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Salju benar-benar turun. 

1 

Sakuta Azusagawa tidak bisa memahami apa yang dikatakan dokter. 

"Kami melakukan semua yang kami bisa. Belasungkawa." 

Dia tidak mengalami kesulitan mendengar atau memahami apa yang dikatakan dokter. Pria 
berusia empat puluhan yang muncul dari ruang operasi berbicara dengan jelas dan dalam 
keheningan rumah sakit, bahkan suara pelan terdengar keras. 

"Apa...kau...?" 

Suaranya serak. Pertanyaan itu baru saja keluar. 

Tapi pria berbaju bedah hijau itu tidak menanggapi. Dia bahkan tidak berbicara dengan 
Sakuta. 

Tidak, fokus dokter sepenuhnya pada seorang wanita dalam setelan mahal yang memiliki 
rambut panjang dan tampaknya berusia empat puluhan. Sakuta bisa melihat kemiripan 
yang dia miliki dengan seorang gadis setahun di atasnya di sekolah. Pacarnya. Orang yang 
lebih penting baginya daripada siapa pun: Mai Sakurajima. 

Lebih tepatnya, Mai tampak seperti wanita berjas itu---ibu Mai. Sakuta pernah bertemu 
dengannya sekali sebelumnya. Fakta bahwa dia mengingat wajahnya dari satu pertemuan 
itu menunjukkan betapa miripnya mereka. 

"Lalu a...Mai...dia benar-benar..." 

Kata-kata jatuh dari bibirnya satu per satu, matanya terpaku pada wajah dokter itu. 

"Pada saat dia mencapai kita, sudah terlambat." 

Dia membungkuk dalam-dalam. 

Sakuta tidak bisa memproses semua ini. Dia tahu dokter itu berbicara bahasa Jepang, tetapi 
tidak ada yang dia katakan masuk akal. Hati dan tubuhnya menolak untuk mengerti, untuk 
menerima kebenaran. 

Semua suara secara bertahap memudar. Satu-satunya hal yang bisa dia dengar adalah deru 
di telinganya. Dokter masih berbicara, tetapi tidak ada yang dia katakan sampai ke Sakuta. 

Telinganya melolong. Terputus dari dunia, Sakuta dikejutkan oleh rasa pusing yang tiba-
tiba. Dia kehilangan pusatnya dan tidak bisa membedakan maju dari mundur, naik turun. 
Mencoba menguasai dirinya, dia mengarahkan pandangannya ke satu titik di depan. 



Kemudian rasa sakit yang panas dan membakar menjalar di pipinya. 

Sensasi menyengat membawa pikirannya kembali ke masa sekarang. Dia pikir dia 
mendengar gema yang tersisa dari retakan. 

"Bawa dia kembali!" 

Sebuah suara yang dipelintir dengan kemarahan berteriak padanya. Dia bisa melihat rasa 
sakit yang menyayat di mata itu. Dia tidak meneteskan air mata, tetapi Sakuta masih tahu. 

Retakan kedua dan ketiga bergema di aula. Baru kemudian dia menyadari bahwa rasa sakit 
itu berasal dari seseorang yang menampar wajahnya. 

"... Berikan Mai baaaack!" 

Satu tamparan lagi. 

Sakuta tidak memiliki keinginan untuk menghindar. Dia membiarkan pukulannya 
mendarat di mana mereka bisa. 

"Tolong, tenang." 

Dokter dan perawat turun tangan untuk menarik ibu Mai pergi. 

"Kembalikan dia! Kembalikan putriku kepadaku!" 

Ratapannya menusuknya seperti pisau. Dia bisa merasakan darah. Itu bukan imajinasinya--
-tamparan itu telah mematahkan bibirnya. 

Seorang perawat melihat luka itu dan meletakkan tangannya di bahunya. "Mari kita lihat 
itu," katanya. Dia mendorongnya dengan lembut, dengan jelas menyarankan agar dia tidak 
berada di sini. 

Dia juga tidak memiliki kekuatan untuk melawan itu. Dia dengan patuh mengikuti, 
bergerak seperti orang yang berjalan dalam tidur. 

"Bawa Mai kembali! Bawa dia baaaaaack! " 

Suara kesedihan seorang ibu bergema di belakangnya. 

Sakuta sendirian di ruang tunggu rawat jalan, bibirnya ditambal. 

"......" 

Dia duduk di kursi pertama dari bangku lima kursi. 

Lampu padam, dan satu-satunya penerangan berasal dari warna hijau tanda keluar. 



Ruangan ini biasanya hanya digunakan jika ada begitu banyak orang yang menunggu untuk 
dilihat sehingga mereka kehabisan kursi, tapi itu tengah malam, jauh di luar jam 
berkunjung normal. Keheningan mengingatkannya pada saat dia menyelinap ke sekolah 
setelah gelap. 

Kemudian keheningan itu dipecahkan oleh langkah kaki. 

Seseorang bergegas menyusuri lorong. 

Dan bernafas dengan berat. 

Dalam beberapa saat, mereka akan mencapai Sakuta. 

Melihat rambut pirangnya melambai dengan kuncir kuda samping yang sudah dikenalnya, 
Sakuta langsung mengenali Nodoka Toyohama. 

Dia bekerja sebagai penyanyi idola dan telah melakukan konser Natal. Dia pasti datang 
langsung dari venue bahkan tanpa menghapus riasan panggungnya. Atau kostumnya---ia 
bisa melihatnya berkilauan di balik mantelnya. 

Ketika Sakuta mendongak, matanya terkunci padanya. 

"Sakuta...?!" 

Langkah kaki itu berhenti. Wajahnya tegang, ketakutan. Dia menatapnya dengan tatapan 
memohon, seolah dia berharap tanpa harapan. 

Sakuta langsung menyadari apa yang diinginkannya dan dengan sengaja membuang muka. 
Harapan Nodoka tidak akan terjawab. Dan dia tidak mau menonton. 

"......" 

"Sakuta...?" Suaranya serak. 

Dia tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada yang bisa dia katakan. 

"Tolong, Sakuta..." 

Tangannya berada di bahunya, mengguncangnya. 

"Bicara padaku!" 

Dia mengguncangnya lebih keras. 

"Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa ?!" 

"......" 



"Katakan padaku kenapa!" 

Dia tidak bisa memaksakan dirinya. Dan hanya itu konfirmasi yang dibutuhkan Nodoka. 

"... Ini tidak mungkin nyata." Suaranya bergetar. "Bukan ini..." 

"......" 

"Katakan itu tidak benar!" 

Hatinya bergetar dalam kesunyian. 

Sakuta memaksa tenggorokannya yang kering untuk hidup. 

"Dokter berkata ... ketika dia sampai di rumah sakit, sudah terlambat." 

Kata-kata itu tidak masuk akal. Mereka tetap tidak melakukannya. Dia hanya mengulangi 
suara yang tidak berarti. 

"...Jangan." 

Suaranya tenggelam seperti udara mengalir keluar darinya. 

"Itu ... apa yang dikatakan dokter." 

"Jangan!" 

"Aku benar-benar ... tidak tahu apa artinya." 

"Kakakku benar-benar...?!" 

Tangannya berada di kedua bahunya, mengguncangnya lagi. 

"......" 

"Pasti ada kesalahan!" 

"......" 

"Sakuta!" 

"......" 

"Ini sebuah kesalahan. Itu harus. Katakan padaku itu!" 

Ketika dia akhirnya mengangkat kepalanya, air mata Nodoka mengalir. Wajahnya sudah 
murung karena menangis. 



"Seseorang memanggil namaku," katanya. 

Nodoka mengendus. 

"Lalu aku berada di tanah." 

"......" 

"Dan Mai berbaring di sebelahku." 

Dia terdengar hampir mengigau. Pikirannya tidak berfungsi sama sekali. Dia tidak bisa 
berpikir. Kata-kata itu keluar tanpa diminta seperti beberapa pembicara yang rusak, 
menggambarkan apa yang telah dilihatnya tanpa pemahaman tentang apa yang telah 
terjadi padanya. 

"Salju." 

"......" 

"Itu berubah menjadi merah." 

"......" 

Pada jam ini, tidak ada apa pun di rumah sakit ini yang akan mencegahnya berbicara. 

"Merah di sekitar Mai." 

Tidak peduli seberapa lambat dia berbicara, seberapa terfragmentasi, tidak ada yang 
membuatnya terburu-buru. 

Nodoka hanya mendengarkan sambil menangis. 

"Hanya di sekelilingnya." 

"......" 

"Aku berbicara, tapi dia tidak menjawab." 

"......" 

"Mai tidak akan mengatakan apa-apa. Bahkan saat aku memanggil namanya." 

Ketakutan pada saat itu datang kembali, dan Sakuta mulai menggigil. Ruangan itu tidak 
dingin, tapi tubuhnya terasa membeku. 

"Ambulans datang dan kami mengendarainya, tetapi Mai tidak pernah berbicara. Tidak 
pernah pindah. Dia tidak... bernafas." 



Sakuta berdoa agar mereka segera sampai di rumah sakit. Hanya itu yang bisa dia lakukan. 
Berharap jika mereka melakukannya, para dokter bisa menyelamatkannya. Dia percaya 
mereka akan melakukannya. Harus. Tidak ada keraguan dalam benaknya. 

"Kenapa..." Bisikan keluar dari bibir Nodoka. 

"......" 

"Mengapa..." 

"......" 

"Kenapa kamu tidak melindunginya?" 

Mata berkaca-kaca menatapnya. 

"Kenapa kamu tidak melindungi Mai?" 

"......" 

"Kenapa kenapa..." 

"SAYA..." 

"Kenapa kamu tidak membuatnya bahagia?" 

"?!" 

Dia menahan kata-kata yang berusaha keluar. Ledakannya membuat pikirannya kosong. 
Dia bahkan tidak yakin apa yang akan dia katakan. 

"Kenapa... Kenapa?" 

Nodoka ambruk ke lantai, terisak. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melakukan apa 
pun selain menangis. 

Dia mulai terguling tetapi menahan dirinya, tangannya menahan lutut Sakuta. 

"Mengapa..." 

Dia menampar lututnya. 

"Mengapa..." 

Kemudian meninjunya. 

"Mengapa mengapa mengapa?!" 



Lagi dan lagi. Dia tidak merasakan sakit. Pukulannya terlalu lemah dan tidak membawa 
kekuatan nyata di belakangnya. Masing-masing lebih lemah dari yang terakhir. 

"Kenapa kenapa...?" 

Suaranya juga memudar. Segera dia hampir tidak bisa keluar. 

"Maaf. SAYA..." 

Tapi kata-kata yang ingin dia katakan menghilang sebelum terdengar. Serpihan alasan 
terakhir yang dia pegang menghentikannya. 

Aku seharusnya mati sebagai gantinya. 

Akan mudah untuk mengatakan itu. 

Tapi Sakuta tidak bisa. 

Tubuhnya secara fisik menolak gagasan itu. 

Sakuta ada di sini karena Mai. 

Dia terus ada karena dia. 

Dia hidup karena apa yang telah dia lakukan. 

Bagaimana mungkin dia mengatakan sesuatu untuk mengurangi itu? 

Jadi dia menahan empedu yang naik, mengatupkan giginya sampai gelombang emosi tengik 
menyapu dirinya. Dia tahu betul perasaan itu tidak akan pernah hilang. Tidak ada 
keselamatan yang bisa ditemukan, ke mana pun dia berpaling. 

Yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu waktu berlalu. 

Tidak ada lagi yang tersisa. 

Itu adalah satu-satunya bagian yang dia mengerti. 

Dia tidak punya kenangan berjalan di mana pun. 

Siapa pun bisa menebak jam berapa dia meninggalkan rumah sakit. 

Tapi sebelum matahari terbit, dia sudah berada di luar apartemennya, mengeluarkan kunci 
dari sakunya, dan membuka pintu. 

"Aku pulang ...," katanya karena kebiasaan. Suaranya kering dan serak. Itu bergema melalui 
interior yang sunyi. 



Tidak ada Jawaban. Dia tinggal bersama saudara perempuannya, Kaede, tetapi dia tinggal 
bersama kakek-nenek mereka saat ini. 

"......" 

Tetapi ketika Sakuta melepas sepatunya, dia menunggu jawaban. Dia berharap akan ada 
satu. Selama sebulan terakhir, ada orang lain yang tinggal bersama mereka...dan dia sudah 
terbiasa dengan kehadirannya. 

"......" 

Dia menunggu, tetapi tidak ada jawaban yang datang. Dia tidak bisa mendengar ada sandal 
yang meluncur di lorong. Tidak ada yang datang untuk menyambutnya di pintu. 

Senyum terbuka itu sudah tidak ada lagi di sini. 

"...Oh. Benar, itu tidak akan..." 

Hal itu akhirnya menyadarkannya. 

Kecelakaan itu seharusnya merenggut nyawa Sakuta. Begitu dia dinyatakan mati otak, 
hatinya akan disumbangkan ke Shouko kecil. Transplantasi yang dia butuhkan. Tiket Big 
Shouko menuju masa depan. Tapi Sakuta ada di sini, hidup. 

Bukan hanya masa depan Mai yang hilang. Shouko kecil telah kehilangan satu kesempatan 
dalam operasi transplantasi ... jadi bagaimana mungkin versi masa depan dia masih ada di 
sini? 

"......" 

Lubang di dadanya terbuka lebih lebar. Kekosongan yang menguap menggerogoti dirinya. 

"...Apa yang...?" 

Dia berlutut di pintu masuk, merasa seperti dia tidak bisa bernapas. Dia secara naluriah 
mencengkeram dadanya, dan ketika dia melakukannya, ada sesuatu yang terasa tidak 
beres. 

"......?" 

Ini terasa salah . Berbeda dari hari sebelumnya. Dia menyentuh dadanya lagi, dan itu pasti 
tidak sama. 

"......" 

Didorong oleh keraguan, Sakuta menyelipkan satu jari ke dalam kerahnya dan mengintip 
ke bagian depan kemejanya. 



"......!" 

Pemandangan itu membuatnya kaku. Perubahan itu jelas, dan itu membuatnya terguncang. 
Gelombang alarm bergegas dari ujung kepala sampai ujung kaki. 

"...Oh. Saya benar." 

Pada satu tingkat, itu bertambah. Tentu saja ini akan terjadi. 

Tiga tanda cakar mengalir dari bahu kanannya ke sisi kirinya... 

... benar-benar hilang. 

Bukan "sembuh" atau "pudar". Tidak ada jejak mereka yang tersisa, seolah-olah mereka 
tidak pernah ada sejak awal. Hanya kulit yang tidak terputus dari atas ke bawah. 

Dan melihat perubahan ini menghancurkan satu-satunya harapan samar yang tersisa dari 
Sakuta. 

Tidak adanya bekas luka membuktikan Shouko besar sudah tidak ada lagi. Itu nyata 
baginya sekarang. Mungkin masih ada kemungkinan kecil Shouko kecil akan mendapatkan 
transplantasi jantungnya. Tapi Shouko besar berhasil karena dia menerima hati Sakuta---
jadi dia tidak ada lagi. Selama ini dia menyelamatkannya... dan sekarang dia pergi. Dia tidak 
lagi ada di dunia ini, atau dunia yang akan datang. Bekas luka yang hilang 
membuktikannya. Keberadaan Sakuta yang berkelanjutan membuktikannya. 

"Aku tidak bisa..." 

Dia tidak bisa melindungi apapun. Itu semua hilang. 

"...Ini adalah mimpi, kan?" 

Gumaman itu keluar darinya. 

Pemandangan yang dilihat matanya, suara yang didengar telinganya, sensasi yang 
dirasakan kulitnya, pikiran yang mengalir di otaknya---tidak ada yang terasa nyata. Tak 
satu pun dari mereka tampak meyakinkan. Dia tidak bisa mempercayai semua itu. 

Dia ingin ini menjadi mimpi. Itulah satu-satunya cara ini masuk akal. Kenyataan yang keras 
dan tak terhindarkan ini pastilah mimpi buruk. 

Ketika dia bangun di pagi hari, semua ini tidak akan terjadi. Itulah satu-satunya cara agar 
semuanya masuk akal. 

Sakuta berpegang teguh pada gagasan itu. Pada saat itu, setidaknya, tampaknya jauh lebih 
bisa dipercaya. 
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Hal berikutnya yang dia tahu, langit di barat berwarna merah. Dinginnya malam hampir 
menelan matahari terakhir. 

Merahnya matahari terbenam bercampur dengan hitamnya malam, dan ketika Sakuta 
melihatnya dari jendela, itu tampak seperti akhir dunia. 

"Itu mungkin lebih baik..." 

Dia tidak berbicara selama berjam-jam, dan suaranya sendiri mengingatkannya bahwa dia 
masih di sini. Dia tidak bisa mengingat apa yang telah dia lakukan. Apakah dia sudah tidur? 
Hanya duduk diam? Segalanya sejak dia tiba di rumah kosong. 

Dia berada di lantai, dan ada sesuatu di pangkuannya. Seekor kucing tiga warna. Nasuno. 
Dia bisa merasakan kehangatan dan kelembutan bulunya. Bagian dirinya yang menyentuh 
Nasuno adalah satu-satunya bagian yang terasa nyata. 

Mata mereka bertemu. Nasuno mengeong. 

Dia mungkin meminta makanan, karena dia belum diberi makan sejak kemarin. 

Sakuta mencoba bangun tetapi merasa pusing. Dia meraih kotatsu untuk dukungan dan 
nyaris tidak berhasil menghindari jatuh. Dia pasti sudah duduk diam untuk waktu yang 
lama. Semua persendiannya sakit. 

Dia tampaknya tidak memiliki banyak kekuatan yang tersisa. Seperti Nasuno, Sakuta tidak 
makan setidaknya selama sehari. Dia mengalami dehidrasi, dan seluruh tubuhnya terasa 
lemas, seperti sedang demam ringan. 

Sakuta dengan hati-hati melepaskan kotatsu dan berdiri. Nasuno sedang menggosok 
kakinya, dan dia menuju dapur untuk menjawab permintaannya. 

Dia mengeluarkan sekantong makanan kucing kering dari lemari dan menuangkannya ke 
mangkuk Nasuno. Ukuran porsinya sedikit lebih besar dari biasanya. Nasuno melepaskan 
diri dari kakinya dan mulai makan. 

Sakuta membelai punggungnya. Bulu itu lembut. Dia bisa merasakan kehangatannya di 
telapak tangannya. Tapi itu saja. Tidak ada kenyamanan baginya di sini. Dia tidak merasa 
tertarik pada sensasi lembut seperti biasanya pada hari musim dingin lainnya. 

Tidak sampai ke hatinya sama sekali. 

Ada kekosongan di dadanya, dan dia mati rasa terhadap dunia. 

Tidak ada apa-apa selain kekosongan yang mengambang di dalam. Sakuta bahkan tidak 
yakin bahwa sensasi itu miliknya. 



Dia mengelus kucing itu sebentar dan setelah beberapa saat, dia mendengar suara di luar. 
Interkom berdering. 

Tubuhnya tidak bereaksi sama sekali. Sebaliknya, Nasuno berhenti makan dan mendongak. 

"...Itu tidak terkunci," kata sebuah suara di kejauhan. Tidak, kemungkinan besar tidak 
terlalu jauh. Dia tidak bisa mengatakan dengan tepat. Dan sejujurnya dia tidak peduli. 

"Kunimi, kita tidak bisa masuk begitu saja---" 

"Sakuta! Kamu disini? Aku akan masuk." 

Dia bisa mendengar dua set langkah kaki. Yang satu sedang berjalan menyusuri lorong dan 
yang lainnya mengikuti dengan langkah ringan. Mereka menuruni lorong pendek menuju 
ruang tamu. 

"Sakuta." 

"Azusagawa..." 

Tamu-tamunya menemukannya berlutut di samping Nasuno, dan keduanya memanggil 
namanya. Dia pernah mendengar suara mereka di suatu tempat sebelumnya. Mereka 
tampak akrab. 

Dia melihat ke atas dengan muram. Dua orang berdiri di atasnya. Seorang anak laki-laki 
tinggi, Yuuma Kunimi, dan seorang gadis pendek berkacamata, Rio Futaba. 

Mereka adalah teman-temannya. 

Yuuma memandangnya sekali dan tampak lega untuk sesaat. Ini segera diganti dengan 
ekspresi kesedihan. Seperti dia hampir tidak menyimpannya bersama-sama. 

"Apa yang salah?" tanya Sakuta. Tidak fokus. 

"...Kami melihat beritanya. Tentang kecelakaan itu," kata Rio. 

"Kami sudah khawatir. Mencoba meneleponmu sepanjang hari, "tambah Yuuma. 

"Oh." 

Dia melihat telepon, dan lampu berkedip di mesin penjawab. Ada pesan yang menunggu. 

Nasuno memutuskan pengunjung ini tidak terlalu menarik dan kembali ke makanannya. 
Sakuta berdiri dan pergi ke telepon. 

Dia menekan tombol di sebelah lampu yang berkedip. 



"Anda mendapat empat pesan," telepon mengumumkan dengan nada yang sangat 
profesional. 

Yang pertama berangkat pagi itu, jam 7:03. Itu dari ayahnya. (Tentu saja, mereka masih 
tidak tinggal bersama.) Dia berbicara dengan tenang, hanya mengatakan bahwa dia telah 
melihat berita dan khawatir. Sakuta bisa mendengar Kaede berbicara di latar belakang, 
menuntut kesempatan untuk mengatakan sesuatu. 

Ayah mereka pasti telah menyerahkan telepon itu padanya. 

"Sakuta, itu tidak benar, kan? Ini tidak mungkin terjadi... Tidak pada Mai!" 

Kaede tercekik. Jelas dia masih belum menerima berita itu. Dia terus berbicara sampai 
emosi menguasai dirinya. Kata-kata mengecewakannya, dan dia larut dalam air mata. 
Menangis dan terisak, seperti anak kecil yang mengamuk. 

Setelah satu menit, ayahnya mengambil telepon kembali. 

"Sakuta, jika kamu menerima pesan ini, hubungi kami kembali. Tidak peduli apa yang Anda 
katakan, biarkan kami mendengar dari Anda. Kami akan menunggu." 

Dia menutup telepon. Ayahnya tidak pernah sekalipun bertanya apakah dia baik-baik saja. 
Dia tahu betul Sakuta tidak. Ayahnya bukan orang yang mengajukan pertanyaan tak 
berguna. 

Pesan kedua ditinggalkan pada 10:11. Dari Rio. 

"Azusagawa, kamu dimana?" dia bertanya, jelas menahan emosinya. "Kunimi dan aku 
khawatir. Kami akan datang nanti." 

Yang ketiga satu menit kemudian, dari Yuuma. 

"Sakuta? Saya tahu Futaba baru saja menelepon, tapi kami akan datang, jadi beri tahu kami 
jika Anda butuh sesuatu. Jika Anda ingin berbicara untuk alasan apa pun, jangan 
menunggu---telepon saya." 

Panggilan keempat adalah sore itu. Waktu menunjukkan 2:32. 

Dia juga mengenali suara ini. Itu adalah siswa tahun pertama dari sekolahnya yang bekerja 
di restoran yang sama dengannya: Tomoe Koga. 

"Itu Koga. Senpai...kau bisa bicara padaku. Saya tidak tahu apakah saya akan banyak 
membantu, tapi...saya bisa mendengarkan." 

Semakin dia berbicara, semakin tidak stabil suaranya. Kekhawatirannya jelas seperti siang 
hari. Dia tahu dia berusaha untuk tidak menangis. 



"Aku akan menelepon lagi. Mari kita bicara kalau kamu mau." 

Hidungnya terdengar tersumbat di akhir pesannya. 

"Pesan selesai," kata mesin penjawab. 

Keheningan mematikan menyelimuti ruang tamu. 

Sakuta telah menatap lekat-lekat tombol itu selama ini. Dia menekannya lagi. Hanya ada 
empat pesan, tetapi riwayat mesin telah mencatat lebih banyak panggilan. Sepuluh 
semuanya. Setengah dari nomor ayahnya. Sisanya dari Rio dan Yuuma. 

"Maaf," katanya. "Aku sudah membuat kalian semua mengkhawatirkanku." 

Dia tidak secara sadar memutuskan untuk mengatakan itu. Hatinya tidak ada di dalamnya. 
Itu hanyalah respons otomatis terhadap situasi yang dihadapi. 

Yuuma meraih lengannya dengan pegangan yang kuat. 

"Berhenti menjadi bodoh. Ayo." 

Dia menarik Sakuta ke pintu. 

"Ayo kemana?" 

"Ada banyak sekali foto dan video kecelakaan itu di internet," kata Rio. "Kamu ada di 
banyak dari mereka." 

"Oh." 

Sakuta terdengar yakin, tetapi pikirannya tidak mengikuti. Tidak peduli apa yang mereka 
katakan, hatinya tidak merespon, dan dia tidak berusaha untuk berpikir. 

"Semua orang mengatakan Sakurajima sedang berkencan dengan pacarnya ketika itu 
terjadi," geram Yuuma, melotot ke lantai dengan marah. "Mereka menyalahkanmu untuk 
itu." 

"Untuk saat ini, kamu tinggal bersamaku, Azusagawa. Media akan segera membanjiri 
tempat ini." Rio tidak menerima jawaban tidak. 

"......Oke." 

Sekali lagi, dia menjawab tanpa pemahaman yang nyata. 

Dia hanya tidak punya energi untuk berdebat. 

Sakuta benar-benar kehilangan semua kapasitas untuk berpikir sendiri atau tidak setuju. 



Dia hanya pergi dengan apa pun yang tampak paling mudah dan membiarkan chip jatuh di 
mana mereka mungkin. 

"Tapi aku harus memanggil Kaede dan Koga kembali..." 

Benang kesadaran terakhir yang tersisa menarik kata-kata itu darinya. 

"Aku akan berbicara dengan Koga," kata Yuuma. 

Ia menempelkan ponselnya ke telinga. Dia pasti langsung mengangkatnya. 

"Koga, ini Kunimi. Ya, aku di tempatnya. Jangan khawatir, dia bersama kita. Mm." 

Dia menjauh, berbicara. 

Rio sedang memuat Nasuno ke dalam gendongan kucing. Dia mengemas sekantong 
makanan kucing dan juga hidangan Nasuno. 

Ketika itu selesai, dia berkata, "Aku akan berada di kamarmu," dan menghilang tanpa 
menunggu jawaban. 

Beberapa menit kemudian, dia kembali dengan tas jinjing berisi pakaian cadangan. 

Rio telah tinggal di sini beberapa saat selama musim panas, jadi dia tampaknya memiliki 
pemahaman yang baik tentang di mana semuanya berada. 

"Telepon keluargamu saat bepergian," kata Yuuma, menutup telepon. Dia mengantongi 
telepon dan mengambil kandang Nasuno dan kantong plastik berisi barang-barang kucing. 
"Ayo pergi." 

Dia memberi Sakuta dorongan ke arah pintu. Sakuta mengikuti seperti seseorang menarik 
talinya. 

Mereka memakai sepatu mereka sementara Rio memeriksa bahwa semua jendela tertutup 
dan terkunci. Dia mengambil kunci pintu dari Sakuta, dan dia dan Yuuma pergi ke aula di 
depannya. 

Langit gelap. 

Malam sudah di sini. 
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Ketika mereka sampai di rumah Rio, dia berkata, "Jangan khawatir, orang tuaku tidak akan 
pulang sampai setelah Tahun Baru." 

Sesuai dengan kata-katanya, beberapa hari berikutnya, tidak ada tanda-tanda keduanya. 



Ayahnya bekerja di rumah sakit universitas, jadi dia menyewa kamar di dekatnya. Ibunya 
mengelola toko pakaian yang bekerja dengan banyak merek luar negeri, dan dia sering 
bepergian ke Eropa, menyimpan stok. 

Ini berarti Sakuta bisa tinggal di Rio tanpa mengkhawatirkan apa yang dipikirkan orang 
lain. Dia menghabiskan waktu dalam keadaan linglung. 

Satu hal yang berhasil dia capai adalah panggilan ke ayahnya dan Kaede. Dia akan memberi 
tahu mereka di mana dia berada dan memperingatkan mereka bahwa hal-hal bisa menjadi 
buruk di sekitar apartemen mereka, dan Kaede harus tinggal bersama kakek-nenek mereka 
untuk sementara waktu. Rio telah berdiri, mengingatkannya apa yang perlu dia katakan. 

Dan mereka telah mengambil kata-katanya untuk itu. 

Ternyata ketakutan teman-temannya itu beralasan karena keesokan harinya, ada sejumlah 
mobil berita yang terparkir di luar rumahnya. Yuuma pergi untuk memeriksa. 

"Ini bisa berlangsung beberapa minggu," katanya ketika dia datang untuk memeriksa 
Sakuta. 

Sakuta berada di sudut ruang tamu Rio yang luas, mendengarkan seolah-olah ini adalah 
masalah orang lain. Dia berada di karpet dekat jendela, menatap tanpa sadar melalui kaca. 
Dia menghabiskan sebagian besar waktunya di sini sejak kedatangannya. Rasanya tidak 
ada gunanya duduk di tempat lain. 

Dia tidak tahu kapan dia tidur dan kapan dia bangun. Dia mungkin belum tidur sama sekali. 
Dia hanya menatap ke luar angkasa, sesekali bereaksi terhadap rangsangan eksternal. Pada 
saat-saat singkat itu, sisa-sisa pikiran dan kesadarannya memungkinkan dia untuk 
mendapatkan kembali beberapa gagasan tentang identitas, untuk mengingat namanya 
sendiri. 

Sisa waktu dihabiskan seolah-olah dalam mimpi, terjebak dalam dunia fiksi di mana semua 
orang tahu bagaimana memainkan peran mereka. Sakuta sendirian duduk di sela-sela, 
tidak melakukan apa-apa. 

Tak satu pun dari itu terasa nyata. Tidak ada bagian dari dunia ini yang mungkin nyata. 

Rio tidak berusaha menghiburnya. Dia tidak pernah meletakkan basa-basi palsu padanya. 
Dia hanya mengatakan hal-hal biasa, sehari-hari. 

"Azusagawa, apa yang kamu inginkan untuk makan siang?" 

"Mandi sudah siap. Kamu duluan." 

"Mungkin sebaiknya kau berbaring sebentar." 

"Sepertinya cuacanya akan bagus besok." 



Bahkan jika dia tidak menanggapi, sikapnya tidak pernah berubah. Dia tidak pernah 
merasa kesal dan hanya mencoba untuk berada di sana untuknya. 

Dan dia mengambil tugas yang paling tidak menyenangkan. 

Malam tanggal dua puluh tujuh. Setelah makan malam. 

"Kebangkitannya malam ini rupanya. Keluarga saja," kata Rio, tampak muram. "Ada 
kebaktian di rumah duka di kota besok." 

"......" 

Dia tidak berhasil menanggapi. Bahunya mungkin sedikit berkedut. 

"Sekolah sedang menyuruh kita semua ke sana." 

"......" 

"Aku akan pergi dengan Kunimi." 

"......" 

Dia ragu-ragu. "Kau datang?" dia bertanya. Dia pikir penting baginya untuk memikirkan hal 
ini, tidak peduli seberapa sulit baginya untuk mengatakannya. 

"Saya tidak." 

Sudah begitu lama sejak dia berbicara, sepertinya kata-kata itu tidak keluar darinya. Suara 
itu seperti robot, tidak mengandung jejak emosi. 

"Oke. Kedengarannya seperti banyak rekan kerja akan berada di sana. Yang berarti banyak 
kamera, jadi..." 

Bukan karena itu dia mengatakan tidak. Dia pikir Rio tahu itu. Tapi dia menawarkan 
penjelasan yang berbeda justru karena dia mengerti . Dia dengan hati-hati berjingkat-
jingkat di sekitar alasan sebenarnya. 

"Tapi kamu---," dia memulai. Kemudian dia putus. "Tidak, tidak apa-apa." 

"......" 

"......" 

Untuk sementara, dia berdiri di sampingnya, tidak mengatakan apa-apa. 

28 Desember. Pagi hari upacara pemakaman Mai. Itu dingin dan mendung. Lapisan demi 
lapisan awan tipis menghalangi matahari. 



Yuuma datang untuk menjemput Rio tepat setelah tengah hari, dengan seragam. Rio juga 
memakai miliknya. Sakuta terbiasa melihat mereka dengan pakaian itu, tapi rasanya salah. 
Mungkin karena terlepas dari semua ini, Sakuta ingat bahwa ini adalah liburan musim 
dingin. 

"Um, Azusagawa...," kata Rio sebelum dia pergi. 

"......" 

Pada akhirnya, dia memutuskan untuk tidak menyelesaikan pikirannya. Sama seperti tadi 
malam. Satu-satunya perbedaan adalah kali ini dia dengan ragu mencoba lagi. 

"Azusagawa..." 

Sakuta angkat bicara, memotongnya. 

"Hati-hati." 

Dia memilih frasa yang menjelaskan bahwa dia tidak akan datang. Dia meludahkan kata-
kata itu, seperti dia menutupi telinganya, berniat untuk tidak mendengar apa pun yang 
mungkin dia katakan. 

"Oke," jawab Yuuma singkat. Dia dan Rio pergi. 

Sakuta memperhatikan mereka pergi, merasa sedikit lega. 

Ketika mereka sudah tidak terlihat, dia menutup pintu. Kemudian dia segera kembali ke 
tempatnya di ruang tamu. 

"......" 

Sakuta tahu apa yang coba dikatakan Rio. Jantungnya perlahan mulai bekerja kembali. 
Semakin banyak waktu berlalu, semakin dunia nyata mencoba memanggilnya kembali. 
Itulah mengapa dia bisa mengetahui apa yang tidak diucapkan Rio. 

Anda harus mengucapkan selamat tinggal. 

Sesuatu seperti itu. 

Bahkan memikirkan kata-kata itu seperti pekikan jahat yang menusuk otaknya. Itu secara 
fisik memberontak. Darahnya seperti mendidih. Dia tidak bisa bernapas. Dia bisa 
merasakan empedunya naik saat sesuatu menggerogotinya dari dalam. 

Sakuta mengangkat suaranya dalam penyangkalan. "Aku tidak mau...!" 

Dia berteriak untuk melindungi dirinya sendiri. 

"Kenapa aku harus ?!" 



Menolak gagasan itu membantunya mencegah emosi yang mengancam akan menguasai 
dirinya. Dia berjongkok membela diri dan meringkuk pada dirinya sendiri, mundur lebih 
jauh ke dalam cangkangnya. 

Dia menarik bahu, punggung, leher, dan lututnya. Bahkan jari-jarinya mengepal. Mereka 
sangat erat hingga tinjunya terluka. Kukunya menancap di telapak tangannya, 
meninggalkan bekas merah. 

Ini adalah satu-satunya cara dia bisa menahan penderitaan yang menerpa dirinya. Dia tetap 
seperti itu, bertahan, sampai saat itu berlalu. Detik, menit, mungkin jam. 

Erangan yang tidak dapat dipahami merembes dari tenggorokannya. 

"Aku seharusnya..." 

...meninggal dalam kecelakaan itu. 

Dia baru setengah jalan ketika sebuah suara wanita menyela. 

"Di sinilah pemakamannya diadakan." 

Bukan suara yang keras. Lembut, seperti percakapan di perpustakaan. 

Speakernya ada di TV di ruang tamu. Nasuno sedang bermain dengan remote di atas meja. 

"Berhenti..." 

Sakuta merebutnya darinya. Jarinya bergerak ke tombol hijau, mencoba mematikan TV, 
tapi...dia tidak menekannya. tidak bisa. 

Gadis yang ingin dia lihat lebih dari apa pun ada di layar. 

"Pada sore yang hujan ini, banyak orang berduyun-duyun ke pemakaman Mai Sakurajima." 

Saat reporter berbicara, kamera menunjukkan ibu Mai memegang foto peringatannya. Mata 
Sakuta terkunci di wajah Mai. 

Ada banyak bunga yang sudah ditempatkan di stand. yang putih. Dia tidak tahu mereka 
dipanggil apa. 

Kamera mundur, menunjukkan seluruh tempat. Tempatnya besar, tapi sudah penuh sesak 
dengan deretan pelayat. Sepertinya ribuan telah muncul. 

Seorang pria dalam setelan pemakaman melangkah ke depan tribun. Seorang sutradara 
film terkenal, yang bahkan Sakuta kenali saat melihatnya. 

Suaranya bergetar, dia mulai membacakan pidato peringatan. 



"Mai Sakurajima. Mai---aku bisa memanggil namamu, tapi kamu tidak akan pernah 
menoleh ke arahku sambil tersenyum lagi. Kami berpisah, menantikan waktu berikutnya 
kami akan bekerja sama, dan itu lebih menyakitkan bagi saya daripada yang bisa saya 
ungkapkan bahwa ini adalah bagaimana kami bertemu lagi. Anda baru berusia enam tahun 
ketika kami pertama kali bertemu. Bahkan saat itu, Anda sudah menjadi aktris. Saya tidak 
akan pernah melupakannya." 

Dia terus berhenti, melawan emosinya. Dia berusia enam puluhan, tetapi suaranya 
tersedak oleh air mata. Pada saat pidatonya berakhir, mereka mengalir di wajahnya. Dia 
tidak ingin mengucapkan selamat tinggal. Setiap bagian dari dirinya membuatnya jelas. 

Dan itu bukan hanya sutradara. 

Seluruh aula diliputi kesedihan atas kehilangan yang tak terduga dan terlalu cepat ini. 
Tidak ada pelipur lara yang bisa ditemukan. Itu sangat jelas, bahkan melalui layar TV. 

Pidato berikutnya datang dari seorang aktris veteran, yang memerankan ibu Mai di 
sinetron pagi saat Mai masih kecil. Pada saat dia mencapai mikrofon, dia sudah menangis, 
dan memberikan komentar yang masuk akal pada saat itu jauh di luar jangkauannya. 

Kostarnya datang berlari untuk mendukungnya. Semua orang menangis, mengucapkan 
selamat tinggal pada Mai. 

Sakuta menontonnya seperti film. 

Mencoba meyakinkan dirinya sendiri itu hanya sesuatu yang terjadi di sisi lain layar yang 
tidak ada hubungannya dengan dia. 

Setelah menyiarkan layanan secara langsung untuk sementara waktu, TV memotong 
kembali ke studio. 

Penyiarnya adalah seorang pria berusia empat puluhan, dengan sungguh-sungguh 
mengawasi siaran di monitor. Di sebelahnya adalah seorang wanita yang menjabat sebagai 
pembawa acara dan deretan komentator budaya dan mantan politisi, semua menonton 
dalam diam, kehilangan kata-kata. 

Jangkar menghela nafas pelan. Kamera menangkap sedikit air mata di matanya. Dia 
menarik napas panjang, berbalik ke arah kamera, dan mulai berbicara. 

"Saya yakin sebagian besar dari Anda sudah mengetahuinya, tetapi empat hari yang lalu, 
pada tanggal dua puluh empat Desember, Mai Sakurajima meninggal dalam kecelakaan 
tragis. Dia sudah berakting sejak kecil dan masih berusia delapan belas tahun." 

Pembina mengambil alih. 



"Mai Sakurajima pertama kali menjadi terkenal di drama pagi Kokonoe . Dia memenangkan 
pujian untuk bakat aktingnya dan muncul di banyak film dan acara TV. Saya yakin semua 
pemirsa kami mengenalnya." 

"Dia adalah nama rumah tangga," seorang pria di panel setuju. 

"Tentu saja," kata pembawa acara dengan anggukan. Pada titik ini, Sakuta akhirnya 
mengenalinya sebagai Fumika Nanjou, seorang reporter yang dia temui beberapa kali 
sebelumnya. Dia biasanya mengenakan warna yang lebih cerah, tetapi dia mengenakan 
setelan biru tua untuk acara itu. "Seperti yang telah dikonfirmasi oleh liputan layanan kami 
tanpa ragu, dia dipuja oleh rekan-rekan industri dan penggemarnya." 

"Benar sekali," kata pembawa acara. "Saya benar-benar bertemu dengan Mai untuk 
program yang berbeda selama syuting film terakhirnya di hari-hari sebelum kecelakaan. 
Syuting berlangsung di Kanazawa, Prefektur Ishikawa..." 

Dia berhenti, melihat ke atas dan berkedip beberapa kali. Kemudian dia meletakkan jari-
jarinya ke matanya, seolah melawan sesuatu. Merasakan mata Fumika padanya, dia 
berkata, "Aku baik-baik saja," dan pulih. 

"Permintaan maaf saya. Dia benar-benar... gadis muda yang manis," lanjutnya. "Sementara 
rekaman itu difilmkan untuk program yang berbeda, kami pikir kami akan mengubah 
rencana itu dan menunjukkannya kepada Anda sekarang, bersama dengan sorotan dari 
karier Mai Sakurajima. Jika kamu mau?" 

Dengan sinyal itu, layar menjadi hitam. 

Kemudian memudar dalam adegan dari sabun pagi yang telah memperkenalkan dunia 
pada Mai Sakurajima. Dia baru berusia enam tahun, menyeringai dari telinga ke telinga. 
Memainkan anak dewasa sebelum waktunya yang secara teratur melampaui orang dewasa 
di sekitarnya. Nakal tapi tidak pernah menyebalkan---orang tidak bisa tidak mencintainya 
karenanya. 

Dalam wawancara dari masa kejayaan aktris cilik, dia selalu menjawab pertanyaan dari 
pewawancara dewasa dengan ketenangan yang tidak pernah Anda harapkan dari 
seseorang yang masih di sekolah dasar. Ada jajak pendapat yang menanyakan para ibu 
aktor cilik mana yang paling mereka inginkan sebagai anak mereka, dan Mai berada di 
urutan pertama dengan telak. Ketika mereka bertanya tentang hal itu, Mai bercanda, 
"Sekarang saya benar-benar tidak bisa melakukan sesuatu yang nakal." Semua orang 
dewasa tertawa. 

Klip berikutnya adalah lompatan besar ke depan. 

Itu beberapa tahun kemudian, dan Mai sudah duduk di bangku SMP sekarang. Wajahnya 
telah matang, tidak meninggalkan jejak aktris cilik di belakang. 



Adegan itu dari film horor yang pernah dilihat Sakuta sebelumnya. Dia berperan sebagai 
gadis yang misterius dan rapuh. Cuplikan dari pembuatan menunjukkan sutradara berkata, 
"Dia bisa tersenyum hanya dengan matanya." 

Memang benar---dalam adegan demi adegan, Mai mampu memikat penonton hanya dengan 
tatapannya. Film ini sempat meluncurkan fase kedua karir Mai. 

Ini adalah potret kehidupan Mai dari waktu sebelum Sakuta pernah bertemu dengannya. 
Kembali ketika dia hanya mengenalnya sebagai aktris terkenal Mai Sakurajima. 

Klip lain membahas bagaimana dia mulai bekerja sebagai model fesyen, dan buku foto 
pertama yang dia rilis terjual dengan cepat. 

Dan kemudian dia mengejutkan dunia dengan mengumumkan hiatus. 

Baru kembali bekerja tahun ini. 

Dia menangani acara TV, film, iklan, pekerjaan model---dan semua orang mengira itu hanya 
rasa dari apa yang ada di depan. 

Saat narasi selesai, mereka mulai memutar cuplikan Mai yang difilmkan hanya beberapa 
hari sebelumnya. Itu dibuka dengan ekspresi kegembiraannya yang terbuka karena 
bertemu kembali dengan beberapa warga Kanazawa yang dia temui di lokasi. 

"Oh, Mai! Aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini!" kata wanita gemuk 
yang menjalankan toko teh. Dia memiliki senyum yang hangat dan ramah. 

"Saya tahu!" kata Mai. Dia kemudian menawarkan penjelasan yang membuat sedikit 
bayangan pada pria yang bersamanya. "Biasanya, kami memfilmkan hal-hal ini lebih dekat 
dengan rilis film, menjadikannya perjalanan kecil yang menyenangkan menyusuri jalan 
kenangan---tetapi di sinilah kami, bahkan tidak sebulan kemudian." 

"Maaf," kata pria itu. Dia adalah pembawa berita dari berita. "Kami diberitahu bahwa ini 
adalah satu-satunya celah dalam jadwal Anda---dan tentu saja, staf kami mengambil 
kesempatan itu." 

Tanpa ragu, dia mengatakan staf produksi bertanggung jawab atas waktu yang agak 
canggung. Mai dan pembawa acara bersiap-siap untuk pemotretan kedai teh. 

Adegan seperti itu biasanya tidak akan bertahan dari pengeditan terakhir, tetapi hari ini, 
mereka menggunakan segalanya. Bahkan ada rekaman mereka mendiskusikan siapa yang 
harus duduk di mana. Ini menunjukkan Mai dalam keadaan alaminya, dengan senyum yang 
tulus. 

Ketika mereka akhirnya duduk, mereka saling berhadapan. 

"Apakah kamu datang ke sini secara teratur selama pembuatan film?" 



"Setidaknya tiga kali seminggu." 

"Sesering itu?" 

"Sutradara sangat menyukai makanan manis. Dia sangat menyukai teh hijau anmitsu di sini 
tapi terlalu malu untuk datang sendiri, jadi dia selalu mengajakku. Berpura-pura seperti dia 
hanya menemaniku. " Dia tertawa bahagia. "Jadi aku menyuruhnya mengambil tab." 

"Omong-omong soal manisan, sepertinya mereka punya banyak suguhan untuk kita hari 
ini." 

Wanita gemuk itu menyajikan teh hijau anmitsu yang terkenal . Mai adalah ukuran biasa, 
tetapi jangkar mendapat jenis mangkuk yang biasanya disediakan untuk ramen. 

