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Kata Pengantar 

 
Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena karunianyalah projek SF3SI 

kali ini dapat terlaksana dengan baik. Sehubungan dengan itu, terima kasih juga sudah sepantasnya 
kami ucapkan kepada para pembaca blog kami. Melihat betapa antusiasnya para penulis amatir 
untuk meramaikan acara kami kali ini, kami akhirnya memutuskan untuk membuat E-book.   

Formal banget ya?Hahaha. Jadi, berhubung kami belum bisa mencapai cita-cita utama kami 
yaitu mencetak sebuah buku yang berisi kumpulan cerita fiksi dari penulis di SF3SI, kami akhirnya 
membuat projek kecil-kecilan ini. Berdasarkan kompetisi Key’s FF Party kemarin, terpilihlah 5 karya 
terbaik, dan karya tersebutlah yang kami sunting dan perbaiki sesuai format, kemudian kami himpun 
jadi satu. Ini merupakan projek E-book pertama kami, kemungkinan, setelah buku elektronik 
pertama ini, kami akan membuat yang kedua berdasarkan karya-karya yang masuk ke SHINee Fan 
Fiction From Shawol Indonesia blog dalam acara FF Party bulan Desember nanti.   

Untuk karya-karya yang tidak kalah bagusnya, bisa kalian cek di blog kami 
http://shiningstory.wordpress.com.  

Terima kasih atas antusias dan partisipasinya, juga bantuan staff-staff yang tidak bisa 
disebutkan satu persatu. Semoga E-Book ini bermanfaat, menghibur, dan meningkatkan kesetiaan 
pembaca sekalian kepada SF3SI. Ditunggu ya projek kedua kami ^-^.   

Kami berharap mendapatkan respon yang baik dari pembaca sekalian.Kami mohon selalu 
cinta, dukungan, dan komen-komennya. Seperti motto kami, Comment Like Oxygen! ^O^  

SEMANGAT TERUS PENULIS INDONESIA !! \^O^/  

 
 

                                           Dengan Cinta,   

                                                           

                                The Heroes 

 

©2011 SF3SI, HERO. 

 

 

 

 

 

 

 

http://shiningstory.wordpress.com/
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Mirror 

Title   : Mirror 

Author  : Boram 

Main Cast : Kim Kibum 

Support Cast  : Lee Jinki, Kim Taeyeon 

Length  : Oneshot 

Genre  : Angst, Psychology, Tragedy 

Rate   : G 

Inspired by  : Lil Wayne ft Bruno Mars – Mirror 

Special thanks : Chandra *yaampun makasih banget loh waktunya buat ngasih masukan kritik saranmu di ff 

gaje ini. Dan juga linknya membantu banget. Makasiiih* #kecupbasah 

*** 

 Tampan. Aku sudah sering mendengarkan itu dari tiap orang yang melihatku. Sudah seharusnya aku 

bangga. Tapi bagiku, itu tak lebih dari sebuah ejekan yang memaksaku untuk semakin menundukkan kepalaku 

hanya untuk menghindari tatapan merendahkan dari mereka. Lagipula, apa gunanya pujian tampan jika 

kenyataannya aku mengalami sesuatu yang jauh lebih buruk dari itu.  

 Bukannya aku mau menyalahkan takdir yang telah diciptakan Tuhan. Memberikan pahatan di lekuk 

wajahku yang aku sendiri bahkan harus mengakuinya, betapa indahnya ciptaan Tuhan ini. Aku sungguh 

bersyukur untuk itu. Tapi demi Tuhan, aku sangat benci pada kenyataan tiap kali mataku memperhatikan 

pantulan wajahku di cermin. Memandangi betapa genetika pria itu menurun padaku, alasan utama di balik 

ketampananku yang belum tentu semua orang bisa memilikinya. 

 Pria itu. Pria brengsek yang telah menghancurkan hidupku, membuatku terperangkap dalam 

kesengsaraan batin yang tiada seorang pun akan mengerti. Yang oleh eomma selalu mengajarkanku untuk 

mengucapkannya dalam satu kata yang sampai mati pun takkan kusebutkan, appa.  

 “Kibum-ah, ayo katakan, ‘appa’.” 

 Aku hanya diam. Eomma terus mengucapkan kata itu berkali-kali, tak pernah bosan 

memerintahkanku untuk memanggil dirinya appa. Harusnya kau tahu eomma, itu tidak akan pernah terjadi. 

Bahkan jika itu berarti aku harus masuk ke liang terdalam neraka sekalipun, aku tak akan sudi menyebutnya. 

 “Eomma akan memasak untuk appa. Kibum akan baik-baik saja ‘kan di sini?” 

 Aku tetap diam. Kulihat eomma menghela napas, kemudian senyumnya segera mengembang. 

Eomma, tidakkah kau tahu anakmu ini sudah dua puluh dua tahun? Sampai kapan kau mau memperlakukanku 

sebagai anak ingusan? 

 Wanita lemah lembut itu mencium keningku, segera beranjak meninggalkanku yang masih duduk di 

atas ranjang. Mendengar pintu tertutup, aku beralih menuju cermin yang berada di sebelah ranjang. Kulihat 

ekspresi wajahku yang tampak datar. 

 “Kau terlihat tidak senang, Kibum.” 

 Pantulan wajah itu mulai berbicara padaku.  
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 “Apa mereka mengganggumu lagi?” 

 Aku tak berkomentar. Aku tahu, setelah ini ia pasti akan melontarkan kalimat yang sama. 

Menanyakan apakah aku sedih, mengapa aku tak tersenyum lagi padanya hari ini, dan lain-lain. 

 “Kau terlihat sedih. Senyummu tak selembut yang kemarin.” 

 Sudah kubilang bukan, aku sudah terlalu hapal dengan ocehan pria di cermin itu.  Maka segera aku 

meninggalkan kursi, membuka jendela hingga daunnya menyentuh dinding luar. Ini adalah kebiasaanku, 

terjadwal rapi dan tak boleh seharipun terlewatkan. Pernah satu kali kulewatkan kegiatan singkat ini, dan 

akhirnya aku berakhir meringkuk di tepi tempat tidur. Berteriak secara kontinu tanpa merasa lelah, melempar 

apapun yang berada di sekitarku, hingga eomma harus lelah menghadapi sikap kekanakanku yang dikarenakan 

oleh hal sepele. Pemberontakanku akhirnya terhenti saat pria itu muncul di hadapanku dengan tatapan tajam 

khasnya.  

Oh sudahlah. Untuk apa aku membahas pria itu lagi. Hidungku menghirup udara segar dan aku sangat 

menikmatinya, tak sadar jika sebelah kakiku sudah terangkat, tersentuh dengan tepi kusen. Aku tahu aku 

sudah berhasil melompat dari jendela, saat tapak kakiku yang telanjang tersentuh dengan permukaan tanah 

yang masih lembap. Memberi sensasi lembut dan nyaman ketika aku mulai berlarian kesana kemari.  

Kurasakan pohon-pohon cecille oak itu menyambut kehadiranku dengan menggugurkan daunnya satu 

persatu—beberapa mengenai wajahku. Tanganku terentang lebar, berterima kasih pada kesediaan mereka 

menerimaku berada di sekeliling mereka.  

*** 

 Sekarang kulihat kamarku benar-benar berantakan. Terserahlah, eomma pasti akan 

membersihkannya nanti. Bukannya aku mau bertindak jadi anak durhaka. Terus menyusahkan wanita cantik 

itu. Hanya saja aku sudah letih bergulat dengan pikiranku sendiri. Aku seringkali memerintahkan otakku, tapi ia 

tak mau mendengarku. Karena otak ini juga, yang bisa kulakukan hanya mengajak bayanganku sendiri untuk 

berbicara, bukannya berbaur dengan lingkungan sosial sebagaimana orang-orang normal pada umumnya. 

Makanya, aku lebih suka menghabiskan waktu di depan cermin. 

 Aku tahu ini terdengar tak masuk akal. Tapi saat di depan cermin, aku bisa mengendalikan tubuhku 

sepenuhnya, tak ada sistem regulasi, yang berarti saraf-saraf labil yang dikoordinir oleh otakku tak punya 

kuasa mengatur motorikku. Yang ada hanyalah aku dan pantulan wajahku. Aku sudah lupa kapan pertama kali 

ia menyapaku, tapi aku tahu sejak itu ia menawarkan dirinya untuk menampung segala keresahanku, 

mendengarkan keluh kesahku, mengajakku ngobrol ketika aku mulai kesepian dan tak lupa memberikanku 

senyuman hangat.  

 Aku baru saja akan menghampirinya, berdiri di depan cermin untuk kembali berbincang dengannya. 

Setidaknya kembali mengeluhkan sikap eomma yang selalu memperlakukanku sebagai anak kecil, hingga 

telingaku menangkap suara jeritan wanita. Tubuhku bergerak tak menentu, ketika otak ini memerintahkanku 

untuk segera bersandar  di samping lemari. 

Teriakan itu semakin keras. Aku cepat menutup telingaku, tidak tahan mendengar teriakan wanita 

yang sarat akan rasa sakit—yang semuanya dikarenakan olehku. Tubuhku gemetar tatkala pria itu membanting 

pintu kamar, dan saat aku mengangkat wajahku kulihat ia mencengkeram tangan eomma dengan kuat. Warna 

kemerahan berbekas di pergelangan tangannya saat pria itu melepaskan genggamannya. 

Setelahnya, pria itu menarik lengan bajuku, hingga aku harus berdiri meskipun kepalaku tetap 

tertunduk. Tubuhku mulai mengucurkan keringat dingin, sebagai reaksi saat tatapan tajam miliknya mulai 

beradu dengan mataku. Aku tahu sensasi dari hormon Serotonin hasil produksi tubuhku yang berlebihan mulai 
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bekerja mengirimkan sinyal kegelisahan ke seluruh tubuh, memberikan hasil gemetar yang jauh lebih hebat 

dari sebelumnya.  

 “ Sudah kubilang! Jangan pernah membiarkan anak sialan ini keluar dari rumah! Dia adalah aib! Harus 

berapa kali kukatakan, Taeyeon!” 

 Baiklah, aku sudah berbuat kesalahan lagi. Seharusnya kemarin aku tak melompat dari jendela, dan 

tetap mengagumi keindahan pohon-pohon teduh itu dari bingkainya seperti biasa. Dengan begitu, eomma 

tidak harus disakiti lagi. Tapi sudah kukatakan, aku tak bisa mengontrol tubuhku sepenuhnya. Ia bergerak 

sesuka hatinya, tak menentu. 

Aku masih tak bisa bergerak dari tempatku, dan mulai mundur beberapa langkah saat pria itu 

mendekatiku. Bisa kurasakan gemetar di sekujur tubuhku makin hebat. Punggungku menabrak tembok, 

sepertinya aku tidak bisa lari lagi. Terlebih saat pria itu menarik kerah bajuku, sedikit menyesakkan bagiku. Bau 

menyengat menyeruak masuk ke dalam hidungku. Bisa dipastikan, ia mabuk lagi sekarang. 

 “Kau, bocah brengsek! Kau seharusnya sudah mati dari dulu!” 

 “Tidak, Jinki! Tidak dengan Kibum!” 

 Eomma memeluk kaki pria itu. Aku brengsek? Justru kau yang brengsek Lee Jinki! Kau bahkan 

menendang istrimu sendiri sekarang, tidak cukupkah kau menamparnya? Memberikannya bekas luka yang tak 

sepadan dengan wajah cantiknya? Sungguh, ingin sekali kuhajar pria brengsek di depanku. Tapi tubuhku 

melumpuh, hanya bisa bekerja di bawah kehendak otakku yang cacat. 

 Bukk! Aku jatuh terjerembap saat tinju itu melayang padaku. Membuat kepalaku terantuk ke lantai, 

mencemari putihnya keramik dengan cairan merah yang anyir dan pekat. Kau bahkan meninju anakmu sendiri, 

manusia macam apa kau ini?! Oh tidak! Manusia, bukan, kau bukanlah manusia! 

Puas melihatku yang sudah berlumuran darah, ia melepaskan dasinya, melemparnya tepat di depan 

wajahku. Ia hampir menendangku, tapi lagi-lagi, eomma melindungiku.  

 “Anak dan ibu sama brengseknya!” 

 Akhirnya, ia meninggalkan kami. Kulihat ia membuka pintu depan, dan membantingnya dengan keras. 

Setelahnya suara mesin mobil terdengar, kemudian menghilang perlahan.  

 “ Kibum, Kibum, kau tidak apa-apa Sayang? Oh Tuhan, kau berdarah! “ 

 Tangan lembut itu menuntunku hingga aku duduk bersandar di dinding sementara tangannya meraba 

wajahku, membuatku memandangi sudut bibirnya yang berdarah. Mataku tak sengaja melirik ke lantai, juga 

ada darah yang lebih banyak di sana. Gemetar yang semula menghilang, kembali lagi. Aku menggeleng sambil 

menutup mata. Kurasakan sakit luar biasa di dadaku, berikut ke kepala membuat kedua tanganku segera 

mencengkeramnya. Masih dengan gelengan keras yang menambah rasa pening di kepalaku, dimulailah suara 

tangisanku memenuhi rumah. 

 “Tenanglah Sayang, tenang. Tidak ada yang terjadi.” 

 Pelukan hangat segera kudapatkan. Tepukan-tepukan yang diperoleh punggungku menenangkanku. 

Senandungnya terdengar lirih, karena bisa kudengar isakan terselip di antaranya. Kedua tanganku merosot, 

terjatuh di atas bahunya. Aku tak tahu apa yang terjadi selanjutnya, karena setelahnya yang kulihat hanyalah 

gelap. 

*** 
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 “Kau terlihat buruk, Kibum.” 

 Aku tak berkomentar lebih lanjut. Ia memang benar. Di kaca itu tampak wajah yang bengkak, 

berwarna biru di pipi kirinya.  

 “Tapi kau tetap tampan, tenang saja.” 

 Ia tersenyum senang. Aku tahu ia sedang menghiburku yang tengah kalut membayangkan kejadian 

kemarin. 

 

 “Lihat! Si Tampan keluar dari rumah!” 

 Aku menundukkan kepalaku. Beberapa anak-anak mulai mengerubungiku.  

 “Jadi sekarang kau mengajak pohon itu berbicara?” 

 Salah satu dari mereka mulai mengintimidasiku. Ya, aku memang sedang berbicara dengannya. 

Seharusnya kau tahu bocah, pohon-pohon ini jauh lebih menghargaiku daripada kalian.  

 “Ya! Apa kau tuli, atau tidak bisa bicara?” 

 Aku tidak tuli, dan aku bisa bicara! Berhenti mengejekku! Aku melihat mereka tertawa terbahak-

bahak. Oh, tubuhku bergerak sesukanya lagi. Sebelah tanganku terayun ke depan, sedang kepalaku 

menggeleng tidak jelas. Aku bisa memastikan sekarang aku sedang mengepakkan kedua tanganku. Tentu itu 

akan membuat mereka semakin senang. Lihat saja tawa mengesalkan itu dari wajah mereka. 

 “Autis! Autis! Autis!” 

 Mereka mulai bersorak, sangat menggangguku. Aku terus mundur, dengan kedua tanganku yang 

menutup telingaku kuat-kuat.  

 “Di... di... diam....” 

 Pintaku dengan suara terbata-bata. Bukannya mendengarkanku, mereka berteriak semakin keras. 

Bahkan tanpa segan mereka semakin mendekatiku, tak merasa takut meski tubuhku hampir dua kali lebih 

tinggi dari mereka. Menyudutkanku hingga aku harus meringkuk dengan menutup kedua telingaku yang 

semakin berdengung keras. Sementara seluruh tubuhku bergetar hebat, aku semakin menenggelamkan 

kepalaku ke sela kedua lututku yang merapat. Sakit sekali, tidakkah mereka mengerti itu? 

 “Diaaam!” 

 Aku berteriak keras. Akhirnya mereka diam juga, dan pelan-pelan kuangkat kepalaku. Kupikir mereka 

sudah pergi, tapi ternyata anak-anak berandalan itu masih juga mengelilingiku. Aku hampir kehilangan 

harapan, saat sosok pria tinggi dengan rahang mengeras menghampiri kami. Membuat anak-anak itu pergi 

dengan tergesa.  

    

 Mereka benar, aku memang terlahir dengan mental yang cacat, atau kau bisa menyebutnya autisme. 

Tangisan yang pada umumnya terdengar dari bibir mungil seorang bayi saat pertama kalinya ia mengenal 

dunia selain tempat sempit yang disebut rahim, aku tak melakukannya. Aku bahkan harus melalui enam tahun 

penuh hanya untuk menyeimbangkan postur tubuhku agar aku bisa berdiri tegak. Kosakataku sangat minim. 

Ada saat di mana aku bisa mengucapkan sepatah dua patah kata, tapi aku lebih suka menggumam.   
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 Para dokter dan psikolog menyatakan sindrom ini sejak umurku hampir tiga tahun, setelah 

kejanggalan pada tubuhku mulai terendus oleh pria itu dimana aku masih juga belum bisa berjalan kala itu. 

Awalnya ia masih bersikap biasa saja. Semuanya dimulai ketika umurku sepuluh tahun. Saat itu, aku tengah 

mengikuti pendidikan dasar, tentunya di sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus sepertiku. Aku sudah 

lupa apa penyebab dari kemarahanku. Yang kuingat, aku sudah membuat beberapa guru pembimbing harus 

masuk ke ruang inap rumah sakit untuk beberapa hari.  

Dan sejak saat itu, tak ada lagi pelukan kasih sayang darinya, tak ada lagi ciuman hangat di keningku, 

tak ada lagi lagu-lagu pengantar tidur yang sering dinyanyikannya untukku. Semuanya terganti dengan teriakan 

kekesalan, dengan mabuk yang membuat eomma-ku harus memperoleh pukulan atas kemarahannya, yang 

menuduh eomma sebagai sumber utama penyebab ketidaknormalanku. 

 Kau belum sadar, huh? Kaulah, Lee Jinki! Kaulah penyebab utamanya! Tidakkah kau ingat tiap kali kau 

mulai kesal karena suara muntah eomma yang kau bilang sangat mengganggumu, kau menyuntiknya dengan 

thalidome, obat kuno yang kau anggap sebagai solusi tepat untuk mengatasi rasa mualnya ketika ia masih 

mengandungku. Jika saja kau bisa sedikit lebih bersabar, kau tidak akan memberikan senyawa terkutuk itu. 

Dan kau tidak akan menanggung malu atas aku yang tidak normal ini. 

“Kibum, berhenti menyakiti dirimu sendiri. Kau tahu itu salah.” 

Sebelas alisku terangkat, dan kulihat bayanganku tersenyum mengerti. 

“Jika memang ayahmu membencimu, dia akan meninggalkanmu dari dulu. Tapi pada kenyataannya, ia 

tetap di sisimu, bukan?” 

Aku menggeleng. Ia bertahan di sisiku karena ia sangat menikmati caranya menyakitiku. Lihatlah 

bekas luka ini, ini bukan pertama kalinya pria itu menyakitiku. 

“Kau tahu kan, dia sedang mabuk saat itu. Apa kau masih ingat ia pernah menggendongmu ke atas 

ranjang. Bertahanlah, Kibum. Bagaimanapun, dia adalah ayah kandungmu.” 

Ayah kandung? Oh, ia hanya orang yang kebetulan memiliki struktur DNA yang sama denganku! 

“Ingatlah Kibum. Kau pernah mendengar ayahnya meminta untuk meninggalkanmu, tapi ia tidak 

melakukannya bukan?” 

Aku menunduk. Tidak, ia memang tidak meninggalkanku. Tapi ia tetap saja brengsek. 

“Dengarkan aku, Kibum. Tatap mataku.” 

Matamu? Hei, itu bukan milikmu. Kau hanyalah wajah yang terpantul di atas lapisan cermin. Dan kau 

sama sekali tak tahu apa-apa.  

“Aku cerminan dirimu. Aku bisa merasakan semua kesedihanmu.” 

Kau tidak mengerti! Tidak akan! Rasa sakit ini, rasa sakit saat kau ingin melakukan sesuatu tapi 

tubuhmu menolak melakukannya. Rasa sakit saat pria itu menyentuhmu bukanlah dengan kasih sayang, tapi 

dengan pukulan yang meninggalkan luka di sekujur tubuh. Rasa sakit saat pria itu menyakiti eomma, tapi aku 

sama sekali tak bisa menghentikannya karena sekeras apapun aku mencoba, tubuhku tetaplah diam. Tak 

bergerak seperti benda mati tak bernyawa. Kau tidak akan pernah mengerti!  

*** 
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Sendok berisi kuah sup dimasukkan ke celah bibirku. Lalu, omelette  yang terjepit di sumpit itu 

disodorkan eomma padaku. Di depanku, pria itu makan dalam diamnya. Tak lagi ia mengungkit permasalahan 

semalam. Atau lebih tepatnya, ia tak mempedulikan keadaan wajah kami yang sudah bengkak karenanya. 

Setelah menghabiskan makanannya, ia berlalu dari hadapan kami. Kulihat eomma menghembuskan napasnya, 

entah ia merasa lega atau sedih karena perubahan sikap suaminya yang tak lagi menunjukkan kehangatannya 

pada kami. 

 Mata eomma mengikuti tiap gerakan pria itu. Baru setelah punggungnya menghilang di balik pintu, 

perhatiannya kembali terfokus padaku. 

 “Eomma...” 

 Ia terkejut bukan main. Air mata harunya menetes. Aku tahu, ia selalu melakukan hal yang sama tiap 

kali aku memanggilnya. Karena ia pun tahu, betapa kerasnya aku berjuang demi mengucapkan satu kata sakral 

itu. Cepat ia menghapus air matanya, kemudian ia meletakkan sumpit ke atas piring. Tangannya mengelus 

pipiku, sangat lembut. 

 “Kau tahu Sayang, kau ini istimewa.” 

 Aku tersenyum mendengar ucapannya. Meski aku tahu, kata ‘istimewa’ itu hanyalah sebuah kata fana 

untuk menghiburku. Istimewa? Apa yang bisa diistimewakan oleh penyandang autis sepertiku? Mungkin ada 

beberapa kasus di mana seorang anak autis bahkan lebih cerdas dari manusia normal. Tapi sekalipun, aku tidak 

memiliki keistimewaan apapun. 

 “Aku mencintaimu, Kibum.” 

 Aku juga mencintaimu, eomma. Aku sangat mencintaimu lebih dari apapun di dunia ini. Oh, ingin 

sekali kuucapkan kalimat itu padanya, menunjukkan betapa aku sangat berterima kasih pada kesetiaannya 

menemaniku. Tapi sayang, mentalku tak sejalan dengan isi hatiku. Untuk mengucapkan satu kata saja, lidahku 

terasa ngilu. 

 Pipiku basah. Aku tahu aku sedang menangis. Menangisi kenyataan kehadiranku yang tidak 

sempurna, menjadikan diriku sebagai beban untuknya. Melenyapkan kata cinta yang pernah bersemi di antara 

ia dan pria itu. Oh Tuhan, kenapa Engkau menciptakanku dalam keadaan menyedihkan ini? 

*** 

 Eomma menangis lagi karenaku. Aku tidak tahu itu untuk keberapa kalinya, tapi aku bisa merasakan 

kesedihannya yang mendalam karenaku. Baiklah, aku memang cacat mental. Aku memang tak bisa 

mengekspresikan apa yang kuinginkan dengan baik, kemampuan motorikku sangat tidak stabil. Tapi 

bagaimanapun, aku adalah seorang manusia. Di balik ekspresi wajahku yang datar, atau kau bisa 

mengatakannya tampak seperti ‘idiot’, aku masih punya perasaan. Otakku memang tak bisa berpikir normal 

seperti kalian, tapi sekali lagi. Aku juga punya hati. 

Kulihat pantulan wajahku di cermin. Benar, aku kembali duduk di sini sekarang. Di depan cermin besar 

yang melengket di dinding. Pantulan wajah itulah satu-satunya temanku selama ini. Aku tersenyum padanya, 

dan ia pun membalas senyumku.  

 Aku pernah mendengar ini dari eomma. Katanya, dengan bunuh diri, neraka akan langsung 

menjemputmu. Liang panas berapi-api itu akan langsung menjilatmu masuk ke dalamnya. 

 “Kibum, kau tidak akan melakukan apa yang kupikirkan sekarang ,‘kan?” 
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 Aku tersenyum padanya. Tidak, aku sudah lelah. Kau pernah bilang pria itu akan mengerti dan 

menerima diriku apa adanya. Sejujurnya, aku juga mengharapkan itu terjadi suatu saat nanti. Aku juga rela 

mendapatkan luka yang jauh lebih menyakitkan dari ini, demi mendapatkan elusan hangatnya sekali lagi. Tapi 

aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi, aku tidak bisa melihat eomma menangis lagi.  

 “Dengarkan aku Kibum. Ini salah, kau tahu itu bukan? Kau tidak harus melakukannya.” 

 Ya, aku tahu ini salah. Dari awal kelahiranku, sejak aku mulai menghirup oksigen pertama, semuanya 

adalah kesalahan. Karena itu, untuk sekali ini, aku ingin menghapus semua kesalahan itu. Aku ingin semuanya 

menjadi normal, sama seperti sebelum aku lahir di dunia ini. 

 “Tidak, Kibum. Ti-“ 

 Ucapannya terhenti saat tanganku memukul cermin itu, memecahkannya hingga berkeping-keping. 

Untuk pertama kalinya, aku bisa menggerakkan tanganku sesuai keinginanku, setelah melalui perjuangan keras 

tentunya. Perlahan aku mengambil salah satu dari serpihan kaca itu, memandangi pantulan wajahku sekilas. 

Terima kasih telah menjadi temanku selama ini. Terima kasih telah mendengarkan seluruh keluh kesahku. 

Terima kasih telah menghiburku, bayangan Kibum. 

 Tanpa berpikir panjang lagi, sudut runcing itu kuarahkan di pergelangan tanganku. Kutusuk dalam, 

hingga akhirnya urat nadi itu putus. Darah mulai merembes keluar, memenuhi lantai. Samar-samar kudengar 

suara eomma yang memanggilku.  

 Tangan lembutnya meraih kepalaku, membaringkan di pahanya. Dalam kaburnya penglihatanku, aku 

melihatnya menangis. Air mata terakhir yang akan kulihat seumur hidupku. Dan kuharap air mata itu adalah 

terakhir kalinya terhias di wajah cantiknya. Dengan kepergianku, aku ingin eomma mendapatkan kembali 

kebahagiaannya.  

 Kulihat sosok berjubah hitam memelukku, mengangkat rohku hingga terlepas dari ragaku. Tidak apa-

apa Tuhan. Tidak apa-apa jika Engkau membenci keputusasaan ini. Asalkan Kau bisa membuatnya tersenyum 

lagi, asalkan pria itu bisa memberikannya cinta seperti dulu setelah aku tiada. Sungguh, jika itu terjadi, jika 

Engkau mengabulkan permintaan dari lelaki hina yang tak sempurna ini, aku terima melalui berjuta-juta tahun 

penderitaan di neraka-Mu. Apapun, asal eomma bahagia. 

I realize if those blessing smile never erased on your beautiful face 

Even if there were no me 

Saranghaeyo, Eomma 

-Kibum- 

 

EPILOG 

 Kibum menundukkan kepalanya. Seluruh tubuhnya merinding, ada rasa sakit yang luar biasa saat 

didengarnya hentakan tangan pria yang jauh lebih tua darinya itu dilampiaskan ke meja. Jinki sesekali melirik 

ke arah Kibum. Dagunya sudah tersentuh dengan dadanya. Jinki bisa melihat bagaimana anak itu menutup 

mata sambil menggigit bibir bawahnya. 

 “Jadi sekarang dia membuat staff di sana masuk ke rumah sakit?” 
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 Jinki tak menjawab. Matanya tak berpaling pada wajah Kibum yang sudah memerah. Bisa ia pastikan 

betapa buruknya mood  Kibum saat ini.  

 “Sudah kubilang, jangan membawanya ke hadapanku! Dan sudah berapa kali kukatakan, tinggalkan 

mereka! Aku bisa menemukan wanita lain yang bisa memberimu keturunan yang jauh lebih sempurna darinya!” 

 Kibum hampir melempar bola tenis yang digenggamnya ke arah lelaki tua itu, hingga tangannya 

digenggam erat oleh Jinki.  

 “Kembalilah ke dalam mobil.” 

 Kibum masih belum bisa mengontrol emosinya. Dadanya kembang kempis. Baru setelah tatapan 

tajam itu dihujamkan ke matanya, ia kembali menunduk. 

 “Sekarang, Kibum.” 

 Kibum berlari secepat mungkin. Cukup takut karena ini adalah pertama kalinya sang ayah menatapnya 

tajam. 

 “Aboji, jangan sekali pun mengucapkan hal buruk di depan Kibum!” 

 “Kau pikir dia bisa mengerti apa yang kuucapkan? Sadarlah, Jinki! Dia itu au-“ 

 “Cukup Aboji!” 

 Jinki mengepalkan tangannya. Rahangnya mengeras untuk menahan emosinya. Biar bagaimanapun, 

pria di depannya adalah ayahnya. Ia tak mau memperpanjang pertengkaran ini. Seperti biasa, ia akan 

menunggu waktu yang tepat setelah sang ayah sudah mendinginkan kepalanya. Jinki menutup matanya, 

menarik keputusan untuk segera meninggalkan rumah itu. 

 “Aku akan mencabut seluruh hakmu sebagai pewaris keluarga Lee.” 

 Jinki tak peduli, ia terus melangkahkan kakinya tanpa ragu.  

 “Kau tahu ‘kan reputasiku. Apa kau mau jika itu akan berpengaruh pada mereka?” 

 Langkah Jinki terhenti. Tangannya kembali terkepal. 

 

  

Jinki mengusap wajahnya kasar. Wajah  cantik yang masih tertidur pulas itu ditiliknya seksama, ada bekas 

kemerahan di pipi itu. Ia menghela napasnya, kemudian  diangkatnya tubuh mungil itu ke atas ranjang dengan 

pelan. Setelahnya, ia segera bergegas menuju kamar di sebelahnya. 

 Anak itu tertidur di samping lemarinya dengan posisi duduk. Setelah memastikan Kibum sudah 

ditempatkan ke ranjangnya, ia segera pergi ke kamar mandi. Di dalam sana ia menekukkan lututnya. Kembali 

menangis dalam diam.  

Ayah macam apa dia? Selalu memberikan luka pada anak semata wayangnya, membuat istrinya harus 

melalui hampir seluruh malamnya dengan mengompres pipinya yang bengkak.  

 Ia sudah tahu kondisinya sangat buruk dalam keadaan mabuk, tapi ia selalu mengabaikan itu dan 

melampiaskan kemarahannya pada berbotol-botol tequilla. Pada akhirnya, ia tetap menyakiti Taeyeon dan 
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Kibum. Dan lebih bodohnya, bukan sekali tapi mungkin sudah keratusan kalinya ia mengulangi kebodohan 

yang sama.  

 “Jika kau masih bersikeras mempertahankan mereka, jangan pernah menemuiku lagi. Kau akan 

kuhapus dari daftar pewaris keluarga Lee. Pergilah sejauh mungkin dari tempat ini. Dan ingat, jangan pernah 

memberikan marga Lee pada anakmu.  Terakhir, jika aku tahu kau memperlakukan mereka dengan baik, jika 

sekali saja aku melihat wajah mereka, aku tak akan segan-segan memblokir seluruh aksesmu ke seluruh 

perusahaan di Korea. Kau tidak mau melihat mereka mati kelaparan, bukan?” 

Jinki meninju lantai. Kalimat ayahnya itu terus terngiang di telinganya, meski kejadian itu sudah 

terjadi sepuluh tahun yang lalu. Ingin sekali ia menghentikan seluruh sandiwara konyol ini.  Kembali memeluk 

keluarga kecilnya itu dengan kasih sayang. Kembali menjadi ayah yang selalu tersenyum lembut, menggendong 

putra semata wayangnya di atas bahunya, menjadi seorang suami yang selalu menyediakan dadanya untuk 

menjadi sandaran Taeyeon.  

Demi Tuhan, ia sudah lelah. Tapi apa yang harus ia lakukan sementara ia tetaplah seorang suami dan 

ayah, memiliki tanggung jawab penuh terhadap kelangsungan hidup keluarganya. Memastikan Kibum dan 

Taeyeon selalu tercukupi kebutuhannya. Memastikan mereka berdua tetap dalam lingkungan yang aman, tidak 

menjadi gelandangan seperti yang dijanjikan ayahnya. 

 

  

Jinki memegang gagang pisau kecil  itu dengan erat. Ia sudah meyakinkan dirinya. Kibum pergi karena 

kebodohannya. Yang ia lakukan hanyalah terus dan terus menyakiti Kibum.  Ia bahkan tidak pernah 

meninggalkan kenangan manis untuk putranya. Penyesalan selalu datang terlambat, tapi haruskah ini terjadi 

padanya? Mengapa Tuhan tak memberinya kesempatan sekali saja? Ia ingin bertemu Kibum. Ia ingin 

memandang wajahnya sekali lagi. 

Ujung pisau itu hampir menyentuh pergelangan tangannya hingga sebuah suara mengejutkannya. 

 “Kau pengecut, Jinki.” 

 Kepala Jinki menoleh ke sebelahnya, lalu terhenti saat matanya bertemu dengan sepasang mata lain 

di depannya. 

 “Kau pikir semuanya akan selesai jika kau meninggalkan dunia ini?” 

 Seluruh tubuh Jinki tak bisa bergerak. Ia hanya bisa memelototkan matanya ke arah bayangan pada 

cermin di depannya. Sungguh tidak masuk akal. Di cermin itu bukanlah dirinya yang terpantul, tetapi sosok 

Kibum yang menatapnya tajam. 

 “Setelah menyakitiku dan eomma, kau akan melarikan diri. Kau pikir bagaimana perasaan eomma saat 

ini?” 

 Jinki tergagap, masih sibuk dengan pikirannya mencerna kenyataan yang ada di depannya. 

 “Kau pikir kami akan puas dengan pundi-pundi keuanganmu itu. Kami hanya membutuhkanmu, bukan 

yang lain. Bahkan setelah aku tiada kau masih belum bisa menyadari itu?” 

 “Maafkan aku, Kibum. Aku ayah yang buruk.” 

 Bayangan di cermin itu menyeringai. 
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 “Jika kau sudah tahu kau sudah menjadi ayah yang buruk untukku, apa menurutmu meninggalkan 

dunia ini adalah jalan terbaik untukmu? Tidak, Jinki. Kau bisa lebih baik dari itu. Setidaknya, kau masih bisa 

menjadi suami yang baik untuk eomma.” 

 Jinki mengangkat wajahnya. Di cermin itu tampak senyuman Kibum yang lebar. Untuk pertama 

kalinya ia melihat ekspresi secerah itu dari Kibum, mengingat sebelumnya lelaki itu hanya menatapnya tanpa 

ekspresi. 

 “Jaga eomma, aku mohon.” 

 Segaris lurus bening terbentuk di pipi Jinki. Tubuhnya melemas, ketika bayangan itu menghilang 

perlahan. Terganti dengan bayangannya sendiri, pantulan wajahnya yang sudah dipenuhi air mata. 

 “Apa yang kau lakukan?!” 

 Jinki masih tak bisa bergerak dari tempatnya, meski ia tahu Taeyeon sudah berada di sampingnya. 

Memandangi pisau di tangan Jinki dengan mata melotot. Sekian detik ia merampas pisau itu, melemparnya 

sembarangan ke sudut kamar mandi. 

