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KAMI PUN AKHIRNYA BERPISAH  SETELAH BERBINCANG 

CUKUP LAMA. Dia kembali menyusuri  trotoar yang ramai. 

Aku kembali ke toko bunga. Hari ini agak dingin. Bahkan 

sedikit berkabut. Tapi rupanya tak mengganggu manusia-

manusia ini melakukan aktivitas hariannya. Tak kan ada yang 

mendengar pembicaraan kami tadi. Rel-rel kereta yang mulai 

berkarat karena terlalu sering diguyur hujan, menjadi tempat 

favorit kami. Kami biasa berjalan dari ujung jalan hingga 

stasiun lalu kembali lagi. Memang suka ada tukang sapu 

stasiun atau orang-orang yang memunguti sampah yang 



terkadang melihat ke arah kami. Tapi mereka tentunya tak 

akan mengerti. Lagipula kami tak pernah membicarakannya 

dengan suara keras. 

 Seandainya ada orang yang tahu apa yang kami 

rencanakan, tentunya dia tak akan tinggal diam. Rencana 

kami adalah meledakkan sebuah hotel di Jakarta. Sudah ada 

sebulan kami membicarakannya. Dua minggu lagi aku akan 

jadi pengantin. 

 Sebenarnya aku tak begitu tahu tentang rencana 

peledakan ini. Ahmad, temanku itu, tak pernah mau 

menjelaskannya dengan rinci. “Ini rahasia. Demi kelancaran 

misi kau tak bisa tahu lebih dari ini.” Itulah yang selalu 

dikatakan Ahmad jika aku mulai bertanya.  

Kami sesungguhnya belum lama bertemu. Tujuh 

minggu yang lalu kurasa. Waktu itu aku sedang menjual 

bunga seperti biasanya. Dia datang melihat-lihat bungaku dan 

berkata ingin membeli sepuluh ikat mawar putih. Kukatakan 

padanya bahwa saat itu hanya ada tujuh ikat dan mungkin 

tiga hari lagi dia bisa mengambil tiga ikat lagi. Ia pun setuju. 

Iseng-iseng kutanyakan untuk apa mawar putih sebanyak itu. 

Dia menjawab, “Untuk orang-orang yang masuk surga.” 

Aku tak begitu mengerti apa yang dia maksud. Dan 

kubiarkan saja ia pergi.  Tiga hari berikutnya ia datang untuk 

mengambil tiga ikat lagi. Dan dia mulai bercerita padaku 

tentang orang-orang yang masuk surga itu. Sumpah aku tak 

bertanya. Aku pun tak berniat menyimaknya. Kubiarkan saja 



dia terus bicara. Tapi ada satu yang membuatku nyaman: 

wangi parfum di tubuhnya. Aku tak pernah mencium bau ini 

sebelumnya. Sungguh bau yang membuatku nyaman. 

Sejak saat itu dia jadi sering datang untuk sekedar 

membeli satu dua tangkai mawar putih. Aku pernah 

menanyakan padanya kenapa selalu hanya mawar putih, 

memangnya tidak ada warna lain. “Putih itu warna suci. Suci 

itu bersih. Bersih itu surga.” Begitulah ia menjawabnya. Dan 

ia pun mulai bercerita tentang jihad, tentang mati syahid. Aku 

tak begitu tertarik untuk menyimaknya. Aku hanya terpesona 

oleh bau parfum itu. Lagi-lagi aku seperti tersihir. 

Sampai suatu hari, entah mengapa semua yang 

dikatakannya mulai menguasai kepalaku. Dari waktu ke 

waktu, gambaran tentang jihad, tentang mati syahid muncul 

seperti potongan film yang tak rapi. Bahkan pernah suatu 

malam aku tak bisa tidur karena terus bermimpi mati syahid 

jadi pengantin. Aku merasa seperti dihinggapi parasit yang 

memakan pikiranku. Aku jadi sering pusing. Aku mulai gila. 

Tapi saat bau itu kucium lagi, parasit-parasit itu seperti mati. 

Aku merasa tenang. Aku merasa nyaman. Dan aku pun mulai 

mendengarkan cerita-ceritanya dengan serius. 

