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Puji tuhan YME, akhirnya novel ini beres dong. Huhu 

mamah mau nangis beneran ini (yuyu). Setelah berhari-hari 

nahan ngantuk, nggak ngerjain tugas, nahan laper, nahan haus 

akhirnya beres juga ini novel. 

Aku mau bilang makasih banyak buat orang tua aku 

yang udah bersedia menjadi donatur utama pembuatan novel ini 

(saranghae eomma appa). Baekki juga yang udah sering banget 

ngasih masukkan, Ladiesku yang sering mengingatkan tapi 

mengingatkan doang nggak pernah dikerjain (semangat ladies), 

temen-temen sekelas juga yang udah ngasih banyak referensi, 
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sama satu lagi Arifa yang udah minjemin tumblr yang niatnya 

buat nambah suasana malah jadi ngantuk. Tapi nggak apa-apa. 

Makasih semuanyaaaaaaa.  

Dan nggak lupa juga Kajul sebagai teman sambatku yang 

udah banyak kasih semangat ke aku. Tanpa Kajul aku nggak 

yakin bisa kuat lanjutin novel ini. Dan mungkin tokoh Bhima juga 

nggak bakal lahir. Makasih banget sama kalimat-kalimat 

penyemangatnya yang suka bikin terharu 

Pembuatan novel ini nggak bakal bisa selesai kalo nggak 

ada unsur pendukung, kaya lagu-lagunya Isyana Sarasvati dan 

JKT48. Buat kalian jangan lupa streaming lagu mereka ya. Asik 

banget sumpah. 

Kalian yang udah baca novel ini, aku mau bilang banyak-

banyak makasih karena udah sempetin waktu berharga kalian 

buat baca ini. Aku sadar banget kalo novel ini masih 

jauuuuuuuuuuh banget dari kata sempurna, jadi aku bakal sangat 

mengapresiasi kalo kalian mau ngasih kritik dan saran yang 

membangun sehingga aku bisa memperbaiki tulisan aku 

dikemudian hari. Kalian kalo mau ngasih saran bisa DM yah ke 

@snshynn__ (jangan lupa follow aku oke) 

Buat adek-adek ku tersayang yang senasib dikasih 

tugas beginian. SEMANGATTTTTTTT JANGAN NUNGGU DEADLINE. 

Sumpah itu nggak enak banget deh. Tapi kalian juga harus 
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berterima kasih kepada bapak Sopyan Munawar yang udah 

ngasih tugas ini ke kalian. Karena berkat beliau kita semua jadi 

berani untuk memulai jadi seorang penulis. 

Aku orangnya introvert terus pemalu juga, jadi maaf 

yah kalo aku nggak bisa ngomong banyak disini. Tapi percaya deh 

aku orangnya asik kok kalo kalian sudi berteman sama aku. Ya, 

tipe-tipe pemalu yang malu-maluin sih sebenernya. 

Udah ah kepanjangan kayaknya. Intinya disini aku mau 

bilang banyak-banyak makasih ke semua orang yang udah ngasih 

big support dan big love. Big love for you too kawan-kawan <3 

 

 

McDonalds Dramaga, November 2019 

Reval Furqon 

 

 

 

*By the way aku bawa-bawa nama tempat makan 

jatohnya promosi nggak sih? 



 

iv 
 

 

 

 

‘Di kota itu, semua kenangan ‘kan 

dimulai dari awal’ 

 

- PEMBATAS PERGANTIAN HARI CINTA -  
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“Buna, ayo kita berangkat sekarang !” 

Teriak bocah lelaki itu begitu antusias. Dengan 

wewangian khas bayi yang menyerbak, ia terus menagih 

janji kedua orang tuanya untuk mengajaknya ke taman 

bermain yang sudah ia dambakan sejak seminggu yang 

lalu. Salahkan kedua orang tuanya yang dengan 

mudahnya mengucap janji padahal belum tentu mereka 

bisa menepatinya. Dasar manusia. 

“Iya adek, sebentar yah. Ayah kan masih belum 

selesai. Tuh liat masih banyak kerjaannya.” 

 Ujar seorang wanita paruh baya yang dipanggil 

buna itu dengan suara sesubtil mungkin agar matahari 

kecilnya tidak merajuk. Walaupun sebenarnya tetap saja 

matahari kecilnya itu merajuk dan mengerucutkan bibir 

kecilnya. Ya setidaknya ia sudah berusaha. 
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“Ah ayah, kan Bhima udah minta dari minggu 

kemarin. Ayahnya sibuk terus, terus janjinya bakal kesana 

sekarang. Kok malah ngurusin kerjaan lagi sih.” Ujarnya 

dengan suara nyarik ditambah nada yang menuntut. 

“Adek gaboleh gitu ah, Ayah juga kan kerja buat 

beli mainan adek, beliin baju baru buat adek. Nanti kalo 

ayah ga kerja kamu gabisa punya mainan baru lagi lho. 

Mending main aja yuk sama Buna, Buna jadi putrinya 

terus adek jadi pangerannya gimana?” Wanita separuh 

baya itu masih terus berusaha agar ringikan dari si kecil 

bisa berkurang atau mungkin berhenti. 

“Gamau ah Bun, bosen. Pokonya Bhima maunya 

ke taman bermain sekarang, kalo ngga sekarang Bhima 

ngga mau sekolah, ngga mau makan, pokonya Bhima 

ngga mau ngapa – ngapain.” Setelah ultimatum itu lancar 

disampaikan, bocah lelaki itu lekas membalikkan 

tubuhnya dan menyilangkan kedua tangannya didepan 

dada persis seperti yang pernah ia lihat di televisi, ketika 

seseorang sedang merajuk. 
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“Adek gaboleh ngambek gitu ah. Yaudah sebentar 

dulu ya, Ayah rapihin dulu kerjaan ayah. Adek ganti baju 

dulu aja, siap – siap. Udah gitu kita berangkat yah.” Yang 

menjadi biang masalah akhirnya angkat bicara, 

memberikan keputusan yang dianggapnya terbaik. 

Sepertinya lelaki itu sudah terlalu pusing dengan kerjaan 

yang harus ia urus. Atau mungkin ia sudah tak tahan 

mendengar rengekan kesayangannya. 

“Yeeyyy!! Bhima sayang Ayah pokoknya. 

Sebentar ya yah, Buna ayo kita siap–siap! Bhima mau 

pake tas yang dolpino itu yah Bun.” 

Sang matahari kecil itu bersorak penuh 

kemenangan tanpa mengetahui bahwa dewi Moirai; sang 

tiga dewi takdir sedang bermain–main dengan gunting 

dan benang kehidupan kedua orang tuanya. 
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‘Yang berduri tak dirawat. Kau kira selamanya mereka 

akan percaya? Tapi maaf waktu telah tiba’ 

 

– LEXICON 



 

The Beautiful of Eglantine | 5 
 

 “Sumpah yah, Bhima tuh kalo aja rajin senyum 

sama ramah pasti gue bakalan suka sama dia. Lu tau kan 

gimana dia ? gue kalo udah pas-pasan sama dia terus ngga 

sengaja tatap-tatapan berasa gue bakal jadi patung batu 

gitu. Apa jangan – jangan dia tuh peranakan medusa kali 

ya, atau Nyi Blorong?” Ujar seorang gadis yang duduk di 

dekat pintu masuk, yang sedang bercerita kepada lawan 

bicaranya. Ia bercerita dengan sangat antusias sampai-

sampai aku bisa melihat seribu ekspresi yang ia keluarkan 

untuk kalimat sampahnya. 

 Mau aku beritahu salah satu rahasiaku? Sebenarnya 

tanpa aku memerhatikan mereka aku sudah tau apa yang 

mereka lakukan. Apalagi selain bergunjing? Sempat 

terpikir oleh ku tentang apakah mereka tidak ada kegiatan 

lain selain bergunjing dan terus bergunjing? Apa 

dikehidupan sebelumnya mereka adalah agen rahasia? 



 

The Beautiful of Eglantine | 6 
 

Kenapa mata mereka selalu berhasil menangkap apapun 

yang dapat menjadi topik gunjingan? 

 “Eh diem deh, itu orangnya udah dateng bodoh. 

Mampus lo.” Gadis lain yang sedang berhadapan 

dengannya menginterupsi perkataannya. Sepertinya ia 

tidak sadar bahwa aku sudah terduduk rapi dikursi-ku 

sedari tadi, mendengarkan apa saja yang mereka katakan 

walau hanya sayup-sayup yang bisa kudengar tapi aku 

paham betul pembicaraan mereka. 

 Ternyata mata mereka tidak se-awas yang aku 

pikirkan selama ini. Atau mungkin memang keberadaanku 

yang tidak dihiraukan oleh mereka. Ya, tapi aku tidak 

begitu peduli juga. Untuk apa juga aku memerhatikan 

orang yang masa hidupnya hanya sampai ketika angin 

muson barat berhenti bertiup, lebih baik aku biarkan saja 

mereka bergunjing. Barang kali saja Hades dan 

Persephone sedang membutuhkan cerita – cerita dari 

dunia atas untuk hiburan, atau mungkin putri Justicia yang 

bosan dengan timbangan bisa beristirahat sambil 
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mendengarkan cerita dari gadis tersebut. Akan menjadi 

sebuah kebaikan bukan ? 

 Sepertinya aku belum bercerita tentang diriku 

sendiri. Tak perlu bingung tentang alasan mengapa aku 

bisa mengetahui kapan mereka berdua mati. Tenang saja, 

aku bukanlah seorang grim reaper dengan tongkat sabit 

ditangannya yang dikirimkan tuhan, dan juga aku bukan 

Thanatos yang diberikan kebebasan oleh Hades untuk 

menyabut nyawa siapapun yang diinginkannya. 

 Aku hanya manusia tidak normal yang sangat 

disayangkan tidak mendapatkan kebaikan dari Demeter 

ataupun Hekate. Sepertinya aku pernah berurusan dengan 

sesuatu yang membuat Hera marah sehingga ia 

memberikanku kotak pandora yang dengan bodohnya aku 

buka. 

 Aku diberikan sebuah keistimewaan yang sekaligus 

merugikan, untuk dapat melihat deretan angka diatas 

kepala orang lain. Bukan angka yang sembarang, 

melainkan angka yang menunjukkan kapan orang tersebut 
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akan mati. Menyenangkan? Tentu saja tidak, sudah 

kukatakan bahwa ini sangat merugikanku. Aku begitu 

tersiksa dan sangat menyakitkan. Aku merasa seperti 

Daedalus yang harus kehilangan Icarus karena berhasil 

dikendalikan dengan rasa egois serta rasa penasaran yang 

tinggi. Andaikan sang maha pemurah mau 

mendengarkanku, aku berharap nyawa mereka bisa 

dikembalikan dan apabila berkenan ambil saja nyawaku. 

Sebab aku, benci diriku sendiri. 

 kringgg 

 Baiklah kalian harus bersabar jika ingin mendengar 

kelanjutan kisahku yang sudah kupastikan akan sangat 

panjang. Karena bel pertanda masuk telah berbunyi yang 

artinya aku harus bersiap-siap karena seorang guru akan 

masuk dan memberikan materi yang nantinya akan 

dibahas. 

 Namun yang anehnya adalah, seingatku pelajaran 

pertama hari ini adalah bahasa Indonesia, tetapi mengapa 

walikelas-ku yang notabene-nya adalah guru sejarah 
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Indonesia masuk ke kelas? Ya walau sebenarnya itu tidak 

terlalu penting untuk saat ini, karena atensi ku atau 

bahkan atensi satu kelas telah direbut oleh seorang gadis 

dengan gaya rambut ponytail yang berjalan mengekori 

walikelas-ku 

“Selamat pagi semuanya, gimana tugas proyek 

yang bapak kasih udah sampai mana perkembangannya?” 

Pertanyaan yang tak terduga itu sukses membuatku 

kembali memberikan atensiku sepenuhnya kepada beliau . 

Aku pikir ia akan memperkenalkan gadis yang sekarang 

berdiri disampingnya menghadap ke arah bagian belakang 

kelas. 

“Bapak apaan sih, itu ada keindahan disamping 

bapak bukannya dikenalin malah nanya hal yang enggak - 

enggak” suara protes diiringi canda terdengar dari meja 

didepanku. 

“Iya – iya, ya ampun kalian ini semangat banget 

kalo liat yang indah – indah,” balasnya dengan mencibir 

secara halus. Tak lama ia melanjutkan kalimatnya 
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“Yaudah kamu kenalin diri kamu yah dihadapan temen – 

temen.” 

“Baik pak,” gadis itu pun maju selangkah dan 

menarik atensi seluruh kelas. “Kenalin semuanya, nama 

aku Hansa Lastmi Ashika, tapi aku lebih suka dipanggil 

Ashika. Salam kenal.” 

“Hansa Lastmi Ashika, Angsa cantik pertanda dari 

tuhan namun setajam pisau. Aneh.” Itulah yang 

setidaknya aku gumamkan ketika mendengar namanya 

yang mempunyai sisi bertabrakan. Lagipula kenapa ia 

lebih suka dipanggil Ashika ? 

Harus kuakui memang dia secantik angsa. Kulitnya 

yang putih, jari – jari lentiknya, dan mata hitamnya sudah 

cukup merefleksikan bahwa dirinya adalah odette yang 

sedang bermetamorfosis. Tetapi sebenarnya bukan itu 

alasan mengapa aku memperhatikannya. Aku, tidak 

melihat adanya tanggal diatas kepalanya. Apakah 

kelebihanku mulai memudar? Atau hanya tubuhku saja 

yang lelah sehingga kelebihanku seakan memudar? 
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“Oke, cukup untuk sesi tanya jawabnya. Sekarang 

kamu boleh duduk di bangku kosong itu.” Suara wali 

kelasku membuyarkan lamunanku. Kemudian ia 

mengarahkan gadis itu untuk duduk dibangku kosong, 

disamping mejaku. 

 Sejujurnya aku masih penasaran dengan tidak 

adanya deretan angka diatas kepalanya. Memang tidak 

semua orang bisa aku lihat deretan angkanya, ada orang 

yang tidak dapat aku lihat. Tapi itu aku sendiri, dan 

deretan angka juga tidak akan terlihat bila dicermin. Tapi, 

siapa dan apakah dia ? 

“Halo, gue Ashika. Semoga kita bisa temenan yah 

Abhimanyu Chandrakumara.” Ujarnya secara tiba – tiba 

dan tanpa aku sadari ternyata ia sudah duduk dibangku 

kosong tersebut. 

Aku hanya tersenyum sebagai balasannya, 

mencoba untuk seramah mungkin dengan orang baru. 

Kemudian ia membalas senyumanku, benar – benar cantik. 
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Setelahnya aku tidak menghiraukan pertanyaanku tadi dan 

fokus dengan materi yang dijelaskan wali kelasku. 

Tetapi terlambat untuk aku sadari, bahwa barusan 

ia memanggil nama lengkapku. Padahal aku sedang tidak 

menggunakan nametag-ku karena tertinggal dirumah. Aku 

menoleh sebentar kearahnya dan aku rasa ia telah 

membuatku benar – benar penasaran tentang siapa dirinya 

dan apa maksudnya.  
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‘Padahal diriku sudah memasang kunci yang amat sangat 

kuat. Kenapa masih bisa hilang dicuri ya? 

Mungkin pandangan mata yang lurus bagai masa muda 

itu telah membuat perhatianku jadi teralihkan’ 

 

– PENCURI CINTA PERTAMA 
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Dunia ini selalu punya kejutan di setiap 365 

harinya. Seperti piñata yang berisi hadiah, gula-gula, dan 

coklat yang siap menghujani siapapun, dan aku telah 

memukul kencang piñata. Entah bagaimana dan seperti 

apa ceritanya aku dan angsa putih itu bisa mendapatkan 

sebuah tali yang menghubungkan aku dengan dirinya, 

sebuah tali yang menurut orang-orang adalah tali 

pertemanan. Sepertinya ucapannya tempo hari itu adalah 

ucapan yang sungguh-sungguh, mengenai ia ingin 

berteman denganku.  

Kenyataanya bahwa dia benar-benar mendekatiku, 

dia selalu mengajaku untuk makan siang bersama, 

menceritakan soal masalah kepindahannya dan mengobrol; 

tentu saja ia yang memulai topiknya karena aku adalah si 

bodoh yang tak pernah bisa memulai pembicaraan, entah 

karena memang aku tak memiliki minat mengobrol atau 

karena memang aku tak bisa mengobrol. Tak jelas alasan 

mengapa ia ingin menjadikanku temannya, karena siapa 
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yang ingin berteman dengan si aneh ini? Setidaknya itulah 

yang mereka katakan selama ini. 

Seperti yang kukatakan sebelumnya bahwa sebuah 

piñata tak selalu berisi coklat. Biasanya juga mereka 

mengisinya dengan gula-gula dan macam-macam hadiah, 

dan kebetulan piñata yang kupukul ini tidak hanya berisi 

coklat. Aku mendapatkan gula-gula dan hadiah sekaligus. 

Indira dan Prabu, yang merupakan teman dari angsa putih 

itu mau tidak mau harus berteman pula denganku. 

Sebenarnya jika mereka tidak mau berteman denganku 

juga tak mengapa, toh aku juga tidak membutuhkannya. 

Namun sepertinya mereka berdua memiliki rasa bersalah 

kepada angsa putih itu jika tidak ikut berteman denganku. 

“Eh Prabu kemana deh? Kok udah ngga ada aja 

dikelas sih?” Sebuah pertanyaan tiba-tiba dimunculkan 

oleh Indira ketika kami sedang duduk dibangku masing-

masing. Sebetulnya pertemanan kami bisa dibilang 

dimunculkan karena denah tempat duduk yang berdekatan. 

