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Kicauan Pagi… 

 

Bwahahaha, izinin ketawa dulu ya? Games sambung cerita kayak gini emang ga 

nyambung. Ehm, pas ngedit juga ngerutin alis berulang kali karena seringkali ada yang 

engga sinkron. Tapi ga apa-apa, namanya juga sambung cerita, yang buat kan orangnya 

banyak. Nyambung gak nyambung yang penting hepi, yeay! 

Ehm, ya… semoga e-book ini menghibur yaaaa... thanks berat buat semua yang udah 

berpartisipasi dalam event ini yaaa… maaf kalau di dalam e-book ini masih banyak 

kekurangan, kesalahan, ataupun ada yang terlewatkan dari mata. Big thanks buat Niek 

Eon yang mensponsori hadiah untuk event ini. 

Hoammmm, aku masih ngantuk… semalem nemenin Jonghyun yang lagi bed rest. 

Dadahhhh semuaaa… sampai jumpa pada event selanjutnyaaa… 

 

    Salam hangat di pagi yang adem ayem, 

 

    SF3SI’s Heroes. 
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Script 

 

“Aku juga mencintaimu,” ujar Minhye sebelum meninggalkan apartemen pacarnya. 

Jonghyun membalas ucapan Minhye dengan sebuah senyuman yang bagi sebagian 

orang sangatlah memesona. Pintu apartemen berbunyi pelan saat tertutup. Senyum di 

wajah Jonghyun segera memudar. Ia terus menatap pintu yang kini tertutup seolah 

sosok Minhye masih terlihat di sana. 

Sudah berapa lama mereka menjalin hubungan? Tiga tahun? Yah, kurang lebih selama 

itu. Hampir selama itu pula Jonghyun terus bersandiwara tentang perasaannya. Ia bisa 

melihat bagaimana sinar di mata Minhye meredup pada beberapa bulan hubungan 

mereka. Rasa cinta Minhye memudar bahkan musnah, tapi toh hubungan mereka 

masih berlanjut sampai sekarang. Mengapa? Mungkin karena Minhye tidak tega 

memutuskannya, entahlah. Bagi Jonghyun sendiri, ia senang melihat rasa bersalah 

Minhye. Hal itu semacam bayaran atas rasa sakit yang ia rasakan. 
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Minhye pun berjalan menyusuri padatnya jalanan di tengah tengah kota Seoul di 

malam musim dingin ini. Ia berjalan tanpa arah, berakhir dengan duduk di tepi sungai 

Han dan tenggelam dengan pikirannya sendiri. ”Ada apalagi sekarang dengan 

Jonghyunmu itu?” Tiba-tiba pipinya terasa hangat, ia menoleh dan melihat seseorang 

yang sudah sangat dikenalnya itu menempelkan segelas kopi di pipinya, kemudian 

duduk di sampingnya. ”Jangan suka mengagetkanku seperti ini Jinki-ya!!” Minhye tiba-

tiba meledak, Jinki yang tidak tahu apapun hanya melihat Minhye dengan ekspresi 

datar. 

“Ambilah, sebelum aku merubah pikiranku,”ujar Jinki. Mau tak mau akhirnya Minhye 

menerima kopi itu. Jinki duduk di samping Minhye, menatapnya sejenak. Ia tahu 

sesuatu sedang terjadi pada yeoja itu. “Waeyo? kau ada masalah lagi dengan 

Jonghyun?” 

“Bukan urusanmu,” tanggap Minhye ketus sambil terus memutar-mutar gelas kopi di 

tangannya tanpa meminumnya sedikitpun.  

“Yaa… kau mulai lagi,” keluh Jinki sambil berdecak pelan. Ia sedikit hafal kebiasaan 

temannya yang satu ini jika sedang memikirkan namja itu, sehingga ia tak ambil pusing 

dengan reaksinya. Ia menyesap kopi di tangannya sesaat lalu membiarkan keheningan 

menyelimuti keduanya. 

Bukannya membalas kalimat Jinki, Minhye justru membuka sebuah topik baru. “Hei, 

Jinki-ya. Omong-omong, kenapa kau bisa tahu kalau aku ada di tempat ini? Kau 

membuntutiku? Atau kau memang penghuni tetap sungai Han?” Minhye terkekeh, 

berusaha menutupi seluruh perasaan getir yang menghinggapinya setiap kali ia habis 

bertemu Jonghyun. Sempat ia berpikir bahwa hubungannya dengan Jonghyun itu 

memang sangat aneh. Ia tidak mengerti mengapa dirinya tak pernah kuasa 

memutuskan namja itu. Barangkali, senyum Jonghyun telah menjadi pemikat? Atau 

hanya iba sajakah yang mendasari? 
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Ah, mungkin perasaan tidak tegaan yang dimilikinyalah yang membuat ia tidak pernah 

kuasa memutuskan Kim Jonghyun. Pria itu, pria yang dulu menyatakan cinta 

kepadanya di puncak Namsan Tower dengan alunan gitar serta suaranya yang merdu. 

Memikirkan itu semua membuat mata Minhye terasa panas. Pandangannya mulai 

kabur, penuh oleh Kristal-kristal yang terbentuk dari air matanya. Lambat laun, ia 

merasakan sesuatu yang hangat mengaliri permukaan pipinya. 

“Hey? Kau menangis?” tanya Jinki, membuyarkan lamunan Minhye, membuatnya 

kembali ke dunia nyata. Di depan Sungai Han sepi dan dingin, sama seperti hatinya 

kini. 

“Ani,” jawab Minhye sembari menghapus air matanya. Bodoh! Bisa-bisanya aku 

menangis di depan Jinki! 

 

Plukk. 

 

“Pakailah, ingusmu menggangu pemandanganku.” 

“Mwo? Sapu tangan?” tanya Minhye menatap sapu tangan biru langit yang ada di 

genggaman tangannya kini. 

Mata Minhye bertambah lebar, ia terbelalak spontan begitu otaknya berhasil 

mengingat sesuatu. “Ya! Lee Jinki, katakan dengan jujur kenapa sapu tangan ini bisa 

ada padamu! Ini jelas sapu tangan milik Jonghyun. Jadi sebenarnya kau tidak hanya 

membuntutiku, tapi juga Jonghyun? Apa tujuanmu, huh? Kau seorang spy yang 

bertugas melaporkan hubungan kami?” 

“Ah sapu tangan itu, aku menemukannya kemarin sewaktu kita makan malam 

bersama, tolong kembalikan padanya,” ujar Jinki sambil tertawa. Namun sesaat 
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kemudian air wajah Jinki berubah serius. “Akhirilah,” ujar Jinki, masih menatap sungai 

Han. 

“Mwo?” Minhye sontak kaget.  

”Hubunganmu dengan Jonghyun, akhirilah.” Jinki menatap mata Minhye penuh 

makna.  

“Apa maksudmu berkata seperti itu, jangan….” 

“Jangan mempertahankan hubunganmu dengan dia hanya karena masa lalunya!!” 

Tiba-tiba Jinki memotong ucapan Minhye dan mencengkram pundak Minhye. 

 

PLAKKKK! 

 

Minhye menampar Jinki, sesaat ia menyesal atas perbuatannya. 

“Mi, mianhae Jinki-ah, aku tak bermaksud,” tuturnya menyesal. Jinki hanya 

menatapnya nanar. 

“Aku hanya tak suka mendengar perkataanmu itu, bagaimanapun aku yang menjalani 

ini semua, kau tak memiliki hak untuk mencampuri urusanku!” ujarnya tegas. 

“Mianhae, aku harus pergi sekarang.” Minhye berdiri lalu melangkah pergi, 

meninggalkan Jinki yang masih terdiam disana. 

Minhye meninggalkan Jinki dengan kesal dan akhirnya memutuskan untuk pulang ke 

rumah. “Berani sekali dia menceramahiku, memangnya dia siapa?!” Minhye 

mengumpat sendiri sambil berjalan. Walaupun dia merutuki Jinki, tapi dalam hatinya, 

sebenarnya ia memikirkan kata-kata yangg Jinki ucapkan di sungai Han tadi. 
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”Hah aku pusing sekali dengan semua masalah ini…,” Minhye masih mengomel sendiri 

dengan asyiknya sampai depan rumahnya. Hingga akhirnya, “Oppa… sejak kapan kau 

menunggu di sana?” Minhye terkejut setengah mati saat melihat tiba-tiba Jonghyun 

sudah menunggu di depan rumahnya. 

“Belum lama, aku ingin mengatakan sesuatu padamu,” ujar Jonghyun serius. 

“A, apa itu? Ba bagaimana kalau kita bicarakan besok pagi saja? Sekarang….” jawab 

Minhye sedikit gugup, ditambah lagi Jonghyun dengan tiba-tiba memotong ucapannya. 

“Ayo kita menikah!” 

“Me-menikah?” tanya Minhye gugup. Permintaan yang singkat, namun membuat hati 

berantakan tak beraturan. 