 “Apa kau mau meninggalkanku juga? Oh, demi Tuhan Jinki!” 

 Taeyeon benar-benar kehabisan akal. Kepalanya sudah terlalu berat, ia tahu menangis berhari-hari 

ikut mempengaruhi kondisi tubuhnya. Ia hampir terjatuh, hingga dirasanya sesuatu telah menopang dirinya. Ia 

terkesima sesaat, meyakinkan dirinya jika Jinki benar-benar memeluknya. 

 “Maafkan aku, Taeyeon. Maafkan aku. Maaf.” 

 Taeyeon memukul dada Jinki dengan pelan. 

“Pukul aku lebih keras. Bahkan jika kau ingin membunuhku agar bisa memaafkanku, lakukan saja. Aku 

mohon, maafkan aku Taeyeon.” 

“Bodoh! Bodoh!” 

Taeyon memukul dada Jinki lebih keras. Tak begitu lama, karena tangannya segera melingkar di 

punggung lebar Jinki, sedang wajahnya sudah tenggelam di dada bidang suaminya. Sementara itu, Jinki 

berbalik ke arah cermin berharap ia bisa menemukan bayangan Kibum lagi. Ia mengerjapkan matanya berkali-

kali, saat keinginannya terkabul dan ia bisa melihat bayangan Kibum tersenyum padanya. 

 “Aku mencintaimu, Appa.” 

 

I know you try hard to do the best for me 

‘Cause now I can feel this infinite love 

Saranghaeyo, Appa 

-Kibum- 

 

..::END::.. 
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Cerita ini FIKTIF. Tidak ada kaitan dengan sejarah atau nama tempat, orang, juga waktu. 

 

*** 

South Korea, 1950 

Salju datang lebih awal tahun itu. Turun dengan begitu deras dari gumpalan awan kelabu tak bertepi, 

jatuh mengikuti pergerakan angin ke tempat antah-berantah. Beberapa mencair di mesin kapal yang panas 

dan pengap, lainnya mendarat di tanah dan lumer diinjak oleh kaki-kaki manusia yang seolah tak merasakan 

dinginnya pertengahan bulan Desember.  

Lautan manusia tersebut berjalan dalam iringan lambat. Berpakaian tebal dengan wajah tersembunyi, 

entah untuk melindungi dari hawa dingin atau menutupi wajah-wajah sembab putus asa yang terlihat pada 

sebagian besar dari mereka. Sekalipun suasana begitu padat, tidak ada yang bicara di luar keperluan. Mereka 

memikirkan apa saja yang telah tertinggal di belakang sana. 

Rumah, ternak, sawah... ah, kekayaan bukanlah hal yang bisa dibanggakan di tempat penuh sesak ini. 

Semua orang jatuh dan kehilangan pada waktu yang sama. Apakah mereka akan mendapatkan semuanya 

kembali? Kemungkinan satu banding sepuluh ribu. Cara bertahan hidup, itulah yang harus dipikirkan sekarang. 

Apapun yang telah kau hilangkan akan dapat diraih kembali jika kau bertahan hidup, bukan? 

Tapi pikiran semacam itu tidak berlaku pada seorang gadis muda yang terlihat berbeda dari ratusan 

ribu orang di dermaga Heungnam. Jika yang lain berjalan, maka ia berlari. Jika yang lain berusaha mencapai 

kapal besi raksasa, maka ia menghindar. Gadis muda itu mengandalkan kecepatan kaki dan matanya untuk 

menyibak iringan lambat, menembus barikade manusia guna mencapai jalan beraspal yang dijaga oleh 

beberapa prajurit berseragam lusuh. 

“Ajumma, kau melihat Kibum?” 

“Ajussi, kau tahu di mana Kibum?” 

Pertanyaan itu terus mengalir dari bibir mungilnya. Mungkin memang benar ia tidak mengenal 

keseluruhan orang-orang itu, tapi apapun yang dapat dilakukan untuk menemukan seseorang bernama 

‘Kibum’ akan ia lakukan semaksimal mungkin. 

Kakinya menapak batas akhir dermaga. Ia mengumpulkan napas yang tertinggal lantas membalikkan 

badan ke arah lautan manusia. Hatinya teriris tiap kali menemukan dua tangan bertaut erat. Ia memandang 

tangannya sendiri, berharap ada seseorang yang meraih tangan itu dan tidak akan melepaskannya kembali. 
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Keinginannya terkabul. Satu tangan lebar meraihnya, dilanjutkan dengan teriakan untuk mengatasi 

derum berisik kapal yang memekakkan telinga. 

“Agassi, segeralah naik ke kapal!” 

Gadis muda itu mendongak, menemukan seraut wajah tak berekspresi yang balik menatapnya tegas. 

Cukup dilihat dari pakaiannya, laki-laki di sampingnya ini adalah salah seorang prajurit. 

“Aku menunggu Kibum,” balas gadis itu tak kalah keras. Sang prajurit melepas pegangannya dan 

beralih mendorong punggung si gadis ke arah dermaga. Lagi-lagi si gadis menatap sang prajurit, kini dengan 

kesal. 

“Naiklah ke kapal.” 

“Tidak mau!” Si gadis muda sedikit memutar agar dapat berhadapan langsung dengan sang prajurit. 

“Aku menunggu Kibum,” ulangnya sungguh-sungguh. 

Sang prajurit terhenyak. Ia melipat lengan di dada dan mengamati si gadis dengan cermat. Usianya 

pasti tak lebih dari 16 tahun. Rambutnya panjang tidak terurus dan sedikit kemerahan terbakar matahari. 

Wajahnya tirus, tubuhnya mungil. Sorot tajam di kedua mata itu membuat sang prajurit kagum, tapi tidak 

lantas menjadikannya lembek. 

“Naik! Kau tidak ingin mati di usia semuda ini, kan?” Ia memaksa sekali lagi. 

Si gadis memelototinya. “Aku tidak keberatan mati jika tidak menemukan Kibum.” 

Sang prajurit sadar perdebatan ini tidak akan ada ujungnya. Karena itu ia memutuskan untuk 

berbicara sedikit lembut, “Begini saja. Sebutkan ciri-ciri Kibum dan aku akan mencarinya setelah kau naik ke 

kapal. Bagaimana?” 

“Kau tidak akan bisa mencarinya,” ramal si gadis. “Kibum adikku.” 

Sang prajurit menemukan celah untuk membujuk. “Bukankah lebih mudah? Aku akan mencari laki-

laki yang berwajah mirip denganmu.” 

Si gadis menghentakkan kaki ke papan kayu dermaga. “Sudah kubilang kau – hmmph!” 

Mendadak satu tangan membekap mulut si gadis. Pelakunya adalah laki-laki paruh baya yang memiliki 

beberapa guratan halus di wajah teduhnya. Ia memegangi kedua tangan gadis muda itu lantas membungkuk 

90 derajat. “Maaf telah merepotkanmu. Keponakanku ini memang sangat bengal,” katanya perlahan. 

“Tak apa. Aku harap kalian segera naik ke kapal,” kata sang prajurit. Ia menepuk puncak kepala si 

gadis dengan lagak menang, yang membuat si gadis semakin geram dibuatnya. 

“Samchon, lepaskan!” pekiknya. Meski pamannya berusaha menahan, ia sudah berlari ke arah sang 

prajurit yang hendak memeriksa kawasan lain. “Hei, tunggu!” panggilnya. 

Sang prajurit berbalik, terkejut karena gadis itu sudah berada di belakangnya. Ia sengaja diam karena 

melihat si gadis ingin mengutarakan sesuatu. 

“Aku Kim Taeyeon. Sebutkan namamu!” seru gadis itu – Taeyeon – tidak sopan. 

“Namaku? Lee Jinki. Kenapa kau me –” 
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“Lee Jinki, kau sudah berjanji padaku untuk mencari Kibum. Jika sampai kedua negara ini damai dan 

kau belum menemukannya, aku akan membunuhmu!” 

“Kim Taeyeon! Di mana sopan santunmu?!” bentak paman Taeyeon. 

Lelaki itu segera menyeret Taeyeon menuju kapal, tapi yang membuat Jinki membeku tak lain adalah 

buliran air mata gadis itu yang sempat terekam di otaknya. Air mata putus asa yang tidak sanggup lagi 

disembunyikan. 

“Samchon!” protes Taeyeon ketika mereka sudah ada di dek kapal. “Kenapa kau menghentikanku? 

Kibum tidak ada di sini dan aku tidak mungkin pergi begitu saja!” 

Choi Siwon memegangi bahu Taeyeon agar gadis itu tidak terseret arus orang-orang yang lalu lalang 

dengan gelisah, lantas mendesah pelan. “Dengar, Taeyeon-ah. Sekarang aku hanya memilikimu. Tak bisakah 

kau tenang?” 

Taeyeon tahu betul istri Siwon telah meninggal akibat wabah penyakit, begitu pula dengan orang tua 

Taeyeon. Hanya mereka berdua yang tertinggal, tapi keberadaan Kibum.... 

“Lebih baik aku tetap tinggal,” rutuk Taeyeon pelan, tapi cukup untuk didengar Siwon. Lelaki itu 

mencengkram bahu Taeyeon dan menampar pipinya keras-keras. 

“Kau seharusnya bersyukur masih memiliki sanak saudara! Kau tahu ada berapa ratus orang yang 

kehilangan keluarga akibat perang bodoh ini? Lupakan Kibum dan tutup mulutmu!” 

Taeyeon terperangah. Tepat saat itu, kapal mulai bergerak lambat meninggalkan tanah kelahirannya. 

*** 

Suara lengkingan membelah langit, kemudian ledakan dahsyat mengguncang tanah. Peperangan 

bukanlah jalan keluar, tapi manusia justru menggunakannya sebagai kedok atas kesombongan dan harga diri 

yang tinggi bukan main. Permainan itu dinikmati sebagian kecil orang tanpa hati, tak peduli akan menimbulkan 

luka mendalam bagi sebagian orang lainnya. Penderitaan berkepanjangan ini tidak bertujuan apa pun selain 

pembuktian atas hal-hal bodoh yang bahkan seorang anak kecil pun enggan melakukannya. 

Jinki mendesah, mempererat selimut tipis yang melingkari bahunya dan kembali menyesap kopi dari 

dalam cangkir. Bulan sudah semakin tinggi dan udara tidak main-main menusuk kulit langsung ke tulang. 

Rekan-rekannya sudah tidur di dalam barak, tapi ia lebih memilih menikmati malam dingin ini  dengan 

memandangi langit yang tenang. 

Terhitung hampir seminggu sejak ia bertemu Taeyeon. Nama itu secara ajaib terus terngiang dalam 

kepalanya dan tanpa sadar ia selalu berusaha mencari sesosok anak lelaki kecil bernama Kibum setiap kali 

mengevakuasi para korban. Terdengar klise dan bodoh–Taeyeon tak lebih dari seorang gadis labil yang 

kehilangan adik–tapi sorot gadis itu membuat Jinki tidak menginginkan apapun selain seulas senyum di wajah 

tirus tersebut. Mungkin beginilah perasaan seorang laki-laki yang memiliki adik perempuan. 

“Uhuk!” 

Lamunan Jinki terpecah oleh suara batuk samar tak jauh di belakangnya. Ia menoleh, memaksimalkan 

fungsi matanya guna memindai tiap siluet gelap yang dapat dijangkaunya. Alangkah terkejutnya ia kala 

menemukan sesosok yang meringkuk di balik puing-puing rumah yang hancur beberapa hari lalu akibat 

peperangan. Jinki bergegas menghampirinya. 
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“Hei, kau tak apa?” Jinki kembali dikejutkan dengan dinginnya kulit anak lelaki yang ditemukannya. 

Mungkin anak ini sudah berada di udara luar selama lebih dari tiga hari jika melihat betapa tirus wajahnya. 

“Aku baik-baik saja,” engah anak itu sembari menghindari selimut yang Jinki sampirkan di kedua 

bahunya. Jinki memaksa sekali lagi, dan ia terlalu lemah untuk menolak. 

“Kau... Kibum?” Seperti kebiasaan Jinki seminggu terakhir, ia akan menanyakan nama anak yang baru 

saja ditemuinya. Pencarian diam-diamnya kali ini berhasil. Terbukti dari dua mata yang membelalak 

menatapnya. Antara tidak percaya dan curiga. 

“Dari mana kau tahu?” bisik Kibum.  

“Ada yang kalang-kabut mencarimu. Nama kakakmu Taeyeon, bukan?” 

Kibum kembali menunduk, mencengkram erat-erat selimut yang sudah tersampir di pundaknya. “Itu... 

bukan urusanmu,” lirihnya.  

“Aku sudah berjanji padanya untuk mengembalikanmu,” lanjut Jinki tanpa memperhatikan gumaman 

Kibum. Senyum semakin lebar merekah di wajahnya. Puas dan bangga karena berhasil memenuhi janji pada 

gadis sombong itu. “Besok kau akan ke Busan menyusulnya, ara?” 

Kibum bergerak berdiri dan melempar selimut ke tanah. “Aku tak peduli dengan dirinya!” serunya 

marah dan berlari menjauh. 

Jinki menghela napas, dalam hati bertanya-tanya apakah keluarga ini memang mempunyai gen 

pemberontak. Ia memungut kembali selimut itu dan menyusul Kibum yang pergi tidak terlalu jauh. 

Kibum kembali meringkuk, kali ini menyandar pada sebatang pohon. Tubuhnya menggigil hebat dan 

rasanya batuk menyakitkan itu tak pernah lepas dari tenggorokannya.  

“Kibum-ah...” 

“Sudah kubilang, itu bukan urusanmu!” jerit Kibum di antara napasnya yang memburu. 

“Tidak ada urusan khusus jika seseorang ingin menolong, bukan? Berhentilah bersikap keras kepala,” 

tegas Jinki sambil menjatuhkan selimut di atas kepala Kibum. Kibum mendongak, memperlihatkan gurat 

kesedihan mendalam di wajah polosnya. 

“Dia bukan kakakku.” Akhirnya Kibum mengaku setelah beberapa menit hening. “Saat evakuasi, aku 

sengaja memisahkan diri dari Taeyeon dan Siwon ajussi. Aku bukan anggota keluarga tapi sangat membebani 

mereka.” 

Jinki berjongkok di hadapan Kibum, menyipitkan mata ngeri mendengar batuk yang terdengar sangat 

berat. Kelihatannya Kibum menderita semacam penyakit paru-paru – penyakit itu banyak menjangkit orang-

orang, khususnya di musim dingin seperti sekarang. Ia mengacak pelan rambut kusut anak lelaki itu 

“Jika tidak ingin, kau tidak perlu bertemu Taeyeon. Tapi kau harus mengungsi ke Busan agar aman. 

Mulailah hidup yang baik dan temui kakakmu setelah kau siap,” ujar Jinki lembut. 

Kibum menunduk. Matanya berkaca-kaca, entah karena dadanya yang serasa terbakar atau tersentuh 

atas kebaikan hati orang yang baru saja ditemuinya. Ia membentuk pola-pola di tanah menggunakan telunjuk 

seraya bergumam, “Kenapa... kau lakukan ini padaku?” 
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“Karena aku sudah berjanji untuk mencarimu. Dan aku sudah menemukanmu. Tugasku sekarang 

sebagai pembela negara adalah menyuruhmu untuk mengungsi.” Jinki mengakhiri penjelasan dengan seulas 

senyum yang menyebabkan Kibum terisak-isak. 

“Laki-laki tidak boleh menangis, arasseo? Sekarang ikut aku–akan kuberikan baju yang bersih,” kata 

Jinki lagi seraya menarik Kibum berdiri. Baru saja mereka mengambil langkah pertama, lengkingan yang 

memekakkan telinga terdengar. 

“Hyung, awas!!” 

Ledakan memporak-porandakan kamp prajurit dalam hitungan detik. 

*** 

Bulan hanya tampak sebagai garis lengkung yang buram. Bertengger di atas langit kelabu, ia tampak 

begitu kesepian dan mencari seorang teman yang tidak akan pernah ditemuinya. Kilaunya berpendar di 

permukaan air tenang di bawah jembatan Yeongdo.  

Taeyeon menumpukan kedua siku di selusur besi, mengabaikan dinginnya cuaca demi mengadukan 

segala masalah pada sang bulan. Pikiran Taeyeon hanya tertuju pada seraut wajah yang entah sudah berapa 

malam tidak hadir di depannya. 

“Nuna, saat dewasa nanti, aku akan memperluas sawah milik kita. Tentu saja akan banyak pekerja 

agar Nuna tak harus bekerja keras seperti ini.” 

“Bodoh!” Denting logam terdengar saat Taeyeon mendaratkan kepalan tinju disana. Ia menundukkan 

kepala dan membiarkan pertahanannya selama hampir seminggu runtuh dalam bentuk isakan dan rengekan 

kecil.  

Ia sudah tiba di Busan dengan selamat bersama ribuan orang lain tempo hari. Ia dan Siwon tinggal di 

suatu kampung tempat rumah-rumah kumuh berdesakan. Bukan ketidaknyamanan yang membuatnya 

murung, melainkan penantian tiada akhir. Dadanya sesak tiap kali melihat seseorang menemukan anggota 

keluarga di jembatan ini. 

Kenapa dia tidak diperkenankan bertemu dengan Kibum? Kerap pertanyaan itu hinggap di pikiran 

Taeyeon kala ia bekerja serabutan demi mendapat sesuap nasi. Kenapa orang lain boleh bahagia sementara 

dirinya tidak? 

“Kibum-ah...,” rintih Taeyeon. Kedua tangannya sibuk menghapus derai air mata yang menganak 

sungai di pipinya. “Kibum-ah, bogoshipeo (aku ingin bertemu denganmu).”  

Taeyeon masih sesenggukan kala Siwon tiba. Lelaki itu tidak menemukan keponakannya di bilik 

mereka. Dan dugaannya benar, Taeyeon berdiri di tepi jembatan Yeongdo seakan Kibum akan datang dari arah 

berlawanan. Siwon bergegas mendekat, melepas jaket lusuhnya untuk disampirkan di pundak Taeyeon.  

“Samchon, kenapa Kibum tidak datang juga?” lirih Taeyeon tanpa berani menatap Siwon. 

Siwon termangu, tidak yakin harus menjawab apa. “Kita hanya bisa berharap, Taeyeon-ah,” 

gumamnya kemudian. 

Berharap. Betapa semu arti kata itu bagi Taeyeon. Dua puluh empat jam sehari, tujuh hari seminggu, 

pikirannya hanya diisi oleh harapan-harapan palsu. 
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Taeyeon menggigit bibir sebagai usaha agar air mata tidak tumpah. Ia menyandarkan kepala di 

pundak Siwon dan mendesah dalam-dalam. 

“Samchon, aku sangaat merindukan Kibum,” gumamnya menerawang. 

Siwon tersenyum lembut, lantas memindah Taeyeon dalam pelukannya. “Aku juga.” 

. 

Jam berganti hari. Hari berganti minggu. Minggu berganti bulan. Bongkahan es berubah menjadi 

genangan air yang membuat becek sepanjang jalan kota Busan. Kesedihan atas pengungsian akhir tahun lalu 

sirna dan gelak tawa mulai terdengar dari sudut-sudut gang. Penjaja meneriakkan dagangannya pada setiap 

pengunjung Pasar Gukje. 

Taeyeon meletakkan boks kayu penuh berisi sayuran segar di atas salah satu meja dagangan, 

mengucap terima kasih atas upahnya hari itu dan segera menyingkir dari keramaian. Ia melangkah keluar dari 

pasar demi menikmati angin sore khas musim semi.  

“Nuna, musim semi di Heungnam adalah yang terbaik. Kau tidak akan menemukan hari-hari sebaik ini 

di tempat lain. Jika tidak percaya, buktikan saja.” 

Saat itu mereka duduk di pematang sawah, merasakan indahnya kuncup-kuncup bunga di 

rerumputan hijau sambil menggembala domba. Taeyeon berangan-angan merasakan  musim semi di berbagai 

negara dan mencari yang terbaik, tetapi Kibum menyangkal keras. Perdebatan itu berakhir dengan perkelahian 

kecil dan Siwon harus melerai mereka berdua. 

Taeyeon terhanyut dalam kenangan-kenangan indah bersama Kibum hingga ia merasakan tepukan 

ringan di pundaknya. Ia mendongak, lantas memiringkan kepala heran melihat Siwon menjulang di sampingnya 

dengan wajah sumringah. 

“Ada apa, Samchon?” 

“Satu lagi kapal datang dari Heungnam. Kau tidak ingin kesana? Kabarnya beberapa prajurit juga ikut.” 

Selama beberapa saat Taeyeon membeku, detik berikutnya ia sudah memacu kedua kakinya melewati 

jalan setapak menuju dermaga kecil. Napasnya memburu, harapannya melambung tinggi. Seulas senyum 

hampir tersungging di bibirnya kala melihat kapal besi yang menepi dan orang-orang menghambur keluar. 

Taeyeon berhenti sedikit jauh dari kerumunan, mengatur napas sekaligus memindai satu per satu 

manusia yang keluar. Ia mengedarkan pandangan ke seluruh penjuru, lalu refleks memekik kala melihat 

seseorang yang pernah ditemuinya. 

“Lee Jinki!!” 

Benar saja. Jinki mendengar namanya disebut, lalu bergegas menghampiri Taeyeon. Senyum 

terkembang di bibir lelaki itu. Jenis senyum yang ditunjukkan untuk menutupi kesakitan. 

“Kau tidak melupakan namaku rupanya,” gumam Jinki sambil menepuk puncak kepala Taeyeon. 

Taeyeon tidak berkedip menatapnya. 

“Di mana...?” lirihnya. Ia melongokkan kepala ke balik bahu Jinki, menyadari bahwa Jinki adalah orang 

terakhir yang keluar dari kapal. Kepalanya berputar ke satu arah, lalu ke arah berlawanan. 
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“Di mana Kibum?” tanyanya tajam, berusaha mencari-cari jawaban dalam kedua mata Jinki. “Di mana 

Kibum? Apakah dia diungsikan ke Pulau Yeongdo?” Ia bertanya sekali lagi. 

Jawaban Jinki terdengar bergetar dan lemah. “Kibum menjaga rumah kalian di Heungnam.” 

“Eh?” 

Harapan Taeyeon runtuh menjadi puing-puing, beterbangan ke seluruh relung hatinya yang kering. 

*** 

“Hyung, awas!!” 

Jinki merasa tangannya ditarik, sedetik kemudian kilat cahaya membutakannya disusul suara ledakan 

yang teramat dahsyat. Tanah bergetar. Pohon di dekatnya terbakar dan tumbang. Dalam sekejap udara yang 

dingin menggigit menjadi panas dan pengap. 

Jinki terbatuk-batuk pelan, tersadar bahwa Kibum menyelamatkannya. Di tengah asap kelabu, ia 

mengikuti jemari kurus yang mencengkram lengannya dan menemukan Kibum terbaring dengan mata terbuka 

lebar. Anak lelaki itu masih bernapas meski tampak shock berat. 

“Kibum-ah, kau tidak apa-apa?” bisik Jinki. Matanya lekat pada tangan lain Kibum yang diselubungi 

oleh kepekatan darah. Terlalu gelap, ia tidak bisa melihat luka Kibum. “Kita harus segera lari, tampaknya 

musuh sudah menemukan tempat persembunyian kita – astaga!” 

Jinki kehilangan suaranya melihat lengan kiri Kibum terlontar beberapa meter jauhnya dari tempat 

mereka berada sekarang. Hanya tersisa lengan atas yang mengucurkan darah segar.  

“Kenapa... Hyung?” Kibum mulai bersuara saat Jinki dengan panik merobek jaketnya untuk 

menghentikan perdarahan. Anak lelaki itu tersenyum miris. “Kenapa aku tidak merasakan apapun, Hyung?” 

“Diamlah, Kibum-ah. Segalanya akan baik-baik saja,” gumam Jinki bergetar. Rasa nyeri di kakinya 

terabaikan demi mengatasi Kibum yang mulai sepucat kertas. “Setiap prajurit dibekali pengetahuan untuk 

pertolongan pertama. Kau akan baik-baik saja,” bisiknya. 

“Hyung, aku rindu perdamaian...,” bisik Kibum. Matanya lekat pada bulan yang berpendar keperakan. 

“Aku rindu rumah kami di desa. Aku rindu menggembala domba di bukit. Apakah aku bisa melakukannya lagi, 

Hyung?” 

Tentu saja tidak, batin Jinki getir. Segalanya sudah menjelma menjadi puing-puing tak berbentuk, tak 

terkecuali tempat Kibum tinggal – entah di mana itu. Rasanya hanya keajaiban yang menjadikan mereka 

selamat dari ledakan mengerikan barusan. 

“Taeyeon dan aku pernah bersumpah untuk terus bersama. Sekarang itu tidak mungkin lagi. Kenapa 

harus ada perang? Bukankah setiap manusia sama, Hyung?” 

“Sudah kubilang, diam!” sentak Jinki. Suaranya pecah oleh ketakutan. Telinganya sedang menipu, 

bukan? Tidak mungkin musuh sudah mencium jejak mereka dan sekarang tengah memindai kawasan guna 

memangsa manusia yang masih hidup. Benar atau tidak, ia tetap menyelipkan tangan ke belakang lutut dan 

leher Kibum kemudian membawa anak itu pergi dari sumber suara yang mulai meneror mereka. 

“Hyung, sebenarnya aku ingin bertemu Taeyeon. Aku ingin terus bersamanya dan Siwon ajussi,” bisik 

Kibum. Napasnya semakin pendek seiring dengan banyaknya darah yang membentuk jejak di bawah mereka. 

“Aku sangat menyayangi mereka...” 
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“Kumohon diam, Kibum-ah.” Tanpa sadar Jinki terisak. Mata Kibum sudah tidak fokus lagi dan 

bibirnya membiru. Punggung yang berada dalam dekapan Jinki itu bergetar samar. 

Kemana perginya hamparan rumput? Di mana aliran sungai yang jernih? Hanya ada jejak asap dan 

benda hangus terbakar kemana pun mata memandang. Jalan raya menjelma menjadi dua garis lurus penuh 

lubang dan mayat-mayat manusia. 

“Aku dulu tinggal disini.... Rumah kecil yang indah. Dengan aliran sungai di belakangnya. Ah, aku 

benar-benar merindukannya,” lirih Kibum menerawang. 

Jinki berusaha mempercepat langkah meski kakinya terasa kebas. Saat menunduk, ia dikejutkan oleh 

buliran cairan bening yang menganak dari mata Kibum yang terpejam rapat. 

“Aku rindu pada angin musim semi. Aku rindu saat-saat kami berlarian di ladang untuk menangkap 

capung. Aku rindu saat Siwon ajussi mengomel karena kami mencuri ubi dari ladangnya. Kapan... aku bisa 

mengulang semua kembali, Hyung?” 

“Kau tidak bisa mengulangnya, kau hanya bisa mengenangnya,” bisik Jinki. Perdarahan Kibum 

semakin parah hingga ia bisa merasakan seragamnya basah oleh cairan pekat tersebut. Bau anyir memenuhi 

rongga hidung. Telinganya merekam tiap hentakan napas Kibum yang semakin berat, juga suara senapan yang 

memuntahkan peluru di belakang sana. 

Kibum tersenyum lemah. “Aku... aku sangat mengantuk. Boleh aku tidur sejenak saja?” 

“Tidak bisa!” seru Jinki gemetar. Perjuangan Kibum tidak boleh berhenti sampai disini. Ia masih harus 

melakukan hal-hal yang selayaknya anak 15 tahun lakukan. Peperangan ini menghancurkan impian semua anak 

tak berdosa seperti Kibum. 

“Menyenangkan sekali bisa mengenalmu, Hyung yang baik.... Maaf, aku bahkan... tidak tahu 

namamu.” Kibum tertawa getir. 

“Jangan bicara lagi, Kibum-ah. Aku Jinki. Lee Jinki. Sekarang diamlah,” hardik Jinki. 

Kibum membuka lagi matanya, menatap ke langit kelabu. “Lee... Jinki. Akan kuingat itu. Terima kasih 

sudah... membantuku. Maaf me... repotkanmu.” 

Jinki menggigit bibir. Dialah yang terbantu, dialah yang merepotkan! Kibum akan tetap sehat jika tidak 

berusaha menyelamatkannya dari ledakan bom. Kibum tidak akan menderita jika lari meninggalkan Jinki. 

“Hyung... aku tidak... tahu... kenapa kau melarangku tidur...” Kibum terbatuk keras. Sepercik darah 

keluar dari bibirnya yang pucat. “Aku... sangat mengantuk...” 

“Sudah kubilang kau tidak boleh!” bentak Jinki. Air matanya sendiri sudah membasahi semua bagian 

wajah dan perlahan-lahan rasa sakit dari kaki kanannya merambat naik. Tidak bisa dipungkiri, ia juga akan 

tumbang beberapa saat lagi. 

Kibum membuka matanya, lalu menatap wajah Jinki. “Hyung... jangan berusaha... menghiburku. Jika 

kau... lelah, katakan saja.” Ia tertawa miris. “Aku merepotkan... banyak orang. Taeyeon, Siwon... ajussi, 

sekarang Jinki hyung... juga.” 

“Tidak! Kau sudah menyelamatkan hidupku!” tolak Jinki. Otaknya terasa hampir meledak oleh rasa 

sakit yang semakin menjadi-jadi. Kakinya tersandung sesuatu dan ia jatuh berlutut. Tak kuasa untuk bangkit 

dan memutuskan mendekap Kibum lebih erat. 
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Derum mobil di belakang semakin jelas hingga Jinki dapat mendengar gemerincing logam yang 

dipasang pada keempat ban. Bau solar mencekiknya dan raungan manusia yang haus darah bertalu-talu di 

gendang telinganya. Kendaraan bermesin itu berjalan melewatinya dengan angkuh, sengaja mendahului agar 

sang penembak yang ada di jok depan dapat mengokang senjata dan memasang target pada orang tak 

bersalah. 

Pikiran Jinki berteriak memerintahkannya berlari, tapi semua anggota tubuhnya memprotes bahwa ia 

tidak bisa bergerak barang seinci pun. Ia merasakan air mata mengaliri pipinya. Ia gagal untuk menyelamatkan 

satu nyawa yang ada di dekapannya. 

Mobil tersebut melambat. Moncong senjata tepat mengarah ke kepala Jinki. 

DORR 

Jinki memejamkan rapat-rapat, menunggu timah panas itu menembus tengkoraknya. Satu detik, dua 

detik.... Tidak ada yang terjadi. Jinki merasakan Kibum merosot dari dekapannya. 

Kibum jatuh dengan posisi telentang. Pakaian lusuhnya benar-benar basah akibat adanya lubang kecil 

di dadanya yang terus menyebarkan darah. Anak lelaki itu terbatuk-batuk meski senyum damai tak lekang dari 

bibirnya yang dialiri darah segar dan deras. 

Baru dua detik kemudian Jinki menyadari Kibum telah menjadi perisai baginya. Atas kemauan anak itu 

sendiri. 

Dengan tangan gemetar Jinki meraih kepala Kibum ke pangkuannya. Seluruh tubuh Kibum bergetar 

hebat. Ia tidak peduli lagi jika orang-orang beringas itu mengumpat dan segera kabur begitu melihat seragam 

Jinki yang jelas-jelas seorang prajurit berpangkat tinggi. 

Kibum menarik kerah Jinki dengan tangannya yang masih utuh, memerintahkan lelaki itu untuk 

mendekat. “Hyung... bisa katakan... pada Taeyeon? Aku sangat... men... cintainya. Tolong... jangan pernah... 

mengkhawatirkanku... lagi.”  

“Akan kusampaikan. Pegang janjiku,” bisik Jinki tercekat. Setetes air mata Kibum mengenai jemari 

Jinki. Anak lelaki itu memejamkan mata dan mendesah pelan. 

“Aku bisa... merasakan... hangatnya musim semi. Ahh... sungguh... pemandangan yang indah.... Bukit, 

sawah... eomma... appa...” 

“Aku tidak bisa melihatnya, Kibum-ah.” Jinki mengaku dengan teramat lirih. 

Kibum tertawa lemah, kemudian sedikit memiringkan kepala. Perlahan, nyaris serupa desauan angin, 

ia berbisik di telinga Jinki, “Boleh... aku... tidur sekarang? Aku... benar-benar... mengantuk.” 

Jinki meruntuhkan bendungan air matanya. Dengan gemetar ia membelai kepala Kibum yang basah 

oleh darah. “Tidurlah, Kibum-ah. Istirahatlah dengan tenang di rumahmu.” 

*** 

“Bodoh. Dasar anak bodoh!” bisik Taeyeon. Ia menyembunyikan wajah di balik kedua telapak tangan, 

tidak ingin Jinki melihat air matanya. 

Jinki menarik napas panjang, kemudian meremas pundak Taeyeon dengan harapan gadis itu sedikit 

terhibur. “Maaf, aku tidak bisa memenuhi janjimu. Tapi....” 
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“Tidak.” Taeyeon menepis tangan Jinki dengan lembut. Ia menatap paras Jinki dari balik air mata yang 

menggenang. “Kau sudah memenuhi janji Kibum. Itu sudah cukup bagiku.” 

“Taeyeon-ah....” 

Taeyeon mundur selangkah, lantas membungkuk serendah-rendahnya. Tiap tetes air matanya jatuh 

ke atas tanah berlapis pasir. 

“Terima kasih sudah menemani adikku di akhir hayatnya. Terima kasih, Jinki-ssi. Aku tidak tahu apa 

yang bisa membalasmu selain dari Tuhan sendiri.” 

Jinki memegang kedua bahu Taeyeon dan menegakkan gadis itu. Kesedihan jelas terpancar di sana, 

tetapi ketegaran mulai merambati wajahnya, menutupi perasaannya. 

“Angkat kepalamu dan tatap masa depan. Kita tidak tahu kapan kedua negara ini berdamai, tapi kau 

bisa menciptakan kedamaian sendiri di dalam dirimu.” 

Tangis Taeyeon pecah dalam pelukan Jinki. Ia merindukan rumah mereka. Ia merindukan pematang 

sawah tempat mereka bermain. Ia merindukan awal musim semi di Heungnam. Ia sangat merindukan Kibum.  

Naif, tapi ia ingin melihat Kibum sekarang. 

“Aku benar-benar ingin bertemu dengan Kibum,” isak Taeyeon lirih. “Jinki-ssi, aku merindukannya. 

Lebih dari itu, aku mencintainya.” 

Jinki tidak berusaha menenangkan Taeyeon; ia hanya ingin menjadi sandaran bagi tangis pilu itu 

layaknya matahari yang sabar menunggu hujan reda dari belakang awan kelabu dan bersiap membentuk 

pelangi. Jinki mengelus puncak kepala Taeyeon dengan lembut. 

“Kau gadis kuat, Kim Taeyeon.” 

Di atas mereka, langit mulai menampakkan semburat keemasan. Cahayanya menimpa lembut tanah 

Busan, jembatan Yeongdo, bahkan Heungnam. Ajaib memang–sesering apa pun manusia berperang, di mana 

pun mereka bertikai, langit dan bumi beserta seisinya tetap berjalan seolah tidak ada yang terjadi. Bumi tetap 

berputar. Angin tetap berhembus. Musim tetap berganti. 

Lalu apa yang membuat manusia saling bermusuhan? 

..::END::.. 
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The Eyes - Part 1 

 

z  

 

Title  : The Eyes 

Author  : Ayachaan 

Main cast : Kim Kibum aka Key, Lee Na-young 

Support cast : Lee Jinki, BoA, Lee Taemin, Kim Jonghyun, Lee Se-jeong (just mention) 

Genre  : Romance, Crime, Mystery, Family, Angst 

Length  : Twoshoot 

Rating  : PG, Teen 

Summary : Ia menatapku dengan mata bulatnya yang berair. 

