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Mimpi Buruk yang Selalu Datang
Satu

Terkadang, hidup memang tak adil bagi sebagian orang, 
tak terkecuali bagi gadis itu.

Di saat ia membutuhkan naungan untuk berlindung, 
tidak ada siapa-siapa. Semua menyalahkannya. Semua 
menghukumnya. Padahal penjahat sebenarnya masih 
berada di luar sana, tertawa-tawa dan bersenang-senang. 

Kepada siapakah dia bisa bergantung?
Tuhan?
Dia pernah sekali melakukannya, tapi apa yang ia 

dapatkan? Tidak ada.
“Aku percaya pada-Mu. Tapi kenapa Kau membuat 

semua ini menjadi begitu berat? Aku yang dinodai, tapi 
kenapa mereka yang menghukumku?!” tangis si gadis 
pecah bersamaan dengan bunyi gemuruh. 

Hujan mulai turun dengan deras, membasahi apapun 
yang dilewatinya. “Aku memercayai-Mu tapi aku juga 
membenci-Mu! Di mana Kau saat aku membutuhkan-
Mu?!”

Gadis itu memandangi langit-langit kamar. Sebuah 
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tali yang menjuntai dari celah plafon menunggunya 
dalam diam.

“Selesaikan ini dan kau akan baik-baik saja.”
Perintah itu datang bagai hembusan angin yang ber-

bisik, menelusup langsung ke sanubarinya yang te ngah 
goyah.

“Tidak perlu takut. Ini tidak akan lama. Selesaikan ini dan 
kau akan baik-baik saja.”

Tangannya yang kurus meraih ujung tali lalu me-
remasnya kuat.

“Kau akan baik-baik saja.”
Perlahan, ia melangkah ke atas kursi dan melingkar-

kan tali itu ke lehernya. “Ya, aku akan baik-baik saja. 
Aku akan baik-baik saja—”

Jendela kamar tiba-tiba terbuka. Angin dingin ber-
hembus menerbangkan gaun dan rambut auburn pan         -
jangnya yang indah. Titik-titik air hujan mengetuk-
ngetuk jendela, seolah-olah berlomba memberikan 
peringatan padanya.

Gadis itu menatap jauh ke luar. Jejak air mata turun 
membasahi pipi pucatnya saat memori tentang masa 
lalunya terputar kembali. 

Rasanya seperti baru kemarin dirinya masih dapat 
melihat senyuman sang bunda, mendengar sapaan 
hangat dari ayah, dan berada di dalam kehangatan ke-
luarga. 



“Selesaikan ini dan kau akan terbebas dari penderitaan.”
Satu kalimat perintah yang datang bagai angin 

memberikan si gadis kekuatan. Sebelah kakinya menen-
dang kursi pijakan hingga jatuh tergeletak di atas lantai 
yang dingin.

Semua terjadi sangat cepat—secepat kilat dan hali-
lintar yang menyambar-nyambar di luar. 

Tali menegang menahan beban, kaki sang gadis 
menendang-nendang udara, rambut auburn-nya ber-
goyang ke sana-kemari. Suara tercekik menggema di 
seluruh penjuru kamar, bola matanya nyaris keluar dan 
hingga akhirnya, semua kesakitannya usai saat nyawa 
telah meninggalkan raga ….

-oOo-

Abby menjerit dalam tidurnya dan langsung terba ngun. 
Napasnya memburu. Keringat dingin mengumpul di 
dahi, membuat helaian poni auburn-nya lengket dan 
basah. Leher serta dadanya terasa sakit, seperti ada 
sesuatu yang mencekik.

Ingatan mengerikan itu hadir kembali. Tiap kali ia 
mencoba beristirahat, semua memori kelam sebelum 
kematiannya selalu datang dan menyiksa. Ia tahu ini 
merupakan konsekuensi bagi jiwa-jiwa tersesat yang 



4

mendiami tempat ini, tapi tetap saja dia masih belum—
dan bahkan tidak akan pernah bisa—terbiasa.

“Abby, kau masih di dalam, kan?” 
Suara ketukan di pintu dan panggilan dari luar 

membuat Abby terkesiap. “Aaron?” gumamnya seraya 
beranjak dari tempat tidur. 

Dahinya mengernyit bingung. Apa—“Ah!” serunya 
sambil terkekeh. Dia baru ingat kalau hari ini ia punya 
banyak pekerjaan.

Abby melangkahkan kaki telanjangnya melewati 
lorong gelap yang menghubungkan kamarnya dengan 
pintu depan. Kemudian, dengan tangannya yang kurus, 
ia membuka pintu itu dan mendorongnya keluar.

Begitu pintu terbuka, pemandangan yang pertama 
kali dilihatnya adalah sosok bocah lelaki berambut 
cokelat madu yang tengah tersenyum sambil melambai-
kan tangan.

“Aaron—”
“Abby, aku datang ke sini untuk menjemputmu,” 

potong Aaron cepat. “Kau baru bangun?!” Senyuman di 
wajahnya berganti dengan ekspresi sebal.

Abby tertawa renyah, “Maaf ya.”
Hidung bocah itu mengerut jengkel. “Padahal aku 

sudah susah payah untuk menjemputmu ke sini.”
“Tidak ada yang menyuruhmu untuk menjemputku, 

Aaron.”
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Aaron berdecak. “Kalau begitu, cepatlah bersiap. 
Hari ini kita dapat daftar yang panjang! Kutunggu di 
depan Purgatory. Aku pergi dulu, ya!” katanya untuk 
terakhir kali sebelum ia memutuskan untuk pergi.

