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PELAKU :

Simbah Sastro Kenci
Bapak RM. Tirtokusumo
Emak Temu
Sumeh anak RM. Tirtokusumo
Kempul anak Kerto Kebo
Kerto Kebo
Bladu anak Joyo Blandong

BABAK PERTAMA

Panggung terdiri dua bagian, bagian belakang arena panggung dipasang beberapa instrumen gamelan dan
bagian arena panggung (arena permainan) terdapat sebuah level di tengah-tengahnya.
Babak pertama ini dibuka dengan sebuah iringan, sebuah awal dari suatu peristiwa. Musik iringan gamelan
bertalu-talu, seseorang datang, menari-nari masuk arena dan dengan wajah berseri-seri memutar menari
mengelilingi level. Pada saat musik iringan itu perlahan berhenti, ia mulai melagukan sebuah tembang.

tembang mengalun

Selesai menembang, is exsit, masuk Sumeh, duduk di level dan mulai aktivitas merenda.

Kempul:
(dari luar — dari arah para penabuh gamelan) Meh ...... Sumeh. (Sumeh bangkit — mengawasi
suara itu — ingat sesuatu lalu tersenyum-senyum sendiri) Dik ... Sum, apa cukup aman?

Sumeh:
(dari arena panggung — tersenyum) Aman, Kang Kempul.

Kempul:
Ah, yang bener! (dari luar)

Sumeh:
Sumpah mati, kang. Bener! (dari dalam)

Kempul:
Sumpah?! (dari luar)

Sumeh:
Sumpih! (dari dalam)
— Simbah masuk sambil menenteng tas plastik.

Sumeh:
(kaget) Oh, Simbah!
(agak sedikit kecewa) Kok pakai main panggil-panggil segala. Kepingin muda lagi, ya?

Simbah:
(ngeloyor — duduk di atas level) Siapa? Aku. Ah, kamu ini, nduk! Main panggil-panggil yang
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bagaimana?

Sumeh:
(menghampiri Simbah) Itu, waktu Simbah mau masuk tadi pakai main panggil seperti Kang
Kempul!

Simbah:
(heran) Heh! Apa?

Sumeh:
(tergagap — menutup mulutnya sendiri sesaat)

Simbah:
(heran — mendesak Sumeh) Siapa?!

Sumeh:
(terbata-bata) O, t idak, tidak! Emh ...... maksud saya, anu,
(menunjuk tas yang dibawa Simbah) Simbah bawa oleh-oleh ya? Lho kok sandal baru ya?

Simbah:
Apa-apa sekarang kan baru, sandal, pakaian, rumah, pajak, yang tidak baru cuma gaji.
(sambil mengangkat tas yang dibawa
— diperlihatkan kepada Sumeh) O, ini? Na, begini ceritanya. Aku tadi mutar-mutar dulu
sebelum ke sini, dari Nggambarikma, terus lewat kamar bolah, terus sampai ke mBabrik Anim.
Kakiku terus lecet, terpaksa sandalnya aku masukkan tas.

Sumeh:
Kok Simbah masih kuat?

Simbah:
Lho, saya ini pangsiunan olahragawan! Saya ini bekas pemain tinju . (Sumeh tertawa —
Simbah tertawa)
Ngomong-ngomong, apa kamu bilang tadi? Seperti, seperti apa? ...... seperti Kem ......
Kempul? Ya, seperti Kempul? Eh, siapa Kempul itu?

Sumeh:
(tersipu-sipu) Enggak ...... mbah. Tetangga.

Simbah:
(sambil menuding wajah Sumeh) Hayo! Jangan begitu!

Sumeh:
Betul, mbah!

Simbah:
Kok pakai main panggil-panggil segala?

Sumeh:
(tersipu-sipu) Kan biasa to mbah. Sama tetangga kan mesti baik, dan dengan bercanda
begitu kan juga baik.

Simbah:
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Iya, betul. Dan tetanggamu itu pasti baru saja manggil-manggil, ya toh?

Sumeh:
Ah, saya cuma bohong-bohong kok mbah. Saya cuma mau nggoda Simbah.

Simbah:
(menuding wajah sumeh) Jangan begitu, yang bener kamu ngomong. (tersenyum mengawasi
wajah Sumeh) Kempul itu laki atau perempuan?

Sumeh:
(terbata-bata — menunduk — melirik Simbah) Perem ...... eh,
laki-laki.

Simbah:
(keras — tegas) Nah, cocok!

Sumeh:
(terhentak) Mbah!
— dari luar terdengar lagi suara Kempul memanggil-manggil.
— Simbah memandang keluar sesaat.

Kempul:
(dari luar) Meh ...... gimana?
Apa cukup aman, dik?!
— Simbah memandang Sumeh, tersenyum.
— Sumeh tersenyum menunduk, takut campur malu.
(keras) Jawab, sayang!

Simbah:
 (memandang Sumeh) Jawab, sayang.

Sumeh:
(menunduk takut)

Simbah:
Jangan begitu, nduk. Dia kan tetanggamu.

Kempul:
(dari luar) Meh ...... Sum, gimana, aman? Jawab sayang!

Simbah:
Nduk! Jangan begitu. Kamu kan bisa njawab.
(Sumeh bangkit — melirik Simbah)
Ayo, ndak usah takut. Siapa takut hanyut. Siapa berani sakti.

Sumeh:
(termangu-mangu) Aman, kang!

Kempul:
(dari luar) Sumpah?

Sumeh:
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(melirik Simbah) Sumpah!
— musik mengalun.
— Kempul masuk.

Kempul:
(kaget melihat Simbah) Lho! Eh, permisi. Kau ...... emh, saya, saya. Emh, maaf. Permisi,
mbah.

Simbah:
(memotong) Eh, kamu yang namanya Kempul?

Kempul:
Bambang, mbah. Bambang Sukempul. Tapi saya orang baik-baik lho mbah (takut-takut)

Simbah:
Eh, sini kamu. Duduk sini, jangan takut-takut. Saya bukan hansip. Sini.
— Kempul duduk di samping Simbah. Gelisah.
(sabar) Kamu temannya Sumeh? Rumahmu dimana? Kamu anaknya siapa? Sudah kerja?
Kapan kamu lahir?

Kempul:
(melihat kanan kiri) Emh, ...... saya, saya tidak membawa KTP mbah.

