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BRAK! 

Karin membanting pintu ruang meeting dengan keras, sontak mendulang perhatian seisi 

kantor. Beruntung, ruangan yang sepintas terlihat seperti akuarium raksasa itu tidak pecah. 

Bahkan tidak ada yang retak. 

Namun Karin tidak peduli. Tidak pada ruang meeting, juga pada kasak-kusuk 

karyawannya yang mulai bertanya ada apa gerangan yang terjadi antara ia dan Reza. 

Perempuan itu terus berjalan lurus menuju ruangannya, meninggalkan Reza yang mematung 

di ruang kaca. 

Sebulan terakhir sama Reza? 

Suara batin itu seperti kaset yang diputar berulang kali di kepala Karin. 

Tok-tok-tok. 

Pintu ruang kerja Karin diketuk pelan dari luar. Memutus lamunannya. 

“Ya, masuk,” silanya lemah. Karin memijit-mijit celah antara kedua matanya, mencoba 

mengusir lelah dan pening yang tiba-tiba menyergap kepalanya. 

Martha dan Betty masuk sambil saling sikut. 

“Karin, Sayang, are you alright?” tanya Martha kemudian. 

“Ya—ehm.” Karin berdeham, mengusir serak di tenggorokannya. “Ya, all is well.” 

“Ini apa?” Betty menarik sepucuk kertas yang mengunci mata Karin sedari tadi. Surat 

pengunduran diri Reza. “Jadi, ini yang bikin kalian berantem tadi?” 

Martha ikut membaca dari balik punggung Betty. “Kok bisa?” 

“Dia nggak ada cerita ke gue sebelumnya,” desah Karin. “Lalu tiba-tiba main pergi gitu 

aja. Dia pikir gue ini apa?!” 
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“Kalaupun dia bilang dari awal, Reza tetep pergi, „kan?” 

“Iya, sih, Mar. Mau gimanapun, gue tetep ditinggal sendirian ngurus online shop ini.” 

“Nah, itu lo tau! Terus, lo marahnya kenapa?” 

Karin menggeleng pelan. “Gue juga nggak tau.” 

“Gue yakin, lo sebenernya tau kenapa lo bisa uring-uringan gini… tapi, lo nggak mau 

ngakuinnya,” sanggah Betty. 

“Kenapa, sih, Bett, tebakan lo selalu bener?” Karin tertawa pelan. “Kemarin, gue yang 

minta putus dari Reza. Gue pikir nggak masalah pisah dari dia, toh, belakangan „rasa pacaran‟ 

itu udah menguap entah kemana… tapi, setelah gue tau kalau dia bener-bener bakal pergi dari 

sisi gue, perasaan gue jadi kalang kabut nggak jelas begini. Gue nggak mau liat dia pergi.” 


