani hatiku rasanya.

MIRA:
Bahagia benar kau Rudi. Kau masih memiliki rasa rindu. Kami disini boleh dikatakan
sangat miskin terhadap perasaan semacam itu. Terlampau lama hidup di kota, sehingga
tak punya kepekaan terhadap persoalan-persoalan manusia yang paling inti. Pada suatu
kali, aku kepingin mempunyai rasa rindu seperti kau.

RUDI:
Anakku yang nomor satu sudah bisa berjalan. Winni namanya.
Dia mempunyai pantat yang bagus dan besar, kalau berjalan pantatnya bergoyang ke
kiri dan ke kanan. Melihat pantatnya yang besar itu saja segala kekesalan di dalam
hidup ini musnahlah sudah.

MIRA:
 (KETAWA PERLAHAN)

RUDI:
Itu belum matanya yang cemerlang. Sinarnya mampu menembus kemurungan hidupku.
Bulu matanya lentik seperti bulu mata palsu.

MIRA:
Luar biasa. Bawalah sekali kali ke sini, aku ingin mendukungnya.

RUDI:
Anak itu suka tersenyum, lebih-lebih kalau mengucapkan kata : mama –ma – mama –
ma –mama dengan suara yang sangat merdu. Bagi dia mamanya adalah segala-galanya.

MIRA:
Oh Tuhan.

RUDI:
Aku dukung anak kecil itu ke atas pundakku. Dia memegangi rambutku dan ketawalah
dia, dengan mulutnya yang mungil itu sambil memandang mamanya. Aku menari-nari
seperti orang gila, sampai anakku menjerit-jerit, Acaca-ca-caca.

MIRA:
Aca—acaca-acacacaaahh (MENIRUKAN DENGAN SUARA LEMBUT)

RUDI:
Ya, halus seperti suaramu. Acacah-acacah.

MIRA:
Acacah – acacah

RUDI:
Dia kuturunkan dengan pelan-pelan. Kemudian dia mencium aku dengan mulutnya,
aduh harum bau mulut anak kecil itu sampai sekarang aku masih teringat. Bagaimana
harumnya. Tapi tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Semacam bau susu yang
alami, susu dari pegunungan bercampur bau tanah dari bukit yang kena siram hujan
pertama musim kemarau.
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MIRA:
Bau harum mulut anak kecil.

RUDI:
Belum saatnya, masih ada sesuatu yang harus saya kerjakan. Nanti, pada suatu kali
akan selesai untuk tahap pertama. Nanti aku akan pulang. Tapi saya ini bukan ayah
yang baik.

MIRA:
Kenapa? Saya rasa kau seoerang ayah yang baik.

RUDI:
Tidak. Segera aku berada di rumah beberapa hari, tiba-tiba aku merasa bosan. Di
rumah, aku harus ikut kerja di dapur, memasak, membantu istriku dan ibuku.
Belum lagi cuci popok, menyetrika pakaian bayi, belum kalau anak itu berak, kencingnya
dan sebagainya. Mau lepas tanganpun aku bisa tetapi persoalannya aku tak tega melihat
istriku bekerja, ya bosan, karena bukan bakatku. Serba salah,kalau sudah demikian itu
aku harus cepat-cepat minggat dari rumah dan bertualang lagi. Apakah kau masih
berpendapat bahwa saya adalah ayah yang baik?

TOBING:
 (KETAWA) Itu masih lebih baik dari pada aku. Kedua anakku kujual kepada ibuku dan
adik perempuanku. Aku malas memelihara mereka, tak sanggup bah, bagaimana jadinya
kalau aku sedang menggali peninggalan purba.
Kadang-kadang berbulan-bulan aku mesti meninggalkan Jakarta. Apakah mereka harus
kumasukkan ke kantong terus? tidak. Sebaiknya anak kecil diasuh oleh perempuan.
(KETAWA) Sulit, sulit untuk menjadi seorang ayah yang baik itu. Aku tak punya ambisi
untuk jadi ayah semacam itu. Angkat tangan saja bah.

ISTAS PR.:
Sudah cukup lama aku berdiam diri. Aku iri hati. Aku bujangan tak ingin nikah dan tak
ingin punya anak. Sekian tentang saya (KETAWA) Satu detail lagi. Aku tak punya
profesi tapi bukan maksudku untuk menjadikan diriku sebagai kaum sinisi terhadap
banyak kawan yang memiliki profesi ganda, sebagai penyair, wartawan, politikus atau
orang film dan sebagainya.
Saya cuma kasihan sebab mereka akan menderita gila lebih cepat dari kalian yang mulai
putus asa sebagai ayah yang baik. Mereka kelaknya jadi orang hebat. Oleh karena itu
cepat gila. Alternatif lain bunuh diri dengan cara yang agak fantastis. Tapi kedua duanya
sama masuk neraka. (PEREMPUAN I MASUK) selamat malam madame.

PEREMPUAN I:
Ini memang malam, jadi selamat malam.

ISTAS PR.:
(DIBUAT BUAT) Senang sekali bertemu denganmu, madame.

PEREMPUAN I:
Saya tidak senang. Tampangmu seperti kera, saya senang cacing.

TOBING:
Mati kau

ISTAS PR.:
Oh, begitu, jadi anda mau mencari cacing di sini, madame?
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PEREMPUAN I:
Kau ini sudah gila apa? Malam-malam begini cari cacing. Inikan warung minum, gila
(MAJU MENGHADAP ISTAS) Hei, kau mau mempermainkan aku, ya?

ISTAS PR.:
Sungguh, tidak, tak ada alasan bagiku untuk menghina anda, madame.

PEREMPUAN I:
 (MENGAMBIL GELAS YANG MASIH BERISI BIR) Kau pasti menghinaku, semua orang
menghinaku. Kau pasti menganggap aku ini orang gila, ya? Saya gila, ya? Terus terang.

ISTAS PR.:
Tidak, tidak, tidak, madame tidak gila. Lihatlah anda waras seratus persen, kata-kata
anda masuk akal semua. Tata bahasanya pun cukup bagus.

PEREMPUAN I:
Itu lebih menghina lagi, kau pikat aku ini waras?

ISTAS PR.:
Pasti, dibuat buat, anda adalah seorang yang waras?

PEREMPUAN I:
Goblok, saya memang seorang yang gila, saya akui.

ISTAS PR.:
Oh, begitu?

PEREMPUAN I:
Ya, saya gila sejak lama.

ISTAS PR.:
Oh, kasihan,jadi anda betul-betul gila.

