
ANOTHER SIDE 

Not everyone you love will stay 

Not everyone you trust will be loyal 

Some people just exist as examples of what to avoid 

-Alice 

Senyum di bibir merahnya jelas tergambar sempurna, beriringan dengan tetes hujan terakhir. Jari 

telunjuknya ia goresan dipermukaan kaca, menggambar sebuah hati lewat embun yang 

menempel dipermukaan. Memandang keluar jendela, ribuan kendaraan berlalu-lalang menerjang 

genangan yang tercipta dari hujan hari ini. 

Senyum di bibirnya semakin lebar, tatkala kedua bola matanya menangkap mobil yang familiar 

memasuki gerbang gedung dengan seseorang pria dewasa keluar dari sana. 

"Bagaimana perasaanmu?" Ia tersentak, menoleh pada pria berbaju serba putih dengan kacamata 

membingkai bola mata hazelnya. 

"Aku tidak bisa mengungkapkannya, rindu dunia luar setelah dikurung di sini selama satu tahun" 

Ceklik 

Keduanya kompak mengalihkan tatapannya ke arah pintu, terlihat pria dewasa dengan jas rapih 

tersenyum lebar. 

"Ayo, pulang" Ucapnya tanpa menghilangkan senyum di wajahnya. 

Ia membalas senyum pria dewasa itu, berdiri merapihkan gaun magentanya yang sedikit kusut. Ia 

memandang seisi ruangan, raut wajahnya nampak berbeda, dan dua pria dewasa itu juga 

menyadarinya. 

"Aku ragu" cicitnya menunduk sambil meremas gaun magentanya, tak perduli gaun yang 

barusan ia rapihkan kusut kembali. 

"Tidak ada yang perlu diragukan. Kau bilang di sini bukan tempatmu, bukan?" Pria berkacamata 

menepuk pundaknya "You have recovered. Live like any other teenager. The world is waiting for 

you." 

"Terimakasih" Ucapnya berhampur dalam pelukan pria tersebut. 



"Forget your past. You must stand with your feet, believe in yourself" 

*** 

"ASHLYN!!" 

Gadis yang dipanggil namanya tersentak kaget, hingga novel yang sedang dibaca terjatuh 

dipangkuannya. 

"Kenapa?" Tanya Ashlyn kepada dua siswi yang sudah mendudukan diri dihadapannya. 

"Tau nggak? Ada kedai es krim baru di depan jalan, katanya enak loh" Ucap Ksenia sambil 

berbinar-binar. 

"Trus?" Jawabnya cuek membuka lembar novelnya. 

"Ya lo 'kan habis menang olimpiade kimia tuh kemarin, traktir kita kek" Ucal Clara sambil 

memandangi wajah dari pantulan cermin ditangannya. 

"Iya tuh sih Clara bener banget" 

Ashlyn menutup novelnya, mamandang kedua temannya itu. 

"Bukannya gue udah traktir kalian makan di cafe waktu itu" 

"Kok lo perhitungan sih sama sahabat sendiri" Ucap Ksenia merenggut. 

"Bukan, gue bukan perhitungan tapi gue mau jengukin paman gue di rumah sakit" 

"Lo nggak asik banget sih Ash. Lo tiap hari jengukin paman lo. Sekali ini aja. Nih dengerin tuh 

kedai deket toko kosmetik sama toko buku gitu. Nggak rugi kali Ash" kata Clara masih dengan 

cermin di tangannya. 

"Ayo lah Ash. Nggak mahal kok" Ksenia merajuk sambil memasang wajah super memelas. 

"Ok gue traktir" Jawab Ashlyn akhirnya kembali terjun dalam alur novelnya. 

"Sore ini gimana? ajak pacar lo sama Nicolas, ya?" Ksenia memberi saran. 



"Hmm" 

"Ahh Ashlyn baik banget sih" Seru keduanya bersemangat ria. 

*** 

"Nggak rugi kan Ash, es krimnya enak lagi" ucap Ksenia menyuap es krim terakhirnya. 

"Iya sih" Jawab Ashlyn seadanya. 

"Loh emangnya tadi kamu nggak mau ke sini, sayang?" Mark yang duduk di samping Ashlyn 

melempar pertanyaan. 

"Ya awalnya gitu sih" 

"Wah, rugi lo kalo tadi nggak kesini Ash, sumpah ini es krimnya lembut banget" ucap Nicolas 

trus menyuap es krim ke dalam mulutnya. 

Ashlyn tersenyum melihatnya, ia kembali menyuap es krim miliknya yang belum habis. 

