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Dedicated for all KyuNaFFections… 

For the eternal beauty, Lee Jung-Ha ssi… 

And especially… for the best man in this century… Cho 

Kyuhyun ssi… 

 

 

 

 

 

 

Regards, 
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I could never picture my life without him 

 

-Hye Na- 

 

 

 

Every year that goes by, a year older we are. You'll still be 

beautiful then. At least your heart. Because I need that as my 

reason to spend my whole life time. With you. 

 

 

-Kyuhyun- 
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1st HONEYMOON 

 
 
KyuNa’s Apartment, Seoul 
08.19 PM 
 
KYUHYUN 
 
 Aku menatap layar TV di hadapanku yang sedang me-
nayangkan film Korea dengan serius. Adegan dimana si pria 
dan si wanita akhirnya menikah, memperlihatkan setting gere-
ja yang mewah dan indah, penuh dengan keluarga dan teman-
teman mereka yang datang untuk memberi selamat. Orang tua 
mereka yang menangis terharu saat anaknya mengucapkan 
sumpah di depan pendeta dan pasangan pengantin yang saling 
memandang dan saling tersenyum satu sama lain. 
 Aku melirik Hye-Na yang duduk di sampingku, men-
dadak penasaran dengan apa yang dia pikirkan. Walaupun ga-
dis ini terlalu acuh dan tidak suka dengan hal-hal yang berbau 
romantis, tapi tetap saja dia adalah seorang perempuan. Apa 
dia menginginkan pernikahan yang agung seperti itu? Dengan 
bahagia memperkenalkan suaminya ke depan publik tanpa 
takut dengan kemungkinan dia akan diserang oleh sekelompok 
fans yang mengamuk? 
 Aku mendesah dan menyandarkan kepalaku ke 
punggung kursi. Aku ingin melakukan sesuatu untuknya. 
Sesuatu. Bukankah aku sudah berjanji ingin membahagiakan-
nya? 
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*** 

 
Kyunghee University 
11.12 PM 
 
HYE-NA 
 
 “Kau kenapa?” tanya Hyun-Mi sambil menyenggol 
bahuku pelan. Aku menggeleng, tetap berkonsentrasi meng-
gigiti sedotanku. Mataku memandang setiap mahasiswa yang 
berlalu lalang di depan kantin, tanpa benar-benar menatap 
mereka karena pikiranku sedang melayang kemana-mana. 
 “Karena Kyuhyun oppa? Dia kenapa lagi?” 
 Aku menarik nafas dan menghirup lemon tea-ku, 
mencecap rasa asam yang tertinggal di lidah setelah cairan itu 
kutelan. 
 “Kapan kau akan menikah, Hyun-Mi~ya?” 
 Dia mengerjap dan menatapku bingung. 
 “Mwo? Wae?” 
 “Tidak. Hanya saja aku ingin kau berjanji untuk mem-
biarkanku mengurus pernikahanmu. Menemanimu membeli 
gaun pengantin dan tetek bengek lainnya. Aku ingin tahu 
bagaimana rasanya pernikahan yang sebenarnya karena aku 
tidak tahu seperti apa. Saat aku menikah, semuanya sudah di-
persiapkan. Aku hanya tinggal datang saja, didandani, mema-
kai gaun. Aku memang tidak terlalu suka hal-hal seperti itu, 
tapi aku juga ingin merasakan menjadi seorang pengantin. 
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Memilih gaun pengantinku sendiri, menanti bagaimana reaksi 
suamiku saat aku keluar dari ruang ganti, mencari cincin per-
nikahan berdua. Seperti yang aku tonton di film-film. Seper-
tinya menyenangkan,” ujarku dengan tatapan menerawang. 
 “Ah, ternyata kau normal juga!” seru Hyun-Mi syok. 
 “Kau pikir jenis kelaminku apa, hah?” kataku sinis. 
 “Apa kau tidak bahagia menikah dengan Kyuhyun 
oppa? Kau mau mencari pria lain dan menikah lagi?” 
 “Aku tidak akan menukarnya dengan siapapun,” tan-
dasku. 
 “Lalu kenapa kau tiba-tiba berkata seperti itu?” 
 “Aku hanya penasaran saja. Bagaimana rasanya.” 
 “Ya sudah, minta menikah lagi saja dengan Kyuhyun 
oppa,” jawabnya enteng. 
 “Sia-sia saja berbicara denganmu,” ujarku kesal seraya 
mengambil tasku dan bangkit berdiri. Lebih baik aku pulang 
saja daripada membuat stress diri sendiri karena berbicara 
dengannya. 
 