Ketika dia tampak terkejut, Mai berkata, "Itu yang ukuran plus. Favorit sutradara." 

Mereka mulai makan, berbicara seperti yang mereka lakukan. 

"Sudah beberapa bulan sejak kamu kembali bekerja---apakah ada yang terasa berbeda kali 
ini?" 

"Saya pikir saya lebih bersedia dan dapat menikmati setiap pekerjaan dengan 
kemampuannya sendiri." 

"Apakah kamu tidak menikmatinya sebelumnya?" 

"Saya tidak bermaksud--- Anda tahu saya melakukannya! Saya hanya tidak bisa bersantai 
dan bersenang-senang seperti sekarang. Saya memberi terlalu banyak tekanan pada diri 
saya sendiri." 

Mai memikirkan hal ini sebentar. 

"Saya kira cukup waktu telah berlalu. Alasan sebenarnya saya sangat stres saat itu adalah 
karena saya terus-menerus bertengkar dengan ibu saya, yang juga manajer saya. Aku 
berterima kasih padanya sekarang. Itu adalah kerja kerasnya yang memberi saya semua 
kesempatan itu dan membiarkan saya bertemu begitu banyak orang luar biasa." 

"Dan ibumu?" 

"Aku tidak akan mengakuinya secara langsung, jadi...ini harus dilakukan," katanya, dengan 
sengaja menghadap ke kamera. 

"Kita lihat saja apa yang dipikirkan sutradara kita," kata pembawa acara sambil tertawa. 
"Berbicara tentang relaksasi barumu..." 

"Ya?" 



"Apakah Anda pikir Anda lebih menikmati pekerjaan karena sesuatu yang baru dalam 
hidup Anda?" 

"......" 

Itu adalah pertanyaan utama, dan Mai memelototinya. Tapi dia dengan nyaman mencari di 
tempat lain saat dia memulai topik. 

"Maksudku, apa lagi yang bisa terjadi? Kau tahu maksudku, kan?" dia bertanya, hampir 
mengedipkan mata. "Tentu saja itu seseorang yang sangat spesial!" 

Mai menundukkan kepalanya, tiba-tiba sangat formal. "Saya tentu saja menyebabkan 
banyak masalah bagi semua orang," katanya. Berita tentang pacarnya telah menyebabkan 
hiruk-pikuk media. Pertunjukan pembawa acara telah meliputnya dengan sangat rinci. 

"Anda tidak bisa menyalahkan kami karena melakukan pekerjaan kami," kata pembawa 
acara. 

"Tidak, tentu saja tidak," Mai meyakinkannya. Senyumnya sopan dan tidak lebih. 

Biasanya, itu akan menjadi akhir dari topik itu. Hanya sedikit orang yang bisa mengorek 
lebih jauh ketika menghadapi kemungkinan kemarahan Mai. 

Tapi jangkar ini tidak mudah gentar. 

"Apakah menurutmu memiliki seseorang seperti itu telah mengubahmu?" Dia bertanya. 

Alih-alih menghindari pertanyaan itu, Mai mengakui, "Saya merasa itu benar-benar 
menyebabkan lebih banyak masalah." 

"Oh? Bagaimana?" 

"Saya mengatakan banyak selama konferensi pers. Ini semua adalah wilayah baru bagiku, 
jadi...aku tidak pernah yakin dengan diriku sendiri." 

"Betulkah? Mai, aku tahu kau membuatnya melingkari jarimu." 

"Kamu punya ide yang sangat aneh tentang aku." 

"Kamu aktris yang hebat, kamu bahkan lebih cantik secara pribadi---aku pikir aku tidak 
sendirian dalam berasumsi kamu memiliki anak laki-laki ini tepat di tempat yang kamu 
inginkan." 

"Yah, aku tahu." 

"Saya pikir begitu!" 

"Tapi kurasa akulah yang jatuh cinta di sini." 



Dia mengatakan ini seolah itu bukan apa-apa... dan tersipu sesaat kemudian. 

"Apa-?" 

Jangkar hampir meludah tetapi mengubahnya menjadi batuk pada saat terakhir. 

Mai memulihkan ketenangannya dan bersandar ke kursinya. Seolah mengingat kamera, dia 
menoleh ke arah mereka. 

"Anda pasti harus menggunakan ini," katanya. Kemungkinan sutradara duduk di luar layar. 

Senyumnya ini tulus. 

Senyum penuh kehidupan. 

Dan dengan itu, layar memudar menjadi putih. 

Tidak ada apa-apa selain putih. 

Kata-kata In memoriam muncul, dan kemudian layar menjadi kosong. 

Sehitam seolah Sakuta telah mematikan TV. 

Kemudian wajah menangis muncul di layar. 

Bukan aktor. 

Bukan potongan iklan. 

TV tetap gelap. 

Dia tahu wajah yang melihat ke arahnya. 

Bagaimana tidak? 

Itu adalah bayangan Sakuta. 

Air mata mengalir dari kedua matanya, menuruni pipinya... 

Diam-diam menetes ke pangkuannya. 

Dia tidak meneteskan air mata setelah kecelakaan, di rumah sakit, atau ketika dia 
mendengar hasil operasinya. Tidak seorang pun setelah ibu Mai mengejarnya, atau ketika 
dia mendengar isak tangis Nodoka. Bahkan ketika dia sendirian, Sakuta tidak menangis. Dia 
tidak bisa. 

Empat hari telah berlalu, dan itu baru memukulnya sekarang. 



Baru sekarang itu menyusulnya. 

Melihat Mai bertingkah begitu normal memaksanya untuk menghadapi kenyataan. Dia 
tidak punya pilihan selain mengakui betapa berharganya saat-saat itu---dan betapa dia 
tidak akan pernah memilikinya lagi. 

Dia akhirnya harus mengakui apa yang selama ini dia tolak. 

"Kami melakukan semua yang kami bisa. Belasungkawa." 

Dia sudah tahu sejak dokter mengucapkan kata-kata itu. Pengetahuan itu telah ada di 
dalam dirinya selama ini. Dia sudah sangat menyadari apa yang telah mencoba untuk 
mencakar jalan keluar. 

Dia tahu apa namanya. 

Sakuta tahu. 

Semua orang tau. 

Setiap orang yang hidup tahu. 

Ini adalah kesedihan. 

Itu perlahan naik, menghadapinya. 

Dia mencoba untuk tidak melihatnya, tetapi benda itu menjangkau dan mengancam akan 
menelannya. 

Jadi Sakuta berteriak keras. 

"Pergilah!" 

Dia melompat berdiri dan berbalik. Menutup telinganya untuk menghalanginya. Itu tidak 
cukup. Dia berlari keluar dari ruang tamu dan masuk ke aula, hampir terjatuh di pintu 
masuk, tetapi kemudian memakai sepatunya dan keluar dari pintu. 

Dia tidak berani menghadapi kesedihan ini. Dia bahkan tidak bisa mengakui itu ada. 
Menghadapinya secara langsung adalah hal yang mustahil. 

Mengakui itu berarti mengakui bahwa Mai sudah mati. Dengan menyangkal adanya 
kesedihan, Sakuta berusaha menyangkal fakta kematian Mai. Untuk akan kematiannya 
keluar dari keberadaan. 

Dia harus lari. 

Sejauh yang dia bisa, jauh dari rumah Rio, keluar dari lingkungannya. 



Masih ada sisa salju di tepi jalan. 

Salju yang turun hari itu. 

Itu membangkitkan ingatan tentang kecelakaan itu dan mengirimkan badai yang 
menerjang dadanya. 

Sebuah serak tanpa kata lolos darinya. 

Dia menyeka air matanya dan berlari, mencoba meninggalkan kesedihannya. 

Nafasnya tersengal-sengal. 

Paru-parunya menjerit. 

Kakinya hampir menyerah. 

Tapi Sakuta terus berlari secepat yang dia bisa. 

Jika kesedihan menimpanya, semuanya akan berakhir. 

Jika itu mencengkeramnya, maka Mai pergi selamanya. 

Keyakinan tunggal itu mendorongnya maju. 

Selama dia tidak menerima kematiannya, maka Mai masih hidup. 

Itulah yang ingin dia pikirkan. 

Lebih dari segalanya, dia berharap itu menjadi kenyataan. 

Berpegang teguh pada khayalan itu adalah satu-satunya yang tersisa. Tidak ada pilihan lain. 
Dia harus melakukan apa yang dia bisa untuk melindunginya. 

Tapi dia tahu semua itu tidak nyata. 

Karena dia tahu lebih baik, dia harus menyangkalnya. 

Karena dia tahu lebih baik, dia harus lari. 

Pasir menyambar kakinya dan menjatuhkannya. Pantai menangkapnya dengan lembut. 

Dia tidak ingat apa-apa tentang lari itu. Tapi dia tahu ombak ini dan bau asin dan angin laut. 

Ketika dia membuka matanya, dia berada di pantai di Shichirigahama. 

Dia berjalan di pantai ini bersama Mai. Melihatnya keluar jendela setiap hari. Begitu banyak 
kenangan di pasir ini. 



"......" 

Air mata yang dia tahan mengalir lagi. 

Dia harus pergi, tapi dia terlalu lelah untuk berdiri. Terlalu usang. Dia terengah-engah. 
Tampaknya tidak menjadi lebih baik. 

Dia sangat menyedihkan, sangat sedih. 

"...Tolong," dia serak. Suaranya dipenuhi dengan emosi mentah. "Seseorang siapa pun..." 

Dia menggigil kedinginan. Saat itu akhir Desember, dan angin laut membuatnya kedinginan 
sampai ke tulang. Dia hanya mengenakan baju olahraga olahraganya. Terlalu kurus untuk 
melindunginya dari elemen. 

"Seseorang, selamatkan Mai!" 

Tidak menyadari hawa dingin, Sakuta berteriak ke laut. 

"Tolong!" 

Memohon. 

"Selamatkan dia!" 

Memukulnya dengan semua yang dia rasakan. 

"Aku akan melakukan apa saja! Simpan saja Mai! Selamatkan dia! Ku mohon!" 

Tapi tidak ada yang menjawab. Tidak ada yang datang. 

"Selamatkan dia... Bantu dia... Aku mohon..." 

Dia tahu tidak ada yang bisa mengabulkan keinginan ini. 

Tapi hanya itu yang bisa dia lakukan. 

"Aku akan...aku akan melakukan apapun! Bawa saja Mai kembali padaku!" 

Kesedihan telah menyusul Sakuta, dan sekarang itu mencekiknya. Dia ditarik lebih dalam 
dan lebih dalam ke pusaran kegelapan, menghancurkan hatinya. 

Dia telah kehilangan segalanya. Sakuta bisa merasakan dirinya hancur. 

diperas. 

Hanya sekam yang tersisa. 



Tidak ada cahaya harapan. 

Keputusasaan adalah satu-satunya yang bisa dia lihat. 

Itu tidak lama sebelum dia bahkan tidak bisa melihatnya. 

Tapi dia bisa mendengar satu suara. 

Langkah kaki di atas pasir. 

Mereka mendekat dan berhenti di depannya. 

"Berdiri, Sakuta," sebuah suara lembut memanggil. 

"......" 

Awalnya, dia tidak mempercayai telinganya. 

"Menyelamatkan Mai adalah tugasmu." 

Ini tidak mungkin nyata. 

"Kau tahu aku benar." 

Itu tidak mungkin. Ini tidak terjadi. 

Tapi pikiran bawah sadarnya tahu yang sebenarnya, dan meskipun kelelahan, dia 
mengangkat kepalanya. 

Gaunnya berkibar tertiup angin. 

Senyumnya yang hangat. 

"...Bagaimana?" 

Angin sepoi-sepoi merenggut bisikannya. 

"Bagaimana kabarmu di sini, Shouko?" 

Dia tidak mengerti. Itu tidak masuk akal, tetapi seluruh tubuhnya gemetar. Bukan karena 
kedinginan atau kesedihan. Tapi karena Shouko besar ada di sini. Fakta sederhana itu 
membuatnya gemetar karena gembira. Air mata mulai mengalir lagi. 





 



"Oh! Anda belum mendengar." 

"Mendengar apa...?" 

Agar Shouko kecil dapat bertahan dari kondisinya, dia harus menjalani transplantasi. 
Tetapi Sakuta seharusnya menjadi donor --- dan dia tidak mati. Dia berasumsi bahwa masa 
depan Shouko yang terkutuk itu juga ... tapi di sini dia ada di depannya. Dia masih ada. 

"Ini di sini ..." katanya, meletakkan tangannya di dadanya seperti sedang menggendong 
sesuatu yang berharga, "... adalah hati Mai." 

"?!" 

"Itu tidak diumumkan secara resmi, tapi...pada hari kecelakaan Mai, secara kebetulan...dia 
menjadi donorku." 

"...Mai adalah milikmu..." 

"Ya." 

"Dia punya kartu juga?" 

"Dia melakukanya." Shouko mengangguk. 

"T-tapi kemudian... masa depan berubah?" 

Awalnya, itu adalah hati Sakuta. 

"......" 

Ini, Shouko tidak menjawab. Dia tidak berpikir dia bisa. Jika Shouko ini ada karena hati Mai, 
maka dia adalah Shouko yang berbeda dari orang yang menerima Sakuta dan menjalani 
kehidupan yang berbeda. 

Bisakah dia menyebut mereka orang yang sama? Tapi sebelum dia sempat bertanya, 
Shouko menjatuhkan bom. 

"Datang. Kita harus menyelamatkan Mai." 

"...Ayo...di mana?" 

"Jelas---ke masa lalu!" 

"......Kami-" 

Sebelum dia bisa mengatakan "tidak bisa," katanya, "Kita bisa." 

Dia menatapnya tepat di matanya. 



"Dengan siapa kamu berbicara, Sakuta?" 

Tentu saja dia menganggap itu lucu. Dia benar sekali, tentu saja. Shouko berada di sini 
sama sekali membuktikan perjalanan waktu itu mungkin dalam beberapa bentuk. 
Kehadirannya membuktikan apa yang dia katakan adalah nyata. 

"Jangan khawatir. Serahkan ini padaku." 

Dia mengulurkan tangannya, tampak seperti dia baru saja memikirkan lelucon terbaik yang 
pernah ada. 

Sakuta menggelengkan kepalanya. 

Kemudian dia berdiri dengan kekuatannya sendiri. 

"Itu Sakuta-ku!" 

Dia menyeka air matanya. 

"Sekarang ikut aku," kata Shouko. 

Senyumnya tampak benar-benar puas. 
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Dia punya banyak pertanyaan untuk Shouko. 

Atau dia merasa harus melakukannya. 

Tetapi ketika dia mencoba untuk memasukkannya ke dalam kata-kata, tidak ada yang 
keluar. 

"......" 

Tidak dapat memecah kesunyian, dia hanya menatap punggung Shouko. 

Mereka berjalan di sepanjang pasir Shichirigahama selama beberapa menit. Kemudian 
Shouko menjauh dari ombak dan menaiki tangga. Dia mengikutinya ke jalan pesisir, Route 
134. 

Dia menekan tombol jalan, dan mereka menunggu sampai lampu berubah. Mobil-mobil 
mengalir di kedua arah, dari Fujisawa dan Kamakura, dalam jumlah yang sama. Lalu lintas 
menderu melewati mereka berdua. 

Akhirnya, lampu berubah menjadi hijau. Shouko mulai berjalan, jadi Sakuta mengikuti. Tiga 
langkah di belakang. 



"Keberatan jika saya berhenti di toko?" Shouko bertanya, sudah berbalik ke arah pintu 
masuk. Sakuta menunggu di luar, dan dia keluar semenit kemudian, dengan kantong plastik 
di tangan. 

Dari sana, mereka mengikuti lereng ke atas yang landai dan melintasi satu jalur. 

"Ini dia," kata Shouko, melihat ke atas ke sebuah bangunan besar. 

"......" 

Sakuta berhenti bersamanya, pemandangan yang sama tercermin di matanya. Yang dia 
lihat hampir setiap hari. 

Mereka berada di luar sekolah Sakuta, dekat gerbang depan SMA Minegahara. 

"Hoki!" kata Shouko. Sakuta hanya berdiri di sana sementara dia memasukkannya kembali 
ke dalamnya dan mendorong gerbang terbuka. 

Dia mendapatkannya cukup jauh untuk dilewati seseorang, lalu berkata, "Ayo," dan 
melangkah ke halaman sekolah, seolah dia tidak melakukan kesalahan. 

"......" 

Tidak dapat memaksa dirinya untuk menghentikannya, dia mengikutinya. 

"Jangan khawatir---itu akan baik-baik saja." 

"......" 

"Layanan Mai hari ini, jadi sekolahnya kosong." 

Dia tidak bertanya, tapi dia tetap menjawab. 

"Dan jika ada yang melihat kami, yah---kau adalah siswa di sini! Dan saya seorang tawas. 
Kami berada di sini bukan masalah." 

Dia benar-benar tampak percaya diri. 

Shouko membuatnya terdengar seperti dia akan mengikuti ujian masuk Minegahara, 
bersekolah di sekolah menengah di sini, dan akhirnya lulus. Tapi itu semua di masa depan. 
Belum ada satupun yang terjadi. 

Jika seseorang menangkap mereka, dan dia mengoceh tentang itu, itu hanya akan 
membuatnya tampak lebih mencurigakan. 

Dia yakin Shouko sangat menyadari hal itu, tapi dia tidak terlihat ragu sama sekali. Dia 
melihat lurus ke depan, langsung menuju tujuannya. Dia masih tidak tahu ke mana mereka 



pergi. Tapi setelah satu menit, menjadi jelas tujuan mereka berada di dalam gedung 
sekolah. 

Mereka mengelilingi gedung untuk mencapai halaman; kemudian Shouko membuka 
jendela lab sains dari luar dan naik ke dalam. Rio pernah memberitahunya tentang jendela 
dengan kunci yang rusak sebelumnya. 

Sambil membawa sepatu mereka, mereka menuju ke aula yang kosong. 

Lampu padam. 

Beberapa cahaya merembes masuk dari luar, tetapi pancaran bohlam merah di atas alarm 
kebakaran tampak sangat terang. 

Itu meresahkan. Tidak wajar. Aula yang dia jalani setiap hari sekarang tampak sangat asing. 
Dan memiliki Shouko di sini bersamanya, tiga langkah di depan, hanya memperkuat kesan 
ini. 

Setengah dari dirinya yakin dia sedang bermimpi. 

Dia merasa sulit untuk percaya Shouko itu nyata. 

Tetapi separuh lainnya tahu ini benar-benar terjadi. 

Perasaannya tidak mengikuti. Emosinya tertinggal di belakang kesadarannya. Tiga langkah 
di belakang. Sama seperti jarak antara mereka berdua. 

Dia bisa mengejar jika dia mencoba. Shouko tidak berjalan cepat. Menutup celah itu akan 
mudah. 

Tapi Sakuta tidak. Dia tidak bisa. 

"......" 

Dia takut jika dia mengalihkan pandangannya darinya, dia akan menghilang. 

Jadi dia hanya mengikutinya, mata terkunci di punggungnya. 

Langkah kaki mereka bergema. Sakuta tidak tahu ke mana mereka pergi. Dia hanya 
membuntutinya, seperti anak kecil yang mengikuti piper dalam dongeng. 

Ini tidak berlangsung lama. 

Sakuta menghentikan langkahnya. Secara sadar, tapi bukan karena pilihan. 

Shouko telah berhenti, jadi dia juga melakukannya. 

"Sakuta," katanya, berbalik menghadapnya. Dia tampak tidak senang. 



"Apa?" 

"Mengapa kamu begitu jauh di belakang?" 

"Kau menyuruhku untuk mengikutimu." 

Dia menghela nafas panjang. 

"Biasanya, saya akan menganggap itu sebagai salah satu lelucon Anda, tetapi Anda benar-
benar bersungguh-sungguh?" 

Matanya memiliki celaan lembut. Tatapan yang mengatakan, "Pegang erat-erat, Sakuta." 

"Rasanya masih seperti sedang bermimpi," gumamnya. Alasan yang lemah. 

"......" 

"Apakah kamu benar-benar di sini, Shouko?" 

Bukannya dia meragukan matanya. Dan bukan karena dia tidak percaya dengan apa yang 
dia katakan. Itu saja tidak cukup untuk menghilangkan ketakutannya. Dia tidak bisa 
menghilangkan kesan bahwa dia akan menghilang dalam sekejap mata. Dan itu 
membuatnya sangat cemas. Dia tahu betul bagaimana hal-hal yang benar-benar penting 
bisa terlepas dari genggamannya...dan itu membuatnya ketakutan akan kemungkinan 
kehilangan lebih lanjut. 

"Apakah aku tidak terlihat nyata?" 

"...Aku tidak yakin kamu tahu." 

"Mengerti." 

Apa yang dia dapatkan, dia tidak tahu. 

"Silakan," kata Shouko, merentangkan tangannya. "Pastikan aku di sini." 

"......" 

Tanpa berkata-kata, dia mengambil langkah ke arahnya, lalu yang lain. Dan memeluknya, 
seolah itu adalah hal yang paling alami di dunia. 

"!" 

Shouko memancarkan kejutan tanpa suara. Sakuta tidak dalam kondisi untuk merespons. 
Dia bisa merasakan wanita itu menekannya. Lengannya melingkari tubuh rampingnya. Dia 
tampak begitu rapuh. Tapi dia bukan fatamorgana dan tidak akan lenyap dengan 
sentuhannya. Dia bisa merasakan beratnya. Dia solid dan nyata. Sekarang setelah dia 
memeluknya, dia tidak pernah ingin melepaskannya. 



"Kamu seharusnya tidak menganggap lelucon itu serius," seraknya. 

"Aku tidak punya selera humor hari ini." 

Dia mulai menyadari kehangatannya. Kelembutan kulitnya. Denyut nadinya yang teratur... 
dari kehidupan yang telah diberikan Mai padanya. 

"Itu tidak sepertimu, Sakuta." 

"Tapi ini masih aku." 

"Itu mengkhawatirkan." 

"......" 

"Sakuta, apa yang kita lakukan selanjutnya?" dia bertanya dengan suara yang tidak masuk 
akal. 

"Menyelamatkan Mai...?" 

"Salah," katanya, bahkan sebelum dia bisa menyelesaikannya. 

"Salah bagaimana?" dia bertanya, secara refleks mengencangkan lengannya. 

"Oke, Sakuta, jika kamu menekan lebih keras, itu akan secara resmi dianggap curang!" 

Dia menekan nada yang tepat yang kamu gunakan untuk memarahi seorang anak kecil, dan 
Sakuta akhirnya melepaskannya. Dia mundur selangkah. 

"Salah bagaimana?" dia bertanya lagi. 

Dia samar-samar menyadari bahwa dia terdengar merajuk. Sekali lagi, seperti anak kecil. 

Dia mengatakan satu-satunya hal yang penting. Mereka menyelamatkan Mai. Sakuta telah 
mengikuti Shouko di sini untuk tujuan itu, untuk mencapai satu hal itu. 

"Itu semua salah. Setiap bagiannya." 

"Lalu apa yang kita lakukan?" 

Dia menjadi sedikit panas. Mungkin emosinya yang mati hidup kembali. Sakuta sedikit 
terkejut mengetahui bahwa dia masih memiliki banyak hal yang tersisa dalam dirinya. Tapi 
dia tidak bisa memikirkan itu sekarang. 

"Sakuta..." 

"......" 



"Kau akan bertemu dengan orang yang kau cintai." 

"......!" 

"Kau akan membuat orang yang kau cintai bahagia." 

"......" 

Dia tidak bisa berbicara. Kejutan itu segera memudar. Yang tersisa hanyalah pemahaman, 
meresap ke dalam dirinya seperti air ke dalam spons. 

"Dan jika kamu tidak punya selera humor, bisakah kamu membuat Mai bahagia?" 

"......" 

Kata-kata Shouko langsung ke inti masalah, dan itulah sebabnya dia tidak bisa menjawab. 

Itulah arti sebenarnya dari menyelamatkan Mai. Apa yang sebenarnya ingin dia lakukan. 
Itu tidak berakhir dengan menyelamatkan hidupnya. Tujuannya terletak jauh, jauh lebih 
jauh. Dan Shouko telah menjelaskannya dengan kata-kata yang bahkan seorang anak pun 
bisa mengerti. 

Jadi dia tidak bisa membuang waktu dengan panik. Atau menjadi takut. Dia harus tenang 
dan tenang. Untuk siap menghadapi apapun. 

Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Jika ada, itu kebalikan dari mudah. Tapi dia 
tidak bisa mengatakan itu tidak mungkin. Mengatakan "Saya tidak bisa" bukanlah pilihan. 
Itu karena dia mengenal seorang gadis yang melakukannya dan melakukannya sambil 
tersenyum. 

Dan dia berdiri tepat di depannya. 

Shouko adalah bukti hidup bahwa tidak peduli seberapa keras jalan di depan, Anda bisa 
melewatinya. Kehangatan senyumnya telah menyelamatkannya berkali-kali. Itu dilakukan 
sekarang. 

Dan pengetahuan ini berarti dia tidak bisa mengklaim bahwa itu tidak bisa dilakukan. tidak 
akan. 

"Kau luar biasa, Shouko," katanya sambil mencoba mengumpulkan senyum yang serasi. Dia 
masih mengalami kesulitan dengan itu. Beberapa hari terakhir telah meninggalkan pipinya 
yang kaku seperti beton. 

Shouko tampak geli. "Kamu lulus," katanya. "Hampir tidak." 

"Penilaian pada kurva." 



"Aku selalu lembut padamu. Apakah itu berita?" 

"Tidak, aku sangat sadar. Sejak pertama kali kita bertemu." 

Senyum Shouko sedikit goyah. Shouko yang dia bicarakan adalah Shouko yang berbeda, 
Shouko dari masa depan yang berbeda. Reaksinya membawa pulang fakta bahwa masa 
depan telah benar-benar berubah. Pengingat yang menyakitkan bahwa masa depan di 
depan mereka adalah masa di mana Mai tidak ada. Tapi rasa sakit itu sangat memotivasi. 

"Jadi kemana aku mengikutimu?" 

"Kami sudah di sini." 

Shouko menatap tanda di atas mereka. Bunyinya N URSE'S OF OFFICE . 

Tentu saja, kantor itu kosong. 

Lampu neon padam. Mereka harus mengandalkan lampu mobil di Route 134, lampu jalan, 
lampu rumah, dan cahaya rembulan di atas. 

"Kenapa disini?" Dia bertanya. 

Shouko sedang berkeliling kantor, menjelajah. Pada satu titik, dia mengintip ke dalam 
lemari kaca yang penuh dengan persediaan medis. 

"Apa yang kita lakukan membutuhkan tempat tidur." 

"......" 

"Ah! Apakah pikiranmu langsung menuju ke selokan?" 

Sambil menyeringai nakal, dia pindah ke tempat tidur. 

"Tidak benar-benar mood...," kata Sakuta. 

"Itu tidak seru!" Shouko berkata, jelas tidak bermaksud demikian. Dia duduk di tempat 
tidur. Dia meletakkan minuman yang dia beli di toko di meja samping tempat tidur. 
Kemudian dia mengeluarkan beberapa cangkir kertas dan menuangkan dua minuman. 

Sakuta masih berdiri tak bergerak di tengah ruangan, jadi dia memberi isyarat padanya, 
menepuk tempat tidur di sampingnya. Itu adalah undangan yang jelas untuk duduk. 

"Tempat tidur bukan mesin waktu, kan?" dia bertanya, duduk di sebelahnya. 

"Sekarang itu terdengar lebih seperti dirimu yang sebenarnya," katanya sambil tertawa. 
"Tidak. Sayangnya, tidak ada mesin waktu." 



Dia menyerahkan cangkir kertas padanya. Dia telah berlarian dan banyak menangis, jadi 
dia sangat haus. Dia menerima minuman itu dan menenggaknya sekaligus. Dia mencicipi 
plum---disertai sensasi terbakar. 

"?! Shouko, ini..." 

"Soda plum dewasa," kata Shouko sambil tersenyum. Dia menyembunyikan kaleng kosong 
itu di dalam kantong plastik. Dia tidak melihat perlunya menekankan intinya. Dia sudah 
memolesnya, dan---mengingat situasinya---itu hampir tidak lebih dari lelucon yang tidak 
berbahaya. Sakuta memiliki hal-hal yang jauh lebih besar untuk dipikirkan. Ada begitu 
banyak yang perlu dia tanyakan. Dia akhirnya menetap. Mereka mungkin harus sampai ke 
inti masalah. 

"Jadi bagaimana saya bisa sampai ke masa lalu?" 

Jika dia ingin mencapai sesuatu, pertama-tama mereka harus menyelesaikan masalah itu. 
Dia tidak bisa menyelamatkan Mai atau membuatnya bahagia tanpa kembali ke masa lalu. 

"Masa lalu selalu tepat di samping kita." 

"......" 

"Di sana, dan di sana," kata Shouko sambil menunjuk. Tidak pada sesuatu yang khusus. Tapi 
Rio telah memberitahunya sesuatu yang sangat mirip sebelumnya, jadi dia tidak 
mempertanyakannya. 

"Tapi Anda biasanya tidak bisa melihatnya atau menjangkau dan menyentuhnya," 
tambahnya. 

"Aku bisa melihat dan menyentuhmu, Shouko." 

Dia membiarkan itu berlalu tanpa komentar. "Biasanya, hanya itu yang bisa kita lakukan 
untuk melihat masa kini. Kita tidak menyadari masa lalu dan masa depan ada di sekitar 
kita." 

"......" 

"Dan sulit untuk melihat apa yang tidak Anda ketahui ada di sana." 

Tapi Shouko melakukan hal itu. Telah dilakukan berkali-kali sebelumnya. 

"Tapi kamu sudah tahu, Sakuta. Anda tahu masa lalu dan masa kini tidak pernah jauh, dan 
bahwa saya datang dari masa depan." 

Dia melakukan. Dia tahu semua itu. Tapi hanya mengetahui itu tidak akan memungkinkan 
perjalanan waktu. Kalau tidak, siapa pun yang tahu kebenarannya bisa melakukannya. 



"Semua ini khusus untukmu, kan?" dia berkata. "Sindrom Remaja memungkinkan." 

Itu adalah dasar dari semua ini. 

Shouko telah menolak masa depan, dan Sindrom Remajanya, ironisnya, memungkinkannya 
mencapai masa depan ini. Keinginannya untuk tidak pernah tumbuh dewasa telah 
memperlambat dunia yang dia rasakan. Tetapi dalam hal relativitas, waktu bergerak lebih 
lambat semakin cepat Anda pergi --- dan sebagai hasilnya, Shouko yang tidak ingin tumbuh 
dewasa lebih cepat daripada Shouko yang tumbuh dewasa. 

"BENAR. Saya pikir itu akurat. Tapi meski begitu---itu tidak menjelaskan mengapa aku ada 
di sini." 

"Tidak?" 

"Saya kecil menderita Adolescence Syndrome karena ketakutannya tentang masa depan. 
Lagipula, dia secara fisik tidak dapat tumbuh tanpa transplantasi jantung." 

Matanya terkunci padanya, mengatakan sesuatu padanya. 

"Jadi...apakah Shouko yang sekarang--- Apakah Makinohara sudah menjalani operasi?" Dia 
bertanya. 

Jika itu benar, maka dia benar. Tidak masuk akal bagi Shouko di masa depan untuk berada 
di sini pada saat ini. 

"Ya dia punya." 

Matanya menegaskan itu. Dia berbicara perlahan, seolah mencoba menghubunginya. 

"Setelah operasi, saya bangun ... pada pagi hari tanggal dua puluh tujuh Desember." 

"......" 

Dia tidak perlu melihat jam. Itu sudah hari berikutnya. 28 Desember. Dan itu setelah 
matahari terbenam. Ketakutan Shouko kecil tentang masa depan seharusnya diselesaikan 
dengan keberhasilan transplantasinya. Penyebab yang mendasari Adolescence Syndrome-
nya seharusnya dihilangkan. 

"Lalu kenapa kamu ada di sini?" 

Jika Shouko kecil tidak lagi memiliki Adolescence Syndrome, maka logika menyatakan 
bahwa Shouko besar seharusnya tidak ada lagi. Namun dia jelas. 

"Saya percaya apa yang Anda dan saya anggap sebagai 'masa kini' sebenarnya adalah 'masa 
depan.'" 



"......" 

Butuh waktu lama baginya untuk memahami maksudnya. 

"Saat ini, kamu dan aku berada di masa depan," kata Shouko. "Kita mungkin berdiri di sini 
berbicara, tetapi ini sebenarnya bukan saat ini." 

"Itu tidak mungkin..." 

"Dan yang melakukan ini... adalah kamu, Sakuta." 

Tidak dapat memproses ini, dia hanya menganga padanya. 

"... Shouko, apa...?" 

Ini pasti semacam lelucon yang menyakitkan. Tapi Shouko terlihat sangat serius. Tidak ada 
tanda-tanda ejekannya yang biasa. Dia menahan tatapannya, berbicara dengan sabar. 

"Tidak membunyikan bel?" 

"...Bagaimana bisa...?" 

Dia tertinggal. Menolak ini seharusnya mudah. Tapi itu tidak. Mungkin sebagian dari 
dirinya sudah tahu. 

"Seperti yang aku lakukan, sebagian dari dirimu menolak masa depan." 

Hanya ada satu hal yang bisa membuatnya melakukan itu. Dan Shouko dengan lembut 
menuntunnya ke sana. 

Cahaya jawaban bersinar di depan. 

Jauh ke depan. 

Di lubuk hatinya yang terdalam. 

Dia menyipitkannya, dan itu mulai terbentuk. 

Dia benar. 

Dia telah menolak masa depan. 

Dengan sekuat tenaga. 

Dia tahu persis kapan. 

Begitu dia tahu itu adalah hatinya di Shouko besar. 



Dan ketika Mai mengetahuinya... 

"Pilihlah masa depan bersamaku." 

Ketika dia mengatakan itu... 

"Tetap bersamaku." 

Saat dia menangis di stasiun. 

"Aku ingin hidup." 

Saat dia berbicara dengan Shouko besar dan membiarkan gelombang emosi menguasai 
dirinya. 

Sakuta berharap 24 Desember, hari takdir, tidak akan pernah tiba. Dia tahu dia harus 
menemukan jawaban, tetapi sepanjang waktu dia berjuang melawan keengganannya 
sendiri untuk melakukannya. Dia telah mencoba menghadapi bagian dari dirinya yang 
tidak ingin membuat pilihan, dan dia pikir dia telah ... tetapi jelas tidak. 

Dan jika itu membuatnya menunjukkan gejala Sindrom Remaja yang sama seperti Shouko... 

"......" 

"Menemukannya?" 

"......" 

Dia tidak mengatakan apa-apa. Alasan terakhirnya menolak gagasan mengekspos dirinya 
seperti itu. 

"Aku tidak mau mengakuinya, tapi kami membutuhkanmu. Anda harus menghadapi 
kelemahan di dalam diri Anda, bagian dari diri Anda yang menolak apa yang akan terjadi di 
masa depan." 

"Shouko." 

"Percaya pada kelemahan itu adalah langkah pertama untuk mengakui bahwa Anda berada 
di masa depan. Dan jika ini adalah masa depan, maka Anda dapat kembali ke masa 
sekarang. Kembali dan selamatkan Mai." 

"......" 

Dia mengambil napas dalam-dalam. 

Dia melihat ke bawah ke cangkir kosong. 

Mengakui kelemahannya sendiri. 



Menjalankan kata-kata itu di benaknya membuatnya tertawa---yah, itu lebih seperti mengi. 

"Sakuta?" 

"Bagian itu mudah." 

Dia tidak memasang wajah berani, berbohong, atau bercanda. Dia benar-benar 
bersungguh-sungguh. Dia menemukan itu di dalam dirinya. Membayangkan dirinya 
menempel di dasar cangkir. 

"Tidak mungkin aku baik-baik saja dengan semua ini. Jauh lebih masuk akal untuk 
menganggap itu membuat saya berputar-putar. " 

Ide itu jauh lebih meyakinkan. Dia mengira dia menangani hal-hal lebih baik dari yang dia 
harapkan, jadi diberi tahu bahwa dia benar -benar tidak melakukannya agak melegakan. 

"Sisi dirimu itu benar-benar sesuatu, Sakuta." 

"Kau orang yang bisa diajak bicara, Shouko," katanya sambil tertawa kecil. "Tapi bagaimana 
tepatnya saya sampai ke masa sekarang?" 

"Akal sehat menentukan bahwa apa pun yang Anda lihat pastilah saat ini. Selama Anda 
terjebak oleh ide itu, Anda tidak dapat melakukan perjalanan ke waktu lain, tidak peduli 
seberapa dekat mereka." 

"Jadi...tinggalkan semua logika, kalau begitu?" 

"Anda perlu membuang logika atau alasan apa pun yang mencoba membatasi persepsi 
Anda tentang 'di sini dan sekarang.'" 

"Sekarang kamu terdengar seperti Futaba." 

"Yah, ya, aku mendapatkan semua ini darinya." 

Shouko membusungkan dadanya dengan bangga. 

"Futaba masa depan datang dengan hipotesis ini." 

"Jadi bahkan di masa depan, dia memberikan konsultasi tentang Adolescence Syndrome?" 

Itu adalah pemikiran yang lucu. Dia menyukainya. 

"Oke, jadi bagaimana cara membuang logika?" 

Dia pikir akal sehat akan melekat pada Anda apakah Anda memikirkannya secara sadar 
atau tidak. Itu tidak seperti Anda bisa membalik tombol di pikiran Anda untuk melepaskan 
diri darinya. Percaya bahwa masa lalu dan masa depan selalu dalam jangkauan 
bertentangan dengan semua akal sehat dan tampaknya secara inheren tidak mungkin. 



"Aku sudah memberitahumu itu." 

Jelas, dia ingin dia berpikir untuk dirinya sendiri. Dia pasti mengacu pada saat mereka 
pertama kali sampai di kantor perawat. Mereka tidak banyak bicara sebelum tiba di sini. 

Apa yang dia katakan? Dia mencoba mengingat. 

"......" 

Otaknya masih lamban, tetapi hal pertama yang muncul di benaknya terdengar seperti 
lelucon. 

"Maksudmu ... pergi tidur?" 

"Tepat! Cara terbaik untuk meninggalkan akal sehat adalah dalam mimpi." 

"Karena itu kantor perawat." 

Dia melihat ke tempat tidur di bawahnya. Ini jelas merupakan satu-satunya tempat di 
sekolah dengan salah satu dari ini. 

"Tapi... Shouko..." 

"Tidak ada tapi!" 

Dia mengibaskan jari telunjuk padanya. 

Sakuta menggelengkan kepalanya, menekan. 

"Bahkan jika aku bisa kembali ke masa lalu..." 

Jika dia menyelamatkan Mai, kemungkinan besar Shouko tidak akan memiliki masa depan. 
Fakta bahwa Mai dapat menggantikan Sakuta sebagai donor sudah sangat tidak mungkin. 
Masa depan di mana dia menyelamatkan Mai dari kecelakaan itu dan selamat darinya 
sendiri... bagaimana nasib Shouko dalam skenario itu? 

Dia bermaksud mengatakan semua ini dengan keras tetapi tidak bisa. Shouko tidak 
membiarkannya. Dia mengulurkan tangan dan mencubit pipinya. 

"Tidak ada tapi." 

"......" 

"Kamu tidak bisa meremehkanku sekarang!" 

Dia memarahinya lagi. Bibir mengerucut. Tapi matanya tertuju pada sesuatu yang lain: 
tangan kirinya, mencubit pipinya. Kilau di jarinya. Cincin perak sederhana. Semua 
perhatiannya langsung tertuju ke sana. 



"Oh...," kata Shouko, memperhatikan tatapannya. Dia dengan cepat menarik tangannya dan 
meletakkan tangannya yang lain di atasnya, hampir menyembunyikannya. Jari-jarinya 
menyentuh cincin itu. Dia memutarnya di tempat, seolah mengingatkan dirinya sendiri 
bagaimana rasanya. 

Big Shouko telah muncul berkali-kali sebelumnya tetapi tidak pernah dengan cincin. Tapi 
Shouko dari masa depan dimana dia selamat? Dia punya satu. Arti dari itu tidak hilang pada 
dirinya. Dan tentu saja, jika dia mengubah keadaan sekarang, masa depan itu juga akan 
berubah. Sama seperti ini, Shouko memiliki hati Mai, bukan hatinya. 

"Cincinmu..." 

"Selalu ingin menikah di perguruan tinggi." 

Dia menyeringai, seperti sedang berusaha menutupi momen canggung. Dan senyum itu 
mengkhianati kebahagiaan hidupnya, seperti kehangatan matahari musim semi. Namun di 
balik itu, ia menemukan nada kesedihan. 

"Yang kuinginkan, Sakuta," katanya, menatap melalui jendela ke laut, "adalah agar orang 
yang kucintai bahagia. Aku ingin dia tersenyum. Meski itu bukan untukku." 

"... Shouko." 

Mendengar namanya, dia berbalik dan tersenyum padanya lagi. 

"Saya sangat gigih." 

"......" 

"Sampai kamu bahagia, aku akan terus kembali dari masa depan untuk membantumu. 
Tidak peduli berapa kali diperlukan." 

Ada tekad yang tersembunyi di balik seringai nakal itu. Itu tidak sombong, tapi ada 
kekuatan yang tak terbantahkan untuk itu. Salah satu yang bersinar melalui kata-kata dan 
sikapnya. 

"Jadi berhentilah melawan dan berbahagialah." 

Apa ungkapan tanpa ampun. Tetapi pada saat yang sama---itu sangat Shouko. 

"......" 

"......" 

Ada keheningan singkat, diselingi dengan suara mobil yang lewat di Route 134. Dia tidak 
pernah memperhatikan suara itu ketika sekolah sedang berlangsung, tetapi tanpa suara 
lain, itu pasti menarik perhatiannya. 



"Shouko," katanya, mengambil keputusan. 

"Apa, Sakuta?" 

Dia telah memberinya ruang yang dia butuhkan. Jadi dia tidak ragu untuk mengatakan 
sisanya. 

"Aku akan membuat Mai bahagia." 

Itu keluar dengan mudah. 

"Ya, saya yakin Anda akan melakukannya." 

"......" 

"Hanya kamu yang bisa." 

"Jadi, ada sesuatu yang perlu aku katakan padamu." 

"......" 

Di sini, Shouko menggelengkan kepalanya. Matanya mengatakan tidak perlu. Tapi Sakuta 
tidak mau dibujuk. 

Shouko telah membuatnya menyadari sesuatu. 

Dan dia telah membuat keputusan berdasarkan hal itu. 

Dan dia berhutang pada Shouko untuk menjelaskan keputusannya. 

Kembali ke masa lalu hanya akan membuatnya---waktu. Mungkin dia akan menemukan 
cara untuk mencegah Mai agar tidak tertabrak oleh van itu, tetapi jika dia melakukannya, 
maka Shouko akan kehilangan donornya. 

Dan jika dia ingin membuat Mai bahagia, maka Sakuta juga tidak bisa ditabrak van. 
Kehilangan Mai telah membuatnya terlalu sadar akan betapa banyak kesedihan yang akan 
dialami oleh kematiannya sendiri. 

Dan dia tidak bisa melakukan itu padanya. 

Jadi dia harus mengatakannya. 

"Aku ingin kau hidup, Shouko." 

Suaranya yang tenang memenuhi ruangan perawat. 

"Dari lubuk hati saya, saya berharap Makinohara mendapatkan transplantasi yang dia 
butuhkan." 



"Oke." 

"Aku berdoa untukmu." 

Sedikit demi sedikit. 

"Aku berharap pada setiap bintang." 

Dia mengatakan padanya bagaimana perasaannya yang sebenarnya. 

"Aku tahu," katanya. 

"Tapi aku bukan dokter." 

"......" 

"Dan aku tidak memiliki kemampuan atau kekuatan khusus." 

"......" 

"Aku hanya anak SMA." 

"Kamu punya lebih banyak keberanian daripada kebanyakan dari mereka." 

Sebuah tawa kecil lolos darinya. Ini membuatnya sedikit lebih mudah bagi mereka berdua, 
pikirnya. Tapi setelah selesai, dia melanjutkan. Menumpahkan semua perasaannya dengan 
kata-kata. 

"Hanya itu yang bisa kulakukan untuk membuat Mai bahagia." 

"......" 

"Dan aku bahkan tidak bisa melakukannya dengan benar." 

Dia berhenti, emosi mencekik suaranya. Dia merasakan air mata mengalir, tapi sepertinya 
tidak tepat menangis di depan Shouko. Jadi dia melawan mereka kembali. Dia mendongak, 
menunggu panas di belakang hidungnya hilang. Dia tetap seperti itu selama sepuluh detik. 

"Jadi," katanya. "Itu berarti satu hal, Shouko." 

"Ya." 

"Aku tidak bisa melakukan apapun untukmu." 

Dia menatap matanya tepat saat dia mengatakannya. 

Ini adalah jalan yang dia pilih. 



Mungkin beberapa orang akan mengatakan itu adalah pilihan yang egois. 

Mungkin ada yang menuduhnya melakukan kesalahan. 

Mungkin beberapa akan mengutuk kurangnya moral. 

Tapi Sakuta baik-baik saja dengan semua itu. 

Egois, keliru, atau tidak bermoral---baiklah. 

Jika dia bisa membuat Mai bahagia, itu sepadan. 

"Sakuta, begitulah seharusnya." 

Dia memakai senyumnya yang biasa. Hanya ada satu perbedaan---senyumnya yang tanpa 
cacat itu basah oleh air mata. 

