
EXT. JALANAN (MENUJU BIOSKOP A) - SORE

Joni kembali melihat Kakek Buta yang masih takut untuk 
menyeberang. Joni memutuskan untuk menolong. Setelah memarkir 
motornya, Joni mendekati Kakek Buta itu.

JONI
Udah berapa lama berdiri di sini, 
Kek?

KAKEK BUTA
Udah dua jam kali.

JONI
Ya ampun. Yok sama saya. Joni 
menuntuk Kakek Buta ke seberang.

Setelah sampai di seberang, Kakek Buta memegang wajah Joni.

KAKEK BUTA
Kalau nggak karena kamu, Kakek 
bakal nggak percaya lagi sama yang 
namanya kemanusiaan di kota ini.

JONI
Jangan gitu, Kek. Mungkin kalo 
Kakek tadi minta tolong langsung, 
pasti ada yang ngebantu. Jakarta 
masih dipenuhi sama orang-orang 
baik, kok.

Dari seberang jalan, Joni bisa melihat seorang MALING MOTOR 
mencuri motornya.

JONI (CONT'D)
Hei...!!!

Joni berlari mengejar motornya. Joni berlari sekuat 
tenaganya. Tapi secepat apapun dia berlari, tentu saja 
motornya berlari lebih cepat. Joni yang terengah-engah 
berhenti di dekat seorang POLISI LALU LINTAS.

JONI (CONT'D)
Pak, motor saya dicuri, Pak.

POLISI LALU LINTAS
Mana?

JONI
Ya udah dibawa kabur.

POLISI LALU LINTAS
Tadi kamu parkir di mana?

JONI
Di sana, di jalan sana.



POLISI LALU LINTAS
Kamu kunci nggak?

JONI
Nggak. Maksud saya cuman sebentar, 
cuman mau ngebantu...

POLISI LALU LINTAS
Itu salah kamu sendiri, kenapa 
nggak dikunciiii...

JONI
Iya tapi sekarang penyelesaiannya 
gimana?

POLISI LALU LINTAS
Ikut saya ke pos, bikin laporan.

JONI
Nggak bisa kita kejar dulu?

POLISI LALU LINTAS
Saya sedang nggak punya kendaraan. 
Tapi kalo kamu ke pos, mungkin akan 
ada rekan saya yang bisa bantu.

Joni memikirkan tentang filmnya. Dia harus mengantar film 
tepat pada waktunya.

JONI
Nanti deh, Pak. Saya mesti pergi.

POLISI LALU LINTAS
Tapi kamu mesti bikin laporan dulu! 
Joni menghentikan sebuah taksi dan 
naik.

POLISI LALU LINTAS (CONT'D)
(Berteriak)

Lain kali, di mana pun, kalau 
meninggalkan kendaraan harus 
dikunciiii!

CUT TO:

I/E. TAKSI - SORE

SUPIR TAKSI terlihat sangat ramah dan ceria.

SUPIR TAKSI
Selamat sore, Maaas.

JONI
Sore, Pak. Tolong ke Plaza 
Hallmark. Cepat ya, Pak.
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SUPIR TAKSI
Okkeeee....

Taksi mulai melaju.

SUPIR TAKSI (CONT'D)
Mau kerja atau belanja, Mas?

JONI
Kerja, Pak.

SUPIR TAKSI
Di mananya?

Joni sangat terganggu dengan keramahan Supir Taksi.

JONI
Mmmm... di bioskop.

SUPIR TAKSI
Oooo...

(Jeda)
Enak nggak kerja di sana?

JONI
Lumayan.

SUPIR TAKSI
Gajinya gimana?

JONI
Cukup.

SUPIR TAKSI
Kalo jawabannya cukup, berarti 
nggak cukup.

JONI
Beneran cukup, kok.

SUPIR TAKSI
Udah berkeluarga?

Joni mencoba untuk bersabar.

JONI
Belum, Pak.

SUPIR TAKSI
Umurnya udah berapa?

JONI
Mmmm... 22.

SUPIR TAKSI
Aaaahhh... Masih mau bebas, ya? 
Tapi kalau boleh saya kasih 
nasehat, jangan lama-lama. 
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Nanti nyesel kayak saya. Umur saya 
40, tapi baru sembilan bulan yang 
lalu kawin. Dulu saya nggak mikirin 
kawin sih, berantem mulu. Dulu saya 
pernah jadi preman. Tapi sekarang 
saya udah tobat.

Joni melihat jam tangannya, semakin cemas.

SUPIR TAKSI (CONT'D)
(Bangga)

Istri saya sebentar lagi 
melahirkan, Mas. Waduh saya seneng 
banget. Biarpun saya ikut menderita 
juga istri saya hamil. Ngidamnya 
aneh. Maunya selalu mukulin saya. 
Nanti sebentar-sebentar rambut saya 
dijambak. Kadang nendang-nendang 
saya. Bawaan bayi kali, ya. Saya 
yakin, pasti yang lahir bakal laki-
laki.

Joni berharap tadi dia tidak naik taksi yang ini.

SUPIR TAKSI (CONT'D)
Saya bersyukuur banget kalo yang 
lahir laki-laki. Soalnya sodara 
saya semua perempuan. Kalo Mas 
sodaranya berapa? Sabar Joni, 
sabar.

JONI
Empat.

SUPIR TAKSI
Yang laki-laki berapa?

JONI
Laki-laki semua.

SUPIR TAKSI
Waa... hebat dong. Pasti sering 
berantem, gitu, ya?

(Jeda)
Saya juga maunya punya anak empat. 
Laki laki semua. Tapi gara-gara 
saya nikahnya telat sih. Nggak tau 
apa saya sempat punya anak empat 
atau enggak. Makin tua kan sperma 
makin males katanya.

JONI
Yaaa mudah-mudahan bisa deh, Pak.

SUPIR TAKSI
Tapi saya udah bersyukur kok, kalo 
punya anak satu aja. 
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Saya nggak bisa ngebayangin kalo 
istri saya sampe hamil empat kali, 
terus empat-empatnya kalo ngidam 
selalu seperti ini, mukulin saya, 
nendangin saya. Masa empat tahun 
saya ditendangin terus, disiksa 
terus. Joni serasa di neraka.

SUPIR TAKSI (CONT'D)
Ini saya juga harus pulang cepat. 
Saya nggak mau nanti istri saya 
melahirkan, saya nggak ada di 
sampingnya.

CUT TO:

EXT. HALTE BUS - SORE

Di sebuah halte, seorang wanita, berumur sekitar 25 tahun, 
yang sedang hamil tua sedang menunggu bis, memegang 
belanjaannya, bersama dengan lima orang lain. Tiba-tiba dia 
merasa akan melahirkan. Kelima orang yang ada di sebelahnya 
panik.

CUT TO:

I/E. TAKSI - SORE

SUPIR TAKSI
Istri saya juga udah saya larang 
keluar rumah. Tapi dia sering 
bandel, sih, masih suka belanja 
sendiri.

Taksi itu melewati halte dan Supir Taksi melihat wanita hamil 
itu.

SUPIR TAKSI (CONT'D)
Nah, kira-kira istri saya hamilnya 
udah sebesar itu.

Joni tidak sanggup lagi menahan kesabarannya.

JONI
Denger ya, Pak. Saya capek, motor 
saya barusan dicuri orang...

Supir Taksi melihat wanita hamil itu dari kaca spionnya. 
Kekhawatirannya menjadi kenyataan.

SUPIR TAKSI
(Panik)

Astaghfirullah! Itu memang istri 
saya!
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Taksi berhenti dan mundur dengan tiba-tiba. Joni berpegangan. 
Tanya jatuh dan rol filmnya keluar.

CUT TO:

EXT. HALTE BUS - SORE

Supir Taksi keluar dengan panik mendekati istrinya. Joni 
membereskan tasnya.

SUPIR TAKSI
Ini istri saya!

PENUNGGU BUS PEREMPUAN
Bapak nggak ketuaan buat jadi 
suaminya?

SUPIR TAKSI
Kamu yang ketuaan buat jadi istri 
saya!

PENUNGGU BUS PEREMPUAN
Bapak cukup tua buat jadi bapak 
saya!

SUPIR TAKSI
Kamu cukup tua buat jadi ibu saya!

PENUNGGU BUS PEREMPUAN
Tua!

Penunggu Bus Perempuan kesal. Supir Taksi itu langsung 
memapah istrinya, dibantu orang lain, ke dalam tempat duduk 
belakang. Joni yang baru saja membereskan tasnya terjebak di 
dalam taksi.

CUT TO:

I/E. TAKSI - SORE

ISTRI SUPIR berteriak-teriak kesakitan dan langsung meremas 
tangan Joni. Supir taksi dengan panik menekan gas. Joni 
terperangkap.

JONI
Pak! Saya mesti ke Plaza 
Hallmark...

SUPIR TAKSI
Tolong pegangi tangan istri saya! 
Plaza Hallmark nggak bakal ke mana-
mana!
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SUPIR TAKSI (CONT'D)
(Panik)

Sabar, Sayang, sabar. Bentar lagi 
kita sampe di rumah sakit.

ISTRI SUPIR TAKSI
(Mengerang)

Aaaahh... Aaaah... Aaahhh..!!

Istri Supir Taksi meremas tangan Joni yang cemas.

SUPIR TAKSI
Udah keluar? Udah keluar? Belum 
kan? Sabar Sayang!

ISTRI SUPIR TAKSI
Aaaaarrrggghh...!

Istri Supir Taksi meraih kepala suaminya dan menjambak 
rambutnya. Supir Taksi berusaha terus menyetir dengan 
kepalanya ditarik istrinya ke belakang. Taksi jalannya mulai 
kacau. Joni semakin cemas. Istri Supir Taksi semakin 
menggila, menjenggut rambut suaminya semakin keras. Joni 
berusaha melepaskan jenggutan istri Supir Taksi dari kepala 
Supir Taksi supaya mereka tidak tabrakan.

JONI
Lepasin, Mbak. Lepasin!

SUPIR TAKSI
(Ke Joni)

Biar aja! Biar aja! Biar dia 
jenggut! Biarin!

JONI
Saya masih muda, Pak, belum mau 
mati.

Supir Taksi dalam suasana yang sulit itu melirik ke Joni dan 
tersenyum dalam kepanikan.

SUPIR TAKSI
Makanya cepetan nikah. Biar bisa 
bisa ngerasain saat-saat indah 
kayak gini.

Joni berhasil membuat istri Supir Taksi melepaskan 
jenggutannya. Istri Supir Taksi sambil terus mengerang lalu 
menendang-nendang tempat duduk suaminya. Dia juga berhasil 
menendang kepala suaminya. Supir Taksi berusaha menyetir 
dengan kaki istrinya di kepalanya. Joni benar-benar berada di 
neraka.

CUT TO:
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EXT. RUMAH SAKIT - SORE

Taksi masuk ke pekarangan rumah sakit dan berhenti tepat di 
pintu masuk. Dua orang JURU RAWAT langsung datang membantu 
membawa bangsal beroda.

CUT TO:

INT. RUMAH SAKIT (KORIDOR) - SORE

Istri Supir Taksi tetap mencengkeram tangan Joni sehingga dia 
terpaksa ikut menuju ruang bersalin. Kedua juru rawat itu, 
satu laki dan satu perempuan ikut mendorong bangsal beroda 
itu. Satu tangan Istri Supir Taksi menggenggam tangan Joni 
dengan keras sedangkan tangannya yang satu lagi menjambak 
rambut suaminya sambil menjerit-jerit. Di depan ruang 
bersalin, sudah ada DOKTER yang menunggu.

DOKTER
(Ke Joni)

Bapak boleh masuk.
(Ke Supir Taksi)

Bapak tunggu di luar aja.

Sementara itu, istri Supir Taksi tetap berteriak-teriak.

SUPIR TAKSI
Lho, kenapa saya malah nggak boleh 
masuk?

DOKTER
Suaminya boleh masuk. Orang tuanya 
tunggu di luar saja.

JONI
Saya bukan suaminya.

SUPIR TAKSI
(Kesal)

Saya suaminya. Kasih tau dokternya, 
Sayang.

ISTRI SUPIR TAKSI
Nggaaaaaak...!! Aku nggak mau punya 
suami tua kayak kamuuuuu...!!

DOKTER
Ya udah, dua-duanya masuk aja!

Istri Supir Taksi langsung didorong ke dalam.

CUT TO:
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INT. RUMAH SAKIT (RUANG BERSALIN) - SORE

Dia mengerang kesakitan dan tetap mencengkeram Joni. Sampai 
akhirnya Istri Supir Taksi mengerang dengan sangat keras, 
bayinya akan segera keluar!

DOKTER
Dorong...! Dorong, Bu...! Kepalanya 
udah keliatan.

SUPIR TAKSI
Laki-laki apa perempuan??

DOKTER
Belum tau, Pak. Tapi cakep.

SUPIR TAKSI
Denger, Sayang? Anak kita ganteng.

DOKTER
Belum tau laki apa perempuan!

SUPIR TAKSI
Pasti laki.

(Ke Joni)
Menurut kamu juga laki, kan?

SUSTER 1
(Culun)

Biasanya bisa dilihat dari 
ngidamnya, Pak. Kalo ngidamnya yang 
asem-asem, biasanya perempuan.

SUPIR TAKSI
Dia ngidamnya nyiksa saya terus. 
Pasti laki.

ISTRI SUPIR TAKSI
AAAARRRGGHHH....!!!

Istri Supir Taksi melepaskan cengkeramannya dari Joni dan 
menjambak suaminya.

SUPIR TAKSI
Tuh, kan?

Joni lepas, tapi secara tidak sengaja Joni melihat bayi 
keluar. Joni terbelalak, syok, dan pingsan... dan bermimpi.

CUT TO:

BLACK

FADE IN:
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EXT. TAMAN BERMAIN - PAGI

TIGA ANAK LAKI-LAKI sedang bermain.

ANAK KECIL 1
Aku nanti kalo udah besar mau jadi 
dokter.

ANAK KECIL 2
Kalo aku mau jadi bintang film.

ANAK KECIL 1
Bintang film kalo nggak ada dokter 
nggak bisa berobat.

ANAK KECIL 2
Kan bisa berobat ke dukun.

ANAK KECIL 3
Papa Mama aku nggak pelnah pelcaya 
sama yang belbau supelnatulal.

ANAK KECIL 2
(Mencibir)

Papa mama kamu percaya satu sama 
lain juga nggak.

ANAK KECIL 3
(Sedih)

Kamu jahat.

ANAK KECIL 1
Joni, kamu nanti mau jadi apa?

Untuk pertama kalinya kita bisa melihat Joni Kecil.

JONI KECIL
Aku... mau jadi pengantar rol film.

Ketiga teman Joni mentertawakannya. Tapi ketiganya kemudian 
melongo saat Angelique, tetap sebagai wanita dewasa, datang 
dengan elegannya.

ANGELIQUE
Aku bangga kamu jadi pengantar rol 
film, Joni.

ANAK KECIL 3
Aku juga mau ngantel lol film, ah. 
Joni Kecil merasa menang.

ANGELIQUE
Tapi sekarang kamu mesti bangun, 
filmnya udah mau putus.

Joni Kecil melongo.

CUT TO:
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INT. RUMAH SAKIT (RUANG BERSALIN) - SORE

Ketika Joni membuka mata, Dokter dan Perawat sedang 
memeriksanya. Joni langsung sadar bahwa dia harus bergegas ke 
bioskop.

JONI
Mati gue! Udah berapa lama gue 
pingsan?

Supir Taksi memperlihatkan ANAK BAYI-nya kepada Joni.

SUPIR TAKSI
(Bangga)

Bayinya laki-laki, Mas. Saya mau 
kasih namanya sama kayak nama Mas. 
Nama Mas siapa?

JONI
Damn!

Joni berlari.

SUPIR TAKSI
Dem?! Dem apa?!

Joni sudah pergi.

ISTRI SUPIR TAKSI
Dem Gunadem?

SUPIR TAKSI
Hmmm... Bagus juga.
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