Abby tahu Perserikatan itu bukan tempat yang 
mengerikan, bukan pula tempat yang indah layaknya 
surga. Bahkan, ketika ia membuka pintu, sejauh mata 
memandang yang terlihat hanyalah tanah tandus dan 
pepohonan meranggas. Tapi ketika melihat senyuman 
bocah itu, Abby merasa tenang dan damai—meski ia 
tahu, di balik senyuman itu pasti juga tersimpan rasa 
sakit yang sama. 

Akhirnya karena tidak mau membuat bocah itu 
menunggu lama, Abby memutuskan untuk masuk ke 
dalam, menutup pintu, dan segera bersiap. 

-oOo-

Begitu Abby melangkahkan kakinya keluar biara—tem-
pat yang digunakan oleh Prajurit Suci sebagai tempat 
tinggal—dirinya langsung disambut dengan hembusan 
angin kering yang menerbangkan debu dan pasir. Me-
lihatnya, Abby kembali teringat ketika pertama kali ia 
menginjakkan kaki di Perserikatan.

Waktu itu, ia sama sekali tak bisa mengingat apapun 
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kecuali ingatan sebelum mati dan juga proses kematian-
nya yang menyakitkan. 

Rasa asing, bingung, dan takut bercampur jadi satu. 
Apa yang terjadi padanya? Apa dia sudah berada di ne-
raka? Tapi mengapa hanya dirinya sendiri yang ber ada 
di sana?

Di tengah kepanikan, Abby berteriak, menangis, 
dan terus berlari tanpa lelah. Tanah tandus dan kerikil-
kerikil tajam berhasil membuat kaki tanpa alasnya 
terluka. Sinar matahari yang panas menyengat serasa 
membakar kulit kepalanya.

Akan tetapi, segala ketakutan itu pun berakhir ketika 
dua orang asing berbaju putih mendatanginya. Wajah 
mereka tak terlihat karena tertutup cahaya menyilau-
kan. Badan mereka yang tinggi memancarkan semerbak 
harum. Suara mereka terdengar sangat merdu.

Keduanya kemudian memandu Abby untuk men-
datangi sebuah bangunan berkubah besar dengan 
empat menara yang mengelilingi tiap sisinya. Ia tidak 
tahu tempat apa itu, tapi dua orang yang memandunya 
menyebutkan bahwa tempat ini adalah tem pat penyem-
buhan bagi para jiwa tersesat, seperti dirinya.

Di tempat itu, Abby dapat menyaksikan jiwa-jiwa 
tersesat itu bersatu kembali dengan jasad fisik mereka 
yang telah rusak. Tak lama berselang, dua orang yang 
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dipanggil sebagai Pelayan Tuhan pun datang untuk me-
nyembuhkan mereka.

Tidak banyak yang Abby ingat selain dia berada 
di tempat itu untuk waktu yang cukup lama. Di sana, 
dirinya disembuhkan dan diajarkan berbagai macam 
ilmu, termasuk tentang Tuhan.

Beberapa waktu berlalu, Abby kemudian dijemput 
lagi oleh dua orang Pelayan Tuhan lain lalu dibimbing 
menuju sebuah ruangan besar bercat emas, di mana 
banyak terdapat kaligrafi tulisan kuno pada dindingnya. 
Ruangan itu disebut sebagai Ruang Pembuat Keputusan.

Di dalam Ruang Pembuat Keputusan, Abby bertemu 
kembali dengan beberapa sosok berbaju putih dengan 
wajah yang tertutupi cahaya. Salah seorang Pelayan 
Tuhan yang mengantarkan Abby berkata bahwa mereka 
adalah malaikat-malaikat Tuhan yang bertugas untuk 
memberikan identitas baru bagi para jiwa yang singgah 
di Perserikatan.

Para malaikat itu kemudian mengetukkan palu emas 
kecil tiga kali dan mengucapkan beberapa baris kalimat 
yang sama sekali tak Abby mengerti. Untungnya, salah 
satu Pelayan Tuhan itu menerjemahkannya untuk Abby.
Ia berkata bahwa hukuman untuknya telah ditentukan. 

Pada awalnya Abby ketakutan. Akankah ia dije-
bloskan ke dalam neraka karena telah melakukan dosa 
besar?
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Akan tetapi anggapannya ternyata salah. Hukuman 
yang ia terima adalah menjadi seorang Prajurit Suci 
tingkat dua.

“Namamu sekarang adalah Abigail Gobnait dan 
kau sekarang adalah seorang Kesatria Maut yang akan 
bertugas sebagai perpanjangan tangan Malaikat Maut. 
Ingatlah, kau akan menjalankan tugas ini sampai Hari 
Penghakiman tiba,” lanjut Sang Pelayan Tuhan. 

Abby mendengus. Rasanya ia ingin menertawai 
diri sendiri. Mengingat masa-masa itu membuatnya 
merasa sebagai manusia yang paling berdosa. Ternyata 
prasangka yang mengatakan bahwa Tuhan itu kejam, 
nyatanya salah. Tuhan itu Maha Pengasih dan hal itu 
sudah Abby buktikan sendiri.

Tuhan pasti akan menyelamatkan tiap-tiap umat 
yang percaya pada-Nya. 

“Abby!” suara panggilan Aaron datang dari arah 
depan. Bocah itu melambai-lambai dengan semangat. 