"Makannya pelan-pelan dong sayang, gelepotan nih" Mark mengusap sisa es krim yang 

menempel pada pipi Ashlyn. 

"Clara, pipi aku ada es krim nempel nggak?" 

"Nih kaca, ngaca sendiri kan bisa" 

"Ehmb, ada orang jomblo nih di sini" 

"Udah ah Mark" Ashlyn menjauhkan kepalanya dari jangkauan Mark, merasa malu pada 

sahabatnya. Ia mengangkat kepalanya tak sengaja melihat raut wajah Ksenia yang memancarkan 

aura tidak suka. 

"Udah sore nih, balik yuk" Ajak Ksenia yang disetujui keempat yang lainnya. 

Bersamaan dengan mereka keluar cafe, rintik hujan pun mulai turun. Padahal sebelumnya cuaca 

sangat hangat sangat cocok untuk makan es krim. 



"Ash, kamu minta jemput aja ya. Aku mau nganter Ksenia ke rumah neneknya dulu nih. Gak 

papa kan? Kalo nggak bareng Nico sama Clara" 

"Boleh aja sih, Tapi Clara minta anter ke salon dulu" Ya sebenernya dia antara mereka berlima 

hanya Ksenia yang tidak memiliki pacar, sedangkan Nicolas dan Clara sudah lama menjalin 

hubungan. 

"Gak usah deh, aku minta jemput aja Mark" Ucap Ashlyn tersenyum. 

"Sorry ya Ash gue jadi ngerepotin Mark sama lo" 

"Ngerepotin apa sih Ke, kayak apa aja" Kata Mark sambil mengacak-acak rambut panjang 

Ksenia. 

Ashlyn hanya mampu tersenyum, pemandangan seperti ini sudah biasa baginya. Kedekatan Mark 

dan Ksenia memang sudah terjalin sebelum Ashlyn masuk di SMA Pelita. Pernah terdengar 

gosip bahwa mereka menjalin hubungan tapi melihat perlakuan manis Mark dan penjelasannya 

keduanya bahwa itu hanya gosip murahan, hingga akhirnya Ashlyn tidak peduli. 

"Yaudah Ash, kita duluan ya. Sorry gak bisa nungguin" Ucap mereka berjalan ke arah parkiran 

mobil. 

" Ashlyn jangan lupa kerjain pr mtk kita ya" seru Nicolas Ashlyn hanya terkekeh. 

Sepeninggal mereka, Ashlyn baru mengeluarkan ponselnya, berniat menghubungi supir 

pribadinya. 

"Aishh lowbet" Gerutunya melihat ponselnya menghitam sempurna. 

Ashlyn buru-buru berlari ke arah parkiran, berharap sahabat-sahabat masih ada, untuk ia pinjami 

ponsel. Namun sayang kedua mobil milik Nicolas dan Mark sudah tidak ada. Karena tidak ada 

pilihan lain, Ashlyn harus pulang naik bus. 

"Cewek bodoh" Ashlyn tersentak, melihat Vlad, temen sekelasnya berdiri bersedekap tangan 

dengan mata terpejam bersender di pintu mobilnya. 

"Lo sadar nggak sih, kalo lo cuma dimanfaatin?" Sambungnya membuka mata. 

"Lo ngomong apa sih Vlad? Gue nggak ngerti" 



"Gue tahu lo pinter Ash, harusnya lo bisa bedain mana yang tulus mana yang cuma manfaatin lo 

doang" 

"Vlad? Maksud lo apa sih?" 

"Ayo gue anter" 

** 

"Kok lo nganter ke rumah sakit sih, gue mau balik dulu, baru ke sini" Gerutu Ashlyn, ketika 

mobil Vlad memasuki area parkir rumah sakit. 

"Buruan gih keluar" Suruhnya tanpa menoleh pada Ashlyn. 

"Gue mau balik Vlad" Rajuk Ashlyn, namun Vlad malah keluar dari mobilnya dan menarik 

tangan Ashlyn memasuki gedung rumah sakit. 

Vlad berhenti menarik tangan Ashlyn tepat satu ruangan sebelum kamar rawat pamannya. 

"Lo jadi stalker nggak handal ya? Kamar paman gue sebelahnya lagi" 

"Ashlyn kenapa kamu nggak bisa dihubungin?" Dokter Sam, dokter yang merawat Paman Zack-

paman Ashlyn datang menghampiri mereka berdua, dengan raut wajah yang sulit diartikan. 

"Dokter ada apa?" Tanya Ashlyn yang hanya dijawab helain nafas dokter Sam. 

"Paman nggak papa kan Dok?" Dokter Sam diam, ia sendiri tidak tau harus mengatakan 

bagaimana. 