PEREMPUAN I:
Apa kau bilang?

ISTAS PR.:
Anda gila, saya bilang.

PEREMPUAN I:
(MENANTANG) Bilang sekali lagi kalau berani.

ISTAS PR.:
Anda tidak gila.

PEREMPUAN I:
Bajingan. Orang waras dikira gila. Gila, kau! Berani bilang sekali lagi kuadukan kau di
muka gubernur (EXIT) Orang-orang ini sudah tak waras lagi. Masak …… (SUARA MAKIAN
HILANG)

ISTAS PR.:
Bajingan aku terjebak.

TOBING:
 (KETAWA TERBAHAK-BAHAK SAMBIL MENUTUPI MULUTNYA) Mati kau.
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MIMI:
Kasihan. Perempuan malang. Dia digergaji oleh jaman. Kegilaannya sangat mengharukan.
Itulah nasib perempuan kalau kawin sama laki-laki yang edannya sempurna.

RUDI:
Posisi perempuan di dunia ini semakin susah, sejak mereka menuntut emansipasi.
Mereka terlalu ingin tahu dan ingin berbuat. Berat!

MIRA:
 (KETAWA SEDIH) Kawin susah. Tak kawin susah. Aku sudah memutuskan untuk menjadi
perempuan yang liar. Tak mau terikat oleh tetek bengek di dalam rumah tangga. Tak
betah aku di rumah. Begitu aku lihat tampang suamiku aku nyaris gila rasanya.

TOBING:
Begitulah kalau hidup dibuat serius. Lak-laki harus berkorban seperti biri-biri yang siap
dibantai untuk anak istrinya. Oleh karena itu, aku diam saja kalau ada orang yang
menuduhku sebagai ayah yang tak bertanggung jawab. Konyol juga aku ini.

RUDI:
Ayahku lebih konyol lagi. Dia kawini seorang pelacur kemudian hidup bersama dan
melahirkan aku, setelah itu ditinggal pergi begitu saja. Tak ada kabar beritanya. Sampai
sekarang, edan. Tapi aku kagum juga dengan keadaan ini, semacam ini.

MIRA:
Ayahku juga berbuat hal yang sama. Pada suatu hari dia hilang, entah kemana, hilang
begitu saja. Tak bisa dicari jejaknya.

RUDI:
Berapa usia ayahmu sekarang, kira-kira?

MIRA:
Ya, sekitar 55 tahun, begitu.

TOBING:
Laki-laki yang malang. Dia tak tahu bahwa putrinya secantik kau.
(PAUSE)

RUDI:
(TIBA-TIBA LAGI) Hei, Mira!

MIRA:
 (TERKEJUT) Ada apa?

RUDI:
Jangan-jangan ayahmu sama persisi dengan ayahku.

MIRA:
Sama persis?

RUDI:
Yah, ayahmu adalah ayahku. Dia adalah orang yang sama. Tabiatnya sama persis. Mari
ke sini (RUDI MENATAP MATA MIRA) Hei, ya, kau adikku. Ya Tuhan, kau adikku!
Lihatlah (MEREKA BERDIRI BERJAJAR MENGHADAP KE TEMAN-TEMAN) Lihatlah dengan
cermat. Apakah dia bukan adikku?
Lihatlah sinara matanya, mukanya. (MEMBALIK DAN MEMELUKNYA DENGAN GAIRAH).
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Firasatku berkata, kaulah adikku. Kita satu ayah, dipertemukan disini. Ini berkat firasat
fitriku yang kuat. Aku adalah seorang gembala yang hebat. (MEMELUK LAGI) Kau
yakin, tidak, adikku, Mira?

MIRA:
 (GAIRAH) Ya, ya, ya, kau juga merasa demikian. Bagaimana kau tahu?

RUDI:
Firasat. Aku punya firasat. Di mana ayahmu sekarang?

MIRA:
Aku tak tahu.

RUDI:
Kita akan mencarinya.

MIRA:
Dimana?

RUDI:
Aku tak tahu. (TOTOK DAN ROBI MASUK TERGESA-GESA)

ROBI/TOTOK:
 (BERBISIK KERAS) Hei, si Joni mati.

MIMI:
Apa?

ROBI/TOTOK:
Joni mati! Baru saja. (PEREMPUAN I MASUK TERTAWA TERBAHAK-BAHAK)

PEREMPUAN:
(TERTAWA TERBAHAK-BAHAK) Penipuan, penipuan!!!!
(MEREKA SALING BERPANDANGAN)

ISTAS PR.:
 (BERTERIAK) Diam kau Madame. Tertawamu jelek benar.

MIMI:
Apa masalahnya?

ROBI:
 (GUGUP) Di dalam mabuknya, Joni berteriak seperti orang mengigau, dia berjalan kian
kemari, terhuyung-huyung menabrak meja, kursi dan tiang-tiang rumahnya. Maminya
cemas sekali. Perempuan itu tak bisa menguasai anaknya. Padahal papanya tuan Rudianto
yang tua itu sedang konferensi di kantornya. Kemudian Joni jatuh dari tangga kamarnya,
kepalanya terantuk jubin dan mati seketika.

Di dalam igauannya yang terakhir, dia menyebut namamu Mimi aku senang
kau bunuh aku, katanya.

MIMI:
 (GUGUP) Kapan, kapan, kapan?

ROBI:
Baru saja, baru saja.
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PEREMPUAN:
Bohong, dia penipu (BERTERIAK)

ROBI:
Tidak, aku bersumpah, kalau tak percaya, tanyakan Totok ini.

PEREMPUAN:
 (KETAWA) Tapi saya lihat kau tadi berjalan bersama dia, bukan?

ROBI:
Betul, sore tadi.

PEREMPUAN:
Juga baru saja bukan?

ROBI:
Betul baru saja. Saya mengantarkan dia pulang dari sini.

PEREMPUAN:
Nah, waktu itu dia masih hidup. Dia baru saja bersamamu masih hidup. Kemudian kau
cerita bahwa dia baru saja mati. Tidak mungkin Joni mati dan hidup bersama-sama di
dalam satu kesatuan waktu kau sebut sebagai baru saja itu. Jadi kau pembohong
(KETAWA) tak masuk akal.

MIMI:
Tak masuk akal? Barusan dia di sini tadi. Mumum-minum, ketawa-ketawa dengan sifat
kekanak-kanakan itu, gaya matanya yang bersih, kemudian mati seperti orang yang
terkutuk. Tak masuk akal.