  Mata yang menenggelamkanku dalam kubangan penasaran. 

 

[Flashback on] 

Musim semi, 1998. 

 Suara isakan pelan semakin terdengar jelas oleh telinganya. Sempat membuat bocah lelaki berwajah 

tirus itu bergidik alih-alih penasaran. Matanya yang bersudut tajam menatap awas, waspada jika terjadi hal-hal 

tak terduga. Hingga ketika isakan itu benar-benar terdengar jelas, dia tak juga menemukan asal suara tersebut. 

 

 Gemerisik di balik semak merambat menarik perhatiannya. Melangkah pelan, berusaha tidak 

membuat suara ketika tapak kakinya menyentuh tanah. Dia berhenti melangkah ketika telah berada tepat di 

samping semak-semak. Melongokkan kepalanya sembari menahan napas. Sedang kakinya telah siap dengan 

ancang-ancang untuk berlari jika terjadi hal yang dia takutkan. 
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 Terpekur menatap sosok sekecil dirinya, sebelum akhirnya memutuskan buka suara. “Gwenchana?” 

 Sosok itu menoleh pelan, menatap si bocah lelaki dengan mata bulatnya yang berair. Pipinya basah 

oleh air mata, sementara tangannya mendekap kedua lututnya yang tertekuk. 

 Si bocah lelaki berjongkok, menyamai posisi gadis kecil itu. Dalam jarak sedekat itu, si bocah lelaki 

dapat melihat helaian rambut hitam legam si gadis kecil yang terjalin rapi dalam kuncirannya, serta pipi halus 

yang merona manis. 

 “Gwenchana?” 

 Masih mengulangi pertanyaan yang sama. Meringis sedikit risih ketika mata bulat gadis kecil itu terus 

menatapnya lekat. Seolah tersirat beragam rasa dalam tatapan itu. 

 Gadis kecil itu akhirnya mengalihkan pandangannya. Kembali menatap tanah di ujung kakinya sembari 

bergumam pelan, “Kelinciku mati.” 

 Bocah lelaki itu merunduk sedikit untuk bisa melihat ke balik tubuh si gadis kecil. Dan benar saja, di 

sana, terbaring kelinci kecil berbulu putih. Kedua matanya tertutup rapat, sementara tidak ada sedikitpun 

pergerakan dari tubuhnya. 

 Si bocah lelaki sigap menarik tas ranselnya. Membuka dan mengaduk isinya dengan sedikit brutal. 

Sedangkan si gadis kecil menatap bocah lelaki itu penuh tanya. Mata bulat beningnya menangkap lambang 

angka 2 di lengan kiri seragam bocah itu. Tersenyum samar ketika menyadari satu hal—mereka hanya terpaut 

satu tingkat. 

 “Ini.” Bocah lelaki itu mengangsurkan satu sarung tangan plastik kepada si gadis kecil dan diterima 

dengan tatapan bingung. Si bocah lelaki lalu sibuk memasang sarung tangan ke tangan kanannya. 

 “Ayo, kita kubur,” ajak si bocah lelaki. 

 Gadis kecil itu tersenyum walau masih terisak, mengikuti saran si bocah lelaki dan mulai ikut mengais 

tanah. Menggali lubang untuk mengubur kelinci kecilnya yang malang. 

 Ketika kelinci kecil itu telah tertutup gundukan tanah, kedua bocah cilik itu serempak melakukan 

penghormatan dan merapalkan do’a. Do’a yang menurut mereka akan menemani perjalanan kelinci kecil 

menuju surga. 

[Flashback off] 

*** 

 Pintu ruang Instalasi Forensik Kyunghee University Hospital terbuka pelan. Dari balik pintu putih yang 

sebagian terbuat dari kaca tak tembus pandang itu keluar seorang dokter muda. Dokter muda berperawakan 

rata-rata itu menenteng dua berkas laporan dengan tampang agak kusut. 

 “Ini,” ucapnya pelan ketika telah sampai di meja perawat jaga. Menggeser dua berkas tersebut untuk 

disimpan di rak. 

 “Dokter Lee, Anda punya jadwal autopsi setengah jam lagi.” Seorang perawat mengingatkan Dokter 

muda itu ketika dia berniat pergi tanpa sepatah kata pun. 

 “Ah.” Dia berbalik, menunduk sebentar lalu melanjutkan ucapannya, “tolong mundurkan selama satu 

jam. Ada hal yang harus kuselesaikan dulu.” 
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 Perawat itu mengangguk mengerti. “Baiklah, Dokter Lee.” 

 Begitu mendapat persetujuan dari si perawat, Dokter Lee melenggangkan kakinya menuju balkon di 

lantai teratas rumah sakit. Balkon yang selalu menjadi tempat terbaik ketika dia sedang ingin menenangkan 

diri. Terus melangkah menuju tangga darurat di sisi selatan—dia anti menggunakan lift selama kondisinya 

masih memungkinkan untuk menaiki tangga—tanpa menyadari seseorang yang mengikutinya. 

*** 

 “Jinki Hyung.” Sebuah suara menyapa indera pendengarannya. Disertai dengan sesosok namja yang 

duduk di sampingnya, mengangsurkan segelas kopi panas. 

 “Gomawo, Kibum-ah,” ucap Jinki sembari mengambilalih kopi dari tangan Kibum. 

 Kibum tersenyum melihat wajah Jinki yang masih sama kusutnya dengan saat dia keluar dari 

ruangannya. 

 “Ada masalah lagi, Hyung?” tanya Kibum. 

 Jinki mengangguk. “Ada satu jenazah tunawisma lagi hari ini.” 

 “Lalu, apakah jenazah itu telah kehilangan organ dalam tubuhnya?” Kibum bertanya lugas, seolah 

sudah dapat menebak kelanjutan dari kalimat Jinki. 

 Lagi-lagi Jinki mengangguk. Namun, kali ini raut wajahnya berubah keras. “Aku mengutuk mereka. 

Bisa-bisanya berbuat sebejat itu,” geramnya. 

 Kibum memangut-mangut mengerti. Tangannya tergerak untuk menepuk pundak Jinki dengan gestur 

hangat. “Tenangkan dirimu, Hyung. Bukankah pihak public relation rumah sakit sudah mengurusnya?”  

 “Ne. Tapi, rumah sakit tetap tidak punya kewenangan untuk menuntut pelakunya. Kita hanya punya 

wewenang untuk mengingatkan pemerintah bahwa kasus seperti ini ada,” sahut Jinki menggebu-gebu. 

 Kibum mengangguk membenarkan. Ia memilih untuk menyandarkan punggungnya ke sandaran kursi. 

Membiarkan matanya menikmati suasana kota Seoul dari atas balkon rumah sakit, serta menikmati semilir 

angin di pertengahan musim semi tanpa menyadari pandangan Jinki yang penuh selidik kepadanya. 

 “Kibum-ah.” Jinki buka suara ketika Kibum tak juga mengerti arti pandangannya. 

 Kibum menoleh, memiringkan kepala sebagai tanggapan akan panggilan Jinki. Wajahnya memandang 

Jinki dengan sangat polos, seakan dia tak menyadari pandangan tajam sang Kepala Instalasi Forensik. 

 Jinki mendengus gemas. “Jangan pura-pura tidak mengerti, Kim Kibum! Aku tahu identitasmu selain 

sebagai dokter bedah di rumah sakit ini,” desisnya. 

 Kibum mengulum senyumnya, sedikit senang bisa mempermainkan Jinki. “Aku belum mendapat 

panggilan, Hyung. Dan kali terakhir aku ke kantor pusat, kasus ini tidak ada dalam urgent-case.” 

 “Kuharap kalian bergerak cepat. Ini sudah kejadian yang ketiga dalam empat bulan terakhir. Ini… 

sangat mengawatirkan,” sahut Jinki. 

 “Ne, aku juga sependapat denganmu,” tanggap Kibum. Dia melirik Jinki yang kini tak lagi memandang 

tajam dirinya. Walau hanya memperhatikan Jinki sekadarnya, Kibum selalu dapat merasakan aura penuh 

dedikasi dari kakak tingkatnya di Fakultas Kedokteran ini. 
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 “Ah, tiba-tiba aku ingin menangani kasus ini,” celetuk Kibum tiba-tiba. 

 Jinki terkekeh pelan. “Aku tahu,” sahutnya langsung. “Jiwamu itu setengah untuk pisau bedah 

selebihnya untuk kasus pelik,” lanjutnya. 

 Kibum meninju pelan lengan Jinki. “Yaa! Kau, Hyung!” dengusnya dengan main-main. 

 Jinki terkekeh menanggapinya. Sadar bahwa sesungguhnya yang dia katakan tentang Kibum adalah 

kebenaran. Namja ini, Kim Kibum, tak hanya seorang namja dengan status sebagai salah satu dokter bedah di 

Instalasi Kardiovaskular. Namun, dia juga seorang namja beridentitas sebagai seorang penegak hukum. 

 Atensi Jinki teralih pada arloji hitam di pergelangan kirinya, 2.30 KST. Sudah berlalu satu jam dari saat 

dia keluar dari ruang Instalasi dan berbincang dengan Kibum. 

 Jinki berdiri lalu menepuk pundak Kibum sekali. “Aku harus kembali. Ada jadwal autopsi sebentar 

lagi.” 

 “Yah, pergilah, Hyung,” sahut Kibum, tersenyum pada Jinki. 

 Jinki berbalik meninggalkan Kibum sembari menyelipkan kedua tangan di saku jas putihnya. Namun, 

tak sampai sepuluh detik dia kembali berbalik dengan cengiran khas pada Kibum. 

 “Kita akan kembali berdiskusi tentang masalah ini, Kibum-ah,” kelekar Jinki. 

 “Tentu,” tanggap Kibum langsung. “Ah, kau juga harus mendengar cerita masa laluku, Hyung,” 

tambah Kibum. 

 Jinki yang awalnya telah setengah berbalik, kembali mengarahkan tubuhnya pada Kibum. 

Memicingkan mata pada namja berpipi tirus yang kini tersenyum penuh arti padanya. 

 “Aku akan sangat menunggu cerita itu,” janji Jinki. 

 Yah, baginya cerita masa lalu Kibum memang terdengar menarik. Terlebih tentang cinta pertama 

namja itu. Cerita cinta pertama yang bagi Jinki terdengar aneh. 

 Sepeninggalan Jinki, Kibum merasakan getaran dari ponselnya di saku celana, merogoh saku tersebut 

dengan tetap mempertahankan posisi duduknya. 

 “Key, kasus baru. Datanglah ke kantor pusat pukul 5.00 KST.” 

 Bibir tipis Kibum melukiskan senyum samar ketika pupil matanya menangkap deretan huruf hanguel 

di layar ponselnya. Sesuatu yang dia tunggu dan sepertinya kini hal itu yang sedang menunggu campur tangan 

Kibum. 

*** 

 Berlembar-lembar foto dengan penampakan yang hampir sama—jenazah dengan jahitan brutal di 

dada, perut dan mata—bertebaran di depannya. Sedang dia, Kim Kibum, masih menekuri berkas kasus dan 

beberapa barang bukti sejak satu jam yang lalu. Saat ini namja tampan bermata indah itu tengah berada di 

kantor pusat NIS—kantor keduanya setelah rumah sakit. 

 “Jadi, bagaimana Key?” tanya sebuah suara. 

 Kibum menegakkan kepalanya, aura serius kentara jelas dalam raut wajah itu. Berdehem pelan 

sebelum buka suara untuk mengemukakan pendapatnya. 
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 “Kurasa, pelakunya hanya satu sampai dua orang,” ungkap Kibum. 

 Wanita muda berkacamata yang tengah duduk tepat di depan Kibum mengerutkan kening. Terlihat 

penasaran akan kelanjutan kalimat Kibum. 

 “Begini BoA Noona,” lanjut Kibum. Dalam keadaan informal seperti sekarang, Kibum lebih senang 

memanggil BoA dengan title ‘Noona’. Sedang BoA sendiri lebih memilih memanggil Kibum dengan nama kecil 

Key. 

 “Jika kasus pencurian dan perdagangan organ tubuh ilegal ini dilakukan oleh sekelompok orang, maka 

setidaknya mereka harus memiliki lebih dari 60 orang agen yang tersebar di seluruh Asia—mengingat dua 

laporan terakhir tentang perdagangan organ tubuh ilegal ada di Srilanka dan Filipina,” jelas Kibum. 

 BoA mengangguk mengerti. “Lalu, kau ingin mengatakan bahwa peluang keberhasilan tindak kriminal 

yang dilakukan oleh kelompok jauh lebih kecil?” tantang BoA. 

 Kibum tersenyum lebar. “Benar sekali, Noona.” 

 “Yeah, aku memang sependapat denganmu. Tapi, menurutku mereka tetap dalam sebuah kelompok,” 

cetus BoA. 

 “Maksudmu, Noona?” 

 “Mereka tergabung dalam kelompok bernama keluarga, Key-ah,” kata BoA, sengaja memberikan 

penekanan dalam setiap kosakatanya. 

 “Keluarga?” Kibum mengulang kata-kata BoA dengan wajah bingung. Hei, dia masih belum bisa 

menangkap arah pemikiran wanita intelek di depannya ini. 

 BoA mengangguk mengiyakan, “Aku mencurigai satu keluarga, keluarga Lee.” 

 Kibum mengerutkan kening samar. Keluarga Lee? Sepertinya Kibum tak asing dengan marga itu. 

Pernahkan dia terlibat dengan keluarga Lee sebelumnya? 

 BoA menyadari kebingungan Kibum. Oleh karena itu, ia segera mengambil berkas tipis yang sedari 

tadi terselip di balik tumpukan berkas kasus pencurian dan perdagangan organ tubuh ilegal. 

 “Ini.” Ia menyodorkan berkas itu ke hadapan Kibum. “Perhatikanlah,” titahnya. 

 Kibum menarik berkas tipis tersebut, memperhatikan setiap kata yang tercetak rapi di sana. 

 Lee Se-jeong, tersangka utama perdagangan organ tubuh ilegal tahun 2005. Keterangan kasus… 

ditutup. Alasan… tersangka tewas dalam pembekukan oleh NIS. 

 “Sudah ingat?” tanya BoA. 

 Kibum mengangkat wajah. “Tentu saja. Walau aku tak terlibat dalam kasus ini, namun aku masih ingat 

perkembangannya,” jawab Kibum. 

 “Ah, lalu karena hal ini kau mencurigai keluarga Lee? Oh, ralat, mungkin keturunan dari Lee Se-

jeong?” Kibum mengajukan perkiraannya yang di sambut BoA dengan senyum lebar. 

 “Benar sekali!” seru BoA. “Key-ah, kasus ini di tutup karena tersangka utama dan satu-satunya tewas 

saat dibekuk. Tapi, tidakkah kau pikir bahwa Lee Se-jeong juga memiliki penerus? Atau mungkin, dia telah 

mempersiapkan penerusnya?” 
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 Kibum terdiam mencerna semua kemungkinan yang dikemukakan BoA. Yah, tidak ada yang salah 

dengan rumusan masalah tersebut. Setiap kemungkinan tetap mempunyai nilai peluang yang sama. Dengan 

demikian, maka setiap rumusan masalah harus diselesaikan oleh rumusan hipotesis yang mumpuni. Artinya, 

dia dan BoA harus sesegera mungkin melakukan penyelidikan. 

 “Kurasa kita harus segera bergerak, Noona,” saran Kibum. 

 “Ne.” BoA mengangguk setuju. “Tapi, aku baru saja meminta seorang staf untuk mengumpulkan arsip 

apapun menyangkut Lee Se-jeong. Bagaimana kalau penyelidikannya kita lakukan setelah kau dan aku 

menganalisis arsip itu?” tawar BoA. 

 Kibum diam beberapa saat sebelum akhirnya mengangguk dan berujar, “aku setuju.” 

*** 

 BoA memperbaiki blazer hitam yang melekat pas di tubuhnya. Sementara matanya masih fokus 

memandang bangunan berarsitektur minimalis dari balik kaca mobil. Hari ini adalah hari keempat Kibum dan 

BoA mengawasi tempat itu. Tempat yang disinyalir sebagai kediaman keturunan Lee Se-jeong. 

 “Key-ah,” panggil BoA pelan sembari membenarkan letak kacamatanya. 

 “Ne,” sahut Kibum singkat. Namja itu masih sibuk membolak-balik dan membaca berkas-berkas di 

pangkuannya dengan serius. 

 “Aku semakin yakin…,” kata BoA, sengaja menggantungkan kalimatnya. 

 Kibum menoleh sekilas sebelum kembali memfokuskan pandangan pada berkas arsip yang mereka 

dapatkan dari seorang staf ahli NIS. Tak menanggapi pembicaraan BoA hingga ia membalik halaman terakhir 

dari arsip tersebut. 

 “Lee Se-jeong memiliki dua anak dengan almarhum istrinya. Seorang anak perempuan dan adiknya, 

seorang anak laki-laki,” gumam Kibum. Dia membuang pandangan keluar dari kaca mobil, membiarkan 

prediksi demi prediksi memenuhi pikirannya. 

 Lee Se-jeong adalah generasi ketiga dari keluarga Lee. Sebuah keluarga yang memiliki garis 

pelanggaran hukum berat. Generasi pertama meregang nyawa di tiang gantung setelah terbukti melakukan 

korupsi selama dua periode jabatannya sebagai anggota parlemen. Sedangkan generasi kedua juga meninggal 

di tangan penegak hukum. Ketika dia berhasil dibekuk atas tuduhan perdagangan narkoba lintas benua. 

Generasi ketiga, Lee Se-jeong, tewas oleh agen NIS ketika pembekukannya atas tuduhan pencurian dan 

perdagangan organ tubuh secara ilegal. 

 Lalu sekarang, apakah generasi keempat dari keluarga Lee mengikuti jejak generasi ketiga? Menjadi 

pelaku pencurian dan perdagangan ilegal? 

 Hening menyelimuti kedua insan itu. Kibum mengawasi rumah—yang menurut informasi arsip Lee Se-

jeong—adalah kediaman terakhir keluarga Lee, dan masih berpenghuni hingga sekarang. Sedangkan BoA juga 

tak mau melepas konsentrasinya dari rumah tersebut. 

 Walaupun telah berlalu beberapa hari, namun, mereka tak juga melihat seseorang yang patut untuk 

di curigai keluar dari rumah itu, kecuali seorang pembantu rumah tangga. 

 “Em, Key-ah,” panggil BoA. 

 Kibum melirik BoA sekilas sambil bergumam, “Ne?” 
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 Yeoja manis itu tak langsung menjawab, melainkan merogoh saku dalam blazernya. Menarik lipatan 

kertas putih dari sana dan mengangsurkannya kepada Kibum. 

 “Ini laporan yang kau minta,” ujar BoA. 

 Kibum terhenyak sesaat sebelum akhirnya menerima lipatan kertas itu. Dia hampir saja lupa akan 

permintaan pribadinya pada BoA, hingga matanya menangkap deretan huruf tebal di balik lipatan kertas itu. 

 Na-young, Lee. Mahasiswa pindahan tahun 2010 dari Toudai University, Tokyo, Jepang. Yudisium di 

Seoul Nation University, tahun 2011. 

 “Aku tahu tidak seharusnya kuberikan informasi itu sekarang. Tapi… kurasa kau pasti sangat ingin 

mengetahuinya,” ucap BoA pelan. Sadar bahwa informasi—yang tak berkaitan dengan kasus mereka 

sekarang—dapat menyedot semua perhatian Kibum. 

 “Tak apa. Gomawo, Noona,” sahut Kibum tak kalah pelan. 

 BoA memilih tak memberikan respon lagi pada Kibum. Membiarkan namja tampan itu larut dalam 

pikirannya sendiri mungkin lebih baik. Dan ia kembali fokus pada kasusnya sekarang. 

 Kibum merasa dadanya bergemuruh hebat. Rasanya tenaga Kibum terkuras habis untuk menahan 

gejolak perasaannya saat ini. Jadi, benarkah informasi yang baru saja dia dapatkan? Bahwa sejak dua tahun 

lalu Na-young berada di Korea hingga kelulusannya. Bahwa gadis itu berada dalam teritorial yang sama 

dengannya. Tapi, kenapa mereka tak berjumpa? 

 Orang itu adalah sosok dengan lambang ‘wanted’ dalam otak Kibum. Sosok yang paling dia cari 

selama ini. Jika memang Na-young masih berada di Korea, dimanakah gadis itu sekarang? Segala pertanyaan 

tanpa jawaban berkecamuk dalam hati dan pikirannya. Andai saja bisa, Kibum ingin saat ini juga menemukan 

gadis itu. Mengikatnya agar tak pergi, hingga tak akan ada lagi badai kedua yang memporak-porandakan 

hatinya. 

 Aku akan menemukanmu, Na-young, tekad Kibum dalam hati. 

*** 

 Namja berkulit putih mulus itu tengah duduk santai sembari membaca buku, menghabiskan waktu 

luang dengan duduk di balkon atas rumah bergaya minimalisnya. Sesekali dia menyeruput lemon tea yang 

tersuguh di depannya. Dia akui, dalam beberapa kesempatan, dia suka ketenangan seperti ini. 

 Kehidupan tak selamanya tenang. Maka begitu jugalah hidupnya. Dia bahkan hampir lupa seperti apa 

rasanya berjalan santai di taman kota. Hal itu, sudah bertahun-tahun tak pernah dilakukannya. Hidupnya—dan 

hidup saudara perempuannya—selalu diselingi hura-hura. Akan tetapi, hidup mereka juga tertutup dari 

masyarakat luar. 

 Mereka seolah punya dunia sendiri. Dunia berpenghuni masyarakat yang mengenal dan menyegani 

mereka. Orang-orang penjilat adalah tetangga yang harus selalu di curigai. Dari sekian orang jahat dalam dunia 

mereka, ada segelintir orang yang mengabdi penuh patuh pada mereka. 

 “Tuan muda Lee Taemin,” sapa sebuah suara. Namja itu menutup buku yang dibacanya. Yah, 

segelintir orang baik itu salah satunya adalah orang yang kini memanggil namanya. 

 Dia bangkit dari duduknya, menyongsong lelaki yang masih membungkuk hormat menghadap dirinya. 

 “Ada apa, Kim Jonghyun-ssi?” tanya Taemin. 
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 Jonghyun menegakkan tubuhnya. “Perkembangan dari pihak yang sedang mengawasi kita, Tuan 

muda,” jawab Jonghyun. 

 Taemin tersenyum samar dalam raut wajah tenangnya. Dia tahu, dan sebenarnya sudah menduga hal 

ini akan terjadi. Di luar sana, banyak sekali orang-orang ber-IQ di atas rata-rata. Mereka adalah orang-orang 

yang akan mampu membongkar perilaku menyimpang dia dan saudara perempuannya. 

 “Apa saja?” Taemin kembali mengemukakan pertanyaan. Berhasil menahan rasa khawatir alih-alih 

takut dalam dirinya, mendorong perasaan itu masuk dalam jurang hitam dalam hatinya. 

 Jonghyun mengarahkan amplop coklat yang sedari tadi digenggam tangan kirinya pada Taemin, 

sedikit membungkukkan badan hingga amplop itu di ambil alih oleh si namja tampan. 

 “Itu adalah data dari dua orang agen yang kini mengawasi kita,” kata Jonghyun. 

 Taemin mengangguk pelan sementara hampir seluruh perhatiannya teralih pada lembar-lembar 

informasi itu. “Kamsahamnida, Jonghyun-ssi,” sahut Taemin. 

 

 Jonghyun menegapkan tubuhnya. “Ne, saya permisi Tuan muda,” pamit Jonghyun diiringi bungkukan 

hormat pada Taemin. 

 Jonghyun melangkah keluar dari ruangan besar itu melalui pintu kayu berpelitur mengilat. 

Sepeninggalan Jonghyun, Taemin masih memperhatikan lembaran informasi itu dengan seksama. Hingga 

ketika matanya menangkap nama agen kedua di lembar berikutnya, dia terdiam sesaat. 

 Kim Kibum, nama yang tidak asing. Tapi siapa? Pernahkah sebelumnya dia mengenal orang ini? Atau… 

pernahkah dia berhubungan dengan orang itu? Perasaan mengenal, perasaan tidak asing—menyambangi 

pikirannya tanpa henti. 

 Kim Kibum, jika bukan dia yang mengenal orang itu, apakah saudara perempuannya punya peluang 

besar untuk mengenal orang itu? Pernahkah orang itu ada dalam coretan masa lalunya dan saudara 

perempuannya? Jika memang ada, apakah coretan itu terlupakan olehnya?  

 Taemin membenahi susunan berkas di tangannya. Meletakkan berkas tersebut di nakas samping sofa, 

kemudian dia berlalu menuju pintu lain dalam ruangan itu. Pintu yang menghubungkan ruangannya dengan 

ruangan pribadi seseorang. 

 Namja tampan bermata bulat bening itu membuka kenop pintu pelan. Dari pintu yang setengah 

terbuka, dia dapat melihat siluet tubuh seorang gadis. Sosok itu menghadapkan ke jendela besar di depan 

Taemin dengan menyandarkan bobot tubuh di tepi meja besar berpelitur mengilap. 

 “Noona,” sapa Taemin. 

 Sosok yang di sapa ‘Noona’ itu memiringkan wajahnya sedikit sebelum menyahut sapaan Taemin, 

“Ne, Taeminnie?” 

 Taemin bergerak pelan dari posisi awalnya. Dia menutup pintu dan berjalan mendekati sang noona, 

menyejajarkan dirinya dengan ikut bersandar pada tepi meja. Semilir angin di pertengahan musim semi segera 

menerpa wajahnya. Membuatnya ikut menikmati belaian angin dari jendela yang terbuka lebar. 

 Taemin lalu menyadari tujuan awalnya menemui sang noona. Namja itu berdehem pelan sebelum 

kembali buka suara, “Kita dicurigai, Noona. NIS malah sudah mengirimkan agennya untuk mengawasi kita.” 
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 “Aku tahu, Taeminnie,” sahut sang noona pelan. 

 Taemin terhenyak kaget. Bagaimana bisa kakak perempuannya begitu tenang. Sejak tadi, Taemin 

sudah berusaha mengendalikan dirinya sendiri untuk tidak terlalu takut. Tapi kali ini, jujur saja… dia takut. 

 “Kau tak melakukan apapun, Taemin-ah. Kau aman—.” 

 “Tapi, kau tidak Noona. Kau sedang terancam sekarang!” Taemin memotong kalimat noona-nya 

dengan menggebu-gebu. Jika dia takut akan nasib dirinya sendiri, maka dia juga jauh lebih takut akan nasib 

sang kakak. 

 Gadis manis bermata bulat bening itu menoleh pada Taemin, menyunggingkan senyuman manis pada 

sang namja-dongsaeng. Sebelah tangannya meraba untuk meraih telapak tangan Taemin, membawa kedua 

tangan itu untuk saling bertaut. 

 “Karena memang seperti inilah keinginan Appa,” ucapnya pelan. Berusaha keras menyembunyikan 

suaranya yang parau oleh perasaan. Gadis itu lalu menyandarkan kepala di bahu Taemin. 

 Diam-diam sebelah tangan Taemin terkepal. Mengingat sang ayah, tak ada sayang bergelayut di 

hatinya. Semuanya hanya kecaman, marah, kecewa bertubi-tubi. Kenapa? Kenapa harus dia dan saudara 

perempuannya? Mereka bagai angsa putih yang dipaksa berenang di danau hitam. Tak bisa keluar dari danau 

karena telah berputar dalam pusaran air. Selamanya, mereka sebagai angsa putih yang berkubang di danau 

hitam. 

 Tiba-tiba Taemin mengingat satu hal. “Noona, tidakkah kau ingin mengetahui siapa yang menyelidiki 

kita?” tanya Taemin. 

 Taemin merasakan gelengan di bahunya sebelum sebuah suara terdengar, “Shireo. Bahkan, jika aku 

mengetahuinya keadaan tidak berubah, bukan? Aku sudah digiring masuk ke jurang. Maka tak ada yang dapat 

menarikku keluar dari sana.” 

 Taemin membenarkan kata-kata kakaknya. Digiring masuk ke dalam jurang. Tertuduh sebagai 

tersangka, namun, bukan sang kakak yang melakukannya. Para kolega keluarga mereka adalah orang yang 

mencari mangsa. Mencari para tunawisma untuk diambil organ tubuhnya dan dijual. Sedang sang kakak adalah 

benteng pelindung dari para pelaku itu. 

 Seperti itulah harga yang harus mereka bayar. Harga yang telah ditetapkan oleh Ayah mereka dan 

para kolega itu. Dan ketika Ayah mereka meregang nyawa sebelum menjadi tumbal kejahatan itu, maka 

merekalah yang menjadi tumbal pengganti. 

*** 

 Kota Seoul semakin larut. Namun, hingar bingar jalanan masih terdengar. Berhasil menyusup masuk 

menjadi suara samar-samar ke apartemen Kibum. Menemani namja itu di kesunyian malam. 

 Dari bawah cahaya lampu meja, Kibum masih menekuri lembaran kertas di depannya. Membaca 

ulang semua informasi yang tercetak di sana. Informasi tentang Lee Na-young yang selama ini selalu dicarinya. 

 Kibum tidak tahu sejak kapan dia menjadi sepenasaran ini. Mungkin, sejak pertama kali matanya 

bertemu pandang dengan mata gadis itu. Tatkala dia memandang masuk ke dalam mata bulat bening yang 

tengah berair kala itu, tanpa dia sadari, mata itu mengikatnya.  Membuat dia tak bisa melupakan seperti apa 

indahnya mata itu dan seperti apa gemuruh yang datang. Bahkan, gemuruh tersebut selalu hadir ketika dia 

hanya mengingat gadis itu. 
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 Sejenak, atensinya teralih pada lembaran yang lebih tebal, berisikan data kasus yang kini sedang dia 

tangani. Konsentrasi Kibum buyar oleh dering ponselnya. Segera meraih benda hitam itu dan menjawab 

panggilannya. 

 “Yeoboseyo?” 

 “Key-ah, ada sesuatu yang ingin kubicarakan tentang pelaku kasus ini.” Itu suara BoA. Tengah malam 

begini, yeoja itu masih memiliki power rupanya. 

 “Tentu saja, kapan?” 

 “Besok  bisakah kau datang ke kantor pusat?” pinta BoA. 

 Key mengangguk, walau sadar BoA tidak dapat melihat gesture-answers darinya. 

 “Ne, Noona.” 

 “Baiklah, annyeong Key-ah.” 

 “Annyeong.” 

 Menurunkan ponselnya ketika mendengar bunyi sambungan yang telah terputus. Sepertinya, mereka 

telah menemukan titik terang dari kasus ini. Ah, keluarga Lee, kenapa Kibum selalu merasa aneh ketika 

mengingat marga itu? Apalagi sekarang konsentrasi Kibum terpecah oleh informasi dari masa lalunya. 

 Kibum mengambil kembali ponselnya. Memberdayakan jemarinya untuk mencari kontak seseorang. 

Hingga ketika telah menemukannya, dia segera men-dial nomor itu. 

 “….” 

 “Hyung, aku menemukan sesuatu dari masa laluku.” 

 

TBC 
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The Eyes - Part 2 

 

 Banyak orang mengatakan bahwa cemburu adalah perasaan paling powerfull. Namun, baginya, rasa 

penasaran adalah perasaan paling hebat. Membuat dirinya bergejolak, bersemangat hingga dapat menemukan 

titik temu dari hal yang membuatnya penasaran. 

 Kini, saat dia dihadapkan pada dua buah hal yang membuat dirinya penasaran—jujur saja—dia 

hampir tak dapat mengendalikan kemelut pertanyaan dalam dirinya. Terlalu banyak rasa penasaran yang 

memenuhi pikirannya. Dan mungkin saja, bercerita bisa me-refresh sedikit pemikirannya. 

 Maka, di sinilah Kibum sekarang, melangkahkan kakinya menuju ruangan Jinki—setelah mendapat 

informasi tentang keberadaan Jinki dari perawat jaga. Saat Kibum sampai di depan ruang praktik Jinki, dia 

membuka pintu putih itu pelan. 

 “Hyung,” sapa Kibum. 

 Tak ada sahutan. Membuat Kibum memilih untuk melangkah lebih dalam. Mungkin saja Jinki tak 

mendengar sapaannya karena ruang praktik Kepala Instalasi Forensik ini memang besar. 

 “Kibum, ‘kah?” Sebuah suara terdengar dari balik tirai putih di sudut kiri ruangan, membuat Kibum 

terhenti di tempatnya dan berujar menjawab pertanyaan itu. 

 “Ne, Hyung.” 

 Lee Jinki menyibak tirai putih itu hingga terbuka setengah. Setelahnya Kibum dapat melihat kain putih 

yang sudah menutupi tubuh seseorang di belakang Jinki. Sepertinya, Jinki sedang sibuk. 

 “Aku mengganggumu, Hyung?” tanya Kibum ragu. 

 Jinki menggeleng sembari berjalan menuju wastafel di ujung ruangan. “Aniyo, kebetulan aku sudah 

selesai,” jawab Jinki. 

 “Tolong kalian bawa jenazah itu ke ruang Instalasi Jenazah,” pinta Jinki pada tiga asistennya yang 

sedari tadi diam. Ketiganya serempak mengangguk. Mereka lalu mendorong brangkar itu melalui dua pintu 

yang langsung terhubung dengan Instalasi Jenazah. 

 “Ada apa?” Jinki buka suara sesaat setelah telinganya menangkap suara pintu tertutup. 

 “Apa jenazah tunawisma lagi?” Kibum mengindahkan pertanyaan Jinki dan memilih mengemukakan 

rasa penasarannya. 

 Jinki berbalik dan mengambil tisu untuk mengeringkan tangannya. Namja bertubuh tegap itu 

mengangguk, “Ne. Kali ini lebih brutal. Dadanya dibedah melintang dan dijahit sekadarnya. Ususnya diangkat, 

lalu rongga perutnya diisi kain dan kantong plastik,” jelas Jinki dengan geram. 

 Rahang Kibum mengeras mendengar penjelasan itu. Jahat, keterlaluan sekali orang-orang itu. Ingat 

saja, Kibum sedang menggenggam kasus ini. Dan dia tidak akan membiarkan pelakunya lolos begitu saja. 

 “Jadi, ada apa sebenarnya, Kibum-ah?” Jinki kembali mengingatkan Kibum akan tujuan utamanya 

datang kemari. Dia tidak bisa bercerita tentang kasus peliknya. Namun, dia ingin bercerita tentang masa 

lalunya. 
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 Kibum tersenyum samar. Dia bergerak untuk duduk di kursi di depan meja kerja Jinki. “Masa laluku, 

Hyung,” sahut Kibum singkat. 

 Jinki langsung menangkap arah pembicaraan Kibum. “Cinta pertamamu?” tebak namja tampan itu. 

 “Ne. Ternyata ia… berada di Korea sejak dua tahun yang lalu.” 

 “Jincha? Jadi, di mana ia sekarang?” 

 Kibum mengangkat bahu. “Molla. Aku ingin sekali menemukannya, Hyung. Tidak gampang untuk 

terus merasa penasaran tentang keberadaannya. Aku… merindukannya, aku ingin bertemu dengannya.” Suara 

Kibum terdengar serak. 

 Sebelumnya, Jinki tidak pernah percaya ada cinta seperti ini sebelum dia bertemu dengan Kibum, 

mendengar semua cerita tentang masa lalu namja tampan yang sudah dianggapnya saudara kandung itu. 

