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 Langkahku yang tadi cepat terus kuhentikan. Drastik dan mengejut. Dadaku 

berombak kencang apabila melihat sinar berwarna kuning keemasan itu. Ternyata syair yang 

didendangkan oleh ibu pada hari itu bukanlah satu rekaan. Dengan perlahan-lahan, aku 

mendekati dua batang pohon cemara itu. Tubuhku dibengkokkan sedikit dan tanpa berlengah, 

aku segera menggerakkan tangan kananku ke hadapan untuk mengambil buah yang memiliki 

rupa dan bentuk seolah-olah buah bidara itu. Hanya dengan sekali cubaan, akhirnya, buah 

gegawi berjaya kuperolehi. Kata Pak Sako, perjalananku mencari buah gegawi adalah sia-sia 

belaka nampaknya tidak benar sama sekali. Kini, buah gegawi berada di tanganku. Kembang 

kuncup hatiku memikirkan kemungkinan yang akan berlaku kelak. ‘Ibu pasti akan sembuh’, 

kubermonolog sendirian.  

Dalam perjalanan pulang ke rumah, fikiranku larut dan hanyut memikirkan memori 

semalam – sebuah memori yang aku benar-benar harap tidak akan berulang lagi untuk hari 

ini, esok dan selamanya. Teman karibku, sendu dan sepi, yang telah menemaniku selama 

bertahun-tahun, turut larut dalam memori tersebut. Dan mereka tidak lagi muncul. Mereka 

ingin kekal dalam memori semalam. 

 

… Memori semalam yang kumainkan dalam fikiran … 

 

 Sayu hatiku melihat keadaan ibu. Buat kesekian kalinya, ibu muntah lagi. Setiap 

suapan makanan pasti akan dimuntahkan. Barangkali ibu penat dengan rasa ketidakselesaan 

pada kerongkongnya. Oleh sebab itu, ibu sentiasa menolak untuk menjamah makanan yang 

aku hidangkan. Tidak sekalipun ibu mengeluh dan mengadu kesakitan. Namun kedua tubir 

mataku dapat menangkap peritnya kesakitan yang dirasai oleh ibu. Di benak mataku, ibu 

ibarat anak kecil yang sedang menahan tangis dan sakit. Tangannya digenggam kuat-kuat dan 



jelas tindakannya itu membuatkan sekujur tubuhnya yang memang tidak lagi bermaya 

menggigil dengan getaran yang hebat. 

Hari demi hari, kulit ibu yang cantik dan mulus mulai melepuh dan memerah. Luka-

luka lecetan kian bertambah, tidak lain tidak bukan kerana ibu menggarunya.  

“Ibu garu kerana gatal, Mika,” jawab ibu sambil tersenyum ketika pandangannya 

bertembung dengan pandanganku. Sepertimana ibu tidak berjaya menyembunyikan 

kesakitannya, aku juga nampaknya tidak berkemahiran menyorokkan kerisauan dan 

kesedihanku. Selain kulit ibu, tubuh ibu juga sedikit demi sedikit gagal menjalankan 

fungsinya. Bermula dengan kedua-dua kaki ibu yang digunakan untuk berjalan, kini ia tidak 

lagi boleh digerakkan. Kedua-dua belah tangan ibu hanya boleh diangkat setinggi depa, itu 

pun dengan bantuanku. Kebanyakan masa, ibu hanya berbaring di atas katilnya. Jarang sekali 

dia mahu bergerak kecuali jika mahu ke tandas. Bilangnya penat dan letih. Walhal, 

sebenarnya kutahu ibu tidak mahu menyusahkanku kerana aku yang akan mengangkat dan 

mengendongnya ke sana ke sini. 