Singkatnya dia mengajakku masuk surga dengan jalan 

jihad. Dan entah apa yang kupikirkan, aku setuju-setuju saja 

dengan rencananya. Maka tiap dua hari dalam seminggu kami 

bertemu di jalan dekat stasiun dan membicarakan rencana itu 

di sepanjang rel. Sudah satu bulan rutinitas ini kujalani. Dua 

minggu lagi aku akan jadi pengantin. Apakah aku sudah siap? 



*** 

 

AKU baru saja akan menutup toko karena sudah hampir jam 

delapan. Tiba-tiba seorang wanita menanyakan harga 

setangkai mawar putih. Ketika aku berdiri di pintu, aku 

seperti tak bisa bergerak. Pelangganku ini bukan wanita, tapi 

bidadari. Dulu aku sering heran dengan orang yang bilang 

bahwa kita bisa jatuh cinta pada pandangan pertama. Aku tak 

setuju. Yang namanya cinta itu tumbuh karena kondisi, 

karena pertemuan-pertemuan, karena waktu, tak mungkin 

begitu saja muncul saat pertama kali bertemu.  Begitulah 

menurutku. Tapi kali ini aku merasakannya sendiri. 

 Aku sulit bergerak. Aku sulit bicara. Jalan yang tadi 

masih dipenati mobil, tiba-tiba saja seperti lengang. Kosong. 

Orang-orang seperti menghilang. Hanya ada aku dan dia di 

tempat ini. Di depanku ia menyentuh bunga-bunga itu 

dengan anggun. Rambutnya yang hitam pekat membuat kulit 

mukanya semakin putih. Aku suka  matanya yang menyipit. 

Aku suka hidungnya yang kecil. Aku suka mulutnya yang 

membuka dan menutup seperti ikan.  

 “Mas, Mas,” katanya sambil menyapukan tangannya. 

Aku baru sadar kalau tadi aku melamun. Aku begitu malu. 

Bisa kurasakan mukaku memerah. Ia tersenyum. 

 “Mawar putih ini setangkai berapa, Mas?” dia 

mengambil setangkai mawar putih lalu menciumnya. Aku 



lagi-lagi hanya bisa diam melihat kedua matanya itu 

menutup. Dia semakin cantik saja. 

 “Ah.. itu.. bawa saja. Nggak usah bayar,” kataku 

terbata-bata. 

 “Eh?” kedua matanya yang sipit itu menatapku heran. 

Membuatku makin grogi saja. 

 “Iya ambil saja, Mbak. Nggak usah bayar.” 

 “Kok githu?” 

 Aku hanya diam. Tak tahu harus berkata apa. 

 “Beneran nggak usah bayar?” 

 Aku mengangguk pelan. 

 “Ya sudah. Makasih ya.” 

 Dan ia pun pergi dan menghilang di perempatan. 

 Setelah menutup toko, aku berjalan sebentar ke atas 

untuk membeli bandrek. Aku tak merasa capek. Aku tak 

merasa lelah. Tumben. Apa karena bidadari itu? Aku 

tersenyum dan terus menyusuri trotoar yang masih padat. 

*** 

 



 PADA suatu malam ia datang lagi. Kali ini belum begitu 

malam. Mungkin baru jam tujuh. Lagi-lagi ia membuatku sulit 

bergerak. Bahkan sulit bernapas.  

 “Kali ini nggak bisa gratis yah,” katanya memberiku 

selembar uang sepuluh ribuan. Aku pun buru-buru membuka 

dompet dan menyiapkan kembalian. “Nggak usah. Sekalian 

buat yang waktu itu.” Dan ia pun begitu saja pergi dan 

menghilang di perempatan. Sial. Aku belum sempat 

menanyakan namanya. Maka malam itu aku tak bisa tidur 

karena terus memikirkannya. Siapa namanya? Di mana dia 

tinggal? Kenapa lagi-lagi mawar putih? Pertanyaan-

pertanyaan itu berseliweran membuat malamku terasa lebih 

panjang dari biasanya. 

 Besoknya aku sengaja agak terlambat menutup toko. 

Siapa tahu dia datang lagi, gumamku. Kali ini pasti kutanyakan 

nama dan tempat tinggalnya, dalam hati aku bertekad. Tapi 

dia tak datang. Aku pun menutup toko dengan malas. 