“Ya, menikah! Kau mau menikah denganku ‘kan, Minhye?” tanya Jonghyun. Ia 

mendekat dan kemudian menggenggam hangat tangan Minhye. Membuat kedua 

manik bening itu bertemu. 

“A… aku,” Lagi-lagi Minhye menjawab gugup, lantas memilih untuk mengalihkan 

pandangannya. Tak tahan rasanya bertatapan lama dengan manik lembut Jonghyun. 

“Minhye-ah, jawablah…” Jonghyun mendekat, membelai pipi Minhye, membuatnya 

terpaksa kembali bertatapan mata dengan Jonghyun. “Kau bersedia, bukan?” tanyanya 

sambil menatap lekat manik mata yeoja-nya itu. 

“A..aku…” gagap Minhye lagi. Sungguh, ia tak tahu harus menjawab apa sekarang. Apa 

ia harus membohongi perasaannya lagi? 

Bak hero, entah sejak kapan seorang Lee Jinki hadir di tempat ini. Ia merangkul santai 

pundak Jonghyun. “Ini sapu tanganmu, tapi kau harus mencucinya terlebih dahulu, 

karena tadi sapu tangan itu telah dipakai mengelap ingus Minhye.” Jinki berkata seolah 

tanpa dosa. Jelas membuat Jonghyun kebingungan. 
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”Kalian tadi bertemu?” tanya Jonghyun pada Minhye dan Jinki. Menyelidik. 

Spontan Jinki menimpali, “Ne, bahkan dia menangis di depanku.” Sadar karena 

keceplosan, Jinki segera menutup mulutnya rapat-rapat. Minhye menatap Jinki dengan 

tatapan yangg seakan berkata ‘aku-akan-membunuhmu’. 

“Mwo? Menangis di depanmu?” Rahang Jonghyun mengeras—menandakan bahwa ia 

benar-benar marah. Tanpa berpikir panjang ia meninju wajah Jinki hingga ia tersungkur 

ke tanah. ”Kau… benar-benar… tanaman makan pagar!”Jonghyun membelalakkan 

mata, sepenuhnya sadar ucapannya salah. Ia berdehem, tak ingin kehilangan kharisma 

di saat adegan yang seharusnya dramatis itu. ”Pergi!”ucapnya mengembalikan 

suasana. 

Jinki Mengelap sedikit cairan anyir berwarna merah yang muncul di sudut bibirnya itu 

dengan kasar. “Cih, tanaman makan pagar? Seperti kau tidak seperti itu saja, 

Jonghyun. Bahkan aku rasa kau sudah melebihiku.”  

Jonghyun hanya bisa menatap tajam manik sipit Jinki. “Apa kau bilang, Hyung?” 

Minhye yang mulai merasa harus memberhentikan mereka pun mendorong Jonghyun 

perlahan, “Sudah jangan dengarkan dia. Jinki, pulanglah!” 

Jinki mendengus kesal. Kalau bukan demi Minhye, ia sudah pasti meladeni Jonghyun. 

Seenaknya saja Jonghyun menuduhnya demikian, Jonghyun sama sekali tidak mengerti 

apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu itu–yang menyebabkan persahabatanya 

dengan pria itu hancur lebur. Pria bermata sipit itu melangkah lesu meninggalkan 

rumah tersebut. Berharap esok, dirinya tidak mendapatkan undangan pernikahan dari 

Jonghyun dan Minhye. 

Saat ini di rumah Minhye sedang ada persiapan kecil untuk menyambut kedatangan 

Jonghyun dan orang tuanya. Tadi malam, setelah insiden kecil antara Jonghyun dan 

Jinki, Minhye langsung mengutarakan perihal Jonghyun yang ingin segera menikahinya 



11 
 

kepada appa. Karena hal itu, maka ayahnya segera mempersiapkan pertemuan kecil 

untuk membahas masalah serius ini—yang menentukan masa depan Minhye. 

‘Ah Tuhan… masa depanku tergantung pada pertemuan ini. Aku sudah merasakan 

bahwa sejak awal Jonghyun tidak mencintaiku. Tapi, kami berdua tak 

mempermasalahkan itu dan tetap menjalani hubungan kami dalam kebohongan. Tapi 

pernikahan?  Tidakkah terlalu berlebihan untuk kami yang mungkin tidak saling 

mencintai?’ batin Minhye. 

Minhye keluar dari kamarnya, dan menuju ruang tamu di mana pertemuan kecil itu 

akan dilaksanakan, keluarga inti Jonghyun dan Minhye sudah menunggu di ruang 

tamu. Minhye menghentikan langkahnya sejenak lalu memandang orang-orang itu 

nanar, lalu ia ‘tersenyum’, jelas palsu. “Annyeong haseyo.” Minhye menghampiri 

mereka dengan senyum semanis mungkin. Senyum yang penuh kebohongan. 

‘Apakah Aku telah mengambil pilihan yang tidak seharusnya kulakukan? Tapi apa 

boleh buat, mungkin inilah yang terbaik untuku.’ 

Drttt… drtttt…. 

Bunyi phone cell yang menandakan pesan masuk sontak menyadarkan Minhye dari 

pikirannya yang penuh akan ketidakpastian. Tertulis di layar ponseknya nama Lee jin ki.  

‘Ehh?, Ada apa dengannya? Kenapa dia mengirimiku pesan?’ 

Jonghyun tersenyum melihat wajah Minhye. Bukan, bukan karena yeoja itu cantik. 

Melainkan karena senyum yang baru saja Minhye lesatkan. Setan merajai, Jonghyun 

merasa puas menyaksikan ekspresi wajah Minhye sekarang. Ia tahu, yeoja-nya ini tak 

yakin ingin menerima tawarannya untuk menikah. Adil bukan? Jonghyun merasa 

idenya itu sangat brilian, Minhye yang selama ini mengikatnya dalam kata-kata cinta 

palsunya–akan termakan omongannya sendiri. Yeoja itu tak punya alasan untuk 

menolak. 
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“Jadi kalian ingin langsung menikah atau bertunangan dulu?” Tuan Park selaku ayah 

Minhye membuka perbincangan. 

“Aku ingin kami bertun…-” 

“Langsung menikah jauh lebih baik, Paman,” sambar Jonghyun cepat. 

“Wah kalian sudah tidak sabar rupanya. Baik, ayah akan mengatur semuanya dan 

menyewa wedding organizer.”  

Bagai petir di siang hari, Minhye shock dengan semuanya, tapi tetap ditutupi dengan 

senyum palsunya. Jonghyun tersenyum penuh kemenangan. 

Minhye menengadahkan wajah, tatapannya bertemu dengan bola mata coklat milik 

Jonghyun yang kini menatapnya dengan lekat. Entahlah, dia merasa begitu takut. 

Tatapan mata namja itu, mengingatkan betapa selama ini dia sudah menyakiti 

Jonghyun tanpa sadar. Kepura-puraan, sampai kapan pun hanya akan menyisakan 

penyesalan. Yah, andai saja waktu dapat diputar kembali. Ingin rasanya Minhye 

mengulang saat itu. Bersikap jujur dan dan menolaknya, mungkin akan lebih baik. 

Gadis itu terus menerus merutuki kebodohan dirinya di dalam hati. Berdoa kepada 

Tuhan, berharap Dia akan mengizinkann keajaiban terjadi. Ya, Minhye hanya butuh 

campur  tangan Tuhan untuk menyelesaikan benang kusut akibat kebodohannya, 

sehingga dirinya tak perlu menyakiti Jonghyun lebih jauh. 

Sekarang penyesalan tinggalah penyesalan. Minhye mau tidak mau harus menghadapi 

apa yang ada di depan matanya kini. “Ne, baiklah. Kita semua di sini sudah tau bahwa 

putra dan putri kita menjalani hubungan yang sudah cukup lama. Mungkin sudah 

saatnya mereka menjalani hubungan yang lebih serius,” ujar Tuan Kim. 

Kedua keluarga masih bercengkrama, pembicaraan tentang hubungan mereka belum 

dimulai. Minhye menarik Jonghyun tanpa alasan yang jelas. Untuk beberapa saat ia 
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terdiam dengan senyum palsu masih setia menghiasi wajahnya. Hingga akhirnya 

Jonghyun memecah keheningan di antara mereka, “Jadi kini apa yang ingin kau 

katakana, Jagi?” ucapnya dengan tawa yang terdengar palsu. 

“Berhenti memanggilku begitu, Oppa. Aku ingin kita saling jujur saat ini,” jawab 

Minhye seraya menundukkan wajahnya. 

“Jujur? Jadi selama ini kau sedang berlakon, huh? Kenapa?” Jonghyun menyindir 

geram. Pria itu mencengkram tangan Minhye dengan kasar. Ia ingin merasakan 

getaran tubuh Minhye, dengan begitu ia bisa memastikan perasaan Minhye yang 

sebenarnya. 

“Maafkan aku, Oppa. Aku tak bermaksud membuatmu marah, aku hanya ingin mencari 

jawaban atas pertanyaan yang selama ini menghantuiku.” Air matanya mulai tumpah, 

rasa sakit akibat cengkraman tangan Jonghyun masih dapat ia tahan, tapi rasa sakit di 

hatinyalah yang semakin membuatnya lemah. Cengkraman tangan Jonghyun mulai 

melemah saat ia merasa ada sesuatu yg hangat menetes di kulitnya.  

“Baiklah, aku tak tahu apa ini jawaban yang kau ingikan atau bukan. Dari awal aku tahu 

bahwa ini semua hanya permainan untukmu, dan aku pun begitu. Tapi, ibuku terlalu 

senang dengan hubungan kita. Akhir kisah aku serahkan padamu sekarang, 

pertimbangkanlah…” Jonghyun melepas cengkraman tangannya, mengusap air mata 

gadis itu dan berlalu. 

Minhye diam, lidahnya kelu untuk mengucapkan serangkaian kalimat balasan. 

Pikirannya berkecamuk, hatinya resah. Ingin rasanya ia membantah alasan yang 

dilontarkan Jonghyun dan tetap teguh pada perasaanya, bahwa dia tidak sungguh-

sungguh dalam hubungan ini. Senyum palsu, tidakkah Jonghyun bisa membacanya dari 

awal? Ataukah dia sudah tahu tapi malah ingin mencoba mengujiku ? Minhye 



14 
 

menghela napas dan mulai melangkah mengikuti Jonghyun yang telah lebih dahulu 

menghilang di balik pintu. 

*** 

Ia tidak peduli pada godaan dering ponsel yang berkali-kali melantunkan instrumen 

gitar Jung Sungha. Ia sudah berusaha mengenyahkan sekelumit pertanyaan yang terus 

terputar di benaknya, hasilnya tetap sama. Wajah Jonghyun tetap menjadi pemeran 

utama dalam serangkaian cuplikan kenangan yang melintas di pikirannya sejak tadi. 

Lantas ketika Minhye masih larut dalam perasaan berdosanya, ketukan di jendela 

mengalihkan perhatiannya dan betapa terkejutnya ia melihat wajah Jinki yang 

menempel di kaca beningnya. 

“Hye-ya… gwen–cha-na!” Jinki membuka mulutnya berucap. Namun, tak bisa 

ditangkap dengan jelas oleh Minhye. 

“Apa?” tanya Minhye.  

“Gwenchana?” ulang Jinki. Dengan hati-hati Minhye membuka jendelanya. 

“Kenapa tidak dibuka dari awal?” Jinki menggerutu. Berusaha masuk kedalam kamar 

Minhye, 

“Ouch…” Jinki terjatuh dari kusen jendela karena kakinya tak seimbang. Sedikit 

tersenyum, Minhye merasa mendapat hiburan di tengah kekalutan hatinya saat ini. 

Jinki mengusap tempurung lututnya yang ngilu, kemudian menjitak kening Minhye, 

“Masih bisa tersenyum? Kupikir kau sudah mati galau.”  

Minhye baru saja akan membalas gerutuan Jinki sampai lelaki itu tiba-tiba saja 

mengacungkan ponsel miliknya “Bisa jelaskan arti sikap tak acuhmu pada teleponku?” 

Jinki kaget, saat tiba-tiba Minhye memeluknya erat.  Tak lama kemudian, terdengar 

suara sesenggukan yang berasal dari si gadis dalam pelukannya. “Min, minhye-ya…” 
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Jinki tergagap menanggapi serangan mendadak dari sahabatnya itu. Tubuhnya kaku, 

tak tahu harus melakukan apa.  

“Oppa,” terhenti karena menangis, “Jonghyun sudah–” berhenti lagi demi mengurai air 

mata, “tahu–” Berakhir dengan air mata yang bertambah deras. 

“Hei… hei, Park Minhye. Bicara pelan-pelan.” Jinki terlihat panik, melihat Minhye 

sesunggukan dalam pelukannya. Sepanjang ia mengenal Minhye, gadis yang sudah di 

kenalnya sejak high school ini tak pernah terlihat serapuh ini. Tipe yeoja baik hati, yang 

tak akan membiarkan siapapun bersedih karena dirinya. Termasuk menolak 

pernyataan cinta Seorang Kim Jonghyun. Yah, Jinki teramat mengerti. 

“Uljima, Minhye-ya!” Dengan sabar Jinki membelai punggung Minhye yang bergetar. 

“A-aku, hiks, harus bagaimana, Oppa?” isak Minhye penuh tekanan batin. “Apakah aku 

harus menikah dengan Jonghyun atau mengakhiri semua ini. Aku takut.” Minhye 

semakin mengeratkan cengkraman di baju Jinki, berusaha mencari pegangan atas 

semua perasaan yang berkecamuk di hatinya. 

Minhye masih memeluk Jinki dengan erat. “Sudah kubilang sejak awal ‘kan, jangan 

suka memaksakan dirimu sendiri,” ujar Jinki lembut.  

”Tapi-” Minhye buka mulut, tertahan. 

“Mau menyangkal lagi?” Jinki memotong ucapan Minhye, melepas pelukannya dan 

memegang pundak Minhye lembut. ”Sekarang masih ada kesempatan jika kau masih 

ingin mengakhiri semua ini,” tandas Jinki tegas sambil menatap mata coklat itu lembut. 

Minhye terlihat berpikir keras.  

”Minhye, kau di dalam? Kami sudah menunggumu di luar.” Terdengar suara seorang 

wanita paruh baya dari balik pintu kamar Minhye. Perasaan Minhye makin 

berkecamuk. Minhye menatap mata Jinki lekat seakan meminta pertolongan. 
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Yah, hari ini adalah hari di mana Minhye akan fitting gaun pernikahannya dengan 

Jonghyun. “Oppa…bagaimana ini? A-aku takut.” Minhye semakin mengeratkan 

pegangan tangannya pada baju Jinki. Sedangkan Jinki hanya menatap iba yeoja di 

hadapannya ini. 

Tanpa sadar, air mata Minhye meleleh, mengalir tanpa batas. Sesungguhnya hati Jinki 

menyempit kala melihat air mata itu. Ia menghapus air mata Minhye dengan halus lalu 

membisikkan sebuah kata manis. “Follow your heart. Only heart can lead you towards 

a hapinness.” 

“Ani, sudahi saja, kau tidak perlu berpura-pura mencintainya lagi.” Namun tak lama 

Jinki berkata dengan tegasnya. Minhye menengadahkan wajah menatap Jinki yang kini 

berwajah serius. Yeoja itu menimbang-nimbang apakah ia memang harus menyudahi 

permainan cintanya dengan Jonghyun. 

Jinki buru-buru pergi melalui jendela yang masih terbuka dengan karena ketukan yang 

seakan mengusirnya terus, membuatnya terpojok. Ia pun meninggalkan ponselnya 

yang tergeletak di atas ranjang Minhye tanpa sadar. Menghilang. Membuat Minhye 

segera membuka pintu yang terus saja ‘berteriak’ minta diperhatikan. 

Setelah pintu terbuka, Minhye bisa melihat dengan jelas seorang wanita paruh baya 

sedang menampakkan wajah herannya. “Kau sedang berbicara dengan siapa, 

Minhye?” 

Dalam hati, Minhye panik, tangannya terasa gemetar saat masih memegang gagang 

pintu. Namun ia berusaha berdiri tegak di atas kakinya yang mulai lemas. “T-tidak, 

Eomma. Hanya suara televisi yang terlalu keras,” katanya berkilah. Ia mencoba 

tersenyum. Walau nyatanya justru terlihat seperti ringisan gugup. 

*** 
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Jinki menghela nafas lega ketika ia sudah sampai di depan rumah. Setidaknya ia tak 

ingin menambah masalah Minhye jika saja tadi dia ketahuan. 

“Jinki Hyung.” Seseorang menepuk pundak Jinki. 

“Ooh Key… ada apa datang malam-malam begini?” Jinki menyipitkan mata, berusaha 

melihat dengan jelas bungkusan di tangan Key. 

“Mampir sebentar, tadi Jonghyun Hyung menyuruhku mengambil tuxedo untuk 

pernikahannya,” jawab Key dengan datar. 

“Ya! Jangan menatapku seperti itu bocah,” sentak Jinki kesal—atau gusar lebih 

tepatnya. Karena ia merasa Key tengah menatapnya dengan tatapan iba. 

“Kalau aku jadi kau, mungkin saat ini sudah kuculik Minhye dari rumahnya,” ujar Key 

dengan dramatis. 

Pletak. 

”Jangan bicara sembarangan, dasar bocah!” Jinki menjitak Key lalu berjalan ke arah 

kulkas untuk mengambil minuman.  

Key meringis kesakitan tapi kemudian kembali serius. “Bocah katamu? Hey, aku tahu 

semuanya, Hyung. Apa kau mau terus melihat orang yang kau cintai menderita? 

Setidaknya lakukanlah sesuatu!” Jinki yang sedang menuangkan air putih ke dalam 

gelas sontak menghentikan sejenak kegiatannya, ia seperti memikirkan sesuatu. 