"... Shouko?" 

"Mm...?" 

Dia baru saja menyadarinya. 

"Kenapa aku...?" 

Dia menyeka air mata dengan jarinya. 

"Aku bersumpah aku tidak akan..." 

"......" 

"Kurasa mendengarnya dengan keras ... masih memukulku cukup keras." 

Shouko menawarkan alasan dalam ketakutan yang jelas tentang air matanya. Dia terus 
bersikeras bahwa dia baik-baik saja, seperti dia khawatir tentang bagaimana dia akan 
menerimanya. Dia tidak pernah terlihat sedih. Hanya sedikit malu dengan tangisannya. 

Dia berusaha bersikap keras demi dia, dan dia ingin mengatakan sesuatu, untuk 
memberitahunya bagaimana perasaannya. 

"......" 

Dia membuka mulutnya untuk melakukan hal itu tetapi akhirnya tidak mengatakan apa-
apa lagi. 

Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan untuknya. 



Dia sudah mengatakan semua yang harus dia katakan. Jadi dia menelan permintaan maaf 
dan rasa terima kasih dan hanya menonton, menunggu Shouko pulih. 

Air mata di jari-jarinya berkilauan di bawah sinar bulan. 

Cincin perak berkilauan di jari manis kirinya. 

"Satu hal terakhir," kata Sakuta, terlepas dari dirinya sendiri. 

"Ya?" 

"Ketika Anda kembali ke masa depan, sampaikan pesan kepada saya di masa depan." 

"......" 

"Katakan padanya, 'Jadikan pengantinmu yang manis menjadi orang yang paling bahagia di 
dunia.'" 

"......!" 

Untuk sesaat, Shouko tertangkap basah. Itu memberitahunya segalanya. Dia sudah 
menduga sebanyak itu, tapi sekarang dia yakin. Dia tidak sedang berbicara dengan Shouko 
Makinohara. Dia sedang berbicara dengan Shouko Azusagawa. 

"......Aku akan memastikan dia mendengarnya," kata Shouko, tersenyum lembut di sela-sela 
air matanya. Mereka menetes dari pipinya, dan dia tidak lagi berusaha untuk 
menghapusnya. Kali ini air mata kebahagiaan. 

Shouko berdiri. 

"Waktunya kamu berbaring, Sakuta." 

Untuk kembali ke masa lalu, dia harus meninggalkan akal sehat. Dan itu hanya bisa 
dilakukan dalam mimpi. Dia baru saja menjelaskan ini padanya. 

"Sejak itu terjadi... aku tidak pernah yakin apakah aku bangun atau tidak." 

Dia tidak yakin dia benar-benar tertidur. 

"Aku khawatir itu..." 

Tapi sebuah menguap mengganggunya. 

Kelopak matanya terasa berat. 

"Kau akan baik-baik saja," kata Shouko. 

Dia melihat ke arahnya. 



"Bagaimana bisa...?" 

Shouko semakin kabur. Sakuta merasa seperti dia telah menyela kata-katanya. Ini tidak 
normal. 

"Tidak ada yang perlu dikhawatirkan." 

Suaranya terdengar jauh. Dia tepat di sebelahnya, tapi sepertinya tidak. 

"Shouko...?" 

"Aku memastikan untuk memberi dosis minumanmu." 

Ada sebungkus obat tidur di tangannya. 

"Oh...oke...itu menjelaskannya..." 

Matanya terpejam dan dunia menjadi gelap. 

"Selamat malam, Sakuta." 

Merasa seperti ini pernah terjadi padanya sebelumnya, Sakuta merasakan pikirannya 
melayang ke dunia mimpi. 

"Pertama, cari seseorang yang bisa menemukanmu." 

Merenungkan arti dari kata-kata terakhir Shouko, Sakuta memulai perjalanan melalui 
waktu. 
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Angin dingin menerpa pipinya. 

Angin musim dingin, membawa aroma samar laut. 

Udara dingin itu menarik pikiran Sakuta kembali ke kesadaran. 

"......" 

Matanya tersentak terbuka. 

Hal pertama yang dilihatnya adalah langit-langit putih. Bermotif putih, dengan tanda abu-
abu berserakan di sana-sini. Dia mengenalinya sebagai langit-langit di sekolah, tetapi dia 
belum pernah melihatnya berbaring telentang sebelumnya, jadi pengalaman itu terasa 
baru. 

Dia berbaring di tempat tidur di kantor perawat. 

Dia duduk perlahan. Tempat tidur berderit di bawahnya, seperti tangisan makhluk liar. 

Diberi isyarat oleh aliran udara dingin, Sakuta membuka tirai dan mengintip keluar. 

"......" 

Pemandangan yang menyambutnya membuatnya berhenti di tengah jalan. 

Ada salju di luar jendela. Dari sekolah, dia bisa melihat salju turun di atas perairan 
Shichirigahama. Jatuh dengan lembut tapi cukup berat. 

Langit diselimuti awan tebal, tanpa tanda-tanda matahari. 

Mata Sakuta mengembara, mencari---sampai dia melihat rak di samping tempat tidur. Ada 
jam digital di atasnya. 

Layar menunjukkan 13:25 . 

Dan tanggalnya: 24 Desember. 

"Aku... benar-benar kembali?" 

Dia tidak meragukannya. Bukannya dia tidak percaya. Secara alami, inilah yang dia 
inginkan dari lubuk hatinya. 

Tapi sekarang setelah itu benar-benar terjadi, dia tidak bisa menahan perasaan heran. Pada 
saat yang sama, di bawah keterkejutan saat ini adalah keyakinan yang tumbuh. Dia merasa 
seperti udara dingin di kulitnya adalah penyebabnya. 



Dia ingat rasa dingin ini. 

Ingatan itu telah meresap ke dalam tulangnya. 

Udara musim dingin yang beku dan sarat salju. 

Udara yang dia rasakan hari itu . Hari ini, 24 Desember. 

Putihnya salju membuat dadanya sakit. Pemandangan noda darah Mai yang saljunya masih 
membara di kelopak matanya. 

Secara mental, dia tahu itu di masa depan, tetapi gelombang kepanikan muncul dari telapak 
kakinya. Berliku-liku di sekitar tubuhnya, membuatnya hampir tidak bisa bernapas. 
Rasanya seperti dia terangkat dari tanah. 

Dia senang bisa kembali sebelum kecelakaan itu. 

Tapi itu membawa stres---kali ini, dia benar -benar tidak boleh gagal. Dia harus menjaga 
agar Mai tidak tertabrak oleh van geser itu. Dan kebutuhan itu mendorongnya ke tempat. 

Dia melihat jam lagi. 

13:28 . _ 

"Aku benar tentang waktu, kalau begitu." 

Sakuta yakin dia akan kembali ke saat ini. Ini adalah ketika dia berada di rumah sakit. 
rumah sakit Shouko. 

Dan ibunya telah mengatur agar dia menemui Shouko kecil di ICU. Dia ingat menatapnya 
melalui kaca. Sebuah ruangan yang bersih, penuh dengan dengungan mesin. Tempat tidur 
yang dikelilingi oleh peralatan medis. Shouko muda tidur di atasnya, mati-matian 
berpegang teguh pada kehidupan. 

Dia baru lima menit di sana. 

Dia tidak benar-benar ingat pergi. Ingatan nyata berikutnya yang dia miliki adalah malam 
itu. 

Dia baru saja duduk diam di kursi di rumah sakit, tidak dapat memutuskan apa yang harus 
dilakukan. Dia menginginkan masa depan dengan Mai dan ingin Shouko juga memiliki 
masa depan, tetapi tidak ada cara untuk memiliki keduanya, jadi dia berhenti berpikir sama 
sekali. 

Jika dia memanifestasikan Adolescence Syndrome di beberapa titik, itu pasti saat itu. Tidak 
ada lagi yang masuk akal. Dan semua itu menyebabkan Sakuta kembali dari masa depan. 



"Itu pasti menumpuk ..." 

Sebuah suara bergema di seluruh kantor. Bukan milik Sakuta. Suara seorang wanita, dari 
suatu tempat di dekatnya. 

Perawat itu berdiri di dekat jendela yang terbuka. Seorang wanita berusia akhir tiga 
puluhan, mengenakan jas putih. Dia hanya berjarak tiga meter darinya. 

"Aku harus meninggalkan mobilku," katanya dan menutup jendela. 

Kemudian matanya menoleh ke arahnya. 

"......" 

Sakuta menegang secara naluriah. Dia tidak tahu berapa lama dia tidur di sini. Atau apa 
persepsinya tentang peristiwa itu. Jika dia baru saja muncul di tempat tidur tanpa 
sepengetahuannya, dia mungkin akan ketakutan. Dia butuh penjelasan yang bagus. Dia 
tidak bisa mengatakan dengan baik bahwa dia datang dari masa depan. Dia tidak akan 
pernah percaya itu. Dia akan khawatir jika dia melakukannya. 

Lebih baik menunggu dan melihat bagaimana dia merespons. Jika dia harus menjelaskan 
omong kosong, lebih baik mengikuti petunjuknya. 

Tapi rencananya datang kosong. 

"......" 

Perawat itu tidak mengatakan sepatah kata pun. 

Sakuta hanya beberapa meter jauhnya, tapi dia bahkan sepertinya tidak 
memperhatikannya. 

"......?" 

Itu tidak tampak aneh pada awalnya. Tapi saat dia bergerak memastikan setiap jendela 
terkunci, dia semakin dekat, dan kekhawatirannya meningkat. 

Dia berdiri tepat di sebelahnya, meraih kunci jendela. Dia pada dasarnya harus melawan 
Sakuta untuk mencapainya. Dan kemudian dia berjalan lurus melewatinya untuk kedua 
kalinya, kembali ke mejanya dan pemanas ruangan. 

Ini jelas aneh. Kurangnya reaksinya tidak normal. 

"Perawat?" katanya, meninggalkan keheningan. 

"......" 



Dia sepertinya tidak mendengarnya sama sekali. Dia sedang menulis sesuatu di jurnal 
kantor. 

"Perawat!" Dia mencoba lagi, lebih keras. Itu pada dasarnya adalah teriakan. Itu bergema di 
seluruh ruangan. 

"......" 

Tapi dia masih tidak berbalik dan menatapnya. 

Sepertinya dia tidak mengabaikannya. Setiap indikasi mengatakan dia benar-benar tidak 
bisa mendengarnya. 

Dia bergerak lebih dekat dan meletakkan tangannya di bahunya, memanggil lagi. 

Dia masih tidak melihatnya. Tidak menoleh ke arahnya atau merespon sama sekali. 
Sepertinya tidak merasakan berat tangannya di bahunya. 

"Apa di...?" 

Gelombang kejutan ini datang dari sensasinya sendiri. Tangannya bertumpu pada bahu 
perawat, tapi dia tidak bisa merasakannya. Bukan tekstur mantel putihnya, bukan panas 
tubuhnya, bukan hasil lembut kulitnya. 

"Apa yang sedang terjadi?" 

Dia mencoba meninggalkan kantor untuk mencari tahu. 

Dan tepat seperti yang dia lakukan, pintu terbuka. 

"Perawat, jarinya macet." 

Itu adalah teman Sakuta, Yuuma Kunimi. Dia mengenakan celana pendek dan T-shirt 
meskipun ada salju. Itu pasti untuk latihan basket. Dia bersama seorang anak laki-laki yang 
lebih muda yang memegangi jarinya. 

"Kunimi!" Sakuta menangis. 

"Ayo kita kompres itu," kata perawat itu. "Duduk." 

Yuuma juga tidak bereaksi. Tidak ada yang melakukannya. 

Bukan hanya perawat yang tidak bisa melihat Sakuta. 

Baik Yuuma maupun rekan satu timnya tidak bisa mendengar suara Sakuta. 

Tidak ada yang bisa melihatnya. 



Tidak ada yang bisa mendengarnya. 

Tidak ada yang memperhatikan sentuhannya. 

Sakuta benar-benar dalam masalah di sini. 

Mengapa ini terjadi padanya? 

Mencari jawaban, matanya beralih ke jendela. 

"......?" 

Saat itulah dia menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. 

"......" 

Setiap kali Yuuma atau perawat bergerak, bayangan mereka juga ikut bergerak. Tapi tidak 
Sakuta. 

Sakuta tidak memiliki bayangan sama sekali. 

Dia mengulurkan tangan dan menyentuh dirinya sendiri. Dia bisa melihat dirinya sendiri. 
Lihat dan sentuh. Dia bisa merasakan tubuhnya sendiri. 

Tapi tidak ada orang lain di sini yang memperhatikannya. Jika mereka tahu, setidaknya 
salah satu dari mereka akan berkata, "Apa yang kamu lakukan ?" Dia bertindak cukup aneh 
untuk menjamin itu. 

Menghadapi kesulitan ini, dua pikiran muncul di benak. 

Pertama, tepat sebelum dia kembali... 

Kata-kata yang Shouko katakan saat dia tertidur. 

"Pertama, cari seseorang yang bisa menemukanmu." 

Dia tidak tahu apa yang dia maksud dengan itu atau mengapa dia mengatakannya. 

Tapi sekarang dia bisa dengan aman berasumsi bahwa dia mengacu pada ini. 

Kedua, peristiwa yang tak terlupakan musim semi lalu. 

Mei, hari terakhir Minggu Emas, hari dia bertemu dengan gadis kelinci liar. 

Insiden yang mempertemukan dia dan Mai---dan salah satunya disebabkan oleh Mai's 
Adolescence Syndrome. 



Dia mengenakan kostum bunny-girl karena tidak ada orang lain yang bisa melihatnya---
persis seperti Sakuta sekarang. 

Rio telah membantunya saat itu. Bagaimana dia menjelaskannya? 

Dia menarik benang ingatannya. 

Hal pertama yang diingatnya adalah kucing setengah mati, setengah hidup di dalam kotak. 
Kucing Schrödinger. 

Dia ingat hal aneh tentang kelangsungan hidup kucing yang hanya ditentukan ketika Anda 
membuka kotak untuk memeriksanya. 

Rupanya, pada kuantum, tingkat mikro, partikel ada secara probabilistik, dan posisi pasti 
mereka di ruang angkasa tidak ditentukan---dan satu-satunya cara untuk menentukan 
lokasi mereka adalah dengan mengamatinya. 

Itu sepertinya menggambarkan keadaan Sakuta saat ini dengan sempurna. Setengah di 
masa depan dan setengah di masa sekarang---hanya ada dalam hal probabilitas. 

Sampai seseorang mendeteksinya, dia tidak akan benar-benar ada di timeline ini. Itu 
sepertinya aplikasi konsep yang paling mungkin. 

Dia merasa seperti dia memiliki pegangan pada hal-hal sekarang. 

Tapi siapa sebenarnya yang bisa mendeteksi dia? Jelas bukan perawat atau bahkan 
temannya di sini. Tak satu pun dari mereka bisa melihatnya. 

"Yo, Kunimi!" dia mencoba lagi, hanya untuk memastikan. 

"Aku akan kembali." Yuuma jelas tidak tahu Sakuta ada di sana. Dia tidak begitu banyak 
melirik ke arahnya. itu juga tidak seperti dia secara sadar memilih untuk mengabaikannya. 

Meraih bahu Yuuma dan mengguncangnya tidak membantu. Tidak ada yang berhasil 
dilewati Sakuta. Dan tidak ada yang Yuuma lakukan mempengaruhi Sakuta. 

Yuuma baru saja meninggalkan ruangan seperti tidak terjadi apa-apa. 

Tidak ada gunanya tinggal di sini. Sakuta mengikuti temannya keluar ke aula. Yuuma 
menuju ke gym, tetapi Sakuta pergi ke arah lain. Di lorong-lorong yang gelap dan sunyi---
kelas-kelas telah selesai untuk hari itu. Tidak ada yang berbalik untuk berteriak, "Jangan 
berlari di aula!" 

Itu hanya lari seratus yard. Mungkin hanya butuh sekitar selusin detik. 

Dia berhenti di luar lab sains. 



"Futaba!" teriaknya, menggeser pintu hingga terbuka. 

Dia berharap mendapat tatapan cemoohan. Untuk Rio berbalik dan melotot padanya 
sebentar, hanya untuk segera kembali ke eksperimennya. Kemudian menghela napas dan 
berkata, "Lebih banyak masalah?" 

Tapi tak satu pun dari keinginan itu menjadi kenyataan. 

"......" 

Satu-satunya suara di lab sains adalah air yang menggelegak di dalam gelas kimia. 

Dengan salju ini, tidak ada seorang pun di halaman. Tidak ada teriakan dari tim bisbol atau 
sepak bola. 

Tapi lampu di ruangan itu menyala, jadi Sakuta masuk dan menutup pintu di belakangnya. 
Dia merasa seperti itu menjadi lebih tenang. 

Dia mendengar sesuatu dalam keheningan. Satu suara lain, di suatu tempat di dalam 
ruangan. 

Dia melangkah ke meja eksperimen di dekat papan tulis dan menutup lampu alkohol, 
memadamkan api. Air mendidih mereda, hanya menyisakan suara seseorang yang perlahan 
bernapas. 

Rio tertidur lelap di atas meja. Menggunakan lengannya sebagai bantal, kepalanya 
bersandar lembut ke satu sisi. Dia hanya bisa melihat setengah wajahnya. 

Dia tampak lelah. Ada bekas air mata di pipinya. Dia tahu persis mengapa. Jawabannya ada 
di papan di depannya---di belakang Rio. 

Rumus rumit dan grafik misteri. Nama Azusagawa dan Shouko dan kata sekarang dan masa 
depan . 

Dia jelas telah menghapus dan mengulanginya berulang-ulang. Ada satu ton tanda setengah 
terhapus di papan, dan warnanya jauh lebih terang daripada warna hijau tua biasanya. Dan 
ada X besar melalui teori kerja yang dia miliki di sana sekarang. 

Tersebar di meja di sekelilingnya adalah buku-buku dari sekolah dan perpustakaan umum. 

"......" 

Itu membuat dia terengah-engah. 

Ini bukan untuk salah satu eksperimen klub Rio. 

Dia telah mencari jalan keluar. 



Mencoba menemukan cara untuk menyelamatkan Sakuta dan Shouko. 

Dia pasti telah mengerjakan ini sejak dia mengetahui bahwa itu adalah hati Sakuta di dalam 
Shouko besar. Dia mungkin akan pergi berhari-hari tanpa banyak tidur saat dia 
mengerjakan masalahnya. 

Sakuta terlalu fokus pada kekacauannya sendiri untuk menyadari betapa kerasnya Rio 
bekerja. Dia juga menderita, berjuang melawan takdir bersamanya. Menolak untuk 
menyerah sampai dia terlalu lelah untuk menunggu kopinya. 

Dan dia belum menemukan jawaban yang dia inginkan. 

"Terima kasih, Futaba." 

Dia bergerak di belakangnya dan menemukan mantelnya di dekat tasnya. Dia 
menyampirkannya di bahunya. 

"......" 

Dia tidak bangun. Jika itu sudah cukup untuk membangunkannya dan membuatnya 
memperhatikannya, dia akan melakukannya ketika dia masuk. 

Ketika dia meletakkan tangannya di bahu Rio, dia tidak merasakan apa-apa. Saat dia 
menyentuhnya, semua sensasi menghilang dari tubuhnya. Bukan hanya sentuhan, tapi rasa 
ukuran, panas, dan berat tubuhnya---semuanya hilang. 

"Bahkan tidak bisa bersenang-senang menjadi pria tak terlihat." 

Dia tidak berbicara dengan siapa pun secara khusus. Itu hanya dia yang mengeluh tentang 
semua hal dang itu. Komentar yang lewat ditulis dengan harapan bahwa mengatakan 
sesuatu akan mencegah rasa panik yang meningkat. 

Sakuta harus memikirkan cara untuk membuat seseorang melihatnya. Dan karena dia tidak 
bisa meminta bantuan Rio, dia harus melakukannya sendiri. 

Matanya tertuju pada tas Rio. Dan telepon di saku di atasnya. 

"Akan pinjam ini sebentar," katanya karena kebiasaan. 

Dia mulai memutar nomor, tetapi jarinya tiba-tiba gemetar. Sebelas angka ini adalah nomor 
ponsel Mai. Jika dia menekan tombol panggil, dia mungkin mendengar suaranya. Antisipasi 
menjadi lebih baik darinya, mengirimkan getaran dari kepala ke jari kakinya. 

Dia berhasil menekan tombol dan menempelkan telepon ke telinganya. 

"......?" 



Tidak butuh waktu lama untuk menyadari ada sesuatu yang salah. 

Dia tidak bisa mendengar apa-apa. 

Dia memeriksa layar. Perangkat menunjukkan panggilan yang sedang berlangsung. Tetapi 
ketika dia mendekatkannya ke telinganya, tidak ada yang berdering, tidak ada suara di 
ujung sana. Tidak ada statis samar dari panggilan yang diangkat. 

Dia menelepon lagi. 

"......" 

Hasil yang sama. 

Dia mencoba nomor yang berbeda. Nomor apartemen yang dia dan adiknya, Kaede, 
tinggali. Telepon rumah. 

Big Shouko tinggal bersama mereka. Dia seharusnya ada di sana. Dia berasal dari masa 
depan, jadi dia berharap dia bisa melihat dan mendengarnya. Dia memiliki banyak harapan 
dalam panggilan ini. 

Tapi seperti nomor Mai, itu bahkan tidak berdering. Panggilan tidak tersambung. Tidak 
peduli berapa kali dia mencoba, hasilnya tetap sama. 

"Oke, jadi telepon bukan pilihan." 

Dia membuka daftar kontak Futaba, mencari entri Mai. Dia tahu Mai dan Rio kadang-
kadang saling mengirim email, dan dia menemukan alamatnya terdaftar sebagai 
"Sakurajima-senpai." Dia mengetik, "Ini Sakuta," dan tekan kirim. 

"......" 

Tidak ada tanggapan. Telepon tidak bergerak sama sekali. 

Logikanya gagal di sini, tetapi jelas suara dan kata-katanya tidak sampai ke siapa pun. Dia 
terpaksa menerima ini sebagai fakta bahkan jika dia tidak mengerti mengapa. 

Mungkin dia benar-benar kucing di dalam kotak. 

Tutupnya tertutup rapat dan terkunci. Membanting ke dinding tidak menghasilkan apa-
apa. Tidak ada getaran atau suara yang mencapai dunia luar. 

Dia tidak punya cara untuk memberi tahu siapa pun bahwa dia ada. Yang bisa dia lakukan 
hanyalah menunggu seseorang membuka kotak itu. 

Dia merasa seperti Mai akan memiliki kunci. Tidak ada dasar nyata baginya untuk percaya 
itu, tentu saja. Hanya keyakinan bahwa dia akan mampu mendeteksi kehadirannya. 



Tapi Mai tidak ada di sini. Pada 24 Desember, dia berada di sebuah studio di kota, syuting 
adegan interior untuk filmnya. Dan Sakuta tidak tahu di mana studio itu. 

Jika telepon dan email tidak ada dalam gambar, dia tidak punya cara untuk 
menanyakannya sendiri. 

"Jadi aku dalam masalah besar, ya?" 

Sakuta menganggap ini adalah penilaian yang tenang dan akurat tentang kesulitannya. 

Satu-satunya waktu dan tempat dia yakin bisa bertemu dengan Mai adalah tepat sebelum 
kecelakaan itu. Dia tahu pasti bahwa dia akan berada di sana di depan Jembatan Benten 
pukul enam. Untuk menyimpan Sakuta timeline ini... 

"...Tapi itu bukan pilihan." 

Itu terlalu tidak pasti. Bahkan jika dia berhasil menemukan Mai di keramaian Natal, 
bagaimana jika dia tidak bisa melihatnya? Dia tidak bisa meninggalkan hal-hal sampai 
menit terakhir. 

Dan lebih buruk lagi, jika dia turun tangan untuk menyelamatkannya, tidak akan ada yang 
bisa menghentikan Sakuta dari garis waktu ini---Sakuta yang sekarang. 

Menurut apa yang dikatakan Rio sebelumnya, cara kerja kuantum berarti Sakuta masa 
depan dan Sakuta sekarang tidak akan pernah bertemu. 

Dengan kata lain, dia---Sakuta masa depan---tidak bisa menjadi orang yang menghentikan 
dirinya di masa lalu---Sakuta yang sekarang. Dia tidak bisa berlari ke dirinya sendiri, 
meninju wajahnya sendiri, dan menghentikan dirinya dari pergi ke tempat kejadian. Dia 
harus menganggap itu bukan pilihan. 

Tembakan terbaiknya adalah menemukan cara untuk memberi tahu Sakuta dan Mai saat 
ini apa yang akan terjadi sebelum itu terjadi. 

Tetapi untuk melakukan itu, dia membutuhkan seseorang untuk membuka kotak itu, untuk 
merasakan kehadiran Sakuta di garis waktu ini. 

Pertanyaannya adalah---siapa? 

Siapa lagi yang mungkin memiliki kunci? Shouko? Shouko masa depan, yang menerima 
jantungnya dalam transplantasi. Secara emosional, masuk akal jika dia bisa memahaminya, 
dia akan bisa melihatnya. 

Dia punya ide di mana dia mungkin. Dia tahu dia menghabiskan pagi tanggal dua puluh 
empat di apartemen Sakuta. Dia melihatnya pergi di pintu dalam perjalanan ke sekolah. Dia 
ingat senyumnya. 



"Ini taruhan terbaikku." 

Sebagian dari dirinya berpikir mengandalkannya lagi cukup menyedihkan, terutama 
karena apa yang dia coba lakukan akan merusak masa depannya sejak awal. Dia 
seharusnya tidak memaksanya untuk membantu dengan itu. Beberapa hari yang lalu, 
pemikiran itu sudah cukup untuk membuatnya berhenti sejenak. Tapi tidak lagi. Pikirannya 
sudah bulat. 

"......" 

Itu tidak membuatnya lebih sakit. Tapi dia telah memilih jalan ini. Dia telah memilih untuk 
membangun masa depan bersama Mai. Dan dia akan melakukan apa pun untuk mencapai 
itu, apa pun yang terjadi. 

Sakuta memasukkan kembali ponsel Rio ke dalam tasnya dan berbalik untuk meninggalkan 
lab sains. Dia sepenuhnya berniat untuk langsung pulang dengan harapan menemukan 
Shouko besar. 

Tapi saat dia membuka pintu, dia berhenti. Dia mendengar gerakan di belakangnya. 

Dia berbalik. 

"Apakah aku...?" Rio bergumam, duduk. Masih setengah tidur. Mantel yang dia kenakan di 
bahunya jatuh ke lantai. 

"......" 

Rio menatap mantel itu, bingung. Kemudian dia mengambilnya, membersihkannya, dan 
meletakkannya di atas tasnya. 

Dia melihat sekeliling meja lab. Masih ada uap yang naik dari gelas kimia di jaring kawat. 
Tapi tutupnya ada di lampu alkohol di bawahnya. Rio memegang tangan itu, merasakan 
panasnya. 

"...Masih hangat," gumamnya. 

Dia melihat sekeliling ruangan dengan cemberut. 

"Futaba?" Sakuta memanggil, bergerak mendekat. Mungkin dia memperhatikannya. Dia 
mendapatkan harapannya. "Aku disini!" dia berteriak. 

"Gurunya pasti mampir...," pungkas Rio. 

"Tidak, itu aku!" dia memprotes dengan nada putus asa dalam suaranya. 



Tapi matanya tidak pernah terfokus padanya. Dia tepat di seberang meja, tetapi Rio tidak 
bisa melihatnya. Dia melihat menembusnya ke langit-langit di luar. Jika dia bisa melihatnya 
sama sekali, matanya tidak akan pernah fokus ke sana. 

"Bumi ke Futaba! Aku tepat di depanmu!" 

Dia melambaikan tangan di depan wajahnya. Bahkan menangkup pipinya pada satu titik. 
Tidak ada gunanya. 

Rio baru saja membalikkan punggungnya, perhatiannya ke papan tulis sekali lagi. 

Dia mengambil kapur dan mulai menulis sesuatu. 

Sakuta bergerak mengitari meja dan menulis Lihat aku, Futaba! dalam huruf besar. 

Rio tidak berbalik. 

Dia tidak bisa melihat apa yang dia tulis. Dia menuliskan formulanya tepat di atas surat-
suratnya, tanpa menghiraukan betapa tidak terbacanya hasilnya. 

"Kurasa aku benar -benar tidak bisa mengandalkanmu kali ini, ya?" 

Mengingat kesulitannya, tidak ada orang yang ingin dia ajak bicara lagi. Memiliki opsi itu 
dari meja itu menakutkan. Dia selalu membantunya sebelumnya... 

Tetapi pada saat yang sama, dia masih ingat semua yang dia katakan padanya sejauh ini. 

Rio telah mengajarinya tentang kucing yang berpotensi mati, dan itu membantunya 
mengatasi menjadi tidak terlihat. 

Memahami prinsip-prinsip yang mendasari melakukan banyak hal untuk meringankan 
kebingungan situasi yang benar-benar aneh. 

Itu memberinya arahan, ide tentang apa yang perlu dia lakukan dan capai. 

Dia harus menemukan seseorang yang bisa mendeteksinya. 

Dan kata-kata Rio yang memberinya petunjuk siapa itu. 

"Mungkin aku seharusnya lebih memperhatikan..." 

Sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. 

Mengesampingkan itu dari pikirannya, dia menuju ke aula lagi. Dia harus segera pulang. 

Tapi dalam perjalanan ke pintu keluar, dia berhenti di tengah jalan. 

Di luar kantor fakultas... 



...sesuatu menarik perhatiannya. 

Rak kostum yang digunakan untuk festival budaya atau olahraga. Mereka pasti baru saja 
diantar oleh petugas kebersihan. Masing-masing dimasukkan ke dalam kantong plastik 
dengan label bernomor. 

Dan salah satunya adalah kostum kelinci. 

Sakuta ingat hari dia bertemu Mai. 

Gadis kelinci liar di Perpustakaan Shonandai. 

"Mari kita ambil isyarat dari Mai di sini." 

Sakuta meraih kostum kelinci. 

2 

"Ini sebenarnya tidak buruk." 

Sakuta telah kembali dari masa depan dengan pakaian olahraga sekolah, jadi pakaian 
kelinci itu memberikan banyak perlindungan terhadap salju dan dingin. 

Dia juga akan meninggalkan sepatunya di masa depan. Kostum juga membantu dengan itu. 

Itu datang dengan topi baja penuh, tetapi dia perlu melihat, jadi dia membawanya di bawah 
lengannya. 

Dia pertama-tama menuju ke Stasiun Shichirigahama. 

Dia tidak memiliki tiket kereta api atau uang untuk membeli tiket, tetapi karena toh tidak 
ada yang bisa melihatnya, dia langsung masuk dan naik kereta menuju Fujisawa. 

Dia mengambil tempat di dekat pintu dan keluar dari mobil. 

Itu penuh sesak dengan penumpang yang bepergian dari daerah Kamakura, tapi sepertinya 
tidak ada yang memperhatikan dia atau kostumnya. Jika ada yang melakukannya, tidak 
diragukan lagi dia akan mendengar banyak bisikan. 

"Bukankah itu gila?" 

"Dia gila." 

"Sangat gila." 

Dan banyak seringai yang tertahan. Tapi tidak ada yang melakukan hal seperti itu. Tidak 
ada satu orang pun yang menatap matanya dan buru-buru membuang muka. 



Dia seperti terbuat dari udara. 

Musim semi lalu, ketika Mai bergulat dengan Sindrom Remajanya, inilah yang dia rasakan. 

Itu sangat berbeda dari pengucilan biasa. 

Jika orang mengabaikanmu, kamu merasa diabaikan---tetapi Sakuta bahkan tidak mengerti. 

Dia hanya ... tidak merasakan apa-apa. 

Ini memberinya pemahaman baru tentang mengapa Mai memilih untuk berjalan-jalan 
dengan pakaian gadis kelinci yang bersemangat. Itulah betapa dia sangat ingin seseorang 
melihatnya. 

Pakaian itu mungkin membuat mereka terlihat konyol, tetapi menjadi tidak terlihat sama 
menakutkannya---untuk Sakuta sekarang, dan Mai saat itu. Dia siap mencengkeram 
sedotan apa pun. 

"Aku masih punya pakaian bunny-girl-nya." 

Ketika semua ini berakhir, dia harus memintanya untuk memakainya lagi. 

Dia melirik ke luar jendela saat kereta memasuki Stasiun Enoshima. Separuh penumpang 
turun, tetapi banyak juga yang naik. 

Tak satu pun dari pendatang baru bisa melihat Sakuta. Dia berdiri di dekat pintu, tepat di 
depan pandangan mereka, tapi tidak ada yang melirik ke arahnya. 

Tanpa ada yang memperhatikannya, dia mencapai Stasiun Fujisawa---ujung jalur. 

Dia melompat lebih dulu, pindah ke gerbang keluar, dan berbalik untuk memindai peron. 
Kemudian dia mengayunkan kedua lengan berkostum. 

"Adakah yang bisa melihatku?!" teriaknya, cukup keras hingga memenuhi stasiun. 

Dia merasa sangat konyol, tetapi seratus orang melewatinya, menjalankan kartu mereka 
melalui gerbang---tidak ada dari mereka yang menyadari kejenakaannya. 

Tidak ada seorang pun di sini yang melihat Sakuta. Tidak ada yang memperhatikan bahwa 
bahu mereka menabrak bahunya. Sakuta tidak bisa merasakan dampaknya, jadi dia yakin 
mereka juga tidak merasakannya. 

Tidak membiarkan ini membuatnya turun, dia berbalik dan meninggalkan stasiun. 

Saat dia melewati stasiun JR, dia menyimpan kepala kostum itu di loker. Sepuluh menit 
berjalan kaki dari sini ke apartemennya---mungkin lima menit jika dia berlari. Kepala besar 
hanya akan memperlambatnya. 



Dia menggunakan loker yang sama dengan tempat Mai menyimpan pakaian bunny-girl-
nya. Kebetulan saja itu kosong, jadi dia pergi dengan itu. 

Dia tidak punya koin untuk menguncinya. 

"Itu akan baik-baik saja." 

Saat ini, Sakuta memiliki penghalang tembus pandang yang tidak bisa ditembus. Khawatir 
tentang kepala kostum tampak seperti buang-buang waktu. 

Dengan tangan bebas, dia berlari ke salju. Udara dingin merobek paru-parunya dan 
membuat hidungnya sakit. 

Lima menit kemudian, dengan napas terengah-engah, dia sudah berada di luar gedung 
apartemen tempat dia dan Kaede tinggal. Kaede telah pergi sehari sebelumnya untuk 
tinggal bersama kakek-nenek mereka, jadi jika ada orang di sini, itu pasti Shouko besar---
dan tentu saja, kucing belacu mereka, Nasuno. 

Sakuta berdiri di pintu masuk, mengintip melalui pintu kunci otomatis. Dia tidak membawa 
kuncinya kembali dari masa depan, jadi dia tidak punya cara untuk masuk ke rumahnya 
sendiri. 

Dia mencoba interkom. 

Dia menekan nomor apartemen mereka dan menekan tombol panggil. Ini sangat sulit. Dia 
tinggal di sini, jadi dia tidak pernah menggunakannya. Dia selalu menggunakan kuncinya. 

"Apakah itu berdering?" 

Dia bahkan tidak yakin. 

Hanya untuk memastikan, dia menekan nomor kamarnya lagi dan mencoba sekali lagi. 

"......" 

Dia menunggu, tetapi tidak ada jawaban yang datang. 

Dia berharap Shouko akan menjawab. 

Dia ingin mencoba pintu apartemen berikutnya, tetapi tanpa kunci, dia harus menunggu di 
sini sampai seseorang masuk atau keluar. 

Mengira mondar-mandir hanya akan membuatnya lelah, dia duduk dan bersandar ke 
dinding. Dia bekerja melawan batas waktu di sini, dan duduk diam tidak membantu 
kesehatan mentalnya. Dia bisa merasakan ketidaksabaran muncul dalam dirinya. 

Ketika dia menarik napas lagi, dia bangkit. 



Berharap untuk mengalihkan perhatiannya, dia melihat ke kotak surat mereka. 

Dan menemukan sesuatu yang tidak terduga. 

"...Hah." 

Ada kunci di dalamnya. 

Itu tampak akrab. 

Dia yakin itu adalah kunci apartemennya. Cadangan yang dia berikan kepada Shouko saat 
dia tinggal bersama mereka. 

Itu adalah tantangan untuk mengambil kunci dengan kostum, tapi dia berhasil. 

Juga butuh waktu lama untuk memasukkannya ke lubang kunci dan membuka pintu depan. 

Dia naik lift ke lantai lima. 

Dia berlari menyusuri lorong menuju apartemennya. Pintunya terkunci, jadi dia 
membukanya. 

"Shouko!" dia menelepon, sudah yakin dia tidak ada di sini. Bagaimanapun, dia harus tahu 
pasti. 

Tidak ada jawaban yang datang. 

Tidak ada yang keluar untuk menyambutnya. 

"Shouko!" serunya, menyerbu ke ruang tamu. 

Dia bertemu dengan ketenangan khusus dari sebuah apartemen kosong. Hanya deru 
pemanas yang bekerja. 

Tidak ada tanda-tanda Shouko di kamar Sakuta, di kamar Kaede, di toilet, di kamar mandi, 
atau di lemari. 

Ruangan itu bersih dan rapi. Wastafel dapur dipoles dan berkilau, tidak setetes air pun. 
Bahkan piring yang selalu tertinggal di rak pengering pun disimpan di lemari. Kasur 
kotatsu telah diluruskan. Rasanya seperti ruang pamer untuk proyek pembangunan 
perumahan, seperti belum pernah ada orang yang tinggal di sini. 

Shouko telah menghapus setiap tanda kehadirannya. 

Kunci dari kotak surat adalah satu-satunya yang dia tinggalkan. 

Dia berjanji akan menemuinya pukul enam untuk kencan. Di dekat lampion naga di depan 
Jembatan Benten. 



Dan dia baru saja mengetahui seberapa awal dia pergi. Dia tidak tahu dia telah 
membersihkan ini secara menyeluruh, menghapus dirinya sendiri seperti ini. Kepalanya 
terlalu penuh dengan Mai untuk memperhatikan keadaan ruangan. 

"......" 

Kembali ke ruang tamu, dia berhenti bergerak---sampai sesuatu melompat ke atas kotatsu . 
Kucing mereka, Nasuno. Dia adalah mengapa mereka meninggalkan panas sepanjang hari. 

Nasuno sepertinya sedang menatapnya. 

"Nasuno?" katanya, dan dia berbalik, menggaruk lehernya dengan kaki belakang. Kemudian 
dia bersembunyi kembali di bawah kotatsu . 

Dia mengira dia bisa melihatnya, tapi itu pasti imajinasinya. 

"...Aku ditakdirkan." 

Mengatakannya dengan keras sepertinya memancing reaksi fisik---rasa dingin menjalari 
tulang punggungnya. 

Pertama dia tidak bisa menemukan Mai, sekarang Shouko. 

Kaede berada di rumah kakek-nenek mereka, terlalu jauh untuk dijangkau tepat waktu. Itu 
dua jam sekali jalan, dan perjalanan ke sana dan kembali akan memakan waktu sampai 
setelah enam. Tanpa jaminan dia bahkan bisa melihatnya, itu bukan risiko yang baik untuk 
diambil. 

"Aku hanya harus menemukan kerumunan, kurasa." 

Mungkin seseorang akan melihatnya. Ini terasa seperti bertaruh pada keajaiban, tapi 
setidaknya itu akan lebih produktif daripada berdiri di ruang tamu menatap kucing. 

Menyerah bukanlah pilihan. 

Pilihan itu tidak ada. 

Dia membuka lemari es dan mengeluarkan botol dengan label biru. Minuman olahraga Mai 
melakukan iklan untuk. Dua liter besar. Itu sepertiga penuh, tapi dia menenggak semuanya. 

Direhidrasi, dia menjatuhkan botol kosong di meja dan keluar dari pintu depan sesaat 
kemudian. 

Sakuta kembali ke Stasiun Fujisawa. 

Di jantung kota berpenduduk empat ratus ribu jiwa. 

Sebagian besar penduduk melewati sini setiap hari. 



Tiga jalur kereta berhenti di stasiun ini---JR, Odakyu, dan Enoden. Daerah itu penuh sesak 
tidak peduli jam berapa Anda tiba. 

Saat itu baru pukul dua tiga puluh, dan ada banyak siswa SMP dan SMA berseragam. 
Banyak kelompok perguruan tinggi dan pasangan juga. Mereka semua pergi ke Enoshima 
untuk menikmati Natal seperti yang biasa dilakukan kaum muda. Banyak dari mereka 
senang dengan debu salju yang samar. 

Di ujung spektrum yang berlawanan adalah jenis bisnis muda, banyak jas dan dasi. Ini 
melihat ke langit dengan ekspresi yang bahkan lebih suram daripada awan di atas. Paling 
banyak membuka payung sebelum meninggalkan tenda stasiun. 

Sakuta berkeliaran tanpa tujuan melalui kerumunan ini. 

Tidak ada payung, masih berpakaian seperti kelinci. 

Tidak ada yang memperhatikannya. 

Membersihkan salju dari bahunya, dia berjalan ke stasiun. Dia mengeluarkan kepala dari 
loker dan memakainya, tapi ini tidak menarik perhatian. 

Mereka masih sama sekali tidak menyadari kehadirannya. Bahkan tidak---dia tidak 
memiliki kehadiran. Mereka bahkan tidak melihatnya di tempat pertama. Sakuta tidak ada. 

Tapi dia memanggil, berharap dengan harapan bahwa seseorang di luar sana akan 
mendengarnya. 

"Adakah yang bisa melihatku?!" 

Dia menampar tangan kostumnya bersama-sama saat dia melompat-lompat. 

"Ayo! Lihat saya!" 

Setiap beberapa menit, sebuah kereta api masuk, membawa banjir orang lagi. Sakuta 
menghadap gerbang JR. Aliran lain datang di belakangnya dari Jalur Odakyu Enoshima dan 
Enoden. 

Tampaknya ada lebih banyak orang dari biasanya. Mungkin liburan. Banyak orang pergi ke 
Enoshima untuk kencan malam Natal. 

"Halo!" 

Terlalu banyak orang untuk dihitung. Ratusan tidak akan memotongnya. Ada ribuan orang 
yang melewatinya. 

Tapi tak satu pun dari mereka bisa melihat Sakuta. Atau dengar dia berteriak. 



Kurang dari dua puluh menit, dan suaranya berhenti bekerja. Kelelahan menyusulnya, dan 
dia tidak bisa mengumpulkan energi. 

Pada tanda tiga puluh menit, Sakuta memperhatikan emosi yang tumbuh di dalam dirinya. 

Ketakutan, menyebar seperti sulur, sulurnya menyerang setiap inci tubuhnya, meliuk-liuk 
di sekitar jantungnya, mengunci tubuhnya dalam cengkeramannya. 

Dia tidak berencana untuk menyerah. 

Tapi...bagaimana jika dia tidak bisa melakukan apa-apa? 

Kemungkinan itu menggelembung di dalam, mencabik-cabiknya. 

"Seseorang! Siapa saja!" teriaknya, mencoba melawan rasa takut. "Ada yang bisa 
mendengar suaraku?" 

Dia melihat ke kiri dan ke kanan, memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Orang-orang 
berlarian mengejar kereta berikutnya. Orang-orang berhenti untuk bermain-main dengan 
ponsel mereka. Orang-orang menelepon teman atau tertawa dengan siapa pun yang 
mereka tunggu-tunggu. 

Setiap tipe orang---kecuali tipe yang bisa melihat Sakuta. 

"Tolong dengarkan! Dengarkan suaraku!" 

Inti ketakutan tumbuh satu ukuran lebih besar. 

Tiba-tiba tampak sangat mungkin bahwa dia masih melakukan ini pada pukul enam. 

Kecelakaan naas mungkin terjadi lagi. 

Pikiran itu membuatnya gemetar. 

Dia tidak ingin mengingatnya. 

Kendaraan menabrak plang. 

Sebuah minivan hitam. 

Mai meringkuk di sebelahnya. 

Tubuhnya di atas salju. Tidak bergerak. 

Dan genangan darahnya mengubah putih menjadi merah. 

Ambulans datang dan tidak bisa menyelamatkannya. 



Rumah sakit tempat mereka membawanya... tidak bisa menyelamatkannya. 

"Pada saat dia mencapai kita, sudah terlambat." 

Kata-kata dokter, pasca operasi, masih terngiang di telinga Sakuta. Dia mencoba 
mengupasnya, tetapi mereka muncul kembali dengan sedikit provokasi, menggetarkan 
hatinya. Meremasnya. Sejak saat itu, dia diikat oleh rantai tak terlihat yang mencegahnya 
melakukan apa pun. 

Dan masa depan yang mengerikan itu mungkin terjadi lagi. 

Jika Sakuta tidak mengubahnya. 

Dan jika ini adalah hadiahnya, kali ini dia tidak bisa mencoba lagi. 

Dia tidak bisa gagal. Kegagalan bukanlah sebuah pilihan. Tidak ada waktu berikutnya. 

"Hai! Dengarkan! Dengarkan aku!" 

Suaranya menjadi lebih putus asa ketika Sakuta mencoba menahan rasa takutnya. 

"Pasti ada seseorang !" 

Dia tidak takut tidak ada yang bisa melihatnya. 

"Pasti ada satu !" 

Dia tidak takut sendirian. 

"Ayo!" 

Dia takut kehilangan Mai. 

"Dengarkan aku!" 

Takut tidak menyelamatkannya. 

