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Dita Khocan

Scene 1

1.1 Potong Poni

Geganjenan gak jelas udah jadi hobyku sejak kecil, bahkan 
sebelum sekolah sekalipun. Hehehe…, dasar centil. Semua 
itu tentunya berkat turunan ibuku. Ibuku adalah mantan 

penyiar di stasiun televisi milik pemerintah yang sekarang 
juarang buanget di tonton sama anak-anak Indonesia. Padahal 
dulu sebelum ada stasiun televisi swasta yang menjamur seperti 
sekarang, stasiun televisi inilah yang menjadi idola. Jadilah ibuku 
termasuk wanita yang cukup terkenal di daerahku. Duh senangnya. 
Hehehe… 

Aku sering ngeliat si Emak dandan. Mulai dari pake lipstick 
sampe eye shadow. Kadang kalau lagi kambuh ganjennya aku 
sering duduk disamping meja rias ibuku buat ikutan minta 
dipakein make up. Kalo ibu lagi latihan ngafalin naskah berita 
aku sering ngikutin gaya ibuku di depan kaca dengan riasan tebal 
sambil ngoceh ngalor ngidul baca berita ala ku sendiri. Walhasil 
sering ngrecokin dan membuyarkan hafalan ibuku. Kalo udah gitu 
pasti aku langsung diusir suruh mandi. Hehehe…

Dulu juga waktu aku masih blo’on (dulu.. Sekarang masih 
gak?? Hehehe), aku sering nongkrongin ibuku di depan TV karena 
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Gokiel Mom

ingin melihat ibuku muncul disana. Dengan polosnya aku pernah, 
ngetok-ngetok layar tivi sambil bilang:   

“Mamah..mamah.. Mamah kapan pulang?? Mah..mah…” 
kataku bersemangat, serasa ibuku bisa lihat dan denger 
aku.

Kalau udah melihat adegan dodol tadi, pengasuhku waktu 
kecil langsung bilang,

“Dek, mamah gak bisa denger adek ngomong..”. Aku 
semakin bingung,

”Mamah masuk ke tivi nya lewat mana Kak Doce?” 
kataku polos.

Kalau udah gitu pengasuhku bingung jawab apa. Bahkan kalo 
giliran iklan aku sering nangis histeris, karna gambar ibuku hilang. 
Aku kira ibu hilang ditelan TV. Dasar dodol!

Oh iya, nama pengasuhku itu Dorce. Karena masih kecil 
aku cuma bisa panggilnya Kak Doce. Ya, dia banci. Tapi dia baik 
dan perilakunya bener-bener keibuan kalau lagi mengasuh 
aku. Tapi kalo lagi diminta benerin genteng keluar dech betis 
kesebelasannya. Hahaha... (Multifugsi). Kak Dorce lama ikut 
bekerja dengan nenekku, bahkan sampai nenekku meninggal, baru 
dia mengakhiri masa jabatannya sebagai pengasuh multifungsi itu. 
Ngasuh anak kecil sampe nenek-nenek mah jago, masak hayuk, 
benerin genteng ok! Hebatlah pokoknya! Aku dengar, kabarnya 
sekarang Kak Dorce sudah berubah kembali menjadi laki-laki 
tulen. Alhamdulillah...

Kembali ke geganjenanku dan waktu kecil, pernah aku lihat 
ibuku memotong poninya sendiri. Aku lihat ibuku pegang sisir 
dan gunting trus potong poninya sendiri. Nah, aku yang dodol 
ini pernah coba mau potong poni sendiri.  Aku berkaca, ku lihat 
poniku sudah nutupin setengah mataku. Aku kedip-kedipin 