PEREMPUAN:
Lihatlah, tuh! Orang waras seperti dia pasti tidak bisa mempercayai kata-katamu penipu
cilik.
Kenapa mukamu pucat? Kau ingin minum susuku, anakku? Oh, air susuku sudah penuh.
Buah dadaku sudah sakit. Itu tandanya kalau sudah haus, bukan, anakku saying?
Aduh aku ngeri melihat mulut serta gigimu yang besar-besar itu. Eih! Hilaah? Kemana?
Oh, anakku sudah besar. Kesakitan-kesakitan itu hilang. Aduh, juga akalku mulai hilang.
Siapa yang mencuri akalku? Kenapa aku tak bisa menulis puisi-puisi lagi? Kenapa tanganku
kaku. Wahai, apabila aku bisa menulis puisi-puisi lagi …….. satu puisi yang baik akan
mengeluarkan cahaya yang gemilang di tengah-tengah dunia yang penuh kebohongan
ini.
Siapa bilang, puisi sudah mati. Mati, mati, mati!
Kata-kata tak ada gunanya lagi. Buat apa kau gila karena puisi. Buat apa kau menangisi
puisi di hari kematiannya, lihatlah tak seorangpun di dunia ini yang terharu oleh
kematiannya, termasuk Tuhan sendiri. Bahkan Dialah yang membunuhnya dengan
gampang seperti dia telah membunuh Joni dari tangga kamarnya yang paling bawah.
Seekor keledaipun tak akan mati oleh peristiwa yang sama. Tapi Joni mati, eei! Hei! Joni
mati katamu? Betul masuk akal. Banyak di dunia ini orang mati oleh sebab yang sangat
sepele.
Seperti Ronald, dia mati terjun dari pinggir kolam renang anak sedalam satu meter.
Padahal orangnya tinggi besar dan gagah, dia juga juara renang di sekolahnya. Tapi
kepalanya terbentur lantai dan mati dengan mudah, bajingan!!!

ROBI:
Ronald siapa?
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PEREMPUAN:
Ronald, anakku tentu saja. Apakah kau pikir Ronald itu anaknya orang lain?

ROBI:
Saya pikir dia bukan anakmu. Saya kenal Ronald yang lain.

PEREMPUAN:
Tidak mungkin. Anakku adalah Ronald. Jadi tak mungkin dia anak orang lain. Saya yang
mengandungnya sembilan bulan penuh. Saya bahagia karena menderita sewaktu
mengandung dia. Saya ingat benar, dia selalu memukuli perutku sejak dia berada di
dalam rahimku dengan tangannya yang mungil itu. Saya ingat benar, bagaimana setan
kecil itu keluar dari rahim, menyentak-nyentak kakinya lalu menjerit-jerit dengan
indahnya.
Setelah kau berbohong tentang kematian si Joni, lalu menteror pelacur ini, kau
membohongi serta menteror aku dengan menuduh bahwa aku bukan ibu si Ronald.

ROBI:
SAku tidak menteror, tapi ………

PEREMPUAN:
(CEPAT) Mengintimidasi! (TAJAM)
Dan kalian diam saja, kalian bisu seperti lukisan, kenapa? Bicaralah!

RUDI:
Tapi si Joni tidak mati.

MIMI:
Bagaimana kau tahu?

RUDI:
(RENDAH) Firasat.

PEREMPUAN:
(KETAWA) Firasat? Kalau hidup berdasarkan firasat, kau jangan hidup di Jakarta.
Kembalilah ke kampungmu, sana, ke ujung bukit, bersama-sama kambingmu lagi
(KETAWA) Sampai nanti. Aku kembali. Aku kembali (EXIT)

MIMI:
Kacau benar malam ini. (PAUSE)

TOBING:
Hei, si Joni mati benar apa pura-pura?

ROBI:
Dia mati benar saya bersumpah.

RUDI:
Tidak mungkin dia mati.

MIMI:
Bagaimana kau tahu kalau dia mati.

ROBI:
Ibunya menangis, perempuan itu menangis keras-keras.
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TOBING:
Kalau Cuma itu belum bisa ditarik kesimpulan yang bertanggungjawab, bahwa Joni
mati. Sebab perempuan bisa menangis setiap saat, dengan atau tanpa alasan sama
sekali. Perempuan adalah makhluk yang begitu hinanya sehingga sulit didefinisikan
secara tegas.

ROBI:
Tante Ria yang berada di rumah itu mengatakan bahwa dia jatuh dari tangga.

TOBING:
Dan kau lihat sendiri?

ROBI:
Aku lihat Joni menggeletak di lantai itu.

ISTAS PR.:
Kau perhatikan masih bernapas atau tidak?

ROBI:
Saya tidak memperhatikan sampai sejauh itu, tapi ……..

ISTAS PR.:
Cukup kau membawa informasi tanpa bukti, yang berhak menentukan apakah seseorang
itu telah mati atau belum hanyalah dokter yang beri wewenang untuk itu. Pertanyaan-
pertanyaan di luar itu termasuk desas-desus, meskipun desertai oleh raung tangis
perempuan sekalipun. Pulang sana, pulang sana! Kubunuh kau.
Cepattt, setan. (ROBI DAN TOTOK LARI EXIT) Gila, gila.

LAYAR TURUN
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BABAK KETIGA

SETTING SAMA DENGAN BABAK KEDUA

RUDI:
Aku tidak suka kesunyian (BERTERIAK)

MIRA:
Kenapa?

RUDI:
Aku jauh dari anak serta istriku, tak tahan aku memikul beban yang sunyi itu.

MIRA:
Pulanglah.

RUDI:
Tak mau aku bosan di rumah. Aku tak mau mencuci popok lagi.

MIRA:
Tak usah, itu pekerjaan istrimu.

RUDI:
Aku juga bosan sama dia.

MIRA:
Katamu kau rindu sama dia.

RUDI:
Ya, tetapi kalau pulang, aku bosan.

MIRA:
Kenapa?

RUDI:
Karena dia selalu mencuci popok.

MIRA:
Anakmu bertingkah amat. Berapa kali dia berak dalam sehari.

RUDI:
Berak 20 kali, dan kencing 10 kali, total 50 kali.

TOBING:
Ya, jangan buat anak.

RUDI:
Lantas buat apa? Buat bapak?