 Besoknya kulakukan hal yang sama. Tapi ia tak 

datang. Besoknya lagi bahkan aku menunggu sampai lewat 

jam sepuluh, tapi dia tak juga datang. Ibu dan Bapak mulai 

bertanya kenapa akhir-akhir ini aku pulang agak malam. 

Kukatakan pada mereka bahwa  beberapa hari ini banyak 

orang yang membeli bunga malam-malam. Berbohong.  

 Bermalam-malam aku menunggunya muncul. Tapi 

hanya angin dingin yang lagi-lagi berkunjung. Aku lelah. Aku 

rasa lebih baik menyerah saja. Lagipula ada hal yang lebih 



penting yang harus kupikirkan. Besok pagi Ahmad akan 

menungguku di tempat biasa. Aku harus cukup istirahat agar 

bisa menangkap penjelasannya nanti dengan baik. Tentang 

kapan dan ke mana aku pergi. Tentang peledak yang nanti 

kubawa. Tentang sasaran. Tentang rencana lain jika rencana 

utama gagal. Aku pun segera menutup toko dan pulang. 

*** 

 

“NANTI kita bergerak tiga hari sebelum hari H,” kata Ahmad 

sambil menendang-nendang batu kecil. Tukang sapu di 

stasiun tampak memperhatikan kami. Mungkin dia sudah 

mulai curiga karena terlalu sering melihat kami berjalan 

mondar-mandir di sini. 

 “Sekitar jam sepuluh kau naik angkot dan turun di 

jalan ke rumah sakit di ByPass. Di sana nanti bakal datang 

kijang hitam. Kau naik kijang itu.” 

 “Kamu nggak ikut?” tanyaku. 

 “Aku ikut. Ikut. Tapi nanti di pemberhentian pertama 

kita berpisah. Nanti akan ada orang yang membimbing kau.” 

 “Lalu apa yang harus kukatakan sama Ibu dan Bapak? 

Selama tiga hari itu pastinya mereka akan mencariku.” 

 “Tak perlu bilang apa-apa. kau cukup matikan 

handphone. Untuk keperluan misi, kau akan diberi 

handphone khusus.” 



 “Oke,” kataku mengangguk. 

 “Ingat,” Ahmad memegang kedua bahuku. “Jangan 

sampai ada yang tahu. Siapapun.” 

 Aku mengangguk. Hari itu sudah semakin dekat. 

Apakah benar aku sudah siap? Dan kami pun berpisah seperti 

biasanya. 

 Sore harinya, sekitar jam empat, di luar dugaan 

wanita itu datang membeli bunga. Baju dan roknya kini serba 

putih. Lagi-lagi kecantikannya itu membuatku kikuk. Setelah 

dia memilih setangkai mawar putih dan membayar aku 

memberanikan diri untuk bertanya. 

 “Mawar putih lagi. Suka mawar putih ya?” 

 “Ah, nggak juga,” jawabnya lembut. “Mawar putih ini 

untuk Papa.” 

 “Oh, jadi Papa kamu yang suka mawar putih.” 

 “Nggak juga,” katanya menggeleng. Aku jadi bingung. 

“Seingatku Papa nggak pernah suka mawar putih. Nggak suka 

bunga malahan.” 

 Aku semakin bingung saja. 

 “Ada yang pernah bilang padaku,” katanya sambil 

mencium mawar putih itu, “mawar putih itu hadiah yang 

indah untuk orang-orang yang sudah meninggalkan kita..” 



 “Jadi Papa kamu sudah …” 

 Ia mengangguk sebelum kalimatku selesai. Ia 

tersenyum. Tapi itu justru membuatku tiba-tiba sedih. 

 “Maaf, kalau boleh tahu meninggalnya karena apa? 

Apa sudah lama?” 

 Dia kembali mencium mawar putih itu. Kedua 

matanya menutup. Ia tersenyum dan berkata, “Lima tahun 

lalu, Papa jadi korban bom bunuh diri.” 

 Aku diam. Terhenyak. Wanita itu tersenyum untuk 

terakhir kalinya lalu pergi dan menghilang di perempatan. 

Sial. Lagi-lagi aku lupa menanyakan namanya. 