 Cerita suka, cerita berdebar, cerita tentang cinta monyet yang ternyata adalah cinta sejati. Cerita yang 

tak terkikis oleh waktu. Walau tak pernah bertemu lagi sejak enam tahun yang lalu, namun rasa itu terus 

membekas lalu mengakar tumbuh. 

 “Kibum-ah, saat ini kita sedang berjalan dalam takdir. Jika memang Tuhan menetapkan perasaan itu 

pada hatimu, maka percayalah bahwa Tuhan juga akan menuntunmu kembali dengannya.” 

 “Sulit memang. Tapi, bukankah selama enam tahun belakangan ini kau sudah bersabar? Bertahanlah 

dan tetap bersabar, Kibum-ah.” 

 Kibum tak memandang Jinki, namun telinganya mendengar kata-kata Jinki penuh perhatian. Yah, 

benar, dia telah bersabar. Maka—mungkin—dia harus kembali bersabar hingga takdir sampai pada hati yang 

terpilih. 

 “Cinta mati pada gadis bermata bulat yang sedang menangis,” celetuk Jinki. 

 Kibum refleks menegakkan pandangannya, memicingkan mata pada Jinki, hei, apa tadi katanya? 

Berniat mengejek Kibum, ‘kah? 

 Jinki tidak dapat menahan kekehannya melihat tatapan tajam Kibum yang berusaha 

mengintimidasinya. “Bukankah aku benar?” tantang Jinki. 

 Kibum mendengus dengan nada kesal yang dibuat-buat. Yah, dia tidak bisa menyalahkan atapun 

menyanggah pernyataan Jinki. Semua yang dikatakan namja itu memang benar. Dia jatuh cinta pada seorang 

gadis bermata bulat yang tengah menangis. Cinta monyet khas anak remaja, namun ternyata, terlalu 

membekas hingga tak pernah hilang dari ingatan hatinya sampai saat ini. 

 

[Flasback on] 

Musim dingin, 2006. 

 Anak laki-laki berseragam Kyunghwa Junior High School itu berjalan cepat. Kedua pipinya yang tirus 

memerah oleh udara dingin. Syal tebal dan jas seragam berlapis mantel rajutan rupanya masih belum mampu 

menghalau dingin, membuatnya terus menggigil di sepanjang perjalanan menuju sekolah. 

 “Kibum Sunbae, annyeong.” Sapaan dari segerombol hoobae menghentikan langkah Kibum di gerbang 

sekolah sejenak, menoleh untuk melihat gerombolan hoobae yang menanti sahutannya untuk sapaan mereka. 
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 Kibum tersenyum tentatif. “Annyeong,” sahutnya singkat. Detik berikutnya dia kembali melanjutkan 

langkah kakinya. Dingin udara ditambah butiran salju yang mulai turun benar-benar tidak bisa ditoleransi. Dia 

harus secepatnya masuk ke kelas sebelum mati beku. 

 Langkah kaki Kibum sedikit menggema ketika dia mulai menaiki tangga ke lantai dua di tenggara 

gedung sekolah. Bagian ini memang sepi karena hanya ada kelas Seni, Laboratorium Biologi dan gudang 

sekolah. Karena pelajaran pertamanya hari ini adalah Seni—dan dia memang terbiasa datang lebih pagi—maka 

Kibum harus menuju kelas Seni seorang diri. 

 Saat kakinya berpijak di tangga terakhir, sebelum dia berbelok ke kiri menuju kelasnya, Kibum 

mendengar suara isakan yang samar, tangis seorang perempuan yang membuat bulu romanya sedikit 

meremang alih-alih membuatnya penasaran. 

 Kibum akhirnya memilih mengurungkan niat untuk segera mencapai kelas Seni. Memerintahkan 

kakinya untuk berbelok ke kanan, mencari sumber isakan tersebut. Semakin dia melangkah, suara itu semakin 

terdengar jelas. Kibum akui jika ada rasa takut yang merayap pelan. Namun, terlalu penasaran membuatnya 

mengindahkan ketakutannya sendiri. 

 Ujung mata Kibum menangkap pergerakan dari balik pintu gudang sekolah di sisi kanan tubuhnya. 

Pelan, dia bergerak mendekati pintu yang terbuka seperempatnya itu. Tangan kanan Kibum terangkat untuk 

bertaut di kenop pintu. Sesaat setelahnya, Kibum sudah membuka pintu itu dan terperangah. 

 Di sana, di bagian kiri dinding gudang, seorang gadis—yang nampaknya adalah hoobae—meringkuk 

sembari memeluk erat lututnya. Isakan terdengar jelas dari balik kepalanya yang tersembunyi di tekukan lutut. 

 Kibum mendekat pelan, berusaha tidak mengejutkan gadis itu. Ketika Kibum berada dalam radius 

kira-kira seperempat meter, dia baru berani buka suara. 

 “Gwenchana?” tanyanya sembari merendahkan tubuh untuk menyamai gadis itu. 

 Kibum melihat tubuh gadis itu tersentak—mungkin kaget. Kemudian, ia mengangkat wajahnya pelan, 

menatap lekat Kibum dengan mata bulat beningnya yang berair. 

DEG. 

DEG. 

 Dia terpaku sementara impuls sarafnya sibuk mengorek gudang memorinya. Mencari kepastian akan 

kesan déjà vu yang dicetuskan hatinya. Sebelumnya, apakah dia seperti pernah melihat mata bulat bening 

yang kini tengah menatapnya? 

 PERNAH. Kata itu tercetus pasti oleh otaknya ketika ingatan Kibum pergi berkelana ke tujuh tahun 

silam. Saat itu, musim semi di tahun 1998. Suatu hari yang sejuk di awal musim semi, lalu berubah cerah ketika 

dia menemukan seorang gadis kecil yang tengah berjongkok menangisi kematian kelinci putihnya. 

 Hanya pertemuan singkat, di mana dia dan gadis kecil itu mengubur si kelinci bersama-sama. Namun, 

oleh pertemuan singkat itu, dia tak pernah melupakan seperti apa bentuk mata bulat bening yang 

memandangnya lekat. Berbekas, tak terhapus oleh masa. 

 “Gwen… chana?” Kibum mengulangi pertanyaannya dengan nada gugup. Setelah ingatannya kembali, 

hal ini ternyata berimbas pada rasa gugup yang menerpa dirinya tanpa ampun. 
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 Gadis itu mengalihkan pandangannya dari Kibum dengan kembali menunduk dan terisak. Tak 

mendapat tanggapan dari gadis itu membuat Kibum semakin penasaran. Apa yang sebenarnya terjadi 

dengannya? Apakah ia korban bullying atau baru saja terjadi hal buruk dengannya? 

 “Apa… yang terjadi denganmu?” Kibum akhirnya mengemukakan rasa penasarannya. 

 Gadis itu bergeming beberapa saat hingga terdengar suara pelan dari mulutnya, menjawab 

pertanyaan Kibum. 

 “Teman-teman sekelasku… mereka marah… k-karena aku… tid-tidak mengizinkan m-m-mereka 

berkunjung ke rumahku.” 

 “Lalu hanya karena itu kau menangis?” sanggah Kibum. 

 Gadis itu menggeleng pelan. “Aniyo, tap-tapi… karena me-mereka menumpahkan hasil percobaan 

membuat Lava gunung berapi ke seragamku,” ucapnya serak. 

 Detik berikutnya Kibum baru menyadari rok biru dan seragam putih gadis itu berlumuran cairan 

merah kejinggaan. Geraham Kibum berderak geram melihatnya. Kurang ajar, berani sekali orang-orang itu 

berlaku sekasar ini dengan seorang gadis. Seandainya orang itu ada di depannya saat ini, Kibum benar-benar 

ingin menghajarnya. 

 Menyadari dia tak mungkin membiarkan gadis itu sendirian di gudang membuat Kibum berinsiatif 

mengulurkan tangannya. 

 “Kajja! Kutemani kau mencari seragam ganti di ruang UKS,” ajak Kibum. 

 Gadis itu menoleh cepat mendengar ajakan Kibum, mematung melihat tangan Kibum yang terulur di 

depannya. 

 “Kajja! Kau tidak mungkin terus berada di sini dan menangis, ‘kan?” kata Kibum lagi. Kali ini 

sepertinya kata-kata itu mampu menghapus rona kebingungan dari si gadis. Hingga kemudian ia meraih uluran 

tangan Kibum.  

 Kedua insan itu beriringan berjalan dengan jemari yang saling terpaut. Kibum berjalan satu langkah di 

depan si gadis dengan dada berdebar tak karuan. Tidak pernah sebelumnya seperti ini… hingga dia pun 

bingung harus menafsirkan rasa ini seperti apa. 

 “Sunbae-nim, gomawo,” bisik gadis itu. Dan walaupun sangat pelan, entah mengapa Kibum dapat 

mendengarnya dengan jelas. 

 Anak lelaki tampan itu pun menghentikan langkahnya dan berbalik. Betapa dia terkejut melihat tubuh 

gadis itu bergetar samar. Bukan karena terisak, tapi karena menahan udara dingin yang menusuk. Ia hanya 

mengenakan seragam tipis—yang bahkan basah. 

 Kibum menarik pundak gadis itu hingga menyisakan jarak setipis kertas. Sebelah tangannya 

merangkul pundak gadis itu, berusaha mengirimkan kehangatan di balik dingin yang mendominasi. 

 “Ne, cheonmaneyo,” sahut Kibum dengan senyum sumringah yang mendominasi wajah tampannya. 

*** 

 “Kibummie!” 
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 Kibum terlonjak dari duduk santainya di taman belakang sekolah ketika teriakan ceria itu mencapai 

gendang telinganya. 

 “Ish, gadis tak tahu sopan santun,” dengus Kibum ketika si pemanggil telah sampai dan ikut duduk 

santai di sampingnya. 

 “Mwo? Aku sopan, kok. Buktinya aku menambahkan akhiran ‘ie’ di namamu.” Gadis berkuncir kuda 

itu berusaha membela diri dari tuntutan Kibum. 

 Kibum mencibir. “Tapi, aku adalah kakak tingkatmu Lee Na-young!” gemas Kibum. 

 Gadis itu—Lee Na-young—tertawa lepas. “Kita hanya berbeda beberapa bulan, Kibummie,” 

sanggahnya dan kembali tertawa lepas. 

 Kibum menoleh untuk dapat melihat ekspresi gadis itu. Dia tersenyum lebar melihat semua aura ceria 

yang menguar dari diri Na-young. Lee Na-young, gadis yang mengunci hati Kibum sekaligus gadis yang tak 

pernah tahu kebenaran perasaannya. 

 Sejak pertemuan tak terduga di gudang sekolah, Kibum dan Na-young berteman dekat. Na-young 

yang akan tergopoh-gopoh mendatanginya ketika ada tugas Bahasa Inggris. Atau, Kibum yang akan meminta 

bantuan Na-young untuk mengerjakan praktikum Biologi. Saling melengkapi namun tak menyadari 

keterpautan jiwa raga mereka dengan masa lalu dan masa depan. 

 Kibum sempat mengira—dengan egoisnya—bahwa dia dan Na-young akan selalu seperti ini. Saling 

melengkapi sembari menghabiskan hari. Menjadikan satu sama lain sebagai tempat kembali ketika hari yang 

melelahkan telah berakhir. 

 Tetapi, semua harapan itu kandas di suatu hari di awal musim gugur. Ketika Na-young tak pernah lagi 

hadir ke sekolah. Tak pernah lagi mengajak Kibum jalan-jalan ke taman Kota dan membeli es krim bersama. 

Gadis itu, menghilang seperti tertelan bumi. Hanya wajah manis dan bentuk mata bulat beningnya yang selalu 

Kibum ingat. Karena bagi Kibum, suatu saat nanti, dia pasti bisa menemukan Na-young. 

[Flasback off] 

 

 Kibum menunduk, mengerjap matanya yang terasa panas ketika ingatan akan masa lalu 

menyergapnya tanpa peringatan. 

 “Aku yakin kau bisa menemukannya, Kibum-ah.” Jinki menepuk-nepuk pundak Kibum, berusaha 

memberikan semangat pada sang dokter Bedah. 

 Kibum mengangkat wajah. “Gomawo. Jeongmal gomawo, Hyung,” sahut Kibum tulus. Lee Jinki, 

sunbae yang menunjukkan perhatian di balik sikap bijaknya. Tipikal sunbae terbaik untuk Kibum. 

 Namja tampan berpipi tirus itu berdiri. “Aku harus pergi, Hyung,” kata Kibum. 

 Jinki mengangguk mengerti. Sebelah tangan Dokter Ahli Forensik itu terangkat mempersilakan Kibum 

pergi. “Silakan. Sampai jumpa lagi, Kibum-ah,” ujarnya sembari tersenyum. 

 Kibum sedikit membungkuk. “Ne, sampai nanti, Hyung.” Setelahnya Kibum langsung keluar dari ruang 

praktik Jinki. Mampir sebentar ke ruangannya sendiri untuk menitipkan jas putihnya, kemudian Kibum ke meja 

perawat jaga untuk menandatangani absensi. 
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*** 

 Kim Kibum memandang penuh konsentrasi beragam data yang terpampang di layar proyektor. 

Memperhatikan foto close-up yang tertera beserta setiap huruf yang tercetak. Di sampaing namja itu, BoA dan 

beberapa staf lain tak kalah konsentrasi. Walau beberapa staf nampak sibuk memilah-milih berkas, lalu 

diserahkan pada Kibum maupun BoA. 

 “Jadi, itu adalah Lee Taemin?” tanya Kibum memastikan. 

 BoA mengangguk. “Ne,” jawabnya. 

 “Minho-ssi, tolong pindahkan pada hasil tes DNA,” perintah BoA pada salah seorang staf. 

 Choi Minho—nama staf itu—segera memberdayakan jemarinya di atas keypad notebook. Sesaat 

kemudian, layar proyektor menampilkan berkas serta sampel kecocokan DNA Taemin dengan… Lee Se-jeong. 

 “Lee Se-jeong? Jadi benar dia putra dari Lee Se-jeong,” ucap Kibum cepat. 

 “Ne.” Kali ini Minho sebagai staf ahli DNA menjelaskan. “Laboratorium NIS masih menyimpan DNA 

dari Lee Se-jeong. Sementara DNA Taemin kami dapatkan dari sisa ludahnya di sebuah gelas,” jelas Minho. 

 Kibum menoleh pada Minho, “Kalian mengikutinya?”. 

 Minho mengangguk mengiyakan, “Kami mengikutinya keluar dari rumah. Lalu, saat dia mampir ke 

sebuah rumah makan, kami meminta izin untuk mengambil gelas yang masih menyisakan sampel ludah Lee 

Taemin.” 

 Kibum memangut-mangut mengerti. Sesaat dia terdiam ketika mengingat sesuatu yang lebih penting. 

“Bukankah Lee Se-jeong memiliki seorang anak perempuan yang lebih tua dari Taemin?”  

 “Kami sedang mengusahakan mencari informasi detail tentangnya, Key-ssi,” sahut Kai—salah satu staf 

ahli yang lain. 

 “Tolong secepatnya,” pinta Kibum. 

 “Baiklah, Key-ssi.” Kai membungkuk hormat lalu kembali melanjutkan pekerjaannya dengan cekatan. 

 BoA bergerak menggeser kursinya ke samping Kibum, sengaja membuat jarak dekat untuk 

mengungkapkan pendapatnya pada namja tampan dengan mata bersudut runcing itu. 

 “Key-ah, bagaimana menurutmu?” 

 Kibum tak menoleh namun dia menyimak pertanyaan BoA, “Aku yakin kakak dari Lee Taemin ada 

dalang nomor satu dari kasus ini.” 

 BoA tersenyum puas. “Aku sependapat denganmu, Key-ah. Kita harus bisa menemukan orang itu dan 

menghukumnya.” 

 “Ne, itu juga yang kuinginkan, Noona,” tanggap Kibum. “Ah, Noona, tidakkah kau pikir jika keberadaan 

Lee Taemin bermanfaat?” tambah Kibum. 

 “Maksudmu, Key-ah?” 

 “Kita bisa memancing singa betina dengan menculik anaknya…,” cetus Kibum, menatap BoA dengan 

senyum tipisnya. 
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 “Menjadikan Taemin umpan.” BoA menyambung kalimat Kibum. Kentara jelas rona sumringah di 

wajah cantiknya. 

 “Key-ssi, BoA-ssi, kami sudah menemukan informasi saudara perempuan Taemin.” Suara Kai 

menyeruak di antara Kibum dan BoA. 

 “Tampilkan di layar,” perintah BoA tanggap. 

 Detik berikutnya terpampang data demi data beserta foto close-up seorang wanita yang di sinyalir 

saudara perempuan Taemin. 

 “Lee Na,” gumam Kibum. 

 Sementara setengah perhatian Kibum tersita untuk berkonsentarasi pada data-data Lee Na di layar, 

sebagian perhatiannya yang tersisa berkelana jauh. Mengapa… dia merasa familiar dengan wajah di foto close-

up itu? 

 BUKAN. Itu bukan foto Lee Na-young. Wajah perempuan di sana berbeda jauh dengan wajah 

Nayoung-nya. Walau bentuk wajah mereka sama-sama lonjong, namun Kibum masih mengingat jelas seperti 

apa detail wajah Na-young. 

 Hidung bangir, pipi tembam dan bibir Na-young yang agak tebal tak pernah sirna dari gudang 

memorinya. Sedang wajah di foto close-up itu memiliki hidung kecil, pipi tirus dan bibir yang mungil. Berbeda… 

jauh dengan Nayoung-nya. 

 Lamunan Kibum buyar ketika layar proyektor tak lagi menampilkan data Lee Na. 

 “Ini adalah tiga bukti penjualan organ atas nama Lee Na. Dari Srilanka, Filipina dan Korea sendiri.” 

Sebuah suara menjelaskan. 

 BoA menoleh pada Kai. “Tolong satukan tanda tangan dari bukti dan data Lee Na,” pintanya. 

 Kai mengangguk. Kemudian, jemari tangannya dengan lihai mengoperasikan notebook hingga di layar 

proyektor timbul empat insert dari tanda tangan Lee Na. 

 “Persis.” Kibum, BoA dan para staf ahli mendesiskan kata itu di waktu yang hampir bersamaan. 

Seakan tidak ada keraguan lagi dari mereka. Lee Na, adalah otak dari kasus pencurian dan perdagangan organ 

tubuh ilegal ini. 

 Kibum berdiri, berbalik menghadap BoA dan semua staf. “Baik semuanya, bisa berkumpul? Mari kita 

menyusun rencana,” ucap Kibum tegas. 

 BoA dan para staf langsung menyadari keadaan. Merekapun mendekat, membentuk lingkaran kecil 

untuk memulai diskusi rencana penyergapan bersama Kibum. Setiap kepala yang berada di ruang Rapat Umum 

NIS kini penuh semangat. Mereka siap tempur untuk mengungkap kebenaran. 

*** 

 Gadis manis berambut hitam panjang itu keluar dari ruang pribadinya dengan tergesa-gesa. 

Memberdayakan semua tenangnya untuk berlari cepat naik ke lantai dua rumahnya. Kelakuannya yang tak 

biasa membuat beberapa pelayan menatapnya bingung. 

BRAK. 
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 Membuka pintu dengan hentakan keras, detik berikutnya mata gadis manis itu berkelana ke setiap 

penjuru kamar. Mencar-cari seseorang—ataupun sekelebat bayangannya saja. 

 “Nona muda, ada apa?” tanya sebuah suara yang berwibawa. 

 Gadis manis itu menoleh sesaat, namun kembali menjelajahkan mata dan tubuhnya mencari-cari 

seseorang di kamar itu. 

 “Nona muda.” 

 “MANA? Kemana Lee Taemin? Selarut ini dia belum pulang, Jonghyun-ssi,” paniknya. 

 Saat ini baru pukul 5 sore waktu Seoul. Dan… bagi sebagian orang, masih wajar jika seorang 

mahasiswa tingkat pertama belum pulang ke rumah sekarang. Tapi, bagi gadis itu, hal ini sudah sangat 

mengawatirkan. 

 “Jonghyun-ssi, kemana adikku?” Tergurat nada frustasi di suara gadis itu. 

 Sementara Jonghyun—orang yang diberinya pertanyaan tak memberikan jawaban verbal, gadis manis 

itu terus saja mencari-cari Taemin di segala penjuru rumah. 

 Ia khawatir. Tidak tahu datangnya perasaan itu dari mana. Ia tahu Taemin sudah dewasa dan bisa 

menjaga diri. Tapi, Taemin tidak pernah tanpa kabar seperti ini sebelumnya. Sesempatnya, adiknya itu selalu 

memberi kabar. 

 “Nona muda, ada telepon untuk Anda.” Suara Jonghyun menyeruak, membuyarkan lamunan 

singkatnya tentang Taemin. 

 “Nugu-ya?” 

 Jonghyun menggeleng pelan dan semakin mengarahkan telepon padanya. Akhirnya ia mengambil 

gagang telepon itu dan menempelkannya di telinga. 

 “Yeoboseyo?” Sapanya. 

 “Noona,” suara di seberang menyahut pelan. Suara itu… suara adiknya, Lee Taemin. 

 “Taemin, kau dimana?” 

 Hening sesaat sebelum suara Taemin kembali terdengar, “Noona, a-aku… di gedung Kesenian. J-

jangan… AKH.” 

 “Taemin, ada apa?” Nada suara gadis manis itu kontan panik mendengar jeritan tertahan Taemin. 

 “T-to-tolong kem-mari, Noona.” 

 “Baiklah, tunggu di sana.” 

 Gadis manis itu langsung memutuskan sambungan telepon. Kemudian berlari menuju garasi 

rumahnya. Masuk ke dalam mobil Mercedez hitamnya tanpa peduli pada teriakan Jonghyun. Ia… harus segera 

sampai dan menjemput Taemin. 

*** 
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 Lee Na memarkir mobilnya buru-buru. Kemudian keluar dan berlari masuk ke gedung Kesenian. Ia 

segera menghampiri meja resepsionis begitu masuk dari pintu utama, lalu mengambil kartu pengunjung. 

Sesaat, ia berdiri bingung di lobi yang agak sepi. Namun, seketika berlari menuju lantai tiga. Ia yakin… Taemin, 

ada di sana. 

 Lantai tiga benar-benar sepi hingga tapak kaki gadis manis itu menggema ketika menyentuh lantai 

porselen dengan mural kayu. Ia terus berlari, memicingkan mata untuk bisa menangkap sekelebat bayangan 

Taemin. 

 Di belokan kedua, Lee Na berhenti. Terhenyak melihat pemandangan di depannya. Adiknya, Lee 

Taemin, berdiri dengan tangan terikat bersama seorang wanita. Pelatuk pistol yang mengacung angkuh di 

pelipis Taemin membuat Lee Na mengutuki dirinya sendiri. 

 Ia ceroboh. Pergi sendirian tanpa memikirkan kemungkinan terburuk—yang bahkan telah ada di 

depan matanya. Ia membahayakan nyawa Taemin dan… dirinya sendiri. 

 “Annyeong Lee Na, senang akhirnya bisa bertemu denganmu,” sapa wanita di depannya dengan nada 

ramah yang dibuat-buat. 

 “Kau—.” 

 BoA tersenyum angkuh. “Terkejut?” 

 “Lepaskan adikku,” geram Lee Na. 

 Kembali senyum angkuh menghiasi wajah BoA. “Tidak, sebelum kau mengaku. Kau adalah dalang dari 

kasus pencurian dan perdagangan organ tubuh ilegal, bukan?” 

 Lee Na terdiam. Sekarang ‘kah saatnya? Walau bukan tangannya yang melakukan kejahatan itu, 

namun tetap saja, takdirnya tergaris untuk menjadi kambing hitam bagi orang-orang jahat itu. Ia… adalah sang 

penanggung jawab. 

 “Mana nyalimu, Lee Na?” tantang BoA. 

 “NOONA, ANDWAE!” teriak Taemin. 

AKH. 

 Erangan kesakitan itu menyadarkan Lee Na. Matanya melihat dengan jelas bagaimana BoA 

mengencangkan ikatan di tangan Taemin. 

 BoA semakin menekan ujung pistolnya ke pelipis Taemin.“Mengaku sekarang, Lee Na!” titah BoA. 

“Oh, atau kau ingin melihat kepala adikmu di tembus timah panas?” tantangnya. 

 Sebelah tangannya terkepal sementara napasnya berderu hebat. Gugup, takut, khawatir… segala rasa 

itu bercampur tak tentu dalam diri Lee Na. 

 “NOONA!” 

 Pekikan Taemin terdengar bersamaan dengan Kibum yang menyergap Lee Na dari belakang. 

Mengunci pergerakan gadis manis itu dengan memelintir kedua lengannya, berimbas pada ringisan Lee Na 

yang menahan sakit di tangannya. 

 “Mengaku sekarang, Pembunuh!” desis Kibum di samping kepala Lee Na. 
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 Pembunuh? Benarkah? Tapi ia hanya menjadi benteng bagi para pembunuh yang sesungguhnya. 

Harus berapa kali hatinya berteriak jika ia dan Taemin adalah kambing hitam? 

 “A-aku….” Akhirnya, Lee Na buka suara. 

 “NOONA… AKH.” Semakin Taemin bersuara, maka BoA semakin mengeratkan ikatan di tangannya. 

 “AKU PELAKUNYA. Aku dalang dari kasus itu. Aku bersalah.” Pengakuan gamblang itu tercetus begitu 

saja dari mulut Lee Na. Kontan membuat Kibum, BoA dan beberapa staf yang sedari tadi bersembunyi, 

tersenyum penuh kemenangan. Mereka berhasil membuat sang pelaku mengaku. 

 “Sekarang lepaskan adikku,” pinta Lee Na. 

 BoA menoleh pada Taemin yang memandang kakaknya tak percaya. Tak mengira… semudah itu sang 

kakak membuat pengakuan. Tanpa perhitungan mempertaruhkan nyawa untuk Taemin. 

 BoA mengerling pada seorang staf. Ia lalu menyerahkan Taemin pada staf itu—sepertinya—menyuruh 

staf tersebut membawa Taemin ke suatu tempat. 

 “Kami akan melepaskannya. Tapi, tak semudah yang kau kira,” ucap BoA. 

 Lee Na menggeram kesal. Tak ada hubungan timbal-balik rupanya. Bukankah ia sudah mengaku, 

mengapa mereka masih menyekap Taemin. Apalagi yang mereka inginkan? 

BUGH. 

 Entah mendapat kekuatan darimana, Lee Na menyikut Kibum, membuat namja tampan itu kehilangan 

keseimbangannya sesaat. Saat itulah gadis manis itu berbalik menghadap Kibum dan menarik belati kecil dari 

balik saku blazernya. 

DEG. 

DEG. 

 Wajah itu membuatnya terpaku. Lalu, mata bulat bening yang kini memandangnya dengan gurat 

kaget. Detik itu juga, Kibum menyadari wajah gadis yang ada di depannya ini adalah hasil kreasi tangan-tangan 

medis. Wajah itu… seharusnya adalah wajah yang selama ini ada diingatnya. 

 Mata bulat bening berair yang pertama kali menatapnya lekat empat belas tahun lalu. Kemudian, 

kembali bertemu pandang dengan mata bersudut tajamnya enam tahun lalu. Dan kini… mata itu, mata yang 

sama, ada di hadapannya. 

 “Nayoung-ah.” 

 Kibum hampir tak percaya akan reaksi otaknya yang begitu cepat. Tapi, dia yakin. Yakin seyakin-

yakinnya. Wajah boleh tak sama, namun sorot mata bulat bening itu tetap tak ada bedanya dengan sorot mata 

empat belas tahun lalu. 

 Setelah enam tahun, setelah pergi karena paksaan ayahnya, matanya kembali bisa melihat sudut 

runcing dari mata Kibum. Mata seseorang yang menjadi raja di hatinya. Ia ingin menangis, ingin memeluk 

namja itu… cintanya… cintanya yang tak pernah terucap. 

 “Ia membawa senjata.” 

 “Lumpuhkan segera.” 
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DOR! Tepat sasaran oleh pelatuk pistol BoA, jantungnya. 

PLANGG. Belati itu jatuh begitu saja. 

 “NAYOUNG-AH!” 

 Kibum menyongsong tubuh Lee Na yang ambruk. Meraih pundak gadis manis itu, mengangkat 

wajahnya yang kontan memucat. 

 “Kibummie. 

 Suara serak dan lemah. Namun, Kibum dapat menangkap nada panggilan sayang itu. Hanya Lee Na-

young yang memanggilnya begitu. Hanya seorang, dan itu adalah gadis yang kini berada dalam dekapannya. 

 “Nayoung-ah, wae?” Suara Kibum serak oleh genangan air di pelupuk matanya. 

 “Akhirnya… a-aku… bisa melihatmu lagi.” Lee Na—Lee Na-young—tersenyum manis pada Kibum. 

Sebelah tangannya yang gemetar, terangkat mengelus pipi Kibum. 

 “Kibummie… nae Kibummie….” 

 Kibum menegang melihat mata bulat bening yang begitu dia sukai mulai meredup. Redup… redup… 

hingga terpejam seutuhnya. Hembusan napas hangat dan persendiannya yang melemas menjadi pertanda 

terakhir kehidupannya di dunia. Gadis itu… pergi dalam dekapan kasih cintanya. 

 “Nayoung-ah, nae sarang! NAYOUNG-AH NAE SARANG.” 

 Menggema. Teriakan dan tangis Kibum mendominasi suasana sepi gedung Kesenian. Tubuh tegapnya 

memeluk tubuh Na-young yang sudah tak bernyawa. Cintanya… cintanya yang ingin dia temukan memilih 

pergi, bahkan, ketika tak sampai semenit pertemuan mereka. 

 

..::END::.. 
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Clue – Part 1 

 

Title  : Clue – part 1.2 

Author  : Song Eun cha 

Main Cast : Kim Key bum | Min Hye ri | Lee Jinki 

Suport Cast : The rest of SHINee’s member 

Genre  : Thriller 

Type/Length : Two shots 

Rating   : PG 16 

Summary  : The culprit is in here. No one can leave, you and I or anyone else. 

 

22 September 2012 

Hye ri kembali merapatkan jaket hitam milik Key yang sedari tadi menyampir di kedua bahunya. 

Hembusan angin malam musim gugur benar-benar menusuk hingga tulang. Ia mempercepat langkahnya yang 

diikuti oleh Key yang sedari tadi berjalan berdampingan dengannya. 

Drrrttt 

Ponsel Hye ri bergetar lagi, ia melirik Key sekilas kemudian membaca pesan singkat tersebut sambil 

memunggungi Key. Kedua ujung bibir Hye ri terangkat, wajahnya berseri-seri saat membaca pesan dari orang 

yang sangat ditunggunya. 

From : Jinki Lee at 22.34 

Kuharap kau tidak lupa dengan janji kita besok. Kau akan mati jika kau membatalkannya! Ya Tuhan! 

Kau tidak tahu betapa aku menunggu sangat lama untuk ini? kekek. 

Hye ri mengulum senyum, segera menyembunyikan ponsel ke saku denimnya saat menyadari Key 

melongok dari balik punggungnya. 

“Nugu?” tanya Key penuh selidik, entah mengapa ia merasa gerak-gerik Hye ri hari ini sangat 

mencurigakan. 

“Oh! Lee Jinki, kau tidak lupa kan besok kita diundang ke pesta kebunnya?” Key memaksakan seulas 

senyum. Hatinya mencelos, benar saja! kecurigaannya selama ini memang benar, bahwa diam-diam Jinki juga 

mengincar Hye ri. 

Sial! Jinki tidak pernah main-main dalam bersaing, Key harus bergerak cepat jika tidak mau Jinki 

meminta Hye ri untuk jadi kekasihnya. Key tertunduk, menendang kerikil kecil dengan kaki kanannya. Aish! 

Bahkan ia tidak punya keberanian hanya untuk mengatakan ia menyukai yeoja yang sudah lama ia dekati ini. 

Keduanya berhenti saat tiba di pelataran rumah yang didominasi dinding bata, Hye ri berbalik 

menghadap Key.  
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“Gomawo,” ucapnya seraya melepas jaket hitam Key yang menghangatkan tubuhnya sejak mereka 

turun dari bus. 

Key meraih jaketnya dan memakainya begitu saja saat yeoja itu berbalik. Pikirannya terlalu kacau 

untuk menerima kenyataan bahwa ia tengah bersaing dengan Jinki. Ia tidak bisa menang jika Jinki adalah 

saingannya, selalu seperti itu sejak mereka di bangku sekolah dasar. 

“Euh… Hye ri-ya…” Key menarik tangan Hye ri sebelum yeoja itu mencapai pegangan pintu gerbang. 

Hye ri berbalik, mata mereka bertemu. 

Deg... deg... deg… lagi-lagi jantung Key berisik tak karuan! Ya Tuhan! Jika seperti ini terus bagaimana 

bisa ia menang dari Jinki? 

“Besok… bagaimana jika kita pergi bersama ke rumah Jinki?” Jantung Key mencelos, tidak apa-apa kah 

jika ia mengajak Hye ri pergi bersama?  

Hye ri mengerutkan dahinya, mengusap dagu dengan ibu jari dan telunjuknya sambil menyipitkan 

mata curiga. “Tapi Jinki bilang akan menjemputku.” Benar saja dugaan Key! Jinki memang sudah bergerak lebih 

cepat. 

Key memutar bola matanya, seolah berpikir tentang alasan apa yang harus ia katakan agar Hye ri mau 

pergi bersamanya. Ia tahu, saat Jinki menjemput Hye ri besok, namja licik itu akan meminta Hye ri menjadi 

kekasihnya sebelum mereka tiba di rumah Jinki. Tidak boleh! Sebelum itu terjadi, Key harus lebih dulu 

meminta Hye ri menjadi kekasihnya. Ia yakin Hye ri pun menyukainya… errr… setidaknya jika Jinki tidak muncul 

di hadapan mereka dan membuat pendirian Hye ri goyah. 

Seolah bisa membaca pikiran Key, Hye ri tersenyum kecil. Menatap Key dengan sedikit rasa geli. 

“Geurae, kita akan pergi bersama.” Key menatap Hye ri tak percaya, jinjja? Yes! Jinki akan kalah telak. 

“… tapi itu jika kau bisa menjawab pertanyaanku,” lanjut Hye ri dan sukses membuat senyuman di 

wajah Key lenyap. Key berdecak kesal dalam hatinya, bagaimana bisa ia jatuh cinta pada yeoja aneh yang suka 

main tebak-tebakan dan memecahkan teka-teki permainan detektif? Sungguh! Tuhan benar-benar tidak adil, 

mengapa Min Hye ri sangat cocok dengan Lee Jinki yang pintar itu? 

Key setengah membuka mulutnya sebelum ia menerima tawaran Hye ri, sementara otaknya sibuk 

berpikir pertanyaan macam apa yang akan dilontarkan Hye ri. 

“Sure!” Key mendesah ringan, menarik nafas dalam. Ia tahu akan selalu ada banyak teka-teki yang 

harus ia pecahkan sebelum mendapatkan Hye ri. Tapi itu tidak masalah, toh agar bisa berkencan hari ini 

dengan Hye ri pun Key telah memecahkan kasus detektif yang dibuat Hye ri. 

Hye ri melipat kedua tangannya di depan dada, tersenyum kecil kemudian merengsek mendekati Key, 

membuat jantung namja itu semakin berisik tak karuan. 

“Jawab pertanyaanku dengan cepat! Kau tidak boleh berpikir lebih dari dua detik, arasseo?!”  

Dengan sedikit gugup Key menganggukkan kepalanya. “Fokus!” ucap Hye ri lagi. 