Seraya tersenyum, Abby mempercepat langkahnya.
“Kau sudah dapat daftarnya, Abby?” tanya Aaron 

saat gadis itu baru saja sampai.
Abby mengangguk sambil menunjukan setumpuk 

kertas di tangan. Sebelum mendatangi Aaron, ia me-
nyem patkan diri untuk mengambil daftar kematian dari 
Para Pelayan Tuhan yang bekerja di dalam Purgatory.

“Nah, mumpung kau sudah ada di sini, ayo kita 
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langsung menyeberang—oh ya, aku juga tadi bertemu 
dengan Ben dan George. Mereka baru saja pergi,” ucap 
Aaron. 

“Begitukah?” sebelah alis Abby terangkat. Aaron 
mengangguk-angguk lugu sebagai jawabannya.

Abby tertawa renyah melihat tingkah bocah itu.
Ada kalanya ia merasa kasihan pada Aaron. Mengapa 

bocah sepolos dia bisa terdampar di tempat ini? Namun, 
kembali lagi pada kenyataan bahwa semua jiwa yang 
dikirim ke sini pasti mempunyai masa lalu yang kelam. 
Dan, sedikit banyak, Abby mengetahui rahasia suram 
milik Aaron tersebut.

“Ya, ayo kita menyeberang,” putus Abby kemudian.

-oOo-

Menyeberangi dua dunia yang berbeda merupakan 
hal yang cukup tidak menyenangkan bagi Abby. Rasa 
hampa dan sesal selalu menyelimuti hatinya. Mengapa 
ia harus menjadi salah satu jiwa yang tersesat? Mengapa 
dia begitu tolol hingga mengakhiri hidupnya sendiri? 
Kalau saja ia mau sedikit bertahan menghadapi cobaan, 
selalu ada kesempatan kedua yang diberikan.

Tempat yang menjadi tujuan mereka kali ini 
adalah kota kecil yang terletak di kaki gunung. Begitu 
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mereka sampai di sana, keduanya langsung disambut 
pemandangan alam khas pedesaan yang indah. 

Dari atas bukit, hamparan sawah hijau, gemericik air 
di sungai, awan-awan biru yang terbentang luas, sedikit 
membuat Abby terkesima.

Andai ia hidup lebih lama, mungkin ia masih bisa 
menikmati pemandangan seperti ini.

Sadar kalau perbuatannya itu akan membawa hal-
hal yang tak mengenakkan, Abby kemudian melihat lagi 
daftar yang dibawanya. 

Di dalam daftar kematian yang ia pegang, tertera 
bahwa tempat orang-orang yang akan mati itu berada di 
dalam area sekolah berasrama khusus laki-laki. Di se-
buah gudang yang terbakar, tepat pada pukul lima sore, 
tiga orang anak laki-laki akan menemui ajal mereka.

“Tiga anak lelaki meninggal di sebuah gudang yang 
terbakar. Mereka adalah Franry Chandra Yudistira, Deni 
Setiawan, dan Derry Immanuel.” Abby menjelaskan, 
sementara Aaron lebih tertarik untuk mengagumi pa-
norama langit.

“Apa kau pernah merasa iri pada manusia-manusia 
yang masih hidup?” gumam Aaron tanpa sadar.

Mendengar itu, Abby tidak sengaja meremas kertas 
yang tengah dipegangnya.

Aaron meringis, lalu tertawa kecil untuk mencairkan 
suasana. “Oke, maafkan aku yang sudah melantur tadi. 
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Nah, sekarang di mana lokasi gudang itu berada, Abby?”
 “Tidak jauh dari sini.” Abby kemudian melihat 

pergerakan matahari. “Hei, setelah pekerjaan ini selesai, 
apa kau mau bermain sebentar?” ajaknya dengan nada 
ceria.

“Tidak usah.” Aaron menggeleng. “Kita langsung 
kembali saja. Ayo kita bergegas, waktu mereka hampir 
tiba.”

“Ya, baiklah kalau itu maumu.” Tanpa banyak bicara, 
Abby segera berlari menuruni bukit dengan Aaron yang 
mengekor di belakang.

-oOo-

Setelah melompat dari satu atap ke atap bangunan lain 
untuk mencari gudang yang disebutkan dalam daftar, 
Abby dan juga Aaron akhirnya berhenti di atas ranting 
besar sebuah pohon tua yang jaraknya tidak jauh dari 
ruang gudang yang dimaksud.

“Apa mereka yang akan tewas terpanggang?” Aaron 
menunjuk tiga anak lelaki seusianya yang baru saja 
masuk ke dalam gudang itu. “Sepertinya mereka terlalu 
muda untuk mati, ya.”

Abby menatap iba bocah berambut cokelat madu 
di sampingnya itu. Aaron memang selalu begitu jika 
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diri nya ditugaskan untuk mencabut nyawa anak-anak 
seusianya. 

“Kau harus tahu Aaron, setiap manusia pasti akan 
mati. Entah itu tua atau muda. Mereka semua tidak tahu 
kapan dan di mana mereka akan mati, kecuali Tuhan—” 
Abby buru-buru menyudahi ucapannya saat mendapati 
raut wajah Aaron yang berubah muram.

Dari tempat mereka berpijak, keduanya dapat me-
lihat tali-tali kehidupan milik tiga anak itu mulai tum-
buh memanjang dari kepala mereka hingga menembus 
langit. Ini berarti waktu kematian mereka sudah dekat.