Di depanku adalah tempat Prabu duduk, di sebelah kanan 

Prabu adalah tempat Indira duduk, dengan kata lain Indira 
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adalah teman bangku depan si angsa putih, jadi tak heran 

kenapa angsa putih itu bisa dekat dengan Indira. 

“Ya lo gimana sih? Sekarang kan jam kosong, 

pelajaran terakhir lagi. Udah pasti dia cabut terus sebat 

santuy tuh diluar.” Jawab angsa putih itu sudah hapal 

kebiasaan temannya.  

Sebetulnya Prabu bukanlah tipe murid 

pembangkang, tetapi juga tidak dapat dikatakan sebagai 

murid yang taat pada aturan. Dia bukanlah murid dengan 

peringkat atas dan jago pada pelajaran kimia, matematika, 

ataupun fisika. Tapi dia adalah salah satu murid yang 

mencolok. Sifat humoris dan cakap dalam berbicara 

dengan siapapun adalah poin utama yang dimilikinya. 

Ketika aku mengatakan siapapun percayalah bahwa ia 

cocok untuk berbicara dengan siapapun, tidak peduli 

dengan usia, jenis kelamin atau yang lainnya ia selalu 

berhasil mencocokan topik pembicaraannya dengan lawan 

bicaranya. Tak heran kenapa wali kelasku 

mempercayakan jabatan ketua kelas kepada dirinya, 
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karena memang dirinya adalah pembicara sekaligus 

pemecah masalah yang baik. 

Sebenarnya bukan cuma itu poin utama yang 

dimiliknya, fisiknya yang menurut orang lain sempurna 

juga menjadi daya tariknya. Kulit coklat gelap dengan 

senyuman selembut sinar mentari yang mampu 

menenangkan siapapun yang melihatnya. Juga mata besar 

dengan bulu mata lebat dan lentik serta alis tebal yang 

beraturan turut serta memperlengkap tampilannya. Dan 

jangan lupakan tubuhnya yang bisa dikatakan 

proporsional untuk ukuran siswa SMA tahun ketiga juga 

perlu dimasukan kedalam daya tariknya. Sungguh sangat 

jelas bahwa ia bisa saja menjadi seorang cassanova, tetapi 

entah alasan apa yang ia miliki sehingga tidak ada satupun 

rumor yang beredar bahwa ia tengah berkencan dengan 

seseorang. 

“Sumpah yah itu manusia satu, susah banget 

disuruh kurangin ngerokok. Udah tau kemarin pas 

pelajaran olahraga dia udah sesak napasnya, padahal baru 

sebentar. Apa ga kasian sama paru-parunya apa?” Indira 
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menanggapi perkataan angsa putih didepannya dengan 

nada gemas. 

Mengenai Indira, dia adalah sosok dengan catatan 

akademis yang baik. Juara ketiga OSN fisika itu pasti 

akan disebut namanya ketika pembagian catatan hasil 

pembelajaran di akhir semester sebagai peringkat pertama 

di kelas. Dia juga selalu dipercaya oleh guru matematika 

untuk menjadi tutor sebaya dan membantu yang lain di 

mata pelajaran matematika. Dia adalah ekstrovert yang 

perfeksionis sekaligus ambisius dalam mengejar sesuatu. 

Dia juga seorang yang patuh pada aturan, andai saja dia 

tidak berubah aku yakin dia pasti sudah dimusuhi satu 

kelas karena sifatnya yang sangat patuh pada aturan dan 

menjadikannya seorang pengadu. Bersyukur sekarang ia 

sudah tidak menjadi seorang pengadu. 

Jika aku disuruh untuk menganalogikan Indira 

dengan sesuatu, maka aku akan menganalogikan Indira 

sebagai paket komplit salah satu restaurant. Karena 

sungguh, tidak hanya akademisnya saja yang sempurna 

tapi visual yang dimilikinya pun tak kalah sempurna. 
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Dengan mata kecil dan kulit putih mulusnya, serta bibir 

peach dan hidung mungilnya mampu memancarkan aura 

polos dan anggun secara bersamaan. Matanya yang 

membentuk bulan sabit dan tulang pipinya yang terangkat 

tat kala ia tersenyum serta cara berjalannya yang elok bak 

keturunan darah biru dari tanah jawa, mampu menarik 

perhatian siapapun ketika dirinya lewat. Seakan-akan 

sebuah permadani dari serat ulat sutra akan terhampar 

dijalan yang akan ia pijak, juga lampu sorot akan menyala 

dan menyoroti kemana-pun ia berjalan. 

Tanpa disadari sesosok manusia datang mendekati 

kami yang sedang menanyakan keberadaanya. “Gila 

padahal gue udah lama loh ninggalin ini sekolah, gue kira 

udah bel taunya belum. Kenapa lama banget sih belnya? 

Pak Sunandar ketiduran lagi nih kayaknya diruang piket” 

Gadis dihadapanku kemudian menatapnya dengan 

tajam sambil mendecih. “Ananda Prabu Kartanegara, bisa 

nggak sih lo tuh berhenti cabut pas jam kosong cuma buat 

ngerokok? Lo nggak kasian apa sama paru-paru yang gue 
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yakin udah nggak kuat lagi nempel di dalem tubuh lo 

karena kebanyakan ngebul.” 

“Putri Indira Prameshwari, bisa nggak sih lo tuh 

berhenti ngurusin hidup orang lain? Lo nggak kasian apa 

sama mata, otak, dan hati lo yang gue yakin udah nggak 

kuat lagi nempel di dalem tubuh lo karena kebanyakan 

sibuknya.” Tentu saja sifat tak mau kalah Prabu akan 

muncul disaat seperti ini. 

“Lo tuh yah bisa banget ngebacotnya, ini lo 

ngambil jatah siapa pas pembagian mulut? Berbakat 

banget lo jadi guru les, tiap hari kerjaannya ngeles aja.” 

Kalau sampai Prabu menimpali ini, aku yakin peperangan 

akan segera dimulai. 

“Ya lo juga, ngaku aja deh kalo lo ngambil mulut 

emak-emak kan? Berbakat banget lo jadi emak-emak, tiap 

hari kerjaannya ngomel aja. Terus juga kenapa lo 

ngomelnya ke gue terus sih? Lo kalo kesemsem sama gue 

bilang aja, nggak usah cari perhatian kaya gini.” Ya tuhan, 

hamba mohon ambilah sementara karunia pendengaranmu 
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yang dititipkan kepadaku. Sungguh hamba tidak kuat 

mendengarkan hal ini meskipun hanya sesaat. 

“Buset dah, amit-amit bayi bajang gue punya 

suami kaya lo. I’m so sorry to say, tapi gue tuh nikah 

tujuannya mau memperbaiki keturunan bukan malah 

menghancurkan keturunan.” 

“Heh Indira hati-hati deh sama ucapan lo barusan, 

kalo ternyata target cupid punya lo tuh ke Prabu gimana? 

Inget omongan orang tua dulu, takdir nggak ada yang tau.” 

Angsa putih itu akhirnya turun melerai pertikaian 

keduanya. 

“Ashika! Kok lo malah ngomong gitu sih? 

merinding nih gue.” Teriaknya dengan nada protes, tak 

terima dengan apa yang baru saja angsa putih itu katakan. 

“Tapi gue setuju sama lo Dir, jangan mau sama 

Prabu. Soalnya dia nggak bakal lebih dari 18 tahun, ya 

kecuali lo mau nikah sama dia sekarang sih.”. 
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“Eh bro, lo kalo mau mihak Indira mihak aja. Tapi 

jangan bawa-bawa umur dong, ini gue baru nyobain rokok 

doang lho sumpah.” Benar-benar respon yang sangat tidak 

biasa, yang pernah kudengar 

“Bhima tuh emang mending nggak usah ngomong 

aja deh kayaknya, sekalinya ngomong ko horor banget 

berasanya sumpah.” Angsa putih itu berbicara sangat 

lembut, sebenarnya aku ragu ia berbicara atau melagu 

karena aku seperti mendengar sebuah lagu penghantar 

tidur. Semesta mengagungkan senyumannya. Terbukti 

ketika cahaya matahari sore yang berhasil masuk lewat 

celah jendela, menyinari lekukan bibir yang manis itu. 

Dengan segala keindahannya angsa putih itu begitu 

menariku untuk masuk lebih jauh ke dalam telaganya. 

Tanpa kusadari aku berdetak dengan sangat kencang. 

Entah mengapa ini begitu menyesakkan, seperti diisi oleh 

sebuah benih yang siap tumbuh didalam dadaku. Aku 

kehilangan titik fokusku. Dan tak lama semuanya gelap. 
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‘Mimpi tentang mawar yang dahulu pernah dibanggakan 

seseorang memanglah indah. Tapi hidupnya sangat 

singkat.’ 

 

– MEMBEKU KARENA SELAMAT TINGGAL 
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Entah dimana keberadaanku saat ini, tapi bau 

mentol ini begitu menusuk indera penciumanku. Jika 

tebakanku benar maka saat ini aku pasti sedang berada di 

ruang kesehatan. Seingatku aku merasakan sesak di 

dadaku yang teramat sangat, kemudian aku seperti 

melayang dan semuanya menggelap. Setidaknya hanya 

itulah yang dapat aku ingat, mungkin itu penyebab kenapa 

aku bisa dibawa kesini. 

Dan kini aku baru menyadarinya. Bahwa punggung 

tanganku tengah bergesekan dengan benda yang terasa 

halus, gesekan itu terasa sangat lembut seolah-olah 

mengasihaniku. Entah mengapa sosok ini begitu 

berempati padaku. Ingin sekali rasanya aku membuka 

kedua mataku agar kedua obsidianku dapat bertatapan 

denganya, namun harus kuakui bahwa usapan lembut ini 

sangat menenangkan dan menghanyutkanku. 

Menemapatkanku pada sebuah sampan sederhana yang 

tengah dibawa oleh arus tenang dari sebuah sungai di 
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tengah hutan  yang memantulkan keindah dari peranakan 

helios; Selene. 

Ditengah usapan lembutnya, sosok itu akhirnya 

berbicara. Aku betul-betul hapal dengan suara ini. Suara 

dari angsa putih yang terdengar seperti sedang 

mengasihaniku. Walau mataku terpejam aku masih bisa 

mendengarnya dengan jelas. Aku hanya menutup kedua 

mataku, bukan menutup telinga bahkan usiaku. Jadi tak 

perlu heran kenapa aku masih bisa mendengarnya. 

“Lo tuh kenapa baru bisa terbuka sekarang sih 

Bhim? Kalo gue lihat banyak ko yang pengen kenal sama 

lo. Lo ngga tau aja kalo pas mereka tahu gue bisa temenan 

sama lo, gue langsung disinisin sama mereka. Lucu 

banget nggak sih? Gue mikir loh, apa sesusah itu buat 

temenan sama lo?” Ia menghentikan perkataanya lalu 

menghela napas panjang, seolah ada ribuan cabang akar 

yang sedang mencengkram erat pernapasannya. 

Tak lama berselang, angsa putih itu melanjutkan 

perkataanya. “Kalo boleh nih ya, gue pengen banget 
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marahin si pengatur takdir yang enak banget ngatur kalo 

gue harus ngebuat bahagia target gue. Gue seneng karena 

disaat terakhir mereka, gue jadi sumber kebahagiaan 

mereka. Tapi disisi lain gue benci karena gue jadi 

penghancur kebahagiaan mereka.” 

Kuputuskan untuk membuka kedua mataku, 

membiarkan pengindraanku melihat langit-langit putih 

nan polos. Terlanjur penasaran dengan maksud dari 

ucapan angsa putih disampingku ini. Kedua obsidian kami 

bertemu di sebuah titik pertemuan. “Maksud omongan lo 

apa tadi? Kenapa lo bisa jadi sumber sekaligus 

penghancur? Siapa target yang lo maksud? Dan gue tahu 

ini telat, tapi di hari pertama lo masuk kenapa lo bisa tahu 

nama gue? Padahal gue inget banget nametag gue 

ketinggalan.” 

“Bhim lo udah sadar? Sejak kapan?” Pertanyaanku 

dibalas oleh pertanyaan lagi. Tergambar jelas dari raut 

wajahnya kalau ia sedang panik. Persis seperti seekor 

kancil yang terpergok sedang mencuri hasil bumi si tuan 

rumah. 
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“Udah dari tadi. Jadi apa jawaban buat semua 

pertanyaan gue tadi?” Aku terus berusaha mendesaknya 

agar ia bisa mengusir rasa penasaranku. Jika dalam 

keadaan yang normal hatiku akan terasa pilu bila melihat 

seekor angsa putih yang begitu gugup dan sedikit 

ketakutan, tapi rasa penasaranku mematikan sementara 

rasa kasihanku kepadanya. 

Angsa putih itu melihat ke sembarang arah, seperti 

berharap ada celah sehingga ia bisa kabur dari atmosfer 

yang tidak mengenakan ini. Tapi naas karena semua celah 

itu telah diisi oleh rasa penasaranku. 

“Bhima! Ya ampun lo udah sadar? Panik banget 

loh gue lo tiba-tiba ambruk gitu.”  Indira yang masuk 

secara tiba itu sangat mengagetkanku dan mungkin angsa 

putih disampingku. 

“Tau sih, tau nggak sih kalo badan lo itu berat 

banget sumpah. Dan untung banget kita sekelas sama 

ketua PMR si Satria dan kebetulan banget dia belum 

pulang terus kuncinya ada di dia. Coba kalo engga, mager 
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ya gue ngegotong lo sampe klinik.” Tak lama Prabu 

masuk. Tumben sekali bandit ini belum pulang, kukira dia 

akan langsung pulang. 

“Apaan sih kalian, ganggu banget munculnya tiba-

tiba. Buat apa ada pintu kalo gabisa diketuk? Gabaik tuh 

kebiasaan kayak gitu. Bad habbit kaya gitu harus 

diberhentiin.” Seluruh kalimat yang baru saja kuucapkan 

adalah kalimat sarkas, karena kedatangan mereka benar-

benar mengganggu pembicaraanku dengan angsa putih itu. 

Padahal jika mereka tidak masuk seperti itu aku yakin 

angsa putih disampingku ini akan membuka mulutnya dan 

menjelaskan semuanya 

“Weits santai bos santai, ini tuh kita panik gara-

gara lo. Jadi, bisa kali lo maklumin sekali ini.” Sebuah 

pembelaan dilancarkan oleh Prabu kali ini. Memang panik 

selalu bisa dijadikan alasan yang ampuh untuk menutupi 

segala kesalahan seseorang. 

 “Permisi nih yah. Karena Indira sama Prabu udah 

disini, gue izin ke kantin dulu yah. Laper nih belum 
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makan dari tadi istirahat siang. Lo berdua bisa kan jagain 

Bhima bentar aja. Nanti gue balik lagi kesini sambil 

bawain tas sama barang bawaannya Bhima. Yaudah yah, 

bye.” Secepat kilat, angsa putih itu buru-buru keluar dari 

ruang kesehatan agar dapat mengambil napas lega karena 

berhasil lolos dari atmosfer mencekam ini. 

Selepas kepergian angsa putih itu, Indira dengan 

segala keingintahuaannya berubah menjadi detektif konan 

yang berusaha memecahkan kasus yang terjadi antara aku 

dan angsa putih itu. “Bhim. Tadi, lo sama Ashika 

ngomongin apa deh? kok kayak serius banget sih? Lo lagi 

ngga ngeintimidasi Ashika kan? Raut mukanya kaya 

terintimidasi gitu soalnya.” 

“Masa sih? Gue nggak nanya macem-macem sih. 

Ngomong-ngomong nih, Ashika pernah nggak sih cerita 

ke kalian soal tugas sama target gitu?” Aku yang masih 

penasaran ini berusaha mengorek informasi dari keduanya. 

Semoga saja rasa hausku akan teratasi dengan informasi 

mereka berdua. 
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“Tugas? Target? Kalo maksud lo tugas sekolah 

sama target yang pengen dia capai ke depannya sih pernah 

ke gue. Tapi kalo tugas sama target yang lain nggak yakin 

deh gue.” Prabu menggantung kalimatnya. Atensiku tetap 

aku berikan kepadanya secara penuh, obsidian ku 

menatapnya dengan amat dalam. “Tapi coba lo tanya ke 

Indira deh, biasanya kan kalo cewek lebih terbuka sama 

cewek lagi.” Harapanku untuk mendapat titik terang dari 

Prabu kini sudah menjadi serpihan kaca mozaik. 

“Kalo ke gue juga nggak pernah ngomong macem-

macem sih. Ya sama kaya ke Prabu kalo ngomong soal 

tugas sama target.” Indira juga menggantung kalimatnya. 

Tuhan, apakah mereka berdua senang sekali menggantung 

kalimat mereka? Aku sangat frustasi. 

Aku menangkap bahwa saat ini Indira sedang 

mengingat-ingat, karan aku melihat kerutan di keningnya 

dan gerak bola matanya yang tidak tentu arahnya. 

Sepertinya kaca mozaikku tidak akan pecah untuk kedua 

kalinya. Dan bingo! tak lama kemudian Indira 

melanjutkan kembali perkataanya. “Waktu itu sebenernya 
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gue nggak sengaja liat jurnal dia gitu, yang warnanya safir 

gitu. Terus di dalemnya itu ada kata tugas sama tanggal 

gitu deh pokoknya. Tapi gue nggak tau persis itu apaan 

karena gue harus nyiapin bahan presentasi biologi punya 

kelompok gue.” Hit the jackpot! Serpihan kaca mozaikku 

yang pertama telah tergantikan oleh sebuah guci antik 

peninggalan dinasti Ming. 