Kata Pak Sako, jiran sebelah rumahku, ibu menghidap sakit barah. Namun sayang 

sekali, kami menetap di pedalaman. Kota dan menara mercunya, yang sering dilabun-labun 

oleh sekalian penduduk belum pernah lagi aku jejaki. Malah, tidak dapat juga aku bayangkan 

keadaan kehidupan di sana. Pak Sako yang memang terkenal dengan hati budinya telah 

banyak membantu aku dan ibu. Ubat-ubatan seperti krim sapu dan ubat tahan sakit, semuanya 

dibelikan oleh Pak Sako. Pada awalnya, Pak Sako memanggil seorang tabib bagi merawat 

keadaan ibu, namun selepas lawatan kali keempat, tabib itu memutuskan bahawa sakit ibu ini 

tiada penawarnya. Dengan perginya si tabib, perawat ibu, ibu mula melalui hari-harinya 

dengan hanya bergantung kepada ubat pemberian Pak Sako sahaja. Namun ubat-ubat 

pemberian Pak Sako tersebut tidaklah ibu ambil secara berkala. Alasannya, dia akan rasa 

mual dan tidak selesa. Kadangkala, jika dipaksa sahaja barulah ibu akan menelannya. 

Ibu, meskipun berada dalam kesakitan yang tidak terperi, dia tetap cuba menyerikan 

dan menceriakan keadaan di rumah dengan melagukan syair. Kadangkala aku kesal dengan 

diri sendiri kerana sering membiarkan perasaanku terzahir pada riak wajah dan gerak-geriku 

sehingga ibu boleh membacanya. Namun Pak Sako pernah bercerita, setiap wanita bergelar 

ibu memang diciptakan dengan naluri yang boleh membaca dan memahami emosi dan 

perasaan orang di sekelilingnya. Maka, tidak mustahil, sejauh mana pun aku berusaha 



menyembunyikan rasa yang bersarang di kalbuku – rasa sakit, sunyi, sepi dan sedih, ibu pasti 

tahu juga pada akhirnya. 

Syair-syair yang ibu sering lagukan seringkali membuatkan kuterbuai dek kerana 

merdunya dan lunaknya suara ibu. Namun, pada hari itu, pertama kali aku mendengar syair 

tersebut. Syair yang telah membawa aku ke sini, untuk mencari buah gegawi.   

Berlagukan irama hiasan, ibu memperdendangkan sebuah syair yang baitnya 

berbunyi; 

 

Tersebutlah kisah seorang mudi, 

Cinta menggunung di dalam hati, 

Dicari-cari buah gegawi, 

Penawar bagi kekasih hati. 

 

Di barat daya terbenam mentari, 

Terletak gegawi kuning berseri, 

Antara dua cemara ia sembunyi, 

Hanya yang benar akan temui. 

 

Jamu bersama harapan dan mimpi, 

Kelak selamanya berada di sisi, 

Maka senanglah hati si mudi, 

Kekasih hati sasa kembali. 

 

Takdir insani tidak selari, 

Yang tersayang mungkin ‘kan pergi, 



Haruslah saling ingat-mengingati, 

Bersua kembali di negeri abadi. 

 

Seusai dendangan syair tersebut, aku lantas bertanya.  

“Ibu, apakah cerita dalam syair ini benar-benar terjadi? Buah gegawi memang 

wujudkah?” Bersinar-sinar mataku dan dapat kurasai irama jantungku sudah berubah rentak. 

Dup.. dap.. dup.. dap.. Laju jantungku berdetak. Harapan datang mengetuk pintu hatiku.  

“Ibu tak tahu, Mika. Syair ini, ayah yang mengajarnya. Jika ayah ada bersama kita 

saat ini, pasti ayah akan cerita asal-usul syair ini,” jawab ibu. Jawapan ibu kusahut dengan 

sebuah keluhan berat. Aku merenung mata ibu sedalamnya, dan mengajukan sebuah lagi 

persoalan.  

“Ibu percayakah buah gegawi itu wujud?” Fikiranku sudah ligat menerawang 

memikirkan cara mendapatkan buah gegawi yang masih tidak jelas kewujudannya. Boleh jadi 

ia hanya sekadar mitos yang dipercayai oleh masyarakat dahulu kala dan boleh jadi ia benar-

benar wujud dan berjaya menyembuhkan kekasih hati si pemudi seperti yang terdapat dalam 

bait-bait syair itu. 