*** 
 

Super Junior’s Dorm, Seoul 
07.24 PM 
 
 Sudah satu minggu berlalu dan entah kenapa aku me-
rasa ada yang aneh dengan sikap Kyuhyun akhir-akhir ini. Dia 
jarang pulang ke rumah, dan sekalipun pulang dia selalu 
pulang lewat tengah malam. Aku sudah bertanya, tapi dia se-
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lalu saja menjawab dengan nada dingin. Kalau aku bertanya 
pada member-member SuJu yang lain, mereka menyuruhku 
santai saja karena Kyu tidur di dorm dan ada sesuatu yang 
harus dia kerjakan untuk mempersiapkan album kelima. Tapi 
kenapa akhir-akhir ini dia betah sekali menginap di dorm? 
Tidak bisakah dia tidur di apartemen saja? Apa aku sudah me-
lakukan suatu kesalahan? Dia marah padaku? Perasaan aku ti-
dak melakukan apapun yang berkemungkinan membuatnya 
emosi. Atau…. 
 “Oppa, apa Kyuhyun menyukai seseorang?” 
 Eunhyuk oppa melongo mendengar pertanyaanku. 
Aku sengaja bertanya padanya karena akhir-akhir ini mereka 
berdua dekat sekali. KyuHyuk. KyuMin dan EunHae bahkan 
nyaris tidak pernah terdengar lagi. 
 “Menyukai maksudmu?” 
 “Apa dia tertarik pada seorang gadis? Apa dia pernah 
menyinggung sesuatu tentang itu? Victoria onnie mungkin? 
Seohyun? Atau ada gadis lain?” 
 “Yak yak yak, apa yang sedang kau bicarakan, hah? 
Kau ini kenapa? Apa kau punya bukti dia selingkuh? Kau ini 
ada-ada saja!” 
 “Ani. Hanya saja… kau tahu kan akhir-akhir ini dia 
selalu menginap di dorm? Aku bahkan jarang melihatnya. Apa 
terjadi sesuatu? Apa dia sedang menyembunyikan sesuatu da-
riku? Karena aku rasa aku tidak pernah berbuat salah. Oppa, 
apa… dia sudah bosan padaku dan ingin meminta cerai?” 
 PLETAK!!! 



 

   11 

 “Yak, appo! Berani-beraninya kau memukulku, hah!” 
teriakku marah sambil melotot ke arahnya. Dia memegangi 
koran yang digunakannya untuk memukul kepalaku tadi 
dengan cengiran lebar di wajahnya. 
 “Suamimu yang mengajariku cara memukul dengan 
baik dan benar.” 
 “Cih, dan kau mempraktekkannya dengan sangat 
baik,” ujarku sinis. 
 “Ayolah! Aku hanya ingin otakmu itu bergeser ke 
tempat yang benar lagi. Selingkuh apa, hah? Cerai? Cih, dia 
pasti akan bunuh diri kalau kalian berdua sampai bercerai.” 
 “Lalu—” 
 “Nah, Hye-Na~ya, dengarkan aku baik-baik. Suami-
mu itu, Cho Kyuhyun, tidak pernah tertarik pada gadis mana-
pun selain kau. Baik dulu, sekarang, ataupun nanti. Jadi jangan 
membuat stress dirimu sendiri dengan hal konyol seperti itu. 
Apa yang kau dengar? KyuToria? SeoKyu? Cih, gosip murahan 
buatan fans seperti itu kau pikirkan? Tidak kukira kau begitu 
bodohnya percaya hal-hal macam itu.” 
 “Tapi—” 
 “Hahaha. Ternyata kau bisa cemburu juga, ya? Ayolah, 
mungkin yang paling kau takutkan adalah KyuToria. Mereka 
berdua hanya bersahabat, sama dengan hubungan Kyu dengan 
Changmin, oke? Dan mengenai keanehan Kyu… aku tidak bisa 
mengatakan apa-apa. Bisa-bisa dia menggantungku kalau aku 
sampai membocorkan rahasianya padamu. Kau tidak mau aku 
mati mengenaskan, kan?” 
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 “Kau pikir aku peduli dengan nyawamu?” tanyaku 
dingin. Aku masih tidak menerima dengan pukulannya di 
kepalaku tadi. Enak saja dia! 
 “Aih, Hye-Na~ya, bukankah kau sangat mengidola-
kanku?” rajuknya. 
 “Hyuk-Jae~ya, tangan Kyuhyun bahkan jauh lebih 
menarik daripada kau!” ujarku dengan nada yang tidak bisa 
diganggu-gugat. 
 “Aish, jinjja! Bagaimana mungkin aku bisa memiliki 
adik ipar sepertimu, hah? Dosa apa aku? Aigoo!” ringisnya 
sambil mengacak-acak rambutnya gusar. 
 “Cepat beritahu aku apa yang sedang dilakukan 
Kyuhyun!” 
 “Shireo! Nanti kau juga tahu. Ini kejutan.” 
 “Apanya yang kejutan?” 
 “Oh, Hye-Na~ya, kau disini? Mana Kyuhyun?” tanya 
Leeteuk oppa yang baru datang. “Hyukkie~ya, kita harus be-
rangkat siaran sekarang.” 
 “Mana aku tahu setan itu dimana!” jawabku ketus. 
Eunhyuk oppa menghilang di balik dapur entah melakukan 
apa. 
 “Aaaah, kau marah karena dia jarang pulang? Sudah-
lah, tidak usah curiga, dia tidak akan macam-macam. Kau te-
nang saja.” 
 “Kenapa semua orang seolah menyembunyikan sesua-
tu dariku?” 
 “Bukan kami. Tanya saja pada suamimu itu.” 
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 “CHO HYE-NA!!! APA KAU LAGI YANG MENGHABIS-
KAN SUSU STROBERIKU, HAH?” 
 “Aku pulang dulu!” pamitku cepat pada Leeteuk oppa 
dan langsung berlari keluar dari dorm dengan tergesa-gesa. 
Asal tahu saja, monyet yang mengamuk karena aku mencuri 
susu stroberinya lebih mengerikan daripada raja hutan yang 
kelaparan sekalipun. 
 

