
8 Juni 2013. Dresden, Jerman.  

 Pagi itu salju tak cukup deras untuk menimpa kota kecil ini. Udara begitu terasa 
sejuk dan nyaman, tak heran, kumpulan anak-anak yang sibuk bermain bola salju di 
setiap halaman rumah.  

 Tiga orang anak sedang berkejar-kejaran di halaman sebuah rumah kayu 
berwarna merah tua, dua laki-laki dan satu perempuan. Kedua anak laki-laki tersebut 
terlihat seperti kembar, selain pakaian dan topinya yang sama, wajahnya pun hampir 

mirip. Anak laki-laki yang satunya, kini sedang sibuk membuat gumpalan bola es dan 
siap dilemparkan pada seseorang. 

 PLAK!!! Tepat mengenai kepala seorang pria berdarah Indonesia, Ryan.  

 “Hey! Dasar keterlaluan.” Belum sempat Ryan membalas lemparan bola salju 

kepada mereka, Anak-anak itu sudah lari terbirit-birit sambil tertawa tanpa henti. Ryan 
hanya menghela nafas dan kembali memulai langkahnya, sementara Hendrik yang 
berjalan bersama Ryan hanya diam tanpa berkata apapun 

 Pepohonan yang tertata rapih yang berjajar di pinggir kiri dan kanan jalan, 
membuat jalanan tampak dibentengi oleh tembok pohon yang cukup tinggi. Ryan dan 
Hendrik tetap jalan tanpa bicara dan memikirkan apapun.  

 Setelah melewati benteng pepohonan itu, terlihat sebuah rumah berwarna biru tua 

bertingkat dua. Rumah itu terlihat begitu tak terurus dan kusam. Hendrik mendadak 
gelisah dan ketakutan saat melihat rumah itu, ingatannya membuat Hendrik merasa 

gelisah ketika menatap rumah yang begitu kusam. 

 Seperti tertembak sebuah peluru tepat dikepalanya, pikiran Hendrik mendadak 
berantakan ketika melihat rumah kusam itu. Ada banyak memori yang tersimpan dalam 
pikirannya mengenai rumah itu. 

 “Ah, rasanya bermain sebuah tantangan adalah hal yang menyenangkan, bukan?” 

Ucap Ryan sambil meremas-remas kertas yang ada disaku celananya. Selama 
perjalanan, tangan Ryan tak pernah keluar dari saku celananya. Itulah kebiasaan Ryan 

selama perjalanan tanpa tujuan ini.  

 “Hmmm.” Jawab Hendrik tanpa ada jawaban yang jelas dari perkataanya, tetapi 
dari wajahnya terlihat persetujuan dengan tantangan Ryan, “Truth or Dare? Baiklah aku 

memilih Dare dan aku tau yang ada dipikiranmu.” 

 “Oh, ya?” tanya Ryan kepada Hendrik dan kali ini Ryan mengeluarkan tangannya 
dari saku celananya lalu menggaruk-garuk pipi bagian bawahnya. 

 “Untuk memasuki rumah itu, bukan? kita berdua selalu memiliki perasaan dan 
pikiran yang sama tentang rumah itu. Apakah kau ingin menerima perintahku untuk 

memasuki rumah itu?” 

 Tanpa menjawab, Ryan berjalan untuk memasuki rumah tua itu. Benda putih yang 
memiliki suhu yang dingin itu masih terus turun diatas rambut Ryan dan Hendrik. 

Langkah-demi langkah menuntun mereka untuk memasuki rumah itu. semakin dekat 
dengan rumah itu, jantung Hendrik semakin berdetang kencang. 

 Tangan Hendrik semakin gemetar ketika mendekati rumah itu. Dia pun merasa 

bodoh atas tantangan yang telah dia berikan kepada Ryan. Entah kenapa Hendrik 
memberikan tantangan yang sebetulnya dia takut untuk menghadapinya juga. Mungkin 
karena rasa penasaran dia juga yang menginginkan untuk memasuki rumah itu.  



 Gagang pintu berwarna coklat sudah tergenggam ditangan Ryan. Gagang pintu 
itu terasa sangat dingin karena sudah lama tak ada yang menyentuhnya. Pintunya tak 
terkunci, Ryan membuka perlahan, setelah sedikit terbuka, Ryan mengintip ke bagian 

dalam sambil melihat seisi ruangan layaknya seorang polisi yang sedang berburu 
perampok rumahan. 

 “Aku tau rasa takutmu semakint terasa di ubun-ubunmu, kan?” Ucap Ryan dengan 

nada sinis, sementara Hendrik tak menjawabnya. 

 Rumah itu dipenuhi sarang laba-laba di setiap sudut ruangan. Begitu memasuki 
kedalam rumah itu, terdapat meja kecil yang diatasnya menggantung sebuah lampu tua 

yang penuh dengan sarang laba-laba. 

 Ryan dan Hendrik mencoba menaiki tangga menuju lantai atas, lalu memasuki 
sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu, terdapat sebuah kasur yang berukuran sedang, 
dilihat dari tekstur nya, kasur itu untuk seorang anak berumur 6 tahunan. 

 Wajah Hendrik sedikit ketakutan sekaligus merasa sedih melihat pemandangan 

kamar itu. 

 Diatas kasur itu terdapt sebuah gantungan yang tergantung sebuah benda mainan 
berbentuk bermacam-macam ikan. Beberapa bayangan masa lalu Hendrik tentang 

ruangan itu semakin terlihat dalam benaknya. 

 “Baiklah, kita keluar dari tempat ini.” Ucap hendrik sambil meninggalkan ruangan 
itu. 

 “Memang ada apa?” Tetapi Hendrik tak menjawabnya. 

 Setelah meninggalkan ruangan itu, mereka kini kembali melewati tangga untuk 

turun kembali ke lantai bawah, Hendrik mencoba untuk keluar rumah, tetapi Ryan masih 
ingin mengajaknya ke ruang tengah.  

 Hendrik sama sekali tidak ingin memasuki ruang tengah ini, tetapi Ryan dan kata 

hatinya terus menginginkan untuk memasuki ruangan tengah itu. 

 Ryan dan Hendrik memasuki ruang tengah yang lantainya terbuat dari kayu coklat 
dan berdinding tumpukan batu bata yang tidak dilapisi semen dan tembok. Meskipun 
sudah terlihat kumuh, tetapi penyimpanan barang-barang yang sudah kusam itu masih 

tersimpan rapi. Sebuah pembakar api peghangat sudah berwarna hitam tak jelas, 
didepannya terdapat kursi sofa berwarna coklat yang sudah sobek-sobek entah 

perbuatan siapa. Lemari buku pun masih berdiri tegak di sudut ruangan. 

 Ryan dan hendrik duduk diatas sofa. 

 “Baiklah, sekarang bagianku.” Ucap Ryan dengan wajah dingin menghadap lurus 
kedepan. 

 “Hah? Bagian apa?” Hendrik berpura-pura lupa atas permainan Truth or Dare yang 

telah dia sepakati. 

 “Permainan,” tanpa menunggu jawaban dari hendrik, Ryan sudah melemparkan 
sebuah pertanyaan atas hak dia yang mendapat bagian ‘Truth’ dalam permainan itu, “Kau 
masih ingat kejadian itu?” 

 “Hmmmm…” Hendrik tak menjawab. 



 “Kejadian pembunuhan 11 Oktober 2010, kau membunuh anak dan istrimu 
diruangan ini,” Ucapan Ryan semakin mengeras, sementara Hendrik sudah mulai 
bergemetar ketakutan. 

 “Hentikan…” Ucap Hendrik mencoba menyelesaikan perbincangan sekaligus 

permainan ini. 

 “Lihat itu,” Ryan menunjuk kearah tembok yang terlihat sebuah 3 lubang kecil yang 
tidak rapi, “2 peluru kau tembakan di kepala istrimu dan satu peluru lagi tepat di bagian 

jantung anakmu yang masih berumur 6 tahun.” 

 Ucapan Ryan semakin mengeras, sementara Hendrik sibuk menutupi telinganya 
sekencang-kencangnya, tetapi ucapan Ryan selalu terdengar dan membuat Hendrik 

semakin ketakutan untuk mengingat hal itu, “Hentikan!!!” 

 “Apakah kau mendengar pernyataan para saksi semua polisi yang mengetahui 
kejadian itu? bahkan tetanggamu sendiri, sampai kapan kau mau menutup-nutupi 
kejadian yang sebenarnya adalah ulahmu sendiri?” Ryan semakin emosi untuk 

memberitahu Hendrik untuk membuat dia mengakuinya. Ryan melangkahkan kakinya 
menuju lemari kecil di sudut ruangan, “Disini, kau menyimpan pistol yang kau gunakan 

untuk membunuh keluargamu.” 

 Ryan berjalan menuju tengah ruangan layaknya memperagakan aksi kejadian 
pembunuhan itu “lalu kau menembak dari arah sini dengan tangan lurus tanpa rasa 

kasihan kepada anak dan istrimu, kau membunuh anakmu terlebih dahulu karena 
tangisan dia yang mengganggu pertengkaran antara kau dan istrimu, disini!.” 

 “HENTIKAAAANNN!!!” Hendrik memohon kepada Ryan untuk menghentikan 
pembicaraanya tetapi Ryan tetap meneruskan bercerita tentang kejadian itu. 

 “Kapan kau akan sadar dan mengakui kejadian itu, hendrik? Mau bagaimanapun 

kau bersembunyi, semua orang sudah tau tentang kejadian itu, kau pembunuh, tak punya 
teman,” yang asalnya menunjukan wajah amarah, kini Ryan merubah ekspresinya 

dengan wajah sinis “bersyukurlah Hendrik aku masih setia menemanimu, meskipun 
keberadaanku tetap membuatmu merasa kesepian bahkan tetap membuatmu merasa 
tidak memiliki teman.” 

 “Hentikan pembicaraan ini Ryan, aku sama sekali tidak membunuh keluargaku…” 

Belum sempat Hendrik menyelesaikan pembicaraannya, tetapi Ryan sudah 
memotongnya terlebih dahulu 

 “SAMPAI KAPAN!!!” Ryan kembali menunjukan amarahnya dengan mengepal 

tangannya keras-keras sampai telapak tangannya memerah, “semua orang yang 
mengetahui kasus ini telah lelah menanyakan sebuah kenyataan yang sudah kau 

perbuat, bahkan aku sendiri teman terdekatmu.” 

 “Ah, ternyata kau ada disini Tuan Hendrik.” Suara asing terdengar dari pintu 
ruangan tengah. 

 “Siapa kalian?” Ucap Hendirik yang kebingungan melihat sumber suara yang  
penuh oleh sebuah cahaya dari senter yang mereka pegang. Hendrik merasa silau 

karena sorotan senter mereka tepat mengenai matanya dan itu membuat Hendrik tak 
bisa melihat wajah mereka. 

 “Sebaiknya kau ikut dengan kamu, Tuan, ada banyak yang perlu kami bicarakan.” 

Kedua orang itu akhirnya mematikan senternya dan akhirnya Hendrikpun bisa melihat 
mereka berdua adalah dua orang berseragam. Dua orang polisi yang sedang berpatroli 

di daerah rumah itu. 



 “Bagaimana kau bisa masuk kedalam rumah ini?” Ucap Hendrik dengan nada 
datar untuk menutupi rasa ketakutannya. 

 “Kau lupa menutup pintu rumah kosong ini, itu membuat kami curiga, Tuan 
Hendrik.” 

 “Diam! Namaku bukan Hendrik!!!” Mendengar ucapan itu, kedua polisi itu hanya 
saling bertatap dan menghela nafas secara bersamaan. 

 Sepasang tim keamanan patroli itu memegang tangan Hendrik secara paksa, 
sementara Hendrik mencoba memberontak tetapi polisi itu mempunyai trik tersendiri 

bagaimana caranya menangkap orang yang mencoba memberontak. Sebuah borgol 
sudah menempel pada sepasang tangan Hendrik, tak ada pilihan lain selain pasrah. 

 Polisi itu membawanya keluar rumah dan salju pun sudah tidak terasa dingin lagi 

bagi Hendrik, hanya rasa kesal dan panas yang kini dia rasakan sekarang, penuh dengan 
dendam dan amarah. Polisi membawanya memasuki mobil sedannya.  

 


