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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… 
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“They didn’t agree on much. In fact, they didn’t agree on 

anything. They fought all the time and challenged each 

other ever day. But despite their differences, they had 

one important thing in common. They were crazy about 

each other.” 
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SEQUENCE 1 

 
Mall, Seoul 
02.13 PM 
 
HYE-NA 
 

Aku berjalan di sepanjang pelataran toko yang men-
jual barang-barang khusus perempuan. Menjijikkan. Banyak 
benda-benda aneh berwarna pink, sehingga aku mempercepat 
langkah, bergegas melewati toko-toko yang tidak membuatku 
memiliki minat bahkan hanya untuk sekedar melihat sekilas 
barang-barang yang dipajang di etalasenya. 

Aku berbelok memasuki toko yang sudah sangat ku-
kenal seluk-beluknya dengan baik. Toko apa lagi kalau bukan 
toko game? Tempat itu semacam surga dunia, dimana kaset-
kaset game berjejeran di sepanjang rak, membuatku mengeluh 
dalam hati, bertanya-tanya kali ini berapa ratus ribu won lagi 
yang akan kuhabiskan di tempat ini. Minggu lalu aku sudah 
menghabiskan setengah uang bulananku untuk membeli kaset 
game terbaru, krena itu hari ini aku meyakinkan diri untuk 
mengerem nafsuku dan hanya membeli kaset game yang me-
narik saja. Masalahnya adalah, semua kaset game tampak me-
narik di mataku. 
 Mendadak pikiranku melayang ke masa lalu. Masa 
pertama kalinya aku merecoki hidupku dengan kehadiran PSP 
dan kaset game yang menyita sebagian besar waktuku setiap 
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harinya. Ini semua gara-gara pria sialan itu! Kalau aku dulu 
tidak mengenalnya, sekarang aku pasti akan menjadi gadis 
normal yang menyukai hal-hal feminin, bukan gadis ugal-
ugalan yang tergila-gila bermain game! Aku bahkan sampai 
dijuluki perawan tua oleh teman-temanku karena menurut 
mereka seumur hidup aku tidak akan pernah mengalami yang 
namanya pacaran. Mana ada pria yang akan tertarik pada ga-
dis yang sukanya berteriak-teriak sepertiku? Yang bahkan 
seumur hidupnya tidak pernah mencoba untuk menyentuh 
make-up dan memasak di dapur. Sepertinya pria zaman 
sekarang tidak akan tertarik pada jenis gadis seperti ini. 
Bukannya mereka menyukai gadis yang bisa membuatkan 
mereka bekal dan tampil cantik dengan memakai rok dan 
high-heels? Itu semua jelas-jelas sama sekali bukan gayaku. 
 Mungkin karena hal itu jugalah ibu memaksaku pin-
dah ke Amerika dan melanjutkan sekolah disana, menjauhkan-
ku dari pengaruh buruk Cho Kyuhyun. 