"Vlad?" Ashlyn menoleh kebelakang di sana ada Vlad yang menunduk, lebih tertarik 

memperhatikan kedua ujung sepatunya. 

Melihat reaksi tidak memuaskan dari dua pria ini. Ashlyn langsung berlari masuk kamar 

pamannya. 

"Paman, Ashlyn da--" 



Tubuh Ashlyn sontak kaku, melihat tubuh pamannya terbaring dengan mata terpejam. Dengan 

suster yang berusaha melepas alat-alat medis penopang hidup pamannya semenjak kecelakaan 

itu. 

"SUSTER!!" Ashlyn meneriaki suster tersebut hingga membuatnya menghentikan aktivitasnya. 

"Pasang lagi sus, kenapa dilepas sih!? Paman kan belum sebelum total sus" Katanya mengambil 

alih pekerjaan Suster tersebut. 

"Tapi, Pak Zack sudah tidak ada dek" Ucap suster tersebut kembali membuat Ashlyn mematung. 

"Ngomong apa sih? Paman ini Ashlyn paman buka mata dong, suster ini jahat. Kita pindah 

rumah sakit aja yuk" Ashlyn mulai menguncang tubuh kaku dan dingin pamannya, dengan mata 

yang mulai berkaca-kaca. 

"Paman bangun dong, maaf Ashlyn telat dateng. Paman" Ashlyn trus saja berusaha 

membangunkan tubuh pamannya namun sama sekali tidak ada reaksi. 

"Ashlyn" Lirih dokter Sam dan Vlad di sampingnya. 

"Dokter Sam, suruh suster lain pasang alat bantu buat paman dok" Ashlyn menghampiri dokter 

Sam mencekram erat jas putihnya. 

"Maaf Ashlyn, tapi Pak Zack sudah tidak ada" 

"Dokter jangan bercanda, nggak lucu, cepet bangunin paman Dok" 

"Saya tidak bekerja untuk bercanda Ashlyn, Pak Zack sudah tidak ada, pihak rumah sakit sudah 

menghubungi kamu, tapi nihil" 

Detik berikutnya tangis Ashlyn pecah. Cekraman di jas Dokter Sam melemas, ia merosot 

kebawah tak mampu lagi menopang tubuhnya. Ashlyn menangis sambil menutup matanya. 

"Ash" Vlad berjongkok disebelahnya, menarik gadis ini dalam dekapannya. 

"Paman gue Vlad hikss... hikss" Tangisnya sambil mencekram kuat seragam Vlad. 

Tidak ada yang bisa Vlad lakukan, ia hanya diam mendengarkan tangis Ashlyn yang menyayat 

hatinya sambil sesekali mengelus punggung serta puncak kepala gadis ini. Membiarkan seragam 



sekolahlah basah karena air mata Ashlyn. Hingga sampai jasad pamannya dibawa keluar Ashlyn 

jatuh tak sadarkan diri. 

*** 

"Hello, long time no see" Katanya memadang pantulan tubuh seorang gadis di cermin besar. 

"Dasar bodoh, kau masih lemah saja sejak dulu. Tapi tenang saja, aku akan membuat pesta 

dengan temen-temenmu oh dan pacar mu itu" Ia menyeringai masih memandangi cermin. 

"Kau cukup tidur nyenyak di sana ya. Dan lihat hasil karyaku nanti" 

*** 

Ashlyn menatap pantulan tubuhnya di cermin, sudah seminggu sejak kematian pamannya Ashlyn 

memang izin tidak masuk sekolah. Ia begitu terpuruk. Bagaimana tidak pamannya adalah orang 

satu-satunya yang ia memiliki setelah kematian kedua orang tuanya tiga tahun silam. 

Hari ini sebenarnya Ashlyn tidak berniat sekolah kalo saja Vlad tidak menginap dan 

membujuknya berkali-kali. 

Ia kembali menatap pantulan, bola mata coklat dengan lingkaran hitam melingkari matanya. 

Rambut panjang yang biasanya ia kucir kuda sekarang dibiarkan jatuh tergerai. 

"Buruan woi. Telat nih" Teriak Vlad dari luar kamar. 

Ashlyn menyudahi acaranya bercerminnya, mengikuti Vlad menuju mobilnya. 

Ashyn langsung melompat turun dari mobil setelah sampai di gedung sekolahnya. Tanpa 

mengucapkan sepatah kata apa-pun berjalan meninggalkan Vlad. 

"Ash, lo tadi malem kemana sih? Pake kontak lensa segala" Tanya Vlad ketika mereka sampai di 

kelas. 