“Waktu mereka tinggal sebentar lagi,” ucap Aaron 
sambil menatap pergerakan matahari yang makin ke 
barat dan sinarnya yang mulai menguning.

Abby mengangguk sebagai penegasan, lalu berte-
riak, “Aaron, demi nama Tuhan Yang Maha Agung. 
Berubahlah untukku!”

Dalam sekejap, Aaron berubah menjadi sebuah pe-
dang salib yang dihiasi dengan permata biru pada ujung 
pegangannya.

Gadis itu menatap pedang dalam genggamannya 
sambil tersenyum. Wujud Aaron saat ini benar-benar 
indah, apalagi dengan adanya hiasan permata di ujung 
gagangnya.

“Ada apa, Abby?” tanya Aaron bingung saat men-
dapati Abby hanya diam sambil memandanginya.
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Abby menggeleng. “Tidak ada apa-apa. Aku hanya 
merasa wujud pedangmu itu sangat luar biasa. Apalagi 
permata biru ini,” gadis itu mengelus ujung pegangan 
pedangnya, “warnanya mirip dengan iris matamu.”

Tawa malu-malu meluncur dari bibir Aaron. “Ya, 
kau sering berkata begitu, Abby.”

“Aku sungguh-sungguh.” Perkataan Abby terdengar 
serius, namun wajahnya tidak.

Aaron berdecak jengkel. “Abby, sebaiknya kau cepat 
bergegas.” 

Ucapan Aaron membuat Abby terkekeh. Meski 
Aaron adalah seorang Tentara Suci, tapi ia masih se-
orang bocah yang polos. Gadis itu yakin, jika saja Aaron 
tidak dalam wujud seperti ini, dia pasti dapat melihat 
wajahnya yang tengah merengut sebal.

“Abby, cepatlah!” rajuk Aaron.
“Siap, Kapten.” Abby terkekeh dan lekas melompat 

turun. Bertepan dengan itu, sebuah ledakan besar ter-
dengar, kemudian disusul dengan munculnya percikan 
api yang mulai merambat ke atas.

“KEBAKARAN! KEBAKARAN!” seru semua orang 
ketika melihat api.

Seluruh penghuni sekolah kemudian berbondong-
bondong mendatangi tempat kejadian. Suasana menjadi 
sangat kacau. Orang-orang berteriak histeris dan berla-
rian ke sana-kemari mencari pertolongan. Beberapa 
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dari mereka tampak sibuk menyiapkan selang-selang 
air.

Abby menyaksikan dalam diam ketika semua orang 
berusaha untuk memadamkan api dan menyelamatkan 
ketiga bocah malang tersebut. Bahkan, mobil-mobil 
pemadam kebakaran yang baru datang pun kini ikut 
menyemprotkan air dari selang-selang besar mereka.

Tapi sayang sekali, kencangnya angin yang berhem-
bus makin memperburuk keadaan. Kobaran api makin 
membesar, menjilat-jilat udara dan nyaris meluluhlan-
takkan sebagian ruang gudang dalam waktu singkat.

Berpindah ke lain sisi, Abby dapat melihat ketiga 
bocah yang berada di dalam sana menjerit-jerit dan 
menangis kesakitan saat tubuh mereka dijilat api.

Saat kematian yang ditentukan tiba, dengan tenang 
Abby melewati kerumunan orang yang terlihat panik 
dan putus asa. “Mau dicoba berapa kalipun, mau ber-
usaha sekeras apapun untuk mengelak, kita semua 
tetap tidak bisa menghindar dari maut,” ucapnya. Meski 
ia tahu, apapun yang ia katakan tidak mungkin dapat 
didengar oleh mereka.

Tepat di depan gudang yang terbakar itu, gadis itu 
berhenti sebentar, lalu mengambil napas dalam sebelum 
melangkah masuk ke dalam kobaran api. Abby dan 
Aaron bukanlah manusia, jadi hal apapun yang berada 
di dimensi ini tidaklah berpengaruh terhadap mereka.
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Abby lalu mendatangi seorang bocah yang sudah di-
gariskan mati terlebih dulu dibanding teman-temannya. 

“Franry Chandra Yudistira, lahir dua belas Mei di 
Tuban,” dari tempatnya berdiri, Abby dapat melihat 
kilas balik kehidupan bocah bernama Franry itu. Dia 
yang tengah tertawa bersama keluarganya, menangis 
ketika terjatuh, dan ingatan-ingatan lain yang bocah 
itu miliki, “meninggal pada tanggal dua puluh Agustus 
di Magetan,” lanjut gadis itu sambil memotong tali 
kehidupan Franry.

Usai tali pertama terputus, Abby melanjutkan pada 
anak kedua.

“Danu Setiawan. Lahir tiga puluh November di 
Jakarta,” sama seperti Franry tadi, semua memori yang 
tersimpan di dalam kepala Deni, terputar kembali 
seperti sebuah potongan adegan pada layar lebar yang 
tembus pandang, “meninggal pada tanggal dua puluh 
Agustus di Magetan.” 

Bersamaan dengan ucapan terakhir dari Abby, tali 
kehidupan milik Deni pun terputus.

Abby kemudian melanjutkan tugasnya pada bocah 
ketiga. “Derry Immanuel, lahir sepuluh April dan me-
ninggal pada tanggal dua puluh Agustus di Magetan.”

Setelah semua tali-tali kehidupan mereka berhasil 
terputus, tak lama kemudian satu per satu jiwa anak-
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anak itu mulai keluar dari tubuh mereka dan selanjutnya 
menghilang ditelan udara.

“Selamat beristirahat dengan tenang,” ucap Abby.
“Amin,” Aaron melanjutkan.

-oOo-

“Kematian tidak mungkin dapat dipungkiri,” gumam 
Aaron, saat menyaksikan bekas-bekas kebakaran yang 
masih tersisa. 

Orang-orang masih berada di sana. Mereka masih 
menangis histeris dan beberapa orang kini terlihat sibuk 
mencari jasad ketiga anak itu.

“Ayo kita kembali.”
Ajakan Aaron tersebut disetujui Abby. Akan tetapi, 

ketika mereka berdua bersiap untuk melompat, sebuah 
angin dingin yang datang dari arah timur membuat 
mereka membatalkan niat. 

“Abby, apa kau merasakannya? Bukankah ini tanda-
tanda dari mereka yang tengah mencoba untuk menye-
berang?” wajah Aaron terlihat sangat waspada. 

Abby menggeleng dan menampakkan raut kurang 
setuju. “Aaron, ini bukan urusan kita.”

“Kau tahu Abby, meski ini bukan tugas kita. Tapi aku 
yakin ini adalah tanda dari mereka. Mereka mencoba 
menyeberang dan melanggar aturan!”
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“Aaron … tidak. Kita tidak mendapat perintah un-
tuk membunuh mereka. Itu di luar dari tanggung jawab 
kita.” Abby kemudian meraih bahu Aaron dan mere-
masnya. “Tenangkan dirimu dan kita pulang. Sekarang.”

Aaron menepis lengan Abby dengan tenang.“Abby, 
percayalah. Kita berbuat ini juga untuk penebusan dosa. 
Aku yakin Tuhan akan menerimanya.” 

“Kubilang tidak, ya tidak, Aaron.” Abby berniat untuk 
pergi. Tapi sebelum ia melakukan itu, sebuah tarikan 
pada lengan kemejanya, membuat Abby berhenti dan 
berbalik.

“Abby …,” panggil Aaron. Nada suaranya sarat akan 
keseriusan yang mendalam. “Aku yakin, ini pasti ada 
yang salah. Terlebih lagi, mereka yang telah melanggar, 
memang seharusnya dikirim kembali ke neraka, kan?” 

Tangan Abby mengepal kuat. Ia bimbang.
“Abby … percayalah padaku,” ucap Aaron sambil 

menatap lurus ke arah mata Abby.
Terdapat jeda beberapa detik sebelum Abby me-

mutuskan. “Baiklah.” Ia pun menyerah. 
Abby langsung me lompat turun dari atas atap dan 

berlari menyusuri jalanan kecil yang belum beraspal 
dengan Aaron yang mengikutinya dari belakang.

Namun tak lama kemudian, entah mengapa Abby 
mendadak berhenti dan hal ini berhasil membuat dahi 
Aaron mengerut bingung. 
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“Abby, kenapa berhenti—Ah, tandanya menghilang.” 
Aaron yang baru mengerti, spontan meningkatkan ke-
waspadaannya.

“Kau benar, Aaron. Pasti ada yang salah di sini,” desis 
Abby sambil menunjuk ke suatu arah.

Aaron mengikuti arah yang ditunjukkan oleh Abby 
dan tersentak saat mengetahui tempat apa yang kini be-
rada di depan mereka. “A-apa itu mungkin?” tanyanya 
ragu. “Iblis tidak mungkin bisa masuk ke tanah terla-
rang, kan, Abby?”

Tepat di depan sana, tidak jauh dari tempat mereka 
berpijak, sebuah gereja kecil berdiri. Sekelilingnya di-
tumbuhi pohon-pohon besar yang terbentuk layaknya 
pagar kokoh. Atap segitiga merah serta salib besar di 
atasnya terlihat sangat mencolok.

Abby mengangkat bahu. “Aku juga tidak tahu.”

-oOo-

Tidak ada yang menyadari kalau gereja kecil ini menjadi 
sebuah tempat persembunyian bagi seorang bocah 
lelaki. 

Di sana cukup gelap. Satu-satunya penerangan yang 
ada hanyalah cahaya matahari yang berusaha menem-
bus kaca-kaca jendela yang tertutup rapat.

Tubuh bocah itu sangat kecil dibanding teman-
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teman seusianya. Rambutnya lepek karena keringat. Air 
matanya mengalir deras dengan wajah yang memerah. 
Bukan merah seperti tersengat matahari, melainkan 
merah karena ketakutan hebat.

“Romo, berkati aku, maafkan aku,” bisik bocah itu 
sambil tersengguk-sengguk. Di dalam sebuah bilik 
pengakuan dosa yang sunyi dan dingin, ia berlutut me-
mohon pengampunan atas dosa yang telah diperbuatnya.

Di sisi lain bilik pengakuan dosa, seorang pastor 
setengah baya menunggu dengan tenang.

“Aku membunuh mereka, Romo. Aku membunuh 
mereka. Mereka mati. Mereka terbakar. Mereka hangus 
terbakar. Aku … aku …,” tangisan bocah itu terdengar 
makin kencang. Tangannya yang kecil mencengkeram 
erat kisi-kisi kayu yang memisahkannya dengan Sang 
Pastor.