"Ada yang bisa melihatku?" 

Dia menemukan seorang pria menatap teleponnya dan meraih bahunya. 

"Dapatkah kau melihatku?" 

Dia menarik lengan petugas stasiun. 

"Tolong! Aku hanya butuh satu !" 

Dia berpegangan pada seorang petugas polisi yang lewat. 



"Temukan aku!" 

Tapi tidak ada seorang pun. Begitu banyak orang memenuhi stasiun sampai penuh---dan 
tetap tidak ada yang bisa melihat Sakuta. 

"Beri aku kesempatan untuk menyelamatkan Mai ..." 

Dia memeras kata-kata itu. Permohonan sepenuh hati. 

"Tolong. Aku memohon Anda." 

Tapi permohonan dan tangisannya tidak terdengar. Bagi mereka, permintaan Sakuta tidak 
ada. 

Pasang surut kerumunan terasa hampa dan hampa. Setiap orang di kerumunan itu 
memiliki wajah, tetapi mereka semua terlihat sama di mata Sakuta. Dia tidak bisa lagi 
membedakan siapa pun. Dan begitu itu terjadi, pandangannya kabur. Dia merasa pusing. 
Dia menemukan dirinya di tanah. Lututnya telah tertekuk. 

Dia mencoba berdiri tetapi tidak memiliki kekuatan. 

Dia mengira dia masih tergantung di sana secara emosional, tetapi tubuhnya secara 
naluriah menyerah. 

Mimpi buruk yang tidak masuk akal ini menjadi tak tertahankan. 

Sakuta mencoba lagi, meregangkan otot-otot di kakinya. 

Yang harus dia tunjukkan hanyalah desisan udara yang keluar dari paru-parunya. 

Kemudian bayangan jatuh di atasnya. 

Yang bisa dilihatnya hanyalah ubin di tanah---lalu sepasang kaki berhenti di depannya. 
Kaus kaki biru tua, sepatu cokelat---tips fashion gadis SMA. 

"Apa yang kamu lakukan , senpai?" 

Sebuah suara memanggilnya dari atas. Dia mengenalinya. 

Bahkan jika tidak, hanya ada satu orang yang memanggilnya "senpai." 

"Koga...," dia serak, mengangkat kepalanya. 

Di depannya berdiri seorang gadis SMA mungil mengenakan seragam Minegahara dengan 
mantel di atasnya. Sebuah coklat yang lucu. Dia memiliki rambut pendek yang halus dan 
riasan yang sempurna. Tapi raut wajahnya kebalikan dari imut. Dia menatapnya dengan 
campuran jijik, kebingungan, dan alarm. Tapi matanya jelas terfokus padanya. 



"...Anda dapat melihat saya?" dia bertanya, bibir dan suaranya bergetar. 

"Apa yang kau bicarakan?" 

Dia benar-benar sepertinya tidak tahu. Dia melihat dirinya tercermin di matanya. 

"...Kau bisa mendengarku?" 

"Aku bisa mendengar dan melihatmu. Lihat, semua orang menatap." 

Tomoe melirik kerumunan di sekitar mereka, tampak malu. 

"Hah?" 

Saat dia mengatakannya, dia bisa merasakan tatapan matanya. Banyak orang yang mencari. 
Tidak ada yang melangkah lebih jauh untuk berhenti bergerak, tetapi aliran orang yang 
masuk dan keluar dari gerbang semua melirik Sakuta sambil lalu. Melihat anak aneh 
dengan kostum kelinci duduk di tanah adalah hal yang tidak biasa. 

"Ha..." 

Itu adalah pendapat jujurnya tentang masalah ini. Dalam sekejap, dia telah pergi dari 
terbelakang ke sudut ke cakrawala yang terbuka lebar. Seseorang telah membuka tutup 
kotak tempat dia terjebak. Tiba-tiba dia benar-benar ada di sini. 

Dan Tomoe telah melakukan itu untuknya. Dia telah menemukannya. 

"Senpai, apakah kamu benar-benar kehilangannya?" 

Ada pandangan yang sangat waspada di matanya. 

Dia benar-benar bisa melihatnya. Benar-benar bisa mendengar suaranya. 





 



Saat kesadaran itu akhirnya meresap, tangannya meraih kakinya. 

"Suci--- Hentikan itu!" 

Tomoe dengan cepat mundur. 

"Ayo, jangan lari." 

"Kaulah yang akan melakukan sentuhan buruk!" 

"Apa yang buruk tentang pergelangan kaki?" 

"Hal terakhir yang saya butuhkan adalah komentar sinis tentang pergelangan kaki yang 
gemuk juga," gumamnya. 

"Kalau begitu aku akan puas dengan anak sapi." 

"Itu lebih buruk!" 

"Saya tidak peduli di mana, tetapi Anda harus membiarkan saya menyentuh Anda." 

"......" 

Tomoe ternganga padanya, matanya setengah terpejam, jelas tak bisa diungkapkan dengan 
kata-kata. 

"Kamu benar-benar mengambilnya dengan cara yang salah," kata Sakuta. 

"Saya menganggap bahwa Anda adalah ancaman publik." 

"Di mana aku bisa menyentuhmu?" 

"Aku tidak ingin kamu menyentuhku sama sekali!" 

Ini tidak membawanya kemana-mana. 

"Bagus. Anda menyentuh saya sebagai gantinya. " 

"......" 

Tomoe membuat wajah yang sama persis. Seperti dia melihat beberapa kotoran di trotoar. 

"Simpan jimat apa pun ini untuk Sakurajima," gerutunya. 

"Tidak, ini bukan..." 

Dia mencoba menjelaskan dirinya sendiri tetapi tidak dapat menemukan kata-kata. Jika dia 
mengikuti keseluruhan cerita, itu akan memakan waktu lama, dan bahkan jika dia 



melakukan itu, dia mungkin tidak akan percaya padanya. Dan jika dia percaya padanya, itu 
hanya akan membuatnya khawatir. Semua ini secara inheren mengkhawatirkan. 

"Senpai, apakah kamu sudah berumur bertahun-tahun sejak terakhir kali aku melihatmu?" 
dia bertanya, memotong lamunannya. 

"Hah?" 

"Kamu terlihat seperti sampah," dia menjelaskan. Dia berlutut dan menatap wajahnya. 

"Aku bisa membayangkan." 

"......" 

Tomoe tampak terkejut. Dia pasti tidak berharap dia setuju dengannya. 

"Ini aneh." 

"Bagaimana?" 

"Anda biasanya akan mengatakan, 'Yah, kamu gemuk! Terutama pantatmu!' Seperti kamu 
sangat suka melecehkanku. " 

"Seolah olah. Saya tidak melakukan itu." 

"Kamu benar-benar melakukannya! Seperti tiga kali seminggu." 

"Seandainya itu empat." 

"Lihat? Anda tahu Anda melakukannya. " 

"Jika itu benar-benar mengganggumu, katakan saja dan aku akan berhenti." 

"......" 

Mundur sepertinya membuat Tomoe semakin tidak puas. Dia langsung cemberut sekarang. 

"Kamu benar-benar aneh hari ini." 

"Aku selalu aneh." 

"Benar, tapi..." 

Dia tampak tidak yakin. 

"Argh! Oke. Bagus." 

Dia dengan marah mengulurkan kedua tangannya. 



"Sentuh tangan sialanku, kalau begitu." 

"Itu salah satu cara untuk mengatakan itu." 

"Ah, siapa yang peduli! Selesaikan saja." 

"Tidak masalah jika aku melakukannya." 

Dia meletakkan cakarnya yang halus di tangan mungil Tomoe dan menggenggamnya erat-
erat. 

"Pada-a-counta-tiga!" katanya, pergi untuk sorakan gaya Fukuoka. 

Masih memegang tangannya. 

Menikmati sensasi telapak tangannya. 

"Yeesh, leggo a me!" 

Tomoe menarik tangannya, berubah menjadi merah padam. 

Sakuta pasti merasakan tangannya. Mereka kecil tapi benar-benar nyata. Rasa sentuhannya 
normal kembali dan dia tidak bisa lebih bahagia. 

"J-jangan membuatnya aneh, senpai." 

"Aku tidak." 

"Kamu melakukannya! Maksudku, tanganku..." Dia ragu-ragu. 

Jadi dia berkata, "Koga, aku membutuhkanmu." 

"......!" 

Dia menjadi lebih merah. Sampai ke telinganya. Dingin tidak menyebabkan itu . Mata 
mereka bertemu, dan dia buru-buru membuang muka. 

"A-aku tidak terlalu banyak membaca tentang itu, aku bersumpah," jelasnya. 

Dia bahkan belum mengatakan apa-apa. 

"Jadi, apa yang kamu butuhkan dariku?" dia bertanya, dengan hanya sedikit dendam. 
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Dia biasanya berjalan kaki ke rumah sakit, tetapi hari ini mereka naik bus. Sulit berjalan 
melalui semua salju ini, dan waktu sangat penting. 



Sakuta pindah ke belakang dan duduk di kursi untuk dua orang, tetapi bukannya duduk di 
sebelahnya, Tomoe duduk di depannya. Kostum Sakuta menarik banyak perhatian, dan dia 
jelas ingin berpura-pura tidak mengenalnya. 

"Oh, benar, Koga..." 

"......" 

Dia bahkan mengabaikannya ketika dia berbicara. 

"Apakah kamu punya rencana?" 

"...Untuk apa?" 

Dia melirik dari balik bahunya, menjaga suaranya tetap rendah. 

"Satu-satunya alasan Anda akan berada di sana adalah jika Anda naik kereta api." 

Tomoe telah menemukannya di gerbang JR. Itu agak jauh dari jalur ke Jalur Odakyu atau 
Enoden, jadi hanya orang yang naik JR yang akan lewat di sana. 

"Sepertinya aku punya rencana Malam Natal," gerutunya. "Tidak sepertimu, aku tidak 
berkencan dengan siapa pun." 

Natal jelas merupakan hal yang menyakitkan. 

"Lalu kenapa kamu ada di sana?" 

"......" 

Dia berbalik ke samping dan memberinya tatapan mencari. 

Dia tidak bermaksud banyak dengan pertanyaan itu, tetapi reaksinya menunjukkan ada 
sesuatu di dalamnya. 

"Sehat?" 

"Tidak ada alasan," katanya dengan cemberut. 

Dia menghela nafas panjang, dan ketika bus berhenti di lampu merah, dia berdiri. 

Dan duduk di sebelah Sakuta. 

Ketika bus keluar lagi, dia berkata, "Janji kamu tidak akan tertawa." 

"Aku lebih suka cerita lucu, sebenarnya." 



Rasanya sudah lama sekali tidak ada yang membuatnya tertawa. Ada terlalu banyak hal 
tidak lucu yang terjadi satu demi satu. 

"Kalau begitu aku tidak akan memberitahu." 

"Jangan jahat." 

"Kamu jahat dulu." 

"Tidak, aku benar-benar bermaksud seperti itu." 

"Jadi biasanya tidak?" 

"Kamu menyenangkan untuk digoda, Koga." 

Dia menghela nafas, menyerah. 

"Aku bermimpi tentangmu tadi malam," katanya dengan enggan. 

"Kau melakukannya?" 

"Anda berada di stasiun, dalam masalah. Memanggil semua orang di sekitar Anda ... tapi 
tidak ada yang memperhatikan. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan, tapi kamu 
terdengar sangat putus asa." 

"......" 

Itulah yang terjadi sebelum Tomoe menemukannya . 

"Tapi itu mimpi, kan?" 

"Tentu, tapi...kami memiliki beberapa keanehan selama musim panas, ingat?" dia berkata. 

"BENAR." 

Itu adalah Sindrom Remaja Tomoe. Cukup gila, dia membuat putaran waktu yang 
berlangsung sampai dia mendapatkan masa depan yang dia inginkan. Mereka 
menyimpulkan bahwa dia hanya mensimulasikan masa depan dalam mimpinya, tetapi 
Sakuta telah ditarik ke dalam mimpi itu dan dipaksa untuk mengikutinya. 

"Jadi mimpi ini sangat menggangguku." 

"Itu saja?" 

"Aku belum pernah melihatmu seperti itu." 

"......" 



"Aku tidak ingin melihatmu menangis dan menjerit." 

"Ya..." 

Mungkin apa yang dia lihat adalah masa depan setelah kedatangannya. Dia pasti sudah 
sangat putus asa, tapi tidak sampai menangis. Tomoe telah menemukannya sebelum itu 
terjadi. 

Ketika Sakuta terperangkap dalam Sindrom Remaja Tomoe, Rio telah menjelaskan konsep 
belitan kuantum. Sesuatu tentang dua partikel kuantum berkorelasi yang mampu bertukar 
informasi secara instan terlepas dari jarak. 

Dan agar partikel-partikel itu terjerat, harus ada stimulus yang kuat---setidaknya, dia 
memiliki ingatan samar tentang sesuatu seperti itu. 

"Semua orang membutuhkan seseorang yang telah Anda ajak bertukar tendangan." 

"Serius, lupakan itu." 

"Seperti yang pernah saya lakukan." 

"Paksa dirimu." 

"Saya terutama ingat ketika Anda berkata, 'Lebih kuat!'" 

"Kamu mengerikan." 

Dia memelototinya, pipinya merah. Tangannya menepuk pantatnya lagi, yang membuat ini 
sama sekali tidak mengancam. 

"Kamu sangat imut hari ini, Koga." 

"J-jangan panggil aku manis!" 

Saat mereka menertawakan itu, Sakuta menekan tombol untuk pemberhentian berikutnya. 

Mereka turun di halte rumah sakit tempat Shouko menginap. Bangunan putih itu berada 
tepat di depan mereka. 

"Kamu butuh bantuanku ... di rumah sakit?" 

"Ya." 

"Kami melihat seseorang di sini?" 

Dia membuka payungnya dan maju beberapa langkah...lalu berhenti, menyadari Sakuta 
masih berada di halte bus. 



"Senpai?" katanya sambil berbalik. Dia sudah tiga meter jauhnya. "Kamu tidak datang?" 

"Koga." 

"Mm?" 

"Aku butuh bantuan." 

"...Apa?" 

Dia menangkap getaran suramnya dan menganggap ini serius. 

"Aku ingin kau menemukan diriku yang lain." 

"......" 

"......" 

"Cepat?" 

Tomoe mengeluarkan suara yang sangat bodoh. 

Beberapa menit kemudian, Sakuta sudah berada di sebuah mal kecil tidak jauh dari rumah 
sakit. Sebuah supermarket, toko obat, toko buku, dan lain-lain dikelilingi oleh tempat 
parkir yang luas. 

Dia berada di bilik telepon di sudut. 

Berdiri di dekat telepon, dia memeriksa arloji yang dia pinjam dari Tomoe. Sebelum 
mereka berpisah, dia berjanji akan meneleponnya dalam sepuluh menit. 

Untuk satu alasan sederhana: agar dia bisa berbicara dengan Sakuta di timeline ini---Sakuta 
yang hadir. Dia harus memperingatkannya tentang apa yang akan terjadi di masa depan. 
Sekarang Sakuta perlu tahu bahwa tindakannya akan merenggut nyawa Mai. 

Bertemu secara langsung akan lebih mudah, tetapi jika dia memahami ceramah Rio dengan 
benar, mustahil bagi Sakuta yang akan datang dan Sakuta yang sekarang untuk bertemu 
secara langsung. 

Tapi dia juga tahu satu pengecualian. Musim panas lalu, saat Rio menderita Adolescence 
Syndrome. Rio telah terbelah menjadi dua, tetapi mereka dapat berbicara di telepon. 

Dia memeriksa arlojinya lagi. Sepuluh menit sudah habis. 

Sakuta mengangkat gagang telepon dan memasukkan koin seratus yen---juga dipinjam dari 
Tomoe. Dia memutar nomor ponselnya dari catatan yang dia berikan padanya. 

Beberapa saat setelah memasukkan angka kesepuluh, dia mendengarnya berdering. 



Itu saja sudah melegakan. 

"Senpai?" Suara Tomoe terdengar di telepon. Dia pasti terdengar sangat bingung. Dan 
alasannya adalah persis mengapa dia menelepon. 

"Ya, ini aku." 

"Benar-benar ada dua dari kalian!" 

Meskipun dia bingung, dia tahu dia benar-benar ingin menghujaninya dengan pertanyaan. 
Mengetahui bahwa ini pasti Sindrom Remaja membantu mengurangi beberapa kejutan 
yang tidak dapat dihindari. 

Ketika Sakuta tidak mengatakan apa-apa lagi, Tomoe mendorongnya. "Senpai?" 

Tapi menjawab pertanyaannya lebih dari yang bisa dia tangani sekarang. Menghadapi masa 
lalunya membuat jantungnya berdebar kencang. 

"Biarkan aku berbicara dengan diriku yang lain." 

"... Sebaiknya kau jelaskan nanti." 

Dia tahu dia telah menjauhkan telepon dari telinganya. Dia bisa mendengar suara-suara 
berbicara di ujung sana. Mungkin mencoba dengan sia-sia untuk menjelaskan apa yang 
terjadi pada Sakuta. Tugas tanpa harapan. 

Tapi itu tidak lama sebelum dia mendengar napas di telepon. Sakuta yang sekarang pasti 
telah memutuskan pendekatan langsung. 

Ada tarikan napas singkat. Kemudian... 

"Apakah kamu benar-benar aku?" 

Apakah suara Sakuta benar-benar seperti itu? 

Sakuta yang sekarang bahkan tidak berusaha menyembunyikan kecurigaannya. Dia terlihat 
seperti bajingan yang sombong, tapi bukannya Sakuta belum tahu tentang dirinya sendiri. 

"Ya. Aku adalah kamu dari empat hari ke depan," katanya. 

Dia bisa saja memulai dengan lembut, menenangkan dirinya---tapi dia tidak menyukainya. 

"Empat hari?" 

"Ya." 

"Tapi itu artinya..." 



"Aku tahu apa yang akan terjadi hari ini." 

"......" 

Itu terdengar seperti tegukan. 

"Dan itulah mengapa saya di sini untuk mengubahnya." 

"Tunggu." 

Suara Sakuta saat ini semakin bermusuhan. 

Sakuta tahu persis alasannya. Jika Sakuta masa depan sebenarnya dari masa depan, itu 
berarti dia selamat. Sakuta sekarang telah menyelesaikannya, dan itu mengarah pada 
pertanyaan yang jelas. 

"Aku tidak mengalami kecelakaan?" hadir Sakuta bertanya. Jelas menahan emosinya. 

"Tidak," kata Sakuta. 

"Lalu Makinohara..." Suaranya bergetar. Dia jelas kecewa, yakin dia telah merampas masa 
depannya. 

"Jangan khawatir. Transplantasinya berhasil." 

"......?" 

Sebuah pertanyaan tanpa kata, yang disampaikan melalui nafas saja. 

"Meskipun aku tidak mengalami kecelakaan?" tanyanya pelan. Memilih kata-katanya. 

"Betul sekali." Balasannya tenang. 

"......" 

"Jadi tidak perlu bagimu untuk pergi ke tempat kejadian." 

"......Itu tidak masuk akal." 

Dia terdengar tenang. Dan sangat pasti. 

Sekarang Sakuta tahu itu tidak cocok. Bahkan percakapan singkat ini sudah lebih dari 
cukup untuk mengatakan itu padanya. 

Dia berharap untuk menghindari mengejanya. Tapi itu sepertinya bukan pilihan yang layak. 

"Jika masa depan saya bagus, apakah saya akan kembali tepat waktu?" Dia bertanya. 



"......" 

"Orang lain menggantikanmu." 

Bahkan jika Sakuta tidak mengatakan siapa, dia yakin kemungkinan itu melintas di benak 
Sakuta saat ini. Dan ketenangan menakutkan dalam suaranya membuktikannya. 

"Siapa?" 

Itu bukan pertanyaan daripada konfirmasi. Memeriksa untuk melihat apakah jawabannya 
benar. Mungkin berharap itu salah. 

Tapi Sakuta masa depan tidak bisa menjawab permohonan Sakuta saat ini. Hanya 
menyampaikan kebenaran. 

"Mai." 

Hanya mengatakannya dengan keras membawa kembali kenangan itu. Sebuah kekuatan 
tak terlihat membuat tubuhnya berderit. Dia hampir tidak bisa bernapas. Dia terengah-
engah, putus asa untuk oksigen tetapi tidak menemukannya. 

Yang bisa dia lakukan hanyalah mencengkeram tangannya ke dadanya, menunggu 
gelombang rasa sakit dan kesedihan menyapu dirinya. 

"Apa...?" 

"......" 

"Apa kesalahan yang telah aku perbuat?" 

"Tepat sebelum van itu menabrak, Mai mendorongku keluar." 

"......" 

"Begitulah cara saya bertahan." 

"......" 

Sakuta yang sekarang belum mengalami semua ini, tetapi itu masih membuatnya terdiam. 
Ekspresi apa yang ada di wajahnya, Sakuta tidak bisa menebaknya. Sulit untuk 
membayangkan ekspresimu sendiri, dan mencoba tampak sia-sia, jadi dia dengan cepat 
meninggalkan upaya itu. 

"Saya selamat karena Mai," katanya, membuat fakta menjadi sangat jelas. 

Ini adalah masa depan. Ini akan terjadi. Pukul enam pada tanggal 24 Desember. 

"Terus?" hadir Sakuta tergagap. 



Setelah menempuh jalan ini sendiri, Sakuta tahu bagaimana rasanya menempatkan nyawa 
pada timbangan. Mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Shouko? Atau bertahan di 
masa depan bersama Mai? 

Dia punya dua pilihan. 

Dan terpaksa memilih salah satu. 

Dia telah memeras otaknya sampai dia muak memikirkannya---dan sekarang inilah Sakuta 
masa depan, muncul pada menit terakhir dengan kemungkinan hasil ketiga. Bukan tugas 
kecil untuk memahami konsep itu, menerima kebenarannya, dan memilah-milah 
perasaannya. Harus memikirkan kembali semuanya pada tahap ini akan membuatnya ingin 
bersikeras bahwa itu tidak benar. 

Dan tidak akan ada cara untuk mengetahui apa pilihan yang tepat. 

"......" 

Sekarang Sakuta tidak mengatakan apa-apa. Kemungkinan besar, dia bahkan tidak mampu 
berpikir. 

Tapi Sakuta masa depan berbeda. Dia sudah memikirkan ini dan menemukan jawabannya. 
Dan karena dia telah membuat pilihannya, dia akan kembali pada waktunya. Untuk 
memaksa jalan itu. 

"Aku di sini untuk menyelamatkan Mai." 

"......" 

"Jadi jangan berani-berani pergi menemuinya." 

"...Tetapi..." 

"Jika kamu pergi, Mai yang akan mati." 

"!" 

"Jika kamu pergi ke akuarium, Mai akan mati." 

Saat dia mengucapkan kata-kata itu, air mata mulai mengalir. Di tengah jalan, suaranya 
pecah, tersedak air mata. Tapi dia tidak akan tinggal diam cukup lama agar emosi itu 
mereda. 

"Dan aku tidak akan mengulanginya lagi!" 

Dia harus menyampaikan perasaan ini entah bagaimana. Dia perlu hadir Sakuta untuk 
mengetahui betapa buruknya itu. 



"Kehilangan Mai... bukanlah sebuah pilihan." 

"......Tapi jika aku tidak pergi, apa yang terjadi dengan Makinohara?!" 

Pertanyaan yang jelas. Emosi di baliknya sama kuatnya. 

"......" 

Tapi Sakuta tidak punya jawaban. Dan keheningan itu berbicara banyak. 

"Apa yang sedang kamu lakukan?" 

"Saya membuat pilihan saya." 

"Kamu adalah aku. Bagaimana kamu bisa melakukan ini?" Suaranya rendah. Dia pasti 
menyadari apa yang Sakuta lakukan. "Kau ingin aku menyerah padanya?" 

Nada suaranya dingin. menghina. Langsung membantah dan menegur Sakuta. 

"Kamu tidak peduli apa yang terjadi pada Makinohara ?!" 

"Tentu saja aku tahu!" 

Dia pasti peduli. Dia bermaksud itu. Tapi dia tahu dia harus membuat pilihan. Setelah 
melalui kematian Mai, Sakuta di masa depan tahu pilihan apa yang harus dia buat. 

"Kau juga melihatnya. Makinohara, terbaring di ICU itu. Berpegang teguh pada kehidupan." 

"......" 

"Semua yang dia alami... mencoba untuk tidak membuat khawatir siapa pun, 
menyembunyikan penderitaannya sendiri, menyembunyikan ketakutannya. Selalu 
tersenyum saat dia bersamamu." 

"......" 

"Dan kamu tidak peduli tentang semua itu? Anda bersedia membiarkan itu semua sia-sia? " 

Desisan rendah itu memukul Sakuta dengan keras, merobeknya. Membidik tepat di tempat 
yang paling menyakitkan. 

Buku-buku jarinya mengencang pada gagang telepon, tetapi ekspresinya tidak pernah 
berubah. 

Dia telah membuat pilihannya. 

Dan telah datang dari masa depan untuk mencapainya. 



"Aku ingin membuat Mai bahagia." 

"Itu bukan jawaban!" 

"Aku tidak bisa melakukan apapun untuk Makinohara." 

"! Apakah...apakah kamu benar-benar aku?!" 

"Saya." 

"Kamu telah kehilangannya." 

Tidak ada yang tersisa selain cemoohan. 

"Mungkin." 

"Kamu sudah gila." 

Iritasi dan penghinaan. 

"Aku bisa hidup dengan itu." 

"......" 

Sakuta tidak goyah, dan itu akhirnya membungkam rekannya. 

"Jika aku hidup dan bisa membuat Mai bahagia... itu sudah cukup." 

"Bagaimana kamu bisa mengatakan itu?! Aku lebih baik terlindas daripada diam saja saat 
Makinohara mati! Itulah yang seharusnya terjadi!" 

"Bahkan jika itu membuat Mai menangis?" 

"! Pastikan Anda menghentikannya. " 

Dan dengan itu, dia menutup telepon. 

Telepon di telinganya, Sakuta bergumam, "Aku sangat keras kepala." 

Apa perbedaan yang dibuat empat hari. Saat itu, dia akan membuat pilihan yang sama. 
Peristiwa 24 Desember telah mengubah dirinya secara permanen. 

Dia meletakkan telepon. Kemudian dia mengambilnya dan menelepon nomor yang sama 
lagi. 

"Oh, senpai?" jawab Tomoe. 

"Ada apa dengan diriku yang lain?" 



"Entah. Dia kabur entah kemana," katanya. "Apa yang sedang terjadi?" 

"Seperti itulah kelihatannya." 

"Aku bertanya karena mencari tidak membantu!" 

"Sesuatu muncul, dan sekarang ada dua dari saya. Terjadi sepanjang waktu." 

"Itu tidak!" 

"Betulkah?" 

Penyebabnya berbeda, tetapi antara Rio, Shouko, dan dirinya sendiri, ini sudah pengalaman 
ketiga Sakuta dengannya. Apa pun yang terjadi yang sering tidak bisa disebut tidak biasa 
lagi. 

"Dan apakah itu benar-benar kamu yang aku ajak bicara, senpai?" 

"Oh, itu mengingatkanku. Pastikan orang itu membayarmu kembali tiga ribu yen yang aku 
pinjam." 

"Sudahlah, itu pasti kamu." 

Dia tidak yakin mengapa itulah yang meyakinkannya, tapi setidaknya dia percaya padanya. 

"Ini Sindrom Remaja, kan?" dia bertanya, merendahkan suaranya. 

"Yah begitulah." 

"Ada yang bisa saya lakukan?" 

"Kamu sudah menyelamatkanku secara besar-besaran." 

Sejujurnya, tidak pernah terpikir olehnya bahwa Tomoe yang datang untuk 
menyelamatkannya. 

"Tapi masih ada kalian berdua! Dan kamu masih bergulat dengan sesuatu yang serius, 
kan?" 

"Aku punya rencana di sana---jangan khawatir." 

"......" 

Dia tidak membutuhkan bantuan untuk membayangkan ekspresi tidak puas di wajahnya. 

"Tidak cemberut." 

"Aku tidak cemberut!" 



Dia pasti begitu. 

"Mkay, izinkan saya meminta satu hal lagi." 

"Oke, apa?" 

"Jika kamu melihatku besok atau setelah itu... jadilah dirimu sendiri." 

"......Tentu." 

Dia mungkin tidak sepenuhnya mengerti, tetapi nada suara Sakuta yang sungguh-sungguh 
telah meninggalkan kesan padanya. Tomoe telah menjawab dengan baik. 

"Akan sangat membantu jika aku bisa melecehkanmu seperti biasa." 

"Aku harus mengajukan tuntutan." 

"Itulah semangat." 

"Saya secara sah khawatir di sini!" 

Ini membuatnya tertawa terbahak-bahak. Sudah lama dia tidak melakukan itu. 

Dia tidak berusaha untuk menyimpan rahasia darinya. Setelah semua ini selesai, dia 
berencana untuk memberitahunya apa yang dia bisa. Tapi sampai selesai---khususnya 
setelah pukul enam sore ---dia tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi padanya. Dia 
tidak ingin membuat janji apapun. 

Sakuta telah pergi ke masa depan karena Sindrom Remaja Sakuta saat ini. Apa yang akan 
terjadi pada Sakuta di masa depan jika itu diselesaikan? Apakah dia akan kembali ke masa 
depan? Atau akankah dia dan masa depannya tidak ada lagi? Dia tidak tahu. Dia tidak bisa 
mengatakan dengan pasti sampai itu terjadi. 

"Yah, aku tidak terlalu senang tentang itu, tapi oke. Senpai, kamu terdesak waktu, kan?" 

"Ya." 

"Kalau begitu kita bicarakan nanti." 

"Ya. Nanti." 

Namun di sini dia setuju untuk berbicara lagi. Dia menertawakan dirinya sendiri saat 
meletakkan gagang telepon. Kemudian dia ingat dia belum selesai dan mengangkat telepon 
lagi. 

Dia harus menarik nomor ini keluar dari kedalaman ingatannya. 

Dia menekan sebelas angka, lalu mengeluarkan udara dari paru-parunya. 



Dia menempelkan gagang telepon ke telinganya, mendengarkannya berdering. 

"Ayo, angkat," gumamnya. 

Itu adalah tanda yang jelas bahwa dia sedang stres tentang hal ini. 

Itu berdering lima kali. 

"......" 

Masih tidak ada jawaban. 

Tujuh cincin. Mungkin mengirimnya ke pesan suara setiap saat sekarang. Tapi sebelum itu, 
cincin itu terputus. Panggilan itu berhasil. 

"Ya?" 

Seorang gadis menjawab, menjaga suaranya tetap rendah, jelas waspada. Panggilan itu 
akan muncul sebagai telepon umum. 

Tapi dia tetap menjawab---karena dia mengenal seseorang yang selalu menggunakan itu. 

"Ini aku. Sakuta." 

"Saya pikir," katanya, suaranya kembali normal. Jika sedikit kesal. "Apa?" dia bertanya. 

Ini adalah Nodoka. 

"Maaf. Sibuk mempersiapkan konsermu?" 

Nodoka adalah bagian dari grup idola bernama Sweet Bullet, dan dia tahu mereka 
mengadakan acara Natal. 

"Baru selesai latihan. Aku sedang istirahat, jadi...ada apa?" 

"Ada yang tahu di mana Mai sekarang?" 

"Di stasiun televisi. Syuting interior." 

"Aku bertanya-tanya di mana stasiun itu." 

"Hah?" 

"Ingin pergi menemuinya." 

Mungkin juga langsung. 

"Mereka tidak akan membiarkan Anda masuk jika Anda hanya berguling di sana," katanya. 



Seperti dia pikir dia idiot. 

"Apakah kamu benar-benar bodoh?" 

Dia juga mengatakannya dengan lantang. 

"Maksudku, itu sebabnya aku bertanya padamu." 

"Hah? Anda menyebut ini bertanya? " 

"Tolong." 

"......" 

"Serius, tolong. Aku ingin mengejutkannya." 

Dia menggali. Tidak akan ada kata mundur. 

"...Apa yang terjadi hari Minggu?" Nodoka bertanya, menjawab dengan pertanyaan. 
"Setelah potongan rambut Kaede... terjadi sesuatu di antara kalian berdua." 

"......" 

Dia ingat. Seperti yang Nodoka katakan, mereka semua pergi bersama untuk membawa 
Kaede ke salon rambut. Dalam perjalanan pulang, Sakuta dan Mai berpisah. Mereka naik 
kereta api dari rumah, menyusuri Jalur Tokaido, sampai ke Atami. Mai banyak menangis di 
sana. 

Sampai saat itu, Sakuta sudah siap mengorbankan dirinya jika itu berarti menyelamatkan 
Shouko. Tapi air mata Mai telah membuat kepalanya pusing. Melihatnya menangis telah 
mengguncang tekadnya. 

Untuk pertama kalinya, dia ingin hidup. 

Kebutuhan itu tidak pernah terasa begitu besar. 

Dia tahu dia tidak pernah ingin membuat Mai menangis seperti itu lagi. 

Tapi dia tidak berhasil mengatakan itu padanya. Dia tidak bisa memaksa dirinya untuk 
mengatakan sesuatu yang mengerikan. Mengerikan karena itu berarti meninggalkan 
Shouko pada nasibnya. 

"Dia pulang terlambat dan... langsung pergi ke kamarnya. Dia tidak mengatakan sepatah 
kata pun kepada saya. " 

"Mm." 

"Jangan hanya menggerutu padaku!" 



"Kupikir kau akan berakhir meninjuku karena itu." 

"Oh?" Dia sudah menggeram. "Di mana kamu, Sakuta?" 

"Fujisawa. Oleh rumah sakit." 

"Arahkan pantatmu ke Shinbashi." 

Dia melihat jam tangan. 

"Itu akan memakan waktu satu jam." 

"Tidak jika Anda naik ekspres. Pukul empat di JR Karasumori Exit. Sisi Shiodome." 

"Hah? Tapi apa kamu tidak ada acara?" 

"Aku punya waktu sebelum itu dimulai, dan rupanya, aku harus memukulmu dulu." 

"Wow. Sekarang saya tidak ingin pergi." 

"Dan aku belum memilihkan hadiah Natal untuknya. Aku tidak melakukan ini untukmu, 
mengerti?" 

"Jangan khawatir---tidak ada yang Anda katakan yang bisa memberi saya ide itu." 

"Sampai jumpa jam empat." 

"Mengerti. Dalam perjalanan." 

Dia mengulangi Shinbashi, Pintu Keluar Karasumori, sisi Shiodome dan menutup telepon. 
Dia mengumpulkan deretan koin dan meninggalkan bilik telepon. 

4 

Sakuta kembali ke Stasiun Fujisawa dan naik kereta JR Tokaido Line. Ekspres menuju 
Koganei. Dia memeriksa ulang peta garis di layar di atas pintu. Enam pemberhentian antara 
sini dan Shinbashi. Dia membutuhkan waktu empat puluh satu menit. Nodoka benar; itu 
akan menjadi kurang dari satu jam. Sekarang dia hanya perlu berdoa agar salju tidak 
menyebabkan penundaan. Tidak ada yang ditampilkan sekarang. 

"Mama! Ada manusia kelinci!" 

Dalam perjalanan, seorang gadis kecil naik kereta dan menunjuk ke Sakuta. Dia masih 
memakai kostum itu. Kepala ada di tangannya---terlalu besar untuk muat di rak bagasi. 

Ini telah menarik banyak perhatian dan bukan hanya dari gadis kecil itu. Hal yang sama 
dalam perjalanannya melewati gerbang di Fujisawa dan sambil menunggu kereta tiba. 



Sekarang setelah Tomoe memungkinkan orang untuk melihatnya, tidak ada kebutuhan 
nyata untuk terus mengenakan pakaian kelinci, tetapi secara emosional, dia tidak siap 
untuk meninggalkannya. 

Bagaimana jika orang berhenti memahaminya lagi? 

Dia tidak bisa menghilangkan rasa takut itu. 

Dan itu membuatnya ingin menonjol tidak peduli berapa banyak penampilan aneh yang dia 
dapatkan. Dia ingin pengingat bahwa orang bisa melihatnya. 

Untungnya, itu adalah 24 Desember. 

Semua orang yang memandangnya berkata, "Yah, ini Natal." Dia melewati seorang petugas 
polisi yang sedang berpatroli di Fujisawa tanpa ditanyai apapun. Mungkin mereka hanya 
mengira dia sedang istirahat dari pekerjaan di toko kue. Dia pernah melihat Sinterklas dan 
rusa kutub berlarian di sekitar department store di dekat Fujisawa, jadi tidaklah aneh 
untuk berasumsi bahwa ada kelinci di antara mereka. 

"Sampai jumpa, manusia kelinci!" 

Gadis kecil dan ibunya turun satu perhentian sebelum tujuannya. 

Dia melambai kembali. Pikir tidak ada salahnya untuk membiarkan semua orang tahu dia 
tidak berbahaya. Dia pasti tidak ingin dicap mencurigakan dan meminta seseorang 
melaporkannya. 

Sementara dia khawatir tentang itu, kereta mencapai Stasiun Shinbashi. 

Dia turun dari kereta sebelum pintu terbuka penuh. 

Dia memeriksa tanda-tanda di depannya, mencari jalan keluar yang telah ditentukan 
Nodoka. Pintu Keluar Hibiya, Pintu Keluar Ginza, Pintu Keluar Shiodome---pasti ada banyak 
pintu keluar. Dan Pintu Keluar Karasumori, secara membingungkan, terbelah menjadi dua, 
dengan satu sisi berlabel F OR S HIODOME dan sisi lainnya F OR K ARASUMORI . 

"Jadi itu maksud Toyohama?" 

Dia bertanya-tanya mengapa dia menentukan sisi setelah nama pintu keluar. Semuanya 
masuk akal sekarang karena dia ada di sini. 

Dia mengikuti panah, bergegas ke lokasi pertemuan. Jam di peron menunjukkan hampir 
pukul empat. 

Menuruni tangga, dia melihat Nodoka menunggu di luar gerbang. 

Dia menjalankan tiketnya melalui mesin dan keluar. 



Dia berlari ke arahnya saat dia keluar. Di bawah mantel wolnya, dia bisa melihat T-shirt 
menyembul dari bawah---kuning, warna Nodoka. Itu pasti logo Sweet Bullet di atasnya. 

Itu tepat sebelum konser, jadi riasannya sangat intens. Yang benar-benar meningkatkan 
silau yang dia berikan padanya. 

"Kamu pasti bercanda ." 

Jelas, dia mengacu pada pakaiannya. 

"Ini adalah hasil refleksi serius atas masalah yang saya alami." 

Apa yang dia katakan itu benar. Dia berarti setiap kata. Masalahnya sangat rumit dan butuh 
waktu lama untuk dijelaskan. 

"Tapi kurasa itu jalan pintas untuk beberapa hal," kata Nodoka, sebelum dia bisa 
menemukan kata-katanya. 

"Apa maksudmu?" 

"Ikuti saja aku." 

Dia berjalan menjauh. 

Sambil mengangkat bahu, dia mengejarnya. 

Memikirkan yang terbaik adalah tidak menggoda nasib, dia tidak menyebutkan pukulan 
yang dia janjikan padanya. 

Ada kendaraan yang familiar diparkir di luar stasiun. Sebuah minivan putih. Tipe yang 
sama dikendarai oleh manajer Mai, Ryouko Hanawa. 

Dan saat pikiran itu melintas di benaknya, dia melihat Ryouko duduk di kursi pengemudi. 

"Masuk," kata Nodoka, membuka pintu belakang. "Sepanjang perjalanan." Dia 
mendorongnya ke dalam dan naik setelahnya. 

"Kamu berbicara dengan manajernya?" dia berkata. 

Dia berasumsi itu sebabnya dia ada di sini. 

"Bahkan saya tidak bisa melenggang begitu saja ke studio TV jika saya tidak syuting di sana. 
Untung aku mendapat nomor Ryouko kalau-kalau ada yang muncul. " 

"Aku tidak memberikannya padamu untuk hal-hal seperti ini," kata Ryouko, memelototi 
mereka di cermin. 





 



"Maaf," kata Sakuta. 

"Aku akan membantu kali ini, tapi ... cobalah untuk tidak bertarung sejak awal." 

Mata mereka bertemu di cermin. Sebuah pengingat bahwa ini adalah yang kedua kalinya. 
Dia memaksanya untuk membantunya di Kanazawa, untuk ulang tahun Mai. Itu tentu saja 
membuatnya tidak punya kaki untuk berdiri. 

"Maaf," katanya lagi. 

Ketika Ryouko tidak mengatakan apa-apa lagi, dia menoleh ke Nodoka. 

"Apakah studionya jauh?" Dia bertanya. Waktunya terbatas. Dia berharap itu dekat. 

"Itu dia," katanya, menunjuk ke gedung tepat di sebelah mereka. Sebuah bangunan besar 
yang telah di depan matanya sejak dia melangkah keluar dari stasiun. 

"Hah?" dia berkata. Itu, seperti, satu atau dua menit dari stasiun dengan berjalan kaki. 

Dan jalanan itu sendiri sangat sibuk, jadi mengemudi mungkin akan memakan waktu lebih 
lama. Mereka sudah bergerak selama tiga menit dan baru saja berbelok ke garasi. 

"Sakuta, pakai kepalamu," kata Nodoka. Dia mengulurkan tangan dan membantu. 

Sangat sulit untuk melihat sekarang. Dia hanya bisa melihat jarak yang sempit melalui 
lubang di hidung kostum itu. Van masuk ke garasi dan berhenti di gerbang keamanan. 

"Bakat untuk pemotretan," kata Ryouko, menunjukkan lencana di lehernya kepada penjaga 
berseragam. 

"Oke. Selamat mencoba." 

Ryouko mengangguk kembali, dan gerbang naik. Mobil itu keluar, dan Sakuta 
menggelengkan kepalanya ke arah penjaga sambil lalu. Mobil melaju ke halaman belakang. 

"Lebih mudah untuk melewati keamanan di sini daripada di pintu masuk utama di lantai 
atas," Ryouko menjelaskan setelah mereka diparkir. Itulah mengapa dia bersusah payah 
mengantarnya. 

Dia mengikuti Nodoka keluar dari van. Sulit untuk bergerak dengan kepala di atas. Dia 
mengulurkan tangan untuk melepasnya, tapi Ryouko menghentikannya. 

"Biarkan saja," katanya. "Saya tidak ingin sirkus media karena pacarnya muncul di studio." 

Dia mengecilkan suaranya, tapi dia mengatakan maksudnya dengan keras dan jelas. 



Dia mengangguk, setuju sepenuhnya. Ini pasti sudah menjadi rencananya sejak awal. Itu 
menjelaskan mengapa ada kostum rusa di baris ketiga kursi di dalam van. Mengapa 
Nodoka menyebutnya jalan pintas. 

"Agak sulit untuk berjalan." 

Dia hanya bisa melihat jarak kecil di depannya. Tidak ada apa-apa di kedua sisi, dan tidak 
ada jaminan dia bisa menghindari menabrak sesuatu. 

"Kalau begitu, aku akan mengantarmu," kata Nodoka, melingkarkan lengannya di tangan 
kanannya. "Ayo." 

Dia mulai menyeretnya. 

"Sudahkah kamu memberi tahu Mai bahwa aku akan datang?" 

Mengingat peringatan Ryouko, dia menjaga suaranya tetap rendah. 

Dia sudah bertanya pada Nodoka, tapi Ryouko berkata, "Tidak. Dia sedang syuting ketika 
ada telepon masuk. Dia seharusnya sudah selesai dan berada di ruang hijau sekarang." 

Mereka pasti naik lift. Dia tidak bisa benar-benar melihat, tetapi dia merasakan kenaikan 
yang tiba-tiba. 

Lift itu berhenti beberapa kali. Staf TV membanjiri dan mematikan. Dia tidak melihat orang 
yang sangat terkenal. 

Pada saat bel berbunyi untuk pemberhentian mereka, hanya mereka bertiga. 

"Ini dia," kata Nodoka. Ketika pintu terbuka, dia menariknya, dan mereka melangkah 
keluar. Dia melakukan sedikit pengocokan, mencoba melihat sekeliling. 

Sebuah koridor panjang membentang di kedua arah. Pintu ditempatkan secara berkala. 
Nama-nama talent di sebelah masing-masing. 

Dia melihat M AI S AKURAJIMA di pintu sepuluh meter di lorong. 

"......!" 

Dia tegang. 

Mai ada di sini. 

Hanya sebuah pintu di antara mereka. 

Mai. Hidup. 

Pikiran itu saja sudah membuatnya gemetar. 



"Sakuta?" 

Nodoka pasti merasakan dia gemetar. 

Sebelum dia bisa menjawab, Ryouko mengetuk pintu Mai. 

"Itu Hanawa. Oke untuk masuk?" 

"Ya, silahkan." 

Suara Mai, melalui pintu. 

Dia tahu itu. 

Dia akan mengenalinya di mana saja. 

Gelombang suara berdesir melalui dirinya. Dia bisa merasakan kehadirannya. 

Itu adalah Mai. 

Dia benar-benar di sini. 

"......" 

Dia bermaksud membisikkan namanya, tetapi tidak ada suara yang muncul. 

Ryouko membuka pintu ruang hijau. 

"Kerja bagus hari ini," katanya saat melewati ambang pintu. 

"Terima kasih, Ryuko. Kamu juga." 

"Aku sudah membawa beberapa perusahaan." 

"Perusahaan?" 

Nodoka masuk berikutnya. 

"Nodoka! Apa yang membawamu kemari?" 

"Aku punya hadiah Natal untukmu." 