“Abhimanyu, lo bawa apa sih? sumpah ini berat 

banget. Lo juga Prabu, bukannya bantuin gue malah liatin 

doang bisanya. Awas copot tuh mata.” Individu yang 

menjadi mosi pembicaraan kami akhirnya muncul. Seperti 

katanya, ia merapihkan seluruh barangku yang masih ada 

di kelas, dan membawakannya kemari. 

“Ya maaf, lo kan ngga minta sama ngajak gue. 

Main pergi aja gitu, ya mana gue tau kan?” Prabu yang 

tadi terkena semprot angsa putih itu akhirnya bersuara. 

“Yaudah iya. Oh iya Bhim, lo udah enakan kan? 

Tadi gue ketemu sama pak Sunaryo, terus katanya kita 
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harus udah pulang soalnya bentar lagi ruangan bakal 

dikunci nih.” 

“Wah iya tenyata udah jam 17:30, yaudah ayo 

balik deh. Gue belum belajar nih, besok bu Sari ulangan 

kan? dua kompetensi dasar lagi.” Sifat ambisius Indira 

akhirnya muncul. 

“Pada mau balik? yaudah deh gue mau ngapel aja.” 

Pernyataan mengejutkan keluar dari mulut Prabu begitu 

saja. Sontak kami semua secara serempak melihatnya 

dengan tatapan tidak percaya. 

“Yaudah iya. Sama guling kan?” Ujar Indira 

dengan nada merendahkan. Sebenarnya bukan hanya 

Indira yang tidak percaya bahwa Prabu mengencani 

seseorang, karena jauh di lubuk hatiku aku sendiri 

berpikir bahwa Prabu memiliki kelainan sehingga ia tidak 

tertarik dengan pria atau wanita. Bukan suatu hal yang 

tidak mungkin kan? 

“Dikasih tau juga, nggak percayaan banget sih ini 

anak orang. Liatin aja nanti, nanti gue bawa gebetan gue.” 
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Indira yang tidak memedulikan ucapannya memilih untuk 

pergi.  Prabu yang sepertinya merasa tersinggung 

akhirnya lari mengejar Indira sambil meneriakan namanya. 

Angsa putih disampingku hanya bisa terkekeh melihat 

kelakuan mereka berdua yang kekanak-kanakan.  

Indah. Tanpa sadar aku terpesona oleh caranya 

tersenyum yang menurutku sangat manis. Garis bibirku 

tertarik ke atas membentuk sebuah senyuman yang ku 

harap tak bisa diketahui oleh siapapun. 

“Bhima! Lo ngeliat apaan sih sampe bengong gitu? 

Lo denger ngga gue ngomong apaan?” Aku terkesiap 

ketika ia menggoyangkan ringan tubuhku. Apakah aku 

baru saja jatuh dalam pesonanya? 

“Eh? Iya kenapa? Sorry tadi gue cuma lagi mikiran 

sesuatu aja.” Aku yakin saat ini wajahku telah memerah 

sempurna. 

“Lo lagi nggak mikirin yang iya-iya kan?” 

Tanyanya dengan tatapan mata yang jahil ke arahku, 

tentunya dengan postur tubuh yang agak condong ke 
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arahku. Dengan perlahan aku memundurkan sedikit demi 

sedikit tubuhku. 

“Enggak kok, sumpah.” Hanya kalimat itu yang 

bisa aku sampaikan, sesungguhnya aku bersyukur karena 

dapat mengucapkan kalimat pembelaan yang sangat 

singkat itu meski harus terbata-bata. Karena sungguh aku 

sedikit tidak nyaman dengan posisi kami saat ini. 

“Oke deh. Tadi tuh sebenernya gue cuma pengen 

ngajak lo belajar bareng aja buat besok. Kebetulan gue 

lagi males pulang sekarang karena dirumah sepi. Itu juga 

kalo lo nggak keberatan buat ajarin gue sih.” 

Aku pun hanya tersenyum simpul sambil 

mengangguk pelan sebagai jawaban atas ajakannya. Aku 

sendiri tak tahu kenapa aku langsung menyetujui 

ajakannya untuk belajar bersama, hanya saja ada sedikit 

perasaan bahagia ketika aku bisa menghabiskan waktu 

sedikit lebih lama dengan angsa putih dihadapanku ini. 

“Asik, balik sekolah gue nggak sendirian. Yaudah 

kalo gitu gue mau ke kamar mandi dulu, lo keluar duluan 
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aja terus tunggu digerbang. Oke?” Ujarnya sambil 

mengangkat tangan dan membentuk huruf “O” dengan 

jarinya. 

Kemudian ia berjalan cepat sekali ke arah kamar 

mandi dan aku hanya bisa melihat rambutnya yang 

bergoyang ke kanan dan ke kiri menutupi punggungnya 

yang lama kelamaan mengecil sampai hilang dari 

pengindraanku. Entah rencana apalagi yang telah dibuat 

untukku, yang jelas sejak saat itu aku dan si angsa putih 

menjadi semakin dekat dan lebih sering menghabiskan 

waktu berdua. Dan sejak saat itu pula dadaku sering 

merasa penuh sesak. 
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‘Setiap kali diriku, memikirkan dirimu. Dadaku jadi sesak, 

bernapas pun menjadi sulit’ 

 

– BINGO! 
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“Jadi kalo si parentalnya ini lo silangin, lo bakal 

dapet gamet yang beragam. Nah kalo dari gametnyanya 

aja udah banyak nanti nilai F nya juga bakal banyak. Nah 

dari sini baru deh keliatan mana sifat yang dominan mana 

yang resesif. Nah dari sifat ini bakal keliatan juga wujud 

si bijinya, mulus atau kisut, gitu. Ngerti kan?” Aku yang 

saat ini sedang bersebelahan dengan angsa putih, 

mengajarkannya materi hereditas hanya bisa 

mengernyitkan dahi karena tidak mendapat jawaban 

apapun ketika aku tanya seputar pemahamannya. 

Dorongan dari rasa penasaran yang tinggi berhasil 

membuatku menoleh untuk mencari sebab aku diacuhkan 

olehnya. Dan ternyata angsa putih ini sedang tertidur 

dengan buku yang dijadikannya alas untuk meraih mimpi. 

Melihat caranya tertidur membuatku terkekeh kecil, mulut 

mungilnya yang sedikit terbuka cukup membuatku 

mengerti bahwa angsa putih ini tidak mendapatkan waktu 

istirahat yang seharusnya. 
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Tanganku terangkat menutupi pancaran sang 

mentari yang terlalu menyoroti wajah rupawannya, 

sepertinya kereta kuda Helios berpacu terlalu dekat 

dengan tanah. 

Oniks berwarna jelaga yang biasa aku lihat tengah 

terbungkus malu oleh kelopak matanya, meciptakan 

susunan nada dan not-not yang mengalun dengan begitu 

tenang dan menyejukkan bagi siapapun yang 

mendengarkannya. Presensinya adalah sebuah estetika. 

Tak lama ia melenguh karena sepertinya tidurnya 

terganggu. Secara perlahan namun pasti ia membuka 

kelopak matanya dan memperlihatkan kedua permata 

berwarna hitamnya kepadaku. “Eh sorry gue ketiduran, 

kemarin gue harus bergadang ngeberesin laporan soalnya. 

Maaf yah.” 

“Kenapa maksain buat belajar? Istirahat aja 

padahal, lo tadi pagi nggak ngaca yah? Apa nggak sadar 

kalo kantung mata lo keliatan banget?” 
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“Iya maaf, gue nggak enak soalnya sama lo. Gue 

yang bikin lo janji buat ngajarin gue hari ini masa gue 

juga yang ngebatalin.” 

“Yaudah udah aja yah? Lo harus istirahat sekarang, 

gue nggak keberatan kok kalo ngajarin lo lagi nanti-nanti. 

Nggak baik buat maksain diri lo sendiri, itu namanya lo 

nggak memanusiakan diri lo sendiri.” 

“Iya deh iya tuan pegiat hak asasi manusia. Yaudah 

lo tunggu disini yah, gue mau cuci muka dulu abis itu kita 

balik dan gue janji bakal tidur. Oke?” Aku hanya 

menunjuk dengan ujung daguku ke arah kamar mandi 

sebagai jawaban dan ia langsung berlari kecil ke arah 

yang kutunjuk. 

Aku yang sedang tersenyum kecil melihat 

tingkahnya lalu melihat ke arah ransel berwarna safir yang 

sedang dalam keadaan terbuka. Tanganku terjulur dengan 

niat menutup tas tersebut, namun kedua mataku 

menangkap sebuah objek berwarna senada dengan tas 
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miliknya ini. Sebuah jurnal. Jurnal safir dengan kata tugas 

dan tanggal persis seperti apa yang dikatakan oleh Indira. 

Aku tahu jika ini salah, tapi rasa penasaranku telah 

menghitamkan sopan santunku. Tanpa seizin si empunya, 

aku mengambil jurnal yang tampak seperti bukan jurnal 

yang biasa. Aku membaca satu persatu tulisan yang ada 

pada setiap halaman jurnal tersebut. Jurnal tersebut hanya 

bertuliskan tugas dengan nama seseorang disampingnya 

dan sebuah tanggal. Dibawahnya juga terdapat sebuah 

alasan dan harapan, dan jangan lupakan sebuah cap 

berwarna merah darah bertuliskan sebuah kata “TAMAT” 

dengan penulisan kapital.  

Terlihat seperti bukan jurnal yang biasa karena isi 

dari setiap lembarnya ditulis dengan format yang sama 

walaupun alasan dan harapannya berbeda-beda. Aku terus 

membuka halaman buku itu dengan cepat khawatir angsa 

putih itu akan kembali. Hingga pada halaman terakhir aku 

melihat namaku yang ditulis dengan tinta berwarna emas 

dan juga sebuah tanggal yang belum dicap, namun 

alasanku terlihat kosong. Tak ada barang satupun huruf 
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yang ditulis disana, aku juga tidak melihat bekas hapusan 

atau apapun. Seakan-akan alasanku itu tidak pernah ditulis. 

Dengan segala tanda tanya yang melayang-layang 

diatas kepalaku aku menutup jurnal itu dan segera 

memasukkan jurnal itu kedalam tas miliknya dengan letak 

dan posisi yang kuatur sedemikian persis ketika aku 

pertama kali aku mengambilnya, takut-takut angsa putih 

itu kembali dan menaruh rasa curiga kepadaku. 

Tepat setelah aku menutup rapat tas itu, presensi 

dari angsa putih itu telah hadir didepanku sedang 

memandangiku yang tengah memegangi kepala resleting 

tas miliknya itu. 

“Maaf karena nggak sopan, tapi gue pengen lo  

istirahat jadi gue inisiatif buat masukkin barang-barang lo 

di meja.” 

“Padahal sih nggak usah, tapi makasih deh. Oh iya! 

ini tadi pas gue keluar kamar mandi gue ngeliat ada 

vending machine, kayaknya sih baru soalnya gue baru liat. 
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Ini gue beliin lo sebagai pertanda maaf karena ketiduran 

pas lo jelasin.” 

“Padahal sih nggak usah, tapi makasih deh.” 

“Lo ngejek gue nih ceritanya?” 

“Nggak juga.” 

“Sialan. Sini lo! mau gue gigit biar tahu rasa.” 

“Nggak usah ngide. Lo bukan lintah jadi nggak 

usah gigit-gigit. Mending sekarang kita balik, kecuali kalo 

lo masih mau ngegigit mending lo gigit itu meja 

disamping lo.” 

Kemudian aku menarikjauh bokongku dari 

dudukan kursi dan berjalan meninggalkannya. Tepat pada 

langkahku yang ketiga ia berteriak dengan sedikit nyaring, 

seperti tidak memedulikan bahwa ia akan menjadi pusat 

perhatian kafe ini. “Kok lo makin-makin sih? Tungguin 

gue kenapa sih.” 

Angsa putih ini berusaha untuk menyamakan 

langkahku, memposisikan tubuhnya agar dapat sejajar 
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denganku. Surainya yang ditata ponytail bergoyang 

diterpa hembusan angin. 

Bagaimana arah pembicaraan kami, semuanya 

mengalir bagai desiran pasir didalam jam pasir yang 

dibalik oleh pemiliknya. Sejujurnya angsa putih inilah 

yang banyak mendominasi pembicaraan kami, aku hanya 

menjawab seadanya berusaha untuk setenang mungkin 

menutupi segala pertanyaanku mengenai jurnal safir itu. 

Sebenarnya jurnal apa itu? Apa hubungan angsa putih ini 

dengan orang-orang yang namanya tertulis didalam jurnal 

itu? Dan yang paling penting adalah, mengapa ia menulis 

namaku didalamnya? 

Semua pertanyaan didalam otakku ini terus-

menerus memaksa sekaligus mendesakku untuk 

menanyakannya segera. Yang ada dalam pikiranku 

sekarang adalah bagaimana caraku menanyakannya tanpa 

membuatnya curiga bahwa aku telah membaca jurnalnya. 

Puncaknya adalah ketika kami berdua sedang 

duduk berdampingan di halte. Walau secara skeptis, tapi 
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akhirnya aku dapat mempertanyakannya. “Eh Ka, lo nulis 

jurnal nggak? Sekarang kan lagi jamannya orang-orang 

nulis jurnal gitu.”  

“Nulis sih, kenapa gitu? Lo juga nulis?” 

“Iya nulis. Lo biasanya nulis apaan didalemnya?” 

“Gue? Gue nulis tugas yang kudu bin wajib gue 

laksanain meskipun gue nggak suka tugas itu.” 

“Emang ada gitu tugas yang lo nggak suka tapi 

wajib lo kerjain?” Aku masih terus berusaha agar aku bisa 

mendapatkan semua jawabannya. 

“Ya ada, buktinya itu tugas gue. Gue kalo boleh sih 

gue pengennya marahin takdir gue karena udah ngasih 

tugas yang kaya gini. Asal lo tau, tugas kaya gini tuh 

nyiksa hidup gue banget. Tapi gue nggak bisa ngapa-

ngapain sih, mungkin ini tuh semacam karma buat gue.” 

Alis ku terangkat sebelah ketika mendengar 

pernyataan dari angsa putih itu. “Karma kaya gimana? Lo 

emang pernah ngapain sampe dapet karma gitu?” 
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“Gue nggak inget apa-apa sebenernya, yang gue 

inget cuma gue ngalamin kecelakaan dan bikin orang tua 

gue meninggal karena kecelakaan itu.” 

Aku tersenyum kecut ketika mendengar cerita 

kelabu angsa putuh itu. Ada raut marah, penyesalan, dan 

mendung tercipta dari wajahnya yang dihiasi oleh tiga 

buah bintang di pelipisnya. 

“Kok cerita lo mirip banget sih sama kaya gue? 

Orang tua gue juga meninggal karena ketololan gue 

sendiri, dan gue jadi dapet karma yang nggak pengen gue 

dapetin.” Itulah alasan mengapa sebuah senyuman yang 

kecut bisa terpatri diwajahku. 

“Our fates is unique, funny, and pathetic. The way 

they make me and you like this is a black magic. Lo nggak 

bakal tau kejutan apa yang bakal dikasih sama kamar 

yang  udah lo pilih.” 

Aku mengangguk kecil sebagai isyarat setuju 

dengan pendapat angsa putih disampingku ini. Bagaimana 

cara takdir dapat membuatku menyedihkan adalah sebuah 
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hak preogratif yang tak dapat dibantah lagi oleh makhluk 

apapun dimuka bumi ini. Bahkan aktris tercantik atau 

presiden terhebat pun akan jatuh jika sudah dipermainkan 

oleh takdir. 

“Eh Bhim, lo balik naik apa? ojek online gue 

bentar lagi nyampe nih soalnya. Nggak apa-apa kan?” 

“Oh udah deket? itu bukan sih?” 

“Iya yang itu, ngak apa-apa nih gue duluan?” 

“Iya nggak apa-apa lo kan harus cepet-cepet 

istirahat.” 

“Ya nggak cepet-cepet juga bisa sih sebenernya.” 

“Udah sana, itu masnya udah nungguin. Mas jagain 

yah temen saya, nggak usah ngebut.” 

“Apaan sih Bhim, kayak apaan tau deh.” 

“Siap mas, nggak ngebut deh saya anterin calon 

pacar masnya.” 
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“Heh mas apaan sih, daripada ngegodain saya 

mending ayo berangkat deh. Bhima gue duluan yah, lo 

juga harus buruan pulang, langitnya udah mendung banget 

nih anginnya juga udah lumayan kenceng.” 

“Iya-iya udah sana mas berangkat aja. Hati-hati 

dijalan yah.” Dan tak lama angsa putih itu pergi 

meninggalkanku sendiri disini. 

Aku menatapi kepergian punggung sempit itu dari 

kejauhan, rekam perkataan pria paruh baya tadi yang 

menggodaku beputar dikepalaku. Membayangkan aku 

berpacaran dengan angsa putih itu berhasil membuatku 

wajahku merona merah persis seperti kepiting rebus yang 

siap dihidangkan. 

Kenapa aku jadi malu membayangkannya? 

Salahkah jika aku berharap pada sosok angsa putih itu? 

Aku suka pada tiga buah bintang kecil di pelipisnya yang 

membentuk sebuah rasi berbentuk segitiga, berlian hitam 

miliknya yang berkilauan dan sinar surya mampu 
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bersinergis dengan begitu harmonis membentuk sebuah 

kata indah. 

Tapi kenapa pada saat-saat seperti ini, perasaan itu 

muncul? Perasaan yang begitu menyesekkan muncul 

didadaku, menekan segala ruang kosong yang ada 

didalam dadaku. Bukan perasaan seperti ini, bukan rasa 

menyakitkan yang mampu membuatku berlutut tak 

berdaya yang aku inginkan. “Siapapun yang melihatku 

tolong aku.” Bahkan kalimat singkat seperti itu tak 

mampu aku ucapkan. 