“A-aku nggak bermaksud begitu, Romo. Sungguh. 
Mereka itu sering mengejek dan menindasku karena 
aku cacat. Aku—aku selalu berdoa pada Tuhan untuk 
membantuku melepaskan diri dari mereka. Aku me-
minta keadilan pada-Nya, tapi … tapi …,”

Sang Pastor berdeham kemudian beranjak dari 
duduknya lalu mendatangi si bocah. Dengan penuh 
kelembutan, ia menggenggam lengan kurus bocah itu 
dan mengajaknya untuk duduk di salah satu bangku 
ibadat yang terletak di deretan paling depan.
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“Dengar, apa yang kamu lakukan itu ndak salah. Apa 
yang kamu lakukan itu hanya untuk membela diri, ya 
toh?” Terdapat jeda sebentar sebelum ia melanjutkan. 
“Bukannya kamu meminta keadilan? Tuhan sudah 
memberikannya sekarang.”

“Tapi …,”
Sang Pastor merapikan helaian rambut lepek bocah 

itu. “Keadilan akan datang bagi mereka yang memin-
tanya. Dan, kamu telah mendapatkannya.”

“Lalu, setelah ini, apa yang harus aku lakukan 
Romo?” bocah itu mendongak. Jejak-jejak air mata ma-
sih terlihat jelas di pipinya yang cekung.

Pastor itu tersenyum. “Kamu ndak perlu melakukan 
apa-apa, Nak. Kamu hanya perlu mempersiapkan di-
rimu.”

“Mempersiapkan diri?”
“Mempersiapkan diri, untuk menjadi pengikut kami 

yang setia.”
Bocah itu tersentak sewaktu mendapati kedua bola 

mata Sang Pastor seluruhnya berubah warna menjadi 
abu-abu pekat.

“Ro-romo … ka-kamu bukan Romo!” si bocah 
mencoba memukul wajah sang pastor, tetapi gagal. 
Tangannya malah tertangkap lalu dicengkeram erat.

Sang Pastor memutar dua bola matanya. “Siapa? 
Aku? Jelas aku adalah Romo di sini, Nak.” 
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“Bu-bukan. Kamu bukan Romo!” Bocah itu berusaha 
untuk melepaskan diri namun tidak bisa. Badannya 
sulit digerakkan, seolah-olah terkunci dengan kekuatan 
yang tak kasat mata.

“Ya baiklah, anggap saja aku hanya meminjam badan 
pastor busuk ini.”

“LEPAS!” meski tahu usahanya sia-sia namun si 
bocah terus meronta-ronta.

Sang pastor tertawa mengejek. “Tenang, Sayang, ini 
ndak akan lama, lho,” ujarnya dengan sebelah tangan 
mencengkeram dagu si bocah hingga mulutnya terbuka 
lebar.

“Ng—Arghh!” erang bocah itu ketika dadanya terasa 
seperti terhimpit batu besar. Paru-parunya terasa sulit 
untuk memompa udara. Rasanya sangat sakit ketika ia 
bernapas. “Romo ….”

Badan si bocah mengejang. Matanya mendelik. 
Mulutnya membuka dan menutup mencari udara. Se-
luruh tubuhnya terasa sangat nyeri, seakan-akan tulang-
tulangnya diremukkan dalam satu waktu dan di rinya 
dikuliti hidup-hidup. 

Ketika jiwa nyaris meninggalkan raga si bocah, pintu 
gereja mendadak menjeblak terbuka dan menampakkan 
siluet seorang gadis berambut panjang.

Dalam sekejap, sebuah pedang meluncur dengan 
cepat, melintasi celah sempit antara wajah sang pastor 
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dan bocah lelaki itu, lalu menancap telak pada dinding 
altar.

Abby kemudian berlari melintasi bangku ibadat, lalu 
melompat. “Aaron!” panggilnya.

Seperti sebuah sihir, secepat kilat, pedang yang 
masih menancap di dinding itu kembali ke dalam 
gengga man Abby. Gadis itu kemudian mendarat di atas 
ujung sandaran bangku ibadat sebelum melontarkan 
dirinya ke arah Sang Pastor.

Namun sayang, gerakan Sang Pastor jauh lebih cepat. 
Ia berhasil melompat ke belakang. Dan, hanya dengan 
sebuah kibasan tangan, ia dengan mudah membuat 
Abby terpental.

“Wow, sebuah salam sapaan yang sangat hangat. 
Aku menghargai itu.” Sang Pastor mendengus. Ia lalu 
kembali medekati si bocah malang yang hampir ke-
hilangan nyawa. “Lama menungguku, Nak? Tenang, 
penderitaanmu akan segera berakhir,” sapanya sambil 
memainkan tali kehidupan milik bocah itu.

Tepat ketika Sang Pastor kembali memangsa jiwa 
si bocah malang, Abby datang sekali lagi dan bersiap 
untuk menyerang. Tetapi, usaha apapun yang ia lakukan 
tetaplah sia-sia. Sang Pastor ternyata jauh lebih kuat 
dari yang ia duga.

Abby kembali terlempar hingga menabrak sebelah 
daun pintu gereja.
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“Urgh!” Abby meringis saat mencoba bangkit.
“Abby, kau tidak apa-apa?” Aaron bertanya panik.
“Aku tidak apa-apa. Jangan khawatir.”
Dengan kecepatan di atas suara, tiba-tiba saja Sang 

pastor sudah berdiri gagah di hadapan Abby. “Sudah 
cukup main-mainnya, Nak,” tegasnya seraya meraih 
leher Abby.