*** 

 

KETIKA suatu hari wanita itu datang lagi, aku benar-benar 

menanyakan namanya. “Silvia,” katanya sambil mengambil 

setangkai mawar putih dan tersenyum. Lalu aku pun mulai 

menghujaninya dengan berbagai pertanyaan: di mana ia 

tinggal, di mana ayahnya dimakamkan, bagaimana dengan 

keadaan ibunya, apa dia punya kakak atau adik. Pertanyaan 

demi pertanyaan terus kulontarkan. Itu mungkin hanya 

alasan supaya aku bisa menahannya lebih lama. Aku mungkin 

egois. Aku ingin menikmati kecantikannya setiap ari. Setiap 

saat. 



 Ia menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan 

tenang dan lembut. Ia bilang kalau rumahnya di Cikidang, dari 

toko bunga ini mungkin cukup naik angkot 01A ke bawah, 

kurang dari sepuluh menit sudah sampai. Di rumah ia tinggal 

bersama ibunya yang kini sedang sakit. Entah sakit apa. Dia 

hanya menyebutkan kalau itu penyakit lama yang baru-baru 

ini kambuh. Dan rupanya ia tak punya kakak maupun adik. 

Lalu aku spontan menanyakan siapa yang menghidupi 

keluarga. Si ayah sudah tak ada, si ibu sedang sakit, dan dia 

anak tunggal. Jadi .. 

 “Ya saya lah, Mas,” jawabnya tersenyum. Aku 

sepertinya sudah mulai terbiasa menyembunyikan 

ketertarikanku padanya. 

 “Kiraikira menurut Mas pekerjaan saya apa?” 

tanyanya. 

 Aku berpikir sejenak lalu menjawab, “Model?” 

 Dia tertawa. Tawanya begitu renyah. Tampaknya 

semua hal tentangnya selalu membuatku kagum. Mungkin ini 

karena syndrome cinta yang sudah lebih dulu merasukiku. 

 “Saya ini polisi wanita loh, Mas,” jawabnya. 

“Percaya?” 

 Aku begitu saja menggeleng. Jelas saja aku tak 

percaya. Ia terlalu cantik, terlalu anggun, dan terlalu baik 

untuk seorang polisi wanita. 



 “Saya bohong, Mas,” katanya tersenyum lalu tertawa 

kecil. 

 Cape deh, ucapku dalam hati. Dia lalu mengatakan 

kalau dia adalah dokter. Tapi aku heran apakah dokter punya 

waktu luang untuk membeli bunga di tokoku ini. Ternyata 

lagi-lagi dia berbohong. Sialan. Selanjutnya dia bilang kalau 

dia ini arsitektur rumah, jarang ada di Cianjur karena kantor 

tempat kerjanya di Bogor, tapi karena kondisi ibunya sedang 

tidak baik ia mengambil cuti beberapa hari. Aku kini tak 

begitu saja percaya. 

 “Yang ini juga bohong, kan?” 

 Dia lagi-lagi tertawa. Dan tawanya lagi-lagi 

membuatku jatuh cinta. Dikatakannya kalau yang barusan itu 

serius. Aku mengangguk saja. Kulihat wanita ini begitu 

senangnya melihat ekspresi bingung di mukaku. 

 Setelah mengobrol cukup lama, ia pun pamit. 

Kutanyakan apakah besok dia bisa datang lagi. Setidaknya 

beberapa hari ini dia masih ada di Cianjur. Ini kesempatan. 

 “Loh, memangnya kenapa?” tanyanya. 

 “Ah, nggak. Nggak apa-apa kok.” 

 Dia lagi-lagi tersenyum. Dan senyumnya itu semakin 

membuatku ingin ambruk saja. 

 “Mungkin,” katanya sebelum akhirnya dia pergi dan 

menghilang di perempatan itu. 



*** 

 

BESOKNYA dia datang agak malam. Kami kini mulai sering 

mengobrol tentang ini itu. Aku sebenarnya yang memulai 

topik. Dan dia ternyata orangnya cukup enak diajak ngobrol. 

Dia blang kondisi ibunya memburuk dan ia ingin 

membawanya ke rumah sakit untuk dirawat inap. Tapi ibunya 

menolak. 

 “Saya nggak ngerti deh kenapa manusia itu kalo 

sudah tua malah jadi egois. Sama saja kayak anak-anak.” 

 Aku mendengarkan ceritanya sambil sesekali 

merespon “Oh..”, sesekali “Hmm..” Malam itu Silvia sedang 

suka bercerita.  