Sepersekian detik kemudian aku jatuh terkulai, 

rintik hujan yang jatuh mengenai pipiku dapat dengan 

jelas aku rasakan, suara orang-orang yang berteriak dan 

mengerumuniku juga masih bisa kudengar. Tapi ini terlalu 

menyesakkan, dan semuanya berubah gelap. 
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‘Hatiku yang bimbang ini tidak mampu mengucapka suka. 

Namun setiap kali aku berpikir tentang dirimu, jalanan 

yang tertutup oleh bayangan terasa amatlah menyedihkan’ 

 

– SAMPAI MUSIM SEMI TIBA 
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“Eh besok Sabtu kan? main yuk kemana gitu, 

pusing nih gue belajar terus.” Sebuah ajakan itu mampu 

membuat kami menoleh serentak kearah si pembacara, 

Indira. 

“Ini seriusan Indira? Tumbenan banget lo pusing 

belajar, biasanya lo ngambis. Pengen banget punya 

almamater kuning.” Prabu mengutarakan alasan kenapa 

kami semua terkejut dengan kalimat ajakan yang diajukan 

Indira. 

“Kenapa sih kalian? Gue belajar terus dibilang 

Maudy Ayunda, gue ngeluh belajar diheranin. Salah mulu 

istrinya Hamish, pusing.” 

“Dih siapa? Istrinya Hamsih? Remis sih iya.” 

Prabu menolak dengan tegas jika idolanya, Raisa 

Andriana disamakan dengan Indira. Walau sebenarnya 

Indira juga cantik, tapi ya aku juga tidak rela bila dengan 

percaya diri ia menyebut dirinya adalah Raisa. 



 

The Beautiful of Eglantine | 51 
 

“Eh gimana kalo ke dunia fantasi? lagi ada promo 

beli dua tiket gratis dua tiket lagi, lumayan kan? Mau 

nggak?” Kali ini bagian angsa putih yang berbicara. 

“Wah udah gila promonya, gue sih ayo aja 

meluncur. Kapan lagi coba bayar dua buat empat tiket? 

Yang lain gimana?” Prabu menanyakannya kepada yang 

lain. 

“Ayo ayo, gue emang lagi pengen kesana 

sebenernya. Kalo lo gimana Bhim? Gue, Prabu, sama 

Ashika udah mau nih. Lo mau kan?” 

“Gue nggak ikut kalo kesana.” Aku menolaknya 

karena sejujurnya aku masih sedikit trauma dengan 

insiden kecelakaan yang harus memisahkanku dengan 

orang tuaku. “Kalo kalian mau kesana bertiga aja nggak 

apa-apa.” 

“Nggak mau ih, gue pengennya kita berempat main 

bareng-bareng. Kita kan nggak pernah main bareng-

bareng. Ayo dong Abhimanyu, mau ya ya ya?” Dengan 
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bibir yang dikerucutkan dan mata yang dibuat-buat, Indira 

terus merayuku agar aku dapat pergi. 

“Cupu banget sih lo nggak mau ikut. Takut kulit lo 

jadi gelap hah? Nanti gue bawain payung sama jaket deh 

biar kulit lo tetep mulus.” Kali ini Prabu ikut memaksaku 

untuk ikut. 

“Nggak gitu woy! Udah pokoknya kalo kalian 

bertiga mau ke sana yaudah kesana aja bertiga, gue nggak 

ikut.” 

“Nggak bisa gitu Bhim, kalo lo nggak ikut nanti 

tiketnya kebuang sayang, terus ngebagi harga tiketnya 

juga bingung kan?” 

“Yaudah iya gue ikut, tapi gue nggak mau yah kalo 

naik kereta. Bawa mobil pribadi aja. Prabu lo bisa nyetir 

kan?” Akhirnya aku mengiyakan ajakan mereka, agar 

mereka bisa berhenti menerorku. 
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“Siap tuan, babu ini akan melayani anda. Tuan 

yang menurut jika itu ucapan istrinya, nyonya Hansa 

Lastmi Ashika. Bucin banget deh, heran gue.” 

“Diem atau gue ketapel mulut lo.” 

“Udah, ini jadinya besok kan? Mau kumpul jam 

berapa nih? Dimana?” 

“Bebas sih kalo gue, tapi yang penting gue boleh 

gebetan gue yah?” Sekali lagi Prabu membuat kami 

terkejut dengan ucapannya yang tiba-tiba. 

“Ini tuh lo beneran punya gebetan?” 

“Ya lo pikir gue selama ini delusi? Masa cowok 

ganteng kaya gue buat punya gebetan aja harus delusi 

dulu.” 

“Syukur deh kalo gitu, gue sempet mikir kalo lo 

tuh aseksual.” Aku mengatakan keresahanku selama ini 

kepada Prabu. 

“Sialan lo Bhim, gue masih normal. Jadi gimana? 

boleh kan gue ngajak gebetan gue?” 
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“Yaudah ajak aja gih sana, sekalian gue mau tau lo 

beneran punya gebetan apa cuma delusi aja. Karena gue 

yang ngajakin besok kumpulnya di rumah gue aja, jam 8 

kepagian nggak?” 

Kami semua mengangguk setuju., walau aku masih 

ragu untuk ikut. Sebenarnya bukan hanya masalah trauma 

masa kecilku, tapi ada hal lain yang membuatku merasa 

berat hati untuk ikut bersama mereka. 

“Prabu, lo ngerasa sesuatu yang nggak beres gitu 

sama badan lo?” Aku mengajukan sebuah pertanyaan 

secara skeptis. 

“Enggak.” 

“Atau lo punya riwayat penyakit gitu?” Aku masih 

terus bertanya kepadanya 

“Enggak juga.” 

“Lo lagi nggak punya masalah yang serius kan?” 

Aku terus mengajukan pertanyaan yang bila dipikirkan 

semuanya memiliki hubungan yang sama. 
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“Enggak ada Bhima. Kenapa sih emang? Khawatir 

banget sama gue, kesambet setan gepeng lo?” 

“Enggak apa-apa. Besok kita harus have fun yah, 

harus bikin kenangan yang nggak bisa dilupain, ini tahun 

terakhir kita. Let’s make a wonderful story for us.” 

“Sumpah Bhim, lo drama kaya gini tuh nggak 

banget deh. Gue merinding asli kalo lo mau tau. Tapi 

bener sih kata lo, kita kan nggak ada yang bisa jamin kan 

kalo kita semua bakalan bareng-bareng terus. Bisa aja kan 

kalian duluan atau gue terakhir, jadi ayo deh kita hargain 

kebersamaan kita.” 

“Kalo gue sih lebih merinding lo kaya gini sih 

Prabu. Kayak cringe gitu loh gue dengernya. Nggak kaya 

lo banget deh sumpah.” 

“Sialan lo Dir. Yaudah gue mau cabut duluan yah, 

mau packing terus mau ngasih tau gebetan gue.” 

“Bareng dong. Bhim, Ka, gue sama Prabu duluan 

yah.” 
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“Iyaudah hati-hati yah, gue nanti sama Bhima aja. 

Ya Bhim.” 

“Iya.”  Jawabku sambil menganggukkan kepalaku 

layaknya anak anjing ynag menurut pada permintaan 

tuannya. 

Setelah itu terjadi sebuah keheningan antara aku 

dan angsa putih disampingku ini. Hanya desiran angin 

yang masuk melalui celah jendela serta nyanyian lembut 

dari daun-daun yang saling bergesekkan satu sama lain, 

yang setidaknya mampu memecah heningnya atmosfer 

yang tercipta. 

“Lo kenapa nanya ke Prabu hal-hal yang kayak 

gitu? lo ngerasain sesuatu?” Angsa putih itu bertanya 

kepadaku secara berbisik. 

“Enggak ada apa-apa.” 

“Enggak mungkin enggak ada apa-apa, orang yang 

cuek banget kayak ikan gini masa tiba-tiba perhatian 

banget. Sama Prabu lagi. Alasannya bukan karena lo suka 
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sama Prabu kan?” Tanya angsa putih itu masih dengan 

nada berbisik. 

Aku yang gelisah tidak tahu jawaban apa yang 

tepat untuk menjawab pertanyaannya itu. 

Apakah aku harus menjawab yang sejujurnya atau 

tidak. Jika aku tidak menjawab pertanyaannya secara jujur, 

aku takut melukai perasaannya. Tapi jika aku 

menjawabnya secara jujur, aku takut ia akan 

menganggapku sebagai pria yang hidup dalam delusi dan 

dunia fantasi. 

“Lo enggak perlu mikir macem-macem, gue bakal 

percaya lo kok. Lo bisa nyeritain apapun. Lo nggak tau 

prinsip gue impossible is possible.” Seolah bisa menebak 

arah pikiranku, angsa putih itu berbicara kepadaku seperti 

itu. 

“Oke, gue bakal kasih tau alesannya. Tapi gue 

minta lo jangan kasih tahu ke siapa-siapa. Dan lo jangan 

pernah jauhin gue.” Keputusanku final untuk 

memberitahu yang sebenar-benarnya, walau masih ada 
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ragu yang tersisa dihatiku tapi aku yakin bahwa angsa 

putih itu tidak akan memberikan tanggapan seperti yang 

aku pikirkan. 

“Gue sebenernya bisa lihat deretan angka diatas 

kepala orang-orang. Bukan angka sembarangan kalo lo 

mau tahu. Angka itu tuh tanggal, tanggal kapan orang itu 

bakal meninggal.” 

“Dan tanggal diatas kepala Prabu itu besok?” 

“Iya. Makanya gue nggak mau ikut. Gue nggak 

mau trauma buat kedua kalinya. Satu-satunya 

kemungkinan terbesar tentang bagaimana cara Prabu 

meninggal itu cuma kecelakaan. Dan gue nggak mau jadi 

saksi hidup pas dia kecelakaan.” 

Pandangan ku mulai kabur kala mengingat momen 

yang paling menyakitkan dihidupku. Air mataku telah 

membentuk sebuah bendungan di pelupuk mata ini. 

Hanya sebuah kedipan kecil mampu menghancurkan 

pertahanan bendungan itu. Dadaku mulai sesak, aku terus 
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memukul pelan dadaku berharap saluran pernapasanku 

akan berfungsi kembali. 

Sepersekian detik kemudian, sepasang sayap 

melingkar dibahuku. Angsa putih itu meminjamkan bahu 

mungilnya untukku, membiarkan kemeja seragamnya 

basah terkena air mataku yang lolos. Menyalurkan segala 

kehangatan dan ketenangan yang ia punya, menepis 

segala jarak yang menghalangi kita berdua. 

“Udah, bukan salah lo bisa tahu kapan waktu 

terakhirnya Prabu. Lo tahu, Prabu pernah cerita ke gue 

kalo dia seneng bisa temenan sama lo. Dia sempet cerita 

ke gue kalo sebuah keistimewaan bisa temenan sama lo. 

Pas dia denger kalo gue mau temenan sama lo dia 

langsung datengin gue” 

Angsa putih itu melepas dekapannya, dan kini ia 

memegangi bahuku seraya berkata, “Pikirin ini deh, dia 

udah nganggep lo istimewa. Menurut lo, disaat 

terakhirnya dia pasti dia pengen disekitarnya tuh orang-

orang yang menurutnya istimewa. Terus kan lo sendiri 
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yang bilang kalo kita harus buat cerita terakhir yang luar 

biasa buat kita, jadi lo jangan mikir yang macem-macem 

yah. Fokus aja sama tujuan kita buat mikin momen yang 

indah besok, biar Prabu bisa tenang. Oke?” 

Aku sedikit tenang mendengarkan nasihatnya. 

Memang benar, aku akan menjadi manusia terbodoh dan 

akan menyesalinya seumur hidup jika tidak bisa 

menemani saat-saat terakhir orang yang juga istimewa 

dihidupku. 

“Gimana jadinya? Lo bakal tetep ikut kan?” 

“Iya, gue bakal tetep ikut. Meskipun menyakitkan 

kalo harus jadi saksi hidup meninggalnya Prabu, tapi 

seenggaknya gue adalah salah satu orang yang bakal diliat, 

dikenang, dan diinget terakhir kali sama Prabu.” 

“Yaudah ayo balik, kita packing barang bawaan 

buat besok, ya walaupun cuma ke dunia fantasi kan tetep 

harus bawa gembolan kan?” 
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Aku dan angsa putih itu bangkit dari tempat duduk 

dan mengambil tas kemudian berjalan secara 

berdampingan menyusuri koridor yang mulai sepi karena 

jam pulang telah terlewat cukup lama. Hanya derap 

langkah kaki kami berdua yang menggema di koridor ini. 

“By the way, lo bisa tahu dong kapan lo 

meninggal?” Pertanyaan yang diajukan secara mendadak 

tiba-tiba diajukan oleh angsa putih disampingku ini. 

“Ya enggak, gue nggak bakal bisa liat tanggal gue. 

Soalnya tanggal-tanggal itu nggak muncul kalo di cermin, 

jadi gue nggak bakal bisa tahu tanggal gue kapan.” 

“Jadi cuma lo doang satu-satunya orang yang 

nggak bisa lo liat tanggalnya?” 

“Enggak juga. Pertama kali gue ngeliat lo, gue 

nggak bisa liat tanggal punya lo. Gue juga nggak tahu 

persisnya kenapa, tapi sampe sekarang gue masih nggak 

bisa liat tanggal punya lo. Gue sih mikirnya kebisaan gue 

ini mulai mudar gitu lho.” 
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“Kalo alasan lo nggak bisa liat tanggal punya gue 

karena gue ini grim reaper lo gimana?” 

Aku berhenti sejenak ketika mendengar pertanyaan 

angsa putih disampingku, terlalu terkejut mungkin. Tapi 

tak lama kemudian aku melanjutkan kembali perjalananku. 

“Gue juga sebenernya awalnya ngira kayak gitu. Awalnya 

gue seneng, karena gue benci hidup gue sendiri. Tapi 

sekarang gue bakal minta buat dikasih waktu tambahan 

yang lebih lama buat gue ngabisin sama orang-orang yang 

istimewa dan ngebuat  mereka semua senyum ke arah gue.” 

Tak ada kata apapun yang terucap dari paruh angsa 

putih itu, hanya ada mimik menyedihkan yang ia 

keluarkan dan kepala yang tertunduk lesu. Diiringi dengan 

desahan panjang, angsa putih itu menengadah ke langit 

sore yang memancarkan spektrum kombinasi yang padu 

satu sama lain. “Gue minta maaf yah Bhim, gue nggak 

bisa jadi temen yang baik buat lo.” 

“Apaan sih. Yaudah biar impas gue juga mau minta 

maaf sama lo yah Ka, karena gue lo jadi insecure kaya 
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gitu. Tapi gue juga mau bilang makasih. Harusnya ke 

kalian sih, tapi karena disini cuma ada lo doang jadinya 

gue mau bilang makasih udah gila karena mau temenan 

sama gue, makasih juga udah ngewarnain hari-hari gue 

dan bikin gue ngerasain hal yang sebelumnya belum 

pernah gue rasain.” 

“Lo abis nonton drama apaan sih? Jadi romantis 

gini.” Aku tersenyum simpul mendengar perkataanya. “Eh, 

ikut gue yuk. Temenin.” 

“Kemana?” 

“Udah ikut gue aja ayo.” Angsa putih itu menarik 

tanganku. Jari kami berdua saling bertautan. Entah 

kemana dia akan membawaku, yang jelas dia 

menggenggam tanganku dan sedikit berlari ke arah halte. 

“Mau kemana sih? Ini gue lagi nggak bawa jaket, 

angin juga lagi kenceng-kencengnya. Lo nggak dingin 

apa?” Aku bertanya kepadanya karena memang angin sore 

ini terasa sangat dingin. Dan dia menghiraukan 

pertanyaanku. Yang dia lakukan selanjutnya adalah 
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berlalu kearah vending machine yang menjual kopi kaleng, 

dan memasukkan dua lembar uang bernilai Rp. 10.000. 

Setelah menggenggam dua kaleng kopi, ia buru-buru 

menghampiriku dan memberikan salah satu kopi yang 

telah ia beli. 

Tak lama kemudian, sebuah bus yang kosong tiba 

didepan halte tempat kami saat ini. Angsa putih itu buru-

buru menarikku dan memasuki bus tersebut. 

“Astaga Ashika, lo mau nyulik gue kemana? Lo 

nggak inget kita besok bakal capek banget?” Aku kembali 

bertanya padanya, berharap ia akan menjawabnya kali ini. 

“Gue pengen ngajak lo ke pantai sekarang. Lo tau 

nggak sih kalo hembusan angin laut pas senja tuh enak 

banget. Udah lo cukup nemenin gue aja, disamping gue 

jadi orang yang deket sama gue. Gue lagi pengen berdua 

sama lo.” 

“Apaan sih lo, konyol banget” Jawabku sembari 

membuang pandanganku keluar jendela, 
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menyembunyikan maluku yang mungkin tercetak jelas 

lewat warna kulitku yang memerah. 

Setelah itu, tak ada lagi pembicaraan yang tercipta 

diantara kami. Angsa putih itu sedang sibuk dengan 

earphone yang tersangkut dikedua telinganya, dan aku 

yang sedang serius dengan kegiatan melihat ke arah jalan. 

Memperhatikan segala yang ada, mobil-mobil yang saling 

bersaut-sautan karena jam pulang yang padat, anak-anak 

kecil yang sedang bermain dengan busa gelembung, dan 

angin yang sedang menari dengan daun-daun kering 

cukup membuatku terkesima dengan hal-hal yang 

sederhana, yang selama ini seperti terlambat aku sadari. 