TOBING:
Membuat cecunguk saja. Sana. Di tempat pelacuran.
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RUDI:
Cecunguk, tetapi siapa yang mencipta anak? Dia bukan? Dialah pencipta manusia,
termasuk anak kecil. Dialah yang berkuasa atas kehidupan manusia. Bukan aku, dia
yang melahirkan, dan dia yang membunuh, dengan segala cara baik masuk akal atau
tidak masuk akal. Tentang kelahiran maupun kematian sebaiknya kita angkat tangan
saja. Itu bukan urusan kita. Urusan Tuhan.

MIMI:
Joni, telah mati. Tetapi saya merasa akulah yang telah membunuhnya. Andaikata dia
tidak minta rokok, dan minum bir-bir itu sampai mabuk, maka dia masih bisa tersenyum
sekarang ini.

MIRA:
Ya, kemabukannya itu yang membikin dia jatuh dari tangga.

MIMI:
Kenapa tadi tidak kau cegah, sewaktu aku memabukkan dia.

MIRA:
Sebab kau seorang pelacur, Mimi. Kau wajib membuat dia mabuk, setiap laki-laki agar di dunia
semakin matang.

MIMI:
Tapi dia tak kuat, kau tahu, begitu cepat dia mabuk dan begitu cepat dia mati. Aduh,
begini rasanya menjadi seorang pembunuh itu. (MERASAKAN) Aduh, aduh …… eei,
eeiii……Tuhanku. Apa yang kau akan kutukkan padaku???

TOBING:
 (RENDAH) Tidak ada?

ISTAS PR.:
Kau jangan cengeng. Kau bukan pembunuh. Saya tahu, kau orang baik, kau pelacur.
Kau tak ada hubungannya dengan Joni. Dia belum kuat membayar.

MIMI:
Apabila nanti aku diajukan ke sidang pengadilan, karenan dituduh membunuh dia maukah
kau ku jadikan saksi-saksi yang meringankan aku? Makin lama aku semakin takut.
Maukah kau kujadikan saksi?

MIRA:
Itu soal lain, aku belum pernah ke pengadilan.

MIMI:
Maukah kau?

RUDI:
Aku punya anak dan bini. Istriku akan bunuh diri seketika apabila membaca di surat
kabar bahwa aku menjadi saksi di pengadilan tentang seorang pelacur yang dituduh
melakukan pembunuhan. Maaf, aku simpati kepadamu, tetapi …….

MIMI:
Maukah kau?

TOBING:
Mungkin aku mengadakan pengadilan keluar Jawa di dalam waktu dekat ini.
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MIMI:
Maukah kau?

GUNTUR:
Aku Cuma seorang pelayan.

MIMI:
Pengecut semua. Pengecut!! (TERIAK HISTERIS) Pengecut. (DIA LARI KE SUDUT RUANG,
KETAKUTAN, KEMUDIAN BERUSAHA UNTUK LARI KE SAMPING. MUNCUL JONI, DAN
JONI TERTAWA)

JONI:
Mimi boleh aku minta rokokmu?

MIMI:
(BERBISIK) Jangan ganggu aku lagi (MEMANDANG KAWAN-KAWANNYA YANG MASIH
TERTEGUN SEPERTI PATUNG SEMUA) Tolonglah, jangan ganggu aku, kau siapa?

JONI:
Mimi aku minta rokokmu, aku tahu kau punya kerjaan yang mulya. Kau pasti punya
banyak rokok. Pekerjaanmu agung bukan?

MIMI:
Kau siapa?

JONI:
Jangan berpura-pura, aku tahu kau kau pura-pura tak mengenalku.

MIMI:
Pergilah tempatmu bukan di sini.

JONI:
Alaaah. Papi tak akan marah. Kau selalu menghibur papi kalau malam telah larut. Bukan?
Mimi aku senang, kau bisa menyenangkan ayahku di hari tuanya. Dia perlu kesenangan
dengan pelacur. Aku si Joni, bukan? Aku anak langgananmu Sinterklas itu.

MIMI:
Tuhanku, kau adalah benar-benar kau, kaukah itu?

JONI:
Rebahlah aku, peganglah seluruh tubuhku. Akulah Joni itu.

MIMI:
Pergilah, jangan ganggu aku. Aku cukup tersiksa dengan tuduhan itu. Oh, Joni,
maafkanlah aku telah membunuhmu.

JONI:
Kau jangan mengigau seperti itu. Bersikaplah biasa, papi sebentar lagi akan
menjemputku. Kalau tahu bahwa saya di sini, dia akan malu. Jangan bilang bahwa aku
temanmu.

MIMI:
Jangan membicarakan soal itu. Kau tadi mabuk, kan?
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JONI:
Mabuk, aku tidak mabuk? Siapa memfitnah aku.

MIMI:
Kau mabuk, aku tahu kau mabuk.

JONI:
Kau jangan busuk mulut. Aku tidak mabuk. Aku tak pernah mabuk. Kau tahu bukan
siapa aku ini. Joni tidak suka mabuk, nanti mama marah. Saya tak suka membuat
mama marah. Dia sudah tua, aku cinta sekali pada mamaku.

MIMI:
 (BERTERIAK) Tolonggg……

JONI:
Jangan berteriak, minta tolong pada siapa? Tak ada orang di sini bukan? Sepi sekali
kuburan ini.

MIMI:
Ini bukan kuburan.

JONI:
Ini kuburan. Jelas sekali di mataku. Ini, ini, ini, dan itu, itu adalah kijing-kijing yang tua
dan jelek.

MIMI:
Ini warung nama Tuhan. Ini adalah warung. Mereka adalah manusia. Aku barusan omong-
omong dengan mereka.

JONI:
Mereka bukan manusia, mereka adalah kijing-kijing, itu hanya kijing-kijing. Kau dan
aku adalah manusia. Tetapi kau jangan khawatir kau akan aman didekatku, tapi minta
rokoknya.

MIMI:
(BERLARI KE TASNYA MEMBUKA DAN MENGELUARKAN ROKOK, DIBERIKAN PADA JONI.
DIA MENYALAKAN ROKOK DENGAN API, MIMI BERTERIAK) Toloong!

JONI:
Sssssst! Sssssst! Jangan berteriak-teriak terus, nanti polisi lewat dan aku ditangkap,
disangka membunuhmu.

MIMI:
Tapi aku tidak membunuhmu.

JONI:
Siapa bilang begitu?