Abby berusaha menghindar, tapi terlambat.
Pastor itu mencekik lalu mengangkat Abby tinggi-

tinggi dengan sebelah tangan. “Kau tahu, dari dulu aku 
selalu membenci manusia.”

“Kami juga membencimu,” ucap Abby susah payah. 
Cengkeraman tangan Pastor itu sangat kuat hingga 
membuatnya kesulitan untuk bernapas.

Bola mata Sang Pastor seketika berubah abu-abu 
pekat. “Apa yang patut dibanggakan oleh monyet tanpa 
bulu seperti kalian sehingga kalian bisa menguasai 
dunia ini? Tidak ada. Kalian adalah karya-Nya yang 
paling buruk.”

Di tengah kesakitannya, Abby menyeringai, “Karena 
Tuhan lebih menyayangi kami, wahai iblis yang terku-
tuk.Tuhan bahkan membuat dunia ini menjadi tempat 
terlarang bagi kalian—“

Abby tidak sempat melanjutkan kata-katanya karena 
ia sudah dilempar terlebih dulu hingga membentur 
langit-langit gereja. 
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Sebuah kekuatan tak kasat mata kemudian me-
mutarnya di udara, lalu membantingnya ke lantai, 
mengakibatkan Aaron terlepas dari genggaman. Tubuh 
gadis itu lalu diangkat lagi dengan cepat dan di banting 
kembali; terus begitu sampai Abby lupa sudah berapa 
kali ia dipermainkan seperti yoyo.

“Abby!” tanpa menunggu perintah dari Abby, Aaron 
kembali ke wujudnya semula. Dengan cepat ia meng-
hampiri partnernya itu.

Bunyi tulang berderak terdengar sewaktu Abby 
mencoba menggerakkan tubuhnya. Ia berusaha untuk 
bicara, namun semua kata-katanya tertahan begitu saja 
di tenggorokan.

“Mungkin dunia ini terlarang bagi kami. Tapi kau 
harus tahu, kami tidak akan pernah berhenti sebelum 
semua manusia berakhir menjadi seperti kami,” ujar 
Sang Pastor sambil melangkah dengan tenang mende-
kati Abby.

Dengan mata nyalang Aaron berbalik menghadap 
Sang Pastor yang tengah tersenyum meremehkan.

Aaron memberanikan dirinya untuk menyerang 
Pastor itu sendirian. Sebuah tinju ia layangkan tepat ke 
wajah Sang Pastor. Namun naas, yang dilakukannya itu 
percuma karena Sang Pastor sudah lebih dulu menen-
dangnya. Bocah itu pun terpental dan membentur 
dinding altar, hingga menyebabkan hancurnya tembok 
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gereja serta salib Sang Juru Selamat yang terpasang ko-
koh di sana patah.

“Aaron!” teriak Abby dengan suara tercekik. 
Pastor itu kemudian mendatangi Aaron yang 

sudah tak sadarkan diri lalu berjongkok di depannya. 
“Seharusnya kalian tidak mengalami ini, jika saja, ka-
lian berdua mau sedikit bermanis-manis denganku,” 
ungkapnya sambil mengeluarkan sebuah pisau kecil 
dari balik jubah hitamnya. 

“Jangan!” Abby berseru lirih ketika pisau kecil itu 
nyaris menusuk leher Aaron.

Pastor itu menoleh. “Kenapa? Partnermu ini sudah 
tidak berdaya.”

“Jangan berani-beraninya kau menyentuh Aaron.” 
Abby mendesis. Suaranya terdengar bagai hembusan 
angin.

Pastor itu terkekeh. “Kuberi tahu satu hal. Kalian, 
para manusia tidak seharusnya diciptakan.” Terdapat 
jeda sedetik sebelum ia menghujamkan pisau kecil itu 
tepat ke jantung Aaron. 

“TIDAK, AARON!” wajah Abby pias saat melihat 
darah Aaron memuncrat.

Sang Pastor lalu berjalan menuju si bocah malang 
yang tergeletak pasrah di atas lantai. “Aku sudah tidak 
tertarik kepadamu. Terserah kau akan kembali ke 
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mana,” ucapnya sambil memotong tali kehidupan milik 
si bocah.

Terputusnya tali kehidupan, membuat sisa-sisa 
jiwa si bocah keluar dari tubuhnya. Perlahan, jiwa itu 
memudar ditelan udara.

Pastor itu beralih pada Abby, kemudian meraih dagu 
Abby dan mencengkeramnya dengan kuat. “Kau tidak 
akan mungkin bisa melawanku. AKU, Semyazza, ber-
sumpah untuk menjatuhkan kalian ke dasar neraka ter-
dalam. Akan kubuat para manusia menjadi bagian dari 
kami karena mereka hanyalah makhluk rendahan. Ingat 
dan camkan itu,” katanya untuk terakhir kali sebelum 
dirinya menghilang tanpa bekas.

Dengan tenaganya yang masih sedikit tersisa, Abby 
bersusah payah merangkak mendekati tubuh Aaron 
yang bermandikan darah. Sayangnya, baru saja ia 
sampai di tengah jalan, kesadaran sudah keburu hilang. 

“Aaron ….”
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Identitasnya yang Baru
Dua

Abby terbangun dari tidurnya dengan gusar. Napasnya 
putus-putus. Badannya basah karena keringat. Mimpi 
buruknya bertambah satu. Selain ingatan tentang 
kematiannya, sekarang ia harus menanggung trauma 
mendalam akibat kepergian Aaron.

