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“Hah? Serius lo sama Reza putus?!” 

Perempuan berambut coklat yang dicepol seadanya itu mengangguk-anggukan 

kepalanya pelan. Mulutnya terlalu sibuk mengunyah pisang goreng tanpa mempedulikan 

tatapan orang-orang di sekelilingnya. 

“Karin, sayang, lo nggak lagi gila, „kan?” Temannya bertanya lagi. 

“Udah, deh, Mar, palingan dua hari lagi mereka baikan,” ucap Betty tanpa nada terkejut 

sedikitpun meski baru saja mendengar berita terbaru dari sahabatnya. “Kayak lo nggak ngerti 

kebiasaan mereka aja. Dikit-dikit berantem, habis itu langsung kerja bareng.” 

Karin menggoyangkan telunjuknya sambil susah payah menelan makanan yang masih 

penuh di mulutnya. “Kali ini kami „beneran putus‟. You know, putus yang bener-bener putus.” 

“Kalian berantem?” tanya Martha. 

Karin menggeleng. 

“Ada orang ketiga di antara kalian?” 

Karin menggeleng lagi. 

“Teruuuuss? Kenapa kalian putus setelah delapan tahun pacaran?” 

*** 

 



PAMIT. 
Part 1 

Written by: Sharoncitara 
www.setelahtitik.wordpress.com 

youtube.com/sharoncitarapramesti 
 
 

Kenapa aku putus? 

Ah, iya, kenapa, ya? Aku sendiri tidak menemukan jawabannya. 

Bertengkar? Apa sebelumnya kami terlibat sebuah pertengkaran? Kurasa tidak—emm, kecuali 

jika „sedikit ribut karena aku terlalu lama dandan lalu dengan seenaknya dia mengacak rambutku yang 

sudah kuikat a la pengantin Perancis‟ termasuk bertengkar, maka jawabannya adalah… ya, sedikit. 

Tapi kurasa bukan itu penyebab kami putus kemarin. 

Jadi, kenapa aku meminta putus dari Reza? 

Aku selingkuh? Mana mungkin. Kalau begitu Reza… Ah, itu lebih tidak mungkin! Bahkan 

sampai sekarang pun aku masih yakin kalau Reza tidak mungkin berbuat demikian. 

Tunggu, biar kuingat dulu. 

Kemarin Minggu kami pergi ke taman hiburan. Jalan ke sana-sini mencari wahana yang sepi 

karena kami terlalu malas mengantre. Lalu kami temukan satu. Swan boat. Perahu berbentuk angsa 

yang dapat dikayuh untuk mengelilingi danau. 

Kami tidak bicara selama mengayuh perahu. Kekosongan itu diisi oleh bunyi cibak-cibuk air yang 

tercipta setiap kali kami menginjak pedal. Well, kalau boleh jujur, sejak awal kami memang lebih banyak 

diam. Berbicara kalau perlu saja, misalnya ketika Reza bertanya ingin naik perahu atau tidak lalu aku 

setuju. Hanya itu percakapan yang kami lakukan sepanjang hari kemarin. Maaf, ralat, sepanjang minggu 

ini. Bukan, sekitar sebulan ini. Shit! Aku sendiri lupa kapan terakhir kali mengobrol santai dengan Reza. 

Sejujurnya, aku rindu bercerita tentang cuaca dan hari dengannya. Berbicara di luar konteks 

pekerjaan. Sepertinya sudah lama sekali, ya? 

Setelah naik wahana swan boat, kami berjalan kaki entah ke mana. Aku mengikuti langkah Reza 

dan lelaki itu mengikuti arus para pejalan kaki. 

Di depanku… di  samping kanan-kiriku…  di belakangku, semuanya adalah para pasangan yang 

berjalan bersisian. Mereka terlihat mesra. Bergandengan tangan. Sang perempuan bergelanyut mesra di 
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lengan lelakinya atau sang lelaki merangkul erat tubuh kekasihnya untuk memperlihatkan sebuah 

proteksi pada orang lain. Semuanya terlihat seperti pasangan normal yang sedang menikmati liburan, 

sedangkan kami terus saja berjalan. Tanpa bicara, apalagi bergandeng tangan. 

Pada suatu waktu aku memutuskan untuk menghentikan langkah kaki. 

Aku benci ini. 

Aku benci ketika melihat punggungnya terus menjauh. 

Reza sama sekali tidak menengok ke belakang. Malah, sepertinya, ia tidak sadar bahwa jarak terus 

tercipta di antara kami. 

“Za, aku ingin kita putus.” 