Benar. Cho Kyuhyun. Magnae setannya Super Junior, 
tetanggaku waktu kecil. Gara-gara bergaul dengannya, masa 
depanku sebagai wanita terancam suram. 
 Aku ingat masa SD dan SMP-ku yang hampir 80%-
nya—diluar kegiatan sekolah—kuhabiskan di kamarku atau di 
kamarnya untuk bertanding game. Kebanyakan aku kalah, tapi 
karena aku ini cepat belajar, aku mulai bisa menandingi ke-
mampuannya. Sekarang aku bisa dibilang master dalam hal 
ini. Aku ahli dalam segala macam jenis game. Dan aku yakin, 
mungkin saat ini akulah satu-satunya orang yang bisa menga-
lahkan pria bodoh itu. 
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 Ibuku sepertinya sudah angkat tangan, walaupun di 
Amerika dia berusaha merombak penampilanku habis-habis-
an. Aku sudah kenyang diceramahi tentang baju dan gaun apa 
yang pantas dipakai seorang gadis, cara berdandan yang baik, 
cara berjalan dengan high heels. Pelajaran yang sedetik setelah 
dijelaskan panjang lebar oleh ibuku sampai mulutnya berbusa, 
langsung terlupakan begitu saja, bahkan sedikitpun tidak 
berniat singgah dan menginap di otakku Aku lebih mencintai 
jins dan sepatu kets, selain tiga hal lain yang lebih kucintai: 
games, laptop, dan… Cho Kyuhyun. 
 Mengingat namanya entah kenapa membuat jantung-
ku berdetak lebih cepat. Pria yang tatapannya membuatku se-
sak nafas, pria yang dengan mendengar namanya saja sudah 
mampu membuatku gila seharian. 
 Tiga tahun di Amerika sama sekali tidak bisa mem-
bantuku melupakannya. Eomma menyembunyikan semua hal 
yang membuatku teringat padanya, sehingga aku kehilangan 
berita tentangnya selama tiga tahun tersuram dalam hidupku 
itu. Sebenarnya aku tahu eomma sangat menyayangi Kyuhyun. 
Setiap kali Kyuhyun ke rumah kami aku langsung dianaktiri-
kan. Mungkin eomma-ku hanya ngeri membayangkan bagai-
mana masa depanku kalau isi otakku hanya berkisar antara 
game, game, dan pria itu saja. 
 Semuanya berubah saat aku kembali ke Korea dua ta-
hun yang lalu dan memutuskan melanjutkan kuliahku disini. 
Aku baru tahu bahwa Cho Kyuhyun sudah bergabung menjadi 
member boyband terbesar di Korea, Super Junior. Walaupun 
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itu tidak terlalu mengejutkan mengingat hal tersebut sudah 
merupakan cita-citanya dari dulu. Menjadi seorang penyanyi. 
 Keluargaku pindah ke rumah baru sehingga tetap saja 
aku tidak bisa bertemu dengannya. Lagipula dia sendiri juga 
jarang pulang ke rumah. Sebagai gantinya, untuk memuaskan 
diri, aku berubah menjadi stalker-nya, mengikutinya kemana-
mana dan merekam setiap kegiatannya. Aku tidak mau mene-
muinya secara langsung, karena menilik dari sifatnya, dia pasti 
akan marah besar saat melihatku. Aku ini sahabat terdekatnya 
dan aku sudah menghilang tanpa kabar selama lima tahun. 
Betapa murkanya dia kalau aku sampai muncul di hadapan-
nya begitu saja. Lagipula aku sudah berubah banyak sekarang. 
Aku tidak lagi seamburadul dulu, penampilanku sudah luma-
yan. Bahkan di Amerika ada banyak pria yang mengutarakan 
perasaannya padaku. Di kampus juga. Teman-teman sekolah-
ku dulu juga kaget dengan perubahan penampilanku,  berko-
mentar kalau aku yang dulunya hanya seekor itik buruk rupa, 
tiba-tiba saja berubah menjadi seekor angsa cantik yang 
mempesona. Walaupun itu berlebihan, tapi tetap saja aku suka 
mendengar perumpamaan yang mereka berikan, sedangkan di 
lain sisi aku juga merasa heran. Satu-satunya yang berubah 
hanya rambutku, sedangkan penampilanku masih belum femi-
nin seperti gadis kebanyakan, jadi apanya yang berubah? Apa 
memiliki rambut panjang saja sudah cukup untuk membuat 
seorang wanita terlihat memukau? 
 Aku mendesah pendek saat mengingat bahwa peruba-
han drastis yang terjadi dalam hidupku bukanlah dari segi 
penampilan, tapi dari segi hubunganku dengan Kyuhyun. Ka-
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mi tidak sedekat dulu lagi. Saat dimana kami terlihat tidak bisa 
terpisahkan. Sekarang dia memiliki kehidupan sendiri, kehidu-
pan dimana aku berdiri di pinggir, mengamatinya dengan ka-
gum dari kejauhan. Aku menatap ke arahnya, tapi dia tidak 
akan pernah melakukan hal yang sama. Perasaan bertepuk 
sebelah tangan seperti itu bukan hal yang luar biasa sebenar-
nya, apalagi antara seorang penggemar dengan idola. Masa-
lahnya, perasaan yang aku rasakan sedikit berbeda dari peng-
gemar biasa, makanya luka yang aku terima terasa sedikit lebih 
menyakitkan. Di sisi lain, memiliki perasaan ini sedikit mema-
lukan. Mengingat bagaimana hubungan kami dulu yang tidak 
pernah jauh-jauh dari yang namanya pertengkaran. 

Aku menggelengkan kepala dan berusaha menjernih-
kan pikiran. Aigoo, ini kan saatnya aku bersenang-senang, ke-
napa tiba-tiba malah mengingat sesuatu yang menyedihkan 
seperti ini? Han Hye-Na, berpikirlah normal hari ini! 
 Aku mengedarkan pandangan ke sekeliling, mencari 
kaset game yang mungkin akan menarik perhatianku. Tidak 
butuh waktu lama karena mataku langsung menangkap kaset 
game yang terpajang di etalase utama. Benda itu langsung 
membuat wajahku berseri-seri seperti orang yang sedang 
jatuh cinta. Yah, memangnya ekspresi apa lagi yang bisa aku 
perlihatkan saat mendapati bahwa kaset game terbaru yang 
sudah aku tunggu-tunggu selama tiga bulan terakhir kini 
terpajang manis tiga meter di depanku? 

Aku menelan ludah ngeri. Berapa harganya? Apa aku 
harus jatuh miskin untuk mendapatkannya? 
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Ah, Hye-Na~ya, kau kan masih punya tabungan di 
ATM, pakai saja itu, nanti diam-diam kan bisa diganti. 

Aku tersenyum mendengar bisikan setan di telingaku. 
Itu ide paling bagus yang pernah kudengar satu minggu 
terakhir. 
 Tanpa berpikir lebih jauh lagi, aku lansung berlari ke 
arah rak itu. Kaset game yang cantik, aku akan mendapatkan-
mu! 
 Tepat saat aku berhasil menggapainya, tangan lain 
juga menjangkau kaset itu dan tanpa perasaan merebutnya da-
ri genggamanku. 
 “Aku duluan!” jeritku, tak terima melihat harta karun-
ku berlalu begitu saja dalam hitungan detik. Aku mendongak 
untuk melihat siapa pelaku kejahatan yang sudah melakukan 
hal tidak bermoral itu dan…. 
 AIGOO, CHO KYUHYUN BERDIRI DI HADAPANKU!!!! 
 Walaupun dia memakai masker dan kacamata hitam, 
tetap saja aku bisa mengenalinya. Dan itu membuat jantungku 
langsung berjumpalitan dengan suksesnya. Kalau disodori 
tiba-tiba seperti ini, aku bersyukur masih bisa berdiri dengan 
benar sekarang. 
 Secara refleks aku menahan nafas, sebagai bentuk 
pertahanan diri terhadap bahaya yang akan menimpa. 

Tenang Hye-Na~ya, dia tidak akan mengenalimu. Kau 
sudah jauh berubah sekarang. Rambutmu sudah panjang, tidak 
cepak lagi seperti dulu, jadi kecil kemungkinan kalau dia…. 
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 “Han Hye-Na,” ujar pria itu dingin. Dia melepas kaca-
mata hitamnya dan menatapku tajam. “Apa yang kau lakukan 
disini?” 
 Jantungku melorot begitu saja sampai ke kaki. Eomma, 
appa, anak kalian akan mati sekarang di tangan malaikat ke-
matian dalam wujud manusia tampan ini. Maafkanlah segala 
kesalahanku. Aku masih belum berhasil menjadi seperti yang 
eomma dan appa inginkan. 
 Oke, berpikir dengan tenang! Tarik nafas, hembus-
kan! Sial, aku kekurangan oksigen sekarang! 
 “Kenapa kau diam? AKU TANYA KENAPA KAU DISINI 
DAN BERANI MUNCUL DI HADAPANKU?!” 
 Refleks aku menutup telingaku yang hampir tuli men-
dengar teriakannya. Untung saja toko ini tidak ada pengun-
jung dan pemiliknya hanya menatap kami dari balik meja ka-
sir, takut untuk mendekat. 
 “Jangan teriak-teriak! Aku tidak tuli tahu!” protesku, 
berusaha menguasai diri. 
 Dia mencengkeram tanganku kasar dan dalam hitu-
ngan detik sudah menarik tubuhku agar mengikutinya. 
 “Yak, yak, yak, kau mau bawa aku kemana, hah? Yak, 
Cho Kyuhyun, kemarikan dulu kasetnya! Itu punyaku!” 
 Aku berjuang menggapai kaset yang digenggamnya, 
tapi dia tiba-tiba berbalik dan mendelik menatapku, membuat 
nyaliku menciut begitu saja. 
  Dia membayar kaset itu di meja kasir dan mulai me-
narik-narikku lagi. Aish, tanganku sakit sekali gara-gara ke-
kuatan cengkeramannya. Dan aku masih saja dengan tololnya 
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mengagumi ketampanannya dari jarak dekat seperti ini. Babo 
Hye-Na! 
 

*** 
 