Simbah:
Eh, maksud saya, kamu sudah sering datang ke sini ya ndak
apa-apa, jangan takut. Saya ini simbahnya Sumeh. Saya baru saja datang dari ndesa. Saya
sudah lama tidak datang ke sini. Kamu tahu ndesa saya? Jabalkadas.
(berdiri) Sumeh, duduk sini, jangan berdiri macam patung begitu. Sini. Posisinya jadi rusak.
— Sumeh beringsut, duduk di samping Kempul, malu.
Nah, rak kayak manten. Sudah aku kepingin ketemu Makmu.
(kepada Kempul) Yang enak saja duduknya, anggap saja ini rumahnya Sumeh.
— Simbah beranjak masuk.
— Mereka berdua saling diam.
— Kempul melirik Sumeh, Sumeh melirik Kempul.
— Ketika Kempul hendak berkata, Simbah tiba-tiba muncul kembali
Eh, yang mana pintunya masuk ke dalam, saya keliru masuk ke WC.

Sumeh:
(kesal) Yang sebelah sini mbah. (sambil menunjuk sisi kiri panggung)

Simbah:
(menggerutu) E ...... dasar sudah tua, maunya kepingin ke WC terus.
— Simbah masuk ke dalam.
— Mereka diam lagi / kembali.

Kempul:
Dik, sori, aku tadi sembunyi dulu, kupikir simbahmu sudah masuk. Anu ......
— Simbah tiba-tiba keluar lagi, tergopoh-gopoh menghampiri Sumeh.

Simbah:
(mengibas-ibaskan baju dan sarungnya) Waduh! Aku keliru lagi. Masuk ke kandang ayam.
Pintunya yang mana ta nduk!

Sumeh:
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(kesal) Aduh, jangan langsung terus masuk, mbah. Itu, pintu yang menghadap ke sana.

Simbah:
(menggerutu) Oalllaaahh ... bingung, bingung. Sana WC, sana kandang ayam. Kok ruwet
kayak ndopo saja. Jangan-jangan nanti saya malah masuk jugangan. (sambil mengeloyor
masuk)
— mereka kembali diam.
 — Kempul melirik Sumeh.

Kempul:
(jengah) Sori, aku ngganggu kamu. Soalnya, aku nggak tahu kalau mbahmu datang. Maksudku
......
— Simbah masuk lagi tergesa-gesa.

Simbah:
(terbata-bata) Gusti Allah ...... aku lupa tasku.
— Simbah memungut tasnya.
— Sumeh kesal.
— Simbah langsung terus masuk.
— Sumeh kembali duduk.

Kempul:
(menghembuskan mapasnya)
(dari dalam tiba-tiba terdengar suara grombyang.
— Simbah terpeleset jatuh.
(Kempul terhentak)

Simbah:
(keras) Aduh, Yung Allahhh. (marah-marah) Siapa lagi yang naruh bal cethuk disini! Tolong
nak, ambilkan tas itu! Jangan takut, itu bukan bahan peledak.
— Kempul mengambil dan menyerahkan pada Simbah tas itu.
— Kempul dan Sumeh kembali duduk.
 Diam sesaat.

Kempul:
(setelah beberapa saat) Seharusnya aku tidak perlu terburu-buru masuk, begitukan? Eh,
maksudnya aku bisa sembunyi dulu sampai mbahmu masuk.
(Sumeh memandang Kempul tajam — Kempul melirik)
Apa, apa suaraku tadi terlalu keras ya?
(Sumeh memandang Kempul tajam — Kempul memandang
Sumeh — serba salah)
Aku nggak tahu kalau mbahmu bakal datang. Yakin!
(Sumeh memandang Kempul tajam — Kempul rikuh)
Soalnya tadi penginnya cepat bisa ketemu kamu, yakin!
(Sumeh masih memandang tajam Kempul — Kempul serba salah)
Eh, kok diam saja?
(Sumeh memandang ujung kaki Kempul — Kempul memandang kakinya sendiri)
O, sori, sori. Sepatuku salah, soalnya tadi aku tergesa-gesa sekali. Yakin!
(Sumeh tertawa kecil — Kempul ikut tertawa)

Sumeh:
(menyikut Kempul) Kamu itu selalu saja begitu, kang.

Kempul:
(tertawa kecil — manja) Habis mau bagaimana lagi, coba?



7

DOKUMENTASI NASKAH GIDAG GIDIG—2000

“ KONTRANG-KANTRING “, Heru Kesawa Murti

Sumeh:
Habis maunya gimana, habis maunya gimana, setiap kali selalu saja begitu. Mbok nyari alasan
lain.

Kempul:
(menggoda) Lho, mesti terus begitu to. Aku jadi gemes lho, dik.

Sumeh:
(genit) Memangnya?

Kempul:
Memangnya kamu tambah cantik!

Sumeh:
Ah masak.

Kempul:
Yakin!

Sumeh:
Yakin?

Kempul:
Apa kamu ndak percaya?

Sumeh:
(berdiri) Soalnya bukan itu. Kamu tahu sendiri bagaimana perasaanku saat ini?

Kempul:
Kangen?
— Sumeh dian saja.
Kepingin jalan-jalan?
— Sumeh diam.
Apa pengin nonton gambar hidup, sorot? ini lho, mumpung bajuku baru. (tertawa kecil)
— Sumeh tetap diam.
Atau kepingin roti Bolumprit?
— Sumeh diam.
Atau pengin ke Gembira Loka, lihat Gemak?

Sumeh:
(berbalik — memandang Kempul) Aku ndak main-main, kang.

Kempul:
(merajuk) Apa kamu juga ndak ngerti perasaanku?

Sumeh:
(ngambek) Ndak!

Kempul:
Dik ...... sini ta, duduk sini. Jauh-jauh aku datang ke sini, aku cuma kepingin ketemu kamu.
Sini ta.
— Sumeh duduk di samping Kempul.
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Dik ...... pegang ta tanganku.
— Sumeh diam saja.
— Kempul menggapai-gapai tangan Sumeh.
Mana tanganmu. (meraba-raba pinggiran level)
Uaduh!

Sumeh:
(kaget) Kang!

Kempul:
(mengangkat tangannya) Pines.
(memandang Sumeh) Dik ...... Cintakah dikau padaku? (tertawa terkekeh-kekeh)

Sumeh:
Kalau ndak cinta, ndak bakalan aku jadi begini. Kang, aku kepingin kamu melamar aku, kang.

Kempul:
Kamu takut?

Sumeh:
Apa kamu ndak mau melamar aku? Sudah! Sudah kalau begitu caranya, biar aku nggantung
saja. Biar mampus semuanya. Aku sudah ndak tahan lagi, kang!