"Semalem?" Ashlyn balik bertanya binggung. 

"Iya semelem lo izin sa--" 



"Ash, lo udah berangkat? Rencananya kita mau jengukin lo hari ini" Clara yang baru datang 

bersama Nicolas duduk menyapa. 

"Lo nggak papa Ash?" Kini Nicolas yang bertanya. 

"Ya gue nggak papa. Nggak ada baiknya kan berkabung lama-lama" Katanya tersenyum. 

"ASHLYN!!" Ksenia yang juga baru sampai kelas berhambur ke pelukan Ashlyn. 

"Honey, syukurlah kamu udah semangat lagi. Maaf ya niatnya aku mau dateng kamu sepulang 

sekolah nanti. Aku seneng kamu ceria lagi" Katanya sambil mengusap puncak kepalanya. 

"Gimana kalo kita nonton sore ini. Sekalian hiburan buat Ashlyn" Sambungan menatap keempat 

teman-temannya. 

"Gue nggak ikut, gue dapet party invitetion" Ucap Clara yang sudah duduk di bangkunya tepat 

dibelakang Ksenia dan Ashlyn. 

"Ahh gue juga" Seru Nicolas dan Ksenia bersamaan. 

"Party invitetion?" Beo Ashlyn tidak mengerti. 

"Oh gue kayaknya juga dapet. Yang dari Licea, itu bukan sih?" Tanya Mark sambil mengelus 

ujung hidungnya nampak berfikir. 

"Iya" seru ketiganya 

"Kayaknya bakal meriah deh. Kita dateng bareng yuk" usul Nicolas 

"Ash lo dapet undangan nggak?"Tanya Clara. 

"Gue nggak lihat un-- 

"Eh ini ada undangan di laci lo" Ksenia menunjuk sebuah kertas magenta dengan pita di 

tengahnya. 

"Coba Ash buka. Siapa tahu sama" Usul Mark yang disetujui Ashlyn. 



To : Ashlyn Angelita 

Come at my party and let's be fun. 

You're invited.  

Mon, 29 February XX building 

I wait you 

Licea Gelitana 

"SAMA!!!"seru keempat setelah membaca isi undangan milik Ashlyn 

"Licea Gelitana. Gue nggak kenal. Kalian kenal?" Tanya Ashlyn penasaran. 

"Udah nggak usah dipikirin yang penting kita diundang" ucap Nicolas santai. 

"Tapi itu kan gedung paman lo Ash, mahal lagi sewa gedung itu. Gue yakin bakal meriah tuh 

pestanya" Ucap Ksenia bertopang dagu. 

"Udah deh, kita barengan aja berangkatnya" sunggut Nicolas berkahir dengan bunyi bel tanda 

masuk. 

*** 

Malam ini Mark mengenakan kemeja berdasi yang tertutup jas resmi navy selaras dengan celana 

panjangnya ditambah sepatu kulit terlihat elegan dan pas bagi tubuhnya. Ia menyenderkan 

tubuhnya di pintu mobil sambil sesekali melirik jam yang melingkar di pergelangan tangannya. 

"Sorry honey, aku lama ya?" 

Mark mengangkat kepalanya. Ksenia dengan gaun maron selutut dipadu dengan hlees hitam 

memperlihatkan tubuh rampingnya, berjalan keluar rumah, menghampiri Mark dan dua 

sahabatnya yang juga sudah berada di dalam mobil. 

"Cantik" ucap Mark melihat tampilan Ksenia dengan rambut panjang terurai. 

"Really? Cantikkan mana sama Ashlyn" Tanya Ksenia berusaha memojokkan. 



"Apa sih kok ngomongin orang gila itu. Yang jelas cantik kamu dong, honey" Balasnya sambil 

mengacak-acak rambut Ksenia yang sudah tertata rapih. 

"Aishh, jangan dong Mark rambutku berantakan lagi nih" Ksenia menepis tangan Mark yang 

merusak tatanan rambutnya. 

"Woi, buruan berangkat napa? Nggak usah pacaran di pinggir jalan" Celetuk Clara yang saat itu 

menggunakan dress cream selutut, dengan potongan yang memperlihatkan punggung 

belakangnya. Ditambah rambutnya yang kini digulung ke atas memberi kesan dewasa. 

"Kok kamu cemburu si, jarang-jarang loh mereka bisa berduaan layaknya orang pacaran" Ucap 

Nicolas yang malam ini mengenakan kombinasi kemeja, jas semi formal yang selaras dengan 

crop pants dan sepatu loafer terlihat elegan. 

"Ya, gara-gara Ashlyn gue harus berbagai Mark" Kata Ksenia yang kini sudah duduk di bangku 

samping kemudi. 