Aaron mati karenanya. 
Aaron mati karena dirinya lemah.
Walau sekian waktu telah berlalu setelah insiden itu, 

tapi bayang-bayang bagaimana Aaron terbunuh masih 
tergambar jelas di depan matanya, seakan-akan ingatan 
itu akan terus berputar di kepalanya tiap saat.

“Aaron, bagaimana kabarmu?” bisiknya pada udara. 
Tak bisa dipungkiri ada ruang kosong di hatinya saat 

Aaron tak ada di sini. Rasanya sangat sakit dan menye-
sakkan.

Baginya, Aaron lebih dari seorang partner. Aaron 
adalah teman sekaligus adik yang paling ia sayangi me-
lebihi apapun.

“Abby, apa kau masih di dalam?” 
Sebuah panggilan dan ketukan di pintu menyadarkan 

Abby dari lamunan. Tanpa membuang waktu ia segera 
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turun dari tempat tidur, lalu berjalan cepat menuju 
pintu.

Hal yang pertama kali terlihat olehnya setelah 
membuka pintu adalah kehadiran sosok pemuda ber-
kacamata. Rambutnya yang ikal terlihat berantakan saat 
tertiup angin. Dia adalah Raymond Penyafort, seorang 
Pemburu yang akan menjadi pengawas Abby untuk 
sementara.

“Aku ke sini untuk menjemputmu. Yang lain sudah 
menunggu di depan Purgatory,” ucap pemuda itu. “Hari 
ini adalah hari pertamamu menjalani misi sebagai Pem-
buru, kan?”

Abby mengangguk sekali. “Aku akan ke sana sebentar 
lagi,” ucapnya seraya menutup pintu, meninggalkan Ray 
di luar yang memasang ekspresi sulit ditebak.

Di dalam, Abby menyandarkan punggungnya pada 
daun pintu sambil mendesah. Kini takdirnya tak lagi 
sama. Dia yang sekarang bukan lagi seorang Kesatria 
Maut, melainkan seorang Pemburu sebagai ganjaran 
karena ia berani melanggar aturan Perserikatan.

Pada dasarnya, semua penghuni Perserikatan masih-
lah seorang manusia. Mereka masih memiliki perasaan 
serta akal untuk berpikir. Apabila terluka, mereka ma-
sih bisa merasakan sakit. Mereka senang, maka mereka 
akan bahagia. Mereka sedih, mereka akan menangis. 
Bahkan jika dendam dan amarah meletup-letup dalam 
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dada, suatu saat hal itu akan meledak kemudian mem-
bakar habis hati mereka. 

Begitulah yang terjadi pada Abby saat ini. Ia masih 
mengingat dengan jelas hal pertama yang dilakukannya 
setelah berminggu-minggu mengalami koma.

Saat itu, dirinya berbuat keributan di dalam tempat 
penyembuhan serta mencelakai salah satu jiwa yang 
sedang disembuhkan. Atas perbuatannya, Abby diadili 
oleh Para Pembuat Keputusan dan dijatuhi hukuman 
berupa kurungan di dalam Ruang Pengakuan Dosa 
yang berada jauh di sudut terdalam Purgatory.

Hukumannya pun tak berhenti di situ saja. Para 
Pembuat Keputusan juga membuatnya diturunkan 
menjadi Prajurit Suci tingkat tiga. 

-oOo-

Abby memandang Purgatory dengan tatapan datar. 
Dulu, Aaron sering mengatakan bahwa Purgatory 

adalah sudut paling indah di Perserikatan. Seluruh 
bangunannya yang terbuat dari pualam, ditambah 
dengan pilar-pilar raksasa serta jendela-jendela besarnya 
yang selalu terbuka, membuat Purgatory tampak seperti 
benteng pertahanan yang sangat kokoh. Ya, Abby rasa 
itu benar.

Namun sekarang bagi Abby, Purgatory hanyalah 
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seonggok bangunan biasa. Ia tidak bisa lagi melihat 
tempat ini seperti dulu. Di sini terlalu menyakitkan 
karena tiap kali ia memandang tempat ini, kenangan-
kenangan tentang Aaron selalu berhasil membuatnya 
terluka.

“Abby, sebelah sini!” Ray melambai dari kejauhan 
saat ia menangkap sosok Abby di antara lalu-lalang para 
Prajurit Suci lain yang akan berangkat menjalankan 
misi.

“Maaf telah menunggu lama,” ucap Abby dengan 
wajah datar. 

Di hadapannya kini berdiri dua orang lain selain 
Ray. Mereka adalah Stephanie Quinzani, seorang gadis 
bersurai keperakan yang menjadi partner Ray serta 
seorang bocah laki-laki berambut pirang yang lebih 
memilih untuk berdiri di belakang Ray.

“Oh, halo Abby. Bagaimana dengan keadanmu? 
Sudah siap dengan misi pertama?” tanya Stephy ramah 
sambil merangkul bahu Abby. Sayangnya, sikap tak 
acuh Abby membuat suasana berubah canggung. 

Stephy pun dengan cepat menurunkan sebelah 
lengannya dari bahu Abby.

Melihat bagaimana kakunya Stephy menghadapi 
Abby, membuat Ray tertawa kikuk. “Eum … baiklah.” 
Pemuda itu menoleh ke belakang. “Ayo ke sini, jangan 