“Heh udah sampe, ayo turun. Lo mau liatin jalan 

terus?” Ujarnya sambil melepas earphone yang terpasang 

dan menaruhnya pada pouch dengan warna yang senada. 

Kami berdua pun turun dari dalam bus yang 

kosong ditengah udara yang terasa dingin menggesek 

kulitku. Kopi kaleng yang belum sempat aku buka itu, aku 

masukkan kedalam saku. 
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Sesuai ucapan angsa putih itu, kami pergi ke pantai 

yang terlihat mulai sepi. Angsa putih itu menuntunku 

untuk menuju ke pemecah ombak. Kemudian aku duduk 

di pemecah ombak, dan melihatnya yang tengah 

melempar kerikil ke arah laut yang sedang memancarkan 

warna-warna menakjubkan. 

“Kok gue baru tahu, kalo dunia di sore hari itu 

keren banget.” Ucapku sambil melihat kearah langit yang 

sama. 

Angsa putih itu akhirnya menyudahi aktivitas 

melempar kerikil dan duduk disebelahku. “Ya makanya, 

lo tuh harus buka mata lo sekarang juga. Kalo aja dari 

awal lo mau buka mata lo, orang yang menurut lo gila 

kaya gue, Indira, dan Prabu tuh banyak. Banyak banget 

kok yang mau temenan sama lo. Cuma emang lo nya aja 

yang menutup diri dari mereka semua.” 

Entah mengapa aku selalu tersenyum ketika 

mendengar nasihat-nasihat yang keluar dari mulutnya. 

Semuanya terkesan tidak menggurui atau memojokkan ku. 
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Aku begitu nyaman berada di dekatnya, entah perasaan 

yang seperti apa bentuknya tapi yang jelas aku tak ingin 

angsa putih ini bermigrasi dan meninggalkanku sendiri. 

“Asal lo tau Ashika, harta yang penting tuh baru 

keliatan penting kalo dia udah enggak ada. Dan sejujurnya 

gue nggak mau jadi harta itu, gue nggak mau dianggap 

berharga begitu gue nggak ada.” Aku berucap dengan 

pandangan yang lurus kearah laut yang menampilkan 

refleksi matahari yang mulai menenggelamkan dirinya. 

“Kalo boleh, gue pengen lo yang ngebuka mata gue dan 

nyadarin gue kalo gue layak buat ada disini. Tolong gue 

Ka.” 

“Kenapa harus gue Bhim?” 

“Karena lo yang bisa bikin gue nyaman. 

Disamping lo gue nggak perlu khawatir sama apapun, lo 

bukan ombak kesedihan yang bisa pasang atau surut. Lo 

itu kembang api yang naik ke udara ngehias hitamnya 

langit gue. Semua itu lo, bukan yang lain. Lo bisa kan?” 
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Ada tarikan napas panjang sebelum ia menjawab 

pertanyaanku. “Gue, nggak tau Bhim. Gue ini 

fatamorgana, gue cuma ilusi, dan gue juga bukan 

kembang api yang lo elu-elu kan. Gue cuma awan yang 

sementara ngelindungi lo dari teriknya matahari.” 

Kecewa? tentu saja. Tapi aku sangat menghormati 

keputusannya. Perasaan itu bukanlah sesuatu yang pantas 

untuk dipaksakan. “Tapi gue bakal berusaha jadi angin 

sejuk yang bisa ngehapus daun-daun kering di hati lo, 

Bhim.” 

Aku tersenyum lebar kala mendengar pernyataanya. 

Aku yang terlampau bahagia sampai tidak menyadari 

bahwa matahari terlanjur malu dan pergi dari 

singgasananya karena mendengar ucapanku yang seperti 

pujangga cinta, namun dalam versi yang menggelikan.  
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‘Panah malaikat itu, menancap di hati tolong cabutlah. 

Setelah berapa malam kah rasa sakit ini akan hilang?’ 

 

– AKU, JULIETTE, DAN JET COASTER 
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Sesuai rencana yang telah disusun, kami semua 

berkumpul dirumah Indira. Namun si pembuat jadwal 

malah belum terlihat batang hidungnya sampai sekarang, 

padahal waktu telah menunjukkan keterlambatan selama 

satu jam dari waktu kesepakatan kemarin. 

Setelah itu terdengar bunyi gerbang yang didorong  

dan menampilkan sebuah mobil berukuran sedang dengan 

warna putih masuk ke pekarangan rumah Indira. Tak lama 

setelah itu, sesosok pria jangkung yang kehadirannya 

telah kami nantikan akhirnya keluar. 

“Kemarin perasaan ada yang ngomong ‘Oke, besok 

kumpul yah jam 8 di rumahnya Indira. Kalo ada yang telat 

gue tinggalin yah bodo amat.’ siapa yah tapi?” Ujar Indira 

dengan nada mencibir ke arah Prabu. 

“Iya-iya maaf, semalem gue lupa cek bensin. Pas 

tadi diliat lah kok tinggal dikit. Jadi gue ke pom dulu, kan 
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pomnya nggak searah kan sama rumah lu dir jadi gue 

muter-muter deh. Bunga, gimana udah ketemu?” 

“Udah kok, bentar lagi gue turun.” Tak lama 

setelah itu, sesosok wanita mungil dengan rambut yang 

digerai sepanjang dada keluar dari pintu mobil. 

Wanita mungil itu tampil memesona dengan riasan 

wajah yang tak berlebihan, mengenakan kemeja putih 

serta sweater rajut berwarna coklat susu, kemudian 

dipadupadankan dengan ripped boyfriend jeans yang ia 

gulung bagian bawahnya dan sneakers putih yang nampak 

cocok dikenakannya. 

Gadis itu kemudian berjalan kearah kami dan mulai 

memperkenalkan dirinya dihadapan kami semua. “Hai, 

gue Bunga Putri Ayu tapi panggil aja Bunga. By the way, 

mungkin kalian belum pernah ngeliat gue karena gue 

emang murid pindahan sama kayak Ashika. Dan 

kebetulan gue ini satu indekos sama Ashika. Maaf yah 

kalo gue ganggu acara main kalian berempat.” 
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“Sumpah yah, pas gue denger Prabu punya gebetan 

gue kira dia delusi doang. Bunga, kok lo mau sih sama 

dia?” Tanya Indira sambil menunjuk ke arah Prabu. 

“Nggak tau di pelet kali.” Jawab Bunga 

“Tuh kan, gebetan lo aja nggak tahu kenapa bisa 

kesemsem sama lo. Manjur tuh berarti pelet lo, masang 

dimana?” Goda Indira masih dengan nada mencibir. 

“Lo pikir? Udah ayo deh berangkat udah kesiangan 

nih.” 

“Bentar dong, kan kita kesiangan juga gara-gara lo. 

Eh iya lo kan udah kenal sama gue, jadi gue nggak usah 

kenalin diri gue yah. Jadi gue bakal kenalin yang lain, ini 

Indira nah yang ini panggil aja Bhima. Udah?” Ujar angsa 

putih itu sembari menunjuk satu persatu sesuai nama yang 

ia sebutkan. 

Mengenai aku dan angsa putih ini, sebenarnya aku 

malu membicarakan kejadian semalam. Tapi aku benar-

benar bahagia semalam, dan sungguh aku tak menyangka 
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efek yang ditimbulkannya adalah aku yang canggung 

dengan keberadaannya saat ini, seingatku sedari tadi pagi 

aku berusaha menghindari tatapannya. Karena jika boleh 

jujur, aku juga ingin muntah ketika mengingat semua kata 

dan analogi yang aku ucapkan. 

“Yaudah ayo semuanya masukin aja ke bagasi, kita 

langsung berangkat sekarang. Takut macet juga.” Ujar 

Prabu mengingatkan bahwa hari ini adalah hari dengan 

potensi macet yang besar. 

Kami semua akhirnya memasukkan semua barang 

bawaan kami kedalam bagasi dan mulai perjalanan. Tidak 

ada kecanggungan sama sekali yang hadir diantara kami 

berlima, Bunga adalah sosok penghibur. Mungkin satu-

satunya orang kikuk disini adalah aku. 

“Eh lo pada udah bikin laporan praktikum bu 

Wiranti belum? lusa dikumpulin kan?” Untuk pertama 

kalinya Prabu bertanya hal seperti itu, walau aku tahu itu 

hanya usaha membangun sebuah image didepan wanita 

incarannya. 
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“Aduh Prabu lo tau nggak sih? masalah lingkungan 

tuh lagi panas banget sekarang, Indonesia juga lagi susah 

kan. Jadi bisa nggak sih lo nggak usah ngebahas soal 

laprak? Lagian sok banget lo nanyain soal laprak, 

biasanya lo pasukan santai.” Itu Indira dengan nada 

hiperbolanya tentu saja. 

“Tau, lo jangan mentang-mentang ada gue yah jadi 

sok rajin kayak gitu. Gue nggak suka yah cowok-cowok 

jaim kayak gitu.” Di dalam hati aku hanya bisa 

mengasihani Prabu yang sudah diberikan ultimatum oleh 

Bunga. 

“Mampus lo, udah sok kegantengan sok rajin lagi.” 

Angsa putih disebelah ku ini ikut-ikutan memanasi Prabu. 

“Lo bertiga jangan bikin aliansi gitu dong. Lo juga 

Bhim, bukannya bantuin gue.” 

“Maaf, anda siapa?” 

“Gue jadi kalo jadi Prabu sih udah left the chat aja 

sih.” 
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“Bebeb Bunga, kamu nggak mau bantuin aku apa? 

Ini aku lagi dirembug gini lho.” 

“Maaf, anda siapa?” Kalimat singkat dari Bunga 

itu berhasil membuat kami semua tertawa secara lebar. 

Sedangkan Prabu, si objek perundungan kami hanya bisa 

tersenyum. Senyuman yang manis namun menyakitkan 

yang pernah aku lihat dari sosok seorang Prabu. 

Tawa kami mulai mereda ketika kami menyadari 

bahwa kami telah sampai di dunia fantasi. Sebuah tempat 

yang sempat mengguratkan luka. Sebuah tempat yang 

merupakan bunga tidur yang paling hitam yang pernah 

aku alami. Sebuah tempat yang memisahkanku dengan 

kedua orang tuaku. 

“Heh diem aja. Mikirin trauma lo?” Sebuah 

tepukan ringan mendarat dipundakku, membuyarkan 

pikiran dan lamunanku. 

“Ya gimana ya Ka, namanya trauma agak berat 

kalo dipaksa ngelupainnya.” 
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“Ayolah inget perkataan gue. Lo liat kan Prabu tadi 

seneng banget, segitu baru diperjalanan. Apa lo nggak 

mau liat Prabu lebih seneng?” 

“Woy! Ngapain lo berdua? Ayo cepetan sini, 

nggak mau di stempel lo?” Sebuah teriakan menggema ke 

arah kami berdua. Dan tanpa aba-aba serta izin apapun 

tanganku telah ditarik olehnya berlari diantara khalayak 

ramai. 

Rasa nyaman itu kembali menyelimutiku. Seakan-

akan ada bahasa yang tak ku mengerti ketika tanganku 

dan tangannya saling bersentuhan satu sama lain. Bahasa 

yang tak bisa ditangkap oleh siapapun, bahasa yang hanya 

bisa dimengerti oleh hatiku saja. Bahasa yang dapat 

menenangkanku dan seolah mengucapkan semuanya akan 

baik-baik saja. 

Setelah diberi cap tanda diizinkannya kami berlima 

masuk, hal yang pertama kulakukan adalah mengaggumi 

dunia fantasi ini. Begitu berbeda dengan dunia fantasi 12 

tahun yang lalu, lebih hidup dan tentu lebih modern. 
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Kami semua bermain-main dengan wahana yang 

tersedia di dunia fantasi ini. Kami menaiki semua jenis 

wahana. Dari yang memacu hormon adrenalin, sampai 

yang memberikan nuansa romantis. Memberikan satu lagi 

warna cerah pada kertas putihku yang mulai terisi dengan 

banyak warna. 

Kami semua bermain tanpa memerhatikan kondisi 

sekitar, tak sadar jika langit mulai berubah menjadi merah 

muda dengan hiasan titik garis yang terbentuk dari 

bintang-bintang. Namun sepertinya Indira, Bunga, dan 

Prabu masih memiliki banyak kekuatan untuk mencoba 

semua wahana disini. 

Berbeda jauh dengan aku yang kelelahan memilih 

untuk duduk di bangku tak jauh dari wahana yang sedang 

mereka naiki dan menyaksikan tawa mereka yang 

menggelegar. Tenang rasanya melihat mereka semua 

melambai ke arahku sambil mengembangkan senyum 

kebahagiaan. Lega rasanya ketika Prabu masih bisa 

berlarian kesana-kemari dan tertawa tanpa mengetahui 

kapan tawa terakhirnya akan berhenti. 
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Tak lama dari arah selatan, angsa putih itu 

mendekatiku dan memberikan minuman soda seaakan 

tahu bahwa aku sedang diterpa kekeringan. Kemudian 

angsa putih itu duduk disisi lain bangku yang sedang aku 

duduki. Ia berkata tanpa melihat kearahku, pandangannya 

ia edarkan kedepan. “Jadi ini dunia fantasi yang bikin lo 

trauma Bhim?” 

Aku menoleh ke arahnya sesaat, kemudian kembali 

melihat ke arah Prabu yang tengah menaiki wahana. “12 

tahun ini kerasa cepet banget. Rasanya baru kemarin gue 

masuk ke istana boneka sama ayah dan buna gue. Rasanya 

baru kemarin mulut gue dibersihin sama buna gue karena 

gue makan es krimnya berantakan. Rasanya baru juga 

kemarin gue ngeliat ayah gue duduk disini.” 

Aku mulai menunduk kala mengingat-ingat 

kejadian 12 tahun lalu yang membuatku sakit sampai 

sekarang. “Rasanya baru kemarin gue pulang sama 

mereka naik kereta dan gue liat mereka udah nggak 

berdaya dengan luka yang gue rasa perih banget. Gue 

yang masih kecil cuma bisa nangis.” 



 

The Beautiful of Eglantine | 79 
 

Angsa putih itu mulai menoleh kearahku dengan 

pandangan mata yang sedih seperti berempati kepadaku. 

“I’m sorry to hear that. Maaf karena harus nyiram larutan 

garam ke luka lo.” 

“Enggak apa-apa kali, gue tahu lo kepo kan sama 

cerita gue? Jadi abis gue puas sama wahana yang ada 

disini gue sama orang tua gue akhirnya balik naik kereta 

dan duduk di gerbong satu. Gue yang lagi main robot-

robotan bingung kenapa orang-orang panik, gue juga 

denger dari arah luar klakson dari motor sama mobil. Dan 

tiba-tiba gue ngerasa ada guncangan besar, dan pas gue 

naik ke bangku ternyata ada mobil pribadi warna biru 

keseret. Dan nggak lama ledakan yang cukup besar 

muncul.” 

Tak ada respon apapun setelah itu, aku tak 

mendengar tanggapan apapun dari angsa putih ini. Tapi 

saat aku melihat ke arahnya, ada tremor ringan yang 

terjadi pada bahunya. Bagian bawah bibirnya itu tampak 

tampak memerah, seperti telah di gigit untuk meredam 

suara tangis. 
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Ia membawaku masuk kedalam keadaan yang tidak 

mengenakkan. Aku payah dalam hal menenangkan orang 

lain. Jangankan orang lain, aku juga payah ketika harus 

menenangkan diriku sendiri. Aku melihat keadaan sekitar. 

Tatapan tak mengenakkan yang diberikan oleh orang-

orang yang lewat tertuju ke arahku, seolah-olah aku 

adalah pelaku pencabulan seorang siswi SMA. 

Aku tak tahu cara yang ampuh untuk menenangkan 

seseorang. Tapi mungkin aku tahu satu cara yang aku 

harap akan berhasil menenangkannya. 

Perlahan aku mulai bergeser mendekat kearahnya, 

menepis jarak yang tersisa antara aku dengan angsa putih 

itu. Aku lingkarkan tangan kiriku ke pinggang yang 

terlihat ringkih itu, sedang tangan kananku ku gunakan 

untuk mengusap punggung berharap bisa 

menenangkannya. 

Tak ada reaksi signifikan yang aku tangkap, hanya 

saja aku merasa tangisnya mulai mereda. Gemetar itu 

mulai hilang. Kupikir caraku berakhir. 
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“Maafin gue Bhim, maaf.” Setidaknya itulah yang 

aku dengar dari mulutnya yang bergetar pelan. Sambil 

mencengkram erat kerah kemejaku, angsa putih itu 

memperdalam dekapannya. 

“Iya nggak apa-apa. Harusnya gue yang nangis 

nggak sih? Kan gue yang nginget-nginget trauma gue. 

Jadi seka air mata lo ya.” Ujarku masih terus mengusap 

punggungnya. 

Angsa putih itu mundur secara perlahan dan 

menciptakan jarak dan melepas dekapanku. Dengan 

punggung tangannya, angsa putih itu menyeka jalur yang 

tterbentuk dari air matanya yang lolos. 

“Gue tetep harus minta maaf Bhim, kalo gue nggak 

disana. Lo nggak mungkin kayak gini sekarang.” Ujarnya. 

Sejujurnya aku tak mengerti dengan ucapannya, 

mungkin otakku yang terlanjur lelah ini sedang tidak bisa 

diajak kerja sama untuk memikirkan apapun yang serius. 

Jadi, yang hanya bisa aku lakukan adalah tersenyum 

kikuk kearahnya. 
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“Hei udah dong, kok nggak berhenti sih nangisnya? 

Kan gue udah maafin lo. Enggak enak diliat sama anak-

anak, disangkanya gue ngapa-ngapain lo lagi.” Aku 

mengulurkan tanganku dan menyeka air matanya secara 

perlahan. Menempatkan pipinya seperti gelas kaca yang 

ringkih, tak ingin tergores oleh kulit tanganku yang kasar. 

Tepat setelah itu angsa putih itu terus-menerus 

menarik lendir yang keluar dari lubang pernapasannya, 

persis seperti angsa kecil yang lugu. Terlihat manis di 

pengindraanku. 

“Woy lagi berbuat asusila ya kalian berdua?” 

Teriak Prabu seolah tak punya rasa malu. Dan detik 

berikutnya, kepala miliknya itu dipukul oleh Bunga yang 

tengah berada di sampingnya. 

“Kok kamu malah mukul aku sih Beb?” Tanya 

Prabu dengan merengut, seolah tengah merajuk dan tentu 

saja menjijikan. 

“Diem Lo, jijik gue dengernya.” Aku prihatin 

dengan Prabu. 
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“Eh ayo take some pictures dulu kita bisa kali.” 

Teriak Indira tak punya malu. Bagaimana tidak, kami 

sedang berada di depan wahana yang antreannya cukup 

panjang. Semua orang yang sedang mengantre dan berlalu 

lalang tentu saja mengalihkan atensi secara penuhnya 

kepada kami. 

“Nggak usah teriak juga dong teteh. Lu nggak malu 

apa?” Protes Prabu yang sepertinya juga merasa malu 

dengan tingkah Indira. 

“Yaudah sih, kalem aja. Udah ayo foto.” Kami pun 

mengabadikan momen kebersamaan kami, mencetak 

kenang-kenangan yang dapat kami tunjukkan kepada 

siapapun. 

Setelah puas berfot, Bunga mengingatkan dengan 

nada yang halus untuk segera pulang. “Udah malem nih, 

balik yuk. Gue nggak boleh terlambat.” Entah apa maksud 

dari kata terlambat yang baru saja ia ucapkan, tapi aku 

merasa terlambat yang ia maksud bukannlah terlambat 

pulang atau yang semacamnya. 
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“Ayo deh, gue juga seneng banget sama hari ini. 

Makasih buat satu hari ini, gue berasa dijadiin raja banget 

sama kalian.” Entah ada apa dengan diriku, tapi bibirku 

terasa kelu dan tak mampu mengucapkan apapun. 

“Kalo ini hari terakhir gue, gue juga mau bilang 

makasih udah bikin hari terakhir gue jadi berkesan banget 

buat gue. Gue bukan tipe orang yang bisa ngungkapin rasa 

sayang gue dengan mudahnya, tapi gue cuma mau bilang 

gue sayang sama kalian semua.” 

“Apaan sih lo Prabu, ngomongnya sembarangan 

banget sih. Kita bakal bareng-bareng kan? Nanti kita 

reunian bawa anak-anak kita gitu. Udah ah ayo balik, 

capek nih gue.” Indira berjalan mendahului kami. Terasa 

samar, tapi aku dapat melihatnya dengan jelas. Bahu 

kokoh yang selama ini kokoh akhirnya runtuh. 

Aku tahu jauh didalam lubuk hati Indira, ia sangat 

menyayangiku, angsa putih ini, dan Prabu. Aku tidak 

begitu mengerti, apakah Indira menerima firasat tentang 

kematian Prabu atau memang dia memiliki sebuah 
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kelebihan. Yang jelas aku melihat sosok Indira yang 

selama ini periang, dan selalu bertengkar dengan Prabu itu 

menjadi sosok yang penuh dengan emosional hanya 

karena runtutan kalimat yang diucapkan oleh Prabu. 

Kami semua berjalan dengan kalut pada pikirannya 

masing-masing, semuanya memiliki arah pandang yang 

berbeda. Prabu yang nampak tersenyum dan lebih 

condong melihat keatas seolah ingin bermain-main 

dengan kapas halus dilangit. Indira yang meski berjalan 

didepan namun aku yakin dia sedang melihat kedepan 

dengan pandangan mata yang kosong, terbukti ketika 

beberapa kali ia hampir bertabrakan dengan seseorang 

atau bahkan sesuatu. Sedangkan Bunga dan angsa putih 

ini yang secara kompak menunduk kebawah. Ku ucapkan 

selamat kepada takdir yang telah berhasil merubah warna 

kami semua. 

Matahari telah memancarkan sinar senjanya, dan 

kami telah meninggalkan area wahana dunia fantasi. 

Lahan parkir, didalam mobil Prabu lah saat ini kami 

berada. Prabu yang tak kunjung menyalakan mesin mobil 
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ini dan hanya melihat kunci yang telah terpasang 

ditempatnya membuatku bernisiatif untuk 

menggantikannya menyetir. “Prabu, lo mau gantian 

nyetirnya sama gue? Lo dari pagi kan udah nyetir mulu, 

tadi juga lo banyak main kan disana? Udah sini gue aja 

yang nyetir.” 

Sebuah senyuman lembut menyapaku dari kursi 

dibelakang kemudi, Prabu yang saat ini tengah berubah 

menjadi sosok lembut yang senang menebar senyum lagi-

lagi memberikan jawaban atas pertanyaanku dengan nada 

yang sangat lembut seperti embun pagi diatas daun 

semanggi. “Enggak usah Bhim, gue masih kuat kok buat 

nyetir. Gue lagi pengen manja-manjaan sama Chawee 

dulu. Tapi makasih yah udah nawarin.” Chawee yang 

merupakan nama dari mobil kesayangannya ini dijadikan 

alasan untuk menolakku. 

“Lo ngaca deh ke kaca spion disamping lo. Liat 

mata lo udah merah, butuh istirahat.” Ujar Indira dengan 

nada sentimen. 
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“Enggak apa-apa Indira. Makasih banget udah 

perhatian sama gue, tapi gue tetep pengen nyetir. 

Seenggaknya disamping gue ada Bunga, jadi capeknya 

gue nggak bakal lama-lama.” Harusnya kalimat itu akan 

terdengar menjijikan jika yang mengucapknya adalah 

Prabu yang seperti biasanya. Namun kali ini aku merasa 

bahwa kalimat gombalannya tadi adalah sebuah pesan. 

Entahlah aku hanya seorang paranoida. 

Menit ke tiga puluh, kami mulai meninggalkan 

parkiran dengan kecepatan yang lambat. Seperti ingin 

memperpanjang jalinan cerita yang ditorehkan diatas 

aspal. Memperlambat butiran pasir yang jatuh pada jam 

pasir yang dibalik. Tak ada satupun diantara kami yang 

berani memulai pembicaraan, semuanya fokus melihat ke 

arah luar jendela yang tengah menampilkan permainan 

warna dari matahari yang sudah tidak utuh lagi. 

Hanya lagu dari idol grup JKT48 dengan judul 

‘Jejak Awan Pesawat’ yang sedang diputar di pemutar 

musik pada dasboard mobil inilah yang bisa dijadikan 

tulang punggung untuk memecah keheningan. Sebuah 
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lagu kelam nan mengerikan yang dikemas dengan nada 

dan konsep yang riang ini menemani perjalanan kami 

ditengah spektrum jingga. 

‘Diantara musim gugur dan dingin, kita bersama. 

Berniat mengambil jalan pintas.’ 

“Gue belok yah biar cepet sampe, udah sore juga 

soalnya.” Prabu yang tiba-tiba membelokkan setir 

kemudinya ke arah kiri memberi tahu kami bahwa ia akan 

mengambil jalan pintas. 

‘Sayounara, kau bisikkan. Ekspresimu saat itu.’ 

“Eh Dir, kalo ternyata gue nggak bisa kumpul 

sambil bawa anak gue pas kita reunian gimana?” 

Tanyanya secara tiba-tiba sambil terus melihat ke arah 

depan, membuat Indira yang namanya disebut menoleh ke 

arah bangku dibelakang setir. 

“Gue nggak suka yah lo nanya kayak gitu. Kayak 

nggak ada pertanyaan yang lebih berbobot yang bisa lo 

tanyain aja sih.” Indira tentu tahu kemana arah pertanyaan 
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Prabu. “Udah, kalo lo emang nggak bisa nanya yang lain 

mending diem aja. Mataharinya lagi golden hour, lebih 

bagus ini dibanding pertanyaan lo yang nggak mutu itu.” 

“Ya kan gue cuma nanya. Barang kali kan gue 

steril, atau gue nanti nikahnya sama cowok gitu, atau 

mungkin gue─” 

“Prabu! Gue ngerti nggak sih kalo gue bilang 

berhenti? Udah sana lo fokus aja nyetir.” Indira yang 

sudah geram dengan pertanyaan Prabu hanya bisa 

mengepal dan membuat bendungan air matanya. 

Setelah itu keadaan mobil kembali tenang dan tak 

ada lagi pembicaraan. Alunan melodi dan lantunan lirik 

dari lagu yang diputar masih diperdengarkan 

‘Seperti cakar tajam menusuk. Meninggalkan 

bekas tipis, luka baru, dengan tatapan kosong diriku 

memandang’ 

“Prabu awas itu ada kucing!” Keheningan di dalam 

mobil itu akhirnya bisa pecah oleh teriakan Bunga yang 
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melihat seekor anak kucing tengah melintas di depan 

mobil yang sedang ditumpangi oleh kami semua. 

Sontak Prabu membelokkan arah laju mobilnya ke 

arah kanan. Meskipun kecepatan yang ditempuh terbilang 

lambat, tetapi manuver yang dilakukan secara spontan 

tetap mampu membuat kami semua terhempas ke arah 

kanan. 

Kami semua bernapas lega, karena tidak ada yang 

tergores sedikit pun ditambah anak kucing penyebab 

Prabu bermanuver pun tampak tidak tergores. Sayang 

kami terlalu lamban menyadari bahwa kami tengah berada 

di persimpangan jalan, dari arah samping muncul truk 

pembawa bahan bakar. 

Semua orang tentu tahu bahwa keberuntungan tak 

akan berpihak kepada kita secara dua kali berturut-turut, 

karena truk itu menghantam kami dan membuat mobil 

kami terseret cukup jauh dari tempat kami semula. 

Semuanya berantakan dan hancur. Serpihan kaca 

dari mobil mencakar dan membobol kulit serta dagingku. 
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Darah segar tercecer dimana-mana, penyok dibagian kiri 

mobil memaksa kami keluar dan membuat kami semua 

berciuman dengan kasarnya aspal yang panas. 

Disampingku tergeletak tubuh Prabu dengan posisi 

menelungkup. Dengan tatapan kosong ini ku lihat caranya 

tersenyum untuk yang terakhir kalinya. Ia julurkan tangan 

dengan penuh luka dan bau darah segar kearah telapak 

tanganku yang kosong, kemudian ia genggam dengan 

tenaga yang masih tersisa. Seolah mengucapkan salam 

perpisahan. 

Di detik itu juga, sebuah garis putih lurus 

memanjang melintas didepanku, genggaman Prabu pada 

tanganku mulai melemah dan matanya pun terpejam 

dengan senyum yang terus terpatri di bibirnya. Sedetik 

kemudian mataku mulai berat dan semuanya tertutup. 

Namun, suara ambulan dan suara riuh orang-orang 

disekitar masih dapat dengan jelas kudengar 

Tak lama berselang, suara ledakkan muncul. Suara 

yang sama persis seperti suara ledakkan yang aku dengar 
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12 tahun yang lalu. Mengingatkanku pada hal tragis yang 

pernah menimpaku. Dan hal tragis itu kembali terjadi 

kepadaku. Apa yang kutakutkan benar-benar terjadi. Aku, 

seorang pemuda berusia 17 tahun yang mengalami trauma 

akan hal yang sama sebanyak dua kali. 
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‘Suatu tempat kita berdua mungkin ‘kan bertemu lagi. 

Karena ditempat kenangan, terlalu banyak orang-orang.’ 

 

– JEJAK AWAN PESAWAT 
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Wewangian rumah sakit begitu menusuk 

pengindraanku. Aku membuka kedua mataku dan terkejut 

dengan tak adanya bekas sayatan atau luka sedikitpun 

disekujur tubuhku. Disampingku terdiam seekor angsa 

putih dengan dandanan yang berbeda dengan biasanya. 

Rambut yang biasanya ia tata dengan diikat satu 

kini ia biarkan menjuntai menyentuh bagian bawah 

lengannya, dengan hiasan batu safir dengan berbagai 

ukuran. Pakaian yang ia kenakan pun sangat necis. Ia 

menggunakan semacam gaun berkerlip berwaran biru 

safir dengan jubahnya yang menyapu lantai serta aksen 

bulu merak dengan dominasi warna biru pada kerah 

jubahnya membuat kesan anggun dan elegan disaat yang 

bersamaan. Ditangannya pula ia genggam sebuah sabit 

berwarna senada yang ditengahnya terdapat permata safir 

yang cantik. Cantiknya aphrodite bersatu dengan 

keanggunan odette dan tangguhnya athena, tercermin 
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pada diri angsa putih itu saat ini. Atau mungkin bisa 

dibilang angsa biru. 

Dandanannya yang seperti itu seolah menyihir ku 

masuk ke alam fantasi yang didalamnya hidup berbagai 

makhluk mitologi seperti elf, sentaur, atau bahkan 

maleficent. 

“Ashika? Kok lo sehat-sehat aja? gue juga sehat-

sehat aja. Indira mana? Prabu gimana?” Tanyaku ketika 

aku sadar bahwa hanya aku dan angsa itu yang sudah 

siuman. 

“Bhim, gue mau minta maaf.” Hanya itu kalimat 

yang bisa ia utarakan. Kalimat yang tak ada korelasinya 

dengan pertanyaanku barusan. 

“Ah lo minta maaf mulu. Lo ada salah apa sih sama 

gue?” Ia tak menjawab pertanyaanku. Ia malah 

memandangiku dengan tatapan yang amat menyedihkan. 

Tak berselang lama ia mengambil beberapa 

langkah kesamping kananku, memperlihatkan tubuhku 
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yang tengah terbaring diatas bangsal rumah sakit lengkap 

dengan selang, infus, dan peralatan rumah sakit lainnya 

yang tak aku mengerti apa fungsinya. 

“Loh kok gue ada disana? Inikan gue disini, lagi 

disaamping lo, ngomong sama lo, dan nggak kenapa-

kenapa. Wah lo ngaco nih.” 

“Itu lo Bhima. Lo inget pertanyaan gimana kalo 

gue ini grim reaper lo?” Aku tertegun dengan ucapannya. 

Kulemparkan pandanganku ke sembarang arah, berusaha 

mengingat sesuatu. 

“Jadi. Lo bener malaikat gue?” Tanyaku secara 

skeptis, dan angsa itu hanya mengangguk lemah sebagai 

jawabannya. 

“Kenapa harus lo? Kenapa malaikat gue itu harus 

lo? Lo yang orang pertama yang ngasih warna cerah di 

hidup gue setelah orang tue nggak ada Ashika.” Ditengah 

kalutnya pikiranku, aku usahakan untuk meminta 

penjelasannya. 
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“Mungkin ini karma buat gue Bhima.” Angsa putih 

itu mulai menunduk. Sementara aku terus fokus pada 

ucapannya dan menyiapkan hatiku karena aku merasa ia 

akan mengatakan sesuatu yang tak ingin aku dengar. 

“Kita, para malaikat pencabut nyawa itu bukan 

arwah yang sembarangan. Kita aitu arwah yang bawa 

kesalahan besar. Lo tau kan kalo nirwana cuma nerima 

orang- orang yang bersih, dan buat mereka yang bikin 

kesalahan besar mereka bakal diangkat  jadi grim reaper. 

Dan setiap grim reaper dikasih 1000 tugas buat 

ngebersihin diri mereka.” 

“Terus, apa kesalahan besar lo?” 

Ada desahan napas panjang yang ia keluarkan 

sebelum mulai bercerita. Angsa itu memejamkan matanya 

cukup lama dan menundukkan kepalanya sedalam 

mungkin, mempertemukan ujung dagunya dengan 

cekungan diatas dadanya. “Gue yang nyebabin orang tua 

lo meninggal dan bikin lo sengsara selama ini.” 
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Duniaku hancur seketika mendengar pengakuannya. 

Oasis yang selama ini kudambakan hanyalah sebuah 

fatamorgana yang dapat hilang kapan saja. Berharap 

mendapat emas diujung pelangi, yang kudapatkan 

hanyalah kepuran-puraan dan kepalsuan belaka. 

“Lo pernah bilang kan ada mobil yang keseret jauh 

banget? Pengemudi mobil itu gue. Gue yang lagi hancur 

nekat buat bawa mobil sendiri dan nggak peduli sama 

palang rel yang udah turun. Gue dengan bodohnya malah 

masuk ke perlintasan rel itu dan berhenti di tengahnya. 

Gue nggak mikir panjang kalo bisa aja muncul ledakan 

dan bukan gue aja yang bakal mati disitu. Tolong maafin  

gue Bhima.” Angsa putih itu dengan berlinang air mata, 

memohon maaf dariku. 

Aku yang terlanjur kaget disertai rasa kecewa yang 

besar hanya bisa membeku tak bisa berbuat apa. Hanya 

bisa menyalahkan takdir yang membuat benang milikku 

kusut seperti ini. “Tapi lo pernah bilang ke gue kalo orang 

tua lo kecelakaan kereta ka?” 



 

The Beautiful of Eglantine | 99 
 

“Gue salah nginget Bhima. Pas lo cerita di bangku 

dunia fantasi, semua memori di otak gue tiba-tiba aja ke 

input. Gue jadi inget semua.” Angsa putih itu menjeda 

perkataannya. Tak lama ia melanjutkannya. “Salah satau 

ketentuan buat mereka yang jadi grim reaper adalah 

dihapus semua ingatannya. Mereka baru inget lagi kalo 

dikasih pancingan. Dan sayangnya lo mancing semua 

ingetan gue.” 

“Gimana soal Prabu?” 

“Sebenernya Bunga itu salah satu dari kita. Prabu 

adalah tugas ke-253 nya Bunga. Dan kalo lo tanya kenapa 

Bunga ngedeketin Prabu, itu harapan terakhir Prabu. 

Salah satu kewajiban grim reaper buat ngabulin harapan 

terakhir target mereka masing-masing. Kalo lo mau tahu 

harapan terakhir Prabu, dia pengen bisa main berempat 

dan pengen dapet temen cewek karena dia tahu Indira 

pengen banget Prabu sembuh dari trauma masa kecilnya.” 

“Jadi Prabu...” 
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“Iya, Prabu punya trauma sama perempuan. Pas 

kecil dulu dia pernah dipaksa buat jadi boneka pemuas 

nafsu bejad ibu kandungnya sendiri, sampai usia 10 tahun 

dia mutusin buat kabur. Beruntung dia ditemuin sama 

seorang kakek yang hidup sendiri, dan sejak saat itu dia 

tinggal sama kakek itu. Dan sejak itu pula dia nggak mau 

punya hubungan sama perempuan, karena dia takut kalo 

nanti dia punya anak laki-laki, anaknya nanti bakal sama 

nasibnya kayak dia.” 

“Terus gimana sama Bunga? Gue sama Indira kan 

sempet kenal sama dia.” Tanyaku semakin penasaran. 

“Bunga bakal hilang dari ingatan kita semua. 

Selepas grim reaper ngelaksanain tugasnya, dia bakal 

hilang dari ingatan semua orang, mendapat tugas baru dan 

berganti identitas. Itu siklus hidup kami.” Angsa putih itu 

menjelaskan segalanya tanpa ditutupi sedikit pun. Entah 

sejak kapan tangis angsa putih itu telah berhenti. Ia sudah 

sedikit tenang. 
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“Atasan lo kenapa nggak ngejadiin gue daftar tugas 

bareng sama orang tua gue aja sih. Atasan lo tau nggak sih, 

setelah kejadian itu gue bener-bener kesiksa. Kemampuan 

gue buat ngeliat tanggal bikin gue nggak bisa punya 

temen. Gue tumbuh remaja tanpa kasih sayang orang tua 

kandung gue. Gue hidup dalam rasa penyesalan tanpa 

ujung dan selalu nganggep diri gue sendiri biang masalah. 

Kenapa kalian nggak sekalian aja ngambil gue?” 

Angsa putih itu menarik garis bibirnya, kemudian 

ia berjalan menuju sofa rendah di samping bangsalku dan 

menatap ke arah raga yang sedang terbaring disana. Tak 

lama ia menjawab pertanyaanku. “Gue sempet tanya itu 

ke kejaksaan, dan jawaban mereka bikin gue malu.”  

Angsa putih itu menyeka sisa-sisa air mata yang 

tercetak di ujung pelupuk matanya. “Sebenernya lo juga 

harusnya ikut sama gue dan orang tua lo. Tapi seorang 

wanita hebat mohon dengan sungguh-sungguh ke reaper 

lo yang dulu. Ditengah himpitan kereta dia minta buat 

jangan ambil anaknya dan dia minta buat tuker sama 

nyawanya. Dia selalu berusaha buat lolos dari himpitan 
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itu biar dia bisa berlutut dan memohon ke reaper lo. 

Reaper lo yang nggak tega ngeliat perjuangan wanita itu 

akhirnya mutusin buat ngerubah tugasnya tanpa 

sepengetahuan kejaksaan. Dan dalam sekejap wanita itu 

menutup lembaran kehidupannya, dan lo bisa ngelanjutin 

lembaran buku lo. Sedangkan reaper lo terpaksa harus 

jadi buih, walaupun itu permintaan terakhir targetnya, 

laporan yang dikirim ke kejaksaan dia melalaikan tugas.” 

“Hidup tuh lucu banget. Disaat yang lain rela 

ngorbananin nyawanya buat orang lain, gue malah 

nganggep nyawa gue sendiri nggak berharga dan malah 

jadi sumbu pendek.” 

Aku yang sedari tadi berdiri lalu mengekorinya 

untuk duduk disamping angsa putih itu. “Kenapa reaper 

gue jadi buih?” 

“Ketentuan lainnya. Kalo seorang reaper 

melalaikan tugasnya, dia bakal jadi buih dan menghilang. 

Bukan cuma hilang di ingatan orang-orang sebagai reaper, 

tapi juga hilang di ingatan orang-orang yang pernah 
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mencintainya. Sadis banget nggak sih. Orang-orang yang 

bakal inget lo kalo udah meninggal cuma orang-orang 

yang mencintai lo doang, kalo orang yang mencintai lo aja 

lupa sama lo artinya lo udah bener-bener dilupain. Gue 

berharap diluar sana masih ada yang inget sama gue.” 

“Lo dulu kenapa bisa jadi sumbu pendek dan milih 

buat bunuh diri?” Aku yang tak tahu kapan aku akan 

diajaknya pergi terus-menerus menanyakan semuanya. 

“Kalo gue nggak salah inget sih masalah keluarga. 

Papa gue selalu bilang lembur-lembur padahal sibuknya 

sama cewek lain. Gue bikin tindikan aja dia nggak tau. 

Mamah gue kena Study Hard Syndrome atau apalah gitu. 

Dia jadi gila belajar gitu. Pas kecil mama dari orang 

kurang berada jadi pendidikannya juga nggak tinggi. Papa 

gue tahu itu pas udah nikah, dan papa gue jadi 

ngerendahin terus.” Aku masih fokus mendengarkan 

ceritanya, sambil sesekali mengangguk-angguk kecil 

persis seperti anak anjing kecil di dashboard mobil. 



 

The Beautiful of Eglantine | 104 
 

“Sejak saat itu mama gue izin buat sekolah lagi, 

dan ternyata mama jadi gila belajar. Jadi kayak ambisi 

yang telat dateng gitu deh. Gue yang capek sama 

semuanya udah ngerasa capek buat napas. Jadi ya begitu 

deh akhirnya.” 

“Jadi kita tuh sama aja yah kayaknya. sama-sama 

besar tanpa rasa kasih sayang orang tua gitu.” Ujarku 

dengan nada bercanda. Walau aku tak yakin topik ini bisa 

dijadikan bahan bercandaan, tapi aku hanya tak ingin ada 

keheningan yang tercipta diantara kami berdua. 

“Ya beda dong. Kalo lo gue yakin kalo gue nggak 

jadi sumbu pendek, pasti lo dapet kasih sayang dari 

mereka. Kalo sih gue udah pasti nggak bakal dapet. 

Jangankan kasih sayang, diperhatiin aja enggak.” Angsa 

putih itu tertawa miris, seakan menertawakan takdir yang 

telah ditentukan untuknya. 

“By the way, sekarang rasa penasaran gue udah 

hilang sih. Dulu pas pertama lo masuk, gue penasaran 

banget kenapa tanggal lo nggak bisa gue liat, dan gimana 
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cara lo tahu nama gue padahal gue lagi nggak pake 

nametag. Gue sempet mikir lo tuh grim reaper gue. Dan 

ya ternyata bener. Seenggaknya gue bisa tenang sekarang.” 

“Kok lo malah penasaran sama hal-hal nggak 

penting gitu sih? Bukannya penasaran sama Id Line  gue, 

atau nomor Whatsapp gue gitu. Banyak loh yang minta itu 

pas hari pertama gue masuk.” 

“Maaf nih, yang minta Id Line sama Whatsapp gue 

juga banyak kali. Eh iya, lo kapan sih ngajak gue pergi 

lama banget?” 

Tak lama ia membawa jurnal safir yang 

didalamnya ada stopwatch berwarna senada dengan aksen 

tiga buah bulu merak berwarna biru. “Di jadwal sih 10 

menit lagi.” 

Aku menghela napas panjang sembari menutup 

kelopak mataku. “Sebentar lagi ternyata.” Aku menjeda 

perkataanku lalu melanjutkannya dengan pandangan ke 

arah angsa putih itu. “Soal permintaan maaf lo sejujurnya 

gue nggak yakin. Hampir setiap tahun gue ngalamin 
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tahun-tahun yang sulit di hidup gue. Tanpa temen, sahabat, 

keluarga, apalagi orang tua. Karena lo, gue nggak pernah 

ngerasain dicintai sama siapapun. Karena lo, gue selalu 

nganggep rendah diri gue sendiri. Dan karena lo juga, gue 

harus ngerasain gimana rasanya kehilangan sesuatu besar 

padahal umur gue belum siap buat hal itu.” 

Raut kekecewaan mulai tampak di wajahnya yang 

indah. “Tapi karena lo, gue bisa punya temen, sahabat, 

dan keluarga sekaligus. Karena lo gue bisa ngerasain 

gimana rasanya dicintai. Dan karena lo gue mulai bisa 

memuliakan diri gue sendiri.” 

“Kemunculan lo bikin kerusakan yang besar di 

kehidupan gue. Tapi kehadiran lo juga memperbaiki 

kerusakan yang besar itu sekaligus ngasih hal-hal baru di 

hidup gue.” 

Angsa putih itu mengangkat kepalanya dan 

mengembangkan senyum yang lebar. “Lo kenapa baru 

terbuka kayak gini pas siswa waktu lo tinggal lima menit 
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lagi sih Bhima? Lo harus janji, kedepannya lo harus bisa 

terbuka kayak gini.” 

“Kedepannya gimana maksud lo? Kan bentar lagi 

gue mau dibawa pergi sama lo Ka?” 

“Siapa bilang? Gue nggak bakal ngajak lo pergi. 

Belom mandi sih lo.” 

“Ashika nggak usah bercanda deh.” Ucapku 

dengan nada yang mulai serius. 

“Siapa juga yang bercanda? Gue serius ko. Anggep 

aja ini hadiah terakhir sekaligus hadiah perpisahan dari 

gue.” Kenapa angsa putih itu bisa santai sekali? 

Dengan tegas aku menolak kehendaknya yang 

ingin menggagalkan tugas terakhirnya. “Nggak mau. Gue 

ini tugas ke-1000 lo kan? tugas terakhir lo. Lo mau jadi 

buih karena gagal di tugas terakhir lo? Enggak. Gue 

nggak mau nerima hadiah dari lo ini.” 

“Enggak bisa. Inget nggak sama permintaan 

terakhir lo? Lo pengen di kasih tambahan hari biar nanti 
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lo bisa liat senyuman gue, Prabu, sama Indira. Prabu udah 

senyum ke lo sebelum dibawa Bunga, gue udah senyum 

ke arah lo dari tadi. Tapi Indira belum, artinya harapan 

terakhir lo belum berhasil gue kabulin.” 

Aku saat ini tengah panik karena angsa putih itu 

bersikeras tidak mau, tak habis pikir dengan jalan 

pikirannya. “Yaudah gue ganti permintaan terakhir gue. 

Gue pengen nyawa gue dibawa sama lo sekarang juga. 

Atau gue pengen lo bisa ke Nirwana sekarang.” 

“Enggak bisa Abhimanyu. Permintaan terakhir lo 

udah terlanjur dicatet dijurnal gue.” Kenapa disaat seperti 

ini sifat keras kepalanya tetap saja muncul? 

Aku mengintip ke arah stopwatch yang 

menunjukkan sisa waktuku yang hanya tersisa dua menit 

lagi. Dengan gerakan secepat kilat ku ambil sebilah sabit 

dengan batu safir dan menyodorkan benda itu kepadanya. 

“Cepetan Ashika, waktu lo tinggal dua menit lagi. Cepet 

ambil tongkat sabit lo sekarang juga, terus ayunin ke arah 

gue. Cepetan.” 
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Angsa putih itu hanya bisa menggeleng dengan 

senyuman yang tak luntur dari wajahnya. “Nggak bisa 

Bhima. Gue nggak bisa ngelakuin itu.” 

Tanpa sadar air mataku mulai mengalir dan 

membasahi pipiku. Membentuk beberapa jalur, 

mempermudah jatuhnya air mata yang lain. 

Angsa putih itu berjalan kearahku dan mengusap 

lembut kedua pipiku ini. Kemudian ia memintaku untuk 

berjanji satu hal. “Bhima. Meskipun nanti lo nggak bisa 

inget sama gue, tapi tolong inget sama kata-kata gue. Lo 

harus mulai buka mata lo. Liat sekeliling lo dan lo bakal 

dapet cinta yang lebih banyak dari orang-orang.” 

“Lo aja nggak bisa nepatin janji lo ke gue buat 

selalu jadi angin milik gue. Kenapa gue harus janji ke lo? 

Nggak adil buat gue dong?” 

“Hei, lo lupa? Angin bakal selalu bersama lo meski 

wujudnya nggak keliatan. Percaya satu hal. Gue bakal 

terus disamping lo, meskipun lo nggak bisa ngeliat gue. 
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Gue cuma minta lo percaya satu hal itu aja, dan gue bakal 

disamping lo terus.” 

“Kenapa disaat kayak gini lo malah senyum manis 

banget ke gue sih Ka?” Aku menutup matau, menikmati 

sensasi hangat ketika kedua ibu jarinya bermain di kedua 

tulang pipiku yang menonjol. “Gue sayang sama lo Ka.” 

“Gue juga Bhim. Makasih buat semuanya.” 

Angsa putih itu lalu mundur beberapa langkah, 

mengambil sebilah tongkat sabit kebanggaanya yang aku 

letakkan karena tak kunjung ia ambil. Kemudian ia 

mengangkat tongkat itu setinggi-tingginya. “Halo, gue 

Ashika. Semoga kita bisa temenan yah Abhimanyu 

Chandrakumara. 

Kemudian muncul sepasang pisces yang tidak tau 

datang dari mana menyemprotkan air ke arah angsa putih 

itu. Tubuhnya kini telah tertelan oleh pusaran air yang 

diciptakan oleh sepasang pisces itu, bersama dengan 

tongkat sabit dan batu safirnya. 
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Dan ketika pusaran air itu telah surut, sebuah buih 

cantik berwarna biru safir muncul ke permukaan. “Bahkan 

pas lo jadi buih juga gue masih ngeliat lo sebagai seorang 

Odette.” 
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‘Sesaat kita berdua tersenyum lalu melambaikan tangan. 

Pada matamu yang basah, air mata bagai rangkaian 

bintang. Dan seperti rasi bintang orion, kita berdua kan 

menjadi abadi.’ 

– KAMULAH YANG MEMBERI TAHU AKU 

  



 

The Beautiful of Eglantine | 113 
 

Cahaya putih dan bau rumah sakit mendesak 

masuk ke pengindraanku. Yang pertama kali kulihat saat 

kubuka mataku adalah para perawat dan dokter yang 

sepertinya telah menungga sedari tadi. 

Dengan cekatan, dokter itu melakukan beberapa tes 

untuk mengetahui respon yang ku berikan. Setelah 

melalui perbincangan yang tak dapat aku dengar jelas, 

mereka memutuskan untuk melepas selang pernapasan 

yang melekat pada tubuhku. 

Keadaanku yang menyedihkan seperti ini 

mengharuskanku untuk terus beristirahat, merehatkan 

segala pikiranku, mengumpulkan tenagaku, dan 

memulihkan kesehatanku. Setidaknya itulah kegiatan 

monoton yang aku lakukan selama beberapa hari aku 

berbaring di bangsal rumah sakit ini, dengan sprei 

berwarna putih polos dan selimut becorak lurik putih dan 

biru muda. 
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Beberapa hari kemudian saat aku sudah bisa duduk 

diatas bangsalku, datanglah seorang perawat dengan 

mendorong kursi roda dan tentu saja pasien diatasnya. 

Pasien yang sangat aku ingin tahu keadaanya. 

Indira. “Bhima! Gue kangen sama lo.” teriaknya dengan 

nada melengking. Untung saja kamar ini hanya diisi satu 

bangsal dan itu adalah bangsalku. 

“Gue kira gue nggak bakal ada yang jenguk. 

Gimana keadaan lo sekarang?” 

“Ya lumayan lah, cuma itu kaki gue masih perih-

perih dikit makanya harus pake kursi roda. Ribetin banget 

sumpah, gue nggak bisa lari-larian jadinya.” Dia 

berceritera dengan begitu antusias, serta pupil yang 

membesar. “Lo sendiri Bhim?” 

“Gue juga lumayan sih, cuma kepala masih suka 

pusing gitu. Lo kan tau gue duduk disamping kaca, jadi 

pas tabrakan kepala gue ngehantem kaca kenceng banget. 

Cuma kalo tangan ya tinggal tunggu kering aja sih 

lukanya, nggak serius banget.” 
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“Soal Prabu Dir?” Aku bertanya sebuah pertanyaan 

yang tak memerlukan jawaban. 

“Dia udah nggak ada Bhim. Dia meninggal pas kita 

lagi koma. Akhirnya dia bisa ketemu kakeknya lagi ya 

Bhim. Prabu pasti seneng banget disana bisa ketemu 

kakeknya. Prabu bakal manja nggak yah? Dia bakal nakal 

nggak yah? Harusnya gue ikut Prabu aja kali yah? Kasian 

kakeknya. Kan nanti kalo Prabu bandel gue bisa jewer 

kupingnya sampe copot.” Gadis itu kembali berurai air 

mata. 