"Jangan-jangan lo suka sama Ashlyn beneran ya Mark?" Tanya Nicolaspada Mark yang sibuk 

mengendari mobil. 

"Ya kali gue suka sama anak keluaran rumah sakit jiwa" 

"Dan mencoba membunuh dirinya sendiri" Sambung Clara "Bener-bener gila" 

"Kalo dipikir-pikir semenjak ada ide lo buat si Mark pacaran sama si gila Ashlyn urusan kita di 

sekolah makin mudah ya" Ucap Ksenia "Ya walaupun awalnya gue nggak setuju sih" 

"Lo beneran jadi mutusin si Ashlyn pas selesai ujian?" Tanya Nicolas lagi. 

"Ya iyalah, udah nggak ada manfaatnya buat kita lagi kan? Lagian gue sayang sama Ksenia kok" 

jawabnya sambil mengelus puncak kepala Ksenia dengan sebelah tangannya. 

"Bangke lo" Umpat Clara menendang kursi kemudi Mark 

"Ngomong-ngomong ini mau nyamperin Ashlyn dulu nggak?" 

"Nggak usah, kita langsung cus tempat aja. Toh dia deket kan" 

Keempat remaja ini langsungturun dari mobil setelah mobil milik Mark telah terparkir secara 

sempurna di halaman gedung. 



"Ini beneran tempatnya bukan sih? Sepi amat" Ucap Nicolas mengingat hanya ada beberapa 

mobil terparkir selain mobil milik Mark. 

"Jangan-jangan kita dibohongin lagi" Celetuk Ksenia 

"Kita kepagian kali, lagian undangannya 'kan nggak ada jam pastinya. Ayo masuk" Ucap Clara 

meriah lengan Nicolas jalan terlebih dahulu masuk gedung yang dijadikan tempat pesta. 

Begitu masuk dalam gedung ternyata di dalam sudah banyak orang berlalu lalang. Hal itu 

membuat kecurigaan mereka lenyap seketika. 

Sebelum bergabung ke tengah aula mereka dihadang pelayan wanita yang memberikan mereka 

segelas minumannya dengan sangat ramah. Karena ingin menghargai dan memang sudah dilanda 

rasa dahaga mereka pun menyambutnya. Dengan bersamaan mereka meneguknya sampai habis, 

kembali meletakkan gelas di nampan pelayan wanita tersebut 

"Mari saya antar--" 

Bruuk 

*** 

Perlahan Mark membuka matanya. Kepalanya terasa sangat pusing dan berat. Tubuhnya tak bisa 

ia gerakan. Begitu kesadarannya pulih ia baru menyadari kini ia duduk dengan kaki tangan 

terikat kuat dengan kursi yang ia duduk. Mark memejamkan matanya sembari mengingat 

kembali kesadaran terakhirnya. 

Seingatnya ia bersama Ksenia dan dua sahabatnya baru saja masuk gedung dan disugukan 

minuman, hingga beberapa detik kemudian kesadaran hilang. 

"Sial" umpatnya dalam hati. 

Mark tidak tahu di mana ia sekarang, ruangan tempatnya diikat gelap tidak ada lampu menyala. 

Hanya remang cahaya bulan yang masuk melalui celah jendela. Dimana yang lainnya. 

"Emg" Mark menoleh e arah kirinya barulah ia sadari ada Ksenia di sana, duduk hanya itu yang 

dapat Mark tangkap karena keterbatasan cahaya. 

Clik 



Mark tercengang melihat keadaan Ksenia sama dengannya begitu lampu dihidupkan. Kaki 

tangannya diikat pada kursi dengan tampilan acak-acakan dari terakhir yang Mark lihat. 

"Mark!!! Mark tolong lepasin ini Mark" Teriak Ksenia dengan mata yang berkaca-kaca. 

"Aku juga lagi usaha" Katanya mencoba melepas ikatan di tangannya. 

"Cepet Mark, aku takut" Ucap Ksenia ketakutan. 

"Kalian baru bangun rupanya, jangan brisik dong" 

Keduanya sontak menoleh pada arah suara yang diperkirakan berasal dari balik tirai tepat 

dihadapannya keduanya. 

"Hei, keluar lo jangan main-main" Ucap Mark sambil terus berusaha melepaskan ikatannya. 

"Ok Baby i'm coming" 

Terlihat seorang gadis dengan gaun magentanya, ia menunduk lantas menaikan kepalanya. 

Dengan bola mata hazelnya tersenyum pada keduanya. Dan disambut dengan keceriaan Mark 

dan dan Ksenia. 