Ibu akhirnya memberikan jawapannya. “Ibu tak rasa buah itu wujud. Jika benar ia 

wujud, pasti ramai yang mendambakannya dan ingin memilikinya, kan?”. Soalan ibu tidakku 

balas. Tidak boleh tidak, aku perlu segera mencari buah bernama gegawi itu! 

… 

Keinginanku mencari buah gegawi kusuarakan kepada Pak Sako. Syair yang ibu 

dendangkan telah aku lagukan semula di hadapan Pak Sako. Berkerut-kerut wajah Pak Sako 

ketika mendengarnya. Barangkali kerana suaraku tidak selunak dan semerdu suara ibu. Aku 

menyusun kata dan menyampaikan hasratku, bahawa aku ingin berkelana mencari buah 

tersebut. Aku mahu ibu kembali sihat seperti sebelum ini. Aku tidak mahu melihat ibu berada 

dalam kesakitan yang berpanjangan. Aku hanya mahu ibu sembuh. 

Pak Sako tidak memberikan sebarang reaksi. Dia hanya berdiam dan menatap 

wajahku. Pandangannya redup namun sayu. Pak Sako akhirnya bersuara, memecahkan 

tembok kesunyian yang terbina beberapa minit sebelumnya.  



“Tindakan mencari buah gegawi mungkin bukanlah tindakan yang bijak, Mika. 

Kewujudannya diragui, lokasi keberadaannya juga tidak jelas. Dan ini pertama kali Pak 

mendengar nama buah gegawi. Kamu perlu faham, syair hanyalah satu seni menyampaikan 

nasihat.” Jelas Pak Sako. Kata Pak Sako kubalas dengan sebuah dengusan kekecewaan. 

Tampaknya, Pak Sako jelas tidak mahu menyokong keinginanku. Di saat aku ingin 

membatalkan hasrat tersebut, batinku meronta dan menjerit, mengingatkan aku agar tidak 

berputus asa dan terus mencuba, meski cubaan itu tidak diketahui pangkal kesudahannya 

bagaimana.  

“Mika tetap ingin mencari buah tersebut, Pak. Jadi, sepanjang ketiadaan Mika, 

tengokkan keadaan ibu, Pak. Sentiasalah berada di sampingnya,” tuturku. Dengan itu, 

perjalananku mencari buah gegawi pun bermula. 

… 

Perjalanan mencari buah gegawi hanya mengambil masa tidak lebih daripada tiga 

hari. Mungkin semangat kobarku dan cintaku yang mendalam terhadap ibu berjaya 

menemukan aku dengan buah ajaib itu. Aku tiba di rumah dan segera mengupas dan 

memotong buah gegawi kepada beberapa potongan kecil. Sememangnya aku tidak sabar 

ingin melihat ibu kembali kepada keadaan dirinya sebelum ditimpa sakit. 

 Melangkah ke kamar ibu, kulihat ibu sedang tidur. Kubelai rambut tua ibu dan 

wajahnya kusentuh. Tiga hari tidak bertemu dengan ibu, hati aku sudah mengadu rindu. 

Sentuhanku membuatkan ibu terjaga daripada lenanya. Kusalam ibu dan kucium ubun-

ubunnya. Ibu senyum, dan berkata dengan suara serak.  

“Sedih ibu. Mika tidak khabarkan pun Mika hendak ke mana. Ibu tahu pun melalui 

Pak Sako. Pak Sako hanya kata Mika pergi mencari ubat. Mengapa perlu dicari lagi? Ubat 

pemberian Pak Sako masih ada lagi.” Dalam hatiku, aku sangat berterima kasih kepada Pak 

Sako kerana merahsiakan agenda pencarian buah gegawi daripada pengetahuan ibu. Khuatir 

juga jika ibu tidak mahu menjamahnya. 