Kempul:
(menghampiri Sumeh — merajuk) jangan begitu tergesa-gesa ta dik, sabar.

Sumeh:
Sabar! Sabar! (menangis seperti anak kecil) Sejak dulu aku sudah sabar. Aku sudah tidak
tahan lagi. Bapak tak pernah memperhatikan aku, ibu juga begitu. Sekarang kamu, kang.
Kamu!

Kempul:
Sabar, tahan dulu ta.

Sumeh:
Tahan, tahan. Wong sudah terlanjur kok ditahan!
— dari dalam tiba-tiba terdengar Ibu memanggil.

Emak:
Sumeh!
— Sumeh kaget.
— Kempul beringsut takut.
— Ibu muncul dari dalam.
Eeeeee ...... jadi seharian ini cuma begitu begitu saja, he?
Yang-yangan, l ihat itu bapakmu kerja banting tulang
mati-matian, kamu enak-enak saja begitu, baik ya?
(kepada Kempul) He, Sengkuni! Sudah berapa kali aku melarang kamu datang ke sini? Sudah
berapa kali? Apa kamu sangka rumah ini rumah mbahmu?

Sumeh:
Mak!

Kempul:
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(diam — memandang sekeliling rumah)

Emak:
Rumah siapa ini, he?! Rumah siapa?!

Kempul:
ya rumah Ibu.

Emak:
Ayo, pergi! Pergi!

Sumeh:
Mak!

Kempul:
(memandang emak, perlahan menuju level) Sisir saya kok.
— Kempul pergi.

Emak:
(melepas napas — gemas) Hmh ...... bagus ya. Bagus kerjamu itu. Piring ditimbun saja, air
kolah luber tidak karuan, semua berantakan. Dan kamu, kerjanya cuma tidur, glenak-glenik
dengan Sengkuni itu. Aku heran betul sama kamu. Lihat itu, kamar tengah jadi penuh air.

Sumeh:
Saya keliru, Mak, (mau beranjak) saya bersihkan kamar tengah.

Emak:
Tidak perlu, sudah dipel mbahmu. Sini, aku mau bicara sama kamu. Duduk.
— Sumeh duduk.
Nduk, kamu itu anakku satu-satunya, kamu ngerti itu tidak.

Sumeh:
Ngerti, Mak.

Emak:
Kalau ngerti, hadap kemari.
— Sumeh memandang Emak.
Aku sudah bilang sama kamu berkali-kali, jangan berhubungan lagi sama si Sengkuni bakul
kutut itu. Makmu dan Bapakmu yang tidak rela, nduk!

Sumeh:
Lalu apa salah saya dan kang Kempul, Mak?

Emak:
Salahnya kamu tidak menghargai Makmu dan Bapakmu. Bapakmu itu bukan orang sembarangan,
ngerti?

Sumeh:
(lugas) Lalu yang sembarangan itu yang bagaimana, Mak?

Emak:
(kesal) Yang sembarangan kalau kamu menjatuhkan martabat Bapakmu. Senang kamu kawin
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sama orang bakul kutut eceran itu?

Sumeh:
Kalau itu memang pilihan saya, Mak?

Emak:
Kamu yang milih, aku yang menentukan. Aku punya hak!

Sumeh:
Tapi kang Kempul baik, Mak.

Emak:
Pilihan Makmu dan Bapakmu juga baik.

Sumeh:
Tapi Sumeh juga bisa memilih Mak, malah kang Kempul mau melamar Sumeh.

Emak:
(bangkit —kaget) Apa? Kempul mau melamar kamu? Lancang!

Sumeh:
Itu pilihan saya, Mak.

Emak:
Jadi kamu langkahi Makmu sekarang ya? Aku ini siapa nduk? Siapa?
— musik mengalun.
— Bapak bergegas masuk, acuh tak acuh, langsung duduk di atas level melepaskan lelah.
— Emak berdiri dengan sikap pongah.

Bapak:
(melihat sekeliling — memandang Emak) Kok tumben, sepi?

Emak:
(sebal) Sepi! Sepi! Lalu aku ini apa? Lalu anakmu ini apa?
(sambil menunjuk Sumeh)

Bapak:
(terhentak) Sebentar, ini, ini, apa, ada persoalan apa? Kamu lihat tidak, baru saja aku
datang.

Emak:
Memangnya kalau baru datang, minta diistimewakan, begitu? Tuh, lihat anakmu. Anakmu
yang paling cakep itu. Lihat, lihat.

Bapak:
(memandang Sumeh) Hiya, terus bagaimana?

Emak:
Itu, anakmu yang paling cakep sak dunia sudah mulai semaunya sendiri. Mbandel! Maunya
kepingin benar sendiri. Yang-yangan sama bakul kutut. Apa memper kalau begitu itu? Lalu
apa dibilang tadi? Minta dilamar Sengkuni pethakilan itu. E .. e .. e .. e .. e .. memang begitu
itu pak, anakmu.
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Bapak:
Yang melamar itu siapa? Yang dilamar itu siapa?

Emak:
(jengkel) Tuh, tanya anakmu!
— Sumeh beringsut, menunduk, takut.

Bapak:
(kepada Sumeh) Sumeh, sini nduk.
— Sumeh menghampiri Bapak.
(sabar) Apa benar yang dikatakan emakmu itu? Siapa yang mau dilamar dan siapa yang mau
melamar? Kalau mau gojekan mbok ya jangan sekarang. Nanti saja. Bapak kan baru pulang,
masih sayah.

Sumeh:
(takut) Yang mau melamar Sumeh, kang Kempul, pak.

Bapak:
(heran) Kempul?

Sumeh:
Bambang Sukempul, pak. Kamu sudah saling kenal. Kang Kempul itu baik.

Bapak:
Maksudmu, kamu sudah demen?
— Sumeh mengangguk.
Sik ... sik, sebentar. Jadi kempul yang sering datang ke sini sembunyi-sembunyi itu, ta.

Emak:
(memotong) Yang sering nglimpekake. datang ke sini, pas Bapak sedang golf dan saya lagi ke
salon, itu lho.

Bapak:
(sabar) O ...... yang pernah malam-malam kita mergoki orang yang ndepipis dekat WC. Terus
mak jranthal lari terbirit-birit, nabraki memehan ......

Emak:
Ya, benar itu, pak.

Bapak:
(sinis) Jadi, agaknya kamu memang benar-benar telah mantap dengan sontoloyo itu. Dan
kalu itu sudah jadi kemauanmu, ya sudah, baik buruk tanggung sendiri. Tapi awas, jangan
sangkut pautkan bapakmu.