Nodoka menarik lengannya, dan Sakuta melangkah ke kamar. Ryouko dengan cepat 
menyelinap di belakangnya; kemudian dia mendengar pintu ditutup. 

Dia menyesuaikan bidang pandang kostum yang sempit sampai dia memiliki Mai dalam 
pandangannya, di sana di sisi lain dari lubang kecil itu. Berdiri di sana, hidup. 



Mai sedang menatapnya. Di arahnya. 

"......?" 

Setengah bingung, setengah bingung. Tapi dia tidak berpaling. Matanya terpaku pada 
kostum yang tidak mengatakan apa-apa. 

Dia ingin berteriak. Dia berpikir untuk menarik kepalanya dan mengungkapkan dirinya. 

Tapi dia tidak bisa melakukan keduanya sekarang. 

Dan hanya dia yang tahu kenapa. 

Dia bahkan tidak yakin kapan tetes pertama jatuh. Tanggul sudah lama rusak, dan tidak ada 
yang bisa dia lakukan untuk menghentikan saluran air. 

"......" 

Dia memiliki hal-hal untuk memberitahunya tetapi tidak bisa memaksa dirinya untuk 
memulai. Jika dia mengatakan sesuatu, suaranya akan tersedak oleh air mata, dan dia akan 
tahu dia menangis. 

Setiap sel di tubuhnya bergetar karena kegembiraan karena fakta sederhana bahwa Mai 
masih hidup. Menangis dengan senang. Yang bisa dia lakukan hanyalah menunggangi arus 
emosi. Tinggal menunggu banjir berlalu. 

"Terima kasih, Nodoka," kata Mai sambil berbalik. "Dan, Ryouko, maaf telah mengikatmu ke 
dalam ini lagi. Aku bisa menangani sisanya. Bisakah Anda memberi kami waktu bersama? " 

Kedengarannya seperti dia menduga ada sesuatu yang terjadi, yang sangat melegakan. 

Sakuta tidak mengenali aroma di ruang hijau. Ada cermin besar dengan berbagai macam 
riasan di depannya. Kostum untuk pemotretan digantung di rak di belakang mereka. Semua 
itu dikombinasikan dengan jenis parfum yang dikenakan orang dewasa meninggalkan 
aroma manis yang melekat. 

Ruangan itu sendiri cukup besar, mungkin 180 kaki persegi. Setengah dari itu adalah lantai 
tatami yang ditinggikan. 

Sakuta sedang duduk di tepi itu, masih dalam kostum kelinci. Kepala masih terpasang. Dia 
hanya menunggu gemetar mereda. 

Setelah satu menit, pintu terbuka dari luar. 

Mai telah mengantar Nodoka ke lift dan kembali padanya. 

Dia menutup pintu di belakangnya. 



Matanya terkunci padanya. 

"Berapa lama kamu akan duduk di sana?" dia bertanya. 

Dia menggelengkan kepalanya sekali, mencoba menjawab. Dia masih tidak bisa berbicara 
tanpa mengungkapkan air matanya. 

"Apakah kamu datang ke sini untuk duduk diam?" 

Langkah kakinya mendekat. 

Dia menundukkan kepalanya, dan kakinya terlihat. Mereka berhenti di depannya. 





 



"Bukan itu alasanmu kembali dari masa depan, kan?" 

"?!" 

"Apakah Anda berencana membuat saya melakukan semua pekerjaan?" 

"Mai..." 

Kepalanya naik. Dan bidang pandangnya yang sempit dan gelap dipenuhi dengan cahaya. 
Mai telah menarik kepala dari kostumnya. 

Mai ada di hadapannya. 

Dia bisa melihatnya dengan jelas sekarang. 

Dia tersenyum padanya. 

"Ini benar-benar kamu," katanya. Gelombang air mata baru mengalir keluar. Di antara air 
mata dan keringat, wajahnya pasti berantakan. Tapi dia mengulurkan tangannya padanya, 
membungkusnya di sekitar kepalanya, dan menariknya ke dadanya. 

"Mai......?" 

"Bagus," katanya. Dia tidak tahu apa artinya itu. "Aku bisa menyelamatkanmu." 

"......" 

Kata-katanya langsung ke inti masalah, dan bukannya itu tidak mengejutkan. Tapi dia juga 
langsung tahu bahwa dia sudah tahu segalanya. 

"Bagus," katanya lagi. 

"...Itu tidak bagus sama sekali, Mai." Suaranya pecah. Hidungnya tersumbat. "Ini salahku 
kamu..." 

"Akhirnya aku bisa melakukan sesuatu untukmu." 

"......!" 

Dia tidak bisa mengungkapkan perasaannya dengan kata-kata, tetapi dia ingin 
membantahnya, jadi dia menggelengkan kepalanya seperti anak kecil yang mengamuk. 

"Saya tidak pernah berpikir Anda akan melakukan itu," dia berhasil. 

"Aku sudah bilang. Aku mencintaimu lebih dari yang kamu kira." 

Tangannya mengerat di sekitar kepalanya. Dalam pelukannya, dia bisa dengan jelas 
merasakan detak jantungnya. Bukti dia masih hidup. Denyut nadi kehidupan. 



Di sini, saat ini, pikiran Mai sudah bulat. 

Dia seharusnya tahu itu, tetapi hanya dengan kehangatannya di sekelilingnya, kesadaran 
mulai muncul. Tidak peduli apa, dia akan menyelamatkannya. Itu adalah keputusan Mai. 

"Maafkan aku, Sakuta." 

Suaranya lembut. 

"Kenapa kamu minta maaf?" 

"Aku membuatmu menangis seperti ini." 

"SAYA..." 

"Aku meninggalkanmu sendirian." 

"...Aku...Aku hanya..." 

Dia tidak bisa berkata apa-apa lagi, tidak bisa memikirkan hal lain untuk dikatakan. 
Perasaannya untuknya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, hanya air mata. 

Di sini, di pelukannya, setiap bagian dari dirinya bisa merasakan Mai. Napasnya di 
telinganya memberinya kedamaian. Perasaannya untuknya mencapai hatinya. 

Dia tidak lagi berusaha untuk berhenti menangis. Mai telah memberinya air mata ini. Jadi 
dia menempel padanya, membiarkan mereka keluar, seolah dia mengembalikan perasaan 
itu. 

Tapi mereka tidak bisa terus seperti ini selamanya. 

Sakuta memiliki hal-hal yang harus dilakukan. 

Dan begitu juga Mai. 

"Sakuta," katanya, menarik kembali. "Biarkan aku melihat wajahmu." 

Dia menangkupnya di kedua tangan. Dia melihat ke arahnya. 

"Kau belum tumbuh banyak," katanya, sedikit tersedak dirinya sendiri. 

"Aku dari masa depan, tapi hanya empat hari." 

"Oh. Saya mendapat pesan suara dari Sakuta yang mengatakan ada masa depan Anda di 
sekitar, jadi saya sangat bersemangat. " 

"Aku akan tumbuh dewasa pada akhirnya, tetapi kamu harus menunggu sampai itu 
terjadi." 



Senyum Mai tampak sedikit bertentangan. 

"Aku harus pergi." 

"Pergi...?" 

"Kita ada kencan, ingat?" 

Dia mengambil mantel dari rak. Dia sudah menuju pintu. 

"Tunggu, Mai." 

Dia berdiri dan meraih lengannya. 

"Berangkat." 

Dia berbicara dengan tenang tetapi dia memegang teguh. 

"Ini akan baik-baik saja," katanya. 

"Seperti neraka itu akan!" bentaknya. Dia berbalik ke arahnya, air mata di matanya. "Jika 
Sakuta tahu aku akan mengalami kecelakaan, itu hanya akan membuatnya semakin ingin 
mengorbankan dirinya! Dia hanya akan menganggap itu sebagai bukti bahwa dialah yang 
seharusnya mati!" 

"......" 

"Dia tidak akan pernah setuju untuk hidup dengan mengorbankan masa depan kedua 
Shouko." 

Dia tahu betul betapa benarnya dia. Mai memahaminya sepenuhnya. 

"Jika aku tidak pergi, Sakuta akan mati!" 

Dia memahaminya, tetapi tidak dengan versi dirinya yang ini. Dia tidak tahu Sakuta masa 
depan. Dia tidak mengerti apa yang telah dilakukan kehilangan dirinya terhadapnya. 

"Berangkat!" 

Dia mencoba melepaskannya, tetapi dia menariknya mendekat, melingkarkan lengannya di 
sekelilingnya dari belakang. 

"Tolong, Mai. Tetaplah disini." 

Dia mengencangkan cengkeramannya, tidak membiarkannya pergi. 

"Tolong..." 



Tapi suaranya nyaris tidak berbisik. 

Dia tahu dia gemetar seperti daun. 

Gemetaran. Sebuah kekacauan lengkap. 

"...Sakuta?" 

Dia mencoba memeluknya erat-erat, tetapi hampir tidak ada kekuatan untuk itu. Dan itu, 
pada gilirannya, membuatnya berhenti melawannya. 

"Aku tidak bisa... aku tidak bisa kehilanganmu lagi." 

Gemetar tidak mau berhenti. Dia gemetar begitu keras sehingga tumitnya terangkat dari 
lantai. 

"Tetap di sini sampai setelah pukul enam." 

"Tetapi..." 

"Ini akan baik-baik saja." 

"......" 

"Aku akan melakukan sesuatu tentangku." 

Dia tahu itu tidak terdengar meyakinkan. 

Dia masih gemetar menyedihkan. 

Ketakutan itu luar biasa. 

Dia takut kehilangan Mai. 

Takut sampai ke tulang. 

Dan dia takut dengan apa yang akan dia coba. 

Bagaimanapun, itu berarti mencuri masa depan Shouko. 

"Kamu benar-benar baik-baik saja dengan itu?" Mai bertanya, menahan perasaannya 
sendiri. 

Dia mengangguk tanpa kata. "Aku sudah memutuskan." 

Suaranya parau. Hampir tidak mengandung emosi. 

"Jadi aku ingin kamu menunggu di sini." 



"......" 

Mai masih ragu-ragu. Dia bisa mendengarnya dalam napasnya. 

"Maksudku, ini aku yang sedang kita bicarakan, jadi aku yakin aku akan kembali kepadamu 
sambil menangis." 

"... Sakuta." 

"Dan aku akan membutuhkan lenganmu di sekitarku lagi." 

"Anda yakin?" 

"Kau akan membantuku melewatinya." 

"Sakuta..." 

"Dan aku akan membuatmu bahagia." 

"......" 

Sakuta mendengarnya mengendus. Dia menyelipkan kunci ke tangannya. Kunci 
apartemennya. Yang dia ambil dari kotak surat. 

"Ambil ini. Tolong." 

"......Oke," bisiknya. Mencengkeram kunci dengan erat. 

"Terima kasih, Mai." 

"Tapi ada satu hal yang salah, Sakuta." 

Dia berbalik dalam pelukannya dan menghadapnya. Dahinya menepuk dahinya. 

"Aku tidak membutuhkanmu untuk membuatku bahagia." 

"......Hah?" 

"Kita akan bahagia bersama. Kamu dan aku." 

Kata-kata Mai memukulnya tepat di hati. Kemudian dia merasakan kehadirannya di dalam 
dirinya, menyebar ke luar melalui setiap serat keberadaannya. Kehangatan, seperti 
matahari musim semi. Dia merasa yakin saat-saat seperti inilah yang dimaksud dengan 
"kebahagiaan". 

"Aku tahu itu," katanya, bibirnya melengkung membentuk senyuman. 

"Tahu apa?" Dia merengut padanya. 



"Aku tidak akan pernah cocok untukmu, Mai." 

Dengan hanya satu baris, dia menghentikan gemetarnya. 

Mereka akan bahagia bersama . 

Berbekal kata-kata itu, dia mungkin masih memiliki keraguan dan kekhawatiran, tetapi dia 
tahu pada akhirnya dia akan menemukan jalannya. Jika pikiran mereka selaras, semuanya 
akan berhasil. 

Dengan sedikit enggan, Sakuta melepaskan Mai. Dia merasa jika dia memeluknya lebih 
lama lagi, dia tidak akan pernah pergi. Dia ingin merasakan kehadirannya selamanya. 

Tapi Sakuta harus pergi. 

Kembali ke salju yang turun. 

"Aku akan menunggumu, Sakuta." 

"Saya tahu." 

Mai telah menaruh kepercayaan padanya, dan dia harus menepati janji itu. 

"Aku akan menunggu---jadi pastikan kamu pulang ke rumahku." 

"Saya akan." 

Dan untuk menepati janji itu, dia harus meninggalkan sisinya. 

"Lanjutkan, Sakuta." 

"Sampai jumpa lagi, Mai." 
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Ketika Sakuta meninggalkan ruang hijau Mai, dia menemukan manajernya bersiaga di aula 
dan memintanya untuk mengantarnya kembali ke Stasiun Shinbashi. Dia bepergian dengan 
kostum kelinci lengkap untuk menghindari perhatian media yang tidak terduga, tentu saja. 

Di stasiun, dia naik kereta kembali ke tempat dia datang. Kereta menuju Atami di Jalur JR 
Tokaido. 

Empat puluh lima menit bermain-main dengan kostum kelinci. Dia turun di stasiun 
rumahnya (Fujisawa) dan beralih ke Jalur Odakyu Enoshima. 

Kereta keluar dari stasiun mundur, distrik perbelanjaan mengalir melewati luar jendela. 
Pemandangan segera beralih ke area perumahan yang tenang. Semua rumah tertutup debu 



tipis salju. Sakuta menyaksikan mereka lewat saat kereta berhenti di Hon-Kugenuma dan 
Pantai Kugenuma. Kemudian mencapai ujung jalur---Stasiun Katase-Enoshima. 

Bagian dari platform tidak tertutup, dan ada satu inci salju yang menumpuk. Seorang anak 
laki-laki dengan senang hati menginjak-injak salju yang belum tersentuh, meninggalkan 
jejak kaki. 

Dia memeriksa waktu di jam stasiun. Tidak cukup lima tiga puluh. 

Tiga puluh menit sebelum kecelakaan. 

Dia menjalankan tiketnya melalui gerbang dan meninggalkan stasiun. 

Aliran kerumunan berpisah di luar. Satu aliran menuju ke kanan, menuju akuarium, dan 
yang lainnya lurus ke arah Jembatan Benten dan Enoshima. 

Berbeda dengan 24 Desember pertama, Sakuta tidak menoleh ke arah akuarium. Dia 
mengambil jalan ke Jembatan Benten. 

Meskipun salju berputar-putar, jalan itu penuh sesak. Pasangan kampus yang berbagi 
payung dan keluarga dengan anak-anak kecil yang bersemangat karena salju memenuhi 
jalanan. Tidak ada yang menggerutu tentang hal itu. Mereka menyambut suasana yang 
semarak dengan tangan terbuka---bagaimanapun juga, ini adalah malam suci. Salju hanya 
membuat semuanya lebih baik. 

Ini adalah kota pesisir di mana salju hampir tidak pernah menempel. Dan sudah bertahun-
tahun sejak terakhir kali salju turun pada Malam Natal. Semua orang sangat senang. 

Sakuta menerobos kerumunan, tanpa payung. 

Dia bisa merasakan jantungnya berdegup kencang saat mendekati lokasi kecelakaan. Dia 
bisa merasakan ketegangan yang memuncak. Kakinya mulai goyah. 

Dia belum kembali ke sini sejak kejadian itu. 

Yang akan dilakukannya hanyalah mengingatkannya pada Mai yang terbaring di sana, 
bermandikan lampu jalan. 

Instingnya berteriak padanya untuk tidak pergi. 

Tapi di sinilah dia. 

Ada hal-hal yang hanya bisa dia lakukan di sini. Hal-hal yang harus dia lakukan. 

Tapi itu masih terlalu dini untuk itu. 

"......" 



Sejujurnya, dia tidak yakin apakah dia harus melakukan ini. Tetapi karena dia tidak yakin, 
dia menjauh dari lokasi kecelakaan dan menuju ke jalan bawah tanah yang mengarah ke 
sisi lain dari Rute 134. Terowongan ini telah dirancang untuk menjaga arus lalu lintas 
pejalan kaki yang tetap bergerak di bawah hambatan utama yang sibuk. , mendorong 
wisatawan ke Jembatan Benten dan Enoshima di luarnya. 

Sakuta muncul di sisi lain dan mendapati dirinya tepat di depan jembatan. 

Kebanyakan orang langsung menuju ke pulau. Sakuta sendiri terkelupas dari kerumunan. 

Dia berhenti di dekat dua lentera naga. 

Di sinilah dia setuju untuk bertemu Shouko besar empat hari yang lalu---dengan skala 
waktu Sakuta di masa depan---pada 24 Desember pertama. 

Dia belum ada di sini. Itu sedikit melegakan. Meskipun kedinginan, dia tahu alisnya basah 
karena keringat. 

Berjalan-jalan dengan kostum ini membuatnya lelah. 

Dengan cara istirahat, dia membuka ritsleting dan membebaskan lengan dan tubuh bagian 
atasnya. Dia memakai baju olahraga sekolahnya di bawahnya. Dia duduk di tepi jalan dekat 
lentera, kepala bersandar di lututnya, bersandar di dadanya. 

Sejumlah pasangan melewatinya. Semua di sini untuk melihat iluminasi di Sea Candle, 
mercusuar di puncak Enoshima. Anda bisa melihat cahaya dengan jelas dari sini. Di atas, itu 
seperti taman lampu di kaki Anda. 

Semua orang memandang anak laki-laki dalam setelan kelinci itu dengan lucu, tetapi lampu 
dengan cepat mengalihkan perhatian mereka. 

Hanya satu orang yang berhenti. 

Dia tampak terkejut melihat Sakuta di sana, dan pikirannya jelas berpacu. Tetapi ketika dia 
mencapainya, dia memiliki senyum tenang yang biasa lagi. 

"Aku membuatmu menunggu?" 

"Tidak semuanya. Ini bahkan belum waktunya." 

"Kamu sangat bersemangat berkencan denganku, kamu datang lebih awal!" 

"Sama sekali." 

Dia baru saja mengakuinya. Dia tidak di sini untuk bermain permainan kata. 



"Kamu tentu punya cara yang tidak biasa dalam berdandan untuk kencan besar," katanya 
sambil tertawa, melihat ke kostumnya. 

"Aku sudah memakainya sepanjang hari. Itu adalah bagian dari diriku sekarang." 

Shouko mengenakan pakaian yang cukup standar untuknya. Sweater tebal dan rok panjang. 
Dia memiliki selendang di bahunya tetapi, seperti Sakuta, tidak ada payung. 

Dia mengulurkan tangan dan menyentuh kepalanya. 

"Ada salju di tubuhmu," katanya, menyingkirkannya. "Maaf." 

Dia mendongak untuk bertanya mengapa dan melihat kesedihan di matanya. Jadi dia tidak 
bertanya. 

"Aku kacau, ya?" dia berkata. 

Dia tidak membutuhkannya untuk menjelaskan apa yang dia maksud. 

"Aku tidak akan mengatakan itu." 

"Tapi di sini kamu. Dari masa depan." 

Dia langsung ke intinya. Itu menjelaskan segalanya. Dia sudah tahu. Dia mungkin tidak tahu 
masa depan apa yang dilihatnya, tetapi dia tahu itu sudah cukup buruk sehingga dia harus 
kembali. Seperti yang dia alami. 

"......" 

Dia hanya menggelengkan kepalanya. 

Dia tidak kacau. 

"Aku di sini karena kamu." 

Ini benar. 

Perasaan di balik itu juga. 

Karena dia telah memberitahunya apa yang ada di depan. 

Karena dia mencoba menyelamatkannya. 

Karena dia telah memberinya kesempatan untuk memilih. 

Itulah yang menyebabkan ini. 

Itulah yang membawa Sakuta ke sini. 



Dengan pilihannya dibuat. 

Dia melakukan hal yang sama, dua tahun sebelumnya. 

Sejak pertemuan pertama mereka di pantai di Shichirigahama, Shouko tidak berubah. 

Dia telah menjadi sumber dukungan dan objek aspirasinya. 

Dia ingin berada di sana untuk orang lain seperti dia untuknya. Dia hidup dengan tujuan itu 
sejak saat itu. Dia ingin menjadi seperti itu untuk seseorang. Bahkan jika itu hanya satu 
orang. 

Dia masih belum berhasil, tetapi dia telah menemukan miliknya. Yang harus dia lindungi, 
tidak peduli biayanya. Orang yang ingin dia bahagiakan. Orang yang ingin dia bagikan 
hidupnya. 

Jika dia tidak pernah bertemu Shouko, dia tidak berpikir dia akan pernah mengetahuinya. 

Shouko telah mengajarinya segala sesuatu yang penting. 

"Terima kasih" tidak cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. 

"Maaf" tidak cukup untuk mengungkapkan rasa sakit yang dia rasakan. 

Apa yang harus dia katakan di saat seperti ini? 

Sakuta masih tidak yakin. Shouko belum mengajarinya hal itu. 

Tapi tentu saja dia tidak tahu. Tentu saja dia tidak mengajarinya. Anda dapat mencari di 
seluruh dunia, dan Anda tidak akan pernah menemukan kata yang berbicara sebanyak itu. 

Namun dia masih membuka mulutnya untuk mencoba dan mengatakan sesuatu padanya . 

"Shouko, aku..." 

Tapi tidak ada lagi yang datang. Dia tidak dapat menemukan kata-kata. 

Dia tidak tahu harus berkata apa. Pikiran-pikiran itu ada di sana, berputar-putar di dalam 
dirinya. Dia dipenuhi dengan emosi, tetapi tidak ada cara bagi mereka untuk keluar. 

Shouko memandangnya sekali, tersenyum, dan berkata, "Sakuta. Pegang tanganku." 

Dia tidak melihat itu datang. 

Dia mengulurkan tangannya, dan dia mengambilnya. 

Dia bisa merasakan kehadirannya di telapak tangannya. Setiap jari menegaskan dia nyata. 



"Ini sangat memalukan," katanya, senyumnya semakin licik. Dia melirik sekilas padanya, 
lalu ke Enoshima. 

Penerangan Lilin Laut menerangi salju yang turun dari langit malam. 

Sakuta, juga, mengalihkan pandangannya ke lampu. 

Angin laut terasa dingin di musim dingin. 

Tubuhnya menjadi mati rasa. Hanya panas telapak tangan Shouko yang mengingatkannya 
bahwa dia benar-benar ada di sana. 

Dia sedikit meremas tangannya. 

"......" 

Dia bisa tahu bahwa dia cemas. 

Jadi dia menekan kembali. Itu hanya membuatnya semakin terjepit. Tapi cengkeramannya 
tidak lagi terasa cemas. 

Ada kekuatan untuk itu yang terasa seperti dia mendorongnya. Dia memegang erat-erat, 
seperti dia mendukungnya, untuk masa depan yang dia coba ukir. 

Setelah satu menit, dia mengendurkan cengkeramannya. Dia mengayunkan tangan mereka 
yang tergenggam dengan lembut ke depan dan ke belakang. Mereka pasti terlihat seperti 
pasangan yang sedang bermain-main. Tidak cemas atau memberi semangat. Ini adalah 
godaan Shouko klasik Anda. 

Berpegangan tangan telah menyampaikan lebih dari kata-kata yang pernah bisa. 

Dia cukup yakin dia juga memahami apa yang dia rasakan. 

Jadi dia berbicara dengannya sekali lagi. 

"Shouko." 

Dia hanya harus melakukan yang terbaik yang dia bisa dengan kata-kata yang dia miliki. 
Tapi meskipun canggung, dia merasa itu sudah cukup. 

"......" 

Shouko tidak mengatakan apa-apa. Tapi dia tahu dia mendengarkan. 

"Aku akan membawa semuanya bersamaku." 

"......" 



"Aku akan membawa semuanya ke masa depan." 

"......" 

"Waktuku dihabiskan bersamamu, semua yang kau berikan padaku... semua yang 
Makinohara kerjakan, dan ingatanku tentangnya. Aku tidak akan meninggalkan apapun. Itu 
akan tetap bersama saya di masa depan. " 

"......" 

Shouko dengan lembut menggelengkan kepalanya. 

"Sakuta, apakah kamu tahu mengapa orang melupakan sesuatu?" 

"Aku tidak akan lupa." 

"Saya tahu mengapa. Itu karena ada hal-hal yang ingin mereka lupakan." 

"......" 

"Tidak ada yang lebih buruk dari kenangan menyakitkan yang bertahan selamanya." 

"Semakin banyak alasan aku tidak akan melupakanmu." 

"...Bagaimana dengan itu?" 

"Kenanganku tentangmu adalah kenangan pahit dari cinta pertama. Kenapa aku harus 
melupakan itu?" 

"Dengan serius." 

Nada suaranya dimuat, tetapi dia berhenti tanpa mengatakan lebih banyak. 

Sakuta menoleh ke arahnya, penasaran. 

"Kau benar-benar brengsek," katanya sambil tersenyum. 

Dia tidak merespon. Dia tahu bahwa dia tidak menginginkannya. 

Keduanya menatap lurus ke depan. 

Di seberang jembatan panjang ke Enoshima. 

Sebuah pulau kecil, mengambang di lautan. 

Dan di puncaknya, dunia cahaya dalam kristal yang terbuat dari salju. 



Yang ingin dia lakukan sekarang adalah mengingat melihat ini dengan Shouko. Untuk 
mengingat bagaimana tangannya terasa di tangannya. 

Mereka tidak bisa lama-lama seperti ini. 

Sakuta masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. 

Dan waktu singkat mereka bersama segera berakhir. 

"Aku harus bergerak," katanya. 

Ia mengaku agak enggan. Tapi tidak ada keraguan. 

"Oke," kata Shouko. Dia melepaskan tangannya. 

Sakuta mengenakan kembali kostumnya, dan Shouko membantunya dengan ritsleting di 
belakang. 

Sambil memegang kepala, dia berbalik menghadapnya sekali lagi. 

Dia datang ke sini untuk memberitahunya sesuatu, tapi dia kehilangan kata-kata. 

Jadi dia menatap matanya dan berkata, "Selamat tinggal, Shouko." 

Untuk sesaat, matanya mendung. Tapi dia tetap tersenyum. 

"Sampai jumpa, Sakuta." 

Dia memberinya gelombang kecil. 

Sakuta berbalik dan pergi. Dia tahu Shouko masih melambai. Dia benar-benar yakin akan 
hal itu, tetapi dia tidak berbalik. 

Setiap langkah yang dia ambil terasa seperti dia harus melepaskan kakinya dari tanah. Dia 
menuju terowongan di bawah Route 134 ke sisi lain. 

Saat itu hampir pukul enam. 

Ketika dia melihat lokasi kecelakaan, dia mengenakan kostum kelinci di kepala. 

Sakuta dari masa depan tidak akan pernah bisa bertemu Sakuta saat ini. Mustahil bagi 
keduanya untuk dirasakan di ruang yang sama pada waktu yang sama. 

Tetapi jika Anda membalik gagasan itu, keduanya bisa hidup berdampingan selama mereka 
tidak diamati. Ini adalah prinsip yang memungkinkannya berbicara untuk menghadirkan 
Sakuta di telepon. 

Jadi dia hanya perlu menciptakan situasi di mana orang tidak tahu siapa dia. 



Seperti kucing di dalam kotak, terjebak dalam keadaan antara hidup dan mati. Mungkin 
Sakuta dalam kostum ini; mungkin tidak. 

Saat Sakuta menahan napas di dalam kostum, dia mendengar seseorang terengah-engah. 
Napas tersengal-sengal, mendekat. Dan ini membuktikan rencananya berhasil. 

Sakuta yang sekarang sedang berlari melintasi debu tipis salju, berpacu dengan waktu. 
Sakuta bisa melihatnya dengan jelas melalui lubang di hidung kostum itu. Dirinya, dengan 
seragam sekolahnya. 

Mencoba menjauhkan diri dari lokasi kecelakaan, dia sengaja membawa Sakuta yang 
sekarang menuju akuarium, tapi jelas, tipu muslihat itu tidak bertahan lama. 

Sakuta yang sekarang sedang melihat ke seberang jalan ke lentera naga. Kepalanya naik. 
Dia pasti telah menemukan Shouko. 

Pada saat yang sama, klakson mobil berbunyi. Sakuta berkostum sudah bergerak. 

Minivan hitam itu mengerem dengan keras, dan bannya berputar. Mobil di depannya tiba-
tiba melambat, dan minivan itu hampir menabraknya. 

Tapi begitu ban kehilangan traksi, mobil benar-benar lepas kendali. 

"Sakuta!" Shouko berteriak. 

Sakuta yang sekarang melihat van itu datang dan membeku. Tapi raut wajahnya 
menunjukkan kedamaian. 

Tentu saja. Dia yakin bahwa mengorbankan dirinya sendiri adalah pilihan terbaik. 

Sakuta tahu karena dia sendiri yang berpikir demikian. 

Jika dia bisa menjamin masa depan Shouko, maka itulah yang dia inginkan---dan selama 
Mai tidak menggantikannya, maka kecelakaan inilah yang seharusnya terjadi. 

Tapi setelah kehilangan Mai sekali... Kenangan akan kesedihan itu memaksa Sakuta untuk 
membuat pilihan yang berbeda. 

Dia harus bertahan dan membuat Mai bahagia. Tidak ada apa-apa baginya kecuali bahagia 
dengan Mai. 

Orang-orang melihat van meluncur ke arah mereka dan berteriak. Semuanya terasa begitu 
jauh baginya. Tapi tubuhnya terus bergerak dengan tujuan yang jelas. Tujuannya 
sederhana. 

Sakuta yang sekarang berdiri diam di jalur van yang tergelincir---sampai Sakuta yang akan 
datang, dengan kostum kelinci, menjatuhkannya. 



6 

Dia merasa seseorang mendorongnya ke samping. 

Dan merasa dirinya mendorong seseorang. 

Kemudian dia merasakan dingin di telapak tangannya. Kanan dan kiri. 

Sakuta membuka matanya dan melihat tangannya di aspal yang tertutup salju. Menjadi 
mati rasa karena kedinginan. 

"Apakah aku...?" 

Tidak yakin apa yang sedang terjadi, dia perlahan-lahan melepaskan diri dari tanah. 
Semuanya terasa sangat salah. Ketegangan di udara sangat terasa. 

Bunyi klakson mobil memenuhi udara. 

Dia menoleh ke arah suara itu dan melihat sebuah minivan hitam bersandar pada papan 
tanda jalan yang roboh. Bagian depannya ambruk akibat benturan dengan tiang. 

Kerumunan tampak tercengang. Itu membengkak ketika orang-orang berhenti untuk 
melihat apa yang telah terjadi. Semua orang melihat ke van dan saling berbisik. 

"Apakah kamu terluka? Apakah itu sakit di mana saja?" 

Bingung, Sakuta berbalik untuk menemukan seorang perwira polisi muda berbicara 
dengannya. Ada kotak polisi di dekatnya, dan dia pasti berlari. Ada petugas lain yang lebih 
tua di radionya, yang menelepon dalam insiden itu. 

"Apakah ini milikmu?" tanya petugas sambil mengangkat kepala kostum kelinci. Sisa 
setelan itu tergeletak di kaki Sakuta. 

Kedua bagian itu kosong. Tidak ada apa-apa di dalam. 

Beberapa saat yang lalu, Sakuta telah mengenakan setelan itu. Kenangan itu tetap ada di 
dalam dirinya. Tetapi pada saat yang sama, dia memiliki serangkaian ingatan dan sensasi 
lain---dan rangkaian ini sangat membingungkan. 

"Oh... jadi...," gumamnya. 

Sejak awal, Sakuta masa depan telah menjadi ciptaan dari Sindrom Remaja Sakuta saat ini. 
Tidak dapat memutuskan antara masa depan Shouko atau masa depan dengan Mai, 
pikirannya telah menyerah pada tekanan, dan dia menolak masa depan itu sendiri, 
berharap saat kecelakaan itu tidak akan pernah tiba. Dan keinginan itu telah 
memperlambat dunia yang dia rasakan. Jika dia menuruti kata Rio, semakin cepat benda 



bergerak, semakin lambat waktu berlalu bagi mereka. Akibatnya, Sakuta yang menolak 
masa depan akhirnya belajar apa yang akan terjadi lebih dulu. 

Tetapi sekarang setelah penyebab Sindrom Remaja ini dihilangkan, perpecahan dalam 
kesadaran Sakuta telah bergabung. Setelah enam pada 24 Desember, tidak ada lagi 
kebutuhan untuk memilih antara masa depan Shouko dan masa depannya dengan Mai. 

Kostum kosong memberitahunya semua ini, dan ingatan serta sensasinya melebur 
bersama. Pemisahan antara dua Sakuta memudar. Mereka berdua Sakuta. Tidak ada yang 
asli atau palsu. Dia menjadi dirinya sendiri lagi. 

"Ada ambulans di jalan. Anda harus memeriksakan diri, "kata petugas itu, tampak khawatir. 

"Aku baik-baik saja," kata Sakuta, dan dia berbalik untuk pergi. 

Petugas memanggilnya, khawatir, tetapi Sakuta tidak menanggapi. 

Dia melewati terowongan lagi dan berhenti di dekat lentera naga. Melihat dari satu lentera 
ke lentera lainnya. 

"......" 

Ini tidak membuat Shouko muncul. 

Shouko Besar sudah tidak ada lagi. 

Sakuta telah mencuri masa depannya. 

Dan dia melakukannya dengan sukarela. 

Dia menghabiskan sepanjang hari berlarian untuk mewujudkannya. 

Dan setelah mencapai hasil yang diinginkannya, dia tidak merasakan kemenangan, tidak 
ada kegembiraan dalam bentuk apa pun. Hanya ada rasa sakit di dadanya. 

Rasa sakitnya begitu hebat sehingga dia tidak tahan untuk berhenti bergerak. Seolah 
mencoba melepaskan diri darinya, dia mulai berjalan dengan susah payah menuju 
Enoshima. 

Jembatan Benten membentang di atas permukaan laut. Panjangnya lebih dari empat ratus 
yard, lurus dan rata. Sakuta berjalan sendirian melintasinya. 

Laut malam hari mengerang di bawah. Terdengar seperti seseorang yang sedang berduka. 

Ada panas yang naik di dalam dirinya, di belakang matanya. Bagian belakang hidungnya 
terasa sakit. Tapi dia mati-matian menahan air mata, bergerak selangkah demi selangkah, 



tidak yakin ke mana dia bahkan mencoba pergi. Dia hanya terus meletakkan satu kaki di 
depan yang lain. 

Perasaan seperti ini pada akhirnya akan membawanya ke suatu tempat. 

Dia melintasi seluruh jembatan. 

Ini membawanya ke Enoshima yang tepat. 

Sakuta tidak berhenti di situ. Dia hanya terus berjalan lamban. 

Lurus ke atas bukit melewati deretan toko, melalui Kuil Enoshima, menaiki tangga yang 
panjang. Satu langkah demi satu. 

Nafasnya semakin tersengal-sengal. 

Kakinya berteriak padanya. 

Tapi dia tidak berhenti untuk beristirahat. Dia harus berada di suatu tempat bukan di sini. 

Dengan setiap langkah dia bertanya pada dirinya sendiri ... 

Apakah ini baik-baik saja? 

Apakah ini benar? 

Apakah itu salah? 

Apakah benar-benar tidak ada cara lain? 

Satu demi satu pertanyaan membingungkan. 

Dan dia menjawab satu per satu dengan lantang. 

"Tidak. Tidak ada jalan lain." 

Dia mengertakkan gigi dan meletakkan kakinya di tangga berikutnya. 

"Tentu saja itu tidak benar. Lihat apa yang saya lakukan." 

Tangga lain. 

"Semuanya salah." 

Air mata yang sedari tadi ia tahan jatuh di lututnya. 

"Tidak apa-apa sama sekali ... Tidak ada yang baik-baik saja." 



Dia mengendus, menyeka matanya, dan mengambil langkah lain. 

Tidak ada yang baik tentang ini. 

Hasil yang baik adalah di mana Shouko memiliki masa depan, Sakuta aman, dan Mai juga 
hidup. Masa depan di mana mereka semua bisa tersenyum. Itulah yang dia inginkan. 

Dia tidak menginginkan ini . 

Tapi itu tidak masalah apa yang dia inginkan. Ini adalah satu-satunya pilihannya. Tidak ada 
hasil di mana semua orang bahagia. Tidak ada trik sulap yang bisa melakukannya. 

Yang bisa dilakukan Sakuta hanyalah memilih Mai. Dan bukan Shouko. 

"Tapi itu... tidak membuatnya baik-baik saja. Jadi, jangan tanya..." 

Dia menggertakkan giginya dan memaksa dirinya menaiki anak tangga terakhir. 

Dia terhuyung-huyung, kehabisan napas saat dia mencapai dasar Lilin Laut. 

Itu adalah terowongan cahaya, seperti taman wisteria. Di luar itu ada hamparan bunga 
yang terbuat dari cahaya. Dan hari ini, ada hadiah tambahan berupa turunnya salju. 
Pencahayaan menangkap kepingan salju, memberikan seluruh taman kemegahan yang 
tidak wajar. 

Itu seperti mimpi yang menjadi kenyataan. 

Ada pasangan di sekelilingnya. Kumpulan anak kuliahan. Beberapa keluarga. Sakuta adalah 
satu-satunya orang di sini sendirian. 

Ke mana pun dia melihat, yang dia temukan hanyalah langit malam, salju, dan lampu. Tidak 
ada tanda-tanda Shouko. Perlahan dia sadar bahwa dia datang sejauh ini untuk 
memastikan kebenaran yang jelas itu dengan matanya sendiri. 

Shouko Besar tidak ada lagi. 

Masa depannya tidak akan pernah datang. 

Itu telah hilang selamanya. 

Diambil ... oleh tangan Sakuta. 

"......" 

Dia melewati perasaan apa pun. 

Dia tidak dingin. Dia tidak sedih. 



Dia tahu pemandangan ini indah, tapi itu tidak menggerakkannya sama sekali. 

Kepada siapa pun secara khusus, dia berbisik, "Harus pulang," seolah-olah dia baru saja 
mengingat sesuatu yang penting. 

Dia tidak begitu ingat bagaimana dia sampai di rumah. 

Apakah dia berjalan sepanjang jalan? Naik kereta? Mungkin bis? Kenangan itu kabur. Tapi 
dia berhasil di sana. Saat gedung apartemennya terlihat, dia melihat seseorang berdiri di 
pinggir jalan. 

Seorang gadis tinggi dengan payung. Dia tampak kedinginan dan menggosok-gosokkan 
kedua tangannya di sekitar pegangan payung. Dia pasti sudah lama berdiri di sana. Ada 
banyak salju yang menumpuk di payung raksasa itu. 

"...Mai," kata Sakuta, menghentikan langkahnya. 

Mai juga melihatnya. Mata mereka bertemu. Matanya berkilat lega. Kemudian dia menggigit 
bibirnya, menghentikan dirinya sebelum dia mulai menangis. 

Hanya itu yang dia lakukan. 

Dia tidak memanggil namanya dan dia tidak berlari ke arahnya. 

Dia hanya menahan tatapannya dan menunggunya datang padanya. 

"...Oh. Itu sebabnya." 

Mereka masing-masing telah membuat janji. Dia akan pulang dan dia akan berada di sana 
menunggunya. Dia berpegang teguh pada kata-katanya dan dengan sabar menunggunya 
menepati janjinya. 

"......!" 

Saluran air matanya sudah benar-benar hilang sekarang. Semua tangisan yang telah dia 
lakukan, dan mereka masih terus menangis. Air mata hangat mengalir di pipinya. 

Dia tidak mencoba untuk menghapusnya. Dilempari salju, Sakuta melangkah selangkah 
demi selangkah, kembali ke Mai. Setiap langkah membawanya lebih dekat ke rumah. 

Mengingat semua yang membawanya ke sini ... 

Merefleksikan arti dari setiap langkah... 

Kaki Sakuta membawanya sepanjang perjalanan. 

Kemudian dia berada di bawah payung Mai. Ini adalah satu-satunya tempat yang hampir 
tidak ada salju. 



"......" 

Mai tidak mengatakan apa-apa. Dia tanpa berkata-kata menyerahkan payung itu padanya. 

"......" 

Ada tatapan penuh harap di matanya. 

Dia tahu apa yang dia tunggu. Setiap anak akan melakukannya. Itu yang dikatakan semua 
orang setelah kembali. 

"Aku pulang, Mai," katanya. 

Dia perlahan tersenyum. 

"Selamat datang kembali, Sakuta." 

Suaranya hangat dan ramah. 
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Dia bisa mencium bau roti panggang. 

Terdengar desisan dari kompor. Telur sedang digoreng. 

Sandal mengepak melewati kepalanya. Kemudian dia mendengar tirai terbuka, dan cahaya 
menerpa kelopak matanya. 

Langkah kaki itu kembali ke Sakuta. 

Dia merasakan sesuatu yang dekat dengannya, dan kemudian sesuatu menampar dahinya. 

"Sudah lewat jam sepuluh! Bangun!" 

"Aku sudah bangun, Mai," katanya, tidak membuka matanya. 

"Kalau begitu makanlah sebelum dingin. Aku harus pergi." 

Dia pindah. Ingin mengejar, Sakuta mencoba membuka matanya hanya untuk menemukan 
mereka saling menempel. Dia banyak menangis sehari sebelumnya dan tertidur sambil 
menangis. Air mata telah mengering, menempelkan bulu matanya. 

Dia menggosok matanya dan mengedipkan matanya beberapa kali sebelum akhirnya 
merangkak keluar dari bawah kotatsu ruang tamu . 

"Pergi ke mana?" dia bertanya, tetapi dia mengetahuinya sebelum jawabannya datang. 

Sekali pandang pada Mai memberitahunya. Dia berseragam. SMA Minegahara. Dia 
mengenakan mantel di atas blazernya. 

"Sekolah," katanya. 

"Liburan musim dingin dimulai hari ini," katanya. 

Lebih baik, atau mereka sudah sangat terlambat. Dijamin telat. 

"Saya belum mendapatkan rapor saya. Aku keluar kemarin untuk syuting." 

"Kalau begitu aku ikut," katanya...dan menguap lebar. 

Sakuta memakan sarapan yang dibuat Mai dan dengan cepat mengganti seragamnya. 
Keduanya meninggalkan rumah bersama-sama. 

Dalam perjalanan ke Stasiun Fujisawa, Mai mencoba menyisir rambutnya dengan tangan, 
tetapi kepala tempat tidur itu keras kepala dan menolak untuk menyerah. 



Tidak ada yang mengusulkannya dengan keras, tetapi dari apartemen ke stasiun, mereka 
tetap berpegangan tangan. 

Mereka pasti terlihat seperti sepasang anak yang sedang jatuh cinta. 

Mereka begitu terbuka tentang hal itu, orang-orang yang mereka lewati bahkan tidak 
mendaftarkannya sebagai Mai Sakurajima. 

Jalan menuju Stasiun Fujisawa telah dibajak sejak salju berhenti, dan ada sejumlah gunung 
salju setinggi tiga kaki yang menghiasi sisi jalan atau trotoar. 

Lalu lintas pejalan kaki dan mobil berjalan lancar. Sama seperti hari lainnya. Satu-satunya 
daerah yang tersisa dengan salju adalah lorong-lorong di mana orang jarang melangkah. 
Satu langkah dari jalan utama, dan Anda berada di empat inci salju tak bercacat. 

Tapi melihat hamparan putih itu mengingatkannya pada hari sebelumnya. 

Dia mungkin akan mengingatnya setiap kali salju turun. Bagaimana Shouko mencair 
sebelum salju mencair. 

"......" 

Sementara dia menatap salju, sesuatu yang dingin tiba-tiba menempel di pipinya. 

"Eep!" dia berteriak. 

Dia berbalik dan menemukan Mai memegang bola salju di satu tangan, menyeringai. 

"Mau membuat manusia salju nanti?" dia bertanya. 

"Kau memang anak kecil, Mai." 

"Oh? Kalau begitu aku akan melakukannya sendiri." 

"Mau membuatnya di halaman sekolah?" 

Jika seluruh tempat diselimuti, mereka bisa membuat satu manusia salju yang 
mengesankan. 

"Lihat, kamu memang menginginkannya." 

Dia tidak menyangka Mai benar-benar ingin membuat manusia salju. Bukan itu intinya. 
Mereka berdua mencoba untuk bersikap normal, dan meskipun itu tidak cukup 
berhasil...itu sepadan dengan usaha. 

Kata-kata yang mereka pertukarkan tidak memiliki arti yang nyata. Tetapi ada makna 
dalam berbagi kata-kata yang tidak berarti satu sama lain. Sudah cukup mereka berdua 
mengerti. Mengetahui hal itu akan membantu mereka melanjutkan hidup. 



Stasiun Fujisawa tampak seperti biasanya. Ramai bahkan pada jam ini. Satu-satunya 
perubahan nyata adalah sebagian besar siswa sedang liburan musim dingin, jadi bahkan 
pada hari kerja, rasanya lebih seperti akhir pekan. 

Kalau tidak, itu persis seperti yang Anda harapkan pada 25 Desember, tetapi itu saja tidak 
luar biasa. Itu hanya Natal Natal biasa. 

Kemarin adalah krisis yang menghancurkan bumi. 

Dan Sakuta masih merasakan gempa susulan. Air di hatinya masih bergejolak. Deru ombak, 
ombak menerjang. Dan itu memakan korban secara fisik; dia menghabiskan sepanjang pagi 
dengan perasaan seperti akan turun dengan sesuatu. Dia telah terjebak di ambang 
kepanikan dan berusaha bersikap seolah semuanya normal. 

Tapi kota itu baik-baik saja dalam segala hal yang batin Sakuta tidak. 

Apa pun yang terjadi padanya, apa pun yang dia coba lakukan---itu tidak memengaruhi 
dunia sama sekali. 

Semua orang hanya menjalani hidup mereka. 

Ada stand di luar department store. Santas dan rusa menawarkan kue untuk orang yang 
lewat dengan setengah harga. Ketika Sakuta dan Mai mencapai peron, kereta datang tepat 
waktu. 

Sakuta telah meneteskan air mata seumur hidup, tetapi menangis tidak akan mengubah 
dunia. Itu adalah bagaimana itu. Begitulah cara dunia dibuat. 

Dia tidak membencinya. 

Rasanya seperti bagaimana seharusnya. 

Sakuta sendiri akan berjalan melewati orang asing pada sejumlah kesempatan di masa lalu, 
tidak pernah memperhatikan masalah yang bukan miliknya. Mengetahui, terlibat, dan 
terpengaruh telah memberinya perspektif yang berbeda tentang berbagai hal. Dia 
berinvestasi dengan cara yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. 

Dan semua orang menjalani hidup bergulat dengan hal-hal seperti itu. 

"Cantik," gumam Mai. Dia sedang menatap keluar jendela kereta. 

"Kamu," katanya. 

"Maksudku laut." 

Itu adalah tatapan yang menusuk tulang belakang. 



"Yah, tentu saja. Menyenangkan." 

"Aku atau...?" 

"Laut." 

"Hmph." 

"Kamu juga sangat cantik." 

"Terserah apa kata kamu." 

"Maksudku, meskipun ..." 

Dia menatapnya, tetapi dia tidak menatapnya. Dia menyerah dan mengintip ke laut juga. 

Di bawah langit musim dingin, air menangkap sinar matahari, berkilauan. 

Dia melihat ini sepanjang waktu. Itu hanya pemandangan dari perjalanannya yang biasa. 
Sebuah rutinitas harian. Tapi hari ini lautan tampak berbeda. 

Itu lebih cantik dari biasanya. 

Dan dia merasa itu karena dia memilih untuk hidup. 

Dan karena Mai bersamanya. 

Dia telah menerima pemandangan ini begitu saja, tetapi pada saat itu, pemandangan itu 
baru lagi. 

Sesuatu yang dilihatnya setiap hari mungkin suatu hari nanti tidak ada di sana. Dan 
pengetahuan itu mengubah cara dia melihat sesuatu. 

Kereta melaju di sepanjang pantai. Hari ini kelesuan Enoden yang terkenal terasa 
menyenangkan. Ini memberinya waktu untuk menikmati pemandangan. Sempurna untuk 
hati yang terluka. 

Rem mendengung, dan kereta berhenti. 

Stasiun Shichirigahama, tujuan Sakuta dan Mai. 

Sakuta berdiri dan menarik tangan Mai, membawanya keluar ke peron. 

"Bukankah itu Mai Sakurajima?" 

Suara dari kereta di belakang mereka. 

"Kamu bercanda? Di dalam daging?" 



"Apakah itu pacarnya?" 

"Dia sepertinya... biasa saja?" 

Dia cukup yakin ini datang dari sekelompok gadis SMA yang berkerumun di sekitar pintu. 
Dia tidak repot-repot melihat ke belakang. Mereka terus mengobrol, tapi pintu tertutup, 
dan dia tidak bisa mendengar sisanya. Kereta menjauh, dan tatapan penasaran mereka 
terbawa menuju Kamakura. 

"Siapa pun yang menganggap Anda biasa saja bukanlah penilai yang baik atas apa pun." 

Tidak melepaskan tangannya, Mai menjalankan IC komuternya melewati gerbang. Dia 
tampak benar-benar senang. 

"Tapi sebagai hakim yang sangat baik dari segalanya, Mai, apa pendapatmu?" 

"......Hmm." 

Dia memberinya pandangan ke samping, mengamatinya dengan cermat. 

"Oke, wajahmu biasa saja," akunya. Tumpul. Kemudian dia dengan cepat menambahkan, 
"Aku suka bahwa akulah satu-satunya yang tahu betapa kerennya dirimu." 

Mungkin ini membuatnya malu. Dia tiba-tiba berjalan sangat cepat. Karena mereka masih 
berpegangan tangan, dia akhirnya terseret di belakangnya. 

"Mai." 

"Apa?" 

"Katakan itu lagi." 

"Tidak. Itu hanya akan masuk ke kepalamu. " 

"Aduh." 

"Sisi dirimu ini sama sekali tidak keren." 

Mai melirik dari balik bahunya, tersenyum penuh kemenangan. Jelas menikmati 
penampilannya yang cemas. Dia tampak bahagia. Dan itu membuat Sakuta senang. 
Mengumpulkan momen-momen seperti ini akan membuat hidup mereka berdua bahagia. 

Mereka tidak mencari sesuatu yang luar biasa. Hanya momen-momen yang membuat 
mereka berdua tersenyum di tengah hari yang biasa-biasa saja. Itulah yang membuat 
semuanya berharga. 

Ini tampak seperti tujuan yang dapat diperoleh---yang merupakan beban dari pikirannya. 



Mereka menyeberangi rel dan menyelinap melalui gerbang yang setengah terbuka ke 
halaman sekolah. 

Jalan menuju gedung sekolah telah disekop. Salah satu tim olahraga mungkin telah terikat 
untuk membantu. Tapi menyekop telah berubah menjadi pertarungan bola salju. Ada sisa-
sisa lemparan yang meleset di sekelilingnya. 

Mereka masuk melalui pintu depan. 

"Kamu menemukan tempat untuk menghabiskan waktu," kata Mai, melepaskan tangannya. 
Dia menuju lantai atas ke kantor fakultas. 

"Aku akan ikut." 

"Aku tidak sedang mengarak pacarku di depan para guru." 

"Aku tidak ingin meninggalkanmu!" 

"Tidak akan lama. Tunggu saja." 

Dia tidak membiarkannya berbicara dengan kata lain. 

"Bunuh waktu bagaimana?" gumamnya sambil menggaruk kepala tempat tidurnya. 

Dia hanya bisa memikirkan satu pilihan. 

"Tapi dia tidak akan ada di sini hari ini ." 

Dia tetap menuju ke lab sains. 

Pintu itu bergerak ketika dia menyentuhnya---tidak terkunci. 

Lampu tidak menyala, tapi dia memanggil "Futaba?" saat dia membuka pintu. 

Itu adalah liburan musim dingin, tapi Rio tetap berdiri di papan tulis. Dalam jas lab 
putihnya, di dekat meja eksperimen. 

"......" 

Dia mengambil satu melihat dia dan membeku, tabung reaksi di tangan. 

"Kau terlihat seperti baru saja melihat hantu," katanya, menutup pintu di belakangnya. 

Tidak seperti aula, labnya cukup hangat dan nyaman berkat pemanas ruangan yang 
melakukan pekerjaan dengan baik. itu cukup nyaman. 

Hangat seperti ruangan itu, pemandangan melalui jendela semuanya putih. Matahari 
memantulkan salju, menerangi ruangan. 



Bibir Rio terbuka sedikit, dan suara lemah keluar. "Azusagawa..." 

Sebelum dia bisa menjawab, lututnya lemas, dan dia membentur lantai di belakang meja. 
Jelas lebih sedikit "duduk" dan lebih banyak "runtuh." 

"Y-yo," katanya, bergegas ke arahnya. "Futaba, kamu baik-baik saja?" 

Dia berlutut di sampingnya dan mengambil tabung reaksi itu. Itu kosong, tapi dia tidak 
ingin itu rusak. Dia meletakkannya dengan aman di rak di atas meja. 

"...Aku tidak," dia mendengar Rio berbisik, tapi suaranya tercekat di tenggorokannya, dan 
dia tidak bisa mendengarnya dengan jelas. 

"Futaba?" katanya sambil menatap wajahnya. 

"Saya sedang tidak dalam keadaan baik!" Kepalanya tersentak. 

Sudah ada tetesan besar yang jatuh dari matanya, yang berarti hanya ada satu hal yang bisa 
dia katakan. 

"Maaf. Aku membuatmu khawatir, ya?" 

"Saya sedang tidak dalam keadaan baik...!" katanya lagi. Dia mengepalkan tangannya, dan 
dia menjatuhkannya ke lutut Sakuta. Itu tidak sakit sama sekali. Tapi protesnya yang lemah 
benar-benar membuatnya merasa sangat bersalah. Dia bisa merasakan sesak yang familiar 
di dadanya. 

Tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan betapa takutnya dia. 

"Aku benar-benar minta maaf," katanya. Tidak yakin apa lagi yang bisa dia lakukan. 

"Aku sama sekali tidak baik-baik saja..." Rio melancarkan serangan lemah. "Kupikir aku 
tidak akan pernah melihatmu lagi. Aku tahu... Aku yakin kamu akan mengorbankan 
dirimu!" 

"Ya..." 

Dia tidak salah. Dia telah membuat pilihan itu sekali. Tapi itu tidak berhasil seperti itu. Dia 
tidak mati. Karena Mai telah menyelamatkannya. Dan dia mati menggantikannya. 

Untuk mengubah hasil malapetaka itu, dia akan kembali dari masa depan...dan berakhir di 
sini. 

"Tapi tidak ada yang menelepon kemarin... Tidak ada yang memberitahuku bahwa kamu 
mengalami kecelakaan. Tidak ada liputan online atau berita... jadi saya pikir mungkin, 
mungkin saja, dan menunggu sepanjang malam. Kecuali Anda tidak menelepon untuk 
memberi tahu saya bahwa Anda baik-baik saja! " 





 



Dia bahkan tidak berusaha menyembunyikan wajahnya atau menghapus air matanya. Dia 
membiarkan semua perasaannya terbang. Sama sekali tidak seperti biasanya Rio 
menangani berbagai hal. Tidak ada jejak ketenangan logisnya yang biasa. Dia mengenakan 
semua yang ada di lengan bajunya saat kata-kata itu keluar. 

Dan melihatnya seperti ini membuat Sakuta merasa...hangat. Mengikuti apa yang dia 
katakan, aman untuk berasumsi bahwa Futaba sangat marah. Itu adalah tuduhan yang 
berapi-api. Tapi tinju yang memukulnya tidak berusaha menyakitinya sama sekali. 

"Syukurlah," katanya saat kemarahannya berubah menjadi kelegaan. Air mata itu masih 
mengalir. Jas labnya menjadi sangat basah. "Aku senang kamu masih hidup, Azusagawa." 

Rio akhirnya berhasil tersenyum. 

"Ini," katanya, mengambil sekotak tisu dari meja dan menyerahkannya padanya. 

Rio melepas kacamatanya. Dia pasti sudah cukup pulih untuk merasa malu lagi, karena dia 
membentak, "Jangan lihat aku," dan mulai menyeka air matanya. 

Dia menghabiskan beberapa saat memulihkan diri dan mengeringkan kacamatanya. 
Kemudian dia memakainya kembali dan berbalik ke arah Sakuta, mata dan hidungnya 
masih sangat merah. 

"Apa yang telah terjadi kemarin?" 

"Banyak," katanya. "Aku tidak tahu harus mulai dari mana." 

"Bagaimana dengan ini?" katanya, menunjuk pesan yang tertulis di rumus dan grafik yang 
rumit. 

Lihat aku, Futaba! 

Satu-satunya kata dalam tulisan tangannya. Pesan yang dia tulis berusaha menarik 
perhatiannya. 

"Itu kamu, kan?" 

"Ya." 

"Dan ini?" 

Dia menunjukkan teleponnya. Pesan singkat untuk "Sakurajima-senpai" disimpan di folder 
draft. 

Ini Sakuta. 

"Jadi kemarin..." 



Dia mencoba menjelaskan tetapi tiba-tiba tidak bisa bernapas. Pikiran Shouko besar tiba-
tiba memenuhi pikirannya, dan suaranya pecah. Dia merasa siap untuk menangis. Dia 
berhasil menghindari mogok dengan menarik napas dalam-dalam. 

"Kemarin, saya melakukan apa yang harus saya lakukan." 

Dia kebanyakan mengatakan itu pada dirinya sendiri. 

Dia berdiri, dan ketika Rio menatapnya, dia meraih tangannya dan menariknya berdiri. Dia 
tampak cukup stabil, tetapi rasanya seperti dia akan pingsan lagi jika dia melepaskannya, 
jadi dia membawanya ke kursi. 

Kemudian dia mulai berbicara, seolah-olah meninjau tindakannya sendiri. 

Dia memberitahunya tentang bagaimana dia pergi ke masa depan. 

Tentang Sindrom Remajanya. 

Bagaimana kelemahannya sendiri telah memberinya kesempatan kedua. 

Dan tentang pilihan yang telah dia buat. 

Dia menceritakan segalanya---termasuk apa arti pilihan itu. 

Tidak ada pemukulan di sekitar semak-semak. Hanya kebenaran biasa. 

Rio mendengarkan dalam diam. Satu-satunya reaksi yang dia tawarkan adalah beberapa 
perubahan dalam napasnya atau anggukan kecil dorongan untuk membuatnya terus 
berjalan. 

Ketika dia selesai, dia masih tidak mengatakan apa-apa. 

Sebagai gantinya, dia mengisi gelas dengan air, meletakkannya di atas kawat, dan 
menyalakan lampu alkohol. Mereka menunggu sampai mendidih, dan kemudian dia 
membuat kopi instan untuk mereka berdua. 

Kopinya ada di cangkir yang tepat, tapi milik Sakuta, seperti biasa, ada di gelas yang sama 
dengan yang dia gunakan untuk merebus air. Kopi berada di sisi yang kuat. Keduanya 
meneguk. 

Dia membiarkan cairan pahit itu menempel di lidahnya. Terasa di belakang hidungnya. 
Kemudian dia menghargai kehangatan itu meluncur ke tenggorokannya. 

Akhirnya, Rio berbicara. 

"Jadi banyak yang terjadi," katanya. 



Tidak menyetujui atau tidak menyetujui. Tidak mendorong atau menghibur. Hanya 
pengakuan pengertian. Dan untuk itu, dia selalu bersyukur. 

Mereka menghabiskan kopi pahit mereka dalam diam. 

Tak satu pun dari mereka bisa menemukan kata-kata. Dia sudah memberi tahu Rio 
segalanya. Tidak ada yang tersisa untuk dia katakan. 

Jadi ketika gelasnya kosong, Sakuta berdiri. 

"Azusagawa." 

"Mm?" 

"Aku senang kamu masih hidup." 

"......" 

"Maksudku itu." 

"... Mm." 

Dia tidak memiliki respon yang tepat. Emosi berputar-putar di dalam dirinya, dan dia ingin 
mengatakan sesuatu untuk mengakui kata-kata dan perasaannya. Tetapi jika dia mencoba, 
dia tahu dia akan mulai menangis, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. 

"Itu saja," kata Rio, dan dia berbalik ke arah jendela. Lalu dia berkedip. "Apakah itu 
Sakurajima?" 

Dia melompat dan pindah ke jendela. Dia meraih kunci dan membukanya. 

Semburan udara dingin menyerbu masuk. 

Sakuta muncul di sebelahnya, melihat ke halaman. 

Selimut salju putih menutupi semuanya. 

Salju tidak turun sama sekali tahun lalu, jadi ini pertama kalinya mereka melihat SMA 
Minegahara seperti ini. 

Salju pasti telah memaksa tim bisbol dan sepak bola untuk membatalkan latihan. Hanya 
ada satu orang di luar sana. 

Dan itu adalah Mai. 

Dia dengan hati-hati memilih jalan melintasi bidang salju yang belum tersentuh. Itu terlihat 
sangat licin, dan dia hampir kehilangan keseimbangan beberapa kali---pasti ada beberapa 
lengan yang terayun-ayun---tapi dia berhasil sampai ke tengah halaman, tampak senang. 



Kemudian dia berlutut dan meletakkan tangannya di atas salju. 

"Sakurajima, apa yang kamu lakukan?" Rio menelepon. 

Sementara itu, Sakuta menginjakkan kakinya di ambang jendela. 

"Alley-oop," katanya, dan dia melompat keluar. 

"Azusagawa?" 

"Kita akan membuat manusia salju." 

"Hah?" Rio menganga padanya. 

"Mau datang?" 

Rio melihat dari Sakuta ke Mai. Kemudian dia tersenyum, seolah-olah dia sudah 
mengetahuinya. 

"Terlalu dingin untukku," katanya sebelum menutup jendela. 

Dia mengatakan sesuatu melalui kaca, tapi dia tidak bisa keluar. 

Tapi dia bisa tahu dari ekspresinya. 

Dia tidak ingin menjadi roda ketiga. 
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Sakuta dan Mai mengambil waktu mereka dan berakhir dengan tiga manusia salju. Dua dari 
mereka mungkin setinggi tiga puluh inci, hasil dari persaingan di antara mereka. Yang 
terbesar dari mereka setinggi Sakuta, dan itu mengharuskan mereka berdua untuk bekerja 
sama, menggulung bola salju besar. 

Tetapi pada ukuran ini, mereka berdua tidak dapat mengangkat kepala ke tubuh, jadi pada 
akhirnya mereka meyakinkan Rio untuk keluar dan membantu. Kepalanya sendiri lebarnya 
tiga puluh inci, dan bahkan dengan mereka bertiga, itu terlalu berat, jadi ketika tim Yuuma 
istirahat, mereka menangkapnya, dan mereka berempat menyelesaikan manusia salju 
bersama-sama. 

Itu sepenuhnya sembrono. Mereka bisa dengan mudah berhenti saat mereka berada di 
depan. Tapi berdiri di depan manusia salju raksasa ini memberi mereka rasa pencapaian 
yang nyata. 

Mereka menempatkan manusia salju di sebelah pintu masuk, seolah-olah mereka 
mengawasi para siswa saat mereka masuk. 

Mai mengambil gambar di ponselnya, terlihat sangat puas. 



Di kereta kembali, Mai membolak-balik foto yang diambilnya dan dengan senang hati 
menunjukkannya kepada Sakuta. 

Mereka berdua dengan manusia salju. Sekelompok tembakan dengan Rio dan Yuuma juga. 
Tidak ada yang luar biasa, hanya sekumpulan foto yang menyenangkan. 

"Ini sangat 'sekolah menengah,'" kata Mai. Dia di sekolah menengah, jadi ini seharusnya 
tampak aneh, tetapi itu masuk akal bagi Sakuta. 

"Sama sekali," katanya. 

Ini sangat cocok dengan stereotip. Itu seperti salah satu kenangan indah dari kilas balik di 
acara TV tentang drama remaja. Itu ditempatkan tepat ke dalam formula itu. 

Mereka masih melihat-lihat foto saat kereta sampai di Stasiun Fujisawa. 

Mereka keluar dari gerbang dan menyeberangi jembatan menuju gedung JR. Tapi di tengah 
jalan, Sakuta berhenti. 

Mai memperhatikan sesaat kemudian dan berbalik. 

"Sakuta?" 

"Anjing itu...," katanya. 

Dia sedang melihat seekor anjing besar yang tergeletak di ujung lorong. Seekor anjing 
Labrador Retriever. 

Ada dua wanita yang memakainya---satu berusia empat puluhan dan satu berusia dua 
puluhan---mengenakan jaket staf hijau muda, mengumpulkan uang untuk melatih anjing-
anjing Mata Penglihatan. 

Dia telah melihat orang-orang menggalang dana di sini beberapa kali sebelumnya. Dia 
bahkan pernah melihat Labrador ini tergeletak di sana sebelumnya. 

Tapi ini pertama kalinya dia berhenti. 

Dia mengeluarkan dompetnya dan mengosongkan kembalian ke telapak tangannya. 
Mungkin totalnya dua ratus yen. 

Sambil membawanya, dia pergi ke wanita yang lebih tua dan berkata, "Ini." 

"Terima kasih atas bantuan Anda!" katanya sambil menyodorkan kotak itu. Dia 
menjatuhkan kembaliannya. "Wow, pemboros besar!" Dia berkata sambil tersenyum. 

"Ini kurang dari kedengarannya," katanya. 

"Kami berterima kasih atas dukungan apa pun yang dapat Anda tawarkan." 



Wanita itu jelas bermaksud demikian. Ada banyak orang yang lewat di belakangnya. 

"Dia juga senang, lihat?" katanya, menunjuk ke Lab. Itu mengibaskan ekornya. Mata yang 
menatap Sakuta begitu murni sehingga membuatnya merasa bersalah. 

Dia tidak berpikir bahwa kebajikanlah yang mendorongnya untuk menyumbang. 

Sakuta tahu lebih baik dari itu. 

Dia telah memilih hidup dengan Mai daripada masa depan Shouko. 

Dan sisa-sisa pilihan itulah yang memotivasinya. 

Seperti melakukan sesuatu yang baik akan memberinya pengampunan. 

Seperti melakukan sesuatu yang baik akan menyebabkan pemulihan Shouko kecil. 

Apa yang bisa dia tawarkan bukanlah pertukaran yang adil, tetapi ini sama dengan doa 
kepada dewa apa pun yang mungkin sedang menonton. 

Di sebelahnya, Mai juga menjatuhkan beberapa koin. 

"Eh, tunggu, apa kau...?" 

Gadis berusia dua puluhan itu mengenali Mai Sakurajima dan mengulurkan tangannya. Mai 
mengguncangnya. 

"Apakah kita diizinkan untuk memelihara anjing itu?" 

"Ya. Dia anak yang baik, jadi tolong beri tahu dia." 

Mai menepuk kepala Lab. Itu menutup matanya, tampak bahagia. 

"Hei, apakah itu...?" 

Kerumunan di sekitar mereka mulai memperhatikan selebritas di tengah-tengah mereka, 
jadi Sakuta dan Mai dengan cepat meninggalkan anjing Mata Penglihatan itu. Mereka 
menyeberangi stasiun JR dan pergi ke sisi lain. Mereka dengan cepat tersesat dalam 
kerumunan orang. 

"Tidak ada yang sederhana," gumam Mai, menatap lurus ke depan. 

Dia tidak yakin dia bermaksud agar dia mendengar. Rasanya seperti dia hanya berbicara 
pada dirinya sendiri. 

"Saya setuju," katanya. Dia sangat sadar bahwa dia tidak mencari jawaban. Tapi dia yakin 
mereka merasakan hal yang sama. 



Ada orang di luar sana yang membutuhkan bantuan. Orang yang tidak mereka kenal dan 
belum pernah mereka temui. Itu membuatnya mudah untuk dilupakan. Mereka mungkin 
melihat penderitaan dari sudut mata mereka, tetapi itu terlalu sederhana untuk diabaikan 
sebagai masalah orang lain. 

Namun mengetahui betapa kecilnya Shouko terpaksa menunggu pendonor jantung berarti 
mereka terlibat . Itu akan selalu berarti bagi mereka. Bertemu Shouko telah mengajari 
Sakuta bahwa mungkin dirinya di masa depanlah yang akhirnya menyelamatkan mereka 
yang membutuhkan. 

Seperti yang dikatakan Mai, segalanya tidak akan pernah bisa menjadi sederhana lagi. 
Mengetahui bagaimana kondisi Shouko membuatnya menderita telah membuka mata 
mereka. Mereka senang telah membuat penemuan ini, tetapi mengingat implikasinya bagi 
Shouko...tidak mungkin untuk bahagia tanpa syarat. 

Tetapi beberapa realisasi hanya datang seperti ini. 

Jika itu mudah, lebih sedikit orang yang akan bergegas melewati Labrador itu tanpa 
berpikir dua kali. 

Dan mungkin lingkaran donor organ akan jauh lebih besar. Shouko kecil mungkin telah 
menjalani operasinya sejak lama dan sudah sehat. 

Tapi itu bukan cara dunia bekerja. 

Terlalu banyak hal yang hilang tanpa ada yang menyadarinya, tanpa ada yang mendapat 
kesempatan untuk menyadarinya, tanpa ada yang mengetahuinya. Bahkan tidak ada yang 
menyadari ini terjadi. 

Tidak ada yang bisa disalahkan untuk itu. Itu bukan salah siapa-siapa. Orang-orang tidak 
dibuat seperti itu. Sakuta sendiri tidak tahu apa-apa sampai dia terlibat secara pribadi. 

Setiap orang memiliki hal-hal yang harus mereka lakukan atau ingin lakukan. Dan mereka 
sibuk memberikan segalanya, atau sudah melakukan semua yang mereka bisa, atau terlalu 
asyik untuk memperhatikan hal lain. 

Mereka mungkin memiliki pekerjaan rumah atau pekerjaan nyata yang harus diselesaikan 
besok. Mereka mungkin memiliki video yang harus mereka tonton sehingga mereka dapat 
berbicara dengan teman-teman mereka. Mereka mungkin memiliki teks yang harus mereka 
tanggapi. Belanja yang harus dilakukan sebelum makan malam. Kamar harus dibersihkan 
sebelum orang tua mereka membentak mereka. 

Semua ini sepele dibandingkan dengan kehidupan seseorang. Tetapi bagi orang-orang yang 
bersangkutan, skala masalahnya tidak masalah; ini masih hal-hal yang tidak bisa diabaikan 
begitu saja. Dan sudah menjadi sifat manusia untuk fokus pada masalah yang dihadapi. 



Jika semua orang fokus pada masalah orang lain, itu sebenarnya akan agak menyeramkan. 
Tujuh miliar orang khawatir tentang tujuh miliar orang lainnya akan melelahkan. Tidak ada 
yang akan pernah bisa mengikuti begitu banyak kekhawatiran. 

Yang bisa dilakukan Sakuta hanyalah apa yang ingin dia lakukan dan apa yang dia rasa 
harus dia lakukan. 

Tidak ada harapan muluk dan tidak berkubang dalam kesia-siaan. 

Jika dia mengingatnya, dia bisa mengaturnya. 

Dan momen ini menyelesaikan segalanya. 

"Eh, Mai...," katanya, menghentikan langkahnya. 

"Hmm?" 

"Aku ingin berhenti sebelum kita pulang." 

"Pergi menemui Shouko? Aku akan datang juga." 

Dia mulai berjalan menuju rumah sakit. Sakuta dengan cepat menyusul, dan Mai meraih 
tangannya. 

Dia mengetuk pintu kamar 301, tetapi tidak ada jawaban. 

"...Masuk," katanya, dan dia menggeser pintu hingga terbuka. 

Ruangan itu gelap dan sunyi. Suara kesunyian. Dengung rendah kulkas mini, deru darah di 
telinganya, suara langkahnya sendiri, gemerisik pakaiannya, dan suara napasnya sendiri. 

Lampu padam, dan tirai ditarik. Dijaga oleh kesunyian, udara di ruangan itu terasa mandek 
dan tua. Seperti kamar rumah sakit ini telah ditinggalkan di masa lalu. 

Dia melihat ke tempat tidur, tetapi Shouko tidak ada di sana. Dia berada di ICU. Tanpa izin 
khusus, hanya keluarganya yang boleh berkunjung. 

Di tempat tidur kosong berdiri tiga hadiah yang dibungkus dengan indah dan boneka 
beruang dengan busur besar. Hadiah Natal dari orang tuanya dan staf rumah sakit. 

"Saya benar-benar lupa," katanya. 

Kemarin, dia tidak mengira dia akan hidup untuk melihat 25 Desember. Sampai dia 
mengalami kematian Mai, dia mengira hari ini tidak akan pernah datang. Tidak pernah 
terpikir olehnya untuk memberinya hadiah. Itu jauh di luar kemampuannya. 

"Kuharap Shouko sembuh," kata Mai, sambil meletakkan boneka beruang itu tegak. 



"Ya." 

Jika dia menjadi lebih baik dan dibebaskan, dia bisa membawa Hayate untuk bermain. 
Mereka akan memandikan kedua kucing itu bersama-sama, membasahi mereka dengan 
sampo, dan menertawakan diri mereka sendiri dengan konyol. 

Mungkin dia tidak punya hak untuk berpikir seperti ini, tidak setelah menghancurkan 
kesempatannya di masa depan. Dia merasa seperti dia tidak pantas berharap untuk 
kesembuhannya. 

Tapi dia tidak bisa menahan diri. 

Tidak peduli apa yang dikatakan orang lain. 

Dari lubuk hatinya, dia berharap---berdoa---semoga Shouko bisa sembuh. 

Sakuta bahkan menuangkan doa itu ke manusia salju yang mereka buat. 

Tolong selamatkan Makinohara. 

Perasaan itu juga asli. Jika ada cara baginya untuk bertahan hidup, dia menginginkan itu 
lebih dari segalanya. Sakuta telah diberi kesempatan untuk menyelamatkannya. Tapi itu 
terbukti menjadi satu-satunya pilihan yang tidak bisa dia ambil. Melakukan hal itu berarti 
dia tidak bisa membuat Mai bahagia. 

Mai, sementara itu, telah menemukan sesuatu di meja samping dan mengambilnya. 

"Melihat apa?" 

"Ini." 

Dia mengulurkan selembar kertas. Sebuah cetakan dari sekolah, kecokelatan karena usia. 
Dia pernah melihat ini sebelumnya---jadwal Shouko untuk masa depan. 

Dia telah diberi ini sebagai tugas di kelas empat. Tetapi mengetahui sepenuhnya 
kondisinya tidak meninggalkannya dengan banyak masa depan, dia tidak dapat memaksa 
dirinya untuk mengisinya sepenuhnya. 

Para dokter telah memberitahunya bahwa tanpa transplantasi jantung, dia tidak mungkin 
lulus SMP. Jadi bagaimana dia bisa membuat rencana di luar itu? 

Shouko tidak bisa membayangkan dirinya di sekolah menengah dan perguruan tinggi atau 
sudah dewasa. 

Sakuta memindai jadwal, membaca apa yang dia tulis di sana. 

"......?" 



Dia segera melihat ketidakteraturan. 

Itu telah berubah. 

Dia ingat ada lebih banyak di sini. 

Tulisan pensil itu berakhir di pertengahan SMP. Bahkan sebelum dia lulus. 

Terakhir kali dia melihatnya, itu diisi sampai ke perguruan tinggi. Itulah mengapa Shouko 
menginginkan pendapatnya---karena dia tidak ingat menulis entri selanjutnya. 

Dan ini bukan hanya kehilangan ingatan. Pertama kali dia menunjukkan jadwalnya, itu diisi 
melalui sekolah menengah. Tetapi ketika dia melihat lagi beberapa hari kemudian, dia 
melihat bagian perguruan tinggi juga terisi. 

Dan ada jejak itu di halaman di tangannya. 

Sepertinya dia telah menulis sampai ke perguruan tinggi dan kemudian menghapusnya. Dia 
masih bisa melihat jejak samar dari surat-surat itu. 

Lulusan SMP. 

Masuki sekolah menengah atas dengan pemandangan laut! (SMA Minegahara adalah 
pilihan pertamaku!) 

Temui anak laki-laki yang ditakdirkan untuk bersamaku. 

Lulus dalam keadaan sehat! 

Mulai kuliah. 

Bersatu kembali dengan anak takdir. 

Katakan padanya bagaimana perasaanku! 

Dia bisa melihat cukup banyak entri untuk mengatakan bahwa itu adalah apa yang dia 
ingat. 

Tapi dia tidak tahu mengapa mereka dihapus. 

Atau apa yang terjadi. 

Melihat ini hanya mengingatkannya tentang bagaimana masa depan Shouko yang 
sebenarnya telah terhapus, yang menyakitkan. Dia ingat bagaimana dia berjuang untuk 
tersenyum. Bagaimana dia tetap tersenyum, tidak ingin membuat khawatir orang tuanya 
atau Sakuta. Berjuang melawan ketakutan yang jauh lebih besar dari tubuhnya sendiri. 
Frustrasi membuat saluran air mata Sakuta mengalir lagi. Setiap saat sekarang, mereka 
akan mulai memompa keluar saluran air. Tapi ini adalah masa depan yang dia pilih. Dia 



tidak boleh menangis di sini. Tidak di depan Mai, dan jelas tidak di kamar rumah sakit 
Shouko. 

"Aku akan pergi membelikan kita minuman," katanya. 

Dia menyerahkan cetakan itu kepada Mai dan meninggalkan ruangan sendirian. 

Dia pindah ke aula kosong, menjaga kepalanya tetap tinggi. 

Matanya tertuju pada dua baris lampu neon tanpa hiasan. 

Menghitung mereka dengan sia-sia sepertinya membantu mencegah air mata. Dia naik lift 
ke lantai pertama---untuk lebih memastikan, dia memilih mesin penjual otomatis yang 
paling jauh. 

Pada saat dia mencapai barisan mereka di dekat toko suvenir, dia dalam kondisi yang lebih 
baik. 

Dia mengambil uang kertas seribu yen dari dompetnya dan memasukkannya ke dalam slot. 

Dia pertama kali menekan tombol untuk teh susu hangat. Itu untuk Mai. 

Kemudian dia membeli minuman olahraga berlabel biru untuk dirinya sendiri. Botol enam 
belas ons itu jatuh dengan bunyi gedebuk. 

Akankah Mai memujinya karena mengingat untuk membelikan sesuatu untuknya? Apakah 
dia akan tertawa karena dia memilih iklan yang dia buat? Membayangkan bagaimana dia 
akan bereaksi, dia membungkuk untuk mengambil minuman. 

Dan sesuatu yang basah menetes ke tangannya. 

"Hah?" 

Terperangkap lengah, dia membuat suara aneh. Dia melihat ke bawah ke tangannya, 
melakukan pengambilan ganda dan tiga kali lipat. Tangannya pasti dilapisi cairan bening. 

Sesaat kemudian, dia menyadari ini melegakan. Yang dia lakukan hanyalah membeli satu 
minuman untuk Mai dan satu lagi yang dia iklankan, lalu membayangkan bagaimana 
reaksinya ketika dia membawakannya kembali---dan kegembiraan kecil dari tindakan 
sehari-hari ini telah membuatnya menangis. 

Meneteskan air mata atas sesuatu yang sangat biasa. Kehangatan yang lambat dan lembut 
melingkari lengannya. Tidak ada cara untuk menolaknya. Tidak ada yang bisa 
menghentikan air mata kebahagiaan. Dia pasti tidak bisa. Kenapa dia mau? 



Tidak dapat mengambil minuman, dia bersandar pada mesin, meringkuk seperti bola. 
Bahunya naik turun. Dia tidak ingin membuat orang asing khawatir, jadi dia menahan 
suaranya...dan menunggu pelukan lembut ini berlalu. 

Dan ketika dia melakukannya, dia menyadari sesuatu. 

Sesuatu yang sangat sederhana. 

"Aku sudah bahagia." 

Jika dia bisa menangis seperti ini... 

Dan fakta itu membawa gelombang air mata baru. 

"Aku... sudah bahagia," bisiknya. Itu untuk dirinya sendiri. Dia ingin mendengarnya dengan 
keras. 

Sadar akan kebahagiaan kecil yang sudah dekat. 

Mengingat kebahagiaan yang sudah dimilikinya. 

Mengingatkan dirinya bahwa inilah kebahagiaan yang sebenarnya. 

Dia mengambil jalan memutar, jadi ketika Sakuta kembali ke kamar 301, setengah jam 
telah berlalu. 

Dia membawa teh susu dan minuman olahraga, serta manusia salju yang cukup kecil untuk 
dipegang dengan satu tangan. 

"Ini untukmu, Mai." 

Dia menyerahkan tehnya. Itu tidak terlalu hangat lagi, tetapi Mai tidak menyebutkan itu 
atau sudah berapa lama dia pergi. 

Sebaliknya, dia melihat manusia salju. "Hadiah Natal untuk Shouko?" dia bertanya. 

Satu pandangan sekilas ke matanya akan membuatnya jelas bahwa dia baru saja menangis, 
tapi dia pura-pura tidak menyadarinya. 

Dia memasukkan manusia salju ke dalam lemari es yang kosong di kulkas mini. Kemudian 
dia mengambil catatan tempel dan menulis Penyimpanan Manusia Salju di atasnya. Hal 
terakhir yang dia inginkan adalah agar perawat atau ibu Shouko membukanya tanpa sadar 
dan panik. 

Mai meneguk tehnya, dan dia membuka tutup minumannya sendiri. Jepretannya anehnya 
memuaskan. Dia kehilangan banyak cairan karena menangis, jadi dia menenggak setengah 
botol sekaligus. 



"Kamu terlihat seperti kamu ingin hadiah," kata Mai, mengangkat alis. 

"Tetaplah bersamaku selamanya." 

"Apakah itu semuanya?" 

Dilihat dari senyumnya, dia sangat menyukai jawaban itu. 

3 

Saat mereka keluar dari rumah sakit, Mai berkata, "Oof, aku benar-benar lupa tidak ada 
apa-apa di lemari es." 

Jadi mereka berhenti di sebuah toko kelontong dalam perjalanan pulang. 

Mereka membeli makanan untuk beberapa hari ke depan. Sakuta mengambil tas besar itu, 
dan Mai si kecil, dan mereka tetap menggenggam tangan mereka yang bebas sepanjang 
perjalanan pulang. 

Di luar gedung mereka, Mai tidak menarik diri. Dia mengikuti Sakuta ke lift di gedungnya. 
Jelas sekali dia berencana menghabiskan malam di rumahnya. Karena ini sepenuhnya 
merupakan hal yang baik, dia memilih untuk tidak menyebutkannya. 

Pada tingkat ini, kemungkinan besar dia akan memasak untuknya. 

Melihat ke depan untuk itu, dia membuka pintu. Dia segera berpikir dua kali untuk 
membawa Mai bersamanya. 

Ada sepatu berjejer di pintu masuk---dan dia tidak mengenali semuanya. Pasangan 
pertama adalah milik Kaede---dia dengan jelas menendang mereka begitu dia kembali dan 
membiarkan mereka jatuh di tempat yang mungkin. Tapi pasangan kedua berbaris rapi, 
tumit ke tumit. 

"Oh, kamu kembali!" 

Dia mendengar kaus kaki meluncur di sepanjang lantai kayu. 

Kakak perempuannya, Kaede, berlari keluar untuk menemuinya. Masih aneh melihat 
rambutnya dipotong sebahu. Hanya beberapa hari sejak perjalanan mereka ke salon 
rambut. Dan Kaede menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah kakek-nenek 
mereka, jadi Sakuta tidak punya waktu untuk membiasakan diri dengan penampilan 
barunya. 

"Oh, Mai! Selamat Datang di rumah." 

"Terima kasih telah menerimaku," kata Mai, mengalihkan pandangannya dari sepasang 
sepatu tambahan. 



Kaede jelas bukan satu-satunya di sini. Dan tidak ada banyak keraguan tentang siapa orang 
itu. Jelas itu adalah ayah Sakuta, yang mengantar Kaede pulang. 

Untuk sesaat, Sakuta berdebat apakah akan menghentikan Mai melepas sepatunya. 

Tetapi karena mereka sudah ada di sini, dia memutuskan yang terbaik untuk memilikinya. 
Dan karena mereka tidak tinggal bersama ayah mereka lagi, mungkin ini adalah 
kesempatan yang baik untuk memperkenalkan Mai secara resmi padanya. Tidak perlu 
memberi siapa pun lebih banyak alasan untuk khawatir, dan tidak ada alasan untuk terus 
menundanya. 

Itu hanya sedikit memalukan. Itulah satu-satunya masalah yang sebenarnya. 

"Ayah! Rumah Sakuta, "kata Kaede, memanggil ke aula. 

Ayahnya menjulurkan kepalanya keluar dari ruang tamu. 

"Selamat datang kembali, Sakuta," katanya pelan. 

"Terimakasih ayah." 

Tidak akan kalah dalam pertarungan ini, Sakuta menjaga nada suaranya tetap tenang. Dia 
melihat Mai menggelengkan kepalanya dari sudut matanya. Ayahnya melakukan hal yang 
sama. 

"Jadi, eh, Mai... ini ayahku," kata Sakuta. "Dan ini pacarku, Mai Sakurajima." 

Dia tidak yakin bagaimana lagi mengatakannya, jadi dia memutuskan untuk melakukan 
pendekatan langsung. 

Ini bukan pertama kalinya mereka bertemu. Mereka bertemu satu sama lain di rumah sakit 
selama masalah dengan Kaede, jadi mereka setidaknya menyadari satu sama lain. Ayahnya 
sudah melewati titik terkejut dengan kedatangan aktris terkenal. 

"Terima kasih telah merawat anakku." 

"Tolong maafkan perkenalan yang tertunda---dan maaf karena membuatmu seperti ini." 

"Tidak, aku tahu kau sibuk." 

"Walaupun demikian..." 

"......" 

"......" 

Kehabisan formalitas, mereka duduk dalam keheningan yang canggung. 



"Aku tidak terbiasa dengan hal-hal ini," kata ayahnya, tersenyum canggung. 

"Bersama-sama, Ayah." Kaede menyikutnya di tulang rusuk. 

"Aku tahu, tapi itu tidak nyata memiliki gadis dari TV di depanku, dan kemudian ketika 
kamu mengatakan dia adalah Sakuta... Aku tidak tahu harus berkata apa." 

"Kau benar-benar membuatku malu." 

"Kaede, kamu juga ketakutan." 

"Aku tahu tetapi..." 

"Sakuta," kata Mai, menyodok punggungnya. "Aku akan pulang." 

"Tidak, aku baru saja pergi," kata ayah mereka. Dia memang memiliki tas kerja di 
tangannya. "Tidak bisa meninggalkan ibumu sendirian lama-lama." 

Komentar itu untuk Sakuta. Tapi dia tahu Mai mengerti. Dia telah menjelaskan situasinya 
sejak lama---bagaimana Kaede diintimidasi, bagaimana dia mengembangkan Adolescence 
Syndrome, dan bagaimana ibu mereka kehilangan kepercayaan pada kemampuan 
mengasuhnya dan mengalami gangguan saraf. 

Sakuta memakai kembali sepatunya. 

"Aku akan mengantarmu ke bawah," katanya. 

"Tidak, kamu baik-baik saja." 

Sakuta mengabaikan protes ayahnya dan melangkah keluar pintu terlebih dahulu. Mai 
mengikuti. Kaede melambaikan tangan di pintu, dan mereka meninggalkannya untuk 
menjaga benteng. Mereka bertiga turun dari lift. 

Itu tidak berhenti di jalan, dan mereka langsung kembali ke pintu depan dan berhenti di 
jalan di luar. 

Ayah Sakuta menatapnya dan kemudian menoleh ke Mai. 

"Kami tidak hidup bersama, jadi saya mungkin tidak dapat berbicara dengan banyak 
otoritas. Tapi aku tahu Sakuta setuju untuk hidup seperti ini demi ibunya dan Kaede. Saya 
percaya itu menunjukkan jiwa yang penuh perhatian." 

Dibutakan oleh pidato ini, Sakuta segera merasa sangat tidak nyaman. Dia tidak ingin Mai 
mendengar semua ini dan sangat ingin menyela. Tetapi ayahnya jelas berbicara dari hati 
sehingga dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. 



"Saya juga sangat sadar akan beban yang saya berikan padanya. Mungkin aku tidak berhak 
bertanya, tapi kuharap kau tetap di sisinya." 

"Dengan senang hati," kata Mai lembut. "Akulah yang ingin berada di sini." 

Ayahnya tampak lega. Dia tersenyum tipis. Sakuta belum pernah melihat ayahnya 
tersenyum seperti itu. Dia terkejut tetapi juga lega. Mai telah membantu meyakinkannya. 

"Hati-hati," kata Sakuta. 

"Ayo temui ibumu setelah Tahun Baru," kata ayahnya dan berbalik untuk pergi. Dia pasti 
diparkir di tempat parkir menuju stasiun. 

Dia segera hilang dari pandangan. 

Mai menghela nafas lega. "Itu menegangkan," katanya. 

"Bahkan kamu kadang-kadang terganggu, ya?" 

"Menurutmu aku ini apa?" 

"Calon pengantinku?" 

"Yah, itu tidak akan terjadi jika ayahmu membenci keberanianku," katanya, menyamai nada 
bercandanya. "Beberapa orang hanya menggunakannya untuk selebriti." 

"Sepertinya itu tidak akan menjadi masalah." 

"Yah, dia adalah ayahmu ." 

Dia tidak yakin bagaimana itu relevan, tetapi berbicara tentang keluarganya selalu 
canggung, jadi dia memilih untuk mengubah topik pembicaraan. 

"Kurasa aku harus bertemu orang tuamu suatu hari nanti." 

"Pfft, hampir tidak." 

Mai langsung menolak ide itu dan kembali ke dalam. Menyadari dia tidak bisa masuk tanpa 
kunci, dia mengeluarkan cadangan dari sakunya. Dia masih memiliki kunci yang dia 
berikan kemarin. 

Dia dengan cepat mengikuti, dan mereka naik lift bersama. 

Keretakan dengan orang tuanya---terutama ibunya---sudah cukup parah sehingga dia 
bahkan tidak ingin membicarakannya. 

"Aku tidak tahu apakah aku harus memberitahumu ini ...," Sakuta memulai dengan ragu-
ragu. 



"......" 

Mai terus memperhatikan nomor lantai. 

"Tapi setelah kecelakaan itu ... di masa depan yang lain." 

Dia bisa merasakan jantungnya mulai berpacu, tetapi dia memaksa dirinya untuk terus 
berbicara. 

"Di rumah sakit, ibumu datang berlari. Dia putus asa. Memohon kepada para dokter untuk 
menyelamatkanmu." 

"......" 

Mai tidak mengatakan apa-apa. 

"Dia juga menamparku dengan sangat keras dan memintaku membawamu kembali." 

"Aku tahu dia masih peduli." 

"......" 