*** 
 

KyuNa’s Apartment, Seoul 
11.22 PM 
 
 Aku merasakan ranjang yang sedang kutiduri berge-
rak karena ada seseorang yang tiba-tiba naik ke atasnya. Aku 
membuka mata dan mendapati wajah Kyuhyun berada tepat di 
hadapanku. Wajahnya tampak sedikit lelah, walaupun pipinya 
masih terlihat berisi seperti beberapa minggu yang lalu. Mata-
nya bergerak menelusuri wajahku seolah sedang memberikan 
penilaian. 
 “Hyung bilang kau kesal padaku,” ujarnya dengan 
suara rendah. 
 “Jadi karena itu kau pulang dan menemuiku? Cih, 
lebih baik kau pergi saja sekarang. Kamarmu di depan. Atau 
kau bisa pulang ke dorm. Akhir-akhir ini dorm-mu terasa jauh 
lebih nyaman, kan?” 
 “Jadi sudah ada larangan bagi seorang suami untuk ti-
dur bersama istrinya?” 
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 “Jangan bicara yang aneh-aneh.” 
 “Malam ini aku tidur disini. Terserah kau suka atau ti-
dak.” 
 “Kalau begitu biar aku yang pindah,” ujarku keras ke-
pala sambil bangkit dari ranjang. Sedetik kemudian aku mera-
sakan tarikan keras di tanganku sehingga aku hilang keseim-
bangan dan terjatuh lagi ke atas tempat tidur. 
 “Kau tidur di sampingku. Tidak ada bantahan,” ucap-
nya penuh penekanan. 
 Aku mengernyit, tahu bahwa sia-sia saja jika aku ber-
sikeras melawannya. Aku menghembuskan nafas kesal dan 
berbalik memunggunginya. 
 “Terserah kau saja. Aku mau tidur!” 
 Aku menarik selimut dan menutupi tubuhku, meng-
acuhkannya sejauh yang aku bisa. 
 “Bisakah kau menghadap ke arahku? Aku belum puas 
melihat wajahmu,” ujarnya dengan nada lemah, nada yang be-
lum pernah sekalipun digunakannya untuk bicara denganku. 
Seolah tersihir aku berbalik dan membiarkan mataku menjela-
jahi lekuk wajahnya. 
 “Mianhae. Akhir-akhir ini aku terlalu sibuk. Banyak 
hal yang harus aku lakukan.” 
 “Member lain tidak punya terlalu banyak kegiatan.” 
 “Ini bukan kegiatan Super Junior. Ini kegiatanku pri-
badi. Aku tidak bisa memberitahumu. Dan… hentikan pikiran 
bodohmu itu! Aku tidak pernah selingkuh dan tidak punya 
rencana apapun untuk melakukannya.” 
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 Aku mengerucutkan bibirku kesal, tapi tidak berkata 
apa-apa untuk membalasnya. Dia bergeser mendekat dan sedi-
kit menarik tubuhku merapat, menempelkan bibir dan hi-
dungnya di dahiku, menghirup nafas disana. 
 “Ternyata aku tidak sekuat yang aku pikirkan.” 
 “Apa?” tanyaku bingung. 
 “Tidak melihatmu selama beberapa hari… aku baru 
tahu bahwa ternyata merindukanmu menghabiskan begitu 
banyak energi.” 
 

*** 
 