MIMI:
Aku tidak membunuhmu. Aku tidak membunuhmu, aku tidak membunuhmu! Aku tidak
……….. tak mungkin ………… (MENANGIS)

JONI:
Mimi ……. Mimi ……………. (MENDEKAT PELAN)



41

DOKUMENTASI NASKAH GIDAG GIDIG—2001

MIMI PELACURKU,

MIMI:
 (MUNDUR) Tidak, tidak! Tak mungkin ……………

JONI:
Jangan bergerak ………….. (MAJU MENDEKATI DIA TERUS TETAPI MIMI JUGA BERPUTAR-
PUTAR DISEKITAR RUANGAN ITU) Mimi …… Mimi!!!

MIMI:
Tolonglah, oh Tuhan (BERBISIK) Oh makhluk apa kau ini (BERTERIAK SEKERAS
KERASNYA) Siapa kau? Siapa kau?

JONI:
Joni namaku Joni.

MIMI:
Pergilah kau dari hayalanku, demi Tuhan. Pergilah kau dari hayalanku. Aku tak bermaksud
membunuhmu.

JONI:
Ini tak ada hubungannya dengan pembunuhan. Kau tidak membunuhku. Aku masih
hidup. Tak mungkin aku mati begitu saja. Kenapa kau pikir aku mati?

MIMI:
Karena kau tadi mabuk, kau telah mati.

JONI:
Aku mabuk.

MIMI:
Ya.

JONI:
Kenapa (BERJALAN SEMPOYONGAN KE ARAH BAR)

MIMI:
Kau minta rokok aku. Kemudian kau ingin mabuk. Dan kau minum sebanyak-banyaknya
di sini. Di warung ini.

JONI:
Tapi ini bukan ….. (BERTERIAK) Ya, ya, ini warung. Ini bar. Ini meja, kursi manusia-
manusia. Ya, aku ingat ini adalah warung. Ya kau tadi mentraktir aku. Oh, betapa
manisnya kau. Mau berbaik hati kepada aku. Ya, kau benar, aku mabuk.

MIMI:
Dan kau mati di rumahmu

JONI:
Kenapa? Apa hubungannya dengan mabuk?

MIMI:
Kau pulang, mamamu marah, kau mengigau, kemudian kau terjatuh. Lantas mati.

JONI:
 (TERTAWA TERBAHAK BAHAK) Tidak, tidak semudah itu.
Aku tidak mati.
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MIMI:
Mamamu menangis meraung-raung, dia menangis karena kau mati. Kau telah mati, kau
telah mati (MUNCUL TIBA-TIBA PEREMPUAN I)

PEREMPUAN:
Ya, kau telah mati.

JONI:
Siapa kau?

PEREMPUAN:
Aku mamamu.

MIMI:
Bukan. Dia Joni.

PEREMPUAN:
Bukan. Dia Ronald.

MIMI:
Ronald, bukan, oh Tuhan! Dialah Joni yang tadi mabuk, kemudian mati. Dialah Joni
bukan Ronald.

PEREMPUAN:
Kau anakku, bukan?

JONI:
Ya.

PEREMPUAN:
Ya, kaulah anakku, kau bisa berenang?

JONI:
Aku perenang terbaik di sekolahku.

PEREMPUAN:
Sudah jelas, kaulah Ronald. Perenang terbaik di sekolahnya.

MIMI:
Kau gila. Kau perempuan gila, dia Joni.

PEREMPUAN:
Memang aku gila, tetapi dia adalah Ronald.

MIMI:
Siapa sebenarnya kau?

JONI:
 (DIAM)

MIMI:
 (LARI KE KAWAN-KAWANNYA) Hei, bilanglah siapa dia sebenarnya? Hei, bilanglah
(MENGGONCANGKAN TOBING) Bilanglah siapa dia? Joni atau Ronald?
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TOBING:
Ronald.

MIMI:
Tuhan (LARI KE MIRA) Siapa dia?

MIRA:
 (DATAR, TIDAK MERUBAH MUKA) Ronald.

MIMI:
 (MENGGUNCANG RUDI) Rudi katakan dengan jujur, siapa dia ini?

RUDI:
Ronald.

MIMI:
Oh, Tuhan, siapa yang benar (KE JONI) Siapa kau sebenarnya?

JONI:
 (DIAM)

MIMI:
(BERTERIAK) Hei siapa kau?

JONI:
Joni.

MIMI:
Nah, dengarlah kalian. Dia berkata sendiri, dia Joni. Tak dapat disangkal lagi. Kau sengaja
membikin aku gila.
Saya tahu bahwa dia Joni. Bukan Ronald. Kenapa kalian mempercayai perempuan gila
ini? Gila semua, jelas dia Joni. Kau tak usah mempergenting suasana dengan menyebut-
nyebutkan bahwa dia Ronald. Genting benar.

PEREMPUAN:
Jadi dia bukan Ronald?

MIMI:
Bukan, kalau tak percaya tanyai sendiri.

PEREMPUAN:
Hei, si Anu kah kau?

JONI:
Ya.

PEREMPUAN:
Dia bilang namanya Ronald.

MIMI
Kau kah si Ronald?

JONI
Bukan Ronald.
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PEREMPUAN:
Nah, apa katanya, dia jawab Ronald.

MIMI:
Dia Joni, kau gila. Dialah Joni yang telah mati.

PEREMPUAN:
Mati?

MIMI:
Ya.

PEREMPUAN:
 (BERTERIAK) Toloong! Tolong! (EXIT)

JONI:
Kenapa?

MIMI:
Karena kau telah mati.

JONI:
Aku telah mati, aku, si Joni. Anak mudah. Mati, aku mati karena ingin mabuk. Aku anak
mudah yang telah dibantai oleh keinginan. Keinginan untuk mabuk, keinginan untuk
kenal pelacur semacam kau, keinginan untuk menjadi morphinis, aku Joni, Ronald dan
yang lain. Telah mati! Telah mati dibunuh oleh jaman. Hei, hidupkan aku yang telah mati
ini.
Tolong, aku telah mati. Kalau Tuhan tidak mau menghidupkan aku, aku dan anak-anak
mudah lain yang telah mati akan mengadakan pemberontakan di akherat. Demi Tuhan
akan kuberontak. Kau. Kau yang tak pernah kumengerti! Guntur! Minum bir! Guntur
bir, ada wisky tidak.

MIMI:
Tidak ada minuman lagi. Kau tak bisa minum. Kau telah mati.

JONI:
Tapi aku haus. Disini panas sekali, tapi tak ada keringat.

MIMI:
Tak ada hujan. Langit terang. Disana sorgamu

JONI:
Mana langit, tak ada langit disana. Langit itu tak ada. Gila semua, mana ada langit.

