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Kepada: Sakuta 

Bisakah kita bertemu di pantai Shichirigahama besok? 

Shouko 





 



1 

Sakuta Azusagawa khawatir sepanjang pagi. 

Alasan untuk ini adalah surat yang telah tiba di kotak suratnya sehari sebelumnya. 

Surat itu dari "Shouko." 

Untuk waktu yang lama, nama itu membawa kembali kenangan yang menyakitkan. Tapi 
akhir-akhir ini, itu telah mengambil arti lain. 

Sekarang, ketika dia mendengar nama itu, dua orang muncul di benaknya. Atau lebih 
tepatnya --- yang asli telah bergabung sedetik. 

Shouko Makinohara yang baru ini adalah siswa sekolah menengah pertama tahun pertama 
yang dia temui sekitar tiga bulan yang lalu. Dia adalah gadis kecil yang manis, tulus, dan 
menggemaskan. 

Yang lainnya adalah seorang gadis SMA yang hanya ada dalam ingatannya. Dia bertemu 
Shouko Makinohara itu saat dia kelas tiga SMP. Dua tahun telah berlalu sejak terakhir kali 
mereka berbicara di pantai di Shichirigahama, dan dia tidak dapat menemukannya lagi. Jika 
dia melanjutkan pendidikannya seperti yang diharapkan, dia akan menjadi mahasiswa 
baru sekarang. 

Sesuatu tentang nada surat ini terdengar lebih seperti yang terakhir, Shouko yang lebih tua. 

Dia menelepon ponsel yang lebih muda sehari sebelumnya, hanya untuk memastikan, tapi 
itu masuk ke pesan suaranya. Alih-alih bertanya tentang surat di sana, dia meninggalkan 
pesan yang mengatakan dia akan menelepon kembali dan menutup telepon.Masih belum 
ada kabar darinya, jadi surat itu tetap menjadi misteri. Dan pikirannya masih berputar-
putar. 

Cara terbaik untuk menyelesaikan ini semua adalah dengan mengikuti instruksi. Pergi ke 
pantai di Shichirigahama dan lihat Shouko mana yang ada di sana. Berbicara dengan 
Shouko secara langsung setidaknya akan membawanya ke suatu tempat. 

Dia telah mencapai kesimpulan itu malam sebelumnya. 

Masalahnya adalah apa yang terjadi selanjutnya. 

Jika surat itu dari Shouko yang dia temui dua tahun lalu, itu berarti dari cinta pertamanya. 

Haruskah dia benar-benar muncul untuk menemuinya? 

Lagipula, dia berkencan dengan orang lain sekarang. 



Dia merasa harus berbicara dengan pacarnya terlebih dahulu, tapi mungkin itu tidak akan 
membuat perbedaan. 

Tidak peduli bagaimana dia membingkainya, dia berada dalam suatu hubungan dan akan 
melihat cinta pertamanya lagi. 

Dia menghela nafas, tidak dapat menemukan jalan keluar dari lingkaran pemikiran ini. 

"Aduh!" 

Rasa sakit yang tajam menembus kakinya. Dia melihat ke bawah. Sebuah kaki yang dibalut 
celana ketat hitam direntangkan ke arahnya, diposisikan dengan sempurna untuk 
mendorong tumit sepatu ke kakinya. 

Kaki yang ramping dan indah. Dia meminumnya sesaat sebelum mengikutinya ke atas ke 
wajah cantik gadis pemiliknya. 

"Apa yang salah?" dia bertanya, tersenyum padanya. 

Mai sedang bersandar di pintu kereta. Mai Sakurajima. Dia setahun lebih tua dari Sakuta, 
siswa kelas tiga. Seorang aktris yang terkenal secara nasional, dia juga pacarnya. 

Dia sangat tinggi, dengan rambut hitam legam yang belum pernah dicat. Mata yang cerdas. 
Segala sesuatu tentang dirinya dewasa, memberinya ketenangan melebihi usianya. 

Dia berdiri di sini di ambang pintu, dengan pemandangan laut yang terlihat melalui jendela 
di belakangnya---itu saja adalah sebuah karya seni. 

Dia memiliki jenis kecantikan yang diinginkan gadis-gadis lain. Berita terakhirmalam telah 
melaporkan hasil jajak pendapat tentang "Siapa gadis sekolah menengah paling ingin 
terlihat seperti," dan Mai menang telak. 

Mengapa seseorang yang populer menginjak kakinya dengan senyum yang menyenangkan? 

"Mai, untuk apa aku dihukum?" 

"Kamu bersamaku tetapi bertindak keluar dari itu." 

"Seperti itulah penampilanku hampir sepanjang waktu." 

"Lalu apa yang aku bicarakan?" 

Dia tampak cukup yakin dia tidak akan tahu. 

"Eh...kita naik kereta Tipe 10 hari ini?" 

Ada beberapa jenis kereta yang berjalan di jalur Enoden antara Stasiun Fujisawa dan 
Stasiun Kamakura. Tipe 10 adalah mobil kuno yang tampak mewah, agak mirip dengan 



Orient Express. Itu memiliki dasar biru tua yang ikonik dengan garis putih di sekitar 
jendela. Interiornya menampilkan kayu yang mencolok, memberikan sentuhan berkelas 
dan elegan. 

"Tidak ada yang berbicara tentang kereta api." 

Nada suaranya tidak berubah, tetapi tatapannya berubah menjadi dingin. 

"Eh, kalau begitu..." 

"Bercanda tidak akan membuat Anda lolos dari yang satu ini," katanya, mengitarinya. 

"Maaf," katanya, tidak yakin pilihan lain apa yang tersisa. 

" Mendesah ..." 

Telinganya tersengat. Dia memberinya tatapan setengah kasihan, setengah kesal. 

"Aku berterima kasih padamu untuk kemarin." 

"Kemarin?" 

"Untuk membantu Nodoka pindah." 

"Oh." 

"Dan untuk membalas budi, aku bilang aku akan datang untuk membuat makan malam 
malam ini." 

Saat dia mengatakan ini, matanya bergeser ke bawah. sedikitrasa malu. Bibirnya sedikit 
terpelintir, seolah kesal karena pria itu memaksanya untuk mengatakannya dua kali. 

"Toyohama tidak perlu makan?" 

Nodoka Toyohama adalah saudara perempuan Mai dari ibu yang berbeda. Setelah 
serangkaian peristiwa yang panjang dan rumit, mereka memutuskan untuk hidup bersama. 

"Dia akan pulang terlambat dari pelajarannya, jadi dia akan makan bersama anggota 
kelompoknya yang lain." 

"Ah." 

Nodoka adalah bagian dari grup idola yang relatif baru, Sweet Bullet. Mereka memiliki 
pelajaran menyanyi dan menari setiap hari dan sering bepergian di akhir pekan, 
melakukan konser singkat. Nodoka sama sekali tidak setenar Mai, tetapi ketika dia 
menggodanya tentang itu, dia bersumpah untuk menjadi begitu terkenal sehingga dia 
harus memakan kata-katanya. Sakuta sangat menantikannya. 



"Kamu bertingkah aneh hari ini," kata Mai, memperhatikan ekspresinya dengan cermat. 

"Oh? Bagaimana?" 

"Aku akan memasak untukmu, tapi kamu bahkan tidak tersenyum? Saya mengharapkan 
lebih." 

Dia terdengar tidak puas. 

"Tidak, aku senang. Hanya saja... kita di kereta." 

Ada orang yang menonton. Sekarang setelah Mai kembali bekerja, dia menarik banyak 
perhatian. Bahkan dalam perjalanan pagi mereka ke sekolah. 

"Hmph. Baiklah, aku akan membiarkanmu memiliki yang ini. " 

Tapi dia tidak mengalihkan pandangannya darinya. Jelas tidak sedikit pun yakin. Tapi dia 
menghapus ekspresi ketidakpuasan dari wajahnya dan bertanya, "Apa yang ada di lemari 
esmu?" 

"Belum pergi berbelanja, jadi hampir kosong." 

"Kalau begitu kita harus pergi ke toko dalam perjalanan pulang." 

"Eh...Aku benci mengakui ini sekarang, tapi aku punya rencana sepulang sekolah..." 

"Tapi kupikir kau tidak ada shift hari ini." 

"Ini tidak berhubungan dengan pekerjaan." 

Itu adalah suratnya. 

Undangan itu tidak menyebutkan waktunya, tapi karena ini adalah hari kerja...tepat 
sepulang sekolah sepertinya pilihan yang logis. Dia tidak berpikir siapa pun akan 
mengharapkan dia muncul pada pukul lima pagi , dan dia tidak bisa berjalan di sekitar 
pantai saat sekolah sedang berlangsung. Itu juga berlaku untuk "Shouko". 

"Lalu apa?" tanya Mai. 

"Hanya satu hal." 

"Hal?" 

"Tidak penting." 

"Benar." 

Dia mundur tapi matanya tetap terpaku padanya. 



Akan lebih aneh jika dia membeli yang itu. Dia belum menemukan alasan yang meyakinkan. 

"Kamu tidak perlu memberitahuku jika kamu tidak mau." 

"Aku tidak mencoba untuk merahasiakan, hanya..." 

Dia berarti apa yang dia katakan. Dia tidak ingin menyimpan surat itu darinya. Dia sudah 
memberitahu Mai tentang Shouko dari dua tahun lalu dan perasaannya terhadapnya, dan 
bagaimana dia hanya mengikuti ujian dan bersekolah di Minegahara High untuk bertemu 
dengannya lagi. Dia tahu semua ini. Jadi tidak ada yang tersisa untuk disembunyikan. 

Tetapi ketika dia bertanya kepadanya tentang hal itu secara langsung, Sakuta menjadi 
tegang. Untuk beberapa alasan, dia tidak yakin dia harus berbagi ini dengannya. 

Terlalu banyak yang dia tidak mengerti tentang surat itu, dan memberitahunya tentang hal 
itu sekarang hanya akan meninggalkannya dengan informasi yang membingungkan. Dia 
merasa lebih baik tidak mengatakan apa-apa. 

Tapi saat dia memikirkan hal itu, kereta mereka sampai di stasiun. 

Stasiun Shichirigahama. Yang paling dekat dengan SMA Minegahara. 

Barisan siswa berseragam berbaris keluar ke platform kecil. Masing-masing menjalankan 
IC komuter mereka melalui gerbang sederhana seperti orang-orangan sawah saat mereka 
keluar. 

Sakuta dan Mai bergabung dengan aliran tubuh dan menuju ke jalan di luar. 

Kereta telah mencapai stasiun pada waktu yang tepat untuk menghentikan Mai 
mengajukan pertanyaan lanjutan. 

Mereka menyeberangi jembatan dan kemudian serangkaian trek. 

Dan gerbang sekolah mereka tepat di depan mereka. 

Rasanya seperti dia telah lolos dengan aman. 

Dia membiarkan dirinya merasa lega. 

Saat dia melakukannya, Mai berbicara lagi. 

"Aku tidak tahu apa yang kamu sembunyikan, tapi itu semua akan keluar pada waktunya, 
jadi kamu sebaiknya memikirkan alasan yang bagus saat itu." 

Itu seperti dia adalah kayu gelondongan, dan dia menancapkan paku logam padanya. 

Ini pasti apa yang orang maksud dengan "tidak bisa berkata-kata." 



"Kau mengerti, kan?" Mai berkata, seperti sedang melatih anak anjing. 

"Ya...," katanya. Itulah satu-satunya pilihan yang tersisa untuknya. 

Sakuta menghabiskan kelas paginya dengan menatap tanpa sadar ke luar jendela ke pantai 
di bawah. Memikirkan alasan apa yang bisa dia berikan pada Mai. Bahasa Inggris, 
matematika, fisika, dan Jepang semuanya berakhir dengan guru memperingatkan mereka 
bahwa ujian tengah semester sudah dekat dan mereka harus siap, tetapi ini masuk satu 
telinga dan keluar dari telinga yang lain. 

Kelas adalah hal terakhir yang ada di pikirannya. Dia harus menemukan cara untuk 
memberitahunya tentang surat itu, dan bagaimana menjelaskan kegagalannya 
melakukannya pagi itu. Tapi mengabaikan pelajaran paginya tidak membuatnya lebih 
dekat dengan alasan yang meyakinkan. 

Hanya ini yang bisa dia pikirkan saat makan siang tiba. 

Gagal membuat kemajuan, dia makan dengan cepat dan meninggalkan kelasnya. 

Tujuannya adalah laboratorium sains. 

"Futaba, aku masuk." 

"Jangan." 

Sakuta mengabaikan itu, menggeser pintu hingga terbuka. 

Satu-satunya penghuni ruangan itu adalah seorang gadis---sahabatnya Rio Futaba. Dia 
cukup kecil, hanya setinggi lima kaki, dan selalu mengenakan jas lab putih panjang. 
Rambutnya ditata ke belakang, dan dia memandangnya sekilas dengan kesal melalui 
kacamatanya. 

Futaba berada di meja lab dekat papan tulis. Di depannya ada lampu alkohol yang menyala, 
tetapi bukannya gelas kimia atau tabung reaksi biasa, dia memiliki penyedot kopi di 
atasnya. 

"Ada apa dengan itu?" Sakuta bertanya, menunjuk ke siphon. Dia mengambil tempat duduk 
di seberang meja darinya. 

"Saya pikir guru fisika membawanya." 

"Dan Anda menggunakannya tanpa izin? Kamu terkadang mengejutkanku. " 

"Memiliki kaki tangan memudahkan hati nurani saya yang bersalah." 

Apakah dia mengikatnya ke dalam ini? Dia punya urusan lain hari ini, jadi dia 
membiarkannya berlalu tanpa komentar. Rio juga tidak benar-benar mencoba memulai 



debat atau apa pun. Dia kemungkinan besar hanya bersungguh-sungguh sebagai komentar 
begitu saja. 

"Jadi, uh, Futaba..." 

Air mendidih di bagian bawah siphon naik ke bejana di atas melalui prinsip tekanan uap. 
Dia mengaguminya saat pertama kali melihatnya terjadi, dan itu masih menyenangkan 
untuk ditonton. Saat air mengenai kopi bubuk, warna cokelat tua meresap ke dalamnya. 

"Berapa kali ini, Azusagawa?" 

Tatapan yang dia berikan padanya tidak bisa diganggu gugat atau frustrasi. Itu lebih seperti 
kasihan. 

"Ini bukan tentang Sindrom Remaja. Jujur." 

Rio tampak terkejut. Seperti dia menerima kejutan dalam hidupnya. 

"Meskipun itu mungkin terkait nanti ..." 

Pasti ada kemungkinan besar Adolescence Syndrome berada di balik misteri Shouko. Itu 
pasti akan menjelaskan banyak hal. 

"Hmm." 

Tidak menunjukkan minat yang lebih jelas, Rio melepaskan siphon dari lampu alkohol. Dia 
meletakkan tutupnya dan mematikan api. Setelah satu menit, kopi kembali melewati 
saringan ke dalam bejana bundar di bawah. 

Dia menuangkan setengah kopi ke dalam cangkirnya sendiri dan kemudian setengah 
lainnya ke dalam gelas kimia di dekatnya, yang dia letakkan di depan Sakuta. 

Dia meliriknya untuk memastikan gelas itu aman. Sulit untuk tidak sedikit pun khawatir itu 
mungkin telah mengambil bagian dalam beberapa eksperimen aneh. 

"Aku hanya menggunakannya untuk eksperimen fusi natrium klorida pekat, jadi 
seharusnya tidak masalah." 

"Itu adalah kombinasi kata yang menakutkan." 

"Kamu tahu apa itu natrium klorida?" 

"Garam, kan?" 

"Ya." 

"Kalau begitu katakan itu." 



"Saya merebus gelas untuk mensterilkannya. Jangan khawatir." 

Ketika dia yakin itu aman, dia menyesapnya. Rasa dan aroma keduanya merupakan 
peningkatan yang signifikan dari hal-hal instan. Itu jauh lebih seperti kopi. Ini 
meningkatkan seluruh pengalaman lab sains. 

"Jadi ada apa, khususnya?" 

"Aku ingin bertanya padamu tentang ini," kata Sakuta. Dia mengeluarkan surat itu dari 
saku jaketnya dan menyerahkannya padanya. 

Melihat adalah percaya. 

"Apa itu?" 

"Surat dari 'Shouko.'" 

"Kau berjalan-jalan dengan surat dari seorang gadis di sakumu? Itu hanya menyeramkan." 

Dengan evaluasi brutal itu, dia membuka amplop itu. Matanya bergerak ke kiri ke kanan, 
membacanya dengan cepat. 

"Ah. Itu menjelaskan kutipan menakut-nakuti. Ini jelas tidak seperti yang akan ditulis oleh 
seorang gadis sekolah menengah pertama. Dia juga akan menyapamu dengan lebih sopan." 

Rio telah bertemu Shouko yang lebih muda. Musim panas lalu, di rumah Sakuta. 

"Dan 'besok' ini adalah hari ini?" 

"Aku pikir begitu. Aku menemukannya di kotak suratku kemarin." 

Rio dengan hati-hati memasukkannya kembali ke dalam amplop dan mengembalikannya 
kepadanya. 

"Kau memberitahu Sakurajima tentang itu?" 

Itu adalah hal pertama yang dia lakukan. Tidak apa-apa tentang Shouko. 

"Tidak..." 

"Jadi kamu memintaku untuk membantumu menipu dia," kata Rio datar sambil menyesap 
kopi. 

"Aku tidak. Berhentilah mendapatkan ide-ide aneh." 

"Lalu mengapa menyimpannya darinya?" dia bertanya dengan tajam. 

"Apa cara terbaik untuk memberitahunya?" Dia pura-pura tidak mendengarnya. 



"Kamu seharusnya langsung menemuinya kemarin, saat kamu menemukan surat itu. Jika 
Anda berkonsultasi dengannya saat masih terlihat bingung, maka Anda bisa berbagi 
masalahnya. " 

Itu adalah jawaban yang logis dan patut dicontoh. Sangat mirip dengan Rio. 

Dia benar, tentu saja. Dia tidak bisa membantahnya sama sekali. Namun sayangnya, 
kesempatan itu sudah lama hilang. Itu sudah hari berikutnya. Dan dia sangat mengelak 
tentang hal itu di kereta pagi itu, jadi Mai sangat sadar ada sesuatu yang terjadi. 

"Futaba." 

"Apa?" 

"Kenapa kamu tidak memberitahuku tentang itu kemarin?" 

"Kamu tidak bertanya." 

"Aku tahu." 

"Tapi tidak seperti Anda berkeringat hal semacam ini." 

"Betulkah?" 

"Kamu biasanya hanya bertingkah seolah dia marah adalah hadiah dan katakan padanya 
langsung." 

"Menurutmu aku ini apa?" 

"Seorang bajingan yang marah karena dihina." 

"......" 

Dia seharusnya tidak bertanya. 

"Ini agak ... hanya tidak terasa adil." 

"Adil?" Rio tampak bingung. Dia kehilangan dia. 

"Jika sebaliknya dan Mai tiba-tiba berkata, 'Aku akan melihat cinta pertamaku hari ini,' aku 
tahu pasti aku tidak akan merasa nyaman." 

"Kamu percaya diri tentang hal-hal yang paling aneh." 

"Tapi aku tidak akan bisa menyuruhnya untuk tidak melakukannya, dan aku tidak mau , 
jadi aku akan membicarakannya secara pribadi." 



"Jadi memberitahunya berarti kamu akan merasa lebih baik karena kamu tidak menyimpan 
rahasia apa pun, tetapi mendengar semua ini akan memaksa Sakurajima untuk memendam 
perasaannya sendiri, dan kamu tidak ingin melakukan itu padanya." 

"Pada dasarnya." 

"Jika ini adalah rahasia yang bisa kamu bawa ke kuburanmu, maka mungkin lebih baik 
tidak mengganggunya. Tetapi..." 

Rio terdiam menjadi tatapan yang berarti. 

"Tapi apa?" 

"Sakurajima tidak berpikir seperti itu. Dia ingin menjadi karakter dalam cerita ini. Atau 
apakah Anda lupa bagaimana dia memberi tahu semua orang bahwa Anda berkencan 
dengan kamera bergulir? 

Itu telah terjadi baru-baru ini. Gosip menarik pertama yang pernah melibatkan Mai 
Sakurajima. Beberapa orang telah memotret Mai dan Sakuta bersama-sama dan 
menyebarkannya secara online, pada saat itu mereka diambil oleh majalah mingguan---dan 
kemudian seluruh negeri tahu. 

Tapi Mai sendiri telah membungkam keributan itu. Media telah berbondong-bondong 
menghadiri konferensi pers yang mengumumkan produksi film baru, dan dia dengan sopan 
menjawab pertanyaan demi pertanyaan, tersipu saat dia memberi tahu mereka tentang 
hubungan mereka. 

"Itu satu-satunya cara untuk menanganinya." 

Tidak ada yang tahu yang sebenarnya---foto-foto itu semua diambil ketika Mai dan Nodoka 
berada di tubuh masing-masing, berkat serangan Adolescence Syndrome. Semua foto 
adalah Nodoka, bukan Mai. Mai telah mengatasi situasi tersebut agar Nodoka tidak merasa 
bersalah. 

"Bagaimanapun, jika ada masalah, dia tipe orang yang ingin menghadapinya secara 
langsung." 

"Benar." 

Tumbuh dalam bisnis pertunjukan adalah guru yang keras, dan itu membuat Mai kuat. 

"Terutama jika kamu terlibat, Azusagawa." 

"Rupanya, dia mencintaiku lebih dari yang kukira." 

"Aku tidak akan tahu..." 



Rio terdengar seperti dia kehilangan minat. Alasan untuk itu ada di tangannya. Dia sedang 
bermain dengan ponselnya. 

"Apa yang sedang kamu lakukan?" 

Mencari sesuatu secara online? 

Tidak sering Rio mengotak-atik teleponnya selama percakapan. 

"Saya memutuskan akan lebih cepat untuk melaporkan semua ini langsung ke Sakurajima." 

"Hah?" 

Dia merasa seperti baru saja menerima berita yang sangat buruk, tapi pasti dia mendengar 
sesuatu. 

"Dia sedang dalam perjalanan." 

"Apa? Tunggu!" 

Rupanya, dia sedang serius. 

"Dia memberi saya nomor teleponnya selama musim panas. Saat aku tinggal di tempatmu... 
dia berkata untuk mengirim pesan padanya jika ada sesuatu yang terjadi." 

"Pertama aku pernah mendengarnya!" 

Sakuta menatapnya dengan cemas, setiap inci dari dirinya memancarkan protes. 

"Futaba!" dia meratap, tetapi hanya itu yang dia keluarkan sebelum dia mendengar langkah 
kaki di aula. 

Mereka langsung dikenali. Tidak terburu-buru, elegan. Dia tahu mereka di mana saja. 

Sakuta berbalik menghadap pintu. 

Itu meluncur terbuka sedetik kemudian. 

Mai berdiri di ambang pintu. 

"Nikmati," kata Rio dan bangkit untuk pergi. 

"Pengkhianat!" teriak Sakuta. Rio bahkan tidak bergeming. 

"Terima kasih, Futaba." 

"Tidak semuanya." 



Rio menggelengkan kepalanya saat mereka berpapasan di ambang pintu, dan kemudian dia 
pergi tanpa melihat ke belakang. 

Dia mendengarnya berjalan menyusuri lorong. Ketika mereka sudah tidak terdengar lagi, 
Mai melangkah masuk, menutup pintu dengan kuat di belakangnya. 

"......" 

"......" 

Mata mereka telah terkunci satu sama lain sejak kedatangan Mai. Sakuta merasa seperti 
memutuskan kontak mata hanya akan membuatnya marah. 

"Sakuta." 

"Ya apa itu?" 

Itu hanya mereka berdua. Tapi lab sains berderak karena tegang. 

"Apakah kamu akan kembali jam enam?" 

Dia mengira dia akan meneriakinya, tetapi nada suaranya benar-benar lembut. 

"Hah?" Dia berkedip padanya, tidak yakin apa yang dia maksud. 

"Sudah kubilang pagi ini aku akan datang untuk memasak." 

"Oh, benar. Ya, saya pikir saya bisa melakukannya." 

Dia tidak tahu mengapa "Shouko" mengiriminya surat, tetapi jika Mai mengatakan dia 
harus kembali jam enam, Sakuta akan melakukan apa pun yang diperlukan untuk 
mewujudkannya. 

Tapi dia tidak mengerti apa yang dia pikirkan. Apa artinya ini? 

"Kalau begitu aku akan selesai sekitar waktu itu." 

"Oke." 

"......" 

"......" 

Dia menunggu sebentar, tetapi Mai tidak mengatakan apa-apa lagi. Seperti itu saja yang 
ingin dia katakan. 

"Eh, Mai... begitu?" 



"Kau ingin aku cemburu?" 

"Yah, mungkin sedikit. Sebagian besar... apakah kita baik-baik saja?" 

Dia memilih kata-katanya dengan hati-hati, memperhatikan ekspresinya. 

Mai terus tersenyum sambil melangkah mendekatinya. 

"Tentu saja tidak," katanya dan memutar pipinya. 

"Aduh..." 

"Pacarku akan bertemu kekasih lamanya? Dan itu lebih penting dari undanganku? Apa 
yang mungkin baik tentang itu? " 

"Benar, maaf. Tidak pandai dalam hal oww." 

"Jadi kamu tidak menyangkal dia adalah api tua." 

"Tidak, tidak, aku menjelaskan hubungan kita. Tidak pernah sejauh itu." 

"Aku tahu," katanya, memutar matanya. Tangannya masih dengan kuat memelintir pipinya. 
"Dan itulah mengapa aku mencoba membiarkanmu pergi menemuinya tanpa sepatah kata 
pun. Tapi Anda hanya harus bertanya. " 

"Itu tidak bijaksana dari saya, saya akui." 

"Dan...oh, apa kata yang tepat? Aku... penasaran apa kesepakatannya juga. Dan hubungan 
apa yang dimiliki kedua Shouko. " 

"Masuk akal." 

Sakuta sendiri telah menghabiskan banyak waktu untuk itu. Sejak dia bertemu Shouko 
yang lebih muda, sungguh. Dia yakin mereka adalah orang yang sama, tetapi itu juga 
tampaknya tidak mungkin. 

Jika dia bertemu Shouko di balik surat ini, mungkin dia akan belajar sesuatu. Dia berharap 
dia akan melakukannya. 

"Jadi itu sebabnya kamu baik-baik saja dengan itu." 

"Juga karena aku tahu kamu masih memiliki perasaan padanya." 

Dia terdengar sangat yakin tentang itu. 

"Datang lagi?" 

"Kamu memiliki perasaan untuk Shouko." 



"Tidak. Aku benar-benar tidak." 

Dia telah mengikuti ujian masuk Minegahara dengan harapan bisa bertemu dengannya lagi. 
Itu juga benar bahwa dia telah jatuh cinta padanya. Tetapi sebagian besar hatinya sekarang 
dipenuhi dengan Mai. Fakta itu tak terbantahkan. 

"Tidak, seperti, orang-orang macam perasaan. Tapi dua tahun lalu, ketika Anda mencapai 
titik terendah, dialah yang membantu Anda." 

"Itu ... benar, tentu saja." 

Jika dia tidak bertemu Shouko, kehidupannya saat ini mungkin tidak akan dikenali. Dia 
memiliki banyak dampak pada dirinya. Tapi dia tidak pernah berterima kasih padanya 
dengan benar untuk itu. Pada saat dia menyadari betapa banyak yang telah dia lakukan 
untuknya, dia sudah kehilangan kontak dengannya. 

Dia meninggalkannya tanpa penutupan, tidak ada waktu untuk memilah-milah 
perasaannya, tidak ada indikasi ini akan menjadi terakhir kalinya mereka bertemu. Tidak 
pernah terpikir olehnya bahwa dia menghilang begitu saja. Dia begitu yakin mereka akan 
bertemu lagi, dia bahkan mengatakan "Sampai jumpa" saat mereka berpisah. 

Jari-jari Mai akhirnya mengendurkan cengkeramannya di pipi Sakuta. 

"Semuanya merah," katanya, dengan lembut menggosoknya. "Saya tidak ingin Anda 
membawa beban emosional ini jika tidak perlu. Anda akhirnya mendapat kesempatan, jadi 
saya ingin Anda melakukan ini dengan benar. " 

Sakura merasa seperti dia telah memuat banyak arti ke dalam kata itu dengan benar . Tapi 
dia tidak berhenti untuk melihat daftarnya. Dia tidak perlu melakukan itu untuk 
memahami perasaannya. Dan dia adalah pacarnya. Dia ingin melakukan "benar" dengan 
perasaan itu. Gagal melakukan itu hanya akan menyedihkan. 

Dia membiarkannya lolos, tapi dia masih kalah telak. 

Dia telah mendekati masalah ini dengan kedewasaan yang nyata dan meninggalkannya 
dalam kekaguman. 

"Apa yang kamu katakan?" 

Mai memberinya senyum percaya diri. Ada sisi nakal di dalamnya yang menunjukkan 
bahwa dia tahu betul bahwa ini telah membuatnya semakin jatuh cinta padanya. 

Tidak mau mengakui kekalahan, dia mengabaikan pertanyaannya dan berbalik. 

"Sakuta?" 

Mengabaikan ini juga, dia melangkah ke jendela dan membuka satu. 



Kemudian dia menarik napas dalam-dalam. 

"Aku mencintaimu, Maiiiii!" 

Suaranya bergema di seluruh lapangan. 

"Eh, Sakuta?!" Untuk sekali ini, dia benar-benar terdengar panik. 

"Aku mencintaimuuuuuuuuu! Aduh." 

Seseorang telah menampar bagian belakang kepalanya. 

Berpura-pura sakit, dia berbalik dan mendapati Mai memelototinya, setengah kesal, 
setengah malu. 

"Berhenti. Ini memalukan." 

"Aku merasa seperti aku harus melakukannya dengan cara ini agar kamu mengerti." 

"Ini menjijikkan." 

"Aww." 

"Temukan cara lain untuk mengekspresikan diri." 

Dia menjulurkan bibirnya, cemberut. 

"Eh, um..." 

Dia meletakkan tangannya di bahunya dan mendekatkan wajahnya ke wajahnya. 
Tangannya terangkat di antara mereka dan mendorong wajahnya ke belakang. Keras. 

"Aduh." 

Penolakan yang brutal. 

"Tapi kenapa?" 

"Kamu tidak bisa menciumku ketika kamu akan pergi melihat api lamamu." 

"Kupikir kau baru saja mengatakan tidak apa-apa." 

"Kamu bisa bertemu dengannya, tapi itu tidak berarti aku harus menyukainya ." 

Ketika dia mengatakannya seperti itu, itu agak jelas, sungguh. Secara logis dan praktis, dia 
mengizinkannya bertemu Shouko. Tapi itu tidak berarti emosinya sejalan. Tidak ada 
kekurangan dalam hidup yang tidak menyenangkan tetapi tetap diperlukan. Dan ini adalah 
salah satunya. 



"Jadi sebaiknya kamu bekerja untuk kembali ke sisi baikku sebelum aku membiarkanmu 
melakukan hal seperti itu ." 

Dia membuat pertunjukan menjadi pemarah. 

Mungkin dia harus membelikannya puding dalam perjalanan pulang. 

Itu selalu berhasil dengan saudara perempuannya, Kaede. Jika dia mendapatkan puding 
yang enak, suasana hati yang buruk akan hilang dalam waktu singkat. Itu seperti barang 
ajaib. 

"Dan untuk memperjelas, puding tidak akan menyelesaikan masalah ini." 

Matanya melihat menembus dirinya. 

"Eh, jadi ... apa yang akan terjadi?" 

"Kamu harus mencari tahu sendiri. Pekerjaan rumahmu, harus diselesaikan sebelum 
makan malam nanti." 

"Aww." 

Dia mencoba menggerutu seperti biasa, tetapi yang keluar sedikit lebih melengking dari 
biasanya. Mai tampak sangat puas. 
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Sakuta menghabiskan kelas sore sekali lagi tanpa mendengarkan gurunya. Sebaliknya, dia 
mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan Mai padanya. Itu hanya melibatkan satu 
pertanyaan. 

T: Bagaimana cara kembali ke sisi baik Mai? 

Ini adalah masalah yang sangat pelik. Lebih sulit dari apa pun dalam ujian masuk di 
universitas-universitas top bangsa. 

Biasanya, dia hanya bisa mengatakan apa yang dia rasakan, dan itu akan membuatnya 
lelah. Sepertinya itu tidak akan berhasil kali ini. Berteriak di halaman sekolah juga tidak 
berhasil. Tampaknya diragukan bahwa kata-kata saja akan berhasil. 





 



Haruskah dia mengubah taktik dan memberinya semacam hadiah? Tidak, itu hanya akan 
membuatnya marah padanya. "Jangan mencoba untuk membeli jalan keluar dari ini" atau 
sejenisnya. Dan dia tidak tahu hadiah seperti apa yang akan membawanya ke mana pun 
bersamanya. Dia adalah seorang aktris terkenal. Jika dia menginginkan sesuatu, dia bisa 
membelinya sendiri. 

Dia tidak mendapatkan apa-apa. 

"Uh oh..." 

Apakah itu hanya imajinasinya, atau membuatnya berkeringat seperti ini sudah menjadi 
hukuman yang cukup signifikan? Apakah Mai memberinya pekerjaan rumah ini karena 
tahu hasilnya akan seperti ini? 

Itu pasti efektif. Dia tidak memikirkan apa pun kecuali dia sepanjang sore. Secara teknis, 
pagi ini sama saja---ia benar-benar memikirkannya sepanjang waktu. 

Namun bel berbunyi dan kelas berakhir tanpa dia sampai pada jawaban yang sebenarnya. 

Wali kelas terakhir dengan cepat berakhir, dan sudah waktunya untuk pergi. 

Sakuta mengambil tasnya dan meninggalkan tempat duduknya. Dia menuju aula, masih 
memeras otaknya. 

Saat dia melangkah melewati pintu, dia hampir menabrak seseorang yang sangat tinggi. 

"Ups, maaf... Tunggu, Sakuta?" 

Dia mendongak dan melihat temannya Yuuma Kunimi. 

"Oh, Kunimi." 

Saat itu pertengahan Oktober, tapi kulit Yuuma masih berwarna cokelat. Dia mengenakan 
baju olahraga dengan bordir Minegahara High Basketball di atasnya. 

"Latihan lagi?" 

"Seperti pada dasarnya setiap hari, ya." 

Yuuma bekerja di restoran yang sama dengan Sakuta, melakukan shift yang hampir sama 
banyaknya dengan semua latihan basket. Dari mana dia mendapatkan energi? 

Mereka menuju ke aula bersama. Mereka pergi ke tempat yang berbeda, tetapi untuk 
sampai ke gym atau pintu depan, diperlukan tangga yang sama. 

"Hei, Kunimi..." 

"Mm?" 



"Bagaimana kamu bisa kembali ke sisi baik seorang gadis?" 

"Hah? Apa yang kamu lakukan kali ini?" Yuuma terkekeh. "Bertarung dengan Sakurajima? 
Katakan saja kamu minta maaf." 

Kenapa dia terlihat sangat senang? 

"Kunimi, kamu pernah bertengkar dengan pacarmu sebelumnya, kan? Saya yakin Anda 
punya. Apalagi dengan kepribadiannya itu." 

Yuuma berkencan dengan gadis tahun kedua dari sekolah mereka, teman sekelas Sakuta. 
Namanya Saki Kamisato. Seharusnya gadis paling lucu di tahun itu, dia adalah pemimpin 
dari kelompok gadis populer di kelasnya. Yang membuatnya menjadi pemimpin de facto 
dari semua gadis. Dia tidak yakin apakah itu sumber kebanggaannya, tetapi dia 
memilikinya untuk Sakuta --- orang buangan yang abadi. Dia bertindak lebih jauh dengan 
memerintahkannya untuk tidak berbicara dengan Yuuma. Itu cukup mengejutkan. 

Garis jahatnya harus keluar dari waktu ke waktu ketika dia bersama Yuuma juga. Tidak adil 
jika tidak. 

"Dan kepribadian macam apa itu?" 

"Dia gadis cantik yang sangat bersedia untuk berbagi rasa kebenarannya dengan saya." 

"Dia tidak bertele-tele, itu pasti." 

Yuuma tahu persis apa yang dimaksud Sakuta, tapi dia selalu melakukan ini. Sengaja 
memutar hal-hal menjadi sesuatu yang positif. Tidak pernah memiliki hal buruk untuk 
dikatakan tentang dia. 

"Agar adil, aku cukup sering berada di sisi buruknya." 

Yuuma sedikit meringis mengingatnya. 

"Bagaimana Anda memperbaikinya?" 

"Aku tidak melakukan sesuatu yang istimewa." 

"'Tidak ada yang istimewa'mu mungkin adalah sesuatu yang sangat keren, jadi katakan saja 
padaku." 

"Kamu memiliki pendapat yang terlalu tinggi tentangku. Itu benar-benar bukan sesuatu 
yang istimewa. Saya hanya menggunakan fungsi pesan pada aplikasi komunikasi gratis 
untuk mengiriminya stiker yang tampak lucu." 

"Kamu apa?" 



"Kami mengirimnya bolak-balik sebentar, dan sebelum Anda menyadarinya, kami telah 
menertawakannya." 

"Dan Anda mengatakan ini karena dendam, karena Anda tahu saya tidak punya telepon?" 

"Dengar, itu jawaban dari pertanyaan yang kamu ajukan." 

Saat mereka menuruni tangga, mereka melewati beberapa tahun pertama. Yuuma 
melambai pada mereka. 

"Ada yang lain?" 

"Ajak dia berkencan ke suatu tempat yang dia sebutkan ingin pergi." 

"Hmm." 

"Dapatkan dia sesuatu yang dia katakan dia inginkan." 

"Dan?" 

"Uh, dia sangat menyukai karakter Beruang Gaburincho itu, jadi aku membelikan 
merchandise itu untuknya. Itu dia." 

"Kamu sudah kasar, ya?" 

Itu lebih banyak jawaban daripada yang dia harapkan. Sakuta memberinya tatapan 
kasihan. 

"Tapi tidak pernah merasa seperti itu ketika itu pacarmu." 

"Kedengarannya mengesankan tapi menghancurkan semua simpati yang mungkin kumiliki 
untukmu." 

"Whoa, kau orang yang membuat saya mengatakan semua ini," Yuuma mengeluh, tapi dia 
terdengar senang. 

"Tapi saya pikir itu membantu. Terima kasih." 

"Keren. Harus meninggalkanmu di sini." 

Mereka hampir sampai di pintu depan, jadi Yuuma melambaikan tangan dan berlari 
menuruni jalan tertutup menuju gym. 

Sakuta memperhatikannya pergi dan kemudian mulai mengerjakan saran yang diterima. 

Dia segera menemui jalan buntu. 



"Tempat yang ingin dia kunjungi? Hal-hal yang dia inginkan? Mai tidak pernah 
menyebutkan hal seperti itu." 

Dia terjebak lagi. 

Meskipun akhirnya mendapatkan beberapa saran praktis, itu tidak membantu. Dia harus 
membujuk informasi darinya, tapi ini Mai. Jika dia mulai mengajukan pertanyaan tidak 
langsung, dia akan langsung tahu apa yang dia lakukan. Dan itu hanya akan memaksanya 
lebih jauh ke sudut. 

Dia harus memikirkan pendekatan lain. 

Saat ini dia sedang berdiri di depan loker sepatunya. Dia mengganti sepatunya, menyimpan 
sandalnya, dan kemudian merasakan sesuatu yang salah. 

"Ya ampun, aku harus buang air besar." 

Dan bukan sembarang omong kosong. Ini adalah panggilan yang mendesak. Hampir pasti 
disebabkan oleh stres. Tetapi jika dia berhenti di kamar mandi dan merindukan Shouko, 
semua kekhawatiran ini akan sia-sia. 

Berharap dorongan itu akan berlalu pada waktunya, dia menuju ke luar. 

Dia berjalan sedikit lebih cepat dari biasanya. Dengan cepat melewati siswa lain. 

Gerbang itu datang dengan cepat. Di luar itu ada persimpangan, tiang-tiang bergaris 
kuning-hitam berdiri tegak, menggapai langit. 

Dia melihat ini setiap hari. Para siswa yang berjalan di sekelilingnya semua mengambil 
jalan ini setiap hari juga. Tapi saat dia mendekati gerbang sekolah, dia merasakan sesuatu 
yang berbeda. Para siswa di depannya semua memperhatikan sesuatu. 

Ketika Sakuta mendekati gerbang, dia melihat seorang gadis membelakanginya, berhenti di 
jalurnya. Rambut panjang bergoyang tertiup angin. Dia langsung mengenalinya. Itu adalah 
Mai. 

"Mai, ada apa?" Dia bertanya. Dia tidak bisa begitu saja lewat. 

"Oh, Sakuta," katanya, berbalik. "Waktu yang tepat. Gadis ini ingin berbicara denganmu." 

Mai menghadap seseorang di sisi gerbang. Dia memakaiseragam dari sekolah lain dan 
kacamata. Gadis ini terlihat lebih muda dari mereka, dengan sedikit wajah bayi. Dia melihat 
lagi dan berpikir seragam pelautnya tampak familier. 

"......" 



Dia mungkin membayangkannya, tapi...sebelum mereka pindah ke Fujisawa, Sakuta pernah 
tinggal di Yokohama. Dan ini sangat mirip dengan seragam SMP-nya. Dia memetik benang 
dari lautan kenangan dan merasa seperti ada sesuatu di ujungnya. Sebuah tangkapan. 

"Kau ingin berbicara denganku?" dia bertanya, berharap bisa mengetahui apa itu. 

"Ya. Kau saudara Kae, kan?" 

Dia juga mengenali kata-kata itu. Hanya satu orang yang pernah memanggilnya "kakak 
Kae." 

"Apakah kamu ingat saya? Kami dulu tinggal di gedung yang sama. Saya tinggal di lantai 
atas. Kotomi Kano." 

Dia akhirnya menempatkannya tepat saat dia menyebutkan namanya. 

"...Aku baru ingat, maaf." 

Dia adalah seseorang yang mereka kenal sebelum pindah ke Fujisawa. Seorang tetangga 
dari belakang di Yokohama. Dan dia berteman dengan Kaede. 

"Jadi, um ..." Kotomi gelisah, melirik kerumunan. 

Mereka berada tepat di dekat gerbang, dan berton-ton siswa mengalir keluar. Mengenakan 
seragam yang berbeda saja membuatnya menonjol, tetapi dia sedang berbicara dengan 
Mai, seorang aktris terkenal secara nasional, dan Sakuta, seorang tokoh terkenal yang 
bereputasi buruk di sekolah ini. Tatapan tak terhindarkan. 

Beberapa orang bahkan tertawa terbahak-bahak. Ini lebih mungkin karena mereka 
mendengarnya berteriak ke luar jendela sebelumnya, tetapi Kotomi tidak tahu itu, dan dia 
terlihat tersentak. 

"Sakuta, mungkin bawa ini ke tempat lain?" Mai menyarankan. 

"Bagus... ide," katanya, tapi dia tidak memberikan saran. Itu jelastanda situasi ini telah 
membuatnya tidak seimbang. Dia tidak menyangka akan bertemu orang dari masa lalu 
seperti ini. Bahkan tidak pernah terpikir olehnya bahwa seseorang mungkin mencoba 
menghubunginya. 

"Eh, um...maaf. Seharusnya aku tidak muncul begitu saja seperti ini." 

"Tidak, itu sama sekali bukan masalah." 

Kepalanya akhirnya mulai bekerja. Apa sekarang? Jika dia datang sejauh ini, dia pasti punya 
alasan untuk itu, jadi dia tidak bisa mengirimnya begitu saja. Bagi seorang siswa sekolah 
menengah pertama, naik beberapa kereta api ke kota berikutnya adalah petualangan yang 



cukup besar. Dia tidak ingin menepis keberanian yang berada di bingkai mungil itu. Apalagi 
jika ini berhubungan dengan Kaede. 

"Eh, Mai, aku benci mengatakannya, tapi..." 

Dia hanya bisa memikirkan satu solusi. 

"Saya mengerti. Aku akan lari ke pantai," desahnya, melompat di depannya. "Aku akan 
mengenalinya jika aku mengenal yang lebih muda?" 

"Dia" menjadi Shouko yang lebih tua. 

"Aku rasa begitu, ya." 

Dia sudah berpikir dua kali untuk memintanya menangani ini. Rasanya seperti dia baru 
saja memutar tombol hidup langsung ke zona bahaya. 

Tapi itu tidak berarti dia bisa membuang Kotomi di sini, dan akan aneh juga menyeretnya 
ke pertemuan itu. 

"Situasi menuntutnya," kata Mai tanpa basa-basi. 

Dia jelas mendapat getaran mendesak dari sikap Kotomi juga. Mai juga mendapatkan set 
yang suram di rahangnya. 

"Ayo jemput aku setelah kamu selesai," katanya dan berjalan pergi. 

Semua siswa berbelok ke kanan, menuju stasiun. Mai pergi ke arah lain, menuju air. 

"Situasi menuntutnya." 

Mai benar tentang itu. 

Dia mengambil napas dalam-dalam dan kembali ke Kotomi. 

"Lewat sini," katanya. 

"Selamat datang!" gadis di kasir berkata dengan cerah ketika Sakuta dan Kotomi Kano 
melangkah masuk. 

Ini adalah tempat makanan cepat saji yang berjarak lima menit berjalan kaki dari SMA 
Minegahara. 

Setengah kursi sudah terisi. Getaran sore yang malas meresap ke interior. 

Dia membawa Kotomi ke kursi kosong di dekat jendela yang menghadap ke air dan duduk 
di seberangnya. Ini adalah toko rantai yang dapat ditemukan di mana-mana, tetapi dengan 
pemandangan seperti ini, rasanya jauh lebih megah. 



Perasaan itu melanda semua orang untuk pertama kalinya di sini. Kotomi tidak terkecuali. 
Meski gugup, dia masih ternganga melihat pemandangan itu dan berkata, "Wow!" 

Label harganya sama dengan setiap toko lain di rantai itu, jadi makanannya terasa sangat 
murah. Sayangnya, ada tanda di pintu yang mengatakan bahwa mereka akan tutup pada 
akhir bulan. 

Seorang karyawan membawakan mereka jus jeruk dan mengambil label nomornya. Kotomi 
menegakkan tubuh dan memasukkan sedotannya. 

Sebelum menyesapnya, dia berkata, "Maaf karena muncul seperti ini. Apa aku mengganggu 
sesuatu?" 

"Sudah diurus." 

Sebenarnya tidak, dan Sakuta sebenarnya takut pergi ke pantai setelah ini, tetapi pada titik 
ini, dia harus menerima takdirnya. Menyerah sangat penting untuk kehidupan. 

"Maaf," katanya lagi. 

Dia ingat dia adalah anak yang cerdas. Mereka sudah mengenalnya sejak taman kanak-
kanak, dan Kotomi selalu bersama. Selalu beberapa langkah di depan anak-anak lain 
seusianya. Sementara itu, Kaede tertinggal dari yang lain. Kotomi telah menghabiskan 
banyak waktu untuk membantunya. 

Seperti, Kaede selalu meluangkan waktu untuk makan, jadi Kotomi akan menunggunya. 
Dan dia adalah pelari yang lambat, jadi Kotomi akan mengambil tangannya dan 
menariknya. 

Karena dia tinggal di lantai atas dari mereka, dia dan Kaede telah bermain bersama hampir 
setiap hari. 

Mereka berbagi kelas untuk semua enam tahun sekolah dasar. 

Tapi di SMP, mereka sudah berpisah. 

Meski begitu, untuk bulan pertama, mereka berjalan kaki ke sekolah bersama. 

Segalanya mulai berubah setelah Golden Week. Mereka berdua mulai menghabiskan lebih 
banyak waktu dengan teman-teman dari kelas baru mereka, dan dia tidak sering melihat 
mereka bersama. Kotomi tidak datang lagi. 

Itu adalah kenangan terakhir yang dia miliki tentangnya. 

Dia tidak memakai kacamata saat itu dan lebih kekanak-kanakan daripada sekarang. Ciri-
cirinya tentu saja menajam sejak itu. 



"Oh, kacamatanya?" katanya, menangkap tatapannya. Dia melepasnya, tampak malu-malu. 
"Saya benar-benar tidak bisa melakukan kontak. Saya mencoba memasukkannya, tetapi 
mata saya terpejam..." 

Dia meniru menerapkan kontak. 

Kotomi selalu tampak seperti tipe gadis yang bisa melakukan apa saja, tetapi bahkan dia 
memiliki kelemahan. Anda tidak pernah benar-benar mengenal orang sebaik yang Anda 
pikirkan. 

Itulah sebabnya dia tidak tahu apa yang membawa Kotomi ke sini sekarang. 

"Jadi kenapa baru datang sekarang?" Dia bertanya. Memikirkan itu yang terbaik untuk 
menjadi langsung. "Dan kenapa di sini?" 

Ketika mereka pindah ke Fujisawa, dia tidak memberi tahu siapa pun ke mana mereka akan 
pergi. Penindasan telah membuat Kaede sangat trauma, dan dia harus tinggal di suatu 
tempat di mana mereka tidak mengenal siapa pun. 

"Aku... aku mencoba untuk melupakannya," kata Kotomi, menatap bungkus jerami yang 
kusut. "Semua hal buruk itu terjadi pada Kae, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Dan 
kemudian kalian berdua pindah ... " 

"......" 

"Semua yang mereka lakukan padanya terungkap. Fakultas dan dewan pendidikan dan ... 
saya bahkan tidak tahu siapa lagi. Semua orang dewasa ini muncul, dan...dan kemudian 
gadis-gadis yang jahat pada Kae mulai diganggu oleh orang lain. Orang-orang menyuruh 
mereka matiatau putus sekolah, atau memposting tentang itu... sampai mereka semua 
berhenti datang ke sekolah juga." 

"...Oh." 

Itu adalah berita baginya. Dia bahkan menghindari memikirkan lingkungan lamanya sejak 
pindah. Dan ketika dia melemparkan ponselnya ke laut, dia memutuskan semua kontak 
dengan kehidupan lamanya. 

"Ketika yang terakhir dari mereka pergi, orang-orang bertindak seperti mereka telah 
mengusir penjahat jahat. Seperti itu sudah berakhir. Tidak ada yang pernah menyebut Kae. 
Itu menjadi, seperti, aturan tidak tertulis bahwa Anda tidak akan pernah bisa 
membicarakannya." 

"Itukah sebabnya kamu mencoba untuk melupakan?" 

"Maaf." 



"Saya tidak mengkritik Anda. Dan kau tidak perlu meminta maaf, Kano. Kamu bukan bagian 
dari kerumunan yang jahat pada Kaede." 

"Tapi saya tidak melakukan apa pun untuk menghentikan mