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“Apa yang kau lakukan?” anak lelaki berperawakan kurus itu 
berlari kecil sembari mengangkat tangannya untuk melindungi 
wajahnya dari air hujan yang berjatuhan sore itu.  

Seorang gadis berseragam sama dengannya bangkit dari 
tempat duduk. Ia memperhatikan teman satu sekolahnya itu 
dengan dahi mengkerut. Namun setelah anak lelaki yang tadi 
berteriak padanya berdiri tepat dihadapannya, atsmosfer 
berubah cepat. 

Ia nampak lebih gugup dari sebelumnya. Debaran yang 
berakselerasi dengan jatuhnya hujan menggunjang dadanya.  

“Menunggu.. hujan.” Ucap Yoo Jung parau. Selalu saja, 
tubuhnya berubah menjadi jeli bahkan tak sanggup bicara 
ketika bertemu dengan Kyung Soo. 

“Ow begitu,“ Kyung Soo mendesah pelan. Kemudian turut 
memperhatikan titik hujan yang berjatuhan dari langit. 

Seketika keheningan merampas keadaan. Percakapan 
berakhir begitu saja dengan diam. Keduanya hanya membeku 
ditempat tanpa ada keinginan untuk memulai perbincangan 
lainnya. 

“Tadi…” 

Entah bagaimana? Kata itu menjadi satu-satunya kata 
penghubung yang diucapkan keduanya untuk saling bertemu 
pandang. Dengan malu-malu Yoo Jung tersenyum, sedangkan 
Kyung Soo menggaruk tengguknya yang tiba-tiba saja gatal. 

“Kau dulu,” Kyung Soo mempersilahkan Yoo Jung untuk 
bicara. 

Gadis itu menarik napas dalam kemudian menelan ludah 
susah payah. Mulai menata sepersekian kosa kata yang ingin 
ia lontarkan sebagai bahan pembicaraan dengan teman satu 
sekolahnya. Juga satu kelas. 

“Tadi, matematika. Kau kemana?” Yoo Jung bertanya pelan. 
Suaranya beradu dengan decakan hujan yang mengguyur 
genting di atas mereka. 



 

 

“Tidur.” Tak butuh banyak berpikir. Kyung Soo menjawab 
semua itu dengan singkat. 

“Um,” Yoo Jung bergumam. Kemudian kembali bertanya, 
“kenapa kau selalu tidur?” 

“Gurunya membosankan. Aku tak begitu menyukainya.” 
Dengan sopan Kyung Soo menguap selebar yang bisa 
mulutnya lakukan. “Aku sangat mengantuk, sungguh.” 
Lanjutnya. 

Yoo Jung tersenyum simpul. “Pikiranmu hanya tidur?” 

“Tidur itu menyenangkan. Kalau aku tidak bisa berpikir 
dengan jernih, aku memilih tidur.” Jelas Kyung Soo tanpa 
mengalihkan perhatiannya dari jalanan yang mulai sunyi tak 
berpenghuni. “Walaupun tidur, otak kita masih sibuk bekerja.” 

Yoo Jung menatap anak itu lama. Kemudian menunduk, 
memperhatikan sepatunya yang terasa basah. Air merembes 
masuk membasahi kaos kaki yang ia kenakan. Hati-hati Yoo 
Jung melangkah mundur. Kyung Soo hanya 
memperhatikannya. Namun tanpa sadar ia mengikuti gerak 
langkah gadis itu untuk menepi agar sepatunya tak juga 
kedinginan. 

Keadaan kembali hening. Hawa semakin dingin dan hujan 
yang turun tak menandakan untuk segera reda. Yoo Jung 
mendesah gelisah dengan wajah semendung langit diatas 
sana. Hatinya khawatis jika ia tidak dapat kembali kerumah 
sampai langit merambat gelap. Dalam pikirannya berkelebatan 
wajah ibunya yang sedang menunggu dirumah. 

“Oh ya, Yoo Jung. Ada yang ingin kutanyakan,” tanpa butuh 
jawaban, Kyung Soo melanjutkan. “menurutmu, apa yang 
diharapkan seorang wanita saat valentine tiba?” mata bulat 
Kyung Soo yang entah sejak kapan menyilaukan untuk 
dipandang itu membuat Yoo Jung segera memalingkan muka. 