MIMI:
Ada. Itu langit, bahkan di atas langit masih ada langit.

JONI:
Apa kau sudah gila seperti perempuan tadi?
Beri aku minum.

MIMI:
Tidak. Tak ada minuman buat kamu.
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JONI:
Baik, tapi kau harus kucium.

MIMI:
Kau tak punya uang. Aku adalah pelacur. Mencium taripnya 5000 rupiah. Kau tak punya
uang sebanyak itu.

JONI:
Persetan. Aku akan cium kau (MENDEKAT)

MIMI:
Jangan kau telah mati. Kau telah jadi mayat.

JONI:
Mimi ………………………. Mimi…………………….

MIMI:
(MUNDUR) Jangan Joni, jangan …………………….

JONI:
Ayolah, kenapa kau hanya mau dengan ayahku saja.

MIMI:
Kau bukan manusia. Kau setan.

JONI:
 (KETAWA) Siapa diantara kita yang setan?

MIMI:
Kau telah mati.

JONI:
Aku juga ingin kau mati. Matilah bersama aku, Mimi. Kucium kau nanti. Kau akan
menemukan kematian yang mudah.

MIMI:
Tuhan, aku lemas.

JONI:
 (MENCIUM MIMI) Selamat tinggal.

MIMI:
 (BERONTAK, DIA MENAMPAR JONI) Pergi, kau telah mati. Bukan tempatmu di sini.

JONI:
(BERTERIAK) Diamlah kau, jangan banyak bergerak!

MIMI:
Pergi. Jangan ganggu aku kubunuh lagi kau.

JONI
Bangsat. Kau perempuan jelek. Baumu memuakkan (EXIT)
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MIMI:
Setan, setan kau hina aku. Kau permainkan aku. Setan oh, oh, oh, (DIA TERTUNDUK
DI LANTAI, PAUSE LAMA)

RUDI:
Hari ini istriku melahirkan putraku.

MIRA:
Aku tak punya anak. Aku ingin punya anak. Perempuan.

RUDI:
Aku bosan punya anak perempuan. Terlampau banyak anak perempuan. Statistik
penduduk dunia jelas sekali menggambarkan grafik bahwa jumlah perempuan lebih
banyak. Angka kelahiran tinggi sekali. Dan semakin banyak perempuan, semakin tinggi
jumlah orang yang bakal mengandung. Penduduk akan meledak dalam waktu yang
relatif singkat.

MIRA:
Tapi sayang suamiku mandul. (KETAWA) Orang-orang bilang aku yang mandul. Berat
sekali jadi perempuan yang disangsikan kesuburannya, aku subur, badanku baik, buah
dadaku besar cukup banyak air susuku buat anakku kelak, mandul-mandul.

RUDI:
Istriku sangat subur, mula-mula kukira dia mandul. Kami kawin, baru delapan bulan
kemudian dia mengandung. Delapan bulan yang pertama di dalam masa perkawinan
itulah aku selalu menuduh, jangan-jangan dia mandul.
Setiap bulan saya terkejut satu kali, ialah pada saat cairan itu keluar dari rahimnya. Aku
hampir bunuh diri. Takut kalau akupun juga mandul. Tak punya benih. Tapi kemudian
dia mengandung. Kupeluk dia, kuangkat dia, kugendong dia dan kucium istriku sampai
pingsan.
MIRA:
Suamiku sangat dingin. Dia tak pernah gairah seperti kau. Dia tergolek saja di sampingku
setiap malam. Sepertinya tak pernah terjadi apa-apa diantara aku dan dia. Aku kehilangan
akal. Bagaimana caranya yang paling baik.

MIMI:
Aku kehilangan akal. Bagaimana cara yang baik untuk membuat anak.

RUDI:
Biasa saja. Seperti seorang petani menyangkul tanah, ada sedikit cinta dibubuhi sedikit
nafsu. Itu saja terjadinya sebuah daging di dalam rahim. Selanjutnya akan terjadi
begitu saja. Alam yang akan mengaturnya.

MIRA:
Tapi aku takut sekali, setiap akan terjadi tanah petani itu.

RUDI:
Kenapa? Tak ada seseuatu yang menyulitkan bukan?

MIRA:
Kukira dulu begitu. Tetapi kemudian ternyata persoalan menjadi semakin komplek. Dia
mengambil banyak kapas dan anduk di malam pertama. Darah akan banyak keluar
katanya, lalu aku pingsan.
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RUDI:
Waktu malam pertama isteriku tidak pingsan.

MIRA:
Suamiku kehilangan akal malam itu.

RUDI:
Aku malah pingsan.

MIRA:
Kasihan.

RUDI:
Siapa?

MIRA:
Suamiku. Kasihan dia, dia kehilangan akal (PAUSE)

TOBING:
(TIBA-TIBA) Isteriku juga pingsan

ISTAS PR.:
(IKUT-IKUT) Isteriku besok juga pasti akan pingsan.
(PAUSE)

MIMI:
Udara panas. Kenapa hujan tak turun juga.

ISTAS PR.:
Tak tahulah, mungkin ada yang menyabot di atas sana.

MIMI:
Aku suka hujan. Bau tanahnya sedap. Harum.

ISTAS PR.:
Waktu kecil aku suka hujan-hujanan. Tetapi ibuku selalu memarahiku.

MIMI:
Kita ini manusia susah. Hujan susah, banyak banjir. Tak hujanpun susah. Dunia jadi
kering.

ISTAS PR.:
Ya, susah. Tetapi aku senang dengan kesusahan ini. Manusia jadi hidup.

RUDI:
Ada awan di kaki langit.

SEMUA:
(BERDIRI BERJAJAR MEMANDANG KE KAKI LANGIT)

MIRA:
Cantik benar awan itu. Putih bagaikan bidadari.

SEMUA:
(TERSENYUM)
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MIRA:
Aku senang awan putih itu.

RUDI:
Ya, bagaikan seekor domba manis di padang rumput.

MIRA:
Langit itu seperti lautan, bukan? Biru malam dengan sejuta kunang-kunang bertabur
di atasnya.

MIMI:
 (MENANGIS)

MIRA:
Kenapa kau Mimi?

MIMI:
Aku takut.

MIRA:
Takut apa?

MIMI:
Awan itu, aku merasa arwah si Joni berada di sana, naik ke awan putih itu ke dunia lain.
Jauh di sana tak terjangkau oleh kita.

MIRA:
Kau percaya itu?

