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Tak terasa sudah 2 bulan berlalu sejak kami memulai kappa97. Jujur saja, kami 

memulai kappa97 dengan spontan saja tanpa banyak pertimbangan. Saat 

beberapa orang teman mempercayakan naskah mereka pada kappa97, barulah 

kami mulai memikirkan betapa nekat dan kurang terampilnya kami yang tak 

memiliki pengalaman menulis apalagi melakukan proses editing. Selain itu, kami 

tidak mengenal siapa pun yang mungkin saja tertarik mengirimkan tulisan 

mereka pada kappa97 selain teman-teman yang kami kenal lewat internet, pun 

sebagian besarnya tak pernah temui langsung atau ketahui identitas 

sebenarnya.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih pada 

para sobat dumay  yang telah banyak membantu dan mendukung kappa97 

khususnya pada “97 kata, 260 juta kemungkinan”. Saat ini kami ingin sekali 

menemui Anda satu per satu dan menjabat erat tangan teman-teman. Begitu 

banyak pembelajaran yang kami peroleh dari kesempatan ini. Mohon maaf bila 

selama ini pelayanan dan cara berkomunikasi kami amburadul. 

Tidak ada arti khusus dari 97, sekedar nomor yang keren menurut kami dan kali 

ini kami jadikan sebuah batasan sebagaimana situasi pribadi dan kehidupan 

sehari-hari kita yang dipenuhi keterbatasan meski jaman sudah canggih dan 

serba otomatis. Kita tentunya sepakat bahwa kemungkinan adalah begitu besar, 

tak ada yang tahu pasti di mana batasnya. Kami menambahkan angka 260 juta 

karena kami percaya kebesaran hati untuk memilih diam/berhenti sama 

pentingnya dengan tekad untuk terus berkembang. 

Sekali lagi, terima kasih banyak! Selamat membaca. #SALAM1SPIRIT #hhe

kami 



Jadilah dirimu sendiri sebab orang lain sudah digunakan. 

Sebab orang lain memanggul salib, membawa rantai, 

mengaduk tanah dan menyuburkan nanah—tak akan ada yang 

sabar untuk menyerupa dirimu. Jadilah dirimu sendiri sebab 

orang lain dan ribuan derap sepatu lars sedang berjalan ke sini, 

membawa obor dan suara-suara besi bertalu, menenggelamkan 

jerit nyerimu.

Jadilah dirimu sendiri sebab kau tahu aku adalah tukang obat 

yang sabar. Jadilah dirimu sendiri sebab suka dan duka terlalu 

panjang. Besok aku akan datang membawa pembalut luka dan 

dua botol tuak. Jadilah dirimu sendiri sampai mati, kasih—dan 

aku akan menguburmu tepat di sini.

- Geraldo Daniel P.
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Berdasar catatan kuno dan petunjuk Sang Khabir, kami 

memulai sebuah misi menuju ke sebuah planet bernama Bumi 

untuk memanen sumber daya alamnya. Awalnya aku sangat 

bersemangat. Namun, sesampainya di Bumi, kru kapal 

bersilang pendapat mendapati situasi yang tak tertulis dalam 

instruksi misi kami: parasit. Mereka mengeruk, mengotori, dan 

menghancurkan segala yang sudah ditinggalkan leluhur kami. 

Tim penyelidik kami akhirnya kembali, membawa lebih banyak 

cerita tentang keganasan dan persenjataan mereka yang 

mengerikan. Akhirnya Sang Mualim mengambil keputusan, 

kami akan mendarat di bulan dan menunggu hingga waktu 

yang tepat. Menurut Sang Mualim, para parasit itu pasti akan 

saling membinasakan.

- Ismoyo Cahyadi
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Dari jendela plasma ia bisa melihat milyaran bintang-bintang. 

Jauh di dalam dingin ketiadaan ruang tanpa batas, mereka kini 

berada di ambang akhir dari segalanya, 130.000.000 nano 

detik sebelum sistem pemanas berhenti berfungsi. Ia tidak 

ingat sudah berapa lama mereka menempuh perjalanan ini, 

mereka memilih menghentikan fungsi navigasi dan perekam 

demi menghemat energi untuk terus mengoperasikan sistem 

pendukung kehidupan kapal mereka. 

Ia pandangi lekat-lekat wajah pucat Eva, ia usap keningnya, 

dingin. Sudah begitu jauh dan mereka masih terkurung dalam 

jasad fisik mereka. Ia merasakan sebuah kehadiran, menarik 

kesadarannya menuju materi gelap. Meski sesaat, berdua, 

mereka ada di keabadian.

- Ismoyo Cahyadi
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“Jangan berisik,” kata perempuan itu, “aku sedang 

bersembunyi.”

 “Bersembunyi dari apa?” tanya pemuda itu heran.

“Dari takdir.”

“Takdir? Memang apa yang telah kau perbuat sampai harus 

bersembunyi darinya?”

“Akan kuberitahu nanti, sekarang aku harus bersembunyi 

dulu.”

30 menit berlalu.

“Kurasa sudah aman untuk saat ini,” jawab perempuan itu.

Perempuan itu perlahan keluar dari persembunyiannya.

“Jadi, siapa namamu?” tanya si pemuda.

“Nama? Akan kuberi tahu ketika kau berhasil membantuku 

bersembunyi dari takdir.”

“Haha, menyembunyikanmu dari takdir? Kurasa aku butuh 

mantel ajaib agar kau tidak terlihat olehnya.”

“Atau … mungkin kau bisa bersamaku, sehingga takdir takut 

untuk menghampiriku,” jawabnya tenang.

- Sigit Lincah
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Hari ini aku melihat teman sekelasku datang lebih pagi dari 

biasanya. Aku tahu sebelumnya temanku itu selalu pulang 

sekolah lebih lama hanya karena ingin bermain ayunan. Dia 

tidak pernah mendapat giliran bermain sebelum masuk kelas 

ataupun saat jam istirahat.

Saat aku menghampiri temanku, saat itu pula ayunannya 

terayun terlalu tinggi. Aku hanya diam terpaku melihat 

tubuhnya terlepas dari ayunan, berputar ke belakang dan jatuh. 

Ajaibnya, dia mendarat dengan sempurna. Tak ada satu pun 

luka di tubuhnya, dia juga tidak merasakan sakit sama sekali. 

Aku panik, dia pun bingung, kami tidak percaya pada apa yang 

baru saja terjadi.

- mirakuru romansu

Pendaratan Sempurna
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Sepulang sekolah, kakakku mengajakku bermain ke rumah 

temannya. Kakakku bilang, rumahnya dekat dengan rumah 

kami, hanya di gang sebelah. Sebentar saja berjalan, tak terasa 

kami sudah sampai di rumah teman kakakku yang berada di 

pojok gang.

Kakakku mengucap salam dan memanggil nama temannya. 

Aku melihat sesosok gadis di balik jendela. Dia terkejut dan 

terlihat malu. Aku yakin kakakku tidak melihatnya.

Cukup lama kami menunggu, akhirnya teman kakakku keluar 

dan mempersilakan kami masuk. Kulihat mereka bermain 

dengan canggung, sedikit-sedikit keduanya salah tingkah dan 

tersipu malu. Aku sendiri bingung harus bagaimana, aku lebih 

banyak diam menonton mereka bermain halma.

- mirakuru romansu

Kencan Pertama Kakak
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“Sialan, merah!” Dengan kesal Sobari menghentikan motornya. 

Ia batal ngebut karena traffic light di depan mengharuskannya 

berhenti. Sobari menghela napas sambil mengipaskan tangan 

ke wajah. Terik matahari dan udara kering membuatnya 

berkeringat. “Panas! Sialan,” makinya dalam hati.

Mobil yang berhenti di samping Sobari tiba-tiba membuka 

kacanya. Tangan berkulit cokelat menjulur keluar 

menjentikkan sebatang rokok menyala, abunya mengenai kaki 

Sobari yang hanya memakai sandal.

“Sialan!” Sobari memaki sambil menendang pintu mobil.

Nyala merah traffic light berganti hijau, suara klakson dan 

teriakan bersahutan dari belakang. “Jalan, goblok!” tetapi 

motor Sobari mendadak mogok, ia pun panik.

“Motor sialan!”Makinya sekali lagi.

- rchmn

Lampu Merah

9 7 K 2 6 0 J K    | 9



Si Hijau pernah menceritakan sebuah rahasia di kantor 

kelurahan ini padaku. Si Hijau memintaku untuk tak 

membocorkannya pada pegawai lain, lagi pula mereka juga tak 

akan percaya jika mendengarnya. Ini bukan soal uang kas yang 

hilang bersama bendahara kelurahan atau Pak Lurah yang 

menonton video perempuan telanjang selepas Jumatan. Ini 

jauh lebih penting. Hanya saja pagi ini aku tak melihat Si Hijau. 

Aku mencarinya di pohon tempat kami biasa mengobrol tapi 

hasilnya nihil. Kupikir mungkin ia sudah mati dimakan ulat. 

Namun ada juga yang bilang, ia jatuh tertiup angin dan ikut 

terbakar bersama sampah kemarin sore. Entahlah.

- rchmn

Si Hijau
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Pagi ini terasa begitu berbeda, tak seperti hari-hari kemarin 

yang diselimuti gelisah. 
Lebih semangat,
lebih percaya diri, 
tanpa ada lagi kekecewaan yang muncul ketika bangun tidur.

Berniat untuk membersihkan diri,
kuambil handuk, 
kugantungkan di kapstok, 
kubuka kaos dan celana kolorku. 

Guyuran air dingin lebih nikmat dari biasanya, 
dengan sabun batang kugosok perlahan sekujur tubuhku. 
Saat sampai di dada, 
gosokanku terhenti sejenak, 
kuraba dadaku, 
“Oh sudah menonjol.” 

Sepertinya badan kak Vero sudah menyatu denganku, 
"Bagas cinta kak Vero."

 ☺

Aku lanjut mandi, 
membasuh bersih bekas darah kak Vero tadi malam, 
serta tanah yang masih menempel di kaki dan tanganku.

- sehat_bagas_waras

Kisah Kak Vero
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Sudahkah Anda mengingat kembali apa yang terjadi hari ini? 

Apakah yang Anda lakukan pada hari ini benar-benar terjadi? 

Apakah gerakan tubuh Anda benar-benar gerakan Anda 

sendiri? Sudahkah Anda megingat kembali tiap ayunan tangan 

Anda yang bergerak ke depan dan ke belakang saat Anda 

berjalan, apakah gerakan itu benar-benar terjadi? Apakah kaki 

Anda benar-benar melangkah satu per satu dengan teratur 

seirama gerakan tangan Anda? Kaki sebelah mana yang 

pertama Anda langkahkan ke depan saat mulai berjalan? 

Kenapa Anda gunakan kaki tersebut? Kenapa bukan kaki yang 

lain? Apakah akan ada perbedaan? Sudahkah Anda melupakan 

apa yang terjadi hari ini?

- ANONIM

Mesin
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Seraya terisak-isak
Air mata jatuh
Terseduku takjub pada pintu gaduh
Tempatku berpijak
Adalah jejak keringat pahlawan
Indonesia merdeka

Kutatap Sang Dwiwarna
Tanpa riuhku menangis
Air mata jatuh
Negaraku yang terpelihara
Yakinlah,  do'a-ku turut serta
Hatiku selalu ada
Majulah wahai negara yang ku-cinta

Indonesia
Tempat langkah-ku berpijak
Adalah tempat perjuangan pahlawan bangsa
Kemajuan di negeri ini
Mulai merekah
Musim pun berganti sirna 
Kutatap Merah Putih
Tanpa sengajaku di bola mata
Air mata jatuh

Kuingin generasi bangsa 
Tataplah dunia, tunjukkanlah kobaran api jiwa
Berilah arti pada pahlawan kita
Pernyataan dan harapannya ingin tercipta
Karenanya deru bangkit bersatu
Dirgahayu-lah Indonesiaku

- Sri Wulandari Caniago

Mahadaya Indonesia
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Saya adalah dispenser di sebuah pantri.
Semua akan menghampiri saya pada waktunya, 
dari manajer hingga sopir pribadi.
Saya adalah dispenser di sebuah pantri.
Semua akan menghadap saya, 
guna meminta air— 
untuk teh hingga kopi

 
Saya adalah dispenser di sebuah pantri.

Senantiasa mendengar bisik-bisik pekerja, 
dari isu politik hingga gosip naik gaji.
Saya adalah dispenser di sebuah pantri.
sedia kapan pun pekerja datang, 
dari coffee break hingga lembur sampai esok pagi.

 
Saya adalah dispenser sebuah pantri.

Tanpa saya, perusahaan ini— 
niscaya akan berhenti beroperasi.
Saya adalah dispenser sebuah pantri.
Tetaplah datangi saya, 
meski kau harus bekerja sampai mati.

- Badrun Darmono

Dispenser
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Langit malas, tak berawan. 

Cuaca penuh gunjingan, 

sekat-sekat kubikel.

Seluruh mata menghadap ke depan, anggukan

mengikuti jalannya pertemuan. 

Sementara impian meringkuk

di persimpangan antara resign atau 

berbenah kamar kontrakan.

Empat belas menit lebih dari pukul sembilan tik-

tok tik-tok dan lain sebagainya.

Slide power point di layar berpendar biru laut,

padang rumput, gaun pengantin elegan, jingga 

candikala menjelang ketiadaan.

Gelembung-gelembung warna-warni 

berpantulan, tawa renyah,

telunjuk-telunjuk menuding ke arah 

layar, screensaver, kemudian

aku tersadar betapa sumpek jalanan 

macet di bawah sana, di

balik kaca. Masih lama menuju jam

istirahat makan siang. Cikopi jeung

bala-bala, hanjakal

duit teu boga.

- Bo’ing

Hayang Kawin
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Saya harus menetapkan sebuah standar perilaku untuk setiap 

individu yang saya temui, dan teruntuk yang tidak memenuhi 

standar tersebut, sangat layak untuk saya perlakukan dengan 

jahat. Diabaikan saja? Menindaknya membuat perasaan saya 

lega. Karena bagi saya, sebagai seorang dengan tingkatan moral 

yang tinggi, wajar bila melakukan hal demikian. Tidak peduli 

apa yang menjadi alasan standar saya gagal terpenuhi dan 

kemungkinan perbuatan seperti apa yang akan dilakukan si 

gagal di masa mendatang karena standar saya sudah barang 

tentu adalah standar yang terbaik. Terakhir, paragraf di atas 

bukan menceritakan soal kamu, atau Anda, atau orang lain, 

tetapi mengenai saya.

- irregular

Review Produk: Saya
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"Bersinar, bersinar, aku bersinar terus."

Bagaimana mungkin aku bersinar? Kenyataannya, aku tipe 

orang di belakang panggung, bukan pencari perhatian yang 

bersedia dikritik atau dipuji. Tak sudi!

Namun pandangan generasi tua masih saja terpaku pada siapa 

yang berada di bawah sinar, aku puas tanpa semua pujian palsu 

itu. Sangatlah mudah mengenali mana puja-puji tulus maupun 

sekadar omongan manis.

Menyadari hatiku tersulut oleh bait dari lagu tersebut 

merupakan hal tidak terduga bagiku. Mengapa aku 

mempersoalkan lagu itu sekarang? Apa karena hidupku sedang 

berada di belakang teman-temanku?

Aku hanya ingin dipuji dalam diam, tanpa perlu jadi sosok 

panutan, tanpa takut melakukan kesalahan.

- Joris

Spotlight
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Dari dermaga aku bisa menyaksikan cahaya terang di tengah 

kota, aku bisa melihat kepulan asap membumbung berlatarkan 

langit akhir bulan Oktober. Sesuatu sedang terjadi di alun-alun 

kota, aku mempercepat langkahku.

Aku seolah bisa merasakan panas di sekujur tubuhku seiring 

percikan dan lidah api berkobar meski dari kejauhan, 

kengerian merayap menjalari tulang dan daging di bawah 

kulitku. Mata-mata nanar, kerumunan membelah diri memberi 

jalan kepadaku. Abu beterbangan menghujani rambut dan 

telapak tanganku, aku teringat bau keringat ayah yang pulang 

dari ladang dan aroma pai apel ibu. Kulangkahkan kakiku pelan 

menuju kobaran api, gemetar, ragu-ragu. Ayah, ibu, aku 

pulang.

- buttercup

Diburu

9 7 K 2 6 0 J K    | 21



Petir menyambar-nyambar, air seolah ditumpahkan dari langit, 

hujan pertama setelah kemarau panjang. Setelah hampir satu 

jam melawan lumpur, akhirnya dia berhasil merayap keluar 

dari lubang itu. Sejenak dia perhatikan sekelilingnya, ingatan 

samar mengajaknya untuk pulang, dia harus segera kembali ke 

rumah.

Ia seret kedua kakinya melewati aspal dan genangan air hujan. 

Ia dengar teriakan histeris, seseorang berlari menghindarinya, 

begitu pula orang-orang berikutnya. Ada apa gerangan dengan 

mereka? Dia coba mengikuti salah satu dari mereka menuju 

sebuah rumah. Sekilas, dia melihat bayangannya terpantul di 

kaca jendela. Kini dia tahu kenapa mereka berteriak ketakutan, 

tiba-tiba dia merasa sangat kelaparan. 

- buttercup

Kembali Pulang
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Dari arah dapur terdengar jeritan ketel, aku beranjak dari sofa, 

dan segera mematikan kompor. Kutuang habis isi ketel ke 

dalam teko yang sudah aku siapkan di atas nampan, lengkap 

bersama satu set cangkir dan cepuk gula peninggalan Eyang 

Putri. Sejak kecil, teh panas selalu bisa menenangkanku.

Sama seperti malam Jumat sebelumnya, aku dapat merasakan 

kehadirannya. Cangkir bergoyang di atas lepeknya, tanganku 

gemetar. Hawa panas menggantung di udara, bau anyir beradu 

dengan harum teh melati. Kulafalkan segala doa yang aku tahu. 

Sebentar lagi tengah malam. Ia akan segera datang, kusesap 

lagi teh panasku, teh panas selalu bisa menenangkanku.

- buttercup

Simbah
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“Udah siap belum?” Iwan bertanya. Terlebih dahulu ia lepas 

ikat pinggangnya, sekarang celananya berada di kedua 

pergelangan kakinya. Iwan membungkukan badannya hingga 

cukup untuk membuat bokongnya sedikit merenggang dan dia 

bisa merasakan angin dari arah jendela menerpa kulitnya 

dengan lembut.

“Sebentar lagi, sabar,” jawab Irma, “aku belum pernah 

melakukan ini,” sambungnya. Kemudian Irma mengambil 

posisi berlutut, kepalanya tepat berhadapan dengan pinggul 

Iwan. Ia bungkukkan badannya ke depan, sedikit menurunkan 

kepalanya, menjulurkan lidah dan meruncingkan ujungnya. Ia 

dekatkan kepalanya agar ujung lidahnya menempel persis di 

tengah lubang keriput itu, menggerakan ujung lidahnya dari 

bawah ke atas. “Asin!” ujarnya.

- Bobby Nintendo

Asin
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Bella sudah siap untuk berangkat ketika alarm darurat 

berbunyi kencang dan pengeras suara memberikan informasi 

agar penghuni tetap berada dalam area domestik serta segera 

melakukan evakuasi menuju bungker. Ia bergegas berjalan ke 

ruang kedap, menuju ke salah satu kursi yang diberi sekat 

hingga menyerupai sebuah kapsul. Ia menekan kursi dengan 

kedua tangannya yang mungil, dengan sekali hentakan, ia 

naikan badannya. Ia naikkan satu per satu lututnya ke atas 

kursi lalu memutar badannya hingga ia terduduk dengan kaki 

menggantung. Ini adalah serangan balasan kedua setelah 

serangan yang memaksa seluruh penghuni menghentikan 

aktifitas di luar bungker selama 6 bulan.

- Bobby Nintendo

Bungker
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Harapan 
tak berada di bawah sinar Matahari.
Sungai langit terhampar hingga padang ilalang.
Orang-orangan sawah, jangkrik, dan tarian kembang api.
Genggaman kita mememepatkan segalanya,
hingga semua berada di antaranya.

Kita tak butuh kata-kata,
gumaman mengembara 
lalu membusuk di lantai.
Sentuh dindingnya!
Dinding itu bernyawa,
pandangi lautan yang ada di baliknya.

Biarkan seseorang bermimpi
dan aku akan memperhatikan mereka
bermain di taman.
Pulau ini telanjang,
terlindung dari segala ketakutan.

Kota adalah hutan
dan tubuh kita langitnya.
Di tempat kita tinggal,
tidak ada jalan.

Nikmati saja.
Kita bisa tidur di sana,
di mana setiap kota
adalah sebuah perpustakaan.

- ANONIM

MMXVIII
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Planet Bumi      ribuan milenium setelah perang kriogenik 

terakhir antara manusia sintetik dengan organisme kecerdasan 

artifisial, aku adalah manusia sintetik terakhir yang berhasil 

selamat. Bumi sudah tidak berbentuk, tidak ada tanah dan 

tumbuhan. Manusia organik terakhir sudah lama punah. 

Manusia organik tidak dapat bertahan dengan situasi atmosfer 

Bumi sekarang.

Sejak proyek manusia sintetik pertama, jutaan manusia organik 

bertransformasi menjadi manusia sintetik. Paru-paru berganti 

generator oksigen, saraf berganti fiber, rangka berganti logam 

dan otot silikon. Jaringan organik tersisa hanyalah otak dan 

darah. Manusia sintetik adalah kesuksesan manusia meraih 

keabadian eksistensial.

Menjadi manusia sintetik terakhir, aku hidup abadi dalam 

kesendirian.

- K_1000

Sintetik
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Beberapa tahun ini aku serius menekuni sebuah percobaan 

untuk menghidupkan kembali mayat yang masih segar. Aku 

sengaja memilih mayat yang belum lama mati karena kupikir 

akan lebih mudah. Aku yakin suatu hari nanti aku pasti akan 

berhasil, meski harus berkali-kali menempuh kegagalan. Aku 

pernah hampir berhasil satu kali, coba tanya Wak Aziz jika kau 

tidak percaya.

Selama ini subyek percobaanku adalah keluarga dan teman 

dekat, mereka tidak keberatan. Sayangnya di saat aku hampir 

menemukan jawaban yang kucari, aku kesulitan menemukan 

subyek percobaan baru. Oh iya, tadi sebelum berangkat ke mari 

apakah kau sudah berpamitan pada orang tuamu?

- Dj Alan

Jangan Pulang Dulu

9 7 K 2 6 0 J K    | 29



9 7 K 2 6 0 J K    | 31

Matahari tepat di atas ubun-ubun, dari tempatku berpijak 

hingga cakrawala hanya terlihat bebatuan dan pohon gersang. 

Masih 4 hari perjalanan lagi menuju pemukiman terdekat dan 

perbekalanku kian menipis.

Kuraih botol air itu dari tanah dan memasang kembali 

tutupnya, kulihat isinya masih setengah penuh. Di padang 

gersang tanpa ampunan ini, air adalah harta paling tak ternilai 

harganya. Satu botol penuh bisa memenuhi kebutuhan satu 

orang untuk 2 atau 3 hari.

Lama aku berdiri diam terpaku, mual, kepalaku serasa mau 

pecah. Satu nyawa baru saja melayang dan sebagian air tumpah 

di tengah perkelahian kami, tragedi manakah yang lebih 

menyedihkan?

- Dj Alan

Setengah Kosong



Menyedihkan sekali setelah akhirnya menyadari bahwa pada 

akhirnya kamu akan melupakan momen ini juga sama seperti 

pandanganmu mengenai hal-hal yang sudah berlalu tidaklah 

penting lagi untuk diingat melainkan dihapus dari ingatan 

daripada menyebabkan kesakitan mendalam dan aku tidak 

cukup tahu apakah rasa sakit yang kamu alami itu nyata atau 

hanya sesaat karena deritaku akan berlangsung seumur hidup 

namun selama itu pula aku terus terbayang tawa tangis 

maupun segala emosi lain yang pernah kita rasakan selalu 

terbayang ekspresi serta afeksimu yang meluap seakan jiwaku 

habis sudah tersirap oleh nafasmu hingga nanti terdiam kaku 

kecuali aku bisa terus bersamamu kekasihku.

- Josie
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Baby



Kami sempat ingin pergi sejauh mungkin dari semua ini, 

kesedihan, lelah–seolah telah menempuh hidup berkali lipat 

dari usia kami.

Kami akan menguliti setiap manusia di kota terkutuk ini agar 

saraf mereka terus merasakan sakit oleh hempasan angin, 

debu, dan asap. Sakit yang selalu mereka harapkan, sakit yang 

terus mereka ceritakan, sakit yang bisa membuat mereka 

benar-benar lupa akan masa lalu yang terus coba mereka 

lupakan.

Kamilah juru baptis sejati. Saat seluruh saraf menyala, segala 

ingatan tentang hidup bisa terhapuskan. Menuju kota, kami 

kan datang, membalaskan dendam ibu, Acqua Panna basuh 

darah dari wajah dan tangan kami.

- x2f85e

Datang
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