Benaknya kembali memutar kejadian sejak mereka mulai bersahabat. Tertawa 

bersama sampai menangis. Membuatnya tersenyum getir tanpa sadar. Jika saja, 

semuanya tak pernah terjadi, tak pernah ada kisah ini, Jinki yakin hatinya tak akan 

terpuruk sejauh ini. His heart can’t grow up without Minhye. 
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‘Benar juga apa yang dikatakan Key.  Aku mencintai Minhye, tapi aku tak bisa berbuat 

apa-apa saat ia sedang bersedih? Saat ia ingin menikahi seseorang yang tidak ia 

cintai? Oh, ayolah otakku bisa pecah dengan semua ini,’ gerutunya dalam hati. Ia pun 

menaruh gelas yang telah diisi dengan air ke meja, lalu menatap Key, “aku harus 

pergi,” ucapnya mantap. 

“Pergi? Ke mana?” Jeda sejenak sebelum namja bermata kucing itu melanjutkan 

ucapannya. “Ah… jangan bilang kau mau menculik Minhye sungguhan?” 

“Sembarangan! Tentu saja bukan. Mungkin bertemu dengan Jonghyun. Setidaknya aku 

akan berusaha.” Mata sipit Jinki semakin tenggelam saat ia tersenyum. “Bukankah kau 

bilang aku harus berusaha?” lanjutnya, mengacak rambut Key dengan perasaan penuh 

terima kasih. 

“Guemanhe, Dubu jelek,” sembur Key jengkel. Ayolah dia sengaja menghabiskan 

berpuluh-puluh won demi tatanan rambutnya kali ini. Jinki hanya membalas dengan 

cengiran, kemudian kembali berlalu keluar rumah. “Dasar Jinki jelek, semoga saja kisah 

picisan di antara Jinki, Jonghyun dan Minhye segera menemukan ending-nya,” desis 

Key, berusaha mengembalikan bentuk tatanan rambut kebanggannya. 

“Aku suka nonton drama, tapi yang satu ini terlalu banyak konflik. Kalau sampai ada 

drama yang semacam ini, Tidak akan aku tonton!” kata Key lagi kemudian melempar 

tuxedo Jonghyun sembarangan, lupa diri. 

*** 

Jinki segera berlari ke garasi rumahnya. Kemudian ia menaiki motor sport berwarna 

hitam—yang sudah lama tidak ia pakai—menuju rumah Jonghyun. Selama perjalanan 

ia terus berdoa dalam hatinya. Semoga keputusannya ini membuahkan setitik 

pencerahan untuk kisah cinta yang ia alami. 
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“Hentikan, kumohon hentikan semuanya, Kim Jonghyun. Kau tahu ini hanya permainan 

tapi kau sudah melewati batas, dia sangat menderita,” tekan Jinki dingin begitu ia 

masuk ke dalam rumah Jonghyun. 

“Begitu menderita katamu? Cih, dia hanya begitu naif sampai tidak bisa menolakku, 

jadi aku akan terus melanjutkan permainan ini.” Jonghyun menjawab Jinki dengan 

nada tinggi. 

“Kau, kau berubah, kau tidak seperti Jonghyun yang kukenal dulu, sekarang kau penuh 

kebencian dan dendam. Kalau kau melanjutkan ini, kau yang akan lebih menderita, 

bahkan diselimuti penyesalan.” Jinki memegang pundak Jonghyun dan manatap lekat 

mata penuh dendam itu.  Jonghyun mengepalkan tangannya keras-keras. 

“Seseorang pernah mengatakan padaku, bahwa seorang namja yang hidup dengan 

yeoja yang tidak mencintainya, seribu kali lebih menderita dibanding seorang yeoja 

yang hidup dengan namja yang tidak mencintainya.” Jinki berusaha meredam amarah 

Jonghyun. 

“Lalu, jika Minhye tidak mencintaiku? Siapa yang dia cintai?” Jonghyun menepis uluran 

tangan Jinki. “Cih.. Jangan bilang bahwa itu kau,” lanjutnya seraya menuding wajah 

Jinki dengan telunjuk tangan. 

“Kau ingin tahu siapa yang Minhye cintai sebenarnya?” sahut Jinki, “Kenapa tidak kau 

tanyakan sendiri? Hah, sekarang aku tahu. Alasanmu tak bisa melepaskan Minhye 

meskipun kau tahu dia tak mencintaimu.” Mata Jinki berkilat penuh Keyakinan. “Kau 

takut, Kim Jonghyun! Takut merasa kehilangan, seperti kau sudah kehilangan kedua 

orang tua kandungmu. Kau menjadikan hal itu sebagai pembenaran atas apa yang kau 

lakukan pada Minhye. Kau tidak benar-benar mencintai Minhye. Aku benar, bukan?” 

Jinki menutup ucapannya dengan helaan napas panjang. Membiarkan Jonghyun 

mencerna semua kalimat yang keluar dari mulutnya. 
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*** 

Hangat. Eh, apa ini? Jonghyun meraba-raba keningnya. Rupanya demam melanda 

semalam. Ia terkesiap dan memaksakan tubuhnya bangun. Masih dalam kondisi 

setengah sadarnya, ia meraba kening sekali lagi, memijat-mijatnya pelan. Butuh waktu 

lima menit untuknya hingga menyimpulkan, “Semalam aku bermimpi apa? Kenapa 

aneh? Kenapa panjang sekali? Aku mengajak Minye menikah? Minhye sebenarnya 

tidak mencintaiku? Sudah jelas-jelas kami berhasil melewati lima tahun pernikahan 

bersama kedua putri lincah kami. Dasar mimpi aneh. Eh, apa betul selama ini Minhye 

tidak mencintaiku? Kenapa harus disampaikan lewat mimpi?” lanjutnya lagi, 

bermonolog di pagi cerah. 

Jonghyun segera turun ke lantai dasar. Bau masakan, yang ditebaknya sebagai bau 

bibimbap, menariknya untuk turun. Di bawah, kedua putrinya sudah duduk manis 

melingkari meja makan, sedangkan Minhye masih sibuk dengan bibimbap-nya. 

“Minhye-ah…” panggil Jonghyun. Minhye kemudian menoleh. Namun, ia hanya 

menunjukkan ekspresi datarnya saja. 

“Kim Minhye…,” panggil Jonghyun lagi. Masih tak mendapat respon sesuai yang ia 

harapkan. 

“Haish... Kim Minhye aku memanggilmu.” Kini Jonghyun berdiri, menarik bahu Minhye 

agar menatapnya. 

“YA! kim Jonghyun. Kau… aish!” Minhye akhirnya menuruti keinginan Jonghyun untuk 

menghentikan kesibukannya. 

“Apa?” tuntut Minhye, matanya melirik dua yeoja mungilnya. 

“Apa kabar Jinki Hyung? Apa dia sudah menikah?” 

“Astaga Kim Jonghyun, kau mengganggu kesibukanku hanya demi menanyakan hal 

tidak penting tersebut?” 
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“Siapa bilang tidak penting? Mmm, semalam aku bermimpi tentang kita dan Jinki. Tak 

perlu kuceritakan detailnya. Tapi, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Apa definisi 

cinta menurutmu. Kuharap aku mendapatkan jawaban yang menarik, tak hanya jalinan 

kata kosong.” Jonghyun menarik Minhye hingga yeoja itu berhadapan dengannya. 

Dalam sekali napas ia melanjutkan, “bagiku, cinta itu adalah sebuah kaos kaki.” 

“Kaos kaki? Kenapa berhubungan dengan benda seperti itu? Apa bisa kau jelaskan 

lebih detail lagi?” tanya Minhye bertubi-tubi. 

Jonghyun mengangkat satu ujung bibirnya, menghembuskan napas di telinga Minhye. 

“Yes, kaos kaki. Lama dipakai akan sobek. Lama disimpan maka baunya akan menjadi 

tidak jelas lagi.” Lantas ia terbahak, mencairkan suasana sekaligus memberikan 

kesempatan bagi Minhye untuk menanggapi. Ia berharap, jawaban atas mimpinya 

akan tersirat melalui jawaban Minhye nanti. 

Minhye melongo. “Hah?! Aku masih tak mengerti. Jangan pakai makna konotasi, ah!”  

Jonghyun kehilangan senyumnya dan tergantikan seringai meremehkan. “Kau memang 

susah diajak bersastra.” 

“Kurasa kau yang terlalu berbelit-belit dalam berkata, Kim Jonghyun,” ujar Minhye tak 

mau kalah. Ia kemudian menyiapkan piring untuk sarapan putri-putrinya. 

“Ciri orang berbohong. Lari, mengalihkan pembicaraan, atau menyudahinya. Minhye-

ah, kau tidak mau jujur padaku? Kalau kau jujur, aku akan memberimu hadiah.” 

Jonghyun kembali mendekati Minhye. Diraihnya pundak sang istri, “aku ini pengamat 

yang baik. Aku tahu siapa yang jujur dan tidak, hmm?” 

Minhye menghela napas. “Baiklah, aku jujur. Aku mengerti ucapanmu.”  

Alis Jonghyun terangkat. “Jadi, apa artinya?” 

Minhye terdiam. “Sejujurnya…. Aku juga tidak tahu,” jawabnya polos. 



22 
 

“YAA!!” 

“Aish, sudahlah Kim Jonghyun, aku tak mau membahasnya lagi.” Minhye beranjak 

pergi lalu masuk ke dalam kamar putri-putrinya yang tadi sempat kabur karena 

mendengar adu mulut berisik kedua orang tuanya. “Minji-ya, Minna-ya, ayo kita 

makan. Eomma sudah membuatkan sarapan yang lezat untuk kalian.” 

Akhirnya keluarga Kim itu memulai sarapan mereka. Kadang disela oleh candaan putri-

putri Jonghyun. “Kim Jonghyun, nanti seperti biasa kau yang mengantar anak-anak 

ya?” tanya Minhye. “Tentu saja, itu sudah tugasku,” jawab Jonghyun. 

“Ah, Appa, Eomma… jebal, aku mau kalian berdua yang mengantarkan kami ke 

sekolah!” tutur Kim Minji—anaknya—masih dengan mulut penuh makanan. 

Sedangkan Kim Minna—adik Minji—hanya mengangguk menyetujuinya. Jonghyun dan 

Minhye saling bertatap muka mendengar pernyataan seperti itu yang keluar dari mulut 

putrinya. 

Tiba-tiba Jonghyun mendapat ide cemerlang. “Eum, baiklah, appa dan eomma akan 

mengantar kalian ke sekolah,” balas Jonghyun yang disambut gembira kedua putrinya. 

Jonghyun mengalihkan pandangannya kepada sang istri, “kenapa wajahmu begitu, 

Yeobo?” raut muka Minhye terlihat tidak sependapat dengannya. 

“Jonghyun-ah, kau mau mengantar anak-anak dengan celana kolor, wajah penuh iler, 

dan rambut seperti sarang burung?” elak Minhye. Jonghyun menepuk dahinya seraya 

menggumam, “Ah, aku lupa kalau belum mandi, hehe…” 

Jonghyun pun melangkahkan kakinya menuju kekamar mandi sebelum bergegas pergi 

mengantarkan kedua putrinya ke sekolah. Memang ini bukanlah hal yang baru 

baginya, namun kali ini berbeda. Minhye, ya, dia akan bersama Minhye untuk 

melakukan kegiatan rutinnya. Belum sempat Jonghyun masuk ke kamar mandi, samar-

samar terdengar suara Minhye, “Ah ne, aku mengerti. Baik, aku akan segera ke sana.” 
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 Jonghyun yang mendengar itu tersenyum masam. “Lagi,” ucap Jonghyun dalam hati. 

Jonghyun menutup pintu kamar mandi dengan pelan, benar-benar tak bersemangat. 

Mood-nya langsung anjlok jatuh mendengar istrinya yang menelepon seseorang 

yang—sudah-pasti-itu—dia. Jonghyun hanya sanggup berdiri seperti tak bernyawa 

hingga akhirnya bunyi gedoran pintu menyadarkan Jonghyun kembali, “Appa, kenapa 

lama sekali? Nanti kami terlambat!” 

Sekali lagi Jonghyun mencoba menetralkan keadaan prasangka-prasangkanya, 

menekan dadanya yang sedikit sesak lalu mencoba melatih senyum yang wajar. 

Kemudian ia membuka pintu kamar mandi dengan perlahan. Wajah putrinya—yang 

memerah tanda sedikit kesal—menyambutnya di ambang pintu. 

“Iya, Sayang. Maaf appa terlalu lama. Ayo kita berangkat.” Jonghyun merubah 

suaranya senormal mungkin agar sang anak tidak mengerti apa yang terjadi. “Appa, 

tunggu Eomma dulu.” Rahang Jonghyun mengeras. “Sayang, Eomma tidak bisa ikut 

lagi. Ada hal penting yang harus dilakukannya.” 

Tidak lama setelah panggilan ditutup Minhye dengan cepat , yeoja itu melepas 

celemeknya dan menuju kamar, berniat untuk mengganti pakaiannya. Kedua putrinya 

terus memperhatikan gerak-gerik ibunya yang tampak tergesa-gesa.  Selang beberapa 

menit Minhye keluar dari kamar, gerakan bola matanya dengan pasti mencari ketiga 

sosok yang beberapa menit lalu masih berdiri di sudut kamar mandi. “Heii… ke mana 

mereka? Apakah mereka sudah pergi? Hhh… bahkan Aku belum sempat menjelaskan 

apapun pada Jonghyun, aishhh!” pekik Minhye gusar. 

*** 

“Appa, kenapa wajah Appa begitu?” Minji menatap wajah appa-nya yang sibuk 

menyetir dengan kening berkerut, sementara adiknya Minna memfokuskan 



24 
 

pandangannya ke arah jalan. “Appa!” Suara Minji meninggi tatkala Jonghyun tak 

kunjung menanggapinya. 

“Y-ya, Sayang?” Akhirnya Jonghyun bereaksi. 

“Minji tanya, wajah Appa kenapat merengut begitu?” Minji mengulang kata-katanya 

lebih keras dan pelan, ditambah dengan intonasi anak-anaknya. Jonghyun 

memaksakan senyum tipis. 

“Appa! Ayolah jawab! Appa masih sakit?” tanya Minji penasaran.  

“Tidak, appa sudah lebih baik sekarang,” jawab Jonghyun singkat. Wajahnya semakin 

muram. Sekolah putri kecilnya sudah terlihat di ujung jalan. “Ayo turun, nanti kalian 

terlambat. Belajar yang benar ya...,” ucap Jonghyun pada kedua putrinya saat mereka 

telah tiba di depan sekolah. “Annyeong, Appa!!” seru Minhye dan Minji bersamaan 

sambil membuka pintu mobil ayahnya. Jonghyun diam tak mejawab. “Appa!!!” jerit 

Minji dengan lengkingan khas anak anak.  

“Ya, annyeong,” jawab Jonghyun dingin.  

“Menurutku Appa masih sakit,” gumam Minhye pelan. 

Setelah mengantar kedua putrinya, Jonghyun mengendarai mobilnya tanpa arah. Ia 

masih sibuk dengan pikirannya sendiri. Tanpa sadar ia mengendarai mobilnya menuju 

rumah Jinki. ‘Astaga! Mengapa aku bisa sampai di rumah Jinki?’ tanyanya dalam hati. 

Ia hendak berbalik arah ketika ia melihat sedan hitam—yang ia yakini itu milik 

istrinya—terparkir di halaman rumah Jinki, sehingga ia urungkan niatnya untuk 

berbalik. Kemudian Jonghyun segera memarkir mobilnya di sebelah mobil tersebut. 

Tanpa perlu mengetuk pintu ia pun masuk ke dalam rumah Jinki. 

Jonghyun—dengan pikiran kalut—masuk kedalam rumah Jinki. Tetapi langkahnya 

terhenti sejenak saat mendengar suara dua orang yang sangat dikenalnya sedang 
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berbicara serius. Jonghyun mencoba mencuri dengar apa yang dibicarakan, ia 

bersembunyi di balik tembok. Seketika rahangnya mengeras dan tangannya terkepal 

kuat. 

Setelah beberapa menit terdiam mendengarkan pembicaraan mereka tentang 

pekerjaan, Minhye langsung menghangatkan suasana dengan membuka pembicaraan 

baru. “Jinki-ya…, apa yang harus aku lakukan? Rasa-rasanya aku sudah tidak bisa 

bersabar lagi menahan semua ini. Aku tahu memang ini semua terjadi karena 

keputusanku sendiri, tapi beberapa tahun lamanya aku mencoba untuk bertahan 

hidup bersamanya tanpa dilandasi dengan perasaan cinta, dengan status kami sebagai 

suami dan istri,” jelas Minhye dengan suara yang parau. “Jinki-ya?” 

“Aku mengerti bagaimana perasaanmu,” balas Jinki setelah terdiam cukup lama.  

“Lalu aku harus bagaimana? Aku tidak kuat lagi Jinki-ya! Aku sempat berpikir untuk 

bercerai dengannnya, tapi aku masih memikirkan Minji dan Minna. Mereka masih 

terlalu kecil untuk berpisah dari ayahnya atau dariku,” keluh Minhye frustasi. Ia 

meneteskan sedikit air mata yang langsung disekanya. 

Emosi Jonghyun sudah tidak dapat ditahan lagi saat mendengar kata perceraian. “Apa 

maksudmu bercerai! Menjalankan penikahan tanpa perasaan apa-apa katamu?” 

bentak Jonghyun yang tiba-tiba muncul di hadapan Jinki dan Minhye. “J-jonghyun?” 

eja Minhye terbata-bata. 

Lengan Jonghyun terkepal kuat, ingin rasaya ia melampiaskan amarahnya pada 

seorang namja yang berdiri di hadapannya dengan ekspersi wajah ketakutan. Lee Jinki 

mencoba untuk menjelaskan pada Jonghyun apa yang baru saja terjadi, namun belum 

sempat ia mengucapkan sepatah kata pun, Jonghyun langsung memotong 

pembicaraan ” Minhye-ya, Aku ingin bertanya padamu.” Jonghyun mencoba menatap 
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lekat mata Minhye yang kini menundukan kepalanya karena tidak kuasa melihat 

tatapan penuh amarah dari Jonghyun,  

“N… ne?” kata Minhye terbata-bata. 

“Kalau selama ini kau tidak pernah menyimpan sedikit perasaanmu padaku, lalu apa 

Minji dan Minna, huh?” tanya Jonghyun pasti, dengan kedua matanya yang mulai 

memerah. 

Minhye masih mematung. Ia masih diliputi shock karena Jonghyun mendengar 

perbincangannya dengan Jinki tadi. Seakan rahasia besar yang selama ini ia simpan 

rapat-rapat terbongkar sudah di depan orang yang paling tidak diinginkannya untuk 

tahu. Tanpa sadar matanya ikut memerah, bibirnya masih tak mampu berkata. 

Tubuh Jonghyun bergetar. Ia sendiri tidak tahu perasaan mana yang paling dominan di 

hatinya saat ini. Terkejut, marah, sedih, kecewa. Semua melebur menjadi satu 

membentuk gumpalan besar yang menyekat kerongkongannya. Tatapannya yang 

tajam menari liar menyapu wajah Minhye, mencoba mendapatkan petunjuk atas 

jawaban yang diinginkan. Namun tak ada satu pun yang ia temukan kecuali setelah 

Minhye membuka mulut melirihkan kata “maaf”.  

Jonghyun panik, ia mengguncang tubuh Minhye sambil terisak. “Tidak, jangan katakan 

apapun. Kumohon berbohong saja. Berbohong lebih baik bagiku. Katakan kau sangat 

mencintaiku. Katakanlah sekalipun itu kebohongan. Aku tidak apa-apa. Kumohon!” 

“Maafkan aku, Oppa! Maafkan aku.” Minhye terus-menerus mengucapkan kata maaf 

sambil menangis.  

Jinki mencoba untuk menenangkan Minhye, dan akhirnya mendapatkan pukulan keras 

dari tangan kanan Jonghyun tepat di pipinya. “Hentikan Kim Jonghyun!” jerit Minhye 

sambil menutupi badan Jinki dengan tubuhnya. “Ini semua salahku! Aku sudah lelah 
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membohongi perasaanmu, bahkan perasaanku. Aku ingin semua ini berakhir!” tutur 

Minhye parau. 

Jonghyun tersentak melihat perlakun Minhye kepada Jinki, “Aishhh! Aku telah 

membuang-buang waktuku di sini, aku pergi, Minji dan Minna sudah menungguku di 

sana. Maaf sudah mengganggu waktu kalian,” ujar Jonghyun dengan nada yang 

dipaksakan. 

Jonghyun pergi meninggalkan mereka berdua. Minhye dan Jinki menatap Jonghyun 

hingga dirinya lenyap dari pandangan mereka. Minhye mengalihkan pandangannya 

pada Jinki yang sedari tadi dipeluknya, “Neo gwenchana?” tanyanya dengan raut wajah 

khawatir. 

Terlihat di pipi Jinki luka lebam berwarna merah dan agak kebiruan, Jinki hanya 

tersenyum agak dipaksakan, “Gwenchana…”Jinki memegangi pipinya yang luka, “tapi 

apa tidak apa-apa kalau kau tidak mengejar Jonghyun?”tanyanya.  

Minhye menggeleng, sebenarnya ia tidak tega membiarkan Jonghyun, tapi ia berpikir 

bahwa Jonghyun pasti tidak mau menemuinya lagi. 

*** 

Jonghyun menghentakkan kakinya kasar. Ia tak tahu apa yang ada di dalam pikirannya 

saat ini. Pergi dan menjauh dari tempat itu, hanya itu yang ia inginkan. Tak ada lagi 

yang ia rasakan. Ia bahkan tak bisa membayangkan seperti apa bentuk hatinya 

sekarang. Entah masih bisa disatukan atau tidak. “Minhye-ya, kau harus membayar 

semua ini!” lirihnya sambil menerobos jalanan tanpa perhitungan matang. 

Selepas dari rumah Jonghyun tadi, Jonghyun bermaksud menuju ke sekolah putrinya. 

Perasaannya yang sedang tidak menentu membuat pikirannya kalut. Sesampainya di 

sekolah putrinya, ia segera menemui guru kelas putrinya. Ia menyampaikan bahwa ada 
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keperluan yang amat penting sehingga Ia harus mengajak putrinya pergi. Ya, Jonghyun 

telah merencanakan sesuatu. 

Setan seperti sedang merasuki Jonghyun. “Minji, Minna, sekarang kalian ikut appa ya? 

Kita akan pergi ke tempat yang jauh. Kita akan berpetualang,” Jonghyun berbicara 

kepada dua putrinya sambil berjongkok untuk menyamakan tingginya. 

“Kita mau ke mana, Appa?” kata dua gadis kecil itu berbarengan sambil menjilati es 

krim yang diberikan appanya di awal.  

Jonghyun tidak menggubris pertanyaan anaknya itu, ia hanya tersenyum tipis, lalu 

menuntun anaknya masuk ke dalam mobil. Ia mulai memainkan kemudinya. 

Tatapannya memang menuju jalan, tapi pikirannya? 

Pikirannya sudah benar-benar kacau. Terlintas di pikirannya untuk menghapus 

seseorang yang dibela istrinya beberapa menit yang lalu. Ia berusaha keras untuk 

melawan pikiran jahat untuk membunuh Jinki, ia mengingat-ingat perbuatan Jinki yang 

semakin membuatnya murka. “Dengar Lee Jinki, sekarang tidak ada lagi Jonghyun yang 

baik dan pemaaf, aku akan menghilangkanmu dari dimensi ini, lihat saja!” ucapnya 

sambil terengah-engah karena emosi yang meluap-luap. 

Melihat appa-nya berbicara sendiri tidak jelas, Minnji yang duduk di jok belakang 

mobil menelisik melalui kaca spion. “Mmmm… Appa, gwenchana? Wae?” tanya Minji 

dengan suara khas anak kecil seperti biasanya.  

Jonghyun melirik kaca spion seraya tersenyum tipis, “Ehmmm? Appa baik-baik saja,” 

jawabnya, dan lantas mengalihkan perhatiannya lagi pada laju mobil yang sedang 

dikendarainya. 

“Emm? Eomma, kenapa dia tidak ikut Appa?” tanya Minji lagi. 
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“Eomma?” Jonghyun hanya tersenyum simpul dengan terpaksa mendengar 

pertanyaan putrinya. Demi menyembunyikan apa yang telah terjadi beberapa saat lalu 

antara dirinya, Minhye, dan Jinki.  

Melihat respon yang seperti itu dari appa-nya Minnji mendengus kesal. Jonghyun 

tersenyum manis melihat tingkah putrinya yang begitu menggemaskan, sekilas 

bayang-bayang tentang Minhye menghilang. 

Jonghyun kini telah sampai di tempat tujuannya. Ya, rumah besar dengan gaya 

tradisional khas Korea yang ada di depannya kini adalah rumah orang tuanya. Ia 

berniat menitipkan Minna dan Minji pada ibunya. Setelah itu, ia berniat untuk 

berbicara sekali lagi pada Minhye. “Annyeong haseyo, Eomma,” panggil Jonghyun. 

*** 

 

Setelah menitipkan Minna dan Minji. Jonghyun pamit pulang kepada eomma-nya. Pria 

itu berdiam diri sejenak di dalam mobil, memeriksa handphone-nya dan mendapati 14 

missed call dan 1 pesan dari orang yang saat ini sangat ingin di jauhinya.  

 

Ini masalah kita, jangan libatkan mereka. Ayo bicara. 

 

Jonghyun membaca pesan itu, ya, hanya membacanya. Setelah itu Jonghyun melepas 

baterai handphone-nya, ia mulai menyalakan mesin mobilnya dan dan menginjak 

gasnya kencang-kencang 

Ia mengendarai mobilnya tanpa arah, hanya mengikuti nalurinya yang liar. Akhirnya ia 

sampai di sebuah hutan kecil di pinggir kota, tempat dimana Minhye dan Jonghyun 
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pertama kali bertemu. Bayangan Minhye kembali menghantui pikirannya, bayangan 

istrinya yang ternyata tidak mencintainya. Hasrat membunuh kembali merajai. Dengan 

seringai seram di wajahnya, Jonghyun kembali masuk ke dalam mobilnya dan menuju 

ke rumah Jinki. 

Jonghyun menginjakan kakinya di halaman depan rumah Jinki, dengan perasaan penuh 

amarah antara nafsu serta rasa bencinya kepada Jinki dan istrinya yang selama ini telah 

menghianati dirinya. “Kenapa di saat kami sudah berkeluarga? Kenapa Minhye? 

Kumohon, jangan lakukan ini padaku…” ucap Jonghyun lirih. 

Jonghyun mulai melangkahkan kakinya ke dalam rumah Jinki.  

“Aku tahu kau akan ke sini.” Ternyata Jinki sudah menunggu Jonghyun di teras 

rumahnya. Lalu ia berdiri dan… 

BUGH 

Sebuah tinju melayang, wujud amarah Jonghyun yang tak tertahankan ke pipi yang 

lebih mirip bakpao itu. Darah segar mengalir dari ujung bibir Jinki, ia sedikit meringis, 

tangannya terkepal keras, ingin rasanya lelaki bermata segaris itu membalas pukulan 

Jonghyun. Tetapi ia sadar bahwa api yang sedang membara itu bisa fatal kalau semakin 

disiram bensin. Ia berdiri dan malah memamerkan senyuman hangat kepada 

Jonghyun. 

Jonghyun tidak terhanyut dalam senyuman hangat dari Jinki, dia melampiaskan 

amarahnya dan mendaratkan pukulannya sekali lagi pada pipi merah Jinki yang mulai 

lebam. Kegiatannya terhenti seketika setelah melihat bayangan seorang yeoja jauh 

dari dalam rumah Jinki, samar-samar semakin mendekat. “Jagi… kau? Kau tidak apa-

apa, ‘kan? YA! lepaskan dia, Hentikannn!” pekik seorang yeoja yang statusnya belum 

Jonghyun kenali sama sekali, tapi yang pasti dirinya terkejut saat dia mengatakan ‘Jagi’ 

pada Jinki.  
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Siapa sebenarnya yeoja ini? Kenapa dia bisa ada di rumah Jinki?  

‘Apa jangan-jangan dia itu…, suaranya… oh, tidak mungkin itu Minhye. Park Minhye, 

kau bodoh!!’ rutuk Jonghyun dalam hati. Ia terus memperhatikan gerak-gerik seorang 

yeoja yang kali ini sedang mencoba untuk menghentikannya. 

“Minhye, kau keterlaluan!” ucapnya disusul dengan tamparan di pipi kiri Minhye. 

Jinki yang melihat kejadian tersebut sudah tidak dapat menahan diri lagi. Diraihnya 

kerah kemeja Jonghyun dan meninju pipi kirinya. “Kau yang keterlaluan Jonghyun! 

Menampar seorang yeoja adalah perbuatan yang hanya dilakukan oleh seorang 

pengecut!” teriak Jinki tepat di depan wajah Jonghyun.  

Minhye hanya bisa menangis melihat perkelahian itu sambil memegangi pipi kirinya.  

“Dengar Jonghyun, ini semua salahmu! Kau ingat saat aku memohon padamu untuk 

tidak menikahi Minhye, tapi kau mengabaikannya!” teriak Jinki parau.  

Jonghyun terdiam sesaat, mengenang kembali kata-kata Jinki beberapa hari sebelum 

pernikahannya dulu. Ah, realita di masa lalu ternyata sama dengan mimpinya. ‘Kenapa 

aku baru ingat?’ 

Terlanjur, nasi sudah menjadi bubur. Jonghyun baru menyadari apa yang dikatakan 

Jinki dulu. Sekarang baik Minhye maupun Jinki sudah terlukai hatinya. Pikiran Jonghyun 

semakin tak menentu, rasa bersalah kini mulai tumbuh dalam hatinya. Bersalah telah 

melukai Minhye dan Jinki tadi. Tidak tahan dengan suasana yang dibuatnya sendiri, 

Jonghyun pun segera keluar dari rumah Jinki, lalu ia mengendarai mobilnya dengan 

kecepatan tinggi. Rumah Key lah tujuannya. 

*** 

“Apa? Kau gila, Hyung! Aishh!” Key kaget setelah mendengar cerita Jonghyun yang 

telah memukul Jinki serta menampar Minhye. Ia kemudian berdiri dari duduknya 
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sehingga membelakangi Jonghyun. “Kau tahu, Hyung? selama ini Minhye itu sudah 

sangat menderita karenamu, hanya Jinki yang bisa mengerti perasaannya. Kau pasti 

tidak tahu sudah berapa kali dia menitikan air matanya karenamu, ‘kan? Jika saja kau 

mau membuka hatimu dan melihatnya dengan jernih, kau pasti akan merasakan 

betapa baiknya Minhye noona itu, Hyung.” Key akhirnya beranjak masuk ke kamarnya, 

meninggalkan Jonghyun yangg hanya diam mematung. 

Setelah Key meninggalkannya sendirian di ruang tamu, Jonghyun langsung pergi dan 

menyetir mobilnya dengan kecepatan tinggi, ia pun tak tahu harus pergi ke mana. 

Akhirnya Jonghyun memutuskan untuk menyendiri di tepi sungai Han. Jonghyun duduk 

di tepi sungai Han yang saat itu sedang sepi. Ia masih memikirkan perkataan Key. 

“Semuanya sudah terlambat, Minhye sudah terlanjur mencintai Jinki,” desah Jonghyun 

sambil melempar sebuah batu kecil ke dalam sungai Han.  Ia merenungkan masa 

lalunya, saat ia bersikukuh untuk menikahi Minhye tanpa bisa memastikan apakah 

yeoja itu sungguhan mencintainya atau tidak.  

Pikirannya melayang-layang, ia kembali mengingat Minna dan Minji yang masih kecil. 

“Apakah mereka tidak berarti bagimu, Minhye? Apa karena kau membenciku, kau akan 

mencampakkan Minna dan Minji?” teriak Jonghyun. Suaranya terbawa oleh gema di 

tepi sungai yang sepi. Ia memutuskan untuk menjemput kedua buah hatinya. Jonghyun 

benar-benar merindukan mereka sekarang. 

Dengan langkah gontai Jonghyun menjauh dari sungai itu dan masuk ke dalam mobil. 

Mengingat semua benang kusut yang diakari dari sebuah rasa dendam membuatnya 

penat. “Minhye, tidakkah kau bisa melihat Minna dan Minji di tengah-tengah keluarga 

kecil kita?” Jonghyun memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam untuk 

membuatnya lebih tenang. Ia lantas mengendarai mobilk menuju rumah ibunya tadi. 

‘Minna, Minji.. maafkan appa sudah membuat semuanya semakin parah. Tapi appa 
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janji… appa akan terus berusaha membuat kalian tersenyum dan menyelesaikan 

semua masalah ini.’ 

Jonghyun menarik napasnya dalam-dalam dan bersiap melangkahkan kaki menuju 

kedua putrinya—Minji dan Minna—yang kini dilihatnya sedang menunggu kedatangan 

dirinya, mereka sedang berduduk manis di bangku halaman depan rumah halmoni-nya. 

Dengan cepat Jonghyun mendekati kedua putrinya. “Annyeong…,” sapa Jonghyun 

lembut disertai dengan lambaian dari tangan, namun tidak ada respon dari Minji dan 

Minna. Tak lama, mereka mendengus kesal seraya melipat kedua tangannya di dada. 

“Hmmm… apa kalian tidak suka dengan kedatangan appa kemari, huh? Kalian tidak 

rindu pada appa? Heyy… tidak ingin memeluk appa?” tanya Jonghyun kepada kedua 

putrinya seraya membuka tangannya lebar—berniat untuk memeluk kedua putrinya 

yang masih tidak menanggapi usahanya. 

“Huh, Appa jahat!” akhirnya Minji mengeluarkan suaranya. 

“Ne, Appa jahat, Appa tega meninggalkan kami berdua di sini, Appa dan eomma sudah 

tidak sayang lagi pada kami, huh!” lanjut Minna dengan suaranya yang melengking. 

“Ah… maafkan appa, Minji-ya, Minna-ya, appa tidak bermaksud seperti itu. Appa ada 

urusan pekerjaan yang mendesak dan harus di selesaikan,” jelas Jonghyun. Ditariknya 

Minji dan Minna kedalam pelukannya, “kalian tidak boleh seperti itu, ne? Appa dan 

eomma sayang pada Minji dan Minna. Arrachi, hmmm??” lanjutnya, tanpa disadari 

cairan bening menetes dari pelupuk matanya. 

Jonghyun akhirnya membawa kedua malaikat kecilnya itu pulang. 

*** 

“Eommaaaaa!!” teriak Minna dan Minji saat sampai rumah dan langsung menghampiri 

ibunya. Minhye melihat kedua anaknya itu dan tersenyum lega, ia memeluk kedua 
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anaknya dengan erat, matanya berkaca kaca. Minhye menyuruh kedua anaknya 

masuk. Jonghyun pun hendak menyusul kedua anaknya, tapi lengannya ditahan 

Minhye, “terima kasih telah mengembalikan mereka.”  

Minhye melayangkan senyumnya, senyum yang sangat berbeda dari biasanya, senyum 

yang hangat dan. 

‘Apa aku tidak salah lihat? Mengapa dia tersenyum seperti itu? Apa dia tidak ingat 

kejadian di rumah Jinki tadi?’ batin Jonghyun. Ia menatap Minhye datar. “Ada apa 

denganmu? Mengapa tersenyum seperti itu?” tanyanya sinis. “Ayo kita bicarakan 

masalah ini.. dengan kepala dingin tentunya. Aku tidak ingin kau seperti tadi saat di 

rumah Jinki.” 

Akhirnya Minhye menuruti perkataan Jonghyun dan mereka duduk berhadapan di 

ruang tamu. ”Kau ingin kuambilkan minum untuk menemani kita berbincang?” kata 

Minhye menawari. 

“Anni, tak usah berbasa-basi denganku, Minhye!” Nada bicara Jonghyun mulai 

meninggi. 

Minhye yang mendengar Jonghyun berkata seperti itu langsung diam mematung dan 

mengurungkan niatnya untuk membuat minum. “Kau ingin bicara apa?” kata Minhye 

tenang. 

“Aku ingin kau tahu…” tiba-tiba Jonghyun menarik tangan Minhye dan mendorong 

Minhye ke tembok, dilanjutkan dengan menahannya.  

“A-apa yang ingin kau lakukan padaku?” tanya Minhye panik. 

“Minhye, jika kau disuruh memilih siapa yang kau pilih antara aku dan Jinki. Ah, atau 

jika itu membingungkan, pilih kedua anak kita atau hidup bersama Jinki!” todongnya 

saat kini berhadapan dengan Minhye.  
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Minhye terkejut. Pernyataan Jonghyun membuatnya shock. Bagaimana mungkin ia 

harus memilih di antara dua pilihan yang begitu berarti di kehidupannya. 

“Kenapa bertanya seperti itu?” Minhye menjawab Jonghyun dengan tatapan nanar.  

“Jawab saja, mana yang kau pilih.” Jonghyun terus mendesak Minhye.  

“Tidak ada yang harus kupilih, keduanya begitu penting.  Jika kau tidak suka aku dekat 

dengan Jinki dan jika kau tidak suka aku terus berada di sisimu, maka aku yang akan 

pergi dengan membawa anak-anak.” Minhye beranjak dari duduknya dan 

melangkahkan kakinya meninggalkan Jonghyun. Namun, langkahnya terhenti sejenak, 

“Satu-satunya alasan aku bertahan di sisimu sejak awal adalah karena rasa bersalah 

yang selalu menyelimutiku, Oppa.” Minhye berbicara pelan membelakangi Jonghyun, 

lantas meneruskan langkahnya. 

*** 

Flashback 

Minhye dan Jinki hanya terdiam melihat Jonghyun yang pergi menuju mobil dan 

meninggalkan tempat itu. “Jinki, ayo kita masuk ke dalam. Lukamu harus segera 

diobati.” Minhye hendak menarik tangan Jinki, namun Jinki menahannya. Minhye 

menoleh kearah Jinki. “Minhye, tidakkah kau terbesit untuk memberinya kesempatan 

memperbaiki semua ini?” Jinki menatap Minhye dalam.  

“A-aku… apa maksudmu?”. 

”Aku… aku akan berangkat ke UK lusa. Aku pikir, tidak seharusnya aku mengganggu 

rumah tangga kalian. Belum lagi sudah ada 2 malaikat kecil di dalamnya. Kalau seperti 

ini, masalahnya tidak akan berujung. Belum lagi aku tidak bisa membayangkan bila 

Minna dan Minji tahu kalau orang tuanya sedang dilanda masalah seperti ini… 

dapatkah kau memberinya kesempatan?” Mata Minhye berkaca-kaca.  
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“Jinki, aku…” 

“Aku mencintaimu, Minhye. Tapi aku tidak bisa terus merusak hubungan antara kau 

dan Jonghyun. Aku tahu kau tidak mencintai Jonghyun, tapi cobalah untuk mulai 

mencintainya dan melupakanku. Kau sudah menjadi istrinya, Minhye,” sela Jinki.  

Minhye terdiam mendengar ucapan Jinki. Kata-kata itu adalah sebuah tamparan keras 

bagi Minhye, bagi seorang istri yang meninggalkan suaminya dan mencintai orang lain. 

“Jinki, aku mengerti sekarang. Maafkan aku jika selama ini aku melukai hatimu, 

semoga sukses di UK,” ucap Minhye. Ia menatap mata Jinki sebentar, lalu 

meninggalkannya dan masuk ke dalam mobil. 

Flashback End 

*** 

Keesokan harinya Jonghyun bangun dengan kondisi lehernya yang sakit karena 

semalam ia tidur di sofa. Ia melirik ke arah jam dinding, sudah pukul 08.17 KST. Ia 

masih duduk di sofa, meredakan pusing yang tiba-tiba melandanya. Rupanya efek 

alkohol yang ia minum tadi malam masih tersisa. Beberapa menit kemudian ia bangkit 

menuju kulkas untuk minum. Sesampainya di depan pintu kulkas, ia terpaku. 

Mendadak ia lupa tentang niatnya untuk minum tadi setelah melihat secarik kertas 

yang tertempel di pintu kulkas. “Mi…Minhye… pergi ke UK?” 

Mata Jonghyun yang tadinya hanya terbuka setengah seketika membesar dengan 

sempurna saat melihat pesan itu. ia segera mengambil jaketnya dan memacu mobilnya 

menuju bandara dengan kalut.  Sesampainya di Incheon Airport Jonghyun segera 

berlari mencari sesosok istrinya. “Minhye kenapa seperti ini, kenapa kau harus begini?  

Tolong beri aku kesempatan, sekali ini saja, jangan pergi.” Jonghyun bergumam dalam 

hati sambil terus berlari menyusuri setiap tempat di bandara itu, saat itu pula ia sadar 
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bahwa ia memang sangat mencintai Minhye, cinta yang memang tulus dari dalam 

hatinya. Melebihi amarahnya pada yeoja itu. 

Ia berhenti sejenak untuk mengambil napas dan membaca jadwal keberangkatan. “Oh 

tidak! Keberangkatan menuju UK tinggal 5 menit lagi! Ia pasti sudah di dalam 

pesawat!” seru Jonghyun sambil melanjutkan larinya yang tertunda. Tanpa sadar, ia 

mulai meneteskan air matanya karena takut kehilangan Minhye.  

Ia berhenti tepat di sebuah dinding kaca besar. Mencari pesawat dengan tujuan UK. 

Tiba-tiba pesawat yang ia cari melewati dinding kaca dan membuat kacanya bergetar. 

“Mengapa harus seperti ini Minhye? Apa kau benar-benar mencintai Jinki sampai kau 

harus ikut dengannya?” isaknya. Sambil menghapus air matanya ia berjalan kembali ke 

tempat parkir. ia telah memutuskan akan langsung pergi ke UK esok hari. 

Mobil menjadi tempat pelampiasannya lagi, menyetir sembari bersandar lesu pada jok 

mobil. “Kenapa kau harus seperti ini Minhye? Haruskah aku menyusulmu ke sana? Tapi 

bagaimana dengan Minna dan Minji?” Jonghyun berbicara sendiri sambil menyetir 

mobilnya dan menatap kosong pada jalan. seketika pikiran Jonghyun berkelebat 

dengan munculnya satu persatu kenangannya dengan Minhye dari awal hingga saat 

ini. Matanya berkaca-kaca mengingat itu semua sampai ia tidak menyadari bahwa 

jalan yang ia lewati itu melawan arus. Telinga Jonghyun pun seakan tidak mendengar 

suara klakson truk gandeng di depannya, begitu ia sadar dari lamunannya dan melihat 

ke depan, ia hanya melihat lampu mobil truk yg menyilaukan matanya dan… 

 

BRUKKKKKK  

Seketika pandangannya gelap. 

*** 
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“AAARRGGHH!” mereka mengerang serempak, kesal, dan gemas.  

“Pantas saja rating-nya turun, Hyung!” Taemin mencerca.  

“Ya!” Jonghyun tidak terima.  

Kelima member SHINee hari ini membuat jadwal untuk memonitor drama terbaru 

mereka, tidak percaya rating drama yang mereka bintangi mendadak turun. “Lihat itu 

lihat, aktingmu semakin jelek saja!” Taemin tidak mau kalah.  

“Enak saja! Aku yakin, itu pasti karena para penggemar kita yang tercinta itu tidak rela 

melihatku tertabrak truk.”  

“Hahaha, tenang, ini bukan salah siapa-siapa.” Seorang laki-laki berpakaian rapi 

menengahi, Sang Produser. “Memang sepertinya publik sedang bosan dengan drama 

melankolis, belakangan ada yang protes. Cerita semacam ini membuat mereka tidak 

punya semangat hidup.”  

“Sayang sekali ya,” gumam Onew meratap. “Padahal aku sudah rela wajahku babak 

belur di drama ini.” Yang lain langsung tertawa.  

“Tidak apa, senang bekerja sama dengan kalian. Lain kali kita akan bekerja sama dalam 

proyek yang selanjutnya. Tentang kehidupan hacker atau pembunuh bayaran, hmm?”  
  

END 