"Tapi aku tidak ingin mendengar pendapat apa pun yang mungkin dia miliki tentangmu. 
Jadi tidak... tidak sekarang." 

"Oke." 

Lift berdenting. 

Dia membuka pintu depan, dan mereka melangkah masuk. Kaede kembali keluar dengan 
Nasuno di pelukannya. Dia sepertinya telah menunggu mereka karena suatu alasan. 

"Sakuta," katanya, tampak tegang. 

"Apa?" 

"Apakah kamu punya waktu sebentar?" 

"Aku sibuk menggoda." 

"Eww." 

"Tidak ada yang lebih penting dari--- Aduh!" 

Mai telah mengetuk bagian belakang kepalanya. Sebagai pengganti omelan lebih lanjut, dia 
berkata, "Saya hanya akan meminjam wastafel Anda," dan berjalan lebih jauh. 

"Jadi? Apa?" Kata Sakuta, menatap mata Kaede. 



"Aku ingin meminta sesuatu." 

"Lebih banyak uang saku?" 

"Tidak." 

"Wah." 

"Maksudku, juga itu, tapi..." 

"Oh? Keuangan kita sedang dalam krisis." 

"Aku ingin kau membantuku berlatih," katanya, cemberut. 

"Oh itu? Tentu." 

"Apakah kamu benar-benar mengerti?" Dia tampak ragu. 

"Sekolah, kan?" 

"Y-ya," katanya, agak terkejut. Apakah dia benar-benar berpikir dia tidak akan mengerti? 

"Kamu mulai semester ketiga di sana, ya?" 

"Mm." 

Dia mengangguk. 

Dia merasa ini adalah janji yang dia buat untuk Kaede yang lain. 

"Jadi besok..." 

"Siapkan seragammu." 

"Aku sudah melakukan itu ." 

Dia memelototinya, seolah-olah membenci diperlakukan seperti anak kecil. Tetapi jika dia 
tidak menginginkan itu, dia mungkin harus berhenti membuat wajah cemberut. 

"Besok, kalau begitu." 

"Mm!" 

Kaede mengangguk dengan tegas dan kembali ke ruang tamu. Dia masih tampak agak 
tegang, tetapi Sakuta berpikir membuat janji ini adalah pencapaian yang nyata. 

Ketika hari ini berakhir, itu akan menjadi besok. 



Dan begitu itu besok, mereka bisa melakukan hal-hal besok. 

Mengambilnya satu hari pada satu waktu, karena masa depan semakin dekat. 

Apa pun yang diadakan besok, mereka harus melakukannya. Sakuta telah memilih masa 
depan yang memiliki hari esok di dalamnya. Dia akan menjalani kehidupan besar yang 
diberikan Shouko kepadanya. 
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Seperti yang dijanjikan, keesokan harinya Sakuta membantu Kaede berlatih pergi ke 
sekolah. Mereka mulai dengan dia mengenakan seragamnya dan melakukan putaran di 
gedung apartemen mereka. Pada hari kedua, mereka menuju SMP Kaede. 

Karena ini adalah liburan musim dingin, tidak ada orang lain yang mengenakan seragam 
itu, dan Kaede khawatir ini akan menarik lebih banyak perhatian, tetapi setiap hari, mereka 
membuatnya lebih dekat ke sekolahnya. 

Pada hari ketiga, mereka cukup dekat untuk melihat jaring hijau di sekitar halaman 
sekolah. Mereka berpapasan dengan beberapa siswa yang sedang bersiap untuk latihan, 
jadi mereka mundur dengan tergesa-gesa, tetapi mereka membuat kemajuan lebih cepat 
daripada yang diantisipasi Sakuta. 

Dia merasa tujuannya bersekolah setelah liburan berakhir dapat diperoleh. 

Pada sore hari tanggal 29 Desember, Sakuta membawa Kaede naik kereta ke Ueno, dengan 
pertimbangan bahwa itu akan menjadi istirahat yang baik dari pelatihannya. 

"Aku di SMP sekarang! Pergi ke kebun binatang dengan saudaramu sungguh memalukan." 

Kaede menggerutu sepanjang jalan, tapi begitu dia benar-benar sampai di sana... 

"Sakuta! Ini panda! Lihat pandanya! Itu memakan bambu!" 

Dia lebih bersemangat daripada anak-anak literal di sana bersama orang tua mereka. 

Di toko suvenir di jalan keluar, dia bahkan meminta boneka binatang. 

"Sakuta, yang ini sangat lucu!" 

"Itu bagus." 

"Benar-benar lucu!" 

"Kamu punya satu di rumah." 

"Tapi itu sangat lucu!" 



"Bukankah tahun ketiga agak tua untuk boneka binatang?" 

"Aku masih tahun pertama di dalam!" 

Alhasil, dompet Sakuta yang sudah kosong menjadi semakin kosong. Dia berutang uang 
kepada Tomoe, jadi dia benar-benar tidak mampu berbelanja secara royal lagi. 

Dalam upaya untuk menebusnya --- yah, bukan hanya untuk itu --- Sakuta mengambil shift 
sebanyak yang dia bisa di tempat kerja. 

Beberapa dari hari-hari itu secara khusus diminta oleh manajernya, dengan alasan sulitnya 
mengatur shift staf sepanjang tahun. Tapi Sakuta tidak menolak. Dia tidak memiliki rencana 
lain, dan ada kalanya tetap sibuk membantu. 

Pada tanggal tiga puluh, dia dan Tomoe sama-sama bekerja---pertama kali mereka bertemu 
sejak dia kembali dari masa depan pada 24 Desember. 

Saat istirahat, dia mengembalikan arlojinya dan tiga ribu yen. 

"Semuanya baik-baik saja sekarang?" dia bertanya. 

"Hanya tiga ribu yen yang kumiliki, jadi ini akan menjadi Tahun Baru yang sangat hemat." 

"Tidak. Maksudku...kau yang mana?" 

"Keduanya. Kami menyatu." 

"......" 

"Makanya aku baik-baik saja. Tidak perlu khawatir, aku janji." 

"Yah, jika kamu baik-baik saja, maka ... baiklah." 

Dia pasti tidak terlihat baik-baik saja. Dia mengerucutkan bibirnya, jelas tidak sepenuhnya 
puas dengan penjelasannya. 

"Kalau begitu berhentilah membuat wajah itu." 

"Aku hanya ingin membantumu, tahu." 

Itu adalah hal yang sangat lucu untuk dikatakan. 

"Kamu mungkin tidak menyadarinya, tetapi kamu adalah MVP kali ini." 

Dia bermaksud itu. 

Jika bukan karena Tomoe, perjalanannya melintasi waktu tidak akan membawanya 
kemana-mana. Dia akan dipaksa untuk menggerogoti jarinya, menyaksikan yang terburuk 



terungkap lagi. Seperti neraka di bumi. Memikirkannya saja sudah cukup untuk 
membuatnya berkeringat dingin. 

"Aku berutang banyak padamu." 

"Aku tidak melakukan apa-apa." 

"Sebagai ucapan terima kasih, gunakan tiga ribu yen itu dan pesan parfait apa pun yang 
kamu suka." 

"Oh, uh, tentu... tapi tunggu, ini tiga ribu yenku! " 

"Jangan memusingkan detailnya." 

"Tiga ribu yen bukan detail!" 

"......" 

"J-jangan diam saja padaku." 

"Pekerjaan ini jauh lebih menyenangkan saat kamu ada, Koga." 

Mampu bermain-main dengannya sangat melegakan, dan itu menyebabkan sesuatu yang 
tulus keluar. Melihatnya, dia merasa seperti selangkah lagi untuk menangis lagi. 

"Senpai, apa kamu yakin baik-baik saja?" 

Dia membungkuk, khawatir. 

"Mungkin tidak... Augh, nyaliku keroncongan. Laki-laki lantai untukku! " 

Dia segera mundur ke kamar mandi. 

Ketika dia pulang kerja, sudah waktunya untuk makan malam Mai. Dia sekarang memasak 
setiap malam. 

Biasanya hanya Sakuta, Mai, dan Kaede, tapi hari ini Nodoka ikut. Kompleks saudara 
perempuannya sedang dalam keadaan overdrive, dan dia menempel di sisi Mai seperti lem 
sepanjang dia memasak. 

Sakuta bertanya mengapa. 

"Dia bermimpi buruk pagi ini," kata Mai. 

"Bagaimana dengan?" 

"Tidak mau membicarakannya," bentak Nodoka. 



Sepertinya dia tidak akan mengorek apa pun darinya. Mengupas bawang, dia melirik ke 
arah Mai. 

"Dia bermimpi aku ditabrak mobil." 

"......" 

Mengingat Sakuta secara pribadi pernah mengalaminya sekali, butuh satu menit untuk 
mengatakan apa pun. Bahkan dalam mimpi, itu tak terkatakan. Nodoka mencintai Mai 
hampir sama seperti dia. 

"Yah, cukup adil. Saya akan membiarkan Anda meminjam Mai saya untuk hari ini. 

"Aku tidak butuh izinmu, dan dia bukan milikmu sejak awal." 

Dia akhirnya bersorak, dan mereka makan bersama. 

"Kamu harus belajar memasak, Toyohama. Alih-alih datang ke sini." 

"Aku di sini untuk memastikan kamu tidak mencoba apa pun." 

"Mai bukan ibumu." 

"Dia memasak untukmu setiap hari! Adikku juga bukan ibumu!" 

"Tidak, dia calon istriku." 

"Jika kamu dan Mai menikah, apakah itu akan menjadikan Nodoka sebagai adik iparmu?" 
Kaede bertanya sambil mengunyah kentang. 

"......" Sumpit Nodoka membeku di udara. 

"Aku tidak membutuhkan gadis yang suka pergi untuk seorang saudara perempuan." 

"Pfft, kenapa kamu berbicara seperti tahun enam puluhan ?!" Kaede tertawa. 

"......" 

"Apa?" Nodoka melotot. 

"Mungkin tidak terlalu buruk menjadi kakak laki-lakimu." 

"Mati." 

"Jangan katakan itu. Ini terlalu menyedihkan." 

Seperti Kaede, dia mengunyah daging dan kentang Mai. Dia melirik ke arah Mai dan 
menemukan matanya menatapnya. 



"Aku tahu itu!" Nodoka berkata, benar-benar salah membaca. "Sesuatu terjadi selama 
Natal!" 

"Tidak seperti yang kau pikirkan, Nodoka," kata Mai tenang. 

"A-Aku tidak berpikir--- I-makanannya enak!" 

Dia lari ke wastafel dengan piring kosongnya. 

"Dengan kata lain, itu adalah kesepakatan yang jauh lebih besar daripada yang ada dalam 
pikiran Toyohama." 

"B-benarkah?" Kaede terkesiap. "Apa yang kamu lakukan?" 

"Jangan berlebihan," kata Mai, menghentakkan kakinya di bawah meja. 

Dan dengan demikian, mereka menghabiskan malam itu. 

Dan dengan demikian, kehidupan Sakuta terus berlanjut. 

Dia menikmati setiap hari, satu per satu. 

Mencoba bersikap natural. 

Menertawakan hal-hal biasa, bercanda, membuat Mai memarahinya, membuat Rio 
mengejeknya, menggoda Tomoe, bermain bodoh dengan Kaede, membuat Nodoka kesal, 
membuat Yuuma tertawa... seperti biasanya. 

Dan di tengah semua hal normal sehari-hari itu, dia tiba-tiba dilanda keinginan untuk 
menangis, dan dia akan berpegang teguh pada itu sampai itu berlalu. Hal-hal terkecil bisa 
mengingatkannya betapa beruntungnya dia masih hidup. Dan semakin damai hari-harinya, 
semakin buruk rasa bersalahnya. Air matanya adalah doa untuk menyelamatkan Shouko 
kecil. Sakuta sedang terombang-ambing di lautan badai hatinya. 

Jika dia mencoba membotolkannya, dia akan berhenti berfungsi sama sekali. Dia tidak 
punya banyak pilihan selain tetap diam sampai ombak surut. 

Tapi dia tahu, pada waktunya, dia akan melewati ini. 

Jika dia mengambil satu hari pada suatu waktu, tahun pada akhirnya akan berakhir. 

Mungkin sesuatu akan berubah tahun depan. 

Liburan musim dingin akan berakhir, semester ketiga akan dimulai, Kaede akan bersekolah 
lagi...dan Januari akan berakhir sebelum ada yang menyadarinya. 

Pada bulan Februari, Mai akan memberinya cokelat...dan pada bulan Maret, dia akan lulus 
dari Minegahara. 



Tidak ada yang dirasakan Sakuta yang bisa menghentikan aliran waktu. 

Terlepas dari perasaannya, musim akan berubah, dan musim semi akan datang. 

Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. 

Dan tidak lama setelah dia sampai pada kesadaran itu... 

... telepon berdering. 

31 Desember. Malam Tahun Baru. 

Sakuta bangun jam tujuh, siap membantu Kaede berlatih pergi ke sekolah. Dia mencuci 
muka, sarapan, dan menunggu Kaede selesai mengganti seragamnya ketika panggilan 
datang. 

Dia pindah ke telepon ruang tamu. 

Saat dia meraih gagang telepon, dia membeku. 

"Sakuta?" tanya Kaede. Dia melangkah keluar dari kamarnya dan melihat ekspresi di 
wajahnya. Dia tidak bisa menjawab. Matanya terkunci pada layar ponsel. Dia mengenali 
nomor di atasnya. Itu adalah ponsel Shouko. 

Itu berarti satu dari dua hal. 

Entah itu kabar baik. 

Atau tidak. 

"......" 

Dia perlahan-lahan mengeluarkan semua udara dari paru-parunya dan kemudian 
mengangkat telepon. 

"Ini Azusagawa." 

"Oh...maaf aku menelepon lebih awal. Ini Makinohara..." 

Suara wanita dewasa. 

"Ibunya Makinohara, kan? Ini aku." 

"Oh bagus. Aku benci untuk melontarkan ini padamu..." 

Setiap kata yang dia ucapkan membuat jantungnya berdebar kencang. 

"Tidak masalah," dia berhasil. 



Tenggorokannya tercekat seperti tercekik. 

"Aku menemukan nomormu... di ponsel Shouko." 

"Benar." 

Yang bisa dia lakukan hanyalah balasan terpendek. Gagasan untuk menanyakan apa yang 
telah terjadi tersembunyi di balik mulutnya. Lidahnya bahkan takut untuk membentuk 
pertanyaan. Setiap celah dan celah tubuhnya dipenuhi dengan gentar. 

Tidak tahu ke mana harus mencari, matanya beralih ke jam. Bahkan belum pukul delapan 
tiga puluh. Seperti kata ibu Shouko, masih terlalu dini untuk menelepon siapa pun. Jadi jika 
dia menelepon sekarang, pasti ada alasannya. 

"Maukah kamu datang menemui Shouko?" 

"......" 

"Tolong." 

Suaranya bergetar. Dia tidak bisa menahan pertanyaan itu lagi. 

"Apa yang terjadi?" dia bertanya, merasa seperti dia sedang mendorong hutan berduri. 
Bibirnya bergetar. Tangan yang memegang gagang telepon bergetar. Tali itu berderak ke 
dinding. 

"Dia tidak..." Dua kata, dan suara ibu Shouko pecah. "Shouko tidak memiliki..." 

Suaranya basah oleh air mata. Nama putri tercintanya terhapus dengan kesedihan. 

Sakuta melawan keinginan untuk menutupi telinganya dengan tangan. Kesedihan dalam 
suara ibunya membuat seluruh tubuhnya mengerang. Dadanya terasa sakit. Rasanya 
seperti seseorang telah mengulurkan tangan dan melingkarkan tangan mereka di sekitar 
jantungnya. 

Tapi dia tetap memasang gagang telepon di telinganya karena mendengar ini adalah satu-
satunya hal yang bisa dia lakukan. 

"Dokter bilang... dia tidak... Dia tidak punya banyak... waktu lagi. Maafkan saya." 

Isak tangis ibunya membuktikan betapa buruknya hal itu. Mereka merampok Sakuta dari 
kemewahan keraguan. 

"Oke. Aku akan segera ke sana." 

Dia berhasil mengeluarkannya dengan jelas. 

"Terima kasih...dan maaf..." 



"Sampai jumpa di rumah sakit." 

Dia meletakkan gagang telepon perlahan, tidak membiarkannya mengeluarkan suara. 
Melakukan semua yang dia bisa untuk menghilangkan berita yang disampaikan ibunya. 
Untuk membungkus semuanya dengan kapas. 

Dia adalah orang yang paling mencintai Shouko. Orang yang paling banyak berdoa untuk 
kesembuhan Shouko. Dan itu berarti tidak ada orang yang lebih lembut darinya sekarang. 

"Sakuta?" Kata Kaede, tampak khawatir. Dia melihat dirinya di matanya dan menyadari 
pipinya basah. 

"Maaf, Kaede. Harus pergi ke rumah sakit. Kamu baik-baik saja bolos latihan hari ini?" 

"Ya, tentu..." 

Dia jelas lebih khawatir tentang dia. 

Dia mengusap pipinya, mencoba menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Kemudian dia 
mengangkat telepon itu lagi. Dia menekan nomor dari ingatannya. Dia telah memutarnya 
berkali-kali sehingga dia bahkan tidak perlu berpikir. 

Dia mendengarnya berdering. 

Sekali. Dua kali. Suara itu terangkat di pertengahan deringan ketiga. 

"Azusagawa?" kata Rio, terdengar sangat waspada. 

"Kau sudah bangun?" 

"Aku selalu bangun jam tujuh." 

Itu sangat Rio untuk menjaga jadwal itu bahkan pada liburan. 

"... Sesuatu terjadi dengan Shouko?" dia bertanya sebelum dia bisa mengatakan sepatah 
kata pun. 

Siapapun yang mengetahui kondisi Shouko akan langsung menduga kabar buruk jika dia 
menelepon sepagi ini. Itu adalah asumsi alami. 

"Aku baru saja menutup telepon dengan ibunya." 

"Oh." 

"Dia tidak punya waktu lama." 

"Kau menuju ke sana?" 



"Ya." 

"Aku juga akan datang." 

"Oke." 

Sampai jumpa di sana, kata Rio, siap untuk menutup telepon. 

"Futaba...," katanya, menghentikannya. 

Dia belum sampai pada intinya. Dia sudah menelepon Rio sebelum Mai karena ada sesuatu 
yang perlu dia tanyakan. 

"Apa?" 

Penjaganya segera naik. 

Dan mendengar itu membuatnya merasa sedikit lebih baik. Ketegangan dalam suaranya 
membuktikan bahwa apa yang akan dia katakan tidak sepenuhnya gila. 

"Ada cara, kan?" 

"......" 

Dia mendengarnya menelan ludah. Suaranya sangat kecil sehingga dia akan 
melewatkannya jika dia tidak mendengarkannya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. 

"Kemungkinan kecil, tapi mungkin sepadan dengan risikonya." 

"......" 

"Kita mungkin masih bisa menyelamatkannya." 

Tangannya mengerat di sekitar gagang telepon, mencengkeramnya. 

"......" 

Rio masih tidak mengatakan apa-apa. 

"Sampai Mai aman, saya tidak bisa memikirkan hal lain. Jadi saya lupa. Tapi Sindrom 
Remaja Makinohara sendiri masih kuat. Melihat jadwal masa depannya di kamar rumah 
sakit mengingatkan saya akan hal itu." 

"......" 

"Semuanya setelah SMP telah terhapus. Saya masih bisa melihat bekas pensil di mana 
seseorang telah menggosoknya." 



Tidak ada yang mekanis tentang perubahan itu. Itu jelas telah dilakukan oleh tangan 
manusia. Oleh seseorang. Secara manual. Dia yakin akan hal itu. 

"Makinohara-lah yang menulis dan menghapusnya. Dia kemungkinan besar melakukan 
keduanya pada saat yang sama ... di kelas empat. " 

"......" 

Rio tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia bisa mendengar kegelisahan dalam napasnya. Dia 
tahu bahwa dia hampir mengatakan sesuatu dan memutuskan untuk tidak melakukannya. 
Mungkin dia bertanya-tanya apakah dia harus mendorongnya menjauh dari inti masalah. 
Tapi dia sudah terlalu dekat untuk itu untuk bekerja. 

"Tiga tahun lalu, Makinohara menulis jadwalnya dan kemudian menghapusnya. 
Ketakutannya akan masa depan menyebabkan Sindrom Remajanya. Apakah saya benar?" 

"Apakah kamu mengerti apa yang kamu katakan, Azusagawa?" dia akhirnya bertanya 
langsung padanya. Tapi dia tahu jawabannya. 

"Saya katakan kita tidak berada di masa sekarang. Ini adalah masa depan." 

"......" 

"Jadi kalau kita bisa menyelamatkan Makinohara yang 'hadiah'---yang duduk di kelas 
empat---maka kita juga harus bisa menyelamatkan yang SMP." 

"Azusagawa." 

Rio memanggil namanya, seolah mencoba menghubunginya. 

"Ada kesempatan, kan?" 

"Itu bahkan tidak layak disebut 'kesempatan.'" 

"......" 

"Apa yang kamu katakan hanyalah angan-angan." 

"Kasar." 

"Tidak jauh lebih baik daripada berharap dia menemukan donor hari ini." 

"Aku yakin kamu benar, tapi..." 

"Shouko datang dari masa depan, dan kamu kembali empat hari---dalam kedua kasus, itu 
mungkin karena kamu adalah orang-orang dengan Sindrom Remaja. Sebuah kesadaran 
tunggal yang terbagi menjadi dua, dengan persepsi aliran waktu yang berbeda. Shouko di 



ICU. Apakah Anda pikir dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri jika dia kembali ke masa 
lalu? 

"Saya pikir itu akan sulit bahkan jika dia tidak berada di ICU." 

Sakuta tidak berpikir bahwa seorang anak berusia tiga belas tahun yang membutuhkan 
transplantasi jantung tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Sakuta jauh lebih tua, 
dan dia yakin tidak bisa melakukannya. Orang dewasa juga tidak bisa. Itulah tepatnya 
mengapa orang tuanya sangat menderita. 

"Kondisi Shouko bukanlah sesuatu yang bisa membantu. Kembali ke tiga tahun tidak akan 
membawa kemajuan medis yang revolusioner. Yang akan dia lakukan hanyalah menjalani 
tiga tahun yang sangat mirip dan segera kembali ke momen ini." 

"Tapi itu akan sedikit berbeda jika Sindrom Remajanya teratasi." 

"Karena Anda memiliki kasus serupa dan Anda ingat perjalanan Anda ke masa depan? 
Dalam kasusnya, itu tidak akan membuat perbedaan. Mengetahui masa depannya sendiri 
tidak akan memberinya cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak ada hal seperti 
itu. Itu sebabnya dia belum melakukannya. " 

Dia tahu Rio benar. 

"Ini tidak seperti menghindari kecelakaan lalu lintas." 

Ini juga benar. Tapi dia tidak bisa membiarkan keputusasaan menghentikannya. Dia harus 
menemukan harapan di suatu tempat. 

"Futaba." 

"......" 

"Toyohama bilang dia bermimpi tentang kecelakaan Mai. Apakah Anda pikir itu karena 
Adolescence Syndrome mengirim saya empat hari ke depan? Jika demikian, itu berarti 
kenangan mungkin dibagikan dengan orang lain selain penjelajah waktu yang sebenarnya. 
" 

"Dan aku mengatakan itu hanya angan-angan, Azusagawa." 

"......" 

Rio tetap teguh pada masalah ini. Dan dia tahu persis mengapa. 

"Aku punya mimpi yang sama." 

"......" 



"Setelah Sindrom Remaja Anda teratasi... Saya bermimpi menyeret Anda pulang bersama 
saya. Anda adalah kecelakaan. " 

"Jadi..." 

"Tetapi bahkan jika kamu berhasil mengirim kenangan hari ini kembali ke dirimu tiga 
tahun lalu, itu tidak akan mengubah apa pun. Itu tidak akan membuat perbedaan." 

"Ya, saya mungkin akan mengatakan, 'Mimpi yang aneh.'" 

Jika dia tidak tahu itu memengaruhinya, mudah untuk melanjutkan. Sakuta sangat 
menyadari hal itu. 

"Bahkan jika itu mengganggumu, masalah intinya akan sama persis. Tiga tahun lalu, kamu 
masih tidak punya cara untuk menyelamatkan Shouko." 

Tidak sekarang, tidak nanti. 

"Azusagawa, bahkan jika..." Suaranya menjadi muram. "Katakan keajaiban terjadi. Masa lalu 
berubah selamanya dan kondisi Shouko sembuh. Apakah itu yang sebenarnya kamu 
inginkan?" 

Sakuta tahu persis apa yang dia tanyakan. 

"Makinohara menjadi lebih baik adalah hal yang baik." 

Dan itulah tepatnya mengapa dia berpura-pura bodoh. 

"Kamu membicarakan ini, jadi aku yakin kamu mengerti. Anda tahu apa artinya mengubah 
masa lalu." 

Dia tidak membiarkan dia lolos. 

"...Ya." 

"Jika Shouko kelas empat mengatasi ketakutannya akan masa depan dan tidak terkena 
Adolescence Syndrome...maka Shouko besar tidak akan pernah ada." 

"Saya tahu itu." 

"Tidak, Azusagawa." 

Suaranya pelan, tapi ada getaran di dalamnya. Dia berharap dia tidak akan mengerti. 

"Jika Shouko besar tidak ada, kamu tidak akan bertemu dengannya di Pantai 
Shichirigahama dua tahun lalu." 

"Benar." 



"Jika kamu tidak bertemu dengannya di sana, maka kamu tidak mencoba menirunya." 

"Mm." 

"Kamu tidak mengikuti tes masuk Minegahara untuk mengejarnya." 

"Ya." 

"Kamu tidak bertemu denganku atau Kunimi." 

"...... Mm." 

"Kamu tidak akan pernah bertemu dengan Sakurajima." 

Sakuta sudah memikirkan semua ini. 

"Apakah kamu baik-baik saja dengan itu?" 

"Tentu saja tidak." 

Bagaimana dia bisa? 

"Kehidupan di mana aku tidak bertemu Mai bukanlah kehidupan sama sekali." 

"Kemudian..." 

"Dan mari kita perjelas, aku sudah mati-matian untuk tidak melanjutkan sekolah menengah 
tanpamu dan Kunimi." 

Atau Tomoe dan Nodoka. Bertemu Shouko dua tahun lalu telah menjadikannya seperti 
sekarang ini. Jika masa lalu itu berubah, begitu juga masa depan ini. Sama seperti Shouko 
yang telah menerima hatinya tidak lagi bersama mereka. 

"Itulah mengapa aku berpura-pura tidak mengetahui hal ini, padahal aku sudah 
mengetahuinya. Berdoa agar seseorang menyelamatkan Makinohara untukku." 

"Azusagawa..." 

"Tapi itu tidak berhasil. Anda tidak bisa begitu saja menyerahkan hal-hal ini pada takdir." 

Semua ini tidak lucu, tapi dia tetap tertawa terbahak-bahak. Itu membantunya 
menghilangkan ketakutannya. 

"Kamu memilih masa depan dengan Mai." 

"Ya. Kemudian. Saya memilihnya tanpa menyadari opsi ini ada. Saya pikir saya harus 
memilih antara mengalami kecelakaan dan menyelamatkan Makinohara, atau menghindari 
kecelakaan dan menjalani hidup saya dengan Mai." 



"Dan itu semua di depan Anda. Anda dan Sakurajima akhirnya akan bahagia. Dan Anda 
membiarkannya lolos begitu saja. " 

"Begitu saya mengetahuinya, semuanya sudah berakhir. Sekarang aku tahu masih ada 
kesempatan...berpura-pura tidak punya terlalu banyak." 

"Kupikir kamu hanya memilih pertarungan yang bisa kamu menangkan." 

"Ya. Saya hanya ingin bertarung ketika saya bisa menang. " 

"Kata pria yang akan membuang semua yang penting baginya, semua yang dia bangun 
untuk dirinya sendiri, dengan kemungkinan yang sangat kecil bahkan mungkin tidak ada. 
Apakah Anda bahkan memiliki keberanian untuk memberi tahu Mai semua ini? " 

"Itulah tantangan sebenarnya! Jika dia mulai menangis, aku dalam masalah." 
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Ketika dia selesai berbicara dengan Rio, Sakuta memanggil Mai. 

Dia memberitahunya tentang telepon dari ibu Shouko. 

"Oke," katanya. "Aku akan segera keluar. Tunggu di bawah." 

Dan dia menutup telepon. 

Sakuta menyuruh Kaede untuk menjaga benteng, dan seperti yang dijanjikan, kurang dari 
lima menit sebelum Mai bertemu dengannya di luar. 

"Ayo pergi," katanya. 

Dia mengangguk, dan mereka mulai berjalan. Dia mengatur langkah lebih cepat dari 
biasanya, tapi Mai tetap baik-baik saja. 

Di jalan utama, mereka melihat bus menuju rumah sakit datang dari belakang. 

"Ayo ambil itu." 

Mereka berlari ke depan ke halte bus dan melompat melalui pintu belakang. Saat itu malam 
tahun baru. Bisnis dan sekolah tutup, sehingga bus hampir kosong. Kursi panjang di bagian 
paling belakang terbuka, jadi mereka berdua duduk di sana. 

Pintu ditutup, dan sopir bus menyalakan lampu dan perlahan-lahan mulai menarik keluar. 

Saat dia melakukannya, Sakuta berkata, "Mai." 

"Ya?" 



"Aku masih ingin menyelamatkan Makinohara." 

Dia berbicara dengan jelas, menatap lurus ke depan. Menjaga suaranya tetap rendah dan 
tenang namun tegas. Memastikan dia tahu apa yang dia pikirkan. 

"Mm." Suaranya sama tenangnya. Dia bisa melihat gadis itu mengangguk dari sudut 
matanya. Itu saja. Dia tidak terkejut atau kesal. Dia tidak mendesaknya untuk lebih detail 
atau bingung. Dia hanya berkata, "Jika kamu mau, kamu harus." 

"Mai...?" 

Dia belum mengatakan apa-apa. Dia tidak memberitahunya bahwa ada sesuatu selain 
harapan untuk harapan yang melampaui harapan. Tapi rasanya dia sudah tahu segalanya. 

"Jadwal masa depan di kamar Shouko. Dia yang menulis dan menghapus itu, kan? Itu pasti 
terjadi ketika Adolescence Syndrome-nya pertama kali muncul di kelas empat. Dan itu 
masih aktif, kan?" 

Dia pasti sedikit terkejut dia berhasil menyelesaikan semuanya. Tapi itu juga menjelaskan 
mengapa dia mengambil ini dengan tenang. 

"Jadi pergilah. Ubah masa lalu." 

Tangan Sakuta sedang beristirahat di kursi di antara mereka, dan dia meletakkan 
tangannya di atas tangannya. Kursi di depan mereka melindungi mereka dari mata yang 
mengintip. 

"Kau menangis setiap kali aku meninggalkanmu sendirian." 

"Hanya, seperti, setiap hari." 

"Kau benar-benar pembohong." 

Dia tidak bisa menipu Mai. Tapi kebohongan itu layak untuk diceritakan. Bertindak tegas 
telah membuatnya tersenyum. 

"Atau apakah kamu akan berubah pikiran jika aku meraihmu dan tidak melepaskannya?" 

"Sulit untuk mengatakan tidak padamu." 

"Kalau begitu aku tidak bisa bertanya. Saya pikir Anda akan menyesali pilihan itu seumur 
hidup Anda." 

"......" 

"Sulit untuk terus hidup bertanya-tanya apakah Anda bisa membuat perbedaan." 

"Mm." 



"Tapi saya pikir perasaan itu akan memudar seiring berjalannya waktu. Anda akan lebih 
jarang menangis. Bersama-sama, kita bisa melewatinya." 

"Ya. Itu mungkin tidak terlalu buruk." 

"Tapi kami sudah berjanji. Pada Malam Natal, di ruang hijau di stasiun TV. Bahwa kita akan 
bahagia bersama." 

"Ya." 

Dia tidak akan pernah lupa. Kata-kata itulah yang membuatnya bertahan. 

"Jadi ini hanya jalan yang panjang." 

"Sedikit, ya." 

"Kita hanya perlu melupakan semuanya sekali dan memulai dari awal." 

"Ya. Itu saja." 

"Aku akan bertemu denganmu lagi." 





 



"Mm." 

"Dan jatuh cinta sekali lagi." 

"Benar." 

"Kau akan mengajakku kencan lagi." 

"Aku tahu aku akan menemukanmu." 

Dia meremas tangannya, menerima kehangatannya. Merasakan kehadirannya dengan 
seluruh telapak tangannya. 

"Dan kemudian kita akan bahagia bersama." 

Mai menatapnya dan tersenyum. 

"Saya berjanji." 

Dia meremas tangannya lagi, lebih erat. Mai tertawa kecil seperti itu telah menggelitiknya. 

Bus sampai di halte dekat rumah sakit. 

Mereka turun, masih berpegangan tangan. 

Di dalam, perawat biasa sudah menunggu mereka. Shouko ada di ICU, dan kamu tidak bisa 
begitu saja keluar masuk sana---ibu Shouko pasti yang mengatur ini. 

"Lanjutkan, Sakuta." 

"Kamu tidak datang?" 

"Jadwalnya ada di kamarnya. Kamu akan membutuhkannya, kan?" 

"Benar." 

Jika ada kunci untuk menyelesaikan Sindrom Remaja Shouko, itu adalah kuncinya. 

"Oke, Mai, kamu yang menanganinya." 

Mereka berpisah, dan dia mengikuti perawat. 

ICU berada di bagian belakang gedung, biasanya terlarang bagi pengunjung. Aula itu tidak 
memiliki pasien dan hampir tidak ada dokter atau perawat. 

Di ujung koridor yang sepi ada sepasang pintu otomatis. Dia dibawa ke ruang ganti 
pengunjung. Seperti pada kunjungan sebelumnya, ia mengenakan semacam baju luar dan 



diberi topi yang mirip dengan yang dikenakan pelukis. Sandal khusus untuk kakinya. Dia 
mencuci tangannya dengan ketelitian yang luar biasa. 

Perawat memeriksanya dengan hati-hati dan mengizinkannya untuk melanjutkan. 

Dia dituntun melalui pintu lain di sisi lain ruang ganti. Ini masih bukan ruang ICU Shouko---
hanya koridor yang sangat steril. Ada jendela kaca di sepanjang dinding kanan, 
memungkinkan mereka untuk melihat ke setiap ruangan. 

Perawat yang memimpinnya berhenti. Sakuta melihat wajah-wajah di sisi lain kaca. Orang 
tua Shouko, berpakaian persis seperti dia. Mereka membungkuk saat melihatnya. Dia 
melakukan hal yang sama. 

Seminggu sebelumnya, dia tidak diizinkan di kamar yang sebenarnya. Kali ini, itu berbeda. 

"Lanjutkan," kata perawat itu. Jadi dia masuk ke ICU. 

Ada keheningan yang sangat berbeda. 

Hanya dengungan peralatan medis yang mengganggu ketenangan. Satu terdengar persis 
seperti lemari es, sementara yang lain sepertinya memompa sesuatu. Dan suara-suara 
mekanis ini hanya membuat keheningan semakin terasa. Seperti perangkat yang 
memproduksi keheningan. 

Shouko sedang berbaring di tempat tidur, dikelilingi oleh mesin-mesin ini. Matanya 
tertutup. 

"Shouko, Azusagawa ada di sini," kata ibunya. Ada getaran dalam suaranya. 

Mata Shouko terbuka setengah. Awalnya, mereka hanya menatap langit-langit, tetapi 
kemudian mereka menemukan wajah orang tuanya. 

"Makinohara," kata Sakuta, tidak bisa menunggu. 

Tatapannya mengembara dan akhirnya terkunci padanya. 

"Sakuta..." 

Suaranya teredam oleh masker oksigen. Dia mengangkat tangan kecilnya, meraihnya. 

"Mendekatlah," kata ibunya, melangkah ke samping untuk membiarkannya masuk. 

"Ya, ini aku." 

Dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Tubuhnya bergerak tanpa berpikir, meletakkan 
kedua tangannya di sekitar tubuhnya. Dia tidak mengencangkan cengkeramannya sama 



sekali. Tangannya terasa sangat kecil, jari-jarinya sangat tipis---dia takut jika dia 
memegangnya terlalu erat, itu akan meleleh. 

"Aku tidak ingin kau melihatku seperti ini." 

"Kenapa tidak?" 

"Maksudku, dikelilingi oleh mesin..." 

"Ini agak buruk." 

"Bukan pujian yang benar-benar diperjuangkan para gadis." 

Tapi dia tersenyum paling kecil. 

Dengan tangannya yang bebas, dia melepaskan topeng itu. 

Dia melirik perawat untuk melihat apakah itu baik-baik saja. Dia mengangguk. 

Shouko meletakkan topeng itu di atas meja yang diposisikan di atas tempat tidurnya. Di 
atasnya ada buku pelajaran SMP, kotak pensil, dan pensil. 

"Kamu sudah belajar?" 

"Saat aku merasa sanggup. Sekarang dan nanti." 

"Kami akan berada di luar, Shouko," kata ibunya. Dia membungkuk dengan matanya, dan 
orang tua Shouko dan perawat semua pergi. 

Sakuta dan Shouko sendirian. 

"......" 

Dia tidak tahu harus berkata apa pada awalnya. Ritme reguler mesin dan emosinya sendiri 
luar biasa. Dia bisa merasakan ketegangan melingkari dirinya. Gelombang ketakutan yang 
tak terlihat muncul dari telapak kakinya. 

"Kau menepati janjimu." 

"Mm?" 

"Ibu bilang kamu datang menemuiku setiap hari." 

"Beberapa hari saya harus bekerja." 

Shouko tertawa. Dia tahu mengapa dia bercanda. 

"Terima kasih," katanya. 



"Makinohara." 

"Ya?" 

"Ada sesuatu yang harus kamu dengar." 

Sebagian dari dirinya tidak yakin apakah dia harus memberitahunya. Tetapi jika dia tidak 
melakukannya sekarang, dia tidak akan pernah mendapatkan kesempatan lagi. Seburuk itu 
kondisinya. Setiap bagian dari ruangan ini menceritakan banyak hal padanya. Ekspresi di 
wajah keluarganya mengatakannya lebih keras daripada kata-kata. 

"Ini tentang jadwal masa depan yang kamu tunjukkan padaku." 

"......" 

"Yang diisi dengan hal-hal yang tidak kamu tulis." 

"Sakuta," katanya sambil membuang muka. Tidak ada yang khusus. Mata terfokus di luar 
langit-langit. Mungkin di langit di atas. "Aku sedang bermimpi." 

"Kamu punya?" 

"Mimpi yang sangat aneh." 

Dia berbicara seperti dia hilang dalam ingatan. 

"Saya masih di sekolah menengah, dan saya bertemu dengan Anda yang lebih muda di 
pantai di Shichirigahama. Dan sangat menggodamu." 

"......" 

Shouko telah mengendalikan percakapan, tetapi Sakuta tidak pernah mempertimbangkan 
untuk menghentikannya. Dia tahu persis apa yang dia bicarakan---kenangan itu tidak 
mudah dilupakan. 

"Lalu aku bermimpi aku kuliah, dan aku tinggal di rumahmu, memasak untukmu, 
membersihkan, dan memandikan Nasuno." 

Ini bukanlah suatu kebetulan. Impian Shouko kecil tentang sekolah menengah adalah 
impian Shouko yang merupakan cinta pertama Sakuta. Dan perguruan tinggi Shouko 
adalah orang yang tinggal bersamanya dari akhir November hingga Malam Natal. 

"Setiap pagi, saya bangun, mengucapkan selamat pagi kepada Anda ... dan melihat Anda 
pergi di pintu depan." 

"......" 



"Ketika Anda sampai di rumah, saya akan menyambut Anda kembali dengan mengenakan 
celemek. Sebelum tidur, saya akan mengucapkan selamat malam. Dan ketika pagi tiba, kami 
melakukannya lagi. Seperti kami pengantin baru. Itu sangat menyenangkan." 

"Makinohara." 

"Terkadang kami pergi bersama." 

"Itu bukan mimpi." 

"Di sebuah kapel dengan pemandangan laut, saya mencoba gaun pengantin, dan Anda 
terlihat sangat canggung, tetapi saya berhasil mendapatkan beberapa pujian dari Anda." 

"Itu tidak---" 

"Bahkan jika itu hanya mimpi, aku senang menghabiskan waktu bersamamu." 

"Semua itu... benar-benar terjadi." 

"Itu sangat menyenangkan." 

Shouko tersenyum, terlihat sangat puas. 

Matanya telah berbalik ke arahnya. Dia bisa merasakan tatapan lembutnya. 

"Aku tahu, Sakuta." 

Senyumnya menjadi sedikit nakal. Seperti dia meniru dirinya yang lebih tua. 

"Makinohara?" 

"Saya tahu segalanya. Saya tahu itu adalah masa depan yang nyata dan bahwa kita berada 
di masa depan sekarang. Saya sudah tahu." 

"Ya itu benar. Dan jika kita mengubah masa lalu, mungkin masih ada cara untuk 
menyelamatkanmu." 

Dia tahu itu adalah harapan yang samar. Kemungkinannya hampir tidak ada. Dia sangat 
menyadari hal itu. 

"Tapi aku tidak bisa," kata Shouko. Dia perlahan menggelengkan kepalanya. 

"Kenapa tidak...?" 

"Saya tidak berpikir melakukan pengulangan akan menyembuhkan kondisi saya." 

"Kami tidak tahu itu. Pasti ada sesuatu ..." 



"Tapi jika aku kembali ke masa lalu, mungkin aku bisa menyelamatkanmu dari kesedihan 
yang kau rasakan." 

"Apa...?" 

"Saya tahu segalanya." 

"......" 

"Aku membuatmu menderita." 

"Tidak, kamu tidak melakukan kesalahan." 

"Saya sangat takut dengan masa depan sehingga saya terkena Adolescence Syndrome. Dan 
begitulah aku bertemu denganmu." 

"Dan aku berutang segalanya padamu untuk itu. Saya tidak pernah menyesal bertemu 
dengan kedua versi Anda. Semua waktu yang kita habiskan bersama itu penting. Aku tidak 
akan menjadi diriku yang sekarang jika kita tidak bertemu." 

Ada begitu banyak yang ingin dia katakan padanya. Dia ingin menggunakan setiap 
kekuatan yang bisa dia kumpulkan dan meneriakkannya dari atap. Tapi sekarang setelah 
dia bertatap muka dengannya, Sakuta tidak bisa melakukan semua itu. Dia harus menahan 
suaranya dan tetap tenang. 

"Kamu melakukannya dengan baik, Sakuta." 

"......" 

"Jadi tidak apa-apa." 

Ada air mata yang terbentuk di matanya. 

"Makinohara...?" 

"Aku akan menyelesaikannya dengan benar kali ini. Aku akan membuat masa depan di 
mana kita tidak akan pernah bertemu." 

"Apa yang kamu-?" 

"Jadi Anda bisa memiliki masa depan di mana Anda tidak perlu sedih. Bahkan jika itu 
berarti kita tidak akan pernah bertemu, jika kamu bahagia, maka---" 

"Tidak, kamu tidak bisa--- Bukan itu maksudku---" 

Mata Shouko menatap langit-langit lagi, tidak fokus. Sepertinya dia tidak bisa 
mendengarnya. Bibirnya nyaris tak bergerak, suaranya nyaris tak terdengar. 



Tidak ada yang dikatakan Sakuta yang berhasil melewatinya sama sekali. 

"Jangan lakukan ini, Makinohara!" 

Kata-katanya tidak sampai padanya. 

"Pengulangan seharusnya untukmu ." 

Perasaannya juga tidak. 

"Kamu tidak perlu khawatir lagi, Sakuta." 

"Aku tidak..." 

"Serahkan saja semuanya padaku." 

"Tidak..." 

"Aku berjanji akan membuatmu bahagia." 

"Kamu juga penting!" 

Tangan Shouko menjadi lemas. 

"Makinohara...?" 

"......" 

Dia tidak menjawab. Tidak merespon sama sekali. 

"B-tolong!" dia memanggil. 

Perawat itu masuk dengan cepat dan memeriksa tanda-tanda vital Shouko. 

"Jangan khawatir. Dia baru saja tidur." 

Dia tidak bisa tidak khawatir. Ada "untuk saat ini" yang tak terucapkan dalam jaminan itu, 
dan itu memukulnya dengan keras. Dia berantakan. Shouko telah mengambil keputusan, 
dan apa yang dia katakan telah membuatnya terguncang. 

Sakuta datang ke sini dengan niat untuk menyelamatkannya . Dia dilahirkan dengan 
kondisi yang mengerikan ini, dan dia percaya dia pantas diselamatkan dari nasibnya. Dia 
masih melakukannya. Tetapi bahkan sekarang, dia hanya peduli tentang dia. Dia bilang dia 
ingin menyelamatkannya . 

"Lakukan yang terbaik untukmu , Makinohara," dia serak saat dia secara bertahap 
kehilangan kendali atas emosinya yang bergolak. "Tidak apa-apa untuk mengutamakan 
dirimu sendiri." 



Melawan air mata, bahu gemetar. 

"Mari kita keluar sebentar," saran perawat itu. 

Dia mengikuti jejaknya. Tidak ada yang bisa dia lakukan di sini sekarang. Dia hanya akan 
menghalangi. 

Di luar kamar bersih, dia balas menatap Shouko sekali melalui kaca. Dia tidak bisa puas 
dengan nasibnya dalam hidup. Dia pasti menginginkan lebih. Tapi dalam tidurnya, dia 
tersenyum, seperti dia bahagia. 