Ia menatap serutan air yang tergambar dihadapannya. 
Berusaha berpikir dan memaksa sel-sel otaknya untuk bekerja 
mati-matian. 

“Hadiah spesial. Coklat dan bunga misalnya?” ucapnya 
semangat.  



 

 

“Begitu ya?” Kyung Soo ikut tertawa. 

“Tapi setiap wanita mempunyai keinginan berbeda-beda.” 
Tambah Yoo Jung. 

“Araseo.” Kyung Soo tersenyum lebar. “Yoo Jung-ah, 
bagaimana kalau kita bermain hujan saja?” 

“An-aniyo, besok kita masih memakai seragam ini. Aku tidak 
mempunyai mesin pengering di rumah.” 

“Kalau begitu datanglah ke rumahku.” Tawar Kyung Soo. 

Tanpa banyak komentar, kyung Soo meraih tangan Yoo Jung 
kemudian membawanya berlari diantara kerumunan hujan yang 
semakin lebat. 

Dengan terkejut, Yoo Jung mengikuti langkah Kyung Soo 
yang menyeretnya begitu saja. Ia memandangi tangan kirinya 
yang tergenggam tangan Kyung Soo. Ada guncangan hebat 
membuatnya sulit mengartikan getaran yang membuncah 
dihatinya. 

Sesampainya dipersimpangan jalan, tempat dimana Yoo 
Jung dan Kyung Soo harus berjalan sendiri-sendiri untuk 
pulang menuju rumah mereka masing-masing. 

Sisa tawa yang mengiri langkah mereka masih membekas 
dibibir Kyung Soo. Ia mendongakkan kepalanya sembari 
mengangkat tangan yang mengait dengan tangan Yoo Jung. 
Yoo Jung yang berusaha mengendalikan diri hanya 
memperhatikan Kyung Soo dengan senyuman lebar penuh arti. 

“Kau menyebalkan, oppa!” ujar Yoo Jung dengan 
mendongakkan wajahnya ke angkasa. 

“Kajja, lepas bajumu!” 

“Mwo?” Yoo Jung membelalak. 

“Kau bilang kau tidak punya mesin pengering, kan? Kalau 
begitu biar aku bawa pulang saja?” niat baik Kyung Soo malah 
membuat Yoo Jung sedikit naik darah 

“Michiseyo!!!! Ah sudahlah, aku pulang dulu sebelum eomma 
marah padaku karena seragamku basah. Sampai jumpa besok, 
Kyung Soo.” Yoo Jung melambaikan tangan sembari berlalu. 



 

 

“Ye.. sampai jumpa besok.” Balas Kyung Soo dengan 
lambaian tangan lebih tinggi.dfghj 

Yoo Jung membalikkan badannya. Ia tak dapat mengartikan 
debaran hebat dihatinya saat ini. Untuk pertama kalinya tangan 
Kyung Soo menggandeng tangannya saat pulang sekolah, 
yang biasanya mereka hanya berjalan beriringan dan membisu 
satu sama lain. Sembari terus memandangi  pergelangan 
tangannya, ia berjalan pulang. 

Sedangkan dibalik punggung Yoo Jung, Kyung Soo berdiri 
termangu menatap langkah Yoo Jung yang semakin menjauh 
dan menghilang terhalang oleh hujan. 

“Kau sangat cantik, kenapa kau tidak menyadarinya.” Kata 
Kyung Soo dalam hati. Ia memukul air yang ada dihadapannya 
dengan tertawa konyol. Kemudian berbalik menuju rumah. 

 

 

Kyung Soo berlari kecil menuju bangku Yoo Jung. Disana 
Yoo Jung masih sibuk dengan tumpukan buku yang ia rapikan 
diatas mejanya. Jam istirahat baru saja tiba. Dan mereka 
semburat begitu saja ketika seorang guru muda mengajar 
bahasa Inggris itu keluar kelas. 

“Yoo Jung-ah,”  Yoo Jung menoleh. Raut wajahnya seketika 
berubah saat menyadari Kyung Soo membungkuk di 
hadapannya, kedua tangan Kyung Soo bersanggga pada 
tepian meja. 