"Ash.! Ashlyn tolong lepasin Ash" Ucap Ksenia tersenyum melihat Ashlyn muncul dari balik 

tirai. 

"Ash, syukuran kamu dateng, buruan lepasin tali ini" tambah Mark ikut senang. 

"Ashlyn huh?"Tanyanya "Dan lagi, gue capek-capek nyimpul-nyimpul tali, trus gue lepas. Kan 

percuma" Katanya menyeringai. 

"Ash!! jangan bercanda. Cepet bukanin" Ucap Ksenia mulai emosi. 

"Di sini nggak ada Ashlyn, Ksenia sayang" Katanya berjalan mendekati Ksenia. 

"Tolong Ashlyn!" Ksenia mulai memohon. 

"Gue bilang nggak ada Ashlyn di sini!" Katanya mengeluarkan sesuatu di balik punggungnya 

dan ia lemparkan ke arah Ksenia. 



"Agghtt......" Jerit Ksenia melihat darah mengucur akibat pisau menancap di punggung tangan 

kanannya. 

"Ksenia!" Jerit Mark "Wanita brengsek lo!!" 

"Upps. Gue nggak sengaja" Katanya menyeringai, berjongkok di hadapan Ksenia memandang 

pisau yang menancap di punggung tangan Ksenia. 

"Jangan panggil Ashlyn dia masih tidur" Ia kembali menyeringai menekankan pisau tersebut 

sebelum mencabutnya. 

"Arrggt sakiiit...." Jerit Ksenia luka di tangannya semakin lebar. 

"Apa mau lo brengsek!!" Mark mulai memberontak melihat kekasihnya makin kesakitan dengan 

darah yang terus mengucur dari luka di tangannya.. 

"hmm pesta tentu saja" katanya memainkan-mainkan pisau yang telah penuh dengan darah. 

"Maaf ya Ksenia gue pikir itu bukan penyambutan yang baik, tapi itu salah lo sendiri sih" Dia 

berjalan kembali mendekati tirai. 

"Tenang gue ngundang Ashlyn kok, tapi dia dateng terakhir, dia sedang tidur" Katanya 

menyeringai. 

"Apa mau lo brengsek!!" Lagi-lagi Mark membentak kesal. 

"Gue bilang pesta, Mark. Gue baru aja pesta bareng dua temen kalian. Kalian terlalu lama 

tidur, jadi ketinggalan deh pestanya" jawabnya santai. 

Ia menyeringai, menarik tali yang ada di sampingnya. Seketika tirai di sana terbuka 

memperlihatkan sosok Nicolas dan Clara dengan kondisi yang mengenaskan. Mereka berdua 

duduk berhadapan tangan kakinya terkuliti. Rambut Clara yang awalnya tergulung atas kini 

terpotong hingga botak. Mulut dan mata mereka terjahit dengan wajah penuh luka goresan. Di 

hadapannya ada dua gelas berisi cairan kental merah yang tak lain adalah darah. Di sekelilingnya 

mereka banyak bungkus coklat serta muntahan merah darah 

"Ahhhhgg" Ksenia sontak memejamkan matanya tak sanggup melihat mayat kedua sahabatnya 

dengan kondisi yang sangat mengerihkan. 



"Wanita keparat lo. Pembunuh!!" 

"Pembunuh huh? Kalian yang pembunuh, gue hanya membantu karma datang ke tempat yang 

seharusnya" 

"Omong kosong, dasar brengsek!?" Mark terus memberontak. 

"Hey hey, kalian pikir apa yang menyebabkan Paman Zack kecelakaan huh?" 

Mark dan Ksenia sontak saling berpandangan. Tidak lebih tepatnya saling melirik karena kondisi 

mereka yang tidak memungkinkan. 

"Sudah ingat? Apa gue perlu ingatkan lagi. Kalian dengan sengaja ngerusak rem mobil paman 

Zack karena takut paman Zack bilang ke Ashlyn siapa kalian sebenernya huh?" 

"Kalian berempat, apa kalian tahu Ashlyn sangat menyayangi kalian tapi kalian tidak pernah 

berdiri di sampingnya. Ia percaya kalian tapi kalian tidak setia" Ia menunduk bahunya mulai 

gemetaran. 

"Gadis yang kalian sebut gila karena pernah hidup di rumah sakit jiwa selama satu tahun itu, 

gadis bodoh itu kenapa harus percaya pada kalian huh?" 

"Bahkan detik akhir Paman Zack, kalian mengajak Ashlyn pergi tanpa melihat akhir pamannya. 