Aku tahu pasti sulit untuk Indira melepas kepergian 

Prabu. Baginya Prabu adalah sosok pelindung yang selalu 

ada untuk dirinya sekaligus sosok kakak yang akan selalu 

mendukung adiknya. Prabu bertemu Indira ketika Indira 

mengalami pencabulan oleh salah satu guru sekolah kami, 

membuat Prabu harus di skors karena telah membuat 

lebam pipi kanan guru tersebut. Sejak saat itu hubungan 

mereka menjadi dekat. Bagi Indira, Prabu adalah 

rumahnya. Tempat berkeluh kesah yang paling aman. 
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“Hei udah dong jangan nangis lagi. Lo mau tetep 

dipanggil cengeng sama Prabu? Gimana kalo nanti pulang 

dari sini kita langsung ke makamnya Prabu? Kita kasih 

tahu dia kalo Bunga seneng deket sama dia.” 

Gadis itu mengusap air matanya. Dengan napas 

yang masih belum terkontrol ia menatapku dengan 

bingung. “Bunga siapa? Kok gue baru tahu Prabu punya 

kenalan namanya Bunga?” 

Apakah itu benar kalau Indira yang tidak kenal 

dengan Bunga? “Kalo Ashika? Hansa Lastmi Ashika. 

Yang duduk dibangku kosong disamping gue.” 

Mulut gadis itu terbuka dan tatapannya masih 

seperti orang bingung. “Apaan sih lo? Ashika Hansa 

apalah itu siapa? Yang duduk disamping lo? Ngiggo kali 

lo. Orang semenjak Soraya pindah belum ada murid baru 

kok.” Jadi memang benar. Indira telah melupakan mereka 

berdua. “Udah lo istirahat lagi aja, gara-gara kepala lo deh 

kayaknya.” Ucapnya dengan nada kesok-tahuannya yang 

kental terasa. 
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Dengan usahanya sendiri, ia memundurkan kursi 

roda yang ia tumpangi dan pergi menjauhiku. Namun 

belum sempat ia memutar gagang pintu yang aku tebak 

terasa dingin, ia membalikkan badannya. “Oh iya, tadi 

dokter bilang ke Ibu katanya kondisi lo aneh. Lo ngeluarin 

air mata padahal udah jelas-jelas dan udah diperiksa 

berulang kali kalo lo tuh lagi koma.” 

Gadis itu memasang tampang seperti seorang 

pemikir kritis. Tapi aku tidak teralu yakin dengannya. 

“Gue nggak ngerti maksud aneh dokter gimana, tapi setau 

gue lo emang aneh sih.” 

“Enyah lo dari sini!” Aku berteriak sembari 

melemparkan bantal yang masih tersisa di bangsal ini 

kearahnya. Namun sayangnya ia lebih cekatan dari bantal 

itu, sehingga bantal itu hanya mengenai pintu dan jatuh ke 

pangkuannya. 

“Enggak kena.” Balasnya dengan menjulurkan 

lidahnya dan mengembalikan bantal yang tadi kulempar 

dengan cara yang sama persis denganku. 
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“Udah ah gue mau balik ke kamar gue dulu. Kali-

kali lo jengukin gue kek ke kamar.” 

“Nanti kalo gue udah bisa jalan sendiri. Biar nggak 

nyusahin perawat kaya lo.” ujarku dengan maksud sarkas. 

“Sialan lo lo nggak liat ini gue lagi kesusahan 

karena usaha sendiri hah? Udah ah gue mau balik. Get 

well soon ya,. Dah.” Setelah mengucap salam perpisahan, 

gadis itu benar-benar pergi ke kamarnya. 

Aku membetulkan posisi bantal selepas Indira 

pergi meninggalkanku sendiri. Kutemukan disana sehelai 

bulu merak berwarna biru gelap. Kupandangi bulu itu 

dengan tatapan pilu menggores hati. Terbesit sebuah rasa 

kerinduan pada sosok Odette yang selama ini 

menemaniku. 

Foto yang kami ambil di dunia fantasi saat itu 

hanya menampilkan aku, Prabu, dan Indira. Entah 

permainan sihir seperti apa yang dilakukan, tapi sosok 

angsa putih itu telah hilang dari foto yang kami ambil . 
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Kusandarkan kepalaku pada putih polosnya 

dinding rumah sakit, menatap ke arah langit-langit rumah 

sakit. Merasakan terpaan angin yang masuk melalui celah-

celah dan memanjakan kulitku. Karena ku percaya akan 

satu hal, kehadirannya hanya akan bisa kurasakan melalui 

indra peraba. 

Hari demi hari telah aku lewati di bangsal rumah 

sakit yang tampak membosankan ini. Puluhan jenis 

makanan tanpa rasa telah aku rasakan disini. Kini saatnya 

aku dan Indira untuk pulang. Sebenarnya aku harus 

mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua 

Indira, karena selama aku dirawat disini yang menjadi 

waliku adalah orang tua Indira. 

Dan sesuai dengan apa yang telah kami rencanakan, 

kami berdua datang berkunjung ke makam Prabu. Diatas 

makam yang tanahnya masih basah ini kami berdua saling 

melampiaskan rasa rindu pada nisan kayu bercat putih 

yang bertuliskan ‘Ananda Prabu Kartenegara’, juga 

taburan kelompak-kelopak bunga. 
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Kami semua hanyut dalam untaian memori yang 

sengaja dikenang untuk mengingat momen kebersamaan 

kami. Mungkin memang ini saatnya aku mengatakan 

selamat tinggal pada musim yang telah berlalu. 

“Prabu, udah sore nih nih. Gue sama Bhima mau 

izin pulang. Walaupun gue bilang gue sama Bhima 

kangen sama lo, tapi tolong jangan muncul yah. Serem 

kalo sampe lo muncul.” Indira bangkit dari posisi 

berlututnya, menidurkan sebatang bunga eglantine. “Kalo 

lo liat bunga ini jangan pikir ini bunga yang sembarangan 

ya. Arti bunga ini tuh dalem banget loh. Bunga ini 

ngegambarin orang-orang yang rela terluka biar mereka 

bisa sembuh. Persis kayak lo, lo yang hebat banget karena 

berani ngelukain diri lo sendiri biar lo bisa sembuh. 

Tenang yah disana, gue janji bakal sering dateng kesini.” 

Punggung sempitnya itu perlahan mulai 

meninggalkan area pemakaman ini, meninggalkanku 

sendiri disini. Sejujurnya aku yang masih betah bersama 

Prabu ini merasa berat jika harus mennggalkannya sendiri. 
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Aku kembali berlutut disamping papan putih itu. 

Membersihkan tanah dan kotoran yang menempel pada 

papan seraya berkata. “Prabu, lo tau nggak? Pas gue liat lo 

dibawa sama Bunga, gue liat ada bentangan sayap yang 

lebar banget di punggung lo. Terus tiba-tiba gue denger 

ada suara lonceng yang ngegema gitu, terus banyak 

kelopak-kelopak bunga sakura bermekaran gitu disekitar 

lo. Aneh banget nggak sih? secara di Indonesia masa ada 

bunga sakura. Tapi itu yang gue lihat.” Aku berhenti 

sejenak kala hembusan angin bermain-main dengan 

rambutku. Rasanya menenangkan. 

“Kata orang, kalo ada bunyi lonceng pas bunga 

sakura mekar, itu tandanya mereka ngasih kebebasan 

sama keberanian ke orang-orang, terus juga bunyi lonceng 

tuh pertanda kalo orang-orang lagi berdoa buat lo.”  

“Prabu. Meskipun gue keitung orang baru tapi gue 

yakin gue dan Indira juga Ashika mungkin, bakal kangen 

sama momen kita kalo lagi berantem, telponan, atau 

nangis bareng-bareng. Semua  itu pasti bakal ngangenin.” 
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“Kalo dihadapan lo sekarang muncul tangga yang 

tinggi banget, percaya sama gue lo harus naik tangga itu. 

Tangga itu bakal bikin lo jadi lebih baik dikemudian 

harinya. Dipuncak tangga itu lo bakal nemuin pintu masa 

depan, gue sebenernya pengen bantuin buat buka tapi 

pintu itu cuma bisa dibuka sama lo sendiri, jadi maaf yah. 

Oh iya, kalo lo udah berhasil ngebuka jangan lupa yah 

lambaikan tangan lo ke arah kita yang udah nungguin lo 

dibawah.” 

“Bhima! Ayo, mau pulang nggak lo? Apa mau 

nemenin Prabu disini terus?” Sebuah teriakan nyaring 

terdengar sampai ke telingaku, tentu saja aku tahu siapa 

tersangkanya. Siapa lagi kalau bukun Indira. 

“Iya sebentar.” Aku menyahuti pertanyaan Indira 

dengan sedikit berteriak juga. “Yaudah gue balik dulu yah. 

Prabu, kalo disana lo inget dan ketemu sama Ashika 

tolong bilangin yah, gue kangen sama dia.” 

Kemudian aku bangkit dan menghela napas 

panjang, melepaskan balon yang isinya adalah bebanku. 
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“Ashika, lo bisa denger gue kan pastinya?” Aku 

mulai bermonolog kala hembusan angin kembali 

memanjakanku. “Gue udah nemapatin janji gue, gue udah 

coba buat buka mata gue. Dan ternyaa bener kata lo, dunia 

ini terlalu indah kalo gue tutup mata gue. Makasih yah 

udah ngasih warna yang menakjubkan dihidup gue. Lo 

juga baik-baik disana kan? Gue. Selalu kangen sama lo 

Ka.” 

Tak lama setelah itu aku melihat siluet seorang 

pemuda tengah bermain-main dengan seekora angsa putih 

nan cantik di langit biru yang luas. Mereka tampak 

bahagia satu sama lain. Dititik ini, aku hanya bisa 

tersenyum melihat siluet itu. Merasa bahwa semua itu 

adalah jawaban dari rasa rinduku kepada mereka berdua. 

Senyumku terukir sangat jelas saat itu, hingga detik 

berikutnya aku terkejut, karena tiba-tiba satu bucket bunga 

lili putih jatuh dihadapanku. Tak lama seorang laki-laki 

yang kupikir sepeantaran denganku mengambil bunga lili 

putih yang tergeletak ditanah itu, dan secara sengaja 

membuat kontak mata denganku. 
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“Eh maaf, gue terlalu fokus sama bunga yang gue 

bawa sampe nggak liat kalo didepan gue ada orang lagi 

berdiri.” Katanya dengan nada sopan meskipun gaya 

bicaranya tidak formal. 

“Iya nggak apa-apa, gue juga salah karena lihat ke 

langit terus.” Ucapku karena aku sadar, kesalahan bukan 

sepenuhnya ada didirinya. 

Laki-laki itu menjulurkan tangannya memberi 

isyarat jika ia ingin berkenalan denganku. “Kenalin, gue 

Rama.” Dengan senyum ramah yang mengingatkanku 

pada sosok Prabu. 

Tak ingin dianggap sombong, aku membalas 

jabatan tangannya. “Gue Abhimanyu, tapi lo bisa panggil 

gue Bhima kok.” 

Lelaki itu yang pertama kali melepas jambatan 

tangan kami, kemudian ia berjalan lurus mendekati 

makam Prabu. Disana ia letakkan bunga lili putih yang 

sempat terjatuh tadi seraya mengusap papan putih milik 

Prabu. 
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Kemudian ia berbalik dan berjalan mendekat 

kearahku. Ketika ia sampai dihadapanku, ia berdiam dan 

tersenyum ke arahku seraya berkata, “Semoga kita bisa 

temenan yah Abhimanyu Chandrakumara.” 
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‘Sama seperti ingatanku ini, akhirnya kau mengatakan itu, 

mengapa tak terasa seperti pertama kali bertemu’  

– DEJA VU   
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Hai ini gue Rama. Ya, setidaknya itu identitas 

sementara gue yang dikasih oleh kejaksaan agung buat 

tugas gue saat ini. Sesuai keputusan dari kejaksaan agung, 

gue ditetapkan sebagai grim reaper menggantikan seorang 

reaper yang bodoh karena jatuh cinta dengan manusia dan 

rela mengorbankan jiwanya hanya untuk seorang manusia. 

Gue selalu bingung, kenapa mereka yang sedang 

merasakan jatuh cinta akan menurunkan derajatnya 

menjadi seekor keledai? 

Tentang diri gue, gue dijadikan seorang reaper. 

Sedikit aneh sebenarnya menyebut kata seorang, karena 

pada dasarnya gue bukan manusia lagi. Gue adalah salah 

satu dari ribuan jiwa yang masuk kedalam kriteria untuk 

dijadikan reaper. Gue sendiri nggak tahu secara persis apa 

kriteria supaya bisa jadi reaper, tapi waktu gue disidang 

di kejaksaan agung mereka bacain kesalah besar gue. Jadi 

kayaknya salah satu syarat buat jadi reaper adalah punya 

kesalahan besar. 
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Soal kesalahan besar gue, mereka ngasih tau kalo 

gue udah bikin orang lain mengulang trauma yang dia 

punya. Gue sendiri nggak terlalu ingat sama sama 

kesalahan besar yang udah gue perbuat. Hampir semua 

ingatan gue diambil dan gue akan ingat semuanya ketika 

seseorang memancing ingatan gue kembali. 

Oh iya, gue udah coba buat menganalisis target gue. 

Dia adalah target yang cukup menarik buat gue. Kisah 

perjalanan reaper gue bakal diawali sama sesuatu yang 

istimewa. 

Hari ini rencananya gue bakal ketemu sama target 

gue. Terlalu cepat sebenarnya, karena gue harusnya 

ketemu sama target gua satu bulan lagi. Tapi ini baru satu 

minggu semenjak gue meninggal, gue udah pengen banget 

ketemu sama target gue. Tugas pertama, jadi mohon untuk 

dimaklum. 

Gue yang ngerasa udah rapi dengan setelan hitam 

dan rambut yang diatur rapi keatas serta sebuah bucket 

bunga lili putih ditangan, akhirnya berangkat. 
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Komplek pemakaman diujung jalan ini adalah 

tujuan gue saat ini, karena target gue sedang berada di 

komplek pemakaman tersebut. Sebenernya gue dan target 

gue ini udah dipasang sebuah tali. Jadi kemanapun target 

gue berada, gue bakal tahu dimana dia sekarang. Lebih 

canggih dari aplikasi GPS manapun. 

Dan disinilah gue seakarang. Didepan gapura lebar 

yang pintu gerbangnya sedang terbuka. Memperlihatkan 

ratusan nisan yang tertanam. Sebelum gue melangkah, 

gue merapikan kerah kemeja yang gue pakai. 

Seenggaknya gue harus sopan sama pendahulu gue. 

Tak butuh waktu lama untuk menemukannya. 

Disana dia berdiri. Disamping makam dengan nisan putih 

dari papan kayu yang tanahnya masih baru, sedang 

melihat ke langit menikmati hembusan angin yang akan 

memainkan poninya. Melihat dia dengan posisi seperti itu, 

membuat desiran darah gue mengalir dengan cukup cepat. 

Terbesit sebuah rasa rindu pada seseorang ketika 

melihatnya. 
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Gue dengan langkah percaya diri mendekatinya, 

dengan sengaja menambrakkan diri dan menjatuhkan 

bucket bunga lili putih yang gue genggam ini, mencoba 

untuk membuat sebuah percakapan. Kemuadian gue 

menjulurkan tangan kearahnya dengan maksud 

berkenalan. Walau sebenarnya perkenalan ini tidak terlalu 

penting, karena gue udah tahu duluan namanya. 

Gue Abhimanyu, tapi lo bisa panggil gue Bhima 

kok.” Setelahnya gue melepas jabat tangan kami. 

Melangkah mendekati makam yang terlihat masih baru 

disampingnya. Menaruh bunga lili putih dipapan nisan 

putih ini. 

Ada rasa aneh yang gue rasakan ketika melihat 

nama yang ditulis di papan itu. Ada perasaan pilu dan 

bersalah yang gue rasakan secara bersamaan. 

Tidak ingin terlalu lama terjebak pada perasaan 

aneh ini, gue kembali berjalan mendekatinya dan berhenti 

tepat didepannya. Menjalin sebuah kontak dengan mata 

gelapnya. 
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“Semoga kita bisa temenan yah Abhimanyu 

Chandrakumara.” Itu yang gue katakan didepannya. 

Kemudian gue melewatinya dengan ekspresi yang 

terkaget-kaget. Gue nggak terlalu paham kenapa dia bisa 

kaget. Apa gue terlalu sempurna? Tapi yang jelas raut 

wajahnya yang sedang kaget itu terlihat lucu di mata gue. 

Jujur gue ingin protes ke staf kejaksaan yang 

mengurusi masalah identitas sementara. Karena gue 

nggak terima sama nama gue sekarang. Gue lebih suka 

nama gue sebelumnya. Nama gue waktu gue masih hidup. 

Prabu. Ananda Prabu Kartanegara. Terdengar keren dan 

penuh akan wibawa.  
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Reval Furqon yang 

merupakan seorang remaja yang 

lahir di Bogor pada 07 Oktober 2002 

adalah seorang novelis baru yang 

telah mengeluarkan buku  

pertamanya dengan judul “The Bautiful of Eglantine” dengan 

genre fiksi romantis yang mengangkat salah satu bunga dengan 

maknanya yang mendalam , yakni bunga eglantine. 

Penulis yang gemar membaca cerita-cerita berbau 

Alternative Universal ini berkeinginan tak hanya menjadi 

penikmat, tetapi juga pembuat cerita yang disuatu hari nanti 

namanya akan dikenal sebagai penulis yang bukunya dikenal 

oleh masyarakat luas. 

Penulis ini sangat memiliki keingan besar untuk 

menjadi mahasiswa psikologi di salah satu kampus terkenal di 

DI. Jogjakarta.  
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