MIMI:
Mula-mula tidak begitu yakin. Tetapi setelah kubunuh anak itu tiba-tiba keyakinanku
bertambah tebal. Kau lihat tadi si Joni datang lagi ke sini, dia berpamitan dengan kita
sebelum naik ke awan itu.

MIRA:
Ah kau sering mengigau.

RUDI:
Aku juga sering mengigau.

ISTAS PR.:
Aku juga termasuk sering mengigau.

TOBING:
Aku idem.

MIMI:
Tapi aku tidak mengigau (KERAS) dengan mataku kusaksikan dia datang ke sini minta
rokok dan minta cium.

TOBING:
Kau kasih dia.

MIMI:
Ya, sebab aku merasa bersalah.
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TOBING:
Bersalah?

MIMI:
Aku yang sesungguhnya membunuh anak itu.

TOBING:
 (BERTERIAK) Tidak ada pembunuh di sini.

MIMI:
(BERTERIAK) Aku pembunuhnya.

TOBING:
Bukan, tak ada pembunuh. Dia tidak mati, tak ada bukti setidak-tidaknya saat ini. Anak
itu gila membohongi kau. Kalian ini terlampau banyak waktu terluang. Sehingga
membiarkan khayalan jahat menguasai hidupmu. Tak ada. Kau ini hanya pelacur biasa.
Pelacur yang baik, tak ada sangkut pautnya dengan kematian. Apapun bentuknya
khayalanmu tidak lucu sama sekali.

MIMI:
Andaikan aku tak membuat dia mabuk.

TOBING:
Kau tak membuat dia mabuk.

MIRA:
Dia mabuk. Mimi membuat Joni mabuk.

TOBING:
Kapan? Aku belum melihat Joni tadi.

MIMI:
Ya, aku membuat dia mabuk, dia berjalan terhuyung-huyung.

TOBING:
Kapan, kapan?

MIMI:
Tadi kau belum datang, belum muncul.

TOBING:
Oh, kalau begitu lain soalnya. Oh, begitu, jadi karena dia mabuk maka dia tak bisa
menguasai dirinya dan mati.

MIMI:
Ya, kesimpulannya betul. Kepalanya terantuk lantai.

TOBING:
Itu memang sudah saatnya Tuhan memanggil dia. Persis itu dia harus mati.

MIMI:
Yang membuat aku tambah gentar adalah bahwa dia datang lagi.

TOBING:
Dia siapa?



50

DOKUMENTASI NASKAH GIDAG GIDIG—2001

MIMI PELACURKU,

MIMI:
Dia, ya dia.

TOBING:
(PENASARAN) Siapa?

MIMI:
Joni, si mati itu datang lagi. Bukan dengan khayalanku. Tetapi dia datang sebelum si
gila itu datang membuat kacaunya suasana. Dia datang ke sini minta rokok seperti
biasanya dan mengatakan bahwa ini adalah sebuah pemaksaan. Kemudian datang si
tua itu, mengakui bahwa Joni tadi adalah anaknya Ronald. Katanya.

TOBING:
Ini betul-betul suatu fantasi. Kau mengigau 200 persen Mimi.

MIMI:
Aku tidak mengigau (BERTERIAK) Jangan membuat aku gila dengan menuduh bahwa
aku hanya mengigau.

TOBING:
Maaf, tetapi keyakinanku tidak goyah. Kau hanya mengigau.

MIMI:
(MARAH) Pelacur tak pernah mengigau.

TOBING:
Jangan lekas marah, nanti kau tak lucu.

MIMI:
Kau gila.

TOBING:
Bisa dibuktikan. Siapa diantara kita yang gila. Hei, Rudi kau lihat si Joni tadi. (MARAH) Si
Sundel ini mengatakan aku gila. Lihat tidak kau?

RUDI
Ya, dia tadi datang (DATAR)

TOBING:
(TERKEJUT) Bajingan, kau ngacau.

MIRA:
Ya, kau gila Tobing, dia tadi datang, kemana ingatanmu?

TOBING:
Kau yakin?

MIRA:
Yakin sekali.

ISTAS PR.:
(KETAWA) Jelas kau tidak bisa ditolong lagi.

TOBING:
Oh, jadi begitu. Jadi dia memang datang.
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MIMI:
(MENANG) Nah, kau lihat bagaimana sebenarnya kau ini.
Tapi aku tidak gila. Aku sehat. Aku masih tertawa dengan enak, lihat mulutku! Dengar
ketawaku (KETAWA SUMBANG) Nah, bagaimana kau dengar aku ketawa.

ISTAS PR.:
Kasihan, kasihan.

TOBING:
Kenapa?

ISTAS PR.:
Kasihan. Rupanya kau sedih sekali istrimu meninggal, sampai kau jadi tak waras seperti itu.

TOBING:
Tidak. Aku tidak sedih. Dia meninggal dengan baik. Dia tenang sekali. Lebih baik dia
mati daripada hidup menderita. Dia sangat menderita, sakitnya luar biasa. Kasihan
sekali istriku itu. Hidupnya pendek, perkawinanku dengan dia hanya berlangsung beberapa
tahun. Itupun sering kutinggalkan mengadakan penggalian. Hidupku sudah kuserahkan
ke penggalian-penggalian. Tanpa penggalian aku merasa tak hidup. Tetapi aku kasihan
sama istriku itu. Jadi sakitlah. Sendirian menanggung sakit tulang dan daging yang
membusuk. Dia hidup tetapi sesungguhnya dia adalah bangkai yang bernafas. Dan
waktu dia mati, legalah aku. Dia telah jadi bangkai sebenarnya. Aku lega aku senang.
(HAMPIR MENANGIS)
Kulihat tangannya melambai-lambai di langit sana mengucapkan selamat tinggal kepada
aku dan anak-anaknya.

Memang aku terharu, tetapi aku tak sebegitu sedih, sehingga, sehingga menjadi gila
seperti yang kau bayangkan.

ISTAS PR.:
Nah, betul dugaanku kan? Kau sedih sekali bukan?

TOBING:
(MENANGIS) Tidak. Aku tidak sedih. Aku lega hanya itu.

MIRA:
Kasihan, sampai kau jadi gila.

TOBING:
(MARAH) Aku tidak gila. Kau …….

MIRA:
(KETAWA) Aku waras. Aku tidak ……

TOBING:
Kau gila. Buktinya kau mandul!

