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Lelaki berambut ikal berantakan itu bernama Reza. 

Di sela jarinya terjepit sebatang rokok menthol, entah sudah yang keberapa pagi ini. 

Bukan, Reza bukan seorang pecandu rokok. Bukan perokok berat pula. Ia 

melakukannya hanya jika „sedang butuh‟. Seperti hari ini, misalnya. 

“Za, aku ingin kita putus.” 

“Ya.” 

Kalimat permintaan Karin berdengung di kepalanya. Disusul rapat oleh persetujuannya 

yang mengalir begitu saja dari mulutnya. 

*** 

 

Pertemuan kami terjadi begitu saja. Biasa saja. 

Dikenalkan. Berkenalan. Saling mengenal. 

Hidup di mimpi yang sama, lalu jatuh cinta. 

Sederhana saja, bukan? 

Hari demi hari kami lalui dengan cara kami sendiri. Bahagia sampai gila, begitu cara kami 

menyebutnya. 

Ya, tentu saja kami bahagia. Apalagi dengan darah anak muda dan adrenalin yang terus ingin 

dipompa. Percakapan-percakapan kecil, kejutan-kejutan di hari spesial, atau telepon malam yang 

membuat kami terjaga sampai pagi. Pernah suatu malam Karin menelepon dan meminta maaf karena 

tidak bisa memberikan kejutan di hari ulang tahunku, padahal aku tahu persis ia sedang bersembunyi di 

dalam kamar bersama keluarga dan teman-teman yang lain. Aku tahu tapi diam saja demi menghargai 

usahanya. 
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Tapi bahagia itu tidak berlangsung lama, kurasa. 

Mungkin hanya betahan sekitar tiga atau empat tahun awal hubungan. Setelahnya, kami 

berangsur-angsur kehilangan semangat. Api mulai padam. Terutama setelah bisnis kami semakin 

berkembang ke arah yang lebih baik. 

Janji kami untuk tidak mencampur aduk masalah pribadi dengan bisnis menjadi bumerang. 

Tidak tahu sejak kapan, kami mulai jarang berbincang di luar konteks pekerjaan. Aku sibuk 

dengan urusanku, demikian juga Karin... dan kami terlalu lelah untuk mengurus hal di luar pekerjaan. 

Sehingga, setiap ada permasalahan, kami memilih untuk diam daripada buka suara lalu bertengkar. 

Pertengkaran itu, jika ada, dapat dipastikan tidak pernah punya kesempatan untuk diselesaikan. 

Jangankan untuk meluruskan masalah, untuk mengurus diri sendiri saja kami kehabisan waktu. Jadi, 

kami, sekali lagi, memilih diam. 

Dan diam juga menjadi bumerang. 

Lalu kami terlalu nyaman dengan saling mendiamkan. Diam adalah cara universal kami dalam 

berkomunikasi. Diam menghilangkan kehangatan yang dulu pernah ada. 

Di pertengahan tahun keenam, kami bicara empat mata, saling membuka diri dan berjanji untuk 

memperbaiki semuanya. Tapi niat baik itu tidak bertahan lama, karena setiap kali kami mencoba untuk 

terbuka, justru kami saling menyakiti. Alih-alih hal yang membangun, semua yang kami ucapkan 

hanyalah komplain dan berujung cek-cok. 

Karin yang senang mengatur dan Reza yang keras kepala. Begitulah kami. 

Tidak tahan dengan yang terus-terusan terjadi, perlahan kami putar balik, kembali diam agar tak 

saling menyakiti. 

Setiap hari aku berpikir, “Apa yang sedang kami perjuangkan saat ini?” 

Tidak pernah kutemukan jawabannya. 

Jadi, ketika Karin mengatakan kalimat itu, tanpa banyak pertimbangan, aku menyetujuinya. 