Apa kalian patut disebut manusia!" Ia mengadahkan kepalanya, menghapus bulir-bulir air mata 

yang berjatuhan. 

"Ash, maafin gue Ash" Tangis Ksenia pecah detik itu juga, begitu pula Mark menunduk penuh 

penyesalan. 

"Hey sayang, kenapa menangis. Di sini kita kan mau berpesta" Katanya sambil mengelus pipi 

Ksenia. 

"Ahh tapi gue kehabisan coklat. Bagaimana kalau kita ganti pestanya" Ia menyeringai, berjalan 

ke arah Mark dan memutar kursinya sehingga mereka berdua kini berhadapan dengan berjarak 

beberapa meter. 

"Mark, ingin melihat pertunjukan? jangan tutup mata lo atau gue jahit mata lo" Katanya 

berbisik tepat ditelinga Mark. 



Mark diam tak menjawab, ia terus memperhatikan gadis itu berjalan menuju sudut ruangan. 

Mengambil benda ahh itu ... Tang, garpu, dan tentu saja pisau. Tapi untuk apa? 

Ia berjalan gontai mendekati Ksenia. Mark mulai was-was namun ia tak dapat melakukan apa-

apa, melepas ikatan talinya saja ia hampir kehabisan tenaga. 

"Hei, mau apa lo!!!" 

"Bermain dengan kekasih lo, pestanya sudah selesai jadi kita bermain saja. Lo mau bermain kan 

Ksenia sayang?" ia mengelus rambut panjang Ksenia, Ksenia menggeleng kuat memberi 

pandangan memelas pada Mark yang diam memperhatikan. 

"Padahal kau biasa aja. Tapi kenapa Mark tetap memilih lo? Apa karena rambut lo?" Ia 

menarik kuat rambut Ksenia. 

Ksenia menjerit kesakitan, Ksenia dapat merasakan jambakan di rambutnya sangat kuat hingga 

ia dapat merasakan nyeri di sekujur kulit kepalanya. 

"Lepasin brengsek!" Teriak Mark 

"Lo cukup diam dan liat saja, Mark" 

Kress 

"Rambut indah yang malang" katanya memotong rambut Ksenia dengan pisau yang berlumur 

darah. 

"Apa dia masih cantik Mark??" 

"Gue mohon hentikan, jangan siksa dia gue mohon" jawab Mark memelas 

"Oh, tapi itu bukan jawaban yang gue mau" Ia mengeleng pelan kemudian mengeluarkan garpu. 

"Agghh, sakit...." Ksenia menjerit kembali saat merasakan ujung garpu menempuh kulit wajah 

bahkan hingga ke tulang pipinya. 

"Hentikan gue mohon" 



Lagi, Kseni menjerit kesakitan. Tapi gadis ini tak henti hentinya menggores wajah Ksenia 

dengan garpu di tangannya. 

"Diam lah. Apa perlu gue jahit mulut lo?" Katanya beralih memberi bekas goresan di lengan atas 

Ksenia. 

"Cukup Ashlyn" Teriak Mark diujung sana. 

"Shuut, di sini tidak ada Ashlyn Mark. Liat saja pacar lo bermain, lo tau ini menyenangkan" 

Selesai memberi goresan di kedua kaki Ksenia, gadis ini mengambil tang yang tergelatak tak 

jauh darinya. Ia meraba tangan Ksenia. Bahkan menekan kuat luka sebelumnya menyebabkan 

darah serta rasa sakit yang luar biasa. 

"Gue nggak suka kuku warna magenta buat lo" ia mulai bermain dengan tang di tangannya, 

menjepit kuku jempol Ksenia. Ksenia yang masih sadar berusaha menghindarkan tangannya. 

"Jangan melawan sayang, atau ini akan terasa sakit" ia tersenyum menarik kuku jempol Ksenia 

yang sudah terjepit kedua mulut tang hingga daging jempol ikut terangkat. 

"Biadap, hentikan itu!!" Mark kembali memberontak hingga kursi yang ia duduki terguling ke 

samping. 

"Agght...." Jerit Ksenia dengan air mata yang terus membanjiri wajah penuh lukanya. Bagai 

kenikmatan gadis ini mencabuti kesepuluh kuku Ksenia tanpa jeda. Ksenia tidak mampu lagi 

menjerit tenaganya sudah habis, kesadaran mulai memburam, ia sudah tidak sanggup lagi, untuk 

menjerit saja kini rasanya ia tak mampu. 

"Kumohon bunuh langsung saja aku" katanya di sela-sela kesadarannya. 

