


Di rekam di:
Bukitduri/Manggarai

B. E D Y  S E T Y A  BU D I

Panggilan: Budi,But 
Kelamin : Laki-laki 
Lahir : Gombong (Jawa) 
Keturunan: Jawa 
18 tahun di Jakarta 
Umur : 2 5  tahunan 
Pekerjaan: Pegawai Biasa

I* Ida/Farida
Panggilan: Dah,Id,Idah,Tante 
Kelamin : Perempuan 
Lahir : Jakarta 
Keturunan: Jakahta 
Dari kecil di Jakarta 
Umur : 35 tahunan 
Pekerjaan: Suami supir Perusahaan 
Hubungan : Isteri om Edý

D, Daniel
Panggilan: Dani1,Nil 
Kelamin : Laki-laki 
Lahir : Jakarta 
Ke turunan: Indo 
Dari kecil di Jakarta 
Umur : 1 6  tahunan 
Pekerjaan: Sekolah 
Hubungan : Anak pungut Mamih

M. Mamih
Panggilan: Mamih,Mih
Kelemin : Perempuan
Lahir : Jakarta
Keturunan: Jawa
Dari kecil di Jakarta
Umur : go/60 tahunan
Pekerjaan: Ikut anak
Hubungan : Orang tua dari Farida



A. Ibu Supartini
Panggilan: Bu Tin,Bude Tin,Tante Tin
Kelamin : Perempuan
Lahir : Malang
Ke turunan: Jawa
Umur : 39 tahunan
Lama di Jakarta
Pekerjaan: Suami Pangsiunan Militer 
Hubungan : Orang tua Edy

C, Ayah Soemarsona 
Panggilan: Pak Stun 
Kelamin : Laki-laki 
Lahir : Semarang 
Keturunan: Jawa 

Lama di Jakarta 
Umur : l g / $ 0 tahunan 
Pekerjaan: Pensiunan Militer 
Hubungan : Orang tua Edy

E» Tamu
Panggilan:
Kelamin : Laki-laki 
Lahir :
Ke turunan: Jawa 
Lara di Jakarta 
Umur : 3^ tahunan 
Pekerjaan: Pegawai Yayasan 
Hubungan : Kawan Ayah Edy
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A.

T.

A.

T.

A.

T.

A.

Bodo amat.

Kaloq saya ndaq.

Saya udah liat Mamih yang sana,

saya bilang kalo dia udah punya

papih baru dia senang biarin.

Tapi satu waktu ini musti eariq.
/

Biar dia taoq . 0 , mami begini,

begitu. Nanti dia bisaq critaq 

tentang hal saya ini anak dua .

Iya.

Biar taoq jugaq penderitaqanya.

Tapi kita ... bentar-bentar 

kita liat susah, ayuq ikut sama 

saya. Gitu maoq saya, saya tinggal. 

Tapi jugaq sabar-sabar. Sekolah 

biar bener,

Iya.

Biar si maq tèrèq crèwèt. Sabar.

Nti malah seneng. Nanti bapaq 

ini dateng yang dari Manadó.

Tapi sekarang b¾losr. Biar susah- 

susah saya bilang ikut.

Iya.



T. Pokoqnya sekolah biar tenang,

kerja biar baiq. Berdoqa .

Sudah. 6 , ama sapa, berdoqa 

itu pokoqnya... 

bisa sabar.

A. Ayo silahkan.

Ayo silahkan.

M. Ayo dong dimakan, diminum.

A. Iya minum. Heqeh.

T. Daniel dong duluan.

M. La, ibunya musti duluan dong.

T. Saya masih pusing saya.

A. Ni anak mikir ni mamih.

\ .  Lagi diè si nggaq bisa si

dalam tempo dicritaqin, uda 

nggaq bisaq makan bener. Gado-gado 

ndaq abis. Apa tu yang dimakan 

gad¿-gad¿ udah makan, nanti sakit 

perut. A Jadi æ¿orr makan bener,

Bobi critaqin gitu.

Tadi belom liat apa lagi sekarang 

sudah liat.

A. Tapi papinya sayang, nggaq bolèh 

pergi-pergi, ya?



T. Heqeh.

A. Takut nanti kemana-mana main , gitu.
\

T. Dia takut, kalo sama Mbaq Etaq 

kan kebongkar rahasianya. Terus 

ketauan cuma .

A. Iya, iya.

La ini baru ketauan.

T. Bebas anaknya, ya, cariq kemana ...

D. 6 , ndaq ada itu.

T. Gitu, tapi dia jugaq bukan besar

sama sendiri .

M. Ðah, Dah.

T. Kan ada yang ngrawatin.
\
D. Dioper-oper kaloq saya.

A. Ha?

D. Dioper-oper.

(ketawa)

T. Dioper-oper.

Lantas itu kak4 q untungnya.

A. (ketawa)

T. Ses, untung tu kakèq yang ngurus

dia orang Menadó, janda , ndaq

punya istri . Meninggal diurus 

disitu, ini yang kasih mandi , 

dua orang. Apa lagi kita tu 3ayang



sama istrinya. Kedua suami istri 

orang Belanda ini, ya, maoq urus 

ini, ya, yang urus dia . Jadi 

trima kasih banyak, cukup. Jadi 

biar dia cràwèt kita sambil lalu.

A. Iya.

M. (kj)

A. Tapi, ya, harus sabar.

Itu kan papi-papinya sendiri . Yang 

kuàt, yang kuasaq kan papih. Yang 

cariq . Bener nggaq?

T. d, iya.

A. Itu ibu tiriqnya cr¿wèt masaq bodo .

Saya ikut orang tuaq saya.

T. Iya.

A, Ikut bapaq saya , kaloq basa Jawa
J* si ya.

T. Iya.

A. Bapaq saya gitu.

T. Kita jugaq bilang, kerja biar tenang.

Tolong dèh biar dia crèwèt. Kita 

kaloq sudah kerja biar. Asal jadi

anak jangan nyacat orang tuaq. Sebap 

jelek-jelèk jugaq dia sudah urus 

yang rawatinnya.
A . Hmqm.



T.

A.

T.

A.

T.

A.

V

A.

M.

D.

T.

M.

A&T.

D.

T.

_ . 4
I¾ -Lump¿Ft¾ kakeq sampeq meninggal 

disitu kan dikasih makan, tidur. 

Heqeh.

Na, ngasih makan berapa orang, 

satuq, duaq, si kakèq tigaq. Ya, 

maoq ndaq maoq kan sampèq si Belanda
r • l·Oi

ngurus makanan gimana,Amasih kecil. 

Iya.

Ini jugaq, ya, baru tigaq, empat6a mä din.
taon dia disitu. Belum lama jugaq.

A

Ayu dong.

A;fu tante, silahkan.

Silahkan.

Udah gedéq, saya baru taoq bapaq.

Nggaq taoq, saya sampá lupa nggaq

taoq kaloq ada bapaq.
/0.

Kamu tinggal diman¿ tadinyè?

Di Priuk no.

Priuk.

Di bu - dibuang sama siapa lagi?

(ketawa)

Bingung saya anak buangan.
Si

Dibuang sama itu kakeq yang sudah
A

meninggal.



M. Iya, itu jugaq kata omnyè.

T. Heqeh.

A.

T.

D.

A.

T.

D.

A.

\
D.

A.

M.

D.

T.

M.

T.

Lalu berapa, berapa taon, é, berapa 

bulan? Ketemu sama maminya sendiri. 

Taon , baru.

Umur dua belas taon, saya baru, baru 

taoq bapaq.

6 .
Heqeh.

Empat taon saya tinggal disana.

6, sampeq empat taon, ya, gitu, ya #

-e½k ketemu yang bapaq yang ini, 

papinya yang asli.

Baru empat taon.

Jadi diè itu, jadi tu anak 

diimbal-imbalin bener itu.

Disono tinggalnyè sama siapa, 

ama orang Endonesia, apa orang 

Menadoq?

Orang Menad¿.

Orang Menad¿. Paq Meraung.

Tapi udah kakèq-kakeq kerjanya 

kostor di gereja.

Heqeh.
kítSjan

Dia yang merawat die, ya, harian bukan?



A. Sekarang udah matia kakeqnya?

T. Udah. Ini yang ngurus, yang

kasih mandi ini beduaqan.

A. Hm

T. Biar deh udah cukup. Kita jangan 

crèwèt sama dia, ya?

A. Iya.

M. Tapi kaloq sana, mamahnya ada?

T. Yang mana?

M. Ada istri nggaq tu? Opa-opa«^»

T. Nggaq ada. Nggaq ada koq.

A. Ayo silahkan makan silahkan a .jo ·

M. Ayo.

Udah koq.

A. Silahkan, silahkan.

Airnya dong, ayo naq.

T. Hebat, ya, berkatnya luar biasa, ya? 

Pengènya dia nèngok saya tinggal 

dia, at¿ sudah ketemu, ini malah 

dikasih keluarin berkat banyak.

A. (ketawa)

D. Ketemu belum kerjaq. Belum bisa 

bantu apa-apa.

A. Ndaq apa-apa. Pokoqnya kan ketemu.

Maminya kan seneng. Idaq jugaq seneng.



D. Tapi saya rasanya nggaq enak kan 

bener nggaq.

T. Nggaq apa-apa.

D. Lo ini saya, wah belon...

I. Budi diem ajè lagi.

A. Biarin dah nggaq usah.

I. Nggaq.

Tadi diem ajà.

T. Ses, pèngènye di¿, die belom,

belom maoq dateng.

"Aduh, nggaq punya apa-apa aku 

dateng ah biarin. Aku juga 

tadi bilang, aku belum punya apa-apa.

^  Aku juga belum kerjaq.”

M. Cobaq kaloq ama saya, saya suruh

jadi kloser aja sekalian. Di rumah

piatuh.

T. Hm tuh.

(ketawa)

M. Bener. Daniel mah kaloq diluar jadi

nggaq karuan.

T. Heqeh.

M. Tadinyè mau dibikin sanggar katolik.

T. Heqeh,



Ida.

M. Udeh keburu kejumput malingnyè.

T. Heqeh.

Ini tadinya kan sekolah di Priuk,
4 ¢¡«îíj (’W*.

tapi di Bahari.

M. Tadinya mau masukin katolik.

D. Jadi man±^. mami^Jibawaqin. ... (kj) 

M. Di situ dulu pondokan belakang

yang tempat saya...

A. Kan kemarin begini T¾egird ) dah ,
wdah, koq aku nggaq ngerti kamu 

gendong-gendong anak/7 "Kan saya 

kerja, tante. Kaloq saya kerja, 

anaknya digèndong Mamih. Ini 

diemong ama Mami h."

T. Heqeh.

A, "Ntar kaloq udèh kerjaq, saya pulang 

saya gendong, Mamih bebenah."

Katanya begitu.

M. Tu bapaq tu.

A, Ini, om, masih sodaraq jugaq.

(ketawa)

T. Aduh ¿mnya banyak bener, ya?

G. Nggaq# permisi.

A. Sodaranya Mamih, mas, paq, itu.
G. Iya.

Mari, masuk.



M. Sini, sini dukuk, silahkan duduk.

A. Disini aja duduknya.

M. Nggaq} sini aja > bude.

A. Ayo.

M. Silahkan duduk.

A. Silahkan } nak.

M. Silahkan duduk.

T.

M.

· \

T.

M.

T.

M.

D.

M.

T.

M.

T.

Koq nggaq dikasih fcue die Daniel. 

Gobaq Daniel kasiqin, bisaq die.

Nggaq mau , nggaq bisaq.

Nggaq bisaq makan sendiriq.

Nggaq bisaq. Jadi banggaq.

Jadi nangis.

èmang uraurnyè, umurny^ ud¿h berapa siq

Sembilan. Kaloq disuapin maoq .

Kaloq disuruh makan sendiri , nggaq

maoq.
/0, belom bisaq.

Nggaq maoq makan. Ni kaloq kegreget 

nangi s.

(kj)

Itu perempuan apa?

Perempuan.

Namanya siapa dia?

Rita.

Rita?



M.

D.

M.

Ni kuda nih. Nih.

¾ )
Tu maèn tu sama mpus.

A/t*
Ni pu», «al·-pusV.· nih.

Ni anak ngantuk rasanya nggaq enak. 

Ayo dong disambi aèrnyè.

t¾)
Ayo dong, jangan malu -malu .

Iya, biar.

A j ¿  dong, jangan malu - malu dong. 

Minum dong.
(fcj)
Nanti kaloq sering dateng diè kenal. 

Ayo dong airnyè.

M .

T. Cuma masih panas.

M. Ayo dong minum dong.

Ayo kuehnyð dong.

ü c p

T. Ini kakaqnya malu , kaloq die nggaq 

ambil duluan.

D. Ses, ini, ses.

T. (ketawa)

Malu lagi kakaqnya.

(ketawa)

W

M. Ayo dong jangan malu - malu ah.



C.

A.

C.

A.

G.

\

E.
M.

G.

T.

C.

M.

G.

T.

Nanti hari Kemis apa belum kelar. 

Nanti malam antarkan aja kemari.

Ya? Ya, nanti malam, na pagi-paginya, 

orang yang trima ini, harap lagi 

kesini.

<5 , paq, tadi lupa . 

Udèh deh.

Tadi ada tamu, bersama óm. ̂  Jadi

nanti kaloq dari setengah enem, è,

jam setengah enem bapaq suruh , v
m  . c · [V ·kesono. Ada perlu lah udèh 

begitu ajè.

Ni nanti maoq berangkat. Ini 

saya bawanya.

Bu , berangkat, ya, bu .

Dah. (kj)

Saya tinggal dulu , ya?

Ya, ya, ya.

Masih agaq sibuk dikit.

Padè maoq pegi lagi?

Nggaq.
Nanti, sebentar hanya kemobil dulu .

Ya, sudah, sudah ketemu, nggaq gitu. 

Nanti kepèngèn ketemu, ketemu 

maminya, malah sakit. Besok Kemis d¾h.



D. Masaq nggaq ketemu dah.

T. Udah káwé nggaq usah ketemu.

Nanti ud¿h eaya cariq.

D. Heqeh.
T. Tauq-tauq èt ayuq saya ada angin ba¾q.

D. (kj)
T. Heqeh. Ka tanya mau ndon Pis dulu .

Nah tu, ndon Pis yang tauq.

D. Nggaq bilang gini dirumahnya itu ,

Joni nggaq tauqny¿... (kj)

T. Heqeh. Jangan bilang-bilang dulu

ada yang cariq tauq Daniel.

(ketal·ía)

• %  “ l>
D. Ntar nunggu.

«'i)
T. Gitu aja. Èmang diè sakit, ini

diè jugaq aturan. Die nggaq tau 

mati nggaq tauq jelas, óm Pis 

yang tauq.

I. Yèh, yèh. Kuèhnya mana? 0 , abis.

T. Ma¿nanya abis.

I. (ketawa)
M. Ud¿h ud¾h diem, diem dong, jangan

nangis. Orang ama Mami ah.



T. Heqeh.

I. (ketawa)

C. Bèbas aja deh bebas, ya.

I&T. (ketawa)

T. Ya, ya.
M. W6 , ngliat padènyè udèh mauq globakan.

G, He nggereng kayaq kucing.

M. Deh udèh b<$bèq.

Boboq.
I. (ketawa) Baru ketemu lagi kaliq.

T. Itu mangka nyè dia ngliatin

Daniel terus pusing lagi kaloq 

bilang baru seneng ketemu malah

I ̂  pusing. Tenang aja.

I. (ketawa)
T. Sekolah biar bener, ya.

D. Ya dong.
T. Sekolah tiga taon lagi, abis itu udah

bisaq cari duit ì udah,koq 

susah-susah amat.

I. Untuk gambar, ya?

c. Iya.

M. Foto nggaq nyimpenJ paq dè?

Fol, foto.

C. Anu, temen.

M. Ful.



G. Bukan.

M, Ayo bubuq.

I. Mauq makan.

Pusing, ketemu musing.

T. Pusing, malah dibilangin malah

pusing katanya.

I. Ni begini ni badanyè. (ketawa)

I. Dari mukaq mirip.

T. Mirip mangkanya, aku bilang.

I. Rambut.

T. Udah dari tadi .

|I^ Cumaq sayang ini perempuan.

B. Kaloq lagi lèwat, mampir aja.

D. Masuk aja.

T. Heqeh. Lewat disini aja kayaq

rumah sendiri , ya?

B. Heqeh.

T. Laper, aku laper, makan dong.

I. (ketawa)

T. Abis makan cuci piring.

Ntar timbain aèr. liah.

I. (ketawa)

B. Sini siq depan belakang dibukaq terus. 

T# Heqeh.



.D. í^.*

T o

B. Malem jam sebelas, ya? A Heqeh, y*.

T. Tadi aku kira bingung d±=Ès± f¿ U ¡

masuk tadi nah. Ni koq (¿ c jj

pos ansip. Tadi yang ini jalan

sini terus, terus, kan nanti disana

udah terlalu cepet. Inpeksi ni

strat. Kedepan lagi itu jadi
/

satu kan yang—  lupa nih. 0, bener f 

Kiq , sini kaliq, nti inget-inget 

aku mauq...

M. Kapan itu kantoran ansip, itu udah 

dikasih tauq.

T. E, kan , tapi ini jalanya salah.

• ^  Ini kaloq dari Bukit Duri sana

ada kesatu ini kedua . Ya, wé 

masuk dari kesatu.

M. Kan gang satu , gang dua , gang 

tiga..

T. Heqeh.

M. ... gang empat.

T. Untung aje terus inget. 0 , tadi

masuknya di Jalan Glatik.
/ \

Na, inget Jalan Glatik. 0 , sini deh. 

Na, kaloq di Jalan Glatik, liat 

pos hansip, masuk kerumahnya, udah. 

Terus dapet d¾h.



M. Pilek ni, Dah.

Jangan dimandiqin.

I. Ha, udèh rapi.

M. Pilek.

I. Udèh mandi , udèh apa.

M. Nah.

T. Jatoh dèh.

M. Jangan dikasiqin benyèk ah. Biar

bawaq sini bakal maèn, luarnyè 

jangan kasih.

I. Opiqnya mana?

Tadi Opiq jugaq tanyaq:

"Maq, itu siapa, maq?"

I ^  "Omnyè Opiq."

E, lari terus.

"Bukan," katènyè. (ketawa)

T. Si Opiq nggaq tauq diliat-liat siq.

I. Heqeh.

"Bukan," katènyè. "Tamuq ."

(ketawa)

Terus pergi ajè, nggaq bilang , biarin 

dèh. Pasti masuk, ngliatin ajè.

Ntar suaktu ketemu dijalan, ribut.

T. Ni, e, sudah punya Mami dah umur 

berapa?

I. Yang manè?



T. Yang ono.

I. Ya, antara lima lapan ¿ umurnya.

M. He , lima lapan?

I. Lima lapan.

M. Nem lapan.

I. Lima lapan. Taon tujuh belas.
M. E

I. Waktu taon tujuh belas diè.

T. 0, maq saya yang tuaqan, maq saya 

taon sebelas.

M. Tujuh belas èmang.

T. Tapi keliatanya muda...

I. Iyè, èmang, cuma kalah gigiq amè 

\  rambut dikit. (ketawa)

T. E, Tapi gugHp rasanya masih...A

I. Tapi saya juga¶^ masih ini, såhat kan.

M. Tapi kakaq ada?

I. Adè dinegri?

T. He

I. Semua kakaq dinegri.

Yang laki yang perempuan.

M. Dua kali digotong-gotong doktor.

I. (ketawa) Dua kaliq mauq matiq.

T. Wa ila.
Ajè

M, Dua kaliq mauq mati nggaq jadi-^scdd.



T. Abis belum ketemu Daniel jangan 

dulu matiq. Katanya.

I. (ketawa)
T. Sekarang udah ketemu Daniel

coba duluq.

M. Dibawa kedokter sini, nggaq diterimaq.

T. Hm

M. Lari ke Sibisèt, Sibisèt samp¿

lima kali jàksi.

T. Kantongnya ud¾h bol¿h dikasih

apa-apa ntar kaloq udèh mauq 

diburuq-buruq matiq , ya, boleh.

I. (ketawa)
Semantara belon jangan duluq.

M. Kasih åndrin ·

T&I. (ketawa)

T. Jangan dong.

D. Putus asa.

I. Apa tuh? Undangan, yè?

Tu ponakan semua ponakan.
( ¾ )

Ni kakaq,

C. He, 1 car·ft¾r , a¿U > k + lo

I. Tu ponakan lagi. 

6, aduh h¿batnye



I. Dari ayahnya ini.

T. Heqeh. Ye, abis...

M. Banyak, yè, famili dari ini.

I. Kakaqnya belon lama meninggal.
T. Ha

I. Kaloq kakaqnya belon lama meninggal. 
T. 6.

I.
T.

I.

T.

I.

M.

T.

I.
T.

I.

T.

Baru dua bulan.

Meninggal karna apa?

Sakit, mendadak, jatofi

dari, dari motor.

Jatuh dan terus meninggal?

Jato/i tapi nggaq ... lagi terus.

Jato¿) orang doang, situ ada yang

mauq nyebrang.

0, ya, pusing.

Darah tinggi .

Seperti budrek kali , yè?

Iyå, kayaq aku punya ipar jugaq gitu 
"ini

papinyapj±fc . Papinya ini punya 

kakaq yang saya tinggal di Kebon Nanas 

die gitu, cuma jatoh kamar mandi 

terus meninggal.

A, ini jugaq.

Orangnyè gemuJí.



O
 
X

I. Heqeh.

T, 0 , memang kaloq gemuk siq.

Berarti ... dia nggaq bisa^

mikir susah tauq-tauq glek 

palaq terus pusing.

M. Iya.

T. Kita aja orang sehat, kaloq udah
/

susah. 0, pikiranya kayaq terus, 

ampir-ampir aja ndaq kuat. Na, 

orang yang waras itu, apa lagi kaloq 

ada penyakit darah tinggi, émang susah. 

Sering pusing kepalanya.

I. Ita Ita .

G. (kj)

T. (ketawa) Abis tadi repot.

Ah, nggaq apa-apa. Kita raèmang 

keadaqanya begitu dèh.

I. Paq dé, ni Suliah, ni sini.

G. Hah, yè, udè dèh.

M. Punya paq dé manè?

I. Ini aje bu de nye minum duìu .

cti)
I. No Budi .

C. Tu sapi itu? Hèh?



A.

T.

I.

C.

A.

T.

C.

T.

I.

M.

I.
M.

I.
A.

l '

I.

C.

A.

M.

Ini omnya.

Heqeh...

Ini om siapè?

Ha, uda la itu ( dah.

Ni anak.

Heqeh. (ketawa)

Udah, Mam. Y¿, udah lah.

Itu sapa itu?

Itu sapa?

Ini siq udah dua kaliq.

0 , Budiq. Nyariqin Budiq.

Ada tamuq tadi .

Yang mana siq?

Nggaq tamu adiqnya.

Tapi nggaq punyaa anak.

Kan bapaqnya sayang jugaq.

La, ini anaknya dua. Tapi laki .
D j M-ua. r«ä

e, kayaq dá_Maraq sama ini, Budiq 

Ama Budiq.

6.
Satu bapaq lain ibuq 

Itu tu ... CCcj)  

Kan dibawaq.

gitu.



G. Tinggalnya dimana?

I. Na itu ...
C¡cj)

M. Situ , Bukit Duri .

G. Nggaq, orang tuanya?

M. Sekarang tinggalnya dimana?

Durèn tigaq.

I, Kayaqnya dulu kan bawa anak

perasaqan mana anak lo gitu, 

kata Ceq Uqung , bilang gitu.

T. (ketawa)
(L·¡)

I. Anakny^ dicolong.

"Ah, yang bener lo."

Na, buktinyè nggaq pulang-pulang 

sampeq sekarang.

**T. Na, sekarang kan udah ketemu.

(Ribut)

A. "Adèqnyè dibawa dulu , karna ada 

sodaraqnya yang di Kebayoran 

kepèngèn ketemu

"Tapi jangan lama - lama , ¿m."

Ini udah nangis aja



I.

T.

A.

G.

A.

T.

A.

T.

A.

Nangis emang, sampêq tiga hari 

nangis. Mauq kerja saya liatin, 
ampeq liwat í k ' j )  

man4 di4 Daniel? Saya bilang 

kemank ? Mamih b i1ang:

"Dibawa kabur amè bapaqny^."
Dià

(ketawa)

Padahal sering ma¿n kesini katanya

paq. Adèq ini udèh besar maèn sini.
/ .
0, belon tauq siq, ye?

Maen itu sama kawan-kawannyè, 

jalannya.

Sekarang udè tauq.

Sekarang udèh tauq, mauq nggaq mauq , 
ye, mampir.

Itu bingung sampe'q itu seperti apa? 

Nggaq abis-abis mikirnya.

Iya, sedeng baru sekali aja belon 

ketemu legaq bener dia.

Tadi ngomong kaloq begitu:

Saya anak buat onclang-onclangan," 

katanya sama bapaqnya.



C. Ya, nggaq udèh namanya, udah sama 

orang tuaqnya.

T. Lo, diè kan diambil dari ini , ses.

Ini dilempar lagi sama orang Manado 

satu, Meraung.

C. 6, iya.
A. Bapaqnya gitu, mam, anu papinya.

T. Jadi bukan dia rawat, kaloq dia

ngambil dia rawat siq bol¿h aja.

I. Yang merawat saya.

M. Mauqnya bapaqnya begini.

I. Soalnya diá dateng bawa penyakit

\  perut besar, badan segini } cobaq.

T. rru sakit katanya telinganya ntar

dengerin tu.

I. Mana itu kalo ntu, disentri, bagimana 

ni, Mam? Diobatin seakal-akalnya 

Mamih. Ahirnye, yè, ketulungan.

T. Heqeh.

I. Aduh la kemana Daniel saya bilang

Waktu itu masih kecil diè (ketawa)

D. Ini, ini saya punya.

I. Tapi ènaknyè cepet besar- saya bilang



M. Dor.

I. Saya suapin roti sedikit-sedikit,

segini-segini, nurut.

Kaloq saya lagi iseng, cariqin kutu 
dong.

00000
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