“Apa warna rambutmu?” tanya Hye ri cepat. 

“Chesnut brown,” jawab Key cepat. 

“Sebelum kau mewarnainya?” tanya Hye ri lagi tak kalah cepat. 
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“Hitam.” 

“Apa warna alismu?” 

“Sebelum kau mewarnainya,” tambah Hye ri lagi. 

“Hitam.” 

“Apa warna aspal yang kau injak?” 

“Hitam.” 

“Lalu kapan kelelawar tidur?” 

“Malam.” 

Pletakkk. 

“Awww.” Key mengerang, ia mengusap kepalanya yang baru dijitak Hye ri. 

Yeoja itu mendengus “Kubilang fokus! Kelelawar itu tidur siang hari! Aish!” Hye ri memanyunkan 

bibirnya kesal. Sekali lagi matanya mendelik ke arah Key. 

Key mengutuki dirinya! Benar saja! permainan warna hitam itu membuatnya tidak fokus. Mana ada 

kelelawar tidur di malam hari?! Aish! Gagal sudah rencananya. Key menatap Hye ri dengan puppy eyes-nya, 

berharap Hye ri akan tetap menyetujui ajakannya besok. Karena jika tidak, tamatlah sudah cintanya pada Hye 

ri selama ini. 

“Jadi, kau akan tetap pergi bersama Jinki besok? Hmm, ayolah! Jinki mungkin akan sibuk untuk 

persiapan pesta kebun.” Key kembali berusaha meyakinkan Hye ri untuk pergi bersamanya besok. 

Hye ri memandang Key. “Kau benar juga! Sepertinya Jinki akan sangat sibuk besok. Geurae, aku akan 

pergi bersamamu.” Hye ri mengangguk-anggukkan kepalanya, diiringi senyum yang mengembang di wajah 

Key. Yes!!!  

“Besok aku akan datang jam 9, bersiaplah,” ucap Key mantap, dan ditanggapi oleh senyuman dari Hye 

ri. 

*** 

23 September 2012 

Key mematut lagi dirinya di depan cermin, memeriksa lagi denim dan kemeja kotak-kotak hijaunya 

yang tidak ia kancingkan, membiarkan t-shirt putihnya terlihat begitu saja. Ia mengacak sedikit rambut chesnut 

brown-nya untuk mendapat kesan bad boy, kemudian berlalu. 

Pukul 8.50, Key telah menekan bel rumah Hye ri sebanyak dua kali. Jinjja! Jantungnya berdebar lebih 

kencang dari yang seharusnya, hingga rasanya akan melompat dari rongga dadanya jika saja itu bisa terjadi. 

Key mengedarkan pandangannya ke sekitar rumah Hye ri, kaki kanannya mengetuk-ngetuk marmer abu yang 

diinjaknya, sementara tangan kirinya yang memegang buka azalea berwarna kuning tetap ia sembunyikan di 

balik tubuhnya. 

“Oh! Wasseo?” Key segera mendapati sosok Hye ri dengan dress putih berenda selutut yang dipadu 

dengan jaket kulit hitam, sementara roll rambut masih menggulung rambut bagian depannya.  
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Key sempat tertegun memandang Hye ri, yeoja itu terlihat lebih cantik dari biasanya. Ia mengenakan 

make up tipis dan maskara yang membuat bulu matanya naik 90.  

Hye ri sempat melambaikan tangannya di hadapan wajah Key hingga namja itu kembali pada alam 

sadar nya “Oh! bisa tunggu aku lima menit lagi?” Dan Key hanya mampu menganggukkan kepalanya. 

Blam! 

Pintu kembali tertutup, meninggalkan Key yang masih membeku di luar rumah. 

*** 

Tangan Key kembali bergerak, berusaha meraih tangan Hye ri yang tersimpan rapi di atas kedua 

pahanya. Belum sempat tangannya meraih tangan Hye ri, ia segera menariknya kembali. Aish! Mengapa 

rasanya sulit sekali mengatakan bahwa ia menyukai yeoja di sampingnya. 

Akhirnya Key hanya menatap Hye ri, mengagumi yeoja yang hari ini terlihat begitu cantik dan 

berbeda. Dan sungguh! Rasanya Key tidak ingin membagi hal ini dengan Jinki, atau dengan siapa pun di pesta 

kebun nanti.  

Mata Key kini beralih pada azalea kuning di tangan Hye ri, bunga itu telah diserahkannya sebelum 

mereka naik ke dalam taksi yang mereka tumpangi saat ini, tapi ia sama sekali tidak berani mengatakan apa 

maksud dan tujuannya. 

“Kita sudah sampai Key.” Hye ri membuyarkan lamunan Key, membuat Key baru menyadari bahwa 

taksi yang mereka tumpangi telah berhenti tepat di depan sebuah rumah dengan desain artdeco berwarna 

putih. 

“Ah! Ne.” Key tidak berkutik, ia mengikuti Hye ri keluar dari taksi dan melangkah menuju gerbang 

hitam yang tinggi itu. Jantung nya dag dig dug, tak lama lagi mereka akan bertemu Jinki, matilah jika Jinki 

melakukan yang ditakutkannya. 

Key sempat tertegun, diam di tempat merupakan satu-satunya hal yang terpikirkan olehnya untuk 

mengulur waktu. “Kau kenapa? Kajja!” Tanpa babibu lagi Hye ri segera menarik tangan Key, membuat Key 

semakin lemas, apa ini saatnya untuk menyatakan cinta? 

“Euh, Hye ri-ya, wait!” Key menahan langkahnya, membuat Hye ri ikut-ikutan berhenti dan 

memandangnya seolah mengatakan apa? 

“Hye ri ya sebenarnya aku…” Key menggantungkannya, jantung nya semakin berisik tak karuan dan 

kini ia tak berani menatap mata Hye ri. 

Hye ri mengangkat kedua alisnya, menunggu Key melanjutkan kalimatnya. 

“Sebenarnya aku me-“ 

Kreeettttt 

Tiba-tiba pagar tinggi rumah Jinki terbuka perlahan, membuat keduanya memandang ke arah suara.  

Kalimat yang sempat tersusun dalam pikiran Key buyar, ia menatap heran pagar yang telag terbuka cukup 

lebar. 
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“Apa pintu ini terbuka otomatis? Atau Jinki mengendalikannya di dalam rumah?” tanya Key tiba-tiba, 

entah mengapa hal kecil itu terasa begitu janggal baginya. Setau Key, tidak ada pintu di rumah Jinki yang bisa 

dikendalikan oleh alat, semuanya dikendalikan secara manual. 

“Kurasa Jinki yang mengendalikannya dari dalam, sudahlah ayo kita masuk Key. Sepertinya hanya kita 

yang belum ada di sana.” Hye ri kembali menarik Key, dengan tidak sabaran yeoja itu berlari menuju pintu 

depan. 

Keduanya kembali diam saat mendapati pintu telah terbuka sedikit, saling memandang dengan 

pikiran masing-masing. “Sebaiknya kita cepat masuk.” Seolah bisa membaca pikiran Key, Hye ri kemudian 

mendorong kenop pintu. 

Sepi, mereka tidak mendapati si pemilik rumah atau teman-teman mereka yang seharusnya telah 

berada di sana. Mata Key menyapu ruang tamu yang cukup luas dan rapi itu, memperhatikan dengan seksama 

beberapa pintu yang ada di sana, berharap ada seseorang yang keluar dan menyambut mereka. Yeah! 

Setidaknya itu akan membuat Key merasa sedikit lega dengan suasana aneh ini. 

“Mungkin mereka di kebun belakang.” Key berusaha mengenyahkan pikiran aneh yang terus berputar 

dalam kepalanya, ia menoleh ke belakang saat tidak ada jawaban dari Hye ri. 

Yeoja itu terbelalak menatap tangan kananya, wajahnya pucat seperti baru melihat hantu. “Hye ri-ya 

apa yang-“ Pertanyaan Key terhenti saat ia melihat bercak darah yang sedikit mengering di telapak tangan Hye 

ri, membentuk menyerupai gagang pintu. 

Hye ri memandang Key penuh ketakutan “Sesuatu telah terjadi Key…,” ucapnya getir, kemudian 

berjalan menuju pintu dan memeriksa gagangnya. Key hanya mengekor dan matanya terbelalak saat 

mendapati ada bekas darah di sana. 

“Sebaiknya kita pulang.” Key Menahan tangan Hye ri saat yeoja itu berjalan memasuki bagian rumah. 

“There must be something wrong, Key. Kita harus mencaritahunya, apa yang terjadi pada Jinki, 

Jonghyun, Taemin dan Minho?” ucap Hye ri serak, wajahnya masih terlihat sedikit shock. 

Key memandang Hye ri, ia menimbang dengan apa yang diucapkan Hye ri dan apa yang sebenarnya 

sedang terjadi. 

Hye ri kembali menarik tangan Key “Hye ri, ini bukan permainan detektif. Berbahaya! Sebaiknya kita 

pulang dan lapor polisi.” Akhirnya Key memutuskan untuk mengambil jalan paling aman. 

Ekspresi wajah Hye ri berubah, ketakutan yang sempat terpancar di wajahnya menghilang. “Oh! 

Ayolah Key, bagaimana jika sesuatu terjadi pada yang lainnya? Bagaimana jika semuanya terlambat setelah 

kita melapor polisi?” 

Key sempat berdecak kesal, ia tahu ada maksud lain dari perkataan Hye ri. Dan hanya ada satu kata 

yang tepat untuk Hye ri saat ini—freak! Sempat-sempatnya ia bermain detektif di saat yang tidak tepat ini? 

Key melangkah begitu saja saat Hye ri terus menariknya ke dalam, yeoja itu melalui bingkai pintu 

besar yang membawa mereka ke ruang tengah keluarga Lee.  
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Sepi. Hanya ruang tamu luas yang rapi, semilir angin bertiup saat Key melangkah ke sana, membuat 

bulu kuduknya meremang.  

“Hye ri-ya, sebaiknya kita-“ Lagi-lagi Hye ri membuat Key memotong kalimatnya.  

“Sshhh! Kau dengar sesuatu?” Hye ri mengangkat telunjuk tangan kanan setinggi dagunya, kedua 

matanya menyipit seolah tengah berkonsentrasi penuh pada sesuatu yang didengarnya. 

Key mempertajam pendengarannya, berusaha menangkap suara yang dimaksud Hye ri. Tapi nihil, tak 

ada suara apa pun yang terdengar selain hembusan angin dari ventilasi ruang tengah dan benda-benda kristal 

yang saling bersentuhan karena tertiup angin. 

“Hei! Jangan menakutiku,” decak Key, ia mulai ketakutan. Sementara matanya mulai menjelajah 

sudut-sudut kecil di penjuru ruangan hanya untuk memastikan tidak ada yang bersembunyi di sana. 

Hye ri melangkah menuju salah satu pintu berwarna coklat di sudut dekat jendela. Seingat Key, Jinki 

selalu mengatakan bahwa itu adalah ruang kerja appa-nya dan tidak ada seorang pun yang boleh masuk ke 

sana selain Tuan Lee. Jika sampai itu terjadi, celakalah! 

“Hye ri-ya, apa yang kau-“ Lagi, kalimat Key terputus saat Hye ri mengulurkan satu tangannya, 

memberi kode pada Key untuk tidak bersuara. Sementara ia semakin mendekat ke arah pintu, telinga nya 

terpasang tajam. 

“Sshhhtt! Kau dengar itu Key?” terang Hye ri, ia semakin mengendap mendekati pintu. Sementara 

tangan kanannya terulur hendak memutar kenop pintu. 

Key mulai panik saat telinganya menangkap suara yang dimaksud Hye ri. Seperti suara botol yang 

disumbat gabus, kemudian gabusnya ditarik sehingga menimbulkan suara lucu sesaat. Tak lama setelahnya 

terdengar suara erangan kecil, suara itu terdengar berat dan kesakitan. Seketika berbagai hal berkelebat dalam 

pikiran Key. 

Klek. 

Hye ri memutar kenop pintu, ia sempat melirik Key sebelum akhirnya mendorong pintu perlahan, 

menimbulkan suara berderit pelan. 

“Hye ri-ya, kita tidak boleh masuk ke sana. Itu ruang kerja Tuan Lee.” Key berusaha memperingatkan, 

tapi Hye ri tak mengindahkannya dan justru masuk ke dalam ruangan itu. Key tidak punya pilihan lain dan 

terpaksa menyeret kakinya untuk ikut masuk. Langkahnya terhenti karena ia menabrak punggung Hye ri yang 

nyaris membuatnya terjengkang ke belakang jika saja ia tidak sigap menjaga kesimbangan tubuhnya. 

Hye ri membeku di tempatnya–hanya beberapa senti dari pintu, Key berjalan ke samping Hye ri, 

melongok wajah yeoja itu. Ia terbelalak, membekap mulut dengan kelima jari tangannya. Dengan sedikit ragu 

Key menggerakkan kepalanya, menoleh ke arah yang ditatap Hye ri. Mata Key terbelalak, tidak percaya dengan 

apa yang ia lihat. Katakan ini hanya mimpi! batin Key. 

Minho terduduk di kursi kerja, kepalanya tertunduk seolah sedang tidur, kedua tangannya terkulai 

begitu saja ke samping pinggiran kursi. Tapi entah mengapa hal itu membuat Key memikirkan hal yang lain. 

Ada aura janggal yang dirasakannya begitu kuat adalam ruangan itu. 
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Key masih terpaku di tempatnya saat Hye ri mulai mengendap mendekati Minho. “M..m..Minho-ya,” 

panggil Hye ri, satu tangannya hendak menyentuh Minho. Tak ada jawaban dari Minho, membuat Hye ri 

memandang Key dengan mata penuh ketakutan. 

Key berdeham pelan untuk menghilangkan rasa takutnya, berusaha melemaskan otot-otot tubuhnya 

yang mulai menegang dengan berjalan ringan ke depan meja—menghadap Minho. “Hei! Kenapa kau tidur di 

sini Minho-ya? Mana yang lainnya?” tanya Key gugup, sementara jantungnya berdebar kencang. 

Masih tidak ada jawaban dari Minho, Key dan Hye ri saling berpandangan dengan pikiran masing-

masing. Hye ri kembali mengendap, mendekati Minho sambil menundukkan kepalanya, berusaha menatap 

wajah Minho yang tertunduk. 

“Minho-ya.” 

Sreeetttt…. Bruukkk… 

Tubuh Minho ambruk ke lantai berlapis karpet biru tua begitu Hye ri mengguncangkannya, namja itu 

terkulai lemas di atas karpet dengan posisi tertelungkup. Hye ri segera mundur, kembali membekap mulutnya 

saat menyadari sebuah lubang kecil menganga di bagian belakang kepala Minho, ada cairan setengah kering 

yang menempel pada rambutnya. 

Key terbelalak, ia berharap apa yang dilihatnya adalah mimpi. Seketika kedua matanya menjelajah 

dudukan kursi yang setengah basah oleh cairan kental berwarna merah. Key melongok ke arah dudukan kursi, 

hanya untuk memastikan ia tidak salah lihat. Dan hasilnya semakin mencengangkannya, darah itu membasahi 

dudukan kursi, bahkan sudah hampir mengering. 

“ANDWAE!! MINHO-YA APA YANG-“ Key hendak berhambur ke arah Minho saat Hye ri menahan Key 

dengan satu tangannya, mengisyaratakan agar Key tetap diam di tempatnya. Hye ri kembali mengendap 

mendekati Minho sambil sesekali melirik Key. Dengan kaki gemetar Hye ri berjongkok di samping tubuh 

Minho, menyelipkan bagian bawah dress putihnya di antara kedua lipatan belakang lututnya, matanya 

menatap Minho lekat sementara tangan kanannya mengeluarkan sesuatu dari saku jaket kulitnya –sapu 

tangan. 

Dengan dilapisi sapu tangan Hye ri mulai menyentuh urat nadi leher Minho, diam beberapa detik 

dengan konsentrasi penuh. Kemudian berpindah pada urat nadi tangan Minho, pupil matanya sempat 

membulat, kemudian memandang Key sekilas sebelum akhirnya menaruh telunjuk di dekat lubang hidung 

Minho. 

Hye ri tertunduk membelakangi Key, membuat Key semakin tak sabaran. Hatinya terus mengira-ngira 

apa yang akan dikatakan Hye ri meskipun sebenarnya ia sudah tahu apa yang terjadi pada Minho. 

“Key, dia tewas. Seseorang telah membunuhnya,” ucap Hye ri getir, ia menatap Key penuh ketakutan. 

Key mundur beberapa langkah, tak percaya apa yang dikatakan Hye ri. Apa yang sebenarnya terjadi? Pikiran 

Key kacau, rasanya ia tidak bisa berpikir apa yang harus dilakukannya, ia terlalu terkejut dan ketakutan dengan 

keadaan ini. Ia nyaris berteriak saat sesuatu berkelebat dalam pikirannya, dengan cepat ia merogoh saku 

denimnya, mengeluarkan ponselnya.  

“Ada yang tidak beres, kita harus telepon polisi,” ucap Key serak, jari tangannya yang gemetar 

berusaha menekan tombol 911. 
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“Wait Key! Lihat ini!” Nyaris saja tangan Key menekan tombol dial saat kalimat Hye ri 

menghentikannya. Hye ri berjalan mendekati meja, di mana ada sebuah buku tebal dengan halaman yang 

terbuka. 

“Apa yang kau lakukan? Kita harus telepon polisi, ini pembunuhan!” pekik Key, ia tidak mau jika 

membiarkan hal ini terlalu lama, hanya untuk menuruti sifat aneh Hye ri yang menganggap ini adalah 

permainan detektif. Minho mati! Dan itu tidak lucu. 

“Ini pesan kematian,” ujar Hye ri dan sukses membuat keinginan Key untuk menelepon polisi 

menguap. Pesan kematian? Apa-apaan ini? Ini sungguh tidak lucu! Key berjalan mendekati Hye ri, sementara 

ponsel itu kembali ia masukkan ke saku denimnya. Ia menatap yeoja yang terlihat serius mengamati sesuatu 

dalam secarik kertas yang terbuat dari perkamen. 

Hye ri menyodorkan kertas itu saat Key berada di sampingnya, membuat alis Key bertautan saat 

melihat sesuatu yang tertulis di sana. Sebuah lingkaran di baris pertama,  dan dua angka di baris kedua – 1, 12. 

Key dan Hye ri saling berpandangan, otak mereka segera sibuk memikirkan apa makna pesan kematian yang 

ditinggalkan Minho. Tapi pikiran Key sangat kacau, ia tidak bisa tenang untuk memikirkan apa yang dimaksud 

Minho dalam pesannya. 

“Sebaiknya kita pergi dan melapor polisi Hye ri-ya. Ini pembunuhan.” Tanpa menunggu persetujuan 

dari Hye ri, Key segera berjalan menuju pintu. Meraih kenop pintu yang entah sejak kapan tertutup. 

Klek... klek... klek… 

Key mulai panik saat ia tidak bisa membuka pintu dan tak lama ia menyadari bahwa mereka berdua 

terkunci dalam ruangan itu. “Heiii!!! Yang di luar sana! Buka pintu!! Hei Lee Jinki!!! Ini tidak lucu!!! Buka 

pintunya!!!!” teriak Key tak sabaran, lantas ia menggedor-gedor pintu. Tapi hasilnya nihil, tak ada siapa pun di 

luar sana. 

Key menendang pintu setelah beberapa menit ia berteriak dan menggedor-gedor pintu frustasi. 

“Tenanglah Key, jangan membuatku takut.” Key menolah ke arah Hye ri, ia baru sadar bahwa ia sempat 

melupakan Hye ri. Yeoja itu terlihat tenang, duduk bersila di bawah jendela yang berada di seberang meja, 

kepalanya tertunduk mengamati kertas perkamen yang dipegangnya. 

“Kita terkunci, pelakunya sengaja melakukan ini.” Hye ri mengangkat wajahnya, menatap Key 

kemudian beranjak.  

“Semua jendela terkunci dan tidak bisa dibuka dari dalam.” Hye ri memutar-mutar kenop jendela 

yang terkunci rapat. “Ini telah direncanakan Key, ruangan ini terletak di ujung bagian rumah yang menjorok ke 

kebun belakang. Kau ingat? Di kebun belakang ada banyak pohon dan bahkan seingatku ada hutan kecil.  

Ponsel kita di luar service area!” Hye ri mengacungkan ponsel flip ungunya. 

Key merogoh saku denimnya, mengambbil ponsel yang sempat disimpannya kembali di sana. That’s 

right! Semua yang dikatakan Hye ri benar, ponsel nya di luar service area. Key mengerang tertahan, hatinya 

takut sekaligus kesal. Siapa yang berbuat seperti ini? Bagaimana jika pelakunya juga telah membunuh yang 

lain? Juga merencanakan membunuh ia dan Hye ri? 
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Hye ri mendekati Key, kemudian meraih kedua tangan Key. “Percayalah aku sangat takut Key, aku 

ingin pulang. Tapi mungkin ini sebuah permainan dari pelakunya, jika kita bisa memenangkan permainan ini, 

kita bisa pulang.” Lalu yeoja itu berhambur ke pelukan Key, memeluk Key erat. 

Jantung Key kembali berdebar, debaran ketakutan dan rasa senang. Bercampur aduk membuatnya 

merasa aneh. Kedua tangan Key bergerak perlahan, mengumpulkan keberanian untuk memeluk yeoja yang 

sangat ia sukai. Dan itu membuatnya merasa lebih baik, rasa takutnya tadi mulai menguap. Ia baru menyadari 

betapa pecundang nya ia saat ketakutan dan panik seperti tadi, harusnya ia melindungi Hye ri, bukan 

sebaliknya. 

“Ayo kita pecahkan bersama-sama, kita akan pulang bersama.” Hye ri melepaskan dirinya dari 

pelukan Key, mengusap air mata yang menetes di wajahnya seraya tersenyum memandang Key.  

“Uljima, aku akan membawamu pulang. I promise,” ucap Key mantap, kemudian ikut mengusap air 

mata Hye ri. Membuat keduanya tersenyum malu. 

*** 

Key dan Hye ri kini duduk bersila di bawah jendela di seberang meja, seperti sedang mengerjakan 

tugas kelompok, keduanya sibuk memikirkan apa makna di balik pesan kematian Minho. Beberapa 

kemungkinan sempat terpikirkan oleh mereka menganai lingkaran dan angka 12, 5 itu. 

“Kurasa 12,5 itu adalah waktu kematian. Mungkin Minho sempat melihat jam saat pelaku telah 

berada di hadapannya dan menodongkan pistol padanya,” ungkap Key untuk yang entah keberapa kalinya. Hye 

ri mengernyitkan dahi. 

“Lalu, apa jam 12.5 bisa menunjukkan pelakunya?” Ia menatap Key. 

“Mungkin pelaku nya adalah orang yang datang pada jam 12.5,” terang Key, hanya itu yang 

terpikirkan olehnya. Petunjuknya terlalu sedikit, selain itu ia masih memikirkan apa makna lingkaran pada baris 

pertama yang ditulis Minho.  

“Bagaimana kita tahu siapa yang datang jam 12.5? Lagi pula siapa saja bisa datang pada jam itu Key,” 

sergah Hye ri, sejak tadi pikirannya selalu menolak pendapat Key. “Selain itu lingkaran ini sangat 

membingungkan.” Hye ri menunjuk lingkaran yang digambar Minho sambil memonyongkan bibirnya kesal. 

“Hye ri-ya, apa dalam seri detektif yang kau baca ada pesan kematian seperti ini? Mungkin Minho 

menirunya dari seri detektif,” ungkap Key frustasi, tak ada lagi yang terpikirkan olehnya mengenai lingkaran 

dan angka 12,5 itu. 

Hye ri menatap Key kecewa, kemudian menggelengkan kepalanya perlahan. “Aku suka permainan 

detektif, tapi itu hanya permainan Key. Tidak seperti ini, ini membuatku takut.” Hye ri memberengut kecewa, 

kemudian menundukkan wajahnya. 

Key menangkup wajah Hye ri agar menatapnya “It’s okay, kita akan memecahkannya bersama. There 

is no need to be worry, as long as we are together,” ucap Key, membuat Hye ri semakin menundukkan 

wajahnya—menyembunyikan semburat merah di wajahnya. 
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Keduanya segera memfokuskan diri pada ketas perkamen tadi, salah tingkah dengan kelakuan mereka 

barusan. Dengan jantung berdebar Key berusaha kembali berpikir mengenai apa makna dari pesan kematian 

Minho. 

“Jika kode-kode ini mengarah pada nama atau profesi seseorang. Kita bisa mulai memikirkan siapa 

saja tamu yang akan datang hari ini,” ucap Hye ri. 

“Aku tidak tahu siapa saja yang diundang Jinki selain kita berlima. Aku, kau, Jjong, Minho dan 

Taemin,” terang Key, ia kembali memperhatikan lingkaran yang dibuat Minho dalam kertas. 

“Ah! Benar, hanya kita berlima,” gumam Hye ri lesu. 

“Ne, hanya kita berlima. Tidak ada yang- Hei!!!” Key menatap Hye ri, memperlihatkan kertas 

perkamen yang sedari tadi membuat kepala mereka pusing. 

“Look! Ini adalah angka! Bukan lingkaran!” Key menunjuk lingkaran dalam kertas. 

Hye ri mengernyitkan dahi “Ini adalah angka Hye ri-ya, angka dalam Sino Korea yang berbunyi ‘O’,” 

lanjut Key makin tak sabaran. 

Hye ri membulatkan kedua matanya saat menangkap apa yang dimaksud Key. “Maja! Ini angka! 

Angka dalam Sino Korea yang berbunyi ‘O’ “ . Tentu saja keduanya sudah tahu angka berapa itu, tapi hanya 

untuk memastikan, keduanya menghitung dalam hati bersamaan. Menghitung mulai dari angka satu dalam 

Sino Korea. Il (1), I (2), sam(3), sa(4), O(5). 

“Lima?” keduanya menyebutkan angka itu secara bersamaan dengan pikiran masing-masing. 

“Key apa itu artinya…” Hye ri menggantungkan kalimatnya, menatap Key penuh ketakutan.  

“Kurasa itu benar Hye ri-ya, pelakunya ada di antara kita berlima. Tamu-tamu yang diundang Jinki.” 

Sorot mata Key meredup, suaranya terdengar pelan. Keduanya sempat tertegun dengan temuan mereka 

sementara jantung mereka berdebar kencang, hanya ada dua orang yang tersisa yang mungkin menjadi 

pelaku- Jonghyun dan Taemin. 

“Jika benar lingkaran itu adalah angka, kenapa Minho menulis angka lima dalam Sino Korea? Mengapa 

ia tidak menulisnya dalam native Korea agar mudah ditebak bahwa lima yang dimaksud adalah jumlah tamu 

undangan?” tanya Key yang lebih pada dirinya sendiri. 

“Ani! Justru Minho sangat cerdas Key. Jika ia menulis angka lima dalam native Korea, pelakunya bisa 

saja segera menyadari bahwa itu adalah pesan kematian yang ditinggalkan Minho yang mengarah padanya 

kemudian menghilangkannya,” terang Hye ri, meniru ucapan tokoh utama dalam salah satu seri detektif 

favoritnya. 

“Sebaiknya kita memikirkan angka 12, 5 ini.” Key berusaha mengalihkan pembicaraan. 

“Dua belas dan 5, angka 12 dan 5… nama… seorang tamu... Kim Jonghyun... Lee Taemin…KJ... LT…,” 

gumam Hye ri tak jelas, pikirannya terus menerka apakah angka 12 dan 5 itu bisa menyusun sebuah nama 

antara Kim Jonghyun dan Lee Taemin. 
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Berbeda dengan Hye ri, Key justru memikirkan apa angka 12 dan 5 itu juga merupakan kode dari 

angka atau huruf. 

“Key! Kurasa ini alfabet!” pekik Hye ri tiba-tiba, membuat konsentrasi Key buyar. Ia menatap Hye ri 

penuh tanya. 

“Angka 12 adalah alfabet L, dan alfabet ke 5 adalah E. But it doesn’t make sense. Apa huruf L itu 

menunjukkan Lee Taemin? Lalu apa artinya huruf E?” Hye ri memberengut kecewa, ternyata memecahkan 

teka-teki tidak semudah dalam seri detektif yang selalu dibaca atau ditontonnya. Dalam seri, para detektif itu 

selalu dengan mudah menemukan jawaban atas petunjuk kecil yang ditinggalkan korban atau pelaku. 

“Huruf E double bisa dibaca I (Lee), tapi seharusnya Minho menulis 5 kuadrat atau 55 jika pelakunya 

adalah Taemin,” gumam Hye ri pada dirinya sendiri. 

Key diam, melanjutkan pemikiran-pemikirannya yang sempat buyar tadi. Tapi ia tidak bisa fokus, apa 

yang diucapkan Hye ri sedikit banyak mengganggu pikirannya. Dan hasilnya, Key justru memikirkan alfabet 

yang dikatakan Hye ri. 

“Double E, 5 kuadrat atau 55 akan menjadi ambigu Hye ri-ya. Kau tahu siapa saja yang bermarga 

Lee?” Kalimat itu meluncur begitu saja dari mulut Key, ia mengucapkannya tanpa sedikit pun menatap Hye ri 

dan tetap sibuk dengan pemikirannya. 

“L dan E. Apa itu menunjukkan status atau kegemaran? Alfabet L dan E, alfabet ke 12 dan 5… 12, 

5…berhubungan dengan Sino Korea, native Korea…- ya Tuhan! Kita sudah tahu pelakunya Hye ri-ya!!” pekik 

Key, ia beranjak dari duduk bersilanya. Menatap Hye ri dengan penuh ketakutan, membuat yeoja itu berjengit 

dan ikut beranjak. Ia memandang Key tak sabaran karena otaknya belum menemukan apa yang dipikirkan Key. 

“Nugu? Siapa pelakunya?” tanya Hye ri. 

“Kau benar! 1 dan 12 adalah alfabet, berhubungan dengan lingkaran di baris pertama yang berarti 

angka lima dalam Sino Korea,” terang Key dengan suara bergetar, pikirannya masih belum bisa menerima 

bahwa pelaku nya adalah orang itu, bagaimana bisa? Apa motifnya? 

“Siapa? Siapa L dan E?” Hye ri semakin tak sabaran. 

Key mendekat ke arah Hye ri, matanya menyapu setiap penjuru ruangan seolah mencari sosok lain 

selain Hye ri. Hye ri hanya diam saat Key terus merengsek mendekatinya, kedua tangannya seolah mendekap 

Hye ri, kemudian wajahnya berhenti tepat di samping telinga Hye ri. 

“Dua belas dan 5 adalah alfabet dalam bahasa Korea, bukan bahasa Inggris. Alfabet ke-12 adalah Thiet 

(T) dan alfabet ke-5 adalah Mieum (M). That’s right! Pelakunya adalah-“ 

“Taemin,” bisik Hye ri, seiringan dengan Key yang menjauh darinya. Keduanya saling menatap tak 

percaya. Benarkah Taemin yang menembak kepala Minho? Kenapa? 

Klek. Tiba-tiba terdengar suara kenop pintu, membuat Key dan Hye ri menoleh ke sumber suara 

bersamaan. Keduanya berpandangan sebelum Hye ri mengendap menuju pintu. 
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“Wait! Biar aku saja, kau tetap di belakangku.” Key menahan Hye ri, kemudian berjalan hati-hati di 

depan Hye ri. Key terus mengendap, ia bahkan menahan nafas saking takutnya. Siapa itu? Apa Lee Taemin? 

Ataukah teman-teman yang lainnya? 

Key menjulurkan tangan kanan nya pada kenop pintu, mata dan telinganya tetap awas. Ia tidak boleh 

melewatkan sesuatu apapun. Pikirannya semakin melayang pada fantasi menakutkan yang sangat liar, 

bagaimana jika seseorang telah berdiri tepat di depan pintu dan menodongkan pistol tepat di depan 

kepalanya? 

Dengan tangan gemetar Key memutar kenop pintu, kemudian mendorongnya pelan hingga 

menimbulkan suara berderit.  

Tidak ada siapa pun, mereka hanya mendapati ruang tengah yang sepi seperti saat beberapa menit 

yang lalu. Key sempat melirik lagi mayat Minho sebelum ia melangkah keluar. Kasihan Minho! Ia harus segera 

menelepon polisi dan ambulan. 

“Taemin-ah? Kau di sana?” teriak Key, ia ingin memastikan bahwa Taemin lah yang barusan membuka 

kunci pintu di mana ia dan Hye ri terjebak. Tak ada jawaban apapun. “Jinki-ya, itu kau?” teriak Key lagi, kali ini 

ia memanggil nama Jinki. Tak ada sahutan apapun. Key menarik Hye ri tak sabaran menuju pintu depan, 

rasanya ingin segera berlari dan meninggalkan rumah Jinki. 

Klek..klek…klek… 

“Andwae! Jangan katakan…” Key mengerang frustasi sambil terus berusaha membuka pintu. Tapi ia 

tidak mendapatkana apa yang diinginkannya, pintu depan telah terkunci. 

“Key!” pekik Hye ri dari belakang, membuat Key menoleh. Matanya segera menatap sosok yang 

berkelebat dengan cepat dari arah ruang tengah ke kebun belakang. Ia kemudian menatap Hye ri sekilas 

sebelum berlari mengikuti sosok itu ke kebun belakang. Hye ri mengekor, pikirannya menebak apa yang akan 

mereka lihat di kebun belakang. 

Key membuka pintu kaca yang menjadi akses menuju pintu belakang, dengan hati-hati melangkah 

menuju kebun belakang. Sepi, yang didapatinya hanyalah perlengkapan pesta yang cukup mewah. Dua buah 

meja bertaplak rapi dan gelas yang disusun membentuk piramida, beberapa jenis makanan bahkan telah 

terhidang di meja yang satunya lagi. Sesuatu yang tak terduga memang telah terjadi.  

Mata Key menyapu kebun belakang dengan seksama, mencari sosok yang berkelebat tadi dan 

menghilang di sini. Pastilah itu seseorang, Taemin kah? Mata Key terhenti saat ia melihat sosok yang terbaring 

di atas rumput kebun tak jauh dari ruangan di mana Minho ditemukan tewas. Hye ri berlari lebih dulu “Key! Itu 

Taemin!” teriak Hye ri saat ia telah berada di dekat tubuh Taemin. 

Key berlari mendekati Hye ri, nyaris saja ia menjangkau Hye ri saat yeoja itu berbalik dan menatap Key 

penuh ketakutan—sama seperti saat ia menyadarai Minho telah tewas. “T... Tae... Taemin tewas.” Suara Hye ri 

bergetar, satu tangannya ia selipkan ke saku jaket kulitnya seolah menyimpan sesuatu. 

Key terbelalak, lidahnya tercekat hingga tak ada satu pun kalimat yang keluar dari mulutnya. Apa 

yang sebenarnya terjadi? pikir Key. 

TBC 
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Clue – Part 2 

 

Key menatap tubuh Taemin yang terlihat mengerikan. Namja yang selama ini sering tertawa dan 

berlari ke sana ke mari itu telah tewas dengan cara yang mengerikan. Tubuhnya setengah tertelungkup ke 

rumput, lehernya dijerat tali tambang yang putus di bagian ujungnya, sementara ujung lainnya masih 

tergantung pada pinggiran pipa besi yang memanjang mengikuti bentuk dinding ruang kerja tuan Lee, sebuah 

kursi kayu terjatuh di samping tubuh Taemin. 

“Si... siapa yang melakukannya?” tanya Key dengan suara bergetar, matanya tak kuasa menahan 

benda cair yang membuat pandangannya buyar. 