MIRA:
(KETAWA, BERHENTI TIBA-TIBA, SUASANA HENING, MIRA MENGATUPKAN MULUT
MENAHAN MARAH DAN MALU)

RUDI:
Saya kira perkataanmu tadi ………….
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TOBING:
(CEPAT) Diam kau. Penyair kampungan, kau ini apa? Penyair mana kau tak pernah
bicara tentang puisi. Aku belum pernah mendengar kau bicara tentang puisi. Kau hanya
bicara tentang kambing, perempuan dan dirimu sendiri.

RUDI:
Memangnya aku disuruh khotbah terus tentang puisi?
Gila, kau. Aku adalah penyair, buat apa aku bicara tentang puisi, kita harus mencurigai.
Puisi belum menjadi miliknya yang tak terpisahkan dari hidupnya. Biar orang-orang lain
bicara tentang puisi.

TOBING:
Tak ada. Tak ada. Tak ada orang lain. Mereka-mereka itu orang-orang lain itu, di Indonesia
ini hanya bicara tentang perempuan, mobil dan uang. Puisi sudah lama punah dari
pembicaraan umum. Dan kau sendiri, sesungguhnya sudah lama punah. Kau ini hanya
sebagian fosil dari jaman bahaeulea yang masih bisa sekedar bernafas.

RUDI:
Cukup. Itu urusanku. Tapi bahwa kau memaki-maki Mira sebagai perempuan mandul di
mukanya langsung dan pedas ……… Kau ini memang tak bermoral. Sekali lagi kuat
dugaanku bahwa kau gila. Tak bisa menguasai emosimu.

TOBING:
Apa urusanmu? Kau ………. tak terima?

RUDI:
Tidak, sepanjang hidupku selalu menentang kesewenang-wenangan. Kau telah bertindak
sewenang-wenang atas perempuan ini.

TOBING:
Kenapa kau ikut ribut?

RUDI:
Aku adalah kakaknya. Aku dan dia satu ayah.

TOBING:
Bohong, kau telah lama ditinggalkan ayahmu. Kau adalah laki-laki tanpa ayah, anak dari
seorang pelacur dan sebagainya.

RUDI:
Memang aku anak seorang pelacur. Memang ibuku dulu seorang pelacur. Tetapi dia lebih
manusia daripada kau. Dan firasatku mengatakan bahwa aku dan Mira satu ayah.

ISTAS PR.:
Firasat, firasat, firasat.

TOBING:
(KETAWA) Firasat, firasat, firasat (ISTAS / TOBING EXIT)

RUDI:
(MEMANDANG TAJAM KE ARAH MEREKA KELUAR)

GUNTUR:
(MENGUAP KERAS) Uuuuuuuuuuhhh.
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MIMI PELACURKU,

MIRA:
Terima kasih.

MIMI:
Terima kasih.

RUDI:
Aku marah pada mereka, meskipun mereka sahabatku. Aku tak senang mereka
mengatakan kau mandul. Kau tidak mandul.

MIMI:
Saya tak menyangka bahwa kau akan membela kami.

RUDI:
Kenapa tidak. Ibuku juga seorang pelacur.

MIRA:
Tapi aku memang mandul. Aku tak punya anak.

RUDI:
Saya yakin, kau segar dan kau adikku. Kau pasti punya anak. Setiap orang berhak atas
anak-anaknya. Kambing saja bisa punya anak. Masakan kau tidak.

MIRA:
Aku perempuan malang. Aku iri hati pada istrimu. Dia masih punya anak. Pantatnya
besar? Katamu. Matanya besar dan cemerlang bagaikan bintang pagi.

RUDI:
(TAK MENJAWAB, DIA MENARIK NAFAS PANJANG-PANJANG DAN MENGHEMBUSKAN
NAFASNYA DENGAN SEMENA MENA. DIA MEMANDANG KE ATAS. KEDUA PEREMPUAN
ITU JUGA MEMANDANG KE ATAS, KETITIK YANG SAMA)

GUNTUR:
(MENGGELIAT) Malam telah larut.

RUDI:
Di Jakarta tak ada malam larut.

GUNTUR:
Warung-warung lain sudah pada tutup.

RUDI:
Warung-warung yang lain?

GUNTUR:
(NAIK) Biasanya tamu-tamu yang tahu diri, sudah pada tidur.

RUDI:
Aku heran mengapa mataku tak pernah mengantuk?

MIMI:
Aku juga.

MIRA:
Kita ini sekerombolan manusia yang gelisah.
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MIMI PELACURKU,

RUDI:
Seolah-olah ada sesuatu yang kutunggu. Tapi aku tak tahu apa itu.

GUNTUR:
(MELIHAT JAM TANGAN) Sudah hampir jam 12 malam.

RUDI:
(MERENTANGKAN TANGAN) Alangkah bebasnya hidup kita ini. Saya pikir jarang orang
bisa hidup seperti ini.

MIMI:
Kadang-kadang kebebasan itu membelenggu hidupku.

MIRA:
Ya, kadang-kadang terasa. Bahwa kebebasan itu seperti seorang tiran, kita bebas
tetapi tidak bebas, untuk mengikatkan diri. Kehendak kita yang bebas dan spontan
untuk mengikatkan diri telah dihalangi oleh kebebasan kita. Kadang-kadang aku
merasakan itu.

RUDI:
Soalnya kita ini makhluk kecil. Kebebasan adalah tak terhingga. Mungkin aku juga
merasa seperti itu. Tetapi segera kubunuh. Aku takut. Kupikir itu kepengecutan kita.

MIRA:
Takut kalau dituduh tidak bebas lagi.

MIMI:
Atau kena jerat.

GUNTUR:
(MENGUAP KERAS) Uuuuuhhh!

RUDI:
(MENGERDIP) Dia bahagia. Bisa menguap (TONI MASUK DAN LANGSUNG MENGHAMPIRI
MIMI, MIMI BERDIRI, MEMISAHKAN DIRI DARI RUDI DAN MIRA. LALU OMONG BISIK-
BISIK DENGAN LELAKI ITU, MIMI MENGANGGUK-ANGGUK, KEMUDIAN PERGI KE BAR.
MEMBAYAR MINUMAN).

MIMI:
Biar kubayar semua.

RUDI:
Terima kasih. (KEPADA MIRA) Kuantar kau! (MIRA BANGKIT) Suamimu tidak marah?

(MIRA MENGGELENG KEPALA, DIA TERSENYUM) Dia suka berkelahi tidak? (MEREKA
TERTAWA, EXIT BERSAMA KECUALI GUNTUT. GUNTUR MENGUAP LAGI, LAMPU PADAM
PELAN-PELAN)

LAYAR TURUN