Plak 

"Lemah sekali, lo belum boleh mati. Liat kekasih lo main dengan gue dulu" Ia terus menampar 

pipi penuh luka Ksenia tanpa henti, memaksa mata Ksenia tetap terjaga. 

"Uhh, kenapa lo tiduran di situ Mark" 

"Jangan mendekat, gadis biadap" Teriaknya lagi. 



"Aww mulut yang pedas" Gadis ini dengan susah payah membenarkan posisi kursi Mark. Ia 

berjongkok melepas sepatu kulit yang menyelimuti kaki besarnya, 

"Apa yang lo lakukan huh??" Ia memberontak mengerakkan kakinya. 

"Diam, dan liat gue bermain honey" ia tersenyum menyeringai, berjalan ke pojok ruangan 

kembali kehadapan Mark dengan senyum menerkah. 

"Bu.. buat apa itu?" Ucap Mark ketakutan melihat gadis ini mengeluarkan palu dari belakang 

punggungnya. 

"Kejutan!" 

Bruk bruk 

"Arrhhhtt....." Mark berteriak histeris ketika gadis ini dengan beruntal memukulkan palu pada 

kedua kakinya. 

"Hentikan, arggghtt...." Tak perduli sudah berbentuk apa jari kaki Mark dan banyaknya darah 

yang terus mengucur, gadis ini tetap saja memukulkan palu hingga kaki Mark tak terbentuk 

kembali. 

"Sakit brengsek!!!" 

"Kenapa lo brisik banget sih honey nikmati saja" katanya senang. 

Mark terus saja menjeri kesakitan kinii gadis ini kembali bermain dengan menghancurkakedua 

tangannya. Mark sudah tak mampu lagi menggerakkan bahkan merasakan tangan maupun 

kakinya. Darah terus saja mengalir seiring rasa sakit yang dirasakan. 

"Aish waktu gue udah Nggak banyak lagi. Mari bermain cepat" ia membuang asal palunya tak 

sengaja terkena tangan Ksenia yang duduk lemas disana. 

Sama halnya dengan Ksenia ia kembali mengeluarkan garpunya. Menekannya membuat goresan 

di sekujur tubuh Mark. Tak perduli teriakan kesakitan Mark. Ia terus bermain tanpa jeda. 

Mark lemas tak berdaya bahkan untuk menjerit histeris ia sudah tak mempunyai tenaga. 

"Breng-sek!" 



"Auww masih mampu mengumpat ternyata. Bagus menarik juga" ia tersenyum miring 

mengeluarkan jarum. 

Ia mendekatkan pada bibir Mark. Dengan sisa tenaga Mark memberontak. 

Satu tusukan 

Dua tusukan 

Mark memberontak namun ia sadar itu sia-sia karena hanya membuat lukanya bertambah lebar. 

Ia hanya mampu mengeluarkan air matanya beriringan dengan jarum menjahit mulutnya 

Tiga tusukan 

Empat tusukan 

Ia menjatuhkan jarum itu begitu saja. Tersenyum melihat hasil karyanya yang begitu rapih. 

"Ma--Mark" ucap Ksenia terbata di ujung sana. 

"Mau melihat kematian Ksenia?" Bisiknya tepat ditelinga Ksenia, Ksenia hanya mampu 

menggeleng lemah. 

"Cih, lemah sekali itu bukan jawaban yang gue inginkan" Ia menggeret kursi Ksenia mendekati 

Mark. 

"Karena waktu gue sudah nggak banyak, gue dengan baik hati kasih liat kematian kalian yaa" ia 

menyeringai setelah mendekatkan kursi Ksenia dan Mark ia berjalan ke pojok ruangan 

mengambil beberapa deligen berisi suatu cairan. 

"Buka mata kalian sayang. Dan rasakan sensasinya" katanya terakhir kemudian 

menyiramkannya cairan tersebut di sekujur tubuh Ksenia dan Mark. 

Beberapa detik setelahnya cairan tersebut bereaksi. Cairan itu seperti membakar habis keduanya. 

Dengan sisa tenaga Ksenia ia berteriak kepanasan. Ia menjerit tanpa henti. Ciaran tersebut terus 

beraksi melupuhkan keduanya. Bahkan menit berikutnya cairan tersebut dapat memperlihatkan 

daging serta tulang mereka. 

Gadis ini tersenyum mengambil darah sisa-sisa yang menempel di lantai, menulis suatu di sana. 



Sampai kesadarannya pun hilang. 

Hello Ashlyn 

Apa kau suka hasil karyaku? 

Terimakasih sudah mengizinkan ku berpesta dengan para penghianat ini. 

Semoga kau suka akhir pestaku 

-Alice Angelina a.k.a Licea Gelitana 