Hye ri menatap Key iba, ia merangkul Key dan berusaha menenangkan Key dengan memeluk namja 

itu. Hye ri tetap memeluk Key, sementara matanya liar menjelajahi seluruh kebun belakang. Mencari-cari jika 

ada sesuatu atau petunjuk yang bisa membuat mereka segera tahu apa yang sedang terjadi. 

“Ya Tuhan Key! Kurasa ini permainan yang sama,” ujar Hye ri saat sesuatu di dekat tubuh Taemin 

tertangkap oleh kedua bola matanya. Ia melepaskan pelukannya, kemudian beranjak begitu saja memungut 

secarik kertas yang digenggam Taemin. 

Kertas itu terlihat sedikit lusuh dan kusut, kelihatannya karena Taemin menggenggamnya begitu kuat. 

Hye ri membaca apa yang tertulis di sana, kemudian mendekati Key dan memperlihatkannya. Dalam kertas 

berwarna putih itu tertulis. 

 

Key Hyung, I know you’ll come to me. 

Just tell my Mom and Dad that I love them so much. 

Here I’m, ending my life. I just can’t live this life any longer. 

 

Key merasa kepalanya berputar-putar, pandangannya sedikit kabur karena air mata yang sempat 

terhenti tadi kembali menganak sungai di wajahnya. Ini sangat menakutkan, bagaimana bisa hal mengerikan 

ini terjadi? Padahal mereka datang untuk berpesta kebun. Dan surat yang barusan ia baca benar-benar 

membuatnya tersontak kaget, Taemin bunuh diri. Apa yang terjadi pada Taemin? Seingat Key, Taemin tidak 

pernah punya beban apapun dalam hidupnya. 

Hye ri kembali merangkul Key sambil mengawasi kebun sejauh yang ia bisa, entah mengapa ia merasa 

ada yang sedang mengawasi mereka. Seolah menunggu bagi mereka memecahkan teka-teki yang ditemukan, 

kemudian membuat teka-teki baru dan Hye ri tidak tahu di mana semuanya akan berakhir. 

“Taemin... mengakhiri hidupnya. Apa yang terjadi?” tanya Hye ri sendu, ia kembali melirik mayat 

Taemin di sampingnya. 

“Andwae! Taemin tidak mungkin melakukannya! Ia tidak punya alasan untuk mengakhiri hidupnya.” 

Key mengusap airmata nya kasar. Sementara Hye ri kembali tertegun, menatap tiap baris kalimat yang ditulis 

Taemin sebelum kematiannya. 

Hye ri berjengit saat menyadari sesuatu, ada yang aneh dengan kalimat-kalimat yang ditulis Taemin di 

sana. Terlalu rapi dan singkat bagi seorang Taemin yang ia kenal sangat tidak rapi dan sembrono. 
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“Key…” Hye ri menatap Key, membantu namja itu mengusap air matanya yang masih menetes. 

“…kurasa Taemin tidak bunuh diri,” lanjut Hye ri dengan suara tertahan, dan sukses membuat Key 

membulatkan kedua matanya. 

“Taemin tidak bunuh diri, tapi ia dipaksa untuk bunuh diri. Aku sependapat denganmu, Taemin tidak 

punya alasan untuk mengakhiri hidupnya,” terang Hye ri pilu, lantas ia melirik lagi tubuh kaku Taemin. 

Key menangkap apa yang dimaksud Hye ri, ia segera merebut kertas di tangan Hye ri. Sambil menyeka 

airmatanya, ia kembali membaca tiap baris kalimat yang ada di sana. Sementara otaknya mulai bekerja, 

mencari tahu apa yang janggal dalam tulisan Taemin. 

Kalimat-kalimat itu memang terlalu rapi dan singkat bagi seorang Lee Taemin, dan tentu saja Taemin 

tidak mungkin bisa merangkai kalimat sebaik itu. Key menggumamkan kalimat yang ada dalam kertas. 

“Arrgghhh!!! Apa maksudnya ini?” Key mengacak rambutnya, mengerang frustasi karena tidak 

kunjung menemukan apa yang ditinggalkan Taemin dalam tulisan itu. 

“Sshhh! Tenang Key, kau harus tenang. Ayo kita pikirkan bersama.” Hye ri menuntun Key menuju 

kursi-kursi kayu yang tertata rapi di dekat meja yang dipenuhi makanan. Tak lama mereka duduk, dan mulai 

memikirkan lagi pesan kematian yang ditinggalkan Taemin. 

Key menjelajah setiap huruf yang ada di sana, kalau-kalau ini petunjuk serupa seperti yang 

ditinggalkan Minho. Kemudian mencoba menghitung angka-angka yang sesuai dengan alfabet yang berurut 

dari awal kalimat hingga akhir. Tapi itu terlalu rumit! Dan Key tetap tidak menemukan apapun. 

Tapi ia tidak mau menyerah dan kembali memikirkan banyak kemungkinan dari kalimat-kalimat itu. 

“Me, much, longer,” gumam Key mengucapkan kata terakhir di tiap baris, kemudian memikirkan apa yang bisa 

ia dapat  dari tiga kata itu. Nihil. Key kembali mengerang frustasi, ini lebih sulit dari pesan kematian yang 

ditinggalkan Minho. 

Minho? Wait! Key baru saja mengingat sesuatu yang seharusnya ia ingat sejak tadi. Jika dalam pesan 

kematiannya Minho menujukkan bahwa pelakunya adalah salah satu di antara lima tamu undangan Jinki. 

Selain ia dan Hye ri, maka sisanya adalah Taemin dan Jonghyun. Dan kini Taemin tewas, maka satu-satunya 

orang yang patut dicurigai hanyalah Jonghyun. Tapi bagaimana jika ini berbeda dari petunjuk Minho? 

Bagaimana jika ternyata Jinki lah yang melakukannya? Tapi kenapa? 

Key kembali mengerang frustasi saat Hye ri yang sedari tadi diam mulai membuka mulutnya. “Key, 

aku tahu siapa pelakunya! Taemin menyebutkan namanya dalam pesan kematiannya,” ucap Hye ri, ia menatap 

Key penuh kengerian. 

“Nugu?” tanya Key tak sabaran, ia tidak mau berpikir lagi mengenai apa yang dikatakan Taemin dalam 

pesan kematiannya. 

“Coba perhatikan tiga baris kalimat ini.” Hye ri mendekat ke arah Key agar bisa berbagi kertas milik 

Taemin. Key mengikuti instruksi Hye ri, tapi ia tetap tidak menemukan apapun di sana. 

“Perhatikan kata awal di setiap barisnya,” terang Hye ri lagi, berusaha membimbing Key untuk 

memahami temuannya. 

“Key, Just, Here.” Key membaca kata pertama di setiap baris dan tetap tidak menemukan apapun. Ia 

melirik Hye ri, menandakan agar yeoja itu melanjutkan temuannya. 
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“Lihatlah, tiga alfabet di awal tiap kata. Itu menunjukkan inisial pelakunya,” ucap Hye ri dengan suara 

bergetar. 

“K, J, H,” gumam Hye ri pelan, kemudian menatap Key yang membeku di tempatnya. Key menatap 

Hye ri dengan mata terbelalak, kemudian menggeleng tak percaya. “Kim…Jonghyun,” gumam Key. 

Krosaakkk 

Sebuah suara membuyarkan pikiran mereka yang semakin kacau. Suara itu berasal dari dalam rumah. 

Keduanya menoleh ke sumber suara, kemudian kembali saling berpandangan. Berusaha acuh tak acuh pada 

apa yang mereka dengar. Sementara Key sendiri ingin segera melarikan Hye ri keluar dari rumah ini. 

“Sebaiknya kita pulang sekarang dan melapor polisi!” Key beranjak dari kursinya, membiarkan Hye ri 

berlarian kecil mengejarnya. Key menerobos pintu kaca begitu saja, berjalan gusar ke dalam rumah. 

“Key tunggu!” teriak Hye ri dari belakang, tapi Key tidak mempedulikannya dan terus berjalan menuju 

pintu depan. Langkah Key terhenti saat ia melihat sosok yang berkelebat dari samping tempatnya berdiri. 

Begitu cepat seperti angin. 

“BERHENTI MEMPERMAINKANKU!!!” teriak Key, ia yakin sosok itulah yang melakukan semua ini. Kim 

Jonghyun?! Yah, Kim Jonghyun. Meskipun Key tidak tahu mengapa si kepala dino itu melakukan ini semua? 

Apa selama ini sahabatnya itu adalah seorang maniak? 

“Key! Kita sedang diawasi, seseorang mengawasi kita.” Hye ri menahan tangan Key saat namja itu 

hendak berlari dengan gusar mengejar sosok yang berkelebat itu. Key memandang Hye ri dengan tatapan yang 

seolah mengatakan, ‘apa?’. 

“Kita diawasi sejak kita masuk ke rumah ini Key, kau tidak merasakannya? Dia ingin kita mengikuti 

permainannya,” terang Hye ri, berusaha menahan emosinya karena Key tidak bisa menenangkan dirinya. 

“Lalu apa? Apa yang akan terjadi pada kita jika kita mengikuti permainannya Hye ri-ya? Apa kau tidak 

merasa bahwa kita pun akan mengalami hal yang sama seperti Minho dan Taemin?” Kalimat itu meluncur 

begitu saja dari mulut Key, itulah yang sedari tadi terus berputar dalam kepalanya. 

Hye ri diam, setengah menundukkan kepalanya karena ucapan Key. Sejurus kemudian Key menyadari 

bahwa yeoja itu menangis. “Min Hye ri aku tidak bermaksud-“  

Ucapan Key terpotong oleh Hye ri yang segera menyambarnya, “aku tahu Key, aku tahu ini bukan 

permainan dan ini sama sekali tidak lucu! Tapi kita terjebak di sini! Kita harus melakukan sesuatu untuk 

menyelamatkan teman-teman kita yang masih tersisa,” terang Hye ri terisak, lantas tangisnya pecah. 

Key membenamkan Hye ri dalam pelukannya, yeoja itu ada benarnya. Ini bukan saatnya untuk 

menjadi egois atau menjadi pengecut. Yang perlu ia lakukan adalah menyelesaikan permainan ini lalu 

mengantar Hye ri pulang. Yeah! Key tidak peduli lagi apa Hye ri menyukainya atau tidak, yang terpenting 

adalah yeoja itu tidak terluka satu inci pun. 

“Shhh, mianhae. Ayo kita lanjutkan permainan ini sampai selesai, lalu aku akan mengantarmu 

pulang.” Key menangkup wajah Hye ri, kemudian mengusap air mata yang menetes di wajah Hye ri. 

“Itu bukan pesan kematian Key! Itu adalah pola kematian. Nama yang tertulis dalam kertas bukan lah 

nama-nama pelaku, melainkan nama korban berikutnya!” terang Hye ri lagi dan semakin terisak. 

Key diam, matanya masih menatap Hye ri tapi pikirannya sibuk memikirkan apa yang diucapkan Hye 

ri. That’s right! Itu adalah pola kematian, yang ditulis Minho dalam pesannya adalah nama Taemin, tapi tak 
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lama Taemin ditemukan tewas. Dan jika yang ditulis Taemin dalam pesannya adalah Jonghyun, maka Jonghyun 

lah korban berikutnya. 

Keduanya saling berpandangan tanpa arti, sibuk dengan pikiran masing-masing. Dan saat itu lah Key 

semakin menyadari bahwa ia bukan hanya menyukai Hye ri, tapi juga menyayanginya sepenuh hati. Dan itu 

membuat Key begitu senang, hingga ia merasa ia akan meledak saat itu juga. Hye ri masih memandangi Key 

dengan kedua mata sembabnya saat tiba-tiba wajah Key mendekat ke arahnya. 

Prraanggggg…. Bruuukkkk…. 

Suara itu terdengar saat Key nyaris saja melakukan hal yang tidak tepat. Keduanya mendongakkan 

kepala ke sumber suara di lantai dua. 

Keduanya kembali bertatapan, seolah mengatakan bahwa permainan kembali dimulai. Key 

melepaskan pelukannya, kemudian berjalan perlahan menuju tangga di sudut ruang tengah. Ia berjalan sambil 

menggenggam tangan Hye ri erat. Mereka mulai menaiki tangga mahogani yang dilapisi karpet merah 

perlahan, sambil menahan rasa takut yang semakin memuncak setiap detiknya. 

Key menarik nafas dalam saat ia tiba di anak tangga teratas, kemudian melirik Hye ri lagi sebelum ia 

berjalan ke satu-satu nya lorong yang ada di sana. Yeah! Lorong yang akan membawanya ke beberapa kamar 

yang ada di sana, termasuk kamar Jinki. 

Mereka terus mengendap hingga tiba di hadapan beberapa pintu. Key mengira-ngira pintu mana yang 

berada tepat di atas ruang tengah. Dan pikirnnya tertuju pada dua kamar yang ia tahu adalah kamar Jinki, dan 

ruang santai. Key masih menimbang ke kamar mana ia harus masuk terlebih dahulu saat pintu kamar Jinki tiba-

tiba terbuka perlahan, memberikan sedikit celah. 

Key kembali melirik Hye ri yang terlihat ketakutan. Sejenak Key sempat terdiam, menimbang apa 

benar ia akan mengikuti permainan sejauh ini? Tapi kebimbangannya segera hilang saat ia kembali mengingat 

Hye ri, ia harus segera menyelesaikan permainan ini dan mengantar Hye ri pulang. 

Dengan kaki gemetar Key melangkah menuju kamar Jinki, mendorong pintu agar memberikan celah 

lebih besar untuk tubuhnya. Lagi-lagi langkah Key tertahan hanya beberapa langkah dari pintu, sementara Hye 

ri segera menyembunyikan wajahnya di punggung Key. 

Jonghyun tergeletak di atas lantai, kepalanya mengeluarkan darah hingga mengucur di lantai. 

Sementara pecahan porselen berserakan di sekeliling tubuhnya. Seseorang telah memukul kepalanya. 

Tanpa pikir panjang lagi, Key segera mendekati tubuh Jonghyun. Rasanya ia tidak perlu menunggu Hye 

ri untuk memeriksa apakah Jonghyun tewas atau tidak. Ia sangat yakin bahwa Jonghyun sudah tewas. 

Mata Key menjelajahi Jonghyun dan benda-benda di dekatnya, mencari-cari petunjuk yang 

seharusnya ditinggalkan Jonghyun. Ani! Petunjuk yang dibuat pelaku dan seolah dibuat oleh korban. Key 

menahan nafas saat ia menemukan goresan darah di dekat tangan kiri Jonghyun, perlahan ia mendekat agar 

bisa membaca apa yang ditulis si kepala dino di sana. Sementara pikirannya semakin kacau , menerka nama 

siapa lagi yang tertulis di sana. 

Key berjongkok di kiri Jonghyun, memiringkan kepalanya sambil menyipitkan mata. Kemudian 

mengernyitkan dahi setelah membaca apa yang tertulis di sana. Petunjuk Jonghyun benar-benar berbeda dari 

yang sebelumnya. 
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Hye ri berhambur ke arah Key, ikut berjongkok di samping Key dan membaca apa yang tertulis di 

sana. Tulisan itu berwarna merah, seolah ditulis oleh darah dan berbunyi ‘Kitchen’. Hye ri ikut-ikutan 

mengerutkan dahinya saat membaca kata ‘Kitchen’ yang ditulis dalam huruf Korea itu  (Ki-tchin). 

Mereka saling berpandangan. “Ini bukan petunjuk nama Key, ini tempat. Semuanya akan berkakhir di 

sana,” ucap Hye ri. 

Pikiran Key semakin kacau, mengapa bukan inisial nama yang tertulis dalam pesan? Bukankah masih 

ada ia, Hye ri dan Jinki yang tersisa jika pelakunya adalah seorang maniak. Mengapa yang tertulis justru dapur? 

Jangan jangan…. 

“Ayo kita ke sana Key. Semuanya akan segera berkahir.” Hye ri beranjak dan hendak berjalan ke luar 

kamar, membiarkan Key yang masih sibuk dengan pikirannya. Key berjengit saat sesuatu berkelebat dalam 

pikirannya. “Hye ri-ya, kau sungguh tidak memikirkan apa yang kupikirkan?” Hye ri menahan langkahnya, 

kemudian berbalik dan menatap Key seolah menunggu Key melanjutkan penjelasannya. 

“Mengapa bukan inisial nama yang tertulis dalam pesan jika nyatanya masih ada aku, kau dan Lee 

Jinki yang tersisa? Kau tidak berpikir siapa pelaku nya jika kita digiring menuju dapur? Bukankah ini sebuah 

jebakan?” terang Key panjang lebar, membuat Hye ri tertegun. 

“Kita harus ke sana Key, bagaimana jika sesuatu terjadi pada Jinki di sana? sama seperti Minho, 

Taemin dan Jonghyun?” Hye ri bersikeras dengan pendiriannya untuk pergi ke dapur, sesuai dengan petunjuk 

yang ditinggalkan Jonghyun. Dan hal itu tiba-tiba kembali mengingatkan Key pada sesuatu yang membuatnya 

tak bisa tidur semalam. Apa benar Hye ri menyukai Jinki? Aish!  

Key akhirnya terpaksa mengikuti Hye ri yang telah berjalan lebih dulu menuju dapur. Hye ri berjalan 

begitu cepat, seolah seluruh ketakutannya hilang begitu saja. ia terlihat santai dan tidak sewaspada 

sebelumnya. Apa karena ia begitu yakin bahwa permainan ini akan selesai di dapur? 

*** 

Kini keduanya berdiri di depan pintu dapur, hanya diam menatap pintu putih itu. Key masih diam di 

belakang Hye ri, menunggu yeoja itu membuka pintu dan mempersiapkan diri dengan apa yang akan 

ditemukan mereka. Semoga saja itu bukan hal buruk, batin Key.  

Key dapat mendengar Hye ri menghela nafas, yeoja itu  kemudian berbalik, menatap Key. “Sebaiknya 

kau yang membuka pintu Key.” Kemudian ia berjalan ke belakang Key, mendorong Key agar membuka pintu 

dapur. 

“Aish! Hye ri-ya kenapa kau—sebaiknya kita pergi saja, aku benar-benar takut.” Key melirik Hye ri 

yang ada di belakangnya, memandang lagi wajah ketakutan yeoja itu.  

Key menarik nafas dalam, sebelum ia mengulurkan tangannya untuk memutar kenop pintu. Semoga 

ini yang terakhir dan semuanya tidak semakin buruk. Hatinya akan merelakan Minho, Taemin dan Jonghyun 

yang tewas dengan cara yang tidak wajar, asalkan semuanya berakhir di pintu ini. Key merasa terlalu takut dan 

lelah karena kerakutannya itu. 

Kreeetttt 

Key mendorong pintu perlahan, matanya bersiap melihat pemandangan apa yang ada di sana, 

sementara jantungnya berpacu semakin cepat. 
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“SAENG IL CHUKHAHAE!!!!” Suara itu terdengar begitu Key membuka pintu dapur. Ia mendapati Jinki, 

Taemin dan Minho di sana. Mereka memakai topi ulang tahun yang terbuat dari kertas, memegang terompet 

kecil yang akan nmengeluarkan gulungan kertas saat ditiup. 

Key membekap mulut dengan kelima jari tangan kanannya, apa-apaan ini? Matanya berkaca-kaca saat 

melihat Minho dan Taemin tersenyum ke arahnya. Tidak bisa dibayangkan betapa senangnya Key melihat 

Minho dan Taemin baik-baik saja, tidak terbujur kaku mengenaskan seperti yang dilihatnya sekitar satu jam 

yang lalu. 

Mata Key beralih pada kue tart putih yang dipenuhi stroberi di atasnya. Ya Tuhan! Bagaimana bisa ia 

tidak ingat bahwa hari ini adalah ulang tahunnya? Aish! Pastilah ini karena kedekatan Hye ri dan Jinki yang 

terjadi secara tiba-tiba, membuat Key panik dan melupakan banyak hal. 

“Saeng il chukhae,” ucap sebuah suara dari belakang Key, Key menoleh dan mendapati si kepala dino 

berjalan ke arahnya sambil menggosok-gosok rambut dengan handuk basah. 

“Jjong!” pekik Key tertahan tangis, ia begitu bahagia melihat jjong baik-baik saja. Key tidak tahu 

bagaimana menggambarkan rasa senangnya karena hal mengerikan yang ia alami satu jam yang lalu adalah 

permainan konyol. 

“Saeng il chukhahae, Key. Apa aku keterlaluan?” tanya Hye ri, ia tersenyum kemudian mendekati Key. 

Key hanya mengangguk-anggukan kepalanya kemudian berhambur ke arah Hye ri, membenamkan dirinya 

dalam pelukan Hye ri. 

“Mianhae, aku hanya bercanda. Kau benar-benar ketakutan Key.” Hye ri membalas pelukan Key, ekor 

matanya menangkap bayangan Jinki yang tengah menatapnya. 

“Yaa Hyung? Kau ini ketakutan atau sedang mencari kesempatan?” celetuk Taemin, membuat yang 

lainnya tertawa geli. 

Key melepaskan dirinya dari Hye ri, kemudian mengusap lagi air matanya sambil memandangi 

sahabat-sahabatnya satu persatu. “Lain kali jangan lakukan permainan bodoh ini lagi!” tukasnya. 

“Haha, aku bahkan mengambil fotomu yang sedang ketakutan hyung.” Taemin mengacungkan 

Polaroid yang memperlihatkan Key dengan wajah begitu tegang di ruang tengah, sementara tangan kanannya 

terlihat menahan Hye ri yang ada di depannya. 

“Yaa! Berikan foto itu padaku!” Key mengejar Taemin yang sempat menjulurkan lidahnya kemudian 

berlari ke belakang Jonghyun. 

“Hentikan Taeminie! Hei! Kau tidak mau memeluk kami juga? Kenapa hanya Hye ri yang kau peluk? 

Kau tidak lihat kami sudah seperti ini? Jinjja! Darah mainan ini menjijikan.” Jonghyun memperlihatkan ekspresi 

seolah sedang marah, kemudian menunjukkan handuk putihnya yang telah dipenuhi warna merah.  

“Benar Key! Kenapa kau hanya memeluk Hye ri?” timpal Minho yang kemudian berjalan mendekati 

Key, diikuti Jinki dari belakang. 

“Ya Tuhan! Kalian yang terbaik dalam hidupku.” Key kemudian merangkul keempat sahabatnya 

bersamaan, seolah mereka adalah satu. 

Klik... sreettt… 

Hye ri berjalan mendekati meja, tangan kanannya mengibas-ngibas kan kertas Polaroid yang baru saja 

keluar dari kamera.  
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“Jyaa! Saatnya meniup lilin.” Hye ri meletakkan Polaroid tadi diantara tumpukan stroberi di atas kue. 

Kemudian mulai menyalakan lilin dengan pemantik api yang tergeletak di samping kue. Jinki berjalan ke arah 

Hye ri, menahan tangan Hye ri yang mengisyaratkan agar Hye ri memberikan pemantik itu padanya dan 

membiarkan Jinki yang menyalakan lilin. 

Key melangkah saat seluruh lilin menyala, menyelip di antar Jinki dan Hye ri. “Hei! Sepertinya aku 

mencium aura cemburu di sini. Tapi kurasa, kita semua sudah tahu siapa pemenang nya Jinki-ya,” ucap 

Jonghyun kemudian terkekeh bersama Minho dan Taemin. 

Key tidak menanggapi ucapan si kepala dino dan memilih berfokus pada kuenya. Ia menatap Polaroid 

yang memperlihatkan dirinya bersama keempat sahabat terbaiknya, kemudian memejamkan mata sambil 

tersenyum. 

“Key, jangan terlalu banyak meminta pada Tuhan! Ia pasti tahu apa saja yang kau inginkan,” desak 

Jinki saat Key tak kunjung selesai dengan ritual make a wish-nya. Key berdecak kesal, sebelum akhirnya bersiap 

meniup lilin. 

“Saeng il chukhae, Hyung!!!” teriak Taemin saat Key meniup lilin, sementara yang lainnya sibuk 

meniup terompet. 

“Kajja! Aku sudah menyiapkan pesta kebun untukmu.” Jinki menatap Key, tangannya menunjuk ke 

arah kebun belakang.  

“Gomawo Jinki-ya, kau yang terbaik.” Kemudian Key memeluk Jinki. 

“Oh ya! Ngomong-ngomong, siapa yang merencanakan permainan bodoh tadi?” Key baru saja 

teringat pada biang kerok yang sukses membuatnya menangis. 

Jinki nyengir, memperlihatkan gigi kelincinya yang besar pada Key. “Yeoja itu juga terlibat Key! Dia 

otaknya.” Jinki menunjuk ke arah Hye ri yang tengah tersenyum pada Key, membuat Key luluh. Aish! Sudah 

Key duga, freak! 

“Mianhae Key, jeongmal mianhae. Perlu aku memelukmu lagi agar kau tidak ketakutan?” tanya Hye 

ri, ia kemudian mendekati Key, berusaha memeluk namja itu saat Jinki mencegahnya.  

“Yaa! Kau tidak perlu memeluknya lagi, Key akan ketagihan,” ucap Jinki ketus. 

“Ya sudah! Ayo kita ke kebun belakang. Taeminie kau bawa kuenya, dan oh! Eun young dan yang 

lainnya akan segera datang.” Jonghyun menatap lagi layar ponselnya dan terlihat seperti hendak menelepon 

seseorang. 

Semuanya berjalan beriringan menuju kebun belakang dengan suka cita. Kembali mempersiapkan 

beberapa hal kecil untuk merayakan ulang tahun Key yang penuh kejutan itu. 

*** 

Tiga puluh menit berselang, semuanya telah berkumpul di kebun belakang dan tengah menikmati 

pesta kecil ulang tahun Key. Hye ri melangkah menuju dapur untuk mengisi lagi water pitcher dengan jus jeruk. 

Hye ri mengisi water pitcher sambil bersenandung, pesta kecil ini begitu menyenangkan baginya. Bahkan Key 

tidak pernah jauh darinya, jika sudah seperti ini, Hye ri tinggal menunggu Key mengutarakan perasaannya. 

Pikiran itu membuat Hye ri tersenyum malu, wajahnya memanas begitu saja hanya dengan 

membayangkan wajah Key yang memeluknya, kemudian mengusap air matanya. Ide awal Jinki memang 
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daebak! Dengan berpura-pura membuat affair antara ia dan Jinki, sangat sukses membuat Key cemburu. 

Ternyata hanya Jinki yang bisa membuat Key cemburu. 

Hye ri hendak meninggalkan dapur saat sesuatu yang sempat dilupakannya kembali berkelebat dalam 

pikirannya. Ia lupa menanyakan pada Jinki mengapa namja itu mengubah skenario akhir dari permainan 

mereka? Seharusnya pesan kematian yang ditulis Jonghyun adalah nama Jinki dan Jinki akan ditemukan tewas 

di kebun belakang, sementara mayat Taemin akan hilang. 

Kata ‘Kitchen’ yang ditulis dalam huruf Korea (Ki-tchin) itu kembali muncul dalam benak Hye ri. 

Sejurus kemudian Hye ri berjengit, menyadari makna lain yang tersirat dalam pesan itu. Dalam pesan itu 

memang tertulis sebuah nama lain, tapi bukan nama Jinki seperti skenario yang telah mereka buat. 

Hye ri menaruh water pitcher ke atas meja, kemudian berbalik menatap sebuah pintu yang ada di 

dapur. Yeah! Jinki bilang itu adalah ruangan kunci, semua duplikat dari kunci yang ada di rumahnya ada di 

sana. 

Hye ri mengendap mendekati pintu ruang kunci, ia tahu pasti ada sesuatu yang disembunyikan Jinki 

dibalik digantinya skenario akhir mereka. Dan entah mengapa hal itu membuatnya takut, hanya ada satu nama 

yang dipikirkannya saat ini-Key. Yeah! Itu lah nama yang tertulis dalam pesan kematian yang terakhir. 

Dengan tangan gemetar Hye ri memutar kenop pintu, mendorong pintu seukuran tubuhnya. Hye ri 

tercekat melihat siapa yang ada di sana, ia bahkan tidak berpikiran bahwa dalam ruangan itu akan ada 

seseorang. “J.. .Jinki-ya, apa yang kau lakukan di sini?” tanya Hye ri mulai ketakutan, pikirannya mulai 

menerawang pada fantasi mengerikan. 

Jinki tersenyum, memegang tali tambang yang memang telah dipersiapkannya di ruangan kunci itu, 

sementara tangan yang satunya lagi memegang pisau dapur. “Aku tahu kau membaca pesanku.” Jinki kembali 

tersenyum dan itu membuar Hye ri takut. Jinki mulai mendekat ke arah Hye ri, membuat yeoja itu mundur 

beberapa langkah. 

“J... Jinki-ya, apa yang kau-“ Hye ri tidak dapat menyelesaikan kalimatnya saat Jinki menariknya ke 

dalam ruangan kunci. 

“Welcome Baby! You are mine! Kau tidak boleh menjadi milik Key!” Kemudian menutup pintu. 

*** 

Key baru saja selesai membicarakan bagaimana ia bisa mengikuti permainan bodoh yang dibuat Hye ri 

dan teman-temannya saat ia menyadari Hye ri menghilang. Ia berjalan mengelilingi kebun untuk mencari Hye 

ri, kalau-kalau yeoja itu sedang berbincang dengan pacar Jonghyun atau yeoja lainnya yang datang. Tapi nihil, 

yeoja itu tidak tampak di mata Key dan Hei! Ke mana Jinki? 

Key berlari menuju rumah, sementara otaknya berpikir ke mana dan sedang apa Hye ri. Apa yeoja itu 

tengah mempersiapkan permainan bodoh yang lain? Dan oh! mengapa Jinki juga harus menghilang. Key 

menyusuri rumah Jinki, hasilnya tetap nihil. 

Entah mengapa tiba-tiba matanya melirik dapur, mengingat lagi pesan kematian terakhir yang 

ditemukannya dan Hye ri. ‘Kitchen’ yang ditulis dalam huruf Korea (Ki-tchen). Ia sempat tersenyum, ternyata 

perkiraannya meleset. Padahal tadi ia berpikiran bahwa korban selanjutnya yang tertulis dalam pesan 

kematian adalah dirinya. Sama seperti suku kata pertama yang tertulis dalam pesan kematian itu ‘Ki’ yang juga 

sama dengan cara menulis namanya-Key. 
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Pemikiran itu tiba-tiba membuat Key berjengit. Apa Hye ri… kakinya melangkah dengan cepat menuju 

dapur, segera menyapu penjuru dapur dengan matanya, tapi tidak ada Hye ri di sana. nyaris saja Key 

meninggalkan dapur saat ia mendengar teriakan di balik sebuh pintu dalam dapur. 

“Key…arrrgghhhtttttt....” Suara Hye ri terdengar mengiba, seperti seseorang yang tengah meregang 

nyawa. 

Key berlari mendekati pintu di mana ia mendengar suara Hye ri. “Hye ri-ya, kau di dalam? Apa yang 

terjadi? Hye ri-yaaa!!!!” Key berteriak karena pintu terkunci. Ia berusaha mendobrak pintu dengan tubuhnya, 

tapi nihil. Pikirannya semakin kalut saat mendengar erangan kesakitan Hye ri, dan akhirnya suara Hye ri 

menghilang. 

Klek. 

Pintu terbuka, membuat Key terbelalak melihat pemandangan di depannya. Hye ri tergeletak di atas 

lantai dengan tubuh berlumuran darah, sementara tangan dan kaki nya diikat. Key semakin ketakutan saat ia 

melihat Jinki di hadapannya, namja itu tersenyum ke arahnya. Pakaiannya dipenuhi darah, begitu juga dengan 

pisau dapur dalam genggamannya. 

“J..Jinki-ya? Permainan apa lagi ini?” tanya Key dengan suara bergetar. 

Jinki kembali tersenyum, ia sempat melirik tubuh Hye ri di belakangnya. “Kau jenius Key! Akhirnya kau 

membaca pesanku.” Jinki kemudian menghunuskan pisau dapur ke hadapan Key, bersiap menikam sahabatnya 

itu. 

“ANDWAEEEE!!!!” teriak Key sejadinya. 

Semua orang begitu menikmati pesta kebun di rumah Jinki, tak ada satu pun yang menyadari bahwa 

sesuatu tengah terjadi di dapur. Di tempat yang ditunjukkan oleh pesan kematian yang terakhir dari 

permainan mereka. 

..::END::.. 
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*** 

. 

SHINee’s Dorm. 12.45 AM 

“Kau mau ke mana, Kibum-ah? Kenapa belum tidur?” 

Aku mendengar suara Jonghyun hyung ketika aku baru saja menutup pintu kamar dan memakai jaket 

maroon ber-hoodie kesayanganku. Ketika aku menoleh, aku melihat pria itu membawa segelas susu di tangan 

kanannya.  

Akhir-akhir ini Jonghyun hyung memang mengalami insomnia dan aku menyarankannya untuk 

meminum segelas susu hangat di malam hari. Karena hal itu biasanya memberikan efek kepadaku dan aku 

berharap memberikan efek juga kepadanya. Jujur saja aku kasihan setiap kali ia sangat ingin tertidur tapi tidak 

bisa, lalu pria itu akan berakhir dengan handphone dan akun twitter-nya. 
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“Jam tujuh tadi aku ketiduran dan terbangun sekitar pukul sebelas. Sekarang aku sama sekali tidak 

mengantuk dan berniat ingin menghabiskan waktu dengan menonton film saja sambil ditemani camilan yang 

aku beli kemarin. Tapi ketika aku membuka lemari di dapur, semua camilan itu sudah lenyap. Jangan katakan 

bahwa kau yang memakannya, Hyung,” ujarku panjang lebar. Aku pun menyipitkan mata di akhir kalimatku 

karena curiga dengannya. 

“Yak! Nan aniya. Aku bukan tipe yang akan makan di luar waktu makan. Kau tahu itu, ‘kan? 

Seharusnya kau bertanya kepada Minho dan Taemin apa yang mereka makan ketika kau tidur tadi.” Nada 

bicara Jonghyun hyung sedikit naik. Mungkin kesal karena aku menuduhnya yang tidak-tidak. Matanya 

membulat persis seperti mata Roo, anjing kesayangannya itu. 

Aku terkekeh. Tentu saja aku tahu bahwa Jonghyun hyung tidak akan seperti itu. Aku hanya ingin 

menggodanya saja. “Arasseo Hyung, aku ‘kan hanya bercanda,” kataku sambil menahan tawa. 

“Lalu kau mau ke mana tengah malam begini?” 

“Ke mini market di ujung jalan sana. Sudah lama aku menginginkan camilan itu, tapi Minho dan 

Taemin justru memakannya sampai habis,” keluhku jengkel.  

“Perlu kutemani?” Jonghyun hyung menaruh gelas susu yang isinya belum berkurang sedikit pun. Ia 

mengambil sebuah jaket milik Taemin yang tersampir begitu saja di kursi meja makan. 

“Tidak usah, Hyung. Sebaiknya kau habiskan susu itu sebelum dingin, kemudian segera tidur. Sudah 

lebih dari tiga hari kau selalu tidur terlambat.” 

Jonghyun hyung terlihat ragu sesaat tapi ketika ia melihat aku mengangguk untuk meyakinkan, ia pun 

akhirnya mengalah. Mungkin ia juga memikirkan kesehatannya. “Hati-hati Kibum-ah, jangan sampai ada yang 

mengenalimu.” 