Dia tidak tahan melihat ekspresi puas itu. Dia segera kembali ke ruang ganti. Baju dan 
topinya terlepas dan masuk ke tempat sampah. 

"Saya akan menelepon Anda jika terjadi sesuatu," kata perawat itu. 

Dia mengangguk tanpa menoleh ke belakang dan pergi keluar. 

Kembali melalui pintu ganda. 

Mai dan Rio sedang menunggunya. 

"Sakuta." 

"Mai..." 

"Bagaimana Shouko?" 

"Tidur." 

"Oh." 

Mai menurunkan matanya, menggigit bibirnya. 

"Sakurajima, dia harus melihatnya." 

Rio sedang melihat hasil cetakan di tangan Mai. 

"Ini," kata Mai, mengangkatnya. 

"......?!" 

Kejutan dan keraguan menyerbunya. 

"Bagaimana...?" 

Entri telah ditulis ulang. Mengganti versi lama sepenuhnya. 



Tidak ada kelulusan SMP. Tidak ada sekolah menengah. 

Itu bahkan tidak bisa disebut jadwal masa depan lagi. 

Namun itu sangat tepat. Sakuta tidak akan pernah bisa menulis kata-kata seperti ini, kata-
kata yang berbicara langsung ke hatinya. 

Semua kolom telah terisi. 

"Terima kasih." 

"Kerja yang baik." 

"Aku mencintaimu." 

Jalani hidup Anda dan hargai ketiganya. 

Tulisan tangan tidak selalu stabil, tetapi ditulis dengan paksa. 

Tiga hal favorit Big Shouko untuk didengar. 

Tiga hal yang dia katakan kepada Shouko kecil, secara bergantian. 

Dan di bagian paling bawah... 

Saya ingin menjadi orang yang lebih baik. 

"...Apa yang...?" 

Sesuatu jatuh di halaman. Itu meresap ke dalam kertas, mengaburkan kata-kata Shouko 
Makinohara, Kelas 4-1 . 

Dia tahu itu air matanya, tapi dia tidak bisa menghentikannya. 

"Mengapa...?" 

"Kami berbicara dengan ibu Shouko ketika dia keluar dari ICU. Dia bilang kemarin Shouko 
tiba-tiba bersikeras dia harus mengerjakan PR-nya." 

"Apa yang harus aku lakukan?" dia bertanya, dengan putus asa menoleh ke Rio. 
"Bagaimana aku harus membantunya?" 

"......" 

Rio hanya terlihat sedih, tidak mengatakan apa-apa. 

"Makinohara...tahu segalanya. Tentang Shouko, tentang aku... Dia tahu dia punya 
kesempatan untuk mengubah sejarah. Dia tahu semua itu, dan karena dia tahu... dia 



mengatakan kali ini dia akan memastikan kita tidak akan pernah bertemu. Dia berkata 
seperti itu, bahkan jika dia pergi, aku tidak perlu bersedih. Dan aku tidak---" 

Itu adalah satu-satunya harapannya. Kemungkinan samar yang hanya bisa dicapai dengan 
kembali ke masa lalu. Namun Shouko menggunakannya bukan untuk dirinya sendiri, tetapi 
untuk Sakuta. 

"Maaf, Azusagawa," kata Rio, tampak kesal. Matanya bertemu dengan matanya. "Aku hanya 
bisa memikirkan satu hal yang harus dilakukan." 

Dia mengulurkan pensil. Yang merah---seperti yang digunakan guru untuk menilai kertas. 

"......?" 

"Sakuta," kata Mai. "Shouko bekerja keras untuk ini." 

Dia meletakkan tangannya di punggungnya. 

"......" 

"Jadi, kamu harus menandai pekerjaan rumahnya sebagai selesai." 

"?!" 

"Katakan padanya betapa bagusnya pekerjaan yang dia lakukan." 

"SAYA..." 

Dengan jari gemetar, dia meraih pensil. Dia tidak bisa menahannya dengan benar. Tapi dia 
mengertakkan gigi dan memaksa jari-jarinya untuk mengencangkannya. Air matanya harus 
menunggu sebentar. 

Dia meletakkan cetakan itu di atas meja rendah di dekat bangku di aula. 

Dia tidak ragu lebih jauh. 

Sadar akan panas di balik matanya, Sakuta tersenyum dan menggambar bunga besar. Pergi 
untuk tanda bunga terbesar yang pernah dilihat setiap pekerjaan rumah. Itu menutupi 
seluruh halaman sialan itu, seperti bunga matahari tengah musim panas. 

Setelah selesai, dia mendongak dan menemukan Mai menangis. Rio juga menangis. 
Menangis seperti mandi matahari, berseri-seri sepanjang waktu. 

Lonceng berbunyi, menandai kedatangan Tahun Baru. 

Mereka telah diberi izin untuk bermalam di rumah sakit. 



Mereka berada di aula tepat di luar ICU. Di bangku di dinding, terbungkus selimut, 
menunggu. 

Orang tua Shouko mengatakan mereka bisa menggunakan kamar Shouko di sayap utama, 
tapi mereka memutuskan untuk tinggal lebih dekat dengannya. 

Perawat telah membawa selimut, mengatakan bahwa selimut itu tampak dingin. 

Sakuta dan Mai terbungkus selimut yang sama, meringkuk bersama. Rio duduk di kursi di 
dekatnya. Yuuma bersamanya, muncul kemudian. 

Tak satu pun dari mereka berbicara. Mereka hanya duduk diam. 

"Tahun baru," bisik Yuuma. Di lorong yang gelap, cahaya layar ponselnya tampak sangat 
terang. 

Tidak ada yang merasa ingin menyebut Tahun Baru "bahagia." 

Tak seorang pun di sini dalam mood untuk merayakannya. 

Waktu akan merenggut Shouko dari hidupnya, dan aula dipenuhi dengan doa-doa hening 
agar waktu berhenti. 

Namun seiring waktu, dentingan lonceng di kuil-kuil terdekat memudar. 

Koridor rumah sakit kembali sunyi. Satu-satunya suara datang ketika salah satu dari 
mereka bergeser di kursi mereka. 

Sakuta dan Mai duduk bahu-membahu, dan dia bisa mendengar napasnya. 

Pada titik tertentu, itu tumbuh berirama. Lembut. 

Matanya terpejam, berat badannya bertumpu pada pria itu. 

Dia melihat ke atas, dan Rio tertidur dengan tangan melingkari lututnya. Yuuma juga 
menundukkan kepalanya dan tertidur lelap. 

Langit di luar jendela semakin terang. 

Pagi hampir tiba. 

Pagi pertama di tahun baru. 

Sakuta mengucapkan doa kepada matahari yang belum terbit, berharap Shouko akan baik-
baik saja. 

Dan itu adalah pikiran terakhir yang dia miliki sebelum kesadarannya memudar. 



Dia pikir dia mendengar bunyi klik pintu ICU terbuka. 

"Shouko memiliki..." 

Dia pikir dia mendengar seseorang berbicara. 

Tapi pikirannya melayang di dunia tidur sebelum salah satu suara bisa mencapainya. 

Dia bermimpi--- 

Dari ruang kelas yang belum pernah dilihatnya. 

Meja-meja kecil berjajar. 

Sebuah sekolah dasar. 

Anak-anak tampak mungkin kelas tiga atau empat. 

Semua menghadap meja mereka. 

Menulis sesuatu pada cetakan. 

Sakuta mengenali salah satu gadis itu. 

Yang ekstra kecil, duduk tegak di kursinya. 

Terserap dalam tulisannya. 

Ekspresinya serius tapi bersemangat. 

Dia mencoba mengingat namanya, tetapi itu lolos darinya. 

Dia merasa seperti dia harus mengetahuinya, tetapi memeras pikirannya tidak 
membawanya kemana-mana. 

"Semua selesai!" kata seorang anak laki-laki di tengah sambil mengangkat tangannya. 

"Gerakan mengungkap kekerasan seksual demi menghapuskannya!" 

"Sama disini!" 

Tangan terangkat ke sekeliling. 

Saat seluruh kelas menjadi ribut, gadis itu terus menulis. Semua orang sudah selesai dan 
bermain-main, tapi dia terus berjalan. 

Guru menghampirinya. 



Dia berlutut di samping gadis itu. 

"Tulis saja sejauh Anda merasa nyaman," katanya. 

Gadis itu mendongak sesaat kemudian. 

Dengan senyum bangga. 

Dia mengulurkan halaman dengan kedua tangan. 

"Semua selesai!" dia berkata. 

Dan memberi gurunya senyum cerah. 
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Seseorang mengguncangnya. 

Dia berbaring telungkup, dan seseorang memegangi punggungnya. 

Ah, sudah pagi? 

Saat pikirannya terbangun... 

"Bangun, Sakuta!" Suara kakaknya. 

Dia setengah membuka matanya dan meraih jam di samping tempat tidur. Saat dia 
melakukannya, dinginnya musim dingin menusuk kulitnya. Meninggalkan kehangatan 
selimut tampak seperti tugas yang tidak dapat diatasi. Dia merasa seperti tinggal di tempat 
tidur selama sisa hidupnya. 

Itu delapan. 

Suhu di ruangan itu lima puluh sembilan derajat. 

Saat itu tanggal 6 Januari. 

"Ini masih liburan musim dingin, Kaede." 

Itu adalah hari terakhir istirahat. Semester ketiga dimulai besok. Dia menarik tangannya 
kembali ke bawah selimut, membungkus dirinya seperti mengisi cornet cokelat. 

"Kaulah yang mendapat giliran pukul sembilan." 

"Oh. Kau harus melindungiku, Kaede." 

"Wow. Akan ada begitu banyak telur di wajahmu nanti. Anda mengirim saudara 
perempuan Anda untuk bekerja untuk Anda dan Anda tidak akan pernah mendengar 
akhirnya." 

"Oke." 

"Oke bagaimana?" 

"Aku bisa mengatasinya, tidak masalah." 

"Yah, aku tidak bisa! Bangun dan pergi!" 

Dia memberinya goyangan yang lebih kuat. 

"Tidak! Aku masih tidur." 



"Kamu jelas tidak!" 

"Bagaimana kamu tahu?" 

Jelas, semua pembicaraan ini telah menjadi hadiah mati. 

Itu tidak ada gunanya. Dia duduk. Matanya bertemu dengan Kaede. Sekolahnya juga sedang 
berlibur, tapi dia berseragam. 

"Aku mulai terbiasa melihatmu seperti itu." 

"Y-ya?" 

Masalah dengan pengganggu di sekolah lamanya telah membuat Kaede tidak menghadiri 
kelas untuk waktu yang lama, tetapi dengan semester ketiga tahun ketiganya yang semakin 
dekat, dia akhirnya merasa siap untuk mencoba lagi. 

Selama liburan, Sakuta telah membantunya berlatih, dan mereka mendapatkan hasil yang 
solid. Kemarin dia pergi jauh-jauh ke gerbang sekolahnya dan kembali sendiri. 

Tadi malam dia bersemangat untuk melakukannya lagi. 

"Kamu akan melakukan latihanmu sekarang?" 

"Aku sudah melakukannya." 

"Wah." 

"Mm-hm." 

"Kamu berhasil sampai di sana, oke?" 

"Mm... ini masih cukup menegangkan, tapi..." 

Dia tahu dia memasang wajah berani, tapi senyum Kaede terlihat tulus. Dia jelas bangga 
pada dirinya sendiri. 

"Aku senang kamu tumbuh begitu mandiri." 

"Aku---aku selalu begitu!" dia memprotes. 

"Seperti, seminggu yang lalu, kamu hanya berhasil sampai ke sekolah dengan menempel di 
punggungku." 

"I-itu sudah berabad-abad yang lalu! Sejarah kuno." 

Dia hmphed sekali dan berbalik. Bahasa tubuhnya masih sangat kekanak-kanakan. Dan 
yang terpenting, perutnya keroncongan. 



"Sarapan?" 

"Belum." 

"Berpola." 

"Yah, kamu sedang tidur!" 

Itu membuatnya terdengar seperti ini adalah kesalahannya . Dia tidak berlarian dengan 
perut kosong karena hal aneh "Aku ingin sarapan denganmu, Sakuta"; dia benar-benar 
tidak bisa memasak sama sekali dan bahkan menyiapkan sarapan sederhana di luar 
jangkauannya. 

"Jelas tidak terlalu mandiri," gumamnya pada siapa pun secara khusus. 

"Saya lapar! Ayo!" Kata Kaede, menarik lengannya sambil berpura-pura tidak 
mendengarnya. 

Dia turun dari tempat tidur dan menuju dapur untuk membuatkan adiknya sarapan. 

"Terima kasih atas makanannya!" 

Di atas meja ada roti panggang (segar dari pemanggang roti), ham dan telur, dan sosis 
(segar dari wajan) dengan beberapa tomat cincang dan beberapa selada parut. 

Tidak ada satu hal pun tentang menu ini yang paling sulit. Kaede dapat dengan mudah 
belajar melakukannya sendiri. 

"Itu cukup bagus." 

"Senang kamu menyukainya." 

Mereka melahap makanan, dan kemudian dia mencuci piring. 

Kemudian dia memercikkan air ke wajahnya, menyikat giginya, memperbaiki kepala 
tempat tidurnya---agak---dan berpakaian. 

"Aku berangkat kerja." 

"Selamat tinggal!" 

Kaede melihatnya pergi ketika dia meninggalkan apartemen. 

Dia naik lift ke lantai satu. Di jalan di luar, dia bertemu dengan wajah yang dikenalnya. 

"Oh, Sakuta!" 



Seorang gadis SMA yang memakai rambut pirang gemerlapnya di kuncir kuda samping 
keluar dari gedung di seberangnya. Bahkan pada jam ini, riasannya sangat menakjubkan 
untuk dilihat. 

"Pagi," katanya. Namanya Nodoka Toyohama. Dia menyeret koper kecil di belakangnya. 

"Pagi. Selamat tinggal." Dia melambai dan mulai berjalan menuju stasiun. Restoran tempat 
dia bekerja berada di area itu. 

"Eh, hei! Tunggu!" 

Nodoka bergegas mengejarnya, kopernya berderak. Sepatu botnya juga membuat 
keributan. 

"Kenapa kamu buru-buru pergi?" 

"Tidak seperti kita punya rencana." 

"Tentu, tapi jika kamu bertemu dengan seseorang yang kamu kenal, itu normal untuk 
berjalan bersama! Kami berdua menuju ke stasiun. Juga, mengapa Anda bangun sepagi ini? 
Ini masih liburan musim dingin." 

Masih terlalu dini untuk percakapan sebanyak ini. 

"Itulah mengapa saya mengambil lebih banyak shift." Dia memberinya pandangan sekilas. 
"Kau kabur dari rumah?" 

Di antara rambut, riasan, dan koper, dia benar-benar terlihat seperti pelarian. Persis 
seperti gadis yang mereka tunjukkan di segmen berita yang mengkhawatirkan tentang 
siswi yang keluar sepanjang malam. 

"Sudah melakukan itu." 

"Benar, aku ingat sekarang." 

Nodoka sudah meninggalkan rumahnya karena perselisihan dengan ibunya. Sekarang dia 
tinggal bersama Mai, saudara perempuannya (dari ibu yang berbeda). Ini semua terjadi tiga 
bulan lalu, di musim gugur. 

Dia berlari sedikit untuk mengikutinya. Itu membuat kopernya bergetar lebih keras. 

"Biar kubawakan itu untukmu," katanya, meraihnya. 

"Oh, tentu." Nodoka awalnya mengedipkan mata pada tawaran itu tetapi dengan cepat 
membiarkannya menerimanya. "Terima kasih." 



Dia tidak terlihat seperti tipe orang yang rela menerima bantuan, yang membuatnya selalu 
terasa baru saat dia melakukannya. 

"Apa yang ada di dalamnya?" 

Itu tidak terlalu berat. 

"Kami punya pertunjukan mini di mal di Saitama." 

Jadi mungkin ini adalah barang yang dia butuhkan selama pertunjukan. Ada alasan untuk 
penampilannya yang agak aneh---dia berkecimpung dalam bisnis pertunjukan, khususnya 
sebagai anggota grup idola bernama Sweet Bullet. 

Pada akhir pekan, dia selalu pergi ke suatu tempat, melemparkan dirinya ke konser. 
Mendengarkan obrolannya tentang itu, mereka menuju ke stasiun bersama. 

Saat itu masih jam sibuk, dan Stasiun Fujisawa penuh sesak dengan jas. Orang masuk, 
orang keluar, orang pindah kereta. 

Sakuta berhenti di gerbang JR. 

"Semoga pertunjukannya bagus," katanya sambil menyerahkan koper itu kembali ke 
Nodoka. 

"Mm, terima kasih. Oh, benar..." 

Dia telah mengambil langkah menuju pekerjaan, tetapi dia menghentikannya. 

"Mm?" 

"Kamu harus datang ke acara Valentine kami bulan depan." 

"Mengapa?" 

"Aku punya nomor pusat." 

"Jadi?" 

"Dan setelah itu kamu bisa meminta cokelat langsung dari salah satu dari kami." 

"Oke, jadi aku bisa mendapatkannya dari gadis yang tidak memakai celana dalam?" 

Dia pernah pergi ke pertunjukan mereka sebelumnya, dan pemimpin kelompok berteriak, 
"Idola tidak memakai celana dalam!" Namanya Uzuki Hirokawa. Dia lupa nama mereka 
yang lain, tapi kalimat itu meninggalkan kesan, jadi dia ingat namanya. Juga, dia memiliki 
tubuh model ramping yang agak mirip dengan Mai, yang telah membantu. 

"Kenapa bukan aku?!" 



"Lagi pula, Anda secara hukum berkewajiban memberi saya cokelat." 

"Hah?" 

"Sebagai adik iparku ." 

"Itu konyol. Dan kita belum menjadi menantu." 

"Itu akan terjadi, jadi sebaiknya kamu membiasakannya." 

"Kau sangat yakin kakakku tidak akan mencampakkanmu, ya?" 

"Aku bahkan menolak untuk mempertimbangkan kemungkinan itu." 

Nodoka menghela nafas secara dramatis. 

"Bagus. Dia berjanji akan datang, jadi..." 

"Kalau begitu aku juga akan ke sana." 

"Ini adalah arena ukuran penuh. Enam ribu lima ratus yen." 

"Kau akan menagihku? Apa kau tidak punya tiket untuk keluarga?" 

Itu uang yang banyak untuknya. 

"Kamu harus membayar sebanyak itu untuk hari besar kakak iparmu, Bro." 

"......" 

"......" 

Dia mengatakan kata terakhir untuk menggodanya, tetapi ketika dia balas menatapnya 
tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menjadi merah padam. Bukan hanya telinga dan 
lehernya. Dia mungkin sangat panas sampai ke jari kakinya. 

"Berhenti melongo! Selamat tinggal!" bentaknya, sebelum berlari melewati gerbang. Dia 
memperhatikannya melarikan diri, menganggap ini tanggung jawabnya sebagai calon 
mertuanya. 

"Menjadi saudara ipar mungkin tidak terlalu buruk...," gumamnya. 
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"Selamat pagi." 

Restoran itu belum buka. Lampu di lantai masih padam, dan pemanasnya baru saja 
dinyalakan---jadi itu hampir tidak lebih baik daripada berada di luar. 



Dia merunduk di belakang loker untuk mengganti seragamnya. 

Sudut ruang istirahat ini berfungsi ganda sebagai area ganti baju putra. 

Saat dia melangkah masuk, seorang anak laki-laki tinggi melangkah keluar---baru saja 
selesai berganti pakaian. 

"'Sup." 

Mata mereka bertemu. Ini adalah temannya dari sekolah, Yuuma Kunimi. 

"Yo." Sakuta mengambil gilirannya dalam bayang-bayang. "Dingin sekali," gerutunya, 
berganti pakaian secepat mungkin. 

"Tidak sering melihatmu di shift pagi, Sakuta." 

"Sama denganmu. Tidak ada latihan?" 

"Latihan pagi adalah siang hari ini." 

"Kamu bekerja shift sebelum pergi melakukan hal-hal klub? Apakah kamu kehilangannya?" 

"Ini hari ulang tahun Kamisato bulan depan." 

Saki Kamisato adalah pacar Yuuma. Dia berada di kelas yang sama dengan Sakuta dan 
benar-benar menyukainya. 

"Berapa banyak yang akan kamu tuangkan ke dalamnya?" 

"Itu tidak adil. Saya tidak akan membeli sesuatu yang mahal." 

"Perasaan itu yang penting." 

"Kata pria yang bahkan tidak mengetahui ulang tahun Sakurajima sampai hari itu," Yuuma 
terkekeh. "Dan dia sedang syuting di Kanazawa, jadi kamu naik Shinkansen jauh-jauh 
hanya untuk mengatakan, 'Selamat ulang tahun!' Kau jauh lebih gila dariku." 

Yuuma tertawa terbahak-bahak tentang itu, tetapi tidak ada yang lucu bagi Sakuta pada 
saat itu. 

"Kamu bilang kamu harus meminjam uang untuk tiket pulang darinya? Berapa biayanya ke 
Kanazawa dan kembali?" 

"Tiga puluh ribu pulang pergi. Apalagi hotelnya..." 

"Jadi, kamu telah menghabiskan lebih banyak." 

"Kenangan itu sangat berharga." 



"Pengeluarannya nyata." 

"Itulah mengapa aku berada di shift pagi." 

Dia melangkah keluar dari balik loker, menarik tali celemeknya. 

"Kalau begitu mari kita patahkan kaki." 

Yuuma bangkit dari bangkunya, meninju kartu waktunya dan Sakuta, dan meninggalkan 
ruang istirahat. Sakuta mengikuti. 

Membayar kembali utangnya kepada Mai akan mengambil sebagian besar gaji liburannya. 

"Berjanjilah bahwa kamu tidak akan menjadi gigolo, Sakuta." 

"Apakah seorang suami rumah tangga dapat diterima?" 

"Kamu harus memeriksanya dengan Sakurajima tentang itu." 

"Akan melakukan." 

Saat itu tengah hari, awal dari terburu-buru makan siang. Yuuma telah menyelesaikan 
shiftnya dan pergi ke latihan basket. 

"Sisanya adalah milikmu!" 

"Bajingan tak berperasaan!" 

Dia digantikan oleh seorang siswa setahun di bawah mereka di sekolah, Tomoe Koga. 
Seorang gadis mungil, tingginya hanya lima kaki. Dia mengenakan rambutnya dengan 
model bob pendek yang lembut, dengan riasan imut untuk melengkapi penampilannya. Dia 
selesai mengganti seragamnya dan bergabung dengannya di lantai. 

"Oh? Kamu sudah di sini sepanjang pagi, senpai? " dia bertanya begitu dia melihatnya. 

"Kau datang terlambat? saraf." 

"Ini giliranku!" 

"......" 

"A-apa? Sesuatu di wajahku?" 

"Tidak, hanya saja..." 

"Hanya apa?" 

"Hmm, lebih baik tidak mengatakannya." 



"Hah?" 

"Maksudku, jika aku melakukannya, kamu akan seratus persen menuduhku tidak bijaksana, 
jadi aku akan berpikir begitu saja." 

"Memikirkan hal-hal yang tidak bijaksana juga buruk!" 

"Kalau begitu, mungkin juga mengatakannya. Koga, apakah wajahmu bengkak?" 

"Ugh, aku takut itu!" 

Dia berusaha menyembunyikan wajahnya dengan tangannya. 

"Semua mochi Tahun Baru memberimu pipi selembut mochi, kan?" 

"Kau yang terburuk! Anda mengerikan! Jangan lihat!" 

"Pertama pantat buah persik, sekarang pipi mochi! Kekuatan gadismu meroket!" 

"Aku akan menurunkan berat badan! Dan ketika saya melakukannya, Anda sebaiknya 
meminta maaf!" 

Dia menggembungkan pipinya sebagai protes tetapi kemudian menyadari itu membuatnya 
terlihat lebih bulat, jadi dia dengan cepat mengempis. 

"Itu terjadi, aku akan membelikanmu burger keju." 

"Saya tidak membutuhkan lebih banyak kalori! Aku butuh rasa hormat!" 

"Kalau begitu aku berjanji akan memakan burger keju untukmu. Anda bisa menonton. " 

"Membayangkannya saja sudah menyebalkan, jadi aku akan makan burger keju sialan itu." 

"Jadi, berapa kilogram yang harus Anda hilangkan untuk mewujudkannya?" 

"Uh...yah, umurku delapan puluh--- Jangan membuatku mengatakan itu dengan keras!" 

"Aku tidak akan memberi tahu siapa pun." 

"Kamu adalah jiwa yang tidak ingin aku ketahui! Kami tepat waktu---lakukan tugasmu!" 

"Tentu tentu. Berhentilah berdiet dan ambil beberapa pesanan." 

"Aku tidak sedang berdiet sekarang !" 

Dengan marah, dia berjalan menuju meja tunggu. Pada saat dia sampai di sana, dia 
mengenakan senyum profesional. 



"Anak-anak sangat gelisah akhir-akhir ini." 

Sakuta berpikir dia mungkin harus fokus pada dirinya sendiri. Dia melihat pelanggan lain 
yang baru saja masuk. 

"Selamat datang!" katanya, mengambil menu dan menuju ke sana. 

Dia segera menyadari bahwa dia mengenalnya. 

Itu adalah temannya yang lain, Rio Futaba. Itu adalah liburan musim dingin, tapi dia tetap 
mengenakan seragam sekolah mereka. 

"Tidak sering kamu datang ke sini, Futaba. Kunimi sudah pergi." 

"Latihan, kan? Aku melewatinya di stasiun." 

"Jadi kamu di sekolah bereksperimen?" 

Rio berada di Klub Sains dan memiliki perbedaan sebagai anggota tunggal. Yang berarti dia 
harus menunjukkan hasil yang nyata. Dia menghabiskan banyak waktu melakukan 
eksperimen untuk memenuhi harapan itu. 

Dia membawanya ke sebuah meja. 

"Silakan tekan tombol ketika Anda siap untuk memesan," katanya. Sangat sesuai buku. Dia 
mengambil langkah menjauh. 

"Tunggu, aku sudah siap." 

"Lanjutkan." 

Dia mengeluarkan buku pesanannya dari saku celemeknya. 

"Carbonara," kata Rio, menunjuk gambar paling atas di halaman pasta. 

"Oke, satu carbonara." 

"...Tidak, maaf, ayo kita pergi dengan yang ini." 

Dia menunjuk saus tomat yang kental dengan sayuran. 

"Ah ya, yang dua ratus kalori lebih sedikit, tentu saja." 

"......" 

Pernyataannya sepenuhnya akurat, tetapi itu membuatnya mendapat tatapan dingin. 

"Apakah ada diet yang menggila pada populasi wanita?" 



Dia baru saja membicarakan hal ini dengan Tomoe. 

"Hampir pasti. Selalu begitu, setelah liburan." 

"Kamu terlihat seperti sebelum liburan." 

Dia pasti tidak bisa melihat perbedaan yang terlihat. 

"Itu adalah tempat-tempat yang tidak bisa kamu lihat...," gumamnya. 

"Oh, aku mengerti kamu." 

Mata Sakuta beralih ke blazernya. Itu memang terlihat sedikit lebih ketat. Blusnya benar-
benar berjuang untuk menahan semua yang ada di bawahnya. 

Rio tidak jauh lebih tinggi dari Tomoe, tetapi payudaranya mencetak kemenangan yang 
jelas. Tomoe tidak memiliki banyak hal di departemen itu. 

"Dunia ini tidak adil." 

Saat dia dengan sedih menatap dada Rio, dia menyadari bahwa dia mengeluarkan 
ponselnya dan memotretnya. 

"Bu, kami meminta pelanggan menahan diri untuk tidak mengambil foto di restoran." 

"Ini adalah bukti." 

"Dari apa?" 

"Dari kamu yang melirikku. Untuk laporannya, aku akan mengajukannya ke Sakurajima." 

"Eh, Futaba." 

"Apa?" 

"Aku ada kencan dengan Mai setelah shift ini." 

"Jadi?" 

"Aku akan dimarahi, jadi... simpan ini di antara kita?" 

"Senyum di wajahmu itu menunjukkan bahwa kamu lebih suka aku memberitahunya." 

"Aku suka omelan Mai." 

"Itu sebabnya kamu bajingan." 

Rio menghela nafas, lalu menyerah dan meletakkan ponselnya. 
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Sesuai jadwal, Sakuta bekerja keras sampai pukul dua, lalu dengan cepat berganti pakaian. 
Dia keluar dari sana pada pukul 2:05. 

"Aku pergi." 

"Oh, baiklah senpai! Selamat mencoba!" 

Seperti yang dia katakan pada Rio, dia merencanakan kencan yang menyenangkan dengan 
Mai. 

Sudah agak terlambat untuk kunjungan kuil Tahun Baru, tetapi mereka tetap akan 
melakukannya. 

Dia berjalan melewati gerbang JR yang diambil Nodoka pagi itu, bergerak ke sisi selatan 
Stasiun Fujisawa. 

Dia menyeberangi jembatan penghubung dan hendak berbelok ke stasiun Enoden ketika 
sesuatu membuatnya berhenti. 

Itu adalah sekelompok anak-anak SMP yang melakukan fund drive. 

Dia berdiri diam sebentar, mendengarkan untuk melihat apa penyebabnya. Dia segera 
menemukan itu untuk membantu anak-anak miskin di negara berkembang mendapatkan 
pendidikan yang layak. 

Sakuta mengeluarkan semua koin dari dompetnya. 

"Ini," katanya, memasukkannya ke dalam kotak yang dipegang oleh anak laki-laki terdekat. 
Koin-koin berderak saat jatuh. Mungkin totalnya tiga ratus yen. 

"Terima kasih!" 

Suara bocah itu sangat keras, Sakuta meringis dan dengan cepat melarikan diri dari tempat 
kejadian. Hal terakhir yang dia inginkan adalah agar orang-orang berpikir dia 
melakukannya untuk mendapatkan perhatian. Dia melewati department store Odakyu dan 
masuk ke Stasiun Enoden Fujisawa, menjalankan keretanya melewati gerbang. 

Sebuah kereta menuju Kamakura baru saja datang. 

Ini adalah awal antrean, jadi trek berhenti di ujung peron. 

Dia mengitari sisi kiri kereta hijau dan krem dan duduk. Dia sendirian di dalam mobil. 

Ketika waktu keberangkatan tiba, kereta perlahan keluar dari stasiun. 



Kereta berjalan lambat, merasa seperti masih melaju dengan kecepatan tinggi. Tapi 
sebelum itu terjadi, ia mulai melambat dan berhenti di Stasiun Ishigami. Dari sana, menuju 
ke selatan, berhenti di Yanagikoji, Kugenuma, dan Shonankaigankoen dalam perjalanan ke 
Stasiun Enoshima. 

Selanjutnya, trek berbelok ke timur menuju Kamakura, mengikuti pantai. Setelah melewati 
Koshigoe, ia muncul dari deretan rumah dan memberikan pemandangan air yang tidak 
terhalang. Langit musim dingin yang cerah, lautan biru yang dalam---keindahan 
menenangkan yang eksklusif untuk musim ini. 

Sakuta menyaksikannya bergulir sampai kereta mencapai Stasiun Kamakura---ujung jalur. 

Dia keluar dan meninggalkan gerbang. 

"Sakuta," sebuah suara memanggil. 

Mai berdiri di dekat mesin tiket. Rambutnya dikepang dan kacamata palsu---penyamaran. 
Tapi riasannya sempurna, jadi dia masih menarik banyak perhatian. 

Dia pasti memperhatikan dia mempelajari penampilannya. 

"Untuk memperjelas, ini bukan untukmu. Itu sisa dari syuting." 

"Aduh. Bahkan jika itu bukan untukku, kamu bisa saja berbohong dan mengatakan itu." 

"Kamu seharusnya senang aku tidak repot-repot menghapusnya." 

"Apakah itu untukku?" 

"Jadi apa yang harus kamu katakan?" 

"Mai, kamu sangat imut. Aku mencintaimu." 

Dia tersenyum, jelas puas. Ini membuatnya semakin mencintainya. 

"Ayo," katanya, meraih tangannya. 

Mereka berjalan bersama. 

Mai dan Sakuta mengunjungi Tsurugaoka Hachimangu, sepuluh menit berjalan kaki dari 
stasiun. Pada Hari Tahun Baru, kuil ini akan sangat ramai bahkan orang dewasa pun bisa 
tersesat di keramaian. Bahkan pada hari ketiga, staf harus mengawasi jumlah massa. 

Mai muncul di tempat seperti itu hanya akan mengundang bencana, jadi mereka menunggu 
sampai tanggal enam untuk melakukan kunjungan mereka dengan sangat hati-hati. 

Mereka berjalan melewati gerbang torii dan di sepanjang jalan kerikil yang lebar. Tak lama 
kemudian, mereka sampai di bak cuci tangan dan membersihkan tangan kiri, diikuti tangan 



kanan. Kemudian menyesap air dari tangan kanan mereka. Akhirnya, mereka mengarahkan 
sendok ke belakang, membiarkan air mengalir di atas gagangnya. 

Sakuta tidak berencana untuk bersikap begitu formal tentang hal itu, tetapi Mai bersikeras 
mereka melakukannya dengan benar. 

"Kau tahu banyak tentang hal ini, Mai?" 

"Mempelajarinya untuk sebuah peran." 

Mai memberitahunya tentang pekerjaan itu saat mereka masuk. Ada tangga yang 
menjulang tinggi di depan, dan bangunan kuil utama berada di atas. 

Mereka mengambilnya selangkah demi selangkah. 

Di bagian atas, Sakuta mengeluarkan dompetnya untuk memasukkan koin. 

"Ak..." 

Kantong koin itu kosong. 

"Apa?" 

"Mai, bolehkah aku meminjam koin?" 

"Hah?" Dia berkedip padanya. 

"Saya menyumbangkan milik saya di Stasiun Fujisawa." 

"Oh ..." Dia menyadari apa yang telah terjadi. "Aku tidak ingin menyesali hobimu, tapi..." 

Meskipun menggerutu ini, dia membuka dompetnya tanpa jejak kebencian. 

"Tidak persis kata yang akan saya gunakan," katanya. 

Itu hanya hal yang dia lakukan. 

Yang pertama adalah untuk penelitian tentang kondisi medis yang rumit. Mungkin tiga 
tahun lalu? Sejak saat itu, dia mengosongkan uang recehnya ke kotak sumbangan yang dia 
lihat. Bahkan sekarang dia tidak yakin mengapa. 

"Siapa yang menemukan dirinya tanpa uang makan siang tempo hari?" 

"Tapi aku harus makan setengah dari milikmu, jadi aku menyebutnya sebagai kemenangan. 
Anda bahkan melakukan 'Katakan ahh !' hal! Karma saya akhirnya terbayar. " 

"Aku tahu kamu akan mengatakan itu. Tunggu." 



"Apa?" 

"Sakuta, apakah kamu punya uang kertas?" 

"Ya, uang kertas seribu yen." 

Dia tidak muncul untuk kencan hanya dengan segenggam koin. Tapi itu hanya satu tagihan 
... 

Dia menariknya dari dompetnya untuk ditunjukkan padanya. 

Dia segera mengulurkan tangan dan mengambilnya darinya. 

"Ak! Mai!" 

Tapi dia sudah menuju ke kuil. 

"Lihat, kamu punya uang untuk persembahan!" 

Dia berhenti di dekat kotak koleksi, bergumam, "Kita seharusnya memasukkan uang kertas 
ke dalam amplop..." 

Dan kemudian memasukkan seribu yen miliknya. 

"Aduh!" 

Dia menjerit, tetapi Mai hanya membungkuk dua kali, bertepuk tangan dua kali, dan 
membungkuk lagi. 

"Kamu juga." 

Tidak ada gunanya menangisi uang yang hilang. Dia berdiri di samping Mai dan 
menyatukan kedua tangannya. 

"......" 

Dia membuat laporan yang tepat kepada para dewa. Dan dia mengikutinya dengan 
permintaannya yang biasa. 

Setelah doa mahal yang tak terduga itu selesai, mereka berjalan melewati stan yang 
menjual jimat keberuntungan dan menuruni tangga samping. 

"Apakah kamu membuat permintaan yang sepadan dengan uangnya?" 

"Aku memastikan untuk memberi tahu para dewa bahwa aku akan membuatmu bahagia." 

"Kamu apa?" katanya sambil tertawa. 



"Kemudian saya bertanya kepada mereka apakah kita bisa memiliki lebih sedikit hal gila 
yang terjadi tahun ini." 

"Ada banyak... tapi itu juga yang menyatukan kami." 

"Aku sudah bertemu cukup banyak gadis kelinci liar untuk satu kali seumur hidup." 

Dia bertemu Mai di perpustakaan musim semi lalu. Dan bahkan sebelum musim panas tiba, 
dia terlibat dalam kekacauan iblis mungil, terjebak di antara dua Rio selama liburan musim 
panas, dan ketika semester kedua dimulai harus berurusan dengan Mai dan Nodoka yang 
bertukar tubuh. Kemudian ketika musim gugur berakhir, saudara perempuannya 
mendapatkan ingatannya kembali, menjadi dirinya yang dulu lagi. 

Itu banyak untuk satu tahun, jadi dia berharap yang ini akan membuatnya mudah. 

"Juga, karena aku bangkrut sekarang, aku memintamu datang dan memasak makan malam 
untukku." 

Dia mengatakan ini dengan suara yang sangat kacau, melirik tajam ke arahnya. 

"Bagus. Aku akan datang." 

"Besar!" 

"Apa yang kamu inginkan?" 

"Steak hamburg milikmu itu." 

"Jika Anda membantu saya membuat roti." 

"Itu akan menjadikannya steak hamburg saya ." 

"Jangan memusingkan hal-hal kecil." 

"Tapi itu membuat perbedaan besar!" 

Dalam perjalanan kembali dari kuil, mereka naik kereta api dari Stasiun Kamakura tetapi 
turun di tengah jalan, di Stasiun Shichirigahama. 

Stasiun kecil di jalur jalur tunggal. Mereka berlari melewati gerbang sederhana dan 
menuruni beberapa anak tangga, dan mereka berada di jalan di luar stasiun. 

Mereka menyeberangi sebuah jembatan kecil, dan di sebelah kiri berdiri sekolah mereka, 
SMA Minegahara. Semester ketiga akan dimulai besok. Mereka harus datang ke sini setiap 
hari. 

Tetapi Sakuta menyingkirkan pikiran menyedihkan itu dari pikirannya dan berjalan ke 
arah yang berlawanan, menuruni lereng yang landai menuju hamparan lautan yang luas. 



Cahaya di Route 134 membutuhkan waktu lama, tetapi mereka akhirnya melewatinya. Di 
sisi lain, mereka menuruni tangga menuju pantai. Matahari sudah terbenam. 

Dia dan Mai berjalan di sepanjang ombak, pasir menempel di kaki mereka. 

Angin laut terasa dingin di musim dingin. Deru ombak menenggelamkan semua suara 
lainnya. 

Ada orang di sana-sini, tetapi sebagian besar, mereka memiliki tempat untuk diri mereka 
sendiri. Itu sebabnya dia suka datang ke sini. 

"Kamu sangat menyukai laut, ya?" tanya Mai. 

"Tidak sebesar aku mencintaimu." 

Dia berharap itu akan memberinya hadiah, tetapi dia tampak enggan. Sebenarnya, dia 
tampak sedikit pemarah. Dia segera mengetahui alasannya. 

"Sebanyak gadis ini dalam mimpimu?" 

Ada tantangan dalam suaranya. Dia berpura-pura tidak tertarik. 

"Seperti yang saya katakan sebelumnya, tidak ada yang seperti itu . Aku hanya merasa dia 
membantuku." 

"Namun kamu datang ke sini untuk berkencan." 

"Hanya dalam mimpi." 

Yang berarti semuanya sangat kabur. Spesifiknya sulit diingat dengan tepat. 

Sakuta bahkan tidak tahu namanya. 

Atau memiliki gambaran yang jelas seperti apa penampilannya. 

Itu adalah mimpi, jadi apa yang mereka bicarakan dan seperti apa suaranya terdengar 
darinya. 

Tetapi gagasan umum bahwa dia telah menyelamatkannya macet. 

Hal yang sama pernah terjadi dua tahun lalu. Penindasan Kaede telah mencapai puncaknya, 
dan gadis dalam mimpinya telah memberinya keberanian untuk maju. 

Dia menyadari seragam yang dia kenakan berasal dari SMA Minegahara---jadi ketika dia 
dan saudara perempuannya harus pindah ke tempat mereka sendiri, dia memilih untuk 
datang ke sini. 

Dengan sedikit harapan dia bisa menemukannya. 



Dia tidak. 

Dia tidak bertemu siswa yang tampak seperti itu. 

"Hmm," gumam Mai. 

"Tapi kau juga suka di sini," katanya. Kemungkinannya ditumpuk melawannya, tetapi dia 
mencoba untuk mengubah topik pembicaraan. 

"Saya tidak tahu tentang itu. Saya hanya punya sejarah dengannya." 

"Film itu sukses besar." 

Ini adalah film yang dia buat saat SMP. 

Lokasinya di dekat Shichirigahama, dan mereka merekam adegan di pantai ini. Mai telah 
memerankan seorang gadis yang lahir dengan kondisi jantung yang serius. Transplantasi 
jantung adalah satu-satunya kesempatan hidupnya. Kecuali tidak ada donor yang muncul 
untuk menyelamatkannya. Seorang gadis kecil yang berjuang untuk memanfaatkan 
hidupnya yang sangat singkat secara tragis---seluruh negeri telah menangisinya. Gadis itu 
telah mengetahui nilai kehidupan lebih baik daripada siapa pun, dan penggambaran itu 
telah menerima sambutan hangat di luar negeri, mendapatkan penghargaan internasional 
utama film. 

Dan gara-gara film itu, kesadaran akan kondisi tokoh utama pun meroket. Itu telah 
mengubah sikap terhadap donasi organ. Untuk lebih baik. 

Sakuta memiliki kartu donor hijau di sakunya. 

"Ini dingin. Mari kita pulang." 

Tanpa menunggu jawaban, Mai pergi dari air. Sakuta dengan cepat menyusul dan meraih 
tangannya. 

"Tanganmu dingin," katanya. 

"Itulah sebabnya aku membuatmu menghangatkan mereka." 

"Biasanya sebaliknya." 

Dia memutar matanya ke arahnya tetapi tidak berusaha melepaskannya. Sebaliknya, dia 
menyeringai dan mencoba memasukkan kedua tangan mereka ke dalam saku jaketnya. Itu 
membuatnya tertawa. 

Saat mereka bermain-main, mereka mencapai tangga menuju jalan, melewati sebuah 
keluarga seperti yang mereka lakukan. 



Orang tua tampak berusia akhir tiga puluhan. Sangat erat. 

Dan di antara mereka ada seorang gadis SMP. Dia sedang berbicara dengan orang tuanya, 
semua tersenyum. Senyumnya begitu cerah sehingga benar-benar menarik perhatian 
Sakuta. 

Dia berlari menuju ombak, dan ayahnya memanggilnya. 

"Tapi hanya sebentar! Saya tidak ingin Anda memaksakan diri! " 

"Ya, saya tahu Anda sudah menjalani operasi, tapi ..." 

Sebelum ibunya selesai, gadis itu memanggil kembali, "Aku sudah lebih baik sekarang! Itu 
akan baik-baik saja!" 

Dia berbalik dan melambai pada mereka. 

Sakuta menghentikan langkahnya. 

"Sakuta?" Mai mengerutkan kening, membungkuk. 

"Gadis itu...," katanya parau. 

Dia merasa seperti dia mengenal gadis yang berlari di sepanjang ombak. 

Tertawa saat dia berlari dari gelombang yang datang. 

Senang bisa hidup. 

Rambut panjangnya tergerai di belakangnya. 

Dia mencoba mengingat, tetapi tidak ada yang terlintas dalam pikirannya. 

Bukan namanya. 

Bukan di tempat mereka bertemu. 

Tidak ada sama sekali. 

Berpikir lebih keras tidak menghadiahinya dengan jawaban. Tidak ada yang bisa dia 
temukan. 

"...Sudahlah," katanya, dan dia menaiki tangga bersama Mai. 

Kemudian... 

...tubuhnya bergerak dengan keinginannya sendiri. 



Jantungnya melompat mendahului pikirannya. 

Dia berbalik ke arah air dan meneriakkan nama yang belum pernah dia dengar. 

"Makinohara!" 

Cukup keras untuk didengar di atas deru ombak. 

Angin menangkapnya, membawanya jauh. 

Dan saat dia memanggil namanya, dia ingat. 

Nama yang mengajarinya kebaikan. 

Setiap ingatan berharga kembali kepadanya, dan dia merasakan panas di balik matanya. 

"......" 

Gadis itu terlihat sangat terkejut. 

Dia berbalik ke arahnya, seperti dia tidak percaya. 

Kemudian beberapa saat kemudian, wajahnya hancur. Dia bahkan tidak repot-repot 
mencoba untuk menghapus air mata. 

"Itu benar, Sakuta!" Kata Shouko sambil tersenyum. 





 



Volume 7 Chapter 5 

kata penutup 
Jika kita menghitung sejak saya menyusun rencana awal, saya telah mengerjakan seri ini 
selama tiga tahun sekarang. 

Saya tidak tahu berapa lama itu akan berjalan, tetapi jika Anda memilih untuk terus 
membaca kisah Sakuta dan Mai, itu akan menyenangkan saya tanpa akhir. 

Hajime Kamoshida 
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