Sumeh:
(takut) Bukan itu pak, maksud saya ......

Bapak:
(memotong) Maksudmu, bapakmu, ini tidak mikir yang jadi butuhmu, begitu. Sebagai orang
tua yang perhatian, aku menggaggas, no, masalah begitu. Ya tapi mungkin kamu tidak mau
merepotkan bapakmu. Aku sendiri juga sudah mikir untuk calon suamimu. Jadi kalau sekarang
kamu punya keinginan seperti itu, itu artinya tidak menghargai sama sekali jerih payah
bapakmu. Kan begitu logikanya?
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Emak:
(marah) Sudah, pokoknya aku ndak seneng sama kempul itu!
Titik!

Sumeh:
Tidak Mak, tidak! Sumeh sudah terlanjur. Sumeh sudah cocok sama Kempul.

Emak:
(bangkit — marah) He, berani ya sekarang kamu sama emakmu? Berani, ya?

Sumeh:
(sambil lari masuk) Tidak, Mak! Sudah terlanjur! Sumeh sudah terlanjur, Mak!
— Sumeh masuk ke dalam.
— Emak lari mengikuti Sumeh, tapi kemudian berhenti di sisi kiri panggung.

Emak:
Sudah! Sudah! Mulai sekarang kamu kupingit.
— musik menghentak.
— Emak dan Bapak exsit.

ADEGAN II :

Musik sendu mengiringi keluarnya Kempul. Kempul duduk, resah — teringat waktu dimarahi, dihina oleh
emaknya Sumeh, yaitu Temu.

Kempul nembang :
Mideringrat saya nglangut
Lelana anjajah negri
Mubeng tapi ning samodra
Sumengko anjanging ukir

Anelasak wana wasa
Tumurun ing jurang terbit

Kerto Kebo:
(sudah sesaat mengawasi tingkah anaknya Kempul) Ngger anakku, kalau rama lihat, di wajahmu
— saya pandang-pandang — ada sesuatu yang bergejolak di hatimu. Pandang pertama
mengandung kesedihan, sakit hati. Pandang kedua ada sesuatu yang kau pendam di hatimu.

Kempul:
Duh, Romo, tepat. Ternyata Romo peka terhadap perasaan anak.

Kerto Kebo:
Nah, kira-kira apa sudah ada pandangan mengenai bunga yang kau idam-idamkan itu, Pul?
Kalau memang kau belum punya pandangan, romomu sanggup mencarikan jodoh untukmu.
Kamu tinggal pilih saja, mau pilih gadis di desa, kota, atau orang bakul ratengan. Jangan
kuatir, romomu ini punya banyak kenalan.

Kempul:
Aduh Romo sesembahan kulo. Kalau masalah jodoh itu sudah ada dalam hati saya yakni Sri
Sumeh anaknya pak Tirto Kusumo. Dia sudah cinta juga sama hamba. Orangnya lemah
lembut, patuh terhadap orang tua. Tapi Romo ...... (nangis)
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Kerto Kebo:
Lho, ada apa ini kok malah nangis ini bagaimana, tidak baik kamu sebagai laki-laki menangis!
Contoh bapakmu ini selalu tahan uji.

Kempul:
Romo, ada satu penghalang yakni keluarganya, terutama ibunya. Ibunya Sumeh tidak setuju
kalau punya mantu seperti saya. Saya dibilang orang murahan, anak blantike kebo se Kerto,
saya sakit hati, Romo!

Kerto Kebo:
Jagad waskitaning batoro. (mecut) Jadi kamu dibilang begitu?! Jangan kuatir kalau kamu
tidak dapat Sumeh, jangan panggil bapakmu kalau sampai gagal. Baik, ayo kita lamar. Ini
yang dinamakan anak polah bapa kepradah.
— musik dan mereka exsit.
— musik sekilas pengiring keluarnya Emak dan Bapak.

Emak:
Itu, begitu jadinya kalau anak kepinginnya menang sendiri. Kamu itu harusnya lebih tegas
lagi, tidak cuma klemak-klemik macam tahi ayam.

Bapak:
Lho, kamu itu mesti aku yang disalahkan.

Emak:
Buktinya kamu tidak pernah memperhatikan sama sekali bagaimana sehari-harinya Sumeh.
Yang kamu pikir cuma pergi melulu. Mbok ya sekali-kali di rumah, supaya kamu bisa lihat
sendiri bagaimana Sumeh itu.

Bapak:
Aku itu sudah berusaha. Kamu tahu tidak, dengan mengasuh tiga puluh empat anak yang
kuangkat itu, adalah satu-satunya kesempatanku untuk mendapat kondite baik. Apa kamu
tidak senang, kalau aku naik pangkat?
— Emak diam saja
Aku sudah merencanakan yang terbaik untuk Sumeh. Itu, kamu ingat tidak? Senu, Senu
anaknya pak Djojo, atasanku langsung di kantor. Aku sudah bicara sama beliau, kalau Sumeh
bakal kujodohkan sama Senu.

Emak:
(acuh tak acuh) Biar kamu dapat angin, biar kamu jadi istimewa.

Bapak:
Lho jelas. Semua usaha itu kan butuh cara. Kalau memang toh tawaranku ini sudah diterima
pak Djojo, d an beliau setuju, apa salahnya? Lha wong nyatanya aku jadi bapak asuh 34
anak itupun sudah dapat sambutan baik, apalagi kalau aku bersedia mengawinkan Sumeh
dengan anaknya pak Djojo. Tidak ada ruginya, ta?

Emak:
(acuh tak acuh) Biar kita jadi besan, biar pak Djojo jadi rikuh sama besannya.

Bapak:
Sudah! Pokoknya itu yang baik. Jangan diperpanjang lagi!

Emak:
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Kamu maunya selalu menang sendiri.

Bapak:
Kamu yang mau menang sendiri!

Emak:
Aku ini isterimu!

Bapak:
Sudah ngerti kamu isteriku!

Emak:
Apa aku juga tidak boleh mikir?

Bapak:
Aku sudah mengerti apa yang kamu pikirkan!! Temu, siapkan hidangan yang paling baik untuk
beliau!

Kerto Kebo:
(dari luar) Kulo nuwun!
— mengetuk pintu.
— Bapak Emak terhentak.
— Emak segera membuka pintu.
— Kerto Kebo dan Kempul masuk.
(setelah pintu terbuka) Blaik! Jagad dewa Batara! (tertawa) Apa betul disini rumahnya pak
Tirto Kusumo? (tertawa) Kempul, apa kita tidak keliru masuk?

Bapak:
(heran) E, saudara ini siapa?

Kerto Kebo:
(keras — tertawa) Kempul! Bapak ini tanya namaku. Jawab Kempul!

Kempul:
(takut-takut) Maaf, pak. Ini, ini bapak saya, pak Kerto Kebo.

Kerto Kebo:
(keras) Saya ini memang tukang blantik, tapi saya orang yang cukup intelek dalam dunia
perblantikan. (tertawa) Kempul!
Apa saya sudah dipersilakan duduk?

Bapak:
(ternganga) O ...... mari, mari, silakan duduk. Silakan.

Kerto Kebo:
(keras) Apa katanya bapak ini?

Kempul:
Sudah dipersilakan duduk.

Kerto Kebo:
(tertawa keras) Sudah dipersilakan duduk? Baik, terima kasih , terima kasih.
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— Kerto Kebo menuju level, duduk.
Blaik! Ada lindu, ya?

Kempul:
Bukan, itu kursi yang mendut-mendut.

Bapak:
(takut-takut) E ...... maksud kedatangan bapak ini ada perlu apa?

Kerto Kebo:
(memandang tajam bapak — bapak beringsut takut — tiba-tiba sesudah itu Kerto Kebo
tertawa lebar) Bapak ini tanya kedatanganku, Kempul. (tertawa) Hait! Jangan takut sama
saya. Saya ini bukan tukang santet.
Nah, begini pak. Kedatangan saya ini memuat tiga persoalan pokok ; satu, memperkenalkan
saya. Dua, berkenalan dengan tuan rumah. Dan tiga, melamar anak bapak yang bernama
Sumeh.

Bapak:
(terhentak) Melamar anak saya?

Kerto Kebo:
(tertawa) Nah! Itu yang menjadi pokok kedatangan saya ke sini! Jadi, tidak perlu lagi dibuat
soal, karena toh anak saya demennya sudah setengah mati sama anak bapak, bukankah
begitu Kempul?!
— Kempul mengangguk.
Itulah sebabnya, sekarang saya punya hajat melamar anak bapak.

Bapak:
(jengah) Tapi, tapi, itu belum dibicarakan dengan keluarga saya. Jadi ......

Kerto Kebo:
(keras) Sudah! Itu sudah dibicarakan masak-masak. Saya sudah bicara sama den mas Ribut,
eh ... kenal den mas Ribut?
— Bapak memandang Emak, heran, bingung.
Malam Selasa Kliwon kemarin saya bicara sama Lurahe, eh ... kenal sama Lurahe?
— Bapak kembali bingung.
Na, Lurahe setuju. Karena itulah saya datang kesini.

Bapak:
(jengah) Maksud saya, saya belum membicarakan sama keluarga saya.

Kerto Kebo:
Tepat! Kalau itu belum dibicarakan, maka sekarang dibicarakan saja.

Bapak:
Tapi, tapi, itu harus ada persetujuan resmi dari keluarga saya.

Kerto Kebo:
(berdiri — memandang Emak) Pak, ini yang namanya Sumeh?

Bapak:
(rikuh) E, bukan pak. itu, itu isteri saya.
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Kerto Kebo:
Sumeh!

Bapak:
Bukan, pak. Isteri saya.

Kerto Kebo:
Sumeh, ah!

Bapak:
Isteri saya, pak!

Kerto Kebo:
Sumeh!

Bapak:
Isteri saya!

Kerto Kebo:
Sumeh!

Bapak:
Isteri saya!

Kerto Kebo:
Isteri saya!

Bapak:
Sumeh! (kaget sendiri) Lho!

Kerto Kebo:
(tertawa keras) Kempul! Ternyata bapak ini bisa juga membikin suasana jadi ger-geran.
Mestinya memang begitu, pak. Tetapi maksud kedatangan saya kemari tidak hanya melulu
coa-coa seperti bakul celiwik. Yang jelas, saya merasa perlu mengemukakan niat saya ini.
(kepada Emak) He, nyonya. Kenapa terus diam saja, ee ... malah ngeces.
Lha! Sekarang bagaimana pak, bu, dengan permohonan saya ini? Apa diterima?

Emak:
(keras — lantang) Tidak saya terima!

Bapak:
(menahan Emak) Sabar ta mak, jangan terus seperti itu.

Emak:
(lantang — berkacak pinggang) Sabar, sabar, orang macam begitu kalau dikasih hati jadi
besar kepala! Lihat, apa caranya macam begitu itu sopan? He?!

Bapak:
Iya, tapi kan mestinya dibicarakan dulu baik-baik. Jangan terus mencak-mencak.

Emak:
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(lantang) Pokoknya, aku tidak bisa terima. Memangnya apa aku
ini?

Kempul:
Pak, bagaimana, pak? Lamaran bapak ditolak? Aduh pak, bagaimana pak?

Kerto Kebo:
Sudah, ndak papa. Tidak dapat Sumeh bapak ganti Mince!

Kempul:
Bukan begitu! Sumeh telah ...... saya ......

Kerto Kebo:
Eeh! Jadi ...... jadi ......
— Kerto Kebo marah sama anaknya, sedang Bapak marah sama Emak. Suasana jadi kacau.

Orang lain:
Eh, mas, pak, ini di tivi lho. Jangan semaunya sendiri, ingat!
— suasana menjadi reda kembali.

Kerto Kebo:
Nah, bapak dan ibu sudah mendengar sendiri to. Jadi kedatangan saya ini sekaligus untuk
menutup malu dan mempertanggungjawabkan tingkah anak saya itu. Jelas? Kalau sudah,
saya beri kesempatan untuk mempertimbangkan permintaan saya ini. Saya permisi dulu.
Saya kembali ke sini lagi dengar jawaban bapak itu.
Kempul, mana pintunya?

Kempul:
(sambil menunjuk pintu) Ini, pak .
— Kerto Kebo memandang ke atas menaikkan dadanya dengan pongah, lalu se saat memandang
pintu yang ditunjukkan oleh Kempul.

Kerto Kebo:
(keras) Sialan. Itu pintu apa?!

Kempul:
(mantap) Ini ceriteranya pintu, pak.
— dengan kesal Kerto Kebo melangkah keluar.
— Kempul mengikuti Kerto Kebo.
— Bapak duduk loyo. Wajahnya memandang ke depan kaku.
— Emak berdiri.

Emak:
Itu, begitu itu jadinya. Apa kamu masih saja tetap tidak mau mengerti?!

Bapak:
Iya, saya mengerti. Tapi kamu jangan ndesek-ndesek saya begitu itu ta.

Emak:
Kamu kalau tidak dibegitukan tetap saja ngeyel. (sambil beranjak pergi) Asssudah ......
pokoknya biar aku temui sendiri sumeh.
(mulai terisak-isak — sambil melangkah masuk) Itu ...... itu, harus kau pelajari akibatnya.
— Emak melangkah masuk tergesa-gesa.
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— Bapak terpana memandang Emak masuk. Ia benar-benar gelisah, berjalan mondar-mandir.

Bapak:
(gelisah — serba salah) Wah, wah, kacau, kacau! (mulai takut) Ini, ini bagaimana nanti
jadinya kalau pak Djojo datang. Wah ...... sudah, buyar, buyar.
— tiba-tiba terdengar suara benda-benda jatuh, grombyangan.
— Bapak cemas melihat ke dalam.
Waduh, jangan, jangan, wah ...... (sambil lari masuh ke dalam) Mak, bune, Temu!
— Bapak masuk ke ruang dalam.

BABAK KEDUA

Sumeh dipapah keluar oleh Simbah. Sumeh tampak baru saja habis menangis, saat itu, Simbah berusaha
menenangkan perasaan Sumeh. Dengan hati-hati mereka melangkah masuk ke arena panggung. Musik
mengalun mengiringi masuknya mereka
Sampai ketika musik berhenti, Simbah dan Sumeh duduk di atas level. Suasana benar-benar menjadi
haru.

Simbah:
(sabar) Jadi itu soalnya? (memandang leg Sumeh) Kalau memang begitu kenyataannya, ya
sudah tidak perlu lagi disesalkan. Barang sudah terlanjur. Apa lalu bisa menyelesaikan masalah?

Sumeh:
(terbata-bata) Tapi, mbah. Emak dan Bapak tampaknya tidak bisa menerima itu.

Simbah:
(sabar) Itu sudah lumrah, nduk. Bapakmu dan Emakmu itu baru mengalami rasa kaget, dan
itu sementara sifatnya. Bila nanti keadaan sudah mulai berubah banyak mereka tentu lama-
lama bisa menerima juga.

Sumeh:
(sudah hilang isaknya — ragu-ragu) Dan itu memang salahku, mbah.

Simbah:
(berdiri) Bukan salah siapa-siapa. Semua salah dan semua benar. Sebab toh akhirnya kita
juga yang menanggungnya, kita juga yang menerima, kita juga yang merasakan.

Sumeh:
(lirih) Tapi saya sudah tidak bisa lagi berpisah dengan kang Kempul, mbah. Sedangkan Bapak
dan Emak tidak setuju aku dengan kang Kempul.

Simbah:
Itu justru pertanda baik. Sesudah kejadianmu ini diketahui Makmu dan Bapakmu, ia akan
mulai sadar, dan itu yang kita harapkan.

Sumeh:
(memandang Simbah — termangu-mangu) Apa ...... apa benar begitu, mbah?

Simbah:
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Sejak kecil aku yang momong kamu, nduk. Dan aku tahu betul bagaimana Makmu dan Bapakmu
tresno marang kamu. Dan aku yakin pula bahwa mereka percaya pada mbahmu ini, Sastro
Kenci ini.

Sumeh:
(terbata-bata) Cuma Sumeh selama ini rasanya kurang diperhatikan. Mana Bapak sering
tidak di rumah, Emak mengurus PKK, mengurus Dharma Wanita, arisan. Hmh ... bosan mbah!

Simbah:
Jangan berprasangka buruk, nduk. Semua itu juga demi kamu, demi masa depanmu. Jangan
kamu pikir terlalu jauh, nduk.
— dari dalam tiba-tiba muncul Bapak.
— Sumeh kaget, maju ke sudut kiri panggung.

Bapak:
(keras kasar) Na, itu pak. Macam begitu itu cucumu. Susah diurus. Dan bagaimana sekarang?
Lagi-lagi membuat sulit orang tua.

Simbah:
(menahan Bapak) Sebentar, sebentar. Mbok ya sabar dulu, jangan terus macam tembakan,
drel ... drel ... drel ... begitu.

Bapak:
Sudah habis kesabaran saya, pak.
— mengejar Sumeh.
— Simbah menghalangi.
Sekali ini sudah tidak ampun lagi. Terus, terus kalau jadinya begitu itu, ini, muka bapakmu ini
lantas ditaruh dimana, he?!

Simbah:
(mendorong tubuh Bapak) Iya, iya, sebentar ta. Ini ...... ini kok terus begini. Sabar dulu,
sabar. Jadi orang itu mbok ya yang jembar dadane, dawa ususe, bolong silite.
— Bapak terus maju.
— Simbah menahan tubuh Bapak.
(jengkel) Kamu bisa tidak sabar dulu? Sumeh itu kan juga anakmu? Getih dagingmu sendiri!

Bapak:
(terus mendesak Simbah) Tapi sudah berkali-kali ia bikin jengkel. Tidak! Sekali ini betul-betul
bikin saya menjadi malu!
— Bapak terdesak ke pojok kanan panggung, terengah-engah.
— Simbah memegang tubuh Bapak.
(takut — cemas — gemas) Aduh! Terus bagaimana nanti kalau pak Djojo datang. Wah jaan,
hmh ...... kacau betul!
— Bapak melepaskan diri dari Simbah, mondar-mandir gelisah.
— Simbah menghampiri Sumeh.

Simbah:
(kepada Sumeh – membujuk) Eh, nduk. Sudah sana masuk dulu. Ke kamarmu atau kamarnya
Simbah.

Sumeh:
(memandang Simbah – khawatir) Tapi …… tapi ……

Simbah:
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Allahhh …… tetapinya nanti saja. Sana, masuk dulu. Cepat. Biar nani Simbah yang membereskan.
Sudah.
— Sumeh beringsut, memandang Simbah, memandang Bapak. Takut.
Ayo, cepat!
— Sumeh lari masuk.
— Simbah memandang Bapak.

Bapak:
(mondar – mandir – gelisah) Hmh, bagaimana ini? Aduuuh ……
(memandang Simbah) Pak Djojo hari ini mau datang ke sini membicarakan soal Sumeh itu.
Dan …… aduh.