“Wae? Apa yang terjadi?” wajah Yoo Jung panik. 

“Ani. Aku sudah memberikan bunga, coklat dan boneka 
sesuai saranmu?” kata Kyung Soo antusias. 

Yoo Jung tertegun. 

“Hahahaha, dia sangat menyukainya. Aku sangat senang, 
terima kasih banyak Yoo Jung.” Lanjut Kyung Soo.  

Ucapan terima kasih yang Kyung Soo ucapkan seperti 
sembiluh yang berhasil mencincang perasaannya sekarang. 



 

 

“Kau tau, dia langsung mencium pipiku setelah membuka 
kado dariku.” Kyung Soo berbisik. Kemudian ia meringis girang 
sembari menyentuh pipinya. 

Deg! Seperti ada planet jatuh menimpahi kepala Yoo Jung. 
Yoo Jung menutup bukunya keras kemudian pergi dengan 
helaan napas kesal.  

Melihat hal itu, Kyung Soo kaget. Ia menatap langkah Yoo 
Jung dengan beberapa kali memanggil namanya. Namun 
sampai berkali-kali Kyung Soo berteriak, Yoo Jung tak 
menghiraukannya. 

“Yoo Jung-ah? Changkaman!” 

Sampai akhirnya Yoo Jung masuk ke dalam perpustakaan. 
Beberapa menit kemudian Kyung Soo menyusul, karena ia 
merasa bosan di kelas dan kebetulan sedang jam kosong. 

Setelah ia mengitari setiap sudut perpustakaan, ia tidak 
menemukan Yoo Jung di sana. Ia duduk termangu di kursi 
kosong. Beberapa jengkal disebelah kirinya duduk Joon Myun. 
Mereka berbeda kelas namun cukup akrab sejak awal kali 
masuk ke sekolah ini. 

“Chingu-ya, kau rajin sekali.” Sapa Kyung Soo yang 
kemudian menghampiri Joon Myun yang sibuk membaca 
bukunya. 

“Seperti biasa. Disamping sana sedang kosong, kau bisa 
menempatinya.” Kata Joon Myun tanpa mengalihkan 
perhatiannya dari buku. 

“Aniya. Aku datang kemari bukan untuk tidur.” Kyung Soo 
mengedarkan kembali matanya untuk mencari Yoo Jung. Joon 
Myun menatapnya sekilas dengan tersenyum kecil. 

“Lalu?” 

“Apa kau melihat Yoo Jung? Teman sekelasku yang kau 
bilang sangat cantik itu?” Kyung Soo mendekatkan wajahnya 
agar Joon Myun bisa mendengar apa yang ia katakan. 

“Aniyo, aku tidak melihatnya sama sekali. Dia tidak datang 
kemari hari ini. Ada apa?”  



 

 

“Jongmal? Tapi aku melihatnya masuk kemari tadi,” Kyung 
Soo melongo heran. 

“Benarkah? Tapi aku tidak melihatnya disini?” 

Kyung Soo terdiam sejenak. Kemudian berpikir. Ia sangat 
yakin jika Yoo Jung berjalan memasuki perpustakaan tadi. 
Tanpa pamit, Kyung Soo berlalu pergi. 

 

 

“Sudahlah, kau tidak usah sesedih itu, aku tidak pernah 
menyangka kalau Kyung Soo sudah mempunyai yeojachingu.” 
Tukas Nari sambil menepuk pundak Yoo Jung yang dengan 
gelisah memandang  jauh keluar jendela. 

“Apa aku tak perlu mengharapkannya lagi?” Yoo Jung 
mendesah sedih. Ingin sekali ia menangis, namun rasanya air 
mata enggan untuk keluar. 

“Jangan begitu, mungkin saja hubungan mereka tidak akan 
berlangsung lama, aku sangat menjamin dua hari lagi 
hubungan mereka akan berakhir.” Nari mencoba menghibur, 
namun tak berhasil menggoreskan senyum dibibir Yoo Jung. 

“Bukan cerita yang lucu, eonni.” Gumam Yoo Jung dalam 
hati. Kemudian beranjak dari duduknya dan meninggalkan Nari 
begitu saja. 