 “Ibu sedang tidur ketika itu. Mika tak mahu ganggu. Mika mahu ibu kembali sihat, 

sebab itu Mika pergi mencari ubat. Kan kini Mika sudah pulang? Di dalam pinggan inilah 

ubatnya, ibu. Ubat di dalam buah! Kali ini ibu tidak boleh menolak dan perlu rasa buah yang 

Mika telah potong ini,” balasku, sambil menggenggam jari-jemari keding ibu. Lalu, satu 

persatu potongan buah gegawi kusuap ke dalam mulut ibu. Riang dan bahagia. Begitulah 



perasaanku saat ini. “Tawar. Tak ada rasa,” ibu bereaksi. Dan aku hanya tersenyum 

menunjukkan barisan gigi. 

… 

Beberapa hari sudah berlalu, namun keadaan ibu bukan semakin membaik. Bahkan, 

semakin teruk! Ibu mula batuk berdarah dan lebih kerap tidur. Makanan apa pun terus-

menerus ditolak. Bukankah ibu sudah menjamah buah gegawi? Mustahil buah gegawi itu 

tidak berkesan! Jika ia dijumpai, pasti keseluruhan kisah pemudi dan kekasih hatinya itu 

benar belaka. Perasaan buntu menghimpit segenap ruang dan ceruk dalam hatiku. Adakah 

buah gegawi itu yang menyebabkan sakit ibu semakin menjadi-jadi? 

… 

Pagi telah berganti ke petang. Hujan rintik-rintik, sejuk dan damai. Sedari tadi, aku 

duduk di sisi katil, menunggu ibu bangun daripada tidurnya. Pandangan kulontarkan ke luar 

jendela, mengawasi setiap titis hujan yang jatuh ke bumi. Setiapnya jatuh dan membentuk 

sebuah melodi, dan melodi inilah yang mengiringi pemergian ayah suatu masa dahulu. Sejak 

ketiadaan ayah enam tahun yang lalu, aku dan ibu hanya menumpang kasih dan sayang antara 

satu sama lain. Jika ibu juga pergi, ke mana harus kuraih cinta dan sayang? 

 “Ehem,” deheman ibu mengembalikan aku ke realiti. 

Posisi duduk kubetulkan, dan kugagahkan diri untuk menyatakan kebenaran. Ibu perlu 

tahu. 

“Ibu, buah yang Mika beri pada ibu pada hari kita bertemu semula, itulah buah 

gegawi. Buah gegawi benar-benar ada, ibu! Tapi, mengapa ibu masih begini? Kenapa 

sakitnya tidak menghilang? Di mana silapnya, ibu?” kubersuara, dan suaraku menjadi pecah-

pecah menahan sebak. Dengan mata berkaca dan suara serak, kusambung dengan 

menyanyikan serangkap daripada syair tersebut. 

Jamu bersama harapan dan mimpi, 

Kelak selamanya berada di sisi, 

Maka senanglah hati si mudi, 

Kekasih hati sasa kembali. 



“Ibu sudah lama tidak mendengar Mika melagukan syair. Kali terakhir adalah 

bersama ayah dahulu,” ibu tersenyum. Kemudiannya ibu membalas, dengan nada perlahan. 

“Silapnya di sini, Mika. Jamukan bersama harapan dan mimpi. Ibu tidak pernah 

berharap untuk kembali kepada keadaan sebelum ini. Ibu tidak berharap untuk sembuh.” 

Kata-kata ibu ibarat pisau yang tajam, menghiris hatiku. Pedihnya merobek  hingga ke 

benak. Air mataku akhirnya bergenang, mengalir ke pipi. Aku mengambil masa sebelum 

memberikan balasan dek terkejut dengan perkongsian isi hati ibu. 

“Jadi, selama ini, ibu memang tak mahu menjadi sihat? Tapi, kenapa ibu? Adakah 

kata-kata tabib membuatkan ibu tak mahu lagi berharap? Adakah ibu juga percaya ibu tak 

akan sembuh dan sakit ibu tiada ubatnya?” gesaku dengan nada yang tertahan-tahan. Sedu-

sedan mengiringi setiap bicaraku. Petang ini, dua rakan karibku, sendu dan sepi, kembali 

bertandang tanpa perlu kuundang.  

“Mika. Syair tersebut tidak berhenti di situ, nak,” ibu bersuara. Dan nyata ibu juga 

tersentak. Ibu kemudiannya menyambung; 

Takdir insani tidak selari, 

Yang tersayang mungkin kan pergi, 

Haruslah saling ingat-mengingati, 

Bersua kembali di negeri abadi. 

Air mata berlinang di pipiku. Dan kulihat ibu juga turut menangis. 

“Kerinduan ibu kepada ayah semakin bertambah hari demi hari. Untuk memilih antara 

kamu dan ayah, itu adalah perkara mustahil, nak. Tidak tertanggung rasa hati ini untuk 

meninggalkan kamu seorang di sini. Namun sakit ibu yang dikatakan tiada penyembuh ini, 

ialah satu peluang untuk kembali bersama dengan ayahmu, nak.” Ibu mengakhiri bicaranya. 

Tangisanku menjadi semakin kuat. Tidak kusangka, hakikatnya aku dan ibu sinonim 

pada satu perkara - kami ingin berada di samping orang yang tersayang.  

Kata ibu lagi, “Apabila ibu tahu kamu pergi berkelana, riang hati ibu. Ibu takut ibu 

menjadi bebananmu, nak. Bebanan yang menghalang kamu daripada menerokai dunia yang 

luas.”  



Dan ibu menambah bicaranya apabila melihat aku menyeka air mata. “Izinkan ibu 

pergi dahulu ya, Mika? Ibu tahu ibu tak akan dapat menemanimu buat masa yang panjang.”  

Pandanganku ditundukkan. Tangan ibu kugenggam erat-erat. Tidak rasa mahu 

melepaskannya. Permintaan ibu begitu besar. Ibu mahu aku melepaskannya pergi. Aku mula 

memahami. Kufikir, menjadi sihat dan kembali hidup seperti sediakala merupakan pilihan 

yang terbaik buat aku dan ibu. Namun, di pihak ibu, ibu merasakan menerima seadanya 

keadaan dirinya yang sekarang merupakan tindakan yang terbaik. Demikianlah hakikat 

kehidupan, setiap insan punya pendapat dan pandangannya yang tersendiri. Dan begitulah 

percintaan. Cinta tidak bermaksud kita perlu memiliki, kadang-kadang cinta bererti 

melepaskan. Dan ibu meminta aku melepaskannya pergi kerana cinta. Oleh sebab ibu cinta, 

ibu tidak mahu aku bersusah-payah menjaganya lagi.  

Dengan sisa tangis, aku melagukan serangkap syair dengan irama yang selalu ibu 

lagukan. Dan kedengaranlah, irama sumbang dan suara serak menahan sebak memenuhi 

segenap ruang di kamar ibu. 

Ranap jiwaku luluh hatiku, 

Perginya ibu bukan pilihanku, 

Aturan takdir sudah ditentu, 

Di negeri abadi kita kan bertemu. 

“Di negeri abadi kita pasti kan bertemu kembali.” Ibu membalas. Dan akhirnya yang 

kedengaran selepas itu hanyalah batuk ibu yang berpanjangan. 

Kugagahkan diri, mengangkat pandangan, dan kutatap wajah ibu.  

“Ibu sudah boleh pergi. Usah risaukan Mika di sini” balasku penuh syahdu. Dan tika 

petang menjadi senja, ibu benar-benar telah pergi, meninggalkan aku sendiri. Selain sendu 

dan sepi, kini aku mempunyai teman karib yang baharu. Namanya kenangan. Tampaknya 

mereka bertiga akan setia menjadi peneman diriku pada hari-hari tanpa ibu. 

 

 

 