 Singkatnya besok dia akan membawa ibunya ke 

dokter yang sudah dihubunginya tadi siang. Kalau ibunya tak 

mau juga mungkin si dokter yang dipanggil ke rumahnya. 

Silvia ingin ibunya mendengar langsung dari mulut si dokter 

bahwa penyakitnya itu sudah buruk dan harus dirawat inap 

segera. 

 “Mungkin dengan cara itu Mama mau dibawa ke 

rumah sakit,” ucapnya. 

 Lalu aku menawarkan untuk membantunya 

membawa ibunya itu ke rumah sakit. Tapi ia menolak dengan 

mengatakan bahwa itu merepotkan. Aku memaksa. Dan 



akhirnya ia pun tak bisa lagi menolak. Ia hanya bertanya soal 

toko bungaku bagaimana. Kukatakan besok kubuka  siang 

saja. Atau malah tutup pun tak apa-apa. 

  Ketika dia pamit pulang, kukatakan kalau aku akan 

mengantarnya. Buru-buru kututup toko. Padahal masih ada 

setengah jam sebelum jam delapan. “Nggak usah,” katanya. 

Kukatakan padanya ini suaya aku tahu di mana rumahnya 

sehingga besok dia tak perlu datang dulu ke sini. Dan kami 

pun pulang bersama. 

*** 

 

DAN dalam beberapa hari itu kami jadi sering bertemu. Di 

rumahnya. Di rumah sakit tempat ibunya kini dirawat. Di toko 

bunga ini. Ia pun mulai menanyaiku macam-macam. Soal 

ayah dan ibuku. Soal adikku. Sejak kapan aku menjual bunga. 

Macam-macam. Lalu aku balik bertanya padanya apakah dia 

sudah punya “bodyguard”. Sambil tersenyum dia bilang kalau 

dia masih sendiri. Dalam hati aku tersenyum. 

 Suatu hari ada telepon dari Ahmad. Dia menanyakan 

kenapa pagi hari itu aku tak ada di tempat biasa. Kukatakan 

padanya kalau aku lupa. Dia marah-marah. Dikatakannya misi 

ini sangat penting dan perlu keseriusan dan konsentrasi. Aku 

hanya bisa meminta maaf. Lalu dia mengatakan agar kami 

bertemu lusa. Aku setuju-setuju saja. 



 Dua hari berikutnya, aku lagi-lagi lupa untuk bertemu 

Ahmad. Seharian aku menemani Silvia di rumah sakit. Kondisi 

ibunya ternyata tak membaik. Dokter mengatakan ada 

baiknya mencoba jalur operasi. Dan Silvia mengambil risiko 

melakukannya. 

 Ahmad lagi-lagi marah. Kali ini ia lebih emosi dari 

sebelumnya. Dikatakannya selama setengah jam ia mondar-

mandir seperti orang stress di sepanjang rel. Ia mencoba 

menghubungiku tapi tak juga nyambung. Memang semalam 

aku lupa nge-charge sehingga paginya batrenya mati. Ahmad 

mulai menceritakan kembali tentang pentingnya jihad di jalan 

Allah. Dia mulai menularkan kembali dogma-dogmanya 

tentang surga, tentang mati syahid, tentang memberantas 

kafir.  

 “Surga sudah ada di depanmu. Di depanmu. Dekat.” 

 Kututup telepon. Entah kenapa aku kini tak tertarik 

sedikitpun dengan apa yang dia ceritakan. Semua yang 

dikatakan Ahmad mulai terasa dipaksakan. Tak masuk akal. 

Memangnya tak ada jalan lain untuk masuk surga selain 

bunuh diri? Lalu apa pula gunanya membuat banyak orang 

ikut mati? Aku bukan pembunuh. Aku bukan orang yang ingin 

mati untuk sesuatu yang samar. 

 Ahmad kembali meneleponku. Kubiarkan saja. 

Sampai dering kelima dia berhenti. Tapi kemudian dia 

mencoba lagi. Dering pertama. Dering kedua. Dering ketiga. 



Kesal juga lama-lama. Akhirnya ku-reject dan handphone 

kumatikan.  

Kuambil setangkai mawar putih lalu kucium. Ah, aku 

tak ingin mati, aku hanya ingin cinta. 

*** 

 

Bogor, 18 November 2009 

 