Simbah:
(sabar) Pak Djojo itu, pak Djojo siapa? Apa yang barusan dari sini itu? Apa bapaknya Kempul
itu namanya pak Djojo? Mbok ya sudah ta le, wong orangnya saja sudah ke sini mestinya rak
sudah beres ta?

Bapak:
(gelisah) Aduh, tobat, tobat …… tobat! Hari ini, jam ini, …… aduh …… itu, itu pak Djojo sudah
janji mau datang. Oallaahh Gusti, Gusti, saya terus bagaimana ini?

Simbah:
(jengkel – agak keras) Pak Djojo itu, pak Djojo siapa? Yang jelas ta kalau ngomong itu!
(bingung) Apa pak Djojo itu mbahnya Kempul? Apa mbokdenya? Apa tukang tagih listriknya?
Atau malah tukang mendrin, atau …… atau, wellah, saya kok malah jadi ketularan bingung.

Bapak:
(memandang Simbah) Itu pak, pak Djojo itu atasan saya di kantor. Saya sudah merencanakan
sama beliau kalau Sumeh mau saya jodohkan sama anaknya. Itu sudah disetujui, dan, dan
beliau sekarang ini mau datang ke sini. Tapi si Sumeh …… aduh, terus bagaimana ini!

Simbah:
O …… jadi si Sumeh mau dikawinkan sama anaknya pak Djojo itu? Dan pak Djojonya mau
datang ke sini sak ini. Mbok ya dari tadi bilang begitu, jangan kekiter kayak gangsingan!

Bapak:
(menghampiri Simbah) Pak, sekarang saya jadi bapak asuh untuk 34 anak angkat saya.
Semua orang sudah tahu itu. Prestise saya, pak. Kondite saya. Na, rencana saya sama pak
Djoj itu sudah matang. Bapak tahu sendiri, saya ingin agar kondite saya itu baik.

Simbah:
(lunak) Dengan harapan agar kamu cepat – cepat naik pangkat, begitu ta? Supaya gaji tidak
sering dipotong.

Bapak:
(tergesa – gesa – gelisah) Semua orang kepingin konditenya baik supaya ia dapat tempat
yang layak. Apa bapak tidak seneng kalau konditeku baik dan aku lalu dapat kedudukan yang
layak?

Simbah:
Bagus! Itu bagus. Jadi kamu sudah mempertimbangkan korban dan hasil. Artinya kamu punya
cita – cita yang mapan. Dan
semapan – mapannya cita – cita mestinya juga abutuh pengorbanan. Sekarang kamu jadi
bapak asuh, sekarang anakmu sendiri hendak kamu jodohkan sama anaknya atasanmu. Bagus!
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Itu artinya anakmu kamu jadikan korban.

Bapak:
(gelisah) Tapi itu bukan korban. Bukankah semua juga buat kebaikan kita? Bukankah tidak
ada salahnya kalau aku harus membina hubungan baik dengan atasan. Pak, itu sudah menjadi
kewajiban kita untuk menjalin hubungan baik dengan siapa saja yang memungkinkan untuk
itu.

Simbah:
Demi keinginanmu, demi ambisimu, ya ta? Coba, Semua rencanamu itu membuktikan bahwa
kamu ingin mencapai sesuatu buat kamu sendiri dengan tumbal orang lain. Yang namanya
jadi bapak asuh itu adalah tugas yang suci pengabdian dan toleransi. Tidak cuma sekedar
diukur dengan berapa yang dikeluarkan buat membiayai mereka, tidak diukur dengan predikat
sebagai bapak asuh. Jadi untuk mengeluarkan duit buat membantu mereka, itu tidak berarti
agar dipuji orang, agar pangkatmu jadi naik. Tidak, le! Tidak segampang itu.

Bapak:
Tapi dengan kesdiaan saya membantu mereka itu kan juga namanya pengorbanan, dan
pengorbanan mestinya sudah layak bila mendapt perhatian yang baik.

Simbah:
Hanya, bentuk perhatian itu yang bagaimana. Yang namanya mengasuh itu artinya ikut
bertanggung jawab terhadap sesama yang tidak mempunyai kesempatan seperti kita. Dan
karena itu mampu maka kita punya kewajiban membantu dan mengasuh hasrat mereka buat
berkembang agar dapat kesempatan seperti kita. Seperti anakmu sendiri misalnya, bagaimana
kamu mengasuh Sumeh itu?

Bapak:
Soal mengasuh anak setiap orang itu mempunyai cara yang
berbeda – beda. Untuk Sumeh, saya punya hak untuk mengasuh dengan caraku sendiri.

Simbah:
Dengan akibat yang sebegitu rupa? Kamu bisa jadi bapak asuh untuk 34 anak, 100 anak,
5000 anak. Tapi kalau kamu tidak bisa mengasuh anakmu sendiri, yang cuma satu itu, sia –
sia jadinya, le! Percuma! Karena yang kau hadapi adalah masyarakat di sekitarmu, dan
masyarakat mempunyai hak juga buat menilai kamu. Jadi tidak hanya duit yang punya nilai!
Tidak hanya orang – orang kantormu yang menilai!

Bapak:
(gelisah lagi – mondar – mandir) Tapi soal Sumeh, aku sidah punya rencana yang baik, dan
pak Djojo sudah setuju itu. Jadi …… aduh …… bagaimana sekarang kalau pak Djojo itu datang
…… aduh! Saya harus bagaimana pak sekarang?

Simbah:
Sabar to le, itu bisa dibicarakan baik – baik nanti. Wong ya, semuanya sudah terlanjur. Mau
bagaimana?

Bladu:
(mengetuk pintu) Kulanuwun!
— Bapak terkejut. Bertambah gelisah.

Bapak:
(cemas) Blaik! Itu, itu pasti pak Djojo! Wadow, celaka! Mana tadi Temu.
(berteriak ke dalam)
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Mu! Temu! Wah, sudah pak. Habislah saya hari ini. Habis!
— Emak muncul dari dalam.
Itu, pak Djojo sudah datang. Bagaimana Mak?

Emak:
(kaget) Sudah datang?

Bladu:
Kulanuwun!

Bapak:
Sudah celaka, mak. Itu pasti pak Djojo! Terang!

Emak:
(cemas – takut) Dibuka saja pintunya, pak.

Bapak:
(marah – tegang) Dibuka! Dibuka!
Apa kamu ndak ngerti perasaan saya?

Bladu:
Kulanuwun!

Emak:
Pak!

Bapak:
Kamu saja yang buka!

Emak:
Kamu, pak!

Simbah:
Ayo, itu kan tamu. Tidak baik begitu itu sama tamu. Ayo, dibuka!
— Emak dengan takut – takut membuka pintu.
— pintu terbuka, Emak segera lari ke dekat Bapak.

Bladu:
Permisi, saya marah!
Maksud saya ke sini mau nagih janji. Mana janji Bapak, 1 bulan,
2 bulan, bahkan 7 bulan tak kinjung datang. Yang datang hanya bulan – bulanan dari plastik!
Saya marah dua kali.

Bapak:
Lho, ini …… mau marah ya marah tapi jelaskan dulu persoalannya apa?

Bladu:
Bapak saya dan saya dibikin malu! Sudah keluar biaya, perjanjian putus tanpa sepengetahuan
pihak kami. Bapak ini tidak konsekuen, dulu ngomong manis di depan bapak saya …… Bapak
saya sudah setuju, tahu – tahu diserahkan orang lain. Orang gede mulutnya tidak bisa
dipercaya. Percuma diberi embel – embel RM. RM. Tirto Kusumo! Apa itu artinya!
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Simbah:
Kamu tahu Tirto Kusumo?

Bladu:
Yah, kalau saya tidak tahu, jangan panggil aya anaknya pak joyo. Tirto itu air, kusumo itu
kembang, jadi kembangnya air artinya umpluk!

Simbah:
Sekarang maunya bagaimana?

Bladu:
Saya masih marah! Pokoknya kalau nggak disepakati saya tebang slintru ini!

Simbah:
Ya, saya minta maaf, mas. Sekarang terus jalan keluarnya
bagaimana?

Bladu:
Ya, pokoknya saya minta kembali uang muka saya Rp. 30.000,-.

Bapak:
Lho ini bagaimana? Persoalannya apa to ini?

Bladu:
Apa bapak tidak ingat! Mau jual pohon asem, sudah dipoorsekot ……. Malah tidak ada
kelanjutannya!

Bapak:
Oh …… kamu salah, itu tempatnya pak Tirto Delo, rumahnya sebelah itu!

Emak:
Makanya jangan asal marah. Orang nggak tahu apa terus dilabrak. Tidak sopan! Pergi sana!

Bladu:
Katanya begitu kok, begitu …… begitu …… begitu ……
(Bladu keluar)

Simbah:
(perlahan – sabar) Itulah akibatnya karena salah hitung jadi bikin takut, gemetar dan was –
was. Coba, kalau yang tadi itu anaknya pak Djojo betul. Terus gimana kamu?

Bapak:
Habis saya mesti harus bagaimana lagi pak? Maksud saya itu juga kepinginnya baik. Tapi
Sumeh, Sumeh itu yang selalu bikin susah.

Simbah:
Betul! Maksudmu baik. Mengasuh anak, mau mbantu mereka yang kekurangan apalagi terus
namanya jadi pengasuh, memang berat. Lebih – lebih kalau anak sendiri tidak diperhatikan.
Jadinya memang merepotkan.

Bapak:
(gemes – jengkel) Hmh, Sumeh, Sumeh! Tobat benar aku jadinya! Terus nanti, kalau nanti
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pak Djojo datang saya mesti gimana, Mu?

Emak:
(cemas) Kalau kamu bagaimana, pak?

Bapak:
Aku itu tanya!

Emak:
Lha iya, enaknya bagaimana?

Simbah:
Sudah! Sudah! Itu tidak ada habis – habisnya! Kalau sudah kepepet bisanya cuma begitu.
Kamu sekarang sudah jadi bapak asuh ta? Mestinya kamu bisa cari jalan keluar. Orang gede
kok ya?

Bapak:
Lho, bapak kok malah marahi saya!
— dari luar terdengar lagi orang mengetuk pintu.
— Bapak kaget amat sangat, mundur beberapa langkah.
— Emak mengikuti Bapak.

Bapak:
Waduh! Ini pasti pak Djojo sungguhan, terang!
— orang yang di luar (Kerto Kebo) berdehem.
Nah, dengar itu! Itu tentu batuknya pak Djojo. Aduh bune, gimana ini …… sudah celaka betul
kita.

Kerto Kebo:
Kulanuwun!

Bapak:
Bagaimana, Mu? Ini sudah jelas pak Djojo!

Emak:
Gimana, pak! (gemetar) Saya kok juga gemetar!

Bapak:
Kamu yang buka, Mu! (gemetar)

Emak:
Kamu saja, pak!

Simbah:
Ayo, dibuka saja, itu ada tamu. Mana tadi yang bapak asuh, ayo buka!

Bapak:
(gemetar – takut) Bbbaaikknya …… baiknya bapak saja yang buka.
— Simbah perlahan membuka pintu.
— Kerto Kebo muncul di muka pintu.

Kerto Kebo:
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Permisi, pak! Saya datang lagi.
— Bapak dan Emak membelakangi, jongkok takut.
Lho, ini bagaimana? Saya ini tamu, pak! Saya Kerto Kebo.
— Bapak berbalik bersama Emak – memandang kaget kepada Kerto Kebo.

Simbah:
Oo …… jadi saudara itu pak Kerto Kebo? Bapaknya Kempul. Mari sini, duduk sini.

Kerto Kebo:
(keras) Saya datang ke sini lagi mau menerima jawaban Bapak. Eh, kenapa kalian jadi begitu?
Takut sama saya. Oh, sori, ini brengos saya baru saya pelintir. Bagaimana pak, apa sudah
dirundingkan sama keluarga.

Simbah:
Soal Sumeh, kisanak?
— Kerto Kebo mengangguk.
Wah, itu sudah dibicarakan. Sebab ya, bagaimana lagi toh akhirnya memang harus begitu.

Kerto Kebo:
Sudah dibicarakan. Bagus! Bagus! Memang sudah takdirnya anak bapak itu jadi menantu
saya!

Bapak:
Tapi …… tapi ……

Kerto Kebo:
Aaa …… saya ngerti maksud bapak. Bapak khawatir ta kalau Sumeh jadi mantu saya? Jangan
khawatir! Kalau memang toh bapak tidak ada waktu buat mengasuh Sumeh, biar saya asuh!
Lha wong dia itu bakal mantu saya, rak ya begitu ta, mbah?

Simbah:
Wah, betul itu kisanak. Betul itu!

Kerto Kebo:
(tegas – mantap) Karena itu, Sumeh nanti bakal saya boyong. Saya tidak menyesal jadi
besan bapak. Karena mulai sekarang saya jadi bapak asuhnya Sumeh!

SELESAI, LAYAR DITUTUP