Ia berjalan malas menuju taman sekolah yang sunyi. Tidak 
ada banyak orang disana. Ia meletakkan tubuhnya dibangku 
kayu yang berada ditengah-tengah taman yang dikelilingi 
dengan berbagai macam bunga dan pepohonan yang rindang. 

Tampak dari atas, kedua mata Kyung Soo menangkap 
keberadaan Yoo Jung di sana. Dengan secepat kilat Kyung 
Soo melesat menuju taman. 

“Kau disini rupanya?” 

Yoo Jung membelalak kaget. Ia bangkit dari tempat tidurnya 
kemudian beranjak pergi. Kyung Soo memperhatikannya 
dengan heran. Ia mengikuti gerak langkah Yoo Jung yang terus 
tergesa menjauhinya. 



 

 

“Ya, waeyo? Kenapa kau menghindariku terus?” Teriak 
Kyung Soo sambil berlari kecil mengejar Yoo Jung. 

“Jangan mengikutiku seperti itu, apa kau pikir aku ini 
buronanmu? Jangan mengangguku lagi!!” sergah Yoo Jung 
saat menghentikan langkah kakinya tanpa membalikkan badan 
ke arah Kyung Soo. Begitu juga Kyung Soo seketika itu 
menghanetikan langkahnya dan mendengar dengan seksama 
apa yang Yoo Jung katakan. 

Kemudian Yoo Jung kembali berjalan, Kyung Soo hanya bisa 
memperhatikan punggung Yoo Jung yang semakin menjauh 
darinya  tanpa mengucapkan satu katapun. 

“Terkadang wanita memang sulit dimengerti,” Ujar Joon 
Myun yang tiba-tiba berada di sampingnya kemudian menepuk 
pundak Kyung Soo yang terdiam membisu. 

“Ye.” Jawab Kyung Soo pahit. 

“Sebenarnya apa yang terjadi pada kalian sampai seperti 
ini?” 

“Molla, aku tidak tahu apa salahku padanya.” 

Joon Myun mengajaknya duduk. Kyung Soo hanya menurut, 
kemudian menghempaskan tubuhnya ke kursi. Ia mendesah 
sesak. 

“Tadi pagi kami hanya berbicara sedikit.” Kyung Soo berucap 
bingung. 

“Tentang?” 

“Ibuku.” 

“Ibumu?” Joon Myun mengerutkan dahi. Kyung Soo 
mengangguk mengiyai. 

“Hari ini adalah hari valentine-kan, aku memberikan hadiah 
untuk ibuku kemarin. Sesuai dengan saran darinya. Dan kau 
tau, ibuku sangat menyukai semua hadiah dariku, tapi Yoo 
Jung tiba-tiba marah padaku. Padahal pulang sekolah nanti aku 
ingin memberinya sesuatu.” 

Mereka berdua kembali diam. Joon Myun mencoba berpikir, 
namun ia tidak mendapat solusi dari permasalahn tidak jelas 



 

 

itu. Tidak mungkin juga bila Yoo Jung mencemburui ibu Kyung 
Soo. 

 

 

Jam pulang sekolah menjerit keras. Kyung Soo masih tidak 
melihat Yoo Jung dibangkunya. Akhirnya Kyung Soo 
memutuskan pulang lebih dulu dan tidak menunggu Yoo Jung. 
Seperti biasanya, Goyang kembali diguyur hujan setiap 
sorenya. Dengan memasukkan tas kulitnya ke dalam seragam 
sekolahnya, Kyung Soo berlari secepat mungkin meninggalkan 
sekolah. Walaupun begitu, Kyung Soo tidak pernah mengingat 
soal payung untuk pulang. 

Yoo Jung masuk ke dalam kelas setelah meninggalkan 
beberapa jam pelajaran untuk berdiam diri didalam toilet. Kelas 
sudah sangat sepi. Sambil menunggu hujan reda, Yoo Jung 
merapikan tasnya, memasukkan semua buku pelajaran yang 
ada di laci mejanya ke dalam tas. 

Yoo Jung tertegun. Ia melihat sesuatu didalam lacinya, ada 
sebuah payung dan sesuatu tergeletak disampingnya. 

Wanita menyukai hadiah. 