“Geogjeongma, Hyung. Lagipula aku tidak pergi jauh dan aku pun tidak berniat berlama-lama di 

sana.” Aku tersenyum menanggapi Jonghyun hyung yang terlihat sedikit mengkhawatirkanku. Sungguh tidak 

ada yang lebih menyenangkan daripada memiliki partner kerja yang merangkap menjadi sahabat dan juga 

keluarga seperti Jinki hyung, Jonghyun hyung, Minho, dan juga Taemin. 

“Arasseo. Jalga.” Jonghyun hyung melambaikan tangan sebelum pria itu masuk ke dalam kamarnya. 

Aku pun hanya tertawa dan membalas lambaian tangannya. 

Aku memasuki lift dengan membawa kupluk hitam dengan garis-garis maroon–senada dengan 

jaketku—serta sebuah masker. Hanya membawa dan tidak berniat memakainya sampai nanti aku tiba di lantai 

dasar. Tidak mungkin ada Shawol yang berkeliaran selarut ini, ‘kan? Aku tidak pernah benar-benar 

memperhatikan keadaan lingkungan tempat tinggal kami semenjak kami pindah ke dorm baru, mengingat 

schedule yang menggila belakangan ini. 

Aku keluar dari lift dan hendak berjalan keluar melalui pintu depan ketika aku melihat ada 

sekelompok wanita yang duduk-duduk tepat di seberang jalan. Aku langsung memutar tubuhku dan merubah 

haluan, lebih baik aku lewat pintu belakang kalau begitu. Aku berbelok dan berjalan menuju ujung koridor 

ketika bertemu dengan seorang pria paruh baya dengan sebuah name tag yang tersemat di seragamnya. 

Tertulis “Shim Dong Hoon” di sana. 

“Menghindari para fans, Tuan?” Ahjussi yang sedang berjaga malam ini menyapaku sambil 

melemparkan senyum penuh pengertian. 

“Ah ne… Cheogi, Ahjussi, apa setiap malam mereka selalu duduk-duduk di sana?” tanyaku penasaran. 
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“Ne,” sahutnya kemudian. 

“Jinjja?” Mataku membulat, cukup terkejut dengan kenyataan yang ada. Meski hal tersebut sudah 

biasa terjadi di dorm kami yang lama. “Kenapa aku tidak menyadarinya?” gumamku. Pertanyaan yang lebih 

kutujukan untuk diriku sendiri. 

“Keurom…” Aku membungkukkan badan sekilas, berpamitan untuk pergi. Dong Hoon ahjussi pun ikut 

membungkukkan badan. 

Begitu keluar dari pintu belakang, aku langsung memakai kuplukku. Aku sempat menimbang-nimbang 

apakah aku perlu memakai maskerku juga atau tidak, tapi akhirnya aku memutuskan untuk tidak memakainya. 

Aku berjalan tanpa ragu dan berbelok tanpa menengok ke belakang lagi. Aku tetap mencoba berjalan dengan 

santai dan tidak terburu-buru, meski jantungku berdebar keras karena takut ada yang melihat dan langsung 

mengenali hanya dengan melihat punggungku. Nyatanya memang tidak ada yang mengikutiku setelahnya dan 

tidak ada pula Shawol lain yang berkumpul di sekitar dorm selain di depan pintu utama tadi. Ternyata aku 

cukup beruntung. 

Di Korea, ada dua kata yang digunakan untuk istilah camilan. Yang pertama adalah gansik (간식) yang 

berati ‘makanan yang dimakan di antara waktu makan’ dan yang kedua adalah gwaja  (과자) yang berarti 

‘makanan ringan’. Aku ingin membeli beberapa jenis gwaja atau camilan yang sudah lama sekali aku tidak 

memakannya. Aku sungguh menginginkannya sampai kemarin aku memohon kepada manager hyung untuk 

membelikannya, tapi ternyata aku bahkan tidak bisa mencicipinya sedikit pun. 

Aku menaikkan ritsleting jaketku ketika angin malam bertiup agak kencang dan dinginnya masih 

terasa menusuk kulitku. Jalan di sekitar dorm sangat sepi, bahkan tidak ada seorang pun. Ah ya, mungkin 

pengecualian untuk daerah di depan dorm-ku itu yang ramai dengan beberapa Shawol… atau mungkin lebih 

cocok kusebut sasaeng? Entahlah. 

Jalanan sepi yang terbentang lurus di depanku terlihat elok karena disinari lampu jalan yang bersinar 

kekuningan, mendadak membuat perasaanku campur aduk. Di sudut hatiku ada rasa rindu untuk berjalan-

jalan dengan bebas tanpa beban; tanpa harus memperhatikan pakaian apa yang aku kenakan; tanpa perlu 

khawatir apakah wajahku berjerawat, berminyak, atau berkeringat; dan tanpa merasa risih dengan kamera-

kamera yang tertuju ke arahku. Tiba-tiba aku rindu masa kecilku di Daegu. 

Sesaat kemudian aku menggelengkan kepala sambil tersenyum kecil. Mencoba mengusir apa yang 

ada di benakku. Bukan karena pikiran itu salah, tapi bukankah lebih baik aku bersyukur dengan apa yang telah 

aku peroleh saat ini? Dari awal pun aku sudah tahu risiko apa yang akan aku tanggung ketika aku memilih 

untuk meraih mimpiku. Ya, ketika kita memikirkan semua keinginan dan juga kesulitan yang kita hadapi, kita 

sering melupakan bahwa Tuhan telah memberikan apa yang kita butuhkan dan terbaik untuk kita. Jadi, lebih 

baik aku bekerja lebih keras untuk membuat bangga keluarga dan orang-orang yang terus mendampingiku, 

menabung untuk masa depan yang akan aku rajut bersama anak dan istriku nantinya, serta selanjutnya aku 

tinggal menikmati masa tuaku tanpa ada penyesalan sedikit pun. It is good, isn’t it? 

Beberapa langkah sebelum aku sampai di mini market yang aku tuju, aku memakai masker yang sejak 

tadi bertengger dalam kantung jaketku. Tentu saja untuk membuat pembeli yang lain tidak langsung 

mengenaliku. Aku ‘kan juga harus berinteraksi dengan penjaga kasir. Bisa saja dia histeris melihatku berbelanja 

di tengah malam begini. Oh, baiklah mungkin aku terlalu percaya diri. Tapi bukankah ada pepatah ‘mencegah 

lebih baik dari pada mengobati’? Well, aku hanya berjaga-jaga saja. 

Aku menganggukkan kepalaku sekali kepada gadis penjaga kasir yang mengucapkan salam ketika aku 

masuk. Dilihat sekilas sepertinya malam ini hanya aku saja yang menjadi pembeli di mini market yang buka 
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selama 24 jam itu. Aku langsung mengambil keranjang dan berbelok ke rak bagian makanan ringan sebelum 

gadis penjaga kasir mengamatiku lebih lama. Kedua mataku bergerak menyusuri tiap bagian rak itu dan 

akhirnya bibirku menyunggingkan satu senyuman puas ketika menemukan apa yang aku cari. 

Aku mengambil satu bungkus Kkokkalcorn, makanan ringan jagung asin dan renyah yang memiliki 

bentuk kerucut. Seperti yang menjadi kebiasaan orang-orang, aku suka memakannya dengan menempatkan 

kerucut-kerucut itu masing-masing satu buah di setiap jarinya sehingga terlihat seperti kuku yang panjang, lalu 

memakannya satu persatu. Aku pernah melakukannya juga saat shooting Hello Baby di episode 12 ketika aku 

dan Minho mempersiapkan pesta ulang tahun untuk Jonghyun hyung. 

Di rak paling bawah aku melihat Sando, makanan ringan tertua di Korea. Aku pernah membaca di 

internet bahwa makanan ini diperkenalkan pada tahun 1961. Daebak! Masih banyak orang yang mencarinya 

termasuk aku. Ini merupakan biscuit sandwhich dengan krim di tengah dan memiliki pilihan rasa vanilla, 

cokelat, dan strawberry. Setelah menimbang-nimbang sesaat, aku mengambil rasa vanilla dan 

memasukkannya ke dalam keranjang. 

Aku berpikir ingin membeli satu jenis makanan ringan lagi. Dan ketika aku menjatuhkan pandanganku 

ke rak paling bawah bagian ujung, aku melihat satu bungkus Chocopie, makanan ringan mirip spongecake 

dilumuri cokelat dengan isi marshamallow. Saat aku masih di duduk di sekolah dasar dulu aku pernah memakai 

Chocopie ini sebagai kue ulang tahun untuk seorang teman sekelasku karena aku tidak punya banyak uang 

untuk membeli kue ulang tahun.  

. 

*Flashback* 

AUTHOR POV 

“Saengil chukkahae!” ujar seorang anak lelaki dengan pipi chubby, bibir mungil, dan alis yang cukup 

tebal. Lelaki kecil itu memegang sebuah Chocopie dengan lilin kecil di tengahnya, menyodorkan kepada gadis 

kecil dengan rambut yang diikat dua. 

“Eoh? Gomawo, Kibong-ah.” Gadis kecil itu terlihat bingung sejenak tapi kemudian ia 

menyunggingkan senyum manisnya. Membuat lelaki kecil di hadapannya menundukkan wajah, entah karena 

apa. 

“Pikirkan keinginanmu, lalu tiup lilinnya Mal Lang-ah (squishy),” gumam Kibong yang masih 

menundukkan kepalanya, meski masih terdengar jelas oleh gadis itu. 

“Arasseo.” 

Kibong mengawasi bagaimana gadis kecil itu menutup matanya kemudian meniup lilinnya beberapa 

saat kemudian. Seperti dihipnotis, lelaki kecil itu ikut menyunggingkan senyumnya ketika ia melihat senyum 

manis tersungging di bibir gadis kecil itu. 

*Flashback End* 

 

Aku tersenyum kecil mengingat masa kecilku. Menakjubkan rasanya ketika menyadari memori itu 

mengkristal di otakku hingga aku masih mengingat setiap detilnya sampai saat ini. Bahkan aku masih ingat 

bagaimana berdebarnya jantungku saat itu. 
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Aku melangkahkan kakiku untuk mengambil Chocopie yang tersisa tinggal satu kotak itu. Aku berpikir 

makanan ini akan aku sembunyikan agar Minho dan Taemin tidak memakannya lagi. Biarlah makanan yang lain 

mereka makan, asal jangan Chocopie ini. Aku sudah lama tidak memakannya dan demi Tuhan aku benar-benar 

menginginkannya sekarang. Aku setengah membungkukkan tubuhku untuk mengambil makanan ringan yang 

begitu aku idamkan itu. 

GREP. 

Namun begitu aku berhasil menggapainya, tiba-tiba ada satu tangan lain yang memegang kotak yang 

sama dengan yang aku pegang. Aku menarik kotak Chocopie itu ke arahku, tapi sialnya tangan itu juga 

menariknya dengan kuat. Oh tidak, jebal, aku sangat menginginkannya. Aku tidak akan mengalah. Pokoknya 

Chocopie yang tinggal satu-satunya ini harus jadi milikku. 

“Choegiyo…,” desisku gusar. Jelas-jelas aku yang melihat Chocopie ini lebih dulu. Aku pun 

menegakkan tubuh, ingin melihat siapa orang yang keras kepala itu.  

Pemandangan yang menyambutku kemudian adalah seorang gadis dengan mata cokelat, hidung 

mancung, bibir peach, kulit putih segar, dengan rambut yang dicepol tinggi di bagian atas kepalanya, sedang 

menatapku dengan sorot memohon sambil menggigit bibir bawahnya. Gadis itu memakai legging abu-abu 

dengan sweater baby pink ber-hoodie yang kebesaran.  

Aku hanya mampu terpana selama beberapa detik dan baru tersadar ketika ia menarik sedikit kotak 

Chocopie itu. Tapi entah kenapa aku malah melepaskan kotak itu begitu saja. 

“Gomawo,” katanya ceria. Lalu gadis itu berlalu begitu saja melewatiku. 

Aku mengerjapkan mataku lalu aku mengejarnya. “Hei,” panggilku sambil memegang bahunya. 

“Huh?” Gadis itu berbalik dan melemparkan tatapan bingungnya ke arahku. 

“Chocopie itu…,” ujarku ragu sambil menunjuk kotak yang dipegangnya. “Aku melihatnya lebih dulu. 

Berikan kepadaku,” pintaku lebih tegas. 

“Mwo?” Matanya membulat tidak percaya. Gadis itu kemudian mendengus, membuatku menyesal 

karena sempat berpikir bahwa kadar kecantikan gadis ini berada di atas rata-rata. “Tapi kau memberikannya 

kepadaku. Pria macam apa yang meminta kembali sesuatu yang sudah diberikan kepada orang lain?” 

Aish. Aku benar-benar menginginkannya dan makanan itu tinggal satu! Baiklah, mungkin aku harus 

menggunakan cara ini. Aku membuka maskerku kemudian tersenyum semanis mungkin kepadanya. “Aku 

sudah melihatnya sejak tadi, jadi Chocopie itu milikku. Bisa berikan itu kepadaku?” ujarku lebih lembut. 

Gadis itu terlihat terkejut karena bola matanya membulat dan mulutnya membentuk huruf ‘O’. Nah 

seharusnya dengan melihat senyum manisku, gadis itu akan langsung memberikan Chocopie itu. Aku yakin 

sekali, karena gadis mana pun pasti akan… 

“Mwoya?! Walaupun kau tersenyum sampai ujung-ujung bibirmu hampir menyentuh telinga 

sekalipun aku tidak akan memberikan Chocopie ini. Kau sudah memberikannya kepadaku tadi!” 

Eh? 

“Kau tidak tahu aku siapa?” bisikku tidak percaya. 

“Siapa pun kau, apapun status dan pekerjaanmu, aku tetap tidak akan memberikannya kepadamu.” 

Gadis itu berkata sambil melipat kedua tangannya di depan dada. 
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Demi Tuhan! Memangnya gadis ini hidup di belahan dunia mana sih? Setelah aku perhatikan lebih 

jauh, dia ini orang Korea juga kok. Lalu kenapa tadi sorot matanya terkejut seperti itu? Seolah-olah dia 

mengenal siapa diriku. 

“Di rumahmu tidak ada televisi, ya?” tanyaku masih dengan ekspresi tidak percaya. 

“Apa urusanmu bertanya seperti itu?” Gadis itu pergi begitu saja menuju kasir. Aku melihat ia hanya 

membawa satu kotak Chocopie itu saja dan tidak membeli makanan ataupun barang lainnya. 

“Serius kau tidak tahu siapa aku?” tanyaku lagi sambil mengikutinya berjalan menunju kasir. 

“OMO Key SHINee! Benar dugaanku!” 

Aku mendengar ada seseorang yang memekik menyebut namaku. Tapi aku tahu pasti suara feminim 

itu bukan berasal dari gadis di sampingku ini. Aku mendongak dan melihat gadis penjaga kasir sedang 

menatapku dengan ekspresi terkejut sambil menutup mulut dengan telapak tangannya. 

“Ck.” Aku berdecak sebal karena lupa memakai maskerku lagi. “Bisakah kau tidak memberitahu siapa 

pun bahwa aku sedang berada di sini sekarang? Tolong jangan mengambil fotoku juga. Aku akan memberikan 

tanda tanganku sebagai gantinya. Kau bisa membantuku?” tawarku lengkap dengan senyum termanis. 

Aku menghela napas lega ketika melihat gadis penjaga kasir itu mengangguk. Aku mengalihkan 

pandanganku kepada gadis keras kepala di sampingku sambil memberikan tatapan yang seolah berkata sudah-

tau-kan-aku-siapa. 

“Oh kau artis?”  

Aku dikejutkan kembali dengan reaksi yang diberikannya. Reaksinya sungguh di luar dugaan. 

“Omo, agassi… kau tidak tahu SHINee? SHINee ‘kan belum lama comeback. Ditambah Minho, salah 

satu membernya, sedang terlibat dalam satu drama,” jelas gadis penjaga kasir itu sambil menghitung makanan 

yang aku beli. “Totalnya 3700 won, Key-ssi.” 

Aku mengangguk menanggapi penjelasan gadis penjaga kasir itu sambil memberikan uang kepadanya. 

Kemudian menandatangani selembar kertas yang disodorkan gadis penjaga kasir kepadaku. 

“Sudahlah aku tidak peduli. Ini… aku membeli ini saja,” tandasnya sambil memberikan kotak Chocopie 

yang benar-benar aku inginkan. 

“Kau benar-benar…,” Aku bahkan tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat untuk aku lontarkan 

kepadanya. Aku mengela napas kemudian memakai maskerku dan berjalan keluar setelah menggumamkan 

kata ‘kamsahamnida’ kepada gadis penjaga kasir itu. 

“Ya!” Langkahku harus terhenti ketika ada yang menahan lenganku. 

Ketika aku membalikkan badan, gadis keras kepala itu lagi yang aku lihat. “Wae?” ujarku malas.  

“Kau begitu menginginkannya ya?” tanyanya polos. Aku mengerutkan kening selagi mencerna maksud 

dari pertanyaannya itu. 

Dia membuka kotak Chocopie itu. “Ini.” Lalu memasukkan dua bungkus Chocopie ke dalam kantung 

jaketku kemudian menatapku angkuh. “Anggap saja aku sedang baik hari ini.” Gadis itu menatap langsung ke 

mataku beberapa detik, kemudian ia berbalik dan pergi begitu saja. 

Apa itu tadi? 
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Aku hanya mampu terdiam di tempatku sambil menatap punggung gadis itu yang menjauh. 

Kebingungan. Bukan hanya karena sikapnya yang aneh tapi juga karena matanya. Mata yang tampak… familiar. 

*** 

 

Handel & Gretel. Yeongdeungpo-Gu, Yeouido-dong, Seoul. 08.45 PM. 

Setelah kemarin aku, Onew hyung, Jonghyun hyung, dan Taemin mengisi acara di Etude Pink Play 

Concert di Seoul Olympic Hall, hari ini hanya aku dan Minho yang memiliki schedule. Seperti kemarin dan hari 

sebelumnya, Minho harus shooting drama. Sedangkan aku harus ke MBC menggantikan Shindong hyung 

menjadi DJ di Shim Shim Tapa jam 12 malam nanti.  

Sebenarnya schedule-ku hari ini bukan hanya menggantikan Shindong hyung saja tapi juga harus 

melakukan promosi untuk produk Etude. Sore ini aku akan mengunjungi Etude House di Seoul Shinonhyun 

Station untuk membeli beberapa produk dan akan ada staff yang mendokumentasikannya. Namun jika 

dipikirkan lebih jauh, aku tidak sepenuhnya melakukan promosi. Aku memang telah menggunakan produk dari 

Etude untuk perawatan kulitku jauh sebelum SHINee menjadi model untuk produk kosmetik ini. 

Aku sedang mendengarkan musik melalui iPod Touch 64Gb putih pemberian Lockets saat perutku 

tiba-tiba meraung kelaparan. Aku baru ingat kalau aku belum makan malam, padahal jam digital yang 

melingkar di pergelangan tanganku sudah menunjukkan angka 08:45. 

“Hyung, bisakah kita mampir sebentar ke Handel & Gretel milik Yesung hyung sebelum ke MBC? Aku 

lapar sekali,” tanyaku kepada Gyeongshik hyung yang duduk di sebelah road manager kami. 

“Kau belum makan? Apa yang terjadi dengan hamburger yang aku belikan tadi sore?” Gyeongshik 

hyung merubah posisi duduknya sehingga ia bisa melihatku yang duduk di belakang seorang diri. 

Aku menggaruk tengkukku yang tidak gatal kemudian berkata sambil tersenyum canggung. “Ah itu… 

aku menyuruh seorang pekerja di Etude House tadi untuk memberikannya kepada tunawisma yang ada di 

seberang jalan.” 

“Aigoo, kenapa tidak bilang supaya aku bisa membelikanmu makanan yang lain? Baiklah, kita mampir 

dulu ke café milik Yesung.” 

Belakangan ini aku berpikir ingin membuka usaha seperti Yesung hyung yang mempunyai merek 

kacamatanya sendiri yaitu Ystyle dan café Handel & Gretel; lalu ibu dari Kyuhyun hyung, Leeteuk hyung dan 

Sungmin hyung yang bergabung membuka Kona Beans; dan Shindong hyung yang mempunyai PC room. Ya 

karena dunia entertainment ini tidak terlalu menjamin masa depan. Begitu popularitasmu tenggelam, maka 

penghasilanmu juga akan berkurang. Jadi sebenarnya semua pelakon dunia hiburan seperti kami sebaiknya 

melakukan investasi di bidang lain.  

Saat ini aku belum menemukan investasi seperti apa yang cocok untuk kucoba. Tapi rasanya tidak 

akan melenceng jauh dari hal berbau seni. Bisa juga aku menerbitkan merek bajuku sendiri. Ya siapa tau? Yang 

jelas aku ingin mempunyai investasi di bidang lain untuk masa depanku nanti. 

Aku ingin berkunjung ke Handel & Gretel bukan semata-mata karena pemiliknya adalah sunbaenim-

ku. Tapi aku memang sangat menyukai sandwich yang disediakan di sana dan juga suasana Eropa yang terasa 

menyenangkan.  
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Aku pun pernah membaca beberapa informasi mengenai coffee shop bersistem franchise itu. Salah 

satu yang membuatku tertarik adalah filosofi yang bagus dari nama café ini. Nama Handel & Gretel berasal dari 

singkatan HANd made, DELicious, GREat friend, TELl and chatter. Hand made berarti semua makanan dan 

minuman di toko ini dibuat langsung dengan tangan, bukan kemasan pabrik. Sandwich dan kopi serta makanan 

lainnya diklaim enak (delicious) dan sehat. Terakhir, Handel & Gretel diharapkan bisa menjadi tempat yang 

nyaman untuk berbincang (tell and chatter) dengan teman-teman yang hebat (great friend). 

Di Korea sendiri, baru ada delapan Handel & Gretel. Berbeda dengan coffee shop lain seperti 

Starbucks dan Caffe Bene yang berjumlah puluhan. Di Seoul, Handel & Gretel tersebar di beberapa daerah 

seperti di daerah Jangchun-dong, daerah elit Gangnam-gu (Nonhyeon-dong, Daechi-dong, Apgujeong-dong), 

Gireum-dong (Hyundai Department Store), serta yang paling dikenal, gerai milik keluarga Yesung di 

Yeongdeungpo-gu, Yeouido-dong. Lalu di luar Seoul, ada satu cabang Handel & Gretel di provinsi Gyeonggi, 

Yeoju-gun. 

Hal yang paling menarik adalah semua produk Handel & Gretel milik Yesung hyung ini dijual lebih 

murah dari pada produk Handel & Gretel yang lain. Entah bagaimana caranya, namun yang jelas Yesung hyung 

mengambil keputusan ini karena memikirkan kondisi para ELF juga. Wah, aku berharap bisa seperti Yesung 

hyung. Aku selalu memikirkan dan berterima kasih kepada SHINee World, tapi aku belum menemukan cara 

bagaimana mengungkapkan rasa terima kasihku. Jadi aku hanya bisa menunjukkan kerja kerasku di atas 

panggung saja. 

Begitu sampai, aku memasuki toko itu, sendiri tanpa ditemani Gyeongshik hyung seperti biasa. Aku 

yang memintanya demikian, terkadang aku jengah juga selalu diikuti kemana-mana olehnya. Lagi pula Handel 

& Gretel sedang tidak ramai, hanya ada empat orang yang sedang duduk di sudut ruangan. Mungkin karena 

sebentar lagi waktunya tutup. 

“Selamat datang.” Seorang pegawai laki-laki menyambutku dari balik meja kasir. 

Aku tersenyum lalu membungkuk sekilas. Sambil berusaha keras mengabaikan bisikan keempat orang 

yang sedang duduk di sudut ruangan itu, aku berdiri di depan meja kasir dan sedikit mendongak untuk melihat 

menu yang dipajang di depan-atas dari jarak pandangku. 

“Reguler iced americano seperti biasa, Tuan?” 

Pegawai pria ini sudah beberapa kali melayaniku ketika aku berkunjung ke sini, sepertinya sekarang ia 

sudah hapal dengan minuman kesukaanku. Aku tersenyum sambil berkata, “Tepat. Tapi kali ini aku juga ingin 

memesan bacon lettuce tomato sandwich. Take out.” 

“Algetseumnida. Satu reguler iced americano dan satu bacon lettuce tomato sandwich. Semuanya jadi 

5400 won, Tuan.” Pegawai laki-laki itu menyebutkan semua pesananku sambil menghitung total tagihan yang 

harus aku bayar. 

Aku memberikan sejumlah uang yang harus aku bayarkan kemudian menerima kembalian sekaligus 

nomor pesanan. Setelah itu aku dipersilakan duduk sambil menunggu pesananku dibuatkan. Aku berpikir apa 

yang sedang dilakukan member lain saat ini, jadi aku mengirimkan pesan kepada mereka melalui Kakao Talk. 

Seperti biasa, Jonghyun hyung adalah member yang paling cepat membalas pesanku. Dia itu benar-benar tidak 

ada kerjaan, ya? 

Beberapa lama kemudian, pesananku sudah bisa diambil. Aku berjalan ke meja kasir untuk mengambil 

pesananku sambil terus mengutak-ngatik ponselku. Jonghyun hyung masih saja mengirimiku gambar-gambar 

konyol, membuatku terdiam sejenak di depan meja kasir, lalu tertawa bodoh sambil menyeruput iced 

americano-ku. 
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“Benar juga ya kalau kafein bisa meningkatkan konsentrasi seseorang. Nyatanya kau sangat 

berkonsentrasi dengan ponselmu sampai tidak menyadari bahwa ada orang yang tidak bisa memesan karena 

kau menghalangi kasirnya.” 

Seketika aku mengangkat wajahku yang semula menunduk menatapi ponselku. Aku merasa kata-kata 

yang dilontarkan suara feminim yang terdengar tidak asing itu memang untukku. Aku pun berbalik dan 

menemukannya. 

Lagi. 

“Pikyeo (minggir). Kau menghalangiku,” katanya sambil mendorong tubuhku pelan. 

“Neo…” 

Aku hampir saja berteriak marah karena sikapnya yang menyebalkan itu. Masalahnya, ini adalah 

kedua kalinya ia bersikap semena-mena terhadapku. Bukankah dia bisa menegurku dengan baik-baik? Aku 

bahkan harus menelan bulat-bulat semua teriakan yang sudah sampai di ujung lidahku, ketika aku melihat 

empat orang yang duduk di sudut ruangan tadi masih mengamati dan sesekali berbisik-bisik. Tidak lucu sama 

sekali jika besok ada artikel di internet dengan judul ‘SHINee Key bertengkar dengan seorang wanita pelanggan 

Handel & Gretel’ 

Jadi aku hanya bisa membungkuk sedikit dan mengucapkan ‘Mianhamnida’ dengan rahang yang 

kukatupkan rapat-rapat saking kesalnya. 

“Satu reguler iced green tea dan satu tuna sandwich. Take out ya.” Gadis itu memesan sambil 

tersenyum kepada penjaga kasir. 

Aku memutar kedua bola mataku ketika melihatnya. Sok manis. Padahal tidak ada yang salah dengan 

penampilannya yang menurutku cukup menarik. Kali ini ia memakai blazer simple dengan warna cokelat yang 

sangat muda, lalu sepertinya ia memakai kaus V-neck putih polos untuk bagian dalamnya, skinny jeans abu-abu 

tua, high heels dengan warna yang senada dengan blazernya, dan kalung dengan liontin berbentuk satu helai 

bulu sebagai pelengkap. Rambutnya dibiarkan tergerai begitu saja, rambut kecokelatan dengan model layer 

yang terlihat indah. Hmm mungkin akan terasa lembut jika disentuh… 

Jamkkan. 

Ige mwoya? Aish aku pasti sudah gila jika aku benar-benar berpikir untuk menyentuh rambutnya. 

Apa-apaan ini? Aku belum merasa lelah, tapi kenapa aku malah melantur seperti ini? 

Aku menggeleng-gelengkan kepalaku untuk mengenyahkan pikiran liar di otakku. Dan yang 

kutemukan selanjutnya adalah tatapan aneh dari gadis itu. 

“Kenapa kau masih di sini? Kau stalker ya?” 

Aku membulatkan mataku mendengar pertanyaan yang lebih terdengar sebagai tuduhan penuh 

percaya diri di telingaku. “Mwo?” Aku mendengus lalu tertawa meremehkan. 

“Cheogiyo…,” ujarku lagi dengan suara sepelan mungkin tapi bisa kupastikan gadis itu masih 

mendengarnya. “Tidak pernah kudengar sekalipun mengenai artis yang justru menjadi stalker orang lain. 

Terlebih gadis macam kau yang keras kepala dan tidak sopan. Seharusnya aku yang bertanya seperti itu. 

Apakah kau stalker-ku? Kupikir pertemuan kita di mini market waktu itu adalah pertemuan pertama dan 

terakhir kita. Tidak kusangka kau mengikutiku sampai ke sini.” Tidak lupa kupasang ekspresi semanis mungkin 

seolah sedang bersikap manis di depan fans meski sebenarnya aku ingin sekali berteriak di depan wajahnya. 
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Gadis itu tercengang ketika aku mengatakan hal itu. Kemudian ia meniup poninya tanda bahwa ia 

jengah berhadapan denganku. Ketika ia mulai membuka mulutnya untuk membantahku, secepat kilat aku 

langsung meninggalkannya dan berjalan menuju pintu keluar. Aku menahan tawa membayangkan bagaimana 

kesalnya ia dengan tingkahku. Siapa suruh membuatku kesal. 

Ternyata dia justru menyusul. Ia mendahuluiku membuka pintu kemudian menahannya sebentar dan 

berbalik ke arahku. “Kau tidak semanis dulu.” 

Aku mengernyitkan keningku ketika ia berkata seperti itu. “Jangan bertingkah seolah kau mengenalku. 

Awalnya kau bahkan tidak tahu bahwa aku artis. Jangan percaya semua yang tertulis di internet,” sahutku 

kalem. Pasti dia percaya begitu saja dengan apa yang tertulis di berbagai forum dan artikel. 

Sekilas aku melihat sorot kecewa di matanya. Hanya sekilas. Karena sedetik kemudian wajahnya 

menjadi tanpa ekspresi. “Whatever,” gumamnya sambil mengangkat bahu tidak peduli dan berlalu dari 

hadapanku. Tanpa perlu menghabiskan lebih banyak waktuku untuk melihat kepergiannya, aku langsung 

masuk ke dalam mobil yang sudah menunggu tepat di depan Handel & Gretel. 

“Kau mengenalnya?” tanya Gyeongshik hyung begitu aku menutup pintu mobil. Sepertinya ia 

mengamatiku berbicara dengan gadis itu sejak tadi. 

“Ani,” jawabku singkat sambil membuka paper bag yang aku bawa kemudian mengeluarkan bacon 

lettuce tomato sandwich untuk kumakan. 

“Ah… fans.” Gyeongshik hyung mengambil kesimpulan sendiri. Sejujurnya itu lebih baik dari pada ia 

menginterogasiku dan aku harus menceritakan hal menyebalkan yang sebelumnya terjadi. 

“Eoh,” kataku sekenanya. 

Mobil ini berhenti karena lampu lalu lintas yang menyala merah. Aku melemparkan pandanganku ke 

luar jendela dan seketika aku menyesalinya. Aku melihat gadis itu sedang menyeberang. Tapi entah kenapa 

mataku terus mengikuti pergerakan gadis itu yang melintas di depan mobil kami… hingga aku menemukan 

sesuatu yang janggal dan mengejutkan untukku. 

“Bando itu… kenapa bisa...?” 

TBC 
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Someone From The Past – Part 2 

 

MBC Building, Yeouido-dong, Seoul. 12.37 PM. 

Aku mengambil botol yang terletak di atas meja yang tidak jauh dari hadapanku, kemudian membuka 

tutupnya dan meneguk cairan bening yang tinggal sepertiga botol. Kira-kira sudah setengah jam berlalu sejak 

aku dan Dana noona menjadi special DJ untuk Shim Shim TaPa—yang biasa disingkat menjadi SSTP—tengah 

malam ini dan PD-nim mengatakan bahwa kami sudah membawakan SSTP malam ini dengan sangat baik. 

Malam ini yang menjadi tamu di SSTP adalah Lady Jane, EXID Hani, dan Hanbyul. Sekarang kami 

sedang menunggu commercial break yang sedang berlangsung sambil sesekali mengobrol dengan para guest. 

Aku mengambil kertas yang diberikan oleh writer noona, kemudian membacanya sekali lagi meskipun aku 

sudah mengingatnya di luar kepala. 

Ada banyak hal yang berkelebat dalam pikiranku saat ini, yang dipicu oleh sebuah benda yang kulihat 

sebelum tiba di MBC, yang membuatku harus membuka kotak kenangan yang telah lama aku simpan… dan 

juga sempat aku abaikan. Bukan kenangan yang negatif atau sesuatu yang menyakitkan, tapi hanya kenangan 

lama yang terkadang membuatku tersenyum kecil ketika mengingatnya.  

Anehnya adalah masih ada sesuatu yang bergejolak dalam perutku setiap kali aku mengingatnya 

belakangan ini. Tidak mungkin ‘kan aku masih merasakan hal itu sampai sekarang? Maksudku… itu sudah lama 

terjadi dan bahkan aku pun tidak punya alasan yang kuat untuk membuat rasa itu tiba-tiba saja kembali naik 

dan terombang-ambing di permukaan hatiku. Ah sudahlah, aku juga tidak mengerti kenapa ingatan masa lalu 

yang muncul kembali itu terasa begitu kuat mempengaruhi perasaanku. Padahal dulu aku pernah 

menceritakannya kepada member tapi bahkan hal tersebut tidak menyita pikiranku sama sekali saat itu. 

Aku sedikit terlonjak ketika Dana noona menepuk bahuku dan mengisyaratkan untuk cepat memakai 

headset yang sempat aku lepaskan, karena sebentar lagi commercial break akan berakhir. Ternyata aku terlalu 

lama memandangi kertas yang sedang aku pegang. Mungkin Dana noona dan orang lain berpikir bahwa aku 

serius membaca isi kertas itu, tapi nyatanya pikiranku berkeliaran entah kemana. 

Dana noona mengucapkan opening statement dengan baik, begitu juga denganku yang lihai 

menimpalinya. Bukannya aku menyombongkan diri, tapi asal kau tahu saja, semua public figure adalah pemain 

watak yang mahir di depan kamera. Mereka –termasuk aku- seperti robot yang akan tersenyum ceria di depan 

kamera ketika tombol ‘on’ ditekan, padahal seringkali ada hal yang mengganggu pikiran dan hati. 

Segment ini waktunya games untuk para guest yang hadir. Games kali ini bertemakan cinta dan entah 

kenapa writer noona berinisiatif untuk mengangkat kisah cintaku saat aku masih kecil, lalu menjadikannya 

sebagai games pembuka. 

“Top star kita hari ini adalah seorang fashionista. Sosok yang lucu, lovable, dan sangat tampan!” Dana 

noona mengatakan hal itu dengan tawa tertahan. Para guest juga membungkuk dan tertawa di tempat. 

Bahkan aku pun ikut tertawa. Narasi yang memalukan. “Almighty Key dengan pesonanya yang tidak 

terkalahkan,” lanjutnya lagi. 

Kami semua mulai bertepuk tangan tak terkecuali aku yang sesungguhnya malu dengan narasi yang 

berlebihan itu. 

“Almighty Key dengan pesona yang tidak terkalahkan…” Dana noona memulai percakapan denganku. 

“Ne!”  
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“Apa itu cinta menurut seorang Key?” 

Pertanyaan itu sudah beberapa kali dilontarkan padaku dan jawabanku akan selalu sama. “It’s very 

useless thing to me while I work,” jawabku tanpa ragu. Aku memang selalu tidak suka melibatkan perasaan 

dengan pekerjaan. Itu bisa membuat konsentrasiku terpecah. 

“Wah, itu jawaban yang cukup sinis,” ujar Dana noona yang menatapku tidak percaya. Sedangkan aku 

hanya tertawa menanggapinya. 

Setelah itu Dana noona menjelaskan peraturan games yang akan dilaksanakan sebentar lagi. Writer 

noona menghampiriku dan memberikan sebuah pemukul untuk alat yang sampai saat ini aku tidak tahu 

namanya. Pokoknya alat yang akan aku pukul tiga kali dan menghasilkan bunyi ‘ding dong daeng~~’ saat 

seseorang menjawab pertanyaan dengan benar dan akan berbunyi ‘daeng!’ ketika seseorang menjawab 

dengan salah. Bergantian dengan Dana noona, aku melanjutkan membacakan peraturan lainnya mengenai 

games ini. 

Beberapa saat kemudian, tiba waktunya untuk memberikan pertanyaan kepada Lady Jane noona, 

Hani noona, dan Hanbyul. Dana noona pun membacakan pertanyaannya. “Ketika younger Key masih menjalani 

hidup sebagai Kim Kibum, apa tindakan yang sangat kekanakkan yang Key lakukan untuk mendapatkan 

perhatian dari gadis yang disukainya?”  

Tanpa sadar aku tersenyum sendiri membayangkan apa yang aku lakukan saat itu. Benar-benar 

tindakan yang jarang dilakukan oleh anak seusiaku. Apalagi jika mereka mengetahui motivasiku melakukan itu. 

Satu persatu jawaban yang dipikirkan oleh para guest dilontarkan. Setelah masing-masing mencoba 

menjawab satu kali dan berakhir dengan bunyi ‘daeng!’ nyaring yang keluar dari alat yang aku pukul, akhirnya 

aku dan Dana noona memberikan petunjuk untuk mempermudah mereka menjawabnya.  

“Saat itu aku sangat berbeda dengan anak-anak yang lain. Aku memiliki pemikiran yang sangat dalam 

mengenai hal ini,” ujarku dengan ekspresi datar. 

Hanbyul tertawa ketika mendengar jawabanku dan berkata, “Kau benar-benar mengucapkannya 

dengan mulutmu sendiri?” 

“Apa kau tidak malu?” timpal Jane noona. 

“Ne? Iya aku tidak malu sama sekali,” jawabku masih dengan wajah tanpa ekspresi. Karena aku pikir 

tidak ada yang salah dengan mengungkapkan kejujuran. Aku memang terkenal dengan gayaku yang selalu 

mengungkapkan apa yang aku suka dan tidak suka, yang aku pikir benar dan tidak benar. Yah meski terkadang 

ada orang melihatku sebagai orang yang kasar karena kejujuranku itu. 

“Ya, kau sangat berbeda dan memiliki pemikiran yang dalam.” Dana noona berkata sambil tersenyum 

kecil. Mungkin ia melihat kalimat yang aku lontarkan itu terlalu percaya diri. 

“Keurom, aku menginginkan petunjuk,” kata Hanbyul. 

“Baiklah, aku akan memberikan petunjuk. Hal ini terjadi ketika aku duduk di bangku sekolah dasar. 

Hmm… bisa dianalogikan seperti ini, ketika orang lain tidak membawa payung, kita harus berbagi dengannya.” 

Aku langsung mengucapkan analogi pertama yang melintas di pikiranku. 

“Ah, petunjukmu itu terlalu to the point,” desah Dana noona. 

“Petunjuknya terlalu jelas ya?” tanyaku. 



SHINee Fan Fiction From SHAWOLINDO 
 

FF Party Special Key’s B-day 2012 Page 80 
 

“Kalau begitu aku akan memberikan petunjuk pengecoh.” Dana noona pun memberikan solusi. “Gadis 

itu pasti akan merasa malu ketika waktunya makan siang,” lanjut Dana noona. 

Semua guest terlihat berpikir sesaat hingga Jane noona mengangkat tangannya dan mencoba 

menjawab, “Ah!! Jane, Jane, Jane! Key menyembunyikan sendok dan sumpit gadis itu.” 

Ding dong daeng~ 

Aku memukul alat itu tiga kali dengan nada yang berbeda karena Jane noona sudah menjawabnya 

dengan benar. 

“Tapi kenapa kau menyembunyikan sendok dan sumpit gadis itu?” tanya Dana noona kepadaku. 

“Karena aku ingin ia memakan bekal makan siangnya bersamaku.” Entah kenapa aku menjawabnya 

dengan serius, hingga aku mendengar suaraku dengan nada rendah dan sedikit husky. 

Dan hal yang terjadi selanjutnya adalah suara-suara lantang dan berisik yang terdengar dalam 

ruangan ini. 

“Ah bagaimana ini?! Kau membuat jariku mengeriting!” pekik Hanbyul. 

“WOAAAAAAH KAU KEREN!” Berbeda dengan tanggapan Hanbyul, para gadis justru menganggapnya 

berbeda. 

“Apa kau berhasil memakan bekal makan siangmu bersamanya?” Dana noona murni terlihat 

penasaran, meskipun pertanyaan itu memang ada dalam script. 

“Saat itu aku duduk di bangku kelas dua sekolah dasar…” 

Aku belum selesai menjawab pertanyaan Dana noona ketika mendadak terdengar instrument dengan 

nada sedih yang dimainkan oleh PD-nim—Kiss The Rain dari Yiruma. 

“Oh My God,” ujarku saat mendengarnya. 

“Say something to her,” pinta Dana noona.  

Aku menghela napas sesaat, kemudian menatap kamera dengan serius. Tidak menyangka bahwa 

games pembuka ini akan membuatku meninggalkan video message. Lumayan juga… aku mendapatkan 

kesempatan untuk mengungkapkan apa yang selama ini aku pendam. Ah~ semoga dia mendengarkan SSTP 

malam ini. 

“Walaupun kau tidak ingin, bukankah itu keterlaluan kalau kau akhirnya memakan makananmu 

dengan tangan?” ujarku memulai. 

Aku mendengar Dana noona tertawa setelah aku mengucapkan hal itu. 

“Ah jadi Key tidak berhasil.” Kali ini Jane noona yang berkomentar 

Aku terus memasang wajah serius sambil tetap menatap kamera. Padahal aku ingin sekali tertawa 

karena malu. Tapi aku pun melanjutkan apa yang ingin aku katakan. “Sampai saat ini mungkin kau masih belum 

tahu bahwa aku yang menyembunyikan sendok dan sumpitmu. Aku menyembunyikannya di bawah perosotan 

tempat kita biasa bermain bersama.” 

Aku terdiam sebentar. Menimbang-nimbang apakah aku harus mengucapkan ini sekaligus 

memprediksi apa yang akan terjadi jika aku benar-benar mengucapkannya. Namun rasanya tidak akan ada 
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gejolak yang berarti di antara fans jika aku mengutarakannya, mungkin mereka akan berpikir bahwa aku hanya 

bercanda. Baiklah, akan aku ungkapkan. Karena ada hal yang benar-benar ingin aku pastikan. 

“Kalau kau masih memikirkanku sampai saat ini, ambillah sendok dan sumpit itu. Aku akan 

menemuimu pukul 12 malam di tanggal yang paling aku sukai.” 

Aku mengakhiri video message itu dengan senyum kecil. Aku pun tidak tahu kenapa aku ingin sekali 

mengucapkan hal itu. Tiba-tiba aku penasaran dengan banyak hal. Apakah ia mendengarkan SSTP malam ini? 

Kalau iya, apakah dia mengingat saat aku melakukannya dulu? Kalau memang ingat, apakah dia masih 

memikirkanku? Lalu apakah ia akan mengambil sendok dan sumpit itu sesuai dengan waktu dan tempat yang 

aku ungkapkan? Apakah ia masih mengingat tanggal yang paling aku sukai? Apakah bando yang kulihat adalah 

bando yang sama dengan yang waktu itu aku berikan? 

Aku benar-benar penasaran. 

*** 

Daegu. Sept, 22nd 2012. 11.45 PM.  

15 minutes to Key’s birthday. 

Kau ingin bilang aku gila? Kalau ya, berarti kau adalah orang kelima yang menyebutku ‘gila’. Karena 

sudah ada Jonghyun hyung, Minho, Taemin, dan terakhir Onew hyung yang terlebih dulu menyebutku seperti 

itu. Entah kenapa segment games di SSTP kurang lebih sebulan yang lalu begitu mengganggu pikiranku. Tanpa 

henti mendobrak masuk ke dalam pikiranku, bahkan di saat aku seharusnya berkonsentrasi untuk melakukan 

kewajibanku di atas panggung. 

Maksudku, mana mungkin hal semacam itu bisa begitu menggangguku? Hal semacam… cinta monyet. 

Bukankah aku berkali-kali bilang bahwa aku tidak suka mencampuradukkan urusan perasaan dan pekerjaan? 

Demi celana Taemin yang memiliki sobekan besar di bagian pahanya, prinsipku itu bukan hal yang direkayasa 

atas perintah dari perusahaan. Hal itu benar-benar keluar dari hatiku yang terdalam. Memangnya bisa 

prinsipku berubah dengan sendirinya? Tanpa kusadari? 

Apa yang membuat mereka menyebutku gila? Pertama, karena aku menjanjikan untuk menemui 

gadis masa laluku, melalui siaran radio, dan dengan statusku sebagai idol. Dalam kondisi di mana aku pun tidak 

tahu bagaimana rupanya sekarang dan tidak tahu apakah dia mendengarkan SSTP malam itu. Kedua, karena di 

sinilah aku–seorang diri—berjalan di lingkungan yang sepi, di bawah langit tengah malam Daegu yang indah 

karena begitu banyak bintang, menuju ke sebuah taman bermain yang terletak satu blok dari Jimmyo 

Elementary School. Sekolahku dulu. Ketiga, karena aku melakukan semua ini tanpa tahu apakah akan ada 

seseorang yang datang. Tidak ada jaminan bahwa aku akan bertemu dengan orang yang kumaksud malam ini. 

Aku baru tiba di Daegu Station sekitar 40 menit yang lalu dengan menggunakan KTX yang berangkat 

pukul sembilan malam dari Seoul. Aku bersikeras berangkat sendiri dan menggunakan public transportation, 

padahal manager hyung hampir saja meledak marah karena aku terus menolak tawarannya untuk 

mengantarku. Tapi berkat bantuan dari Onew hyung dan Jonghyun hyung, Gyeongshik hyung berhasil dibujuk 

dan akhirnya mengizinkanku pergi sendiri. Dengan berbagai macam syarat, salah satunya aku tidak boleh 

menggunakan baju yang mencolok. Harus sangat biasa dan tidak terlihat modis. Tidak jarang ada beberapa 

orang yang pada awalnya tidak begitu memperhatikanku, akhirnya jadi memperhatikanku karena gaya fashion-

ku yang terlalu aneh di mata mereka. 

Langkah kakiku melambat sampai akhirnya berhenti ketika aku sampai di sebuah taman bermain. Aku 

berdiri diam dan memandang ke seluruh sudut tempat ini, tempat aku biasa bermain sejak aku kecil hingga 
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sampai sebelum aku pergi ke Los Angeles mengikuti program pertukaran pelajar. Aku membiarkan memori-

memori yang sempat mengkristal itu kini meleleh, lalu mengaliri setiap ruang dalam ingatanku. 

. 

*Flashback* 

“Kibong, jebal! Jangan lepaskan, ya!” 

“Iya, iya. Kau lihat saja ke depan, tetap kayuh pedalnya dan kendalikan stangnya dengan baik,” ujar 

Kibong sambil memegang bagian belakang sepeda roda dua miliknya. 

“Pokoknya jangan dilepaskan. Sepeda milikmu masih sedikit tinggi untukku sampai aku harus berjinjit 

jika sedang berhenti.” 

“Mal Lang-ah, kau cerewet sekali tahu! Aku tidak akan melepaskannya kok.” Kibong berkata sambil 

melepaskan pegangan pada bagian belakang sepedanya perlahan-lahan. Ia tersenyum ketika melihat Mal 

Lang-nya bisa mengendarai sepedanya dengan cukup baik.  

Kibong berdiri diam sambil memandangi temannya yang sudah cukup jauh dari tempatnya berdiri. 

Mal Lang masih belum tahu bahwa Kibong melepaskan pegangannya. 

“Kibong-ah sepertinya aku sudah cukup lancar mengendarainya. Iya, ‘kan?” 

Hening. 

“Kibong-ah, kenapa kau tidak menjawab?” 

Gadis kelas satu sekolah dasar itu menoleh dan yang terjadi kemudian… 

BRUK! 

“Mal Lang-ah!!” 

Kibong berlari menghampiri Mal Lang yang terduduk di tanah sambil meringis memegangi lututnya. 

“Gwaenchana? Coba aku lihat lututmu.” Kibong menggeser tangan Mal Lang yang menutupi lukanya. 

Cukup parah. 

Kibong membantu Mal Lang berdiri, kemudian anak lelaki itu berjongkok di depannya. 

“Naik,” titahnya. 

“Eoh?” 

“Aku akan mengantarmu pulang dan segera mengobati lukamu.” 

*Flashback End* 

. 

Aku duduk di salah satu bangku taman yang terbuat dari kayu, yang kukira adalah tempat yang paling 

sempurna untuk menyembunyikan diri tetapi memiliki sudut pandang yang strategis untuk melihat ke arah 

perosotan. Aku merogoh kantong jaketku kemudian mengeluarkan kaleng Lotte Coffee yang aku beli di stasiun 

tadi dan membukanya. 
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Jam digital Toy’s Story hadiah ulang tahun dari salah satu fansiteku, Keyandu, menjadi tempat aku 

mengalihkan pandanganku sejenak. Lima menit lagi menuju jam 12 malam. Aku merasakan tenggorokanku 

mengering. Cepat-cepat aku menenggak kopi yang belum kuminum setelah aku membuka kalengnya barusan. 

Aku hampir saja menyemburkan cairan kopi yang belum sukses melewati kerongkonganku ketika aku 

melihat seorang gadis berjalan memasuki taman bermain ini dari arah kiri. Sepertinya tempatku duduk ini 

benar-benar sempurna untuk bersembunyi dengan nyaman karena ia sepertinya sama sekali tidak menyadari 

keberadaanku di sini. Jika kuperhitungkan dengan seksama, dari arah ia memasuki taman bermain ini, tempat 

dudukku terhalang oleh sebuah bangunan kayu berbentuk balok yang terhubung dengan perosotan itu. 

Bisa kupastikan bahwa dia adalah Mal Lang, teman kecilku. Karena dia memakai bando yang sama 

dengan yang aku lihat sebulan yang lalu. Hmm… terlebih lagi siapa juga gadis gila yang mau keluar rumah 

tengah malam dan mampir ke taman bermain? Kecuali kalau yang aku lihat itu bukan… manusia. Shit! Aku 

paling tidak suka hal-hal berbau hantu. Kenapa juga pikiran itu bisa muncul begitu saja? Benar-benar merusak 

konsentrasi.  

Aku mengabaikan kaleng kopi yang masih terisi setengah dan  tetap memperhatikan gadis yang 

tengah berdiri di depan perosotan itu. Sesekali ia menggosok-gosok kedua tangannya dan mengusap lengan 

atasnya yang sepertinya hanya memakai sweater berbahan tidak terlalu tebal. Sudah tahu sekarang sudah 

mulai musim gugur, seharusnya dia memakai dua tumpuk pakaian hangat saja sekalian.  

Wajahnya tidak terlihat begitu jelas karena ia memakai hoodie. Yang bisa kulihat hanya posturnya saja 

yang menurutku proporsional. Beberapa saat kemudian ia melihat keadaan sekitar dan aku merasa beruntung 

karena dia melewatkan tempatku duduk. Gadis itu mengeluarkan sesuatu dari cardigan-nya kemudian ia 

berjongkok di depan perosotan itu. Ah… dia membawa sekop kecil ternyata. Aku sudah berniat dari awal 

bahwa aku tidak akan terus bersembunyi seperti ini. Aku menunggu waktu yang tepat untuk muncul di 

depannya. Sampai aku yakin bahwa ia ke sini untuk mengambil sumpit dan sendoknya. 

Pasir yang ia gali sudah cukup dalam. Seharusnya ia sudah menemukan benda-benda yang aku kubur 

di sana karena seingatku tanah yang kugali tidak terlalu dalam. Mendadak aku menjadi tidak sabar. Aku pun 

berjalan perlahan ke arah gadis yang berjongkok dan memunggungiku itu. Aku berusaha untuk tidak 

menghasilkan suara sedikitpun. 

Tepat ketika aku berhenti melangkah dan berdiri di belakangnya, ia berbicara pelan dengan nada 

seperti bersorak. “Found it!” pekiknya. Dia pun berdiri sambil membersihkan sesuatu yang ia temukan. Aku 

tidak bisa melihatnya karena ia masih membelakangiku. Jantungku berdetak begitu cepat, bahkan terlalu 

cepat, hingga aku pikir gadis itu bisa saja mendengarnya di malam yang sunyi ini. Diam-diam aku menghela 

napas untuk mempersiapkan diri ketika dia berbalik dan menunjukkan wajahnya. 

1… 2… 3…. 

“KYAAAAAAAAAAAAAA!” 

“AAAAAAAAAAAAAAAA!” 

Dia menjerit dan entah kenapa aku pun ikut menjerit. Kami berdua sama-sama mundur selangkah, 

terlonjak karena terkejut setengah mati. Benda yang dibawanya pun jatuh ke dekat kakiku. Aku melebarkan 

kedua mataku ketika aku melihat wajahnya, bersamaan dengan jeritan keras yang terdengar dari mulut kami 

berdua. 

“Neo…” Aku menunjuk ke arah benda—yang ternyata benar sendok dan sumpit yang kumaksud—dan 

ke arahnya secara bergantian. 
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Gadis itu memandangku dengan ekspresi terkejut dan mata yang terbelalak sambil memegangi 

dadanya. Aku melihat wajahnya memucat sesaat, benar-benar sesaat, karena setelah itu wajahnya kembali ke 

warna semula dan sedikit… merona? Jika indera penglihatanku tidak salah. 

“Yak! Gadis keras kepala! Kau…” Kalimatku terhenti, rasanya kerongkonganku terlalu kering. Aku 

butuh air—apapun—yang bisa membasahi kerongkonganku saat ini juga. Tapi tidak ada. Sial. “… Mal Lang?” 

Aku pun hanya mampu menyelesaikan kalimatku dengan bisikan. 

Gadis itu mengerucutkan bibirnya. Ia terlihat kesal. Aku menunggu jawaban darinya tapi bibirnya 

tetap terkatup rapat. Ia melirikku dengan sinis sebelum akhirnya ia mengambil sendok dan sumpit yang jatuh 

di dekat kakiku dan pergi melewatiku begitu saja. Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. 

Tanpa pikir panjang aku meraih lengan ramping itu dan menahannya untuk tidak berjalan lebih jauh. 

“Kau Mal Lang, ‘kan? Ani, kau Song Jae In, ‘kan? Murid Jimmyo Elementary School, sekelas denganku dari kelas 

satu hingga kelas enam? Iya, ‘kan?” 

Entah kenapa aku begitu bersemangat sampai tidak sadar bahwa cengkeraman tanganku di lengannya 

terlalu keras. Membuat gadis itu meringis. Aku buru-buru melepaskan cengkeramanku. Mendadak mual 

karena perasaan menyesal yang menghantam ketika aku membayangkan bagaimana jika lengannya memerah 

karena tingkahku tadi. 

“Kenapa kau tidak menjawab pertanyaanku dan malah pergi?” tanyaku kepadanya yang masih 

membuang muka, menolak menatap lawan bicaranya. Bukannya menjawab pertanyaanku, dia malah 

memainkan pasir dengan ujung sepatunya. 

“YAK!” teriakku, hilang kesabaran. 

Dia mengangkat wajahnya cepat dan menatap mataku langsung. Sial. Kenapa jantungku jadi berdebar 

seperti ini?  

“WAE?!” pekiknya tidak kalah keras.  

“Kenapa kau marah, eoh?” tanyaku heran. 

“Bukan urusanmu,” ucapnya jengah. 

“Bertemu teman lama, bukannya bertanya dan berbincang dengan baik, kau justru marah-marah 

seperti ini. Kenapa tingkah lakumu jadi buruk begini?” Aku bertanya sambil meneliti postur gadis dengan wajah 

kusut di hadapanku ini dengan seksama, yang sebelumnya luput dari pandanganku karena tingkahnya yang 

lebih menyita perhatian. Hmm… dia lebih pendek dariku. Mungkin tinggi badannya hanya sebatas daguku. 

“Siapa yang kau bilang buruk? Tidak mengenali teman kecilmu bukankah itu lebih buruk?” tanyanya 

sarkastik. 

“Ya, kau menyalahkanku?” Aku mendecakkan lidah tidak percaya. 

“Siapa lagi yang salah jika bukan kau? Aku saja masih mengingat wajahmu sejak pertama kali kita 

bertemu di mini market tempo hari.” Dia benar-benar tidak mau kalah. 

“Wajar kau mengingatku, karena aku selalu muncul di TV sejak tahun 2008. Sedangkan kau? Kau 

berubah! Bagaimana bisa aku mengingatmu,” bantahku cepat. 
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“Mwo?” Kemudian ia tertawa frustasi. “Kau adalah orang tersombong yang pernah aku temui. 

Cheogiyo, aku sama sekali tidak berubah. Aku tidak pernah melakukan operasi plastik, semuanya alami dari 

aku kecil hingga sekarang. Tidak masuk akal kalau kau bilang aku berubah!”  

“Pokoknya menurutku kau berubah!” 

“Tidak!” 

“Iya!” 

“Tidak!” 

“Ya!” 

Gadis itu meniup poninya dengan kesal. “Memangnya apa yang berubah dariku, hah?” 

“Sekarang kau jauh lebih cantik. Aku sampai tidak mengenalimu!” tandasku cepat.  

“Apa?” Ekspresi wajah gadis itu berangsur melunak ketika mendengar kalimat yang aku ucapkan. Ada 

semburat merah yang bermain di pipinya yang terlihat halus. Sementara aku? Dalam hari merutuki kebodohan 

yang sudah aku perbuat. Aku memang selalu mengatakan apa yang ada di otakku. Tapi aku tidak pernah 

menyangka bahwa aku akan menjadi sejujur ini... dan sememalukan ini. 

“Tidak ada.” Aku membuang muka ketika aku merasakan wajahku juga memanas. Apa-apaan ini? 

“Kau bilang apa tadi?” tanyanya lagi. 

“Aish jangan pura-pura tidak mendengar. Aku tidak berbisik-bisik ketika mengatakannya.” Aku 

menggaruk tengkukku yang tidak gatal, tindakan refleks yang kulakukan ketika aku salah tingkah. 

“Arasseo. Annyeong.” Lebih aneh lagi dengan gadis itu. Dia mengatakan dua kata tidak penting itu lalu 

pergi begitu saja. 

Lagi-lagi aku harus menahannya pergi. Kali ini aku tidak mencengkeram lengannya tapi aku meraih 

pergelangan tangan gadis itu kemudian menggandengnya lembut. Aku berjalan ke arah bangku kayu terdekat 

kemudian mengajaknya duduk di sampingku. Tampaknya kami harus berbicara dengan tenang, sambil duduk, 

agar kami–aku khususnya—bisa mengatakan apa saja yang ingin aku katakan dan menanyakan apa saja yang 

membuatku penasaran. 

“Kita harus berhenti berteriak satu sama lain dan berbicara baik-baik.” Aku yang semula hanya 

menatap ke arah perosotan itu kemudian menatapnya di akhir kalimatku. Aku pun melihat ia mengangguk 

sebagai respon dari pernyataanku. 

“How should I start?” gumamku. Banyak hal yang ingin aku tanyakan tetapi aku bingung harus 

memulai dari mana. “Hmm… ternyata bando yang aku berikan waktu itu masih ada.” Dan kembali sebuah 

kalimat bodoh yang keluar. Kalau sudah tidak ada tentu saja tidak akan dipakai olehnya, bukan? 

“Ne, ini benda terakhir yang kau berikan kepadaku sebelum kau pergi ke Los Angeles.” Mata gadis itu 

terlihat menerawang, seperti sedang membaca kembali buku diary yang ditulisnya setiap hari saat masih kecil 

dulu. “Lagi pula bando ini masih layak pakai,” tambahnya. Mungkin tidak ingin terlihat terlalu serius. 

“Ah matta! Kenapa aku tidak bisa menemukanmu di mana-mana ketika aku kembali dari Los Angeles? 

Kenapa kau pergi tanpa meninggalkan jejak sedikit pun?” tanyaku bertubi-tubi. 
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“Kim Kibum, kau ini berlebihan sekali ya. Tidak meninggalkan jejak apanya? Ibumu tahu bahwa aku 

dan keluargaku pindah ke Jepang karena pekerjaan ayahku. Aku sudah menitipkan pesan untuk 

memberitahumu. Memangnya kau tidak menerima suratku, eoh?” 

“Iya, ibu memberikannya padaku…,” ujarku pelan sambil menundukkan kepalaku, karena yang dia 

katakan benar. Tapi bukan itu yang kumaksud! Aku pun menegakkan kepalaku lagi dan menatap mata 

cokelatnya. “Tapi kau tidak meninggalkan nomor telepon ataupun e-mail yang bisa aku hubungi. Kau juga tidak 

pernah menghubungiku. Makanya aku mengatakan bahwa kau pergi tanpa meninggalkan jejak.” 

Gadis itu meninju lenganku pelan. “Aigoo, aku melakukan itu karena kau harus berkonsentrasi penuh 

dengan audisi SM yang ingin kau ikuti. Aku juga berusaha keras untuk tidak menghubungimu, takut kalau-kalau 

aku mengganggu.” 

“Ngomong-ngomong…” Gadis itu melanjutkan lagi. “Aku mendengarkanmu siaran di SSTP. Kau benar-

benar gila. Seandainya aku tidak mendengarnya bagaimana? Kau akan tetap ke sini dan menunggu sampai 

pagi? Bagaimana kalau teman-teman satu sekolah kita dulu mendengar juga dan mengambil keuntungan dari 

ucapanmu di SSTP? Menyebarkan gosip misalnya? Seharusnya kau berhati-hati. Statusmu sekarang ‘kan 

sebagai idol. Bukan lagi Kibong atau Kim Kibum.” 

Aku menghela napas mendengar apa yang dikatakan Jae In. Pertanyaan yang diajukannya banyak 

sekali. Harus mulai dari mana aku menjawabnya? Aku pun berdehem sebelum menjawab. “Pertama, kau tidak 

ingat bahwa kau tidak sadar bahwa aku yang menyembunyikan sendok dan sumpitmu? Kau bahkan bilang 

kepada teman-teman bahwa ibumu lupa membawakan sumpit untukmu. Jadi tidak mungkin ada orang yang 

akan menyebarkan gosip. Lalu… aku harap kau tidak menganggapku sebagai Key SHINee. Aku ingin kau tetap 

melihatku sebagai Kibong, teman masa kecilmu, atau sebagai Kim Kibum, sebagai diriku sendiri. Kadang aku 

lelah harus terus tersenyum di saat mood-ku sedang buruk.” 

Dia terdiam, terlihat memikirkan apa yang aku katakan. Aku melirik gadis itu yang lagi-lagi mengusap 

kedua lengannya. Ia kedinginan. “Ya Song Jae In, sudah tau sekarang sudah mulai musim gugur, kenapa kau 

tidak memakai baju hangat dengan benar? Apa-apaan ini? Sweater dengan bahan tipis seperti ini tidak akan 

melindungimu dari cuaca yang dingin. Memangnya kau tidak tahu kalau di awal musim gugur kemarin saja 

suhunya sudah mencapai 19 derajat? Ara?” Aku mendumal sambil melepaskan jaket luar yang kugunakan, lalu 

menaruhnya di bahu Jae In. 

“Cih, kau tidak berubah. Kalau kau mengatakannya dengan baik dan manis pasti akan terdengar lebih 

tulus,” gerutunya pelan. “Gomawo, Kibong.” Tapi ia melanjutkan dengan ucapan terima kasih dan senyum 

manis. 

Aku menatapnya intens. What happen with my heart? Kenapa organ yang menahanku tetap hidup ini 

berdetak begitu tidak normal? Terlebih dia memanggilku dengan nama kecilku. Aku merasa kembali menjadi 

diriku sendiri, terasa bebas menanggalkan identitas keartisanku. Rasanya seperti orang biasa dan itu 

menyenangkan untukku. Bukannya selama ini aku tidak menjadi diri sendiri, hanya saja… terkadang aku ingin 

mengekspresikan apa yang sedang kurasakan. Bukan hanya tersenyum ketika sedih, marah, ataupun gelisah. 

“Berikan ponselmu,” pintaku kepadanya. 

“Wae?” tanyanya bingung. Tapi aku melihat ia tetap merogoh kantung celananya dan memberikan 

ponselnya kepadaku. 

Aku menyentuh layar ponsel itu tapi kemudian harus merasa kecewa. “Ya, ini ada password-nya.” 

“Geuronika, buat apa kau meminta ponselku?” 
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“Ish, aku ingin kau menyimpan nomorku.” 

“Geurae,” ujarnya singkat. Ia pun membuat suatu pola dengan ibu jarinya untuk membuka password. 

Sepertinya berbentuk huruf ᄀ. 

Aku memasukkan nomorku ketika gadis itu memberikan ponselnya kepadaku. Aku menimbang-

nimbang dengan nama seperti apa aku harus menyimpannya. Aku sudah mengetik “My Kibo…” tapi segera 

kuhapus karena terlalu cheesy. Akhirnya aku memutuskan untuk menyimpannya dengan nama “Kibong” saja. 

Setelah itu aku menyentuh ikon telepon berwarna hijau dan melakukan panggilan melalui nomor gadis itu. 

“Sekarang kau dan aku mempunyai nomor masing-masing,” ujarku sambil mengembalikan ponselnya. 

Begitu menerima ponselnya, Jae In berdiri dari bangku kayu yang kami duduki. Aku memandangnya 

dengan kening yang berkerut dan ikut berdiri. “Wae? Kau mau pulang?” Ada nada kecewa yang terselip dalam 

suaraku. 

“Eoh. Annyeong~”  

Tanpa salam perpisahan lainnya, gadis itu berbalik dan bersiap meninggalkanku yang hanya mampu 

terdiam dengan mulut yang terbuka. “Ah matta! Saengil chukkahae!” Gadis itu berbalik lagi kemudian 

menyerahkan satu bungkus Chocopie kepadaku. 

Ige mwoya? Aku menerimanya dengan eskpresi kosong karena bingung. Kenapa dia terlihat biasa saja 

bertemu denganku? Delapan tahun tidak bertemu seharusnya ada banyak hal yang ingin ia bicarakan 

kepadaku bukan? Kenapa hanya aku saja yang begitu ‘terganggu’ dengan ingatan-ingatan dari masa lalu itu?  

Aku melihat punggungnya yang menjauh. Sudah berapa langkah dia berjalan? Lima langkah? Tujuh 

langkah? Mendadak ada sesuatu yang mendorongku untuk memanggilnya. Ada sesuatu yang membuatku 

tidak rela jika ia pergi begitu saja. Ada sesuatu yang membuatku ingin menahannya tetap di sampingku. 

Apakah aku jatuh cinta lagi kepadanya? Bukankah itu terlalu cepat? Tapi aku sadar bahwa aku bahkan rela 

mengalah berkali-kali demi dirinya, saat di mini market, saat di Handel & Gretel. Aku bukan tipe orang yang 

rela mengalah dengan mudahnya, apalagi jika aku menginginkan sesuatu. Aku juga bukan tipe orang yang akan 

diam saja jika ada yang mendebatku. Tapi nyatanya… aku selalu mengalah. 

“Jae In-ah!” Akhirnya aku pun memanggilnya. 

Dia berbalik dan aku berlari ke arahnya. Aku menatap matanya yang memancarkan sorot ingin tahu. 

Sesaat aku terbius di kedalaman mata beningnya dan saat itulah aku tahu bahwa aku ingin ia selalu di sisiku. 

“Jae In-ah, aku tidak akan bertele-tele tapi aku ingin kau menjadi pacarku.” Aku merasakan kerongkonganku 

semakin mengering. “Kau… mau, ‘kan?” 

Sesaat Jae In terlihat terkejut. Ia balas menatap mataku untuk beberapa lama. Mungkin mencari 

apakah ada setitik kebohongan di sana. Aku menunggu dengan jantung yang terus berdebar, hingga 

debarannya terasa menyakitkan dadaku. Lalu keteganganku mencair ketika ia menyunggingkan sebuah 

senyum di bibirnya, membuatku ikut tersenyum. 

“Tidak sekarang, Kibum-ah.” 

. 

. 

Apa? 
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Tadi dia tersenyum. Aku pikir… 

“Kau… menolakku?” tanyaku. Suaraku hampir seperti berbisik. 

Jae In menggeleng, masih dengan senyum manis yang melengkung sempurna di bibirnya. “Aku tidak 

menolakmu. Tapi aku hanya memberikan waktu kepadamu untuk menata ulang hati dan memikirkan kembali 

perasaanmu. Aku tidak mau hanya karena bertemu denganku, kau jadi terhanyut oleh rasa sesaat, oleh 

kenangan-kenangan lalu. Jika benar kau menginginkanku berada di sampingmu, aku ingin karena kau 

melihatku sebagai Jae In yang sekarang. Kenangan masa lalu itu hanya pelengkap saja.” 

Aku tercenung mendengar kata-katanya. Gadis ini benar. Seharusnya aku memikirkan kembali dan 

meyakinkan bagaimana perasaanku kepadanya. Terburu-buru pun tidak baik. Aku juga tidak ingin 

menyakitinya jika benar suatu saat yang aku temukan adalah aku hanya terlarut dalam kenangan masa lalu. 

Aku pun mengangguk sambil tersenyum menatapnya. 

“Kau benar. Hmm baiklah! Meski saat ini aku merasa yakin, tapi aku akan memikirkan kembali 

perasaanku kepadamu. Tapi ada hal yang harus kuberitahu kepadamu.” 

“Apa?” 

“Mulai saat ini, aku akan berusaha sesering mungkin bertemu dan menghubungimu.” 

Kedua alis Jae In hampir menyatu mendengar pernyataanku. “Apa bedanya dengan pacaran kalau 

begitu?” 

“Hei, itu caraku untuk meyakinkan perasaanku kepadamu, ara? Pokoknya kali ini tujuanku untuk keep 

contact denganmu bukan untuk berteman, tapi untuk meyakinkan perasaanku dan akhirnya menahanmu terus 

berada di sisiku.” 

“Cih seenaknya saja,” cibirnya. 

Aku tertawa sambil mengusap puncak kepalanya. Penolakan… ani… penundaan dari Jae In ini tidak 

membuatku sakit hati. Justru aku mengerti bahwa ini untuk kebaikan kami berdua. 

“Kaja, aku antar kau pulang.” 

“Ini salah satu usahamu untuk meyakinkan perasaanmu?” Jae In memandangku dengan menaikkan 

alis kanannya. 

Aku tahu ia meledekku. Karena gemas, akhirnya aku merangkul lehernya dengan memberikan sedikit 

tekanan. 

“Iya, ini caraku untuk meyakinkan perasaanku. Yakin kau mau meledekku lagi, eoh?” 

“Tidak, tidaaaak. Ampun Kibum-ah!” 

 

..::END::.. 

 