Ia menghela napas. Dengan ragu ia merainh kotak 
berbungkus merah muda itu. Dibukanya pelan kotak itu dan… 

“Kyung Soo…” ucapnya getar. 

 

 

 

 

 

 

SELAMAT HARI VALENTINE, YOO JUNG. 

Apa aku harus menciummu? Ckck. Bercanda! 

Dari Do Kyung Soo. 

 



 

 

Begitulah isi memo yang tertempel diboneka teddy berwarna 
pink yang tergeletak di dalam laci. 

Usai membereskan semua barang-barangnya, Yoo Jung 
segera mencangklong tasnya dan berlari keluar kelas. Dengan 
sekuat tenaga ia menyusul Kyung Soo yang pulang lebih awal 
dari biasanya. 

Sampainya dipersimpangan jalan, tempat biasanya mereka 
berpisah untuk pulang. Yoo Jung tidak melihat keberadaan 
Kyung Soo di sana. Ia semakin merasa gelisah namun Yoo 
Jung harus segera kembali ke rumah sebelum hujan semakin 
lebat. 

 

 

“Oppa, sudah dua hari ini Kyung Soo tidak masuk sekolah.” 
kata Yoo Jung pada Joon Myun. Mereka berdua selalu bertemu 
diperpustakaan dan Yoo Jung tau benar bahwa Joon Myun 
teman baik Kyung Soo. 

“Kau belum tahu ya?” 

Yoo Jung menatapnya tidak mengerti. 

“Kyung Soo dan keluarganya pindah ke Seoul. Dia bilang 
kepadaku akan mengurus surat pindah dan tidak masuk 
sekolah sampai hari terakhir dia di sini. Aku sendiri sangat 
sedih mendengar kabar itu, tapi ayahnya mempunyai tugas di 
Seoul jadi harus segera pindah.” Lanjutnya. 

Yoo Jung tersentak. Dan kemudian beranjak pergi dari 
tempat duduknya. 

“Mereka berdua sama saja. Datang dan pergi tanpa pamit.” 
Gerutu Joon Myun saat menyadari Yoo Jung sudah menghilang 
dari hadapannya. 

Yoo Jung terisak tangis dalam kamar mandi putri. Rasanya 
dadanya sesak sampai sulit bernapas. 

 

 

 



 

 

Sampai hari itu tiba. Hari terakhir Kyung Soo masuk sekolah 
dan datang bersama dengan keluarganya untuk berpamitan. 
Atmosfer sekolah terasa berbeda bagi Yoo Jung. 

“Tolong dengarkan sebentar. Hari ini kalian akan kehilangan 
satu teman kalian di dalam kelas. Kyung Soo akan pindah ke 
Seoul. Hari ini adalah hari terakhir dia dikelas. Jadi tolong 
bersikap manislah selama dia berpamitan.” Ujar guru Shin. 

Yoo Jung meremas tangannya sendiri. Ia menatap sendu 
Kyung Soo yang ada di depan sana-yang sibuk merangkai kata 
perpisahan. Sampai pada ucapan terakhir, Yoo Jung sama 
sekali tak memandang Kyung Soo. Ia takut jika hal itu ia 
lakukan, maka air mata akan berjatuhan layaknya hujan. 

Usai berpamitan. Kyung Soo keluar bersama dengan 
keluarganya. Bohong jika memang Yoo Jung hanya tinggal 
diam melihat kepergian Kyung Soo. Ia bangkit dari tempat 
duduknya dan pergi menyusul Kyung Soo sebelum berlalu. 

“Kyung Soo-ya!” teriak Yoo Jung yang membuat Kyung Soo 
dan keluarganya menghentikan langkah mereka. 

Setelah sampai dihadapan Kyung Soo, Yoo Jung 
menyerahkan sesuatu pada Kyung Soo. Kedua mata itu tak 
henti untuk saling melempar pandang. Dengan berat hati Yoo 
Jung mengucapkan selamat tinggal pada Kyung Soo. 

“Yoo Jung-ah, Terimakasih banyak.” Ucap Kyung Soo 
bersamaan dengan berpindah tangannya buku itu. “Aku akan 
sangat merindukanmu.” Ucap Kyung Soo parau.  

“Nado.” 

 

 

-END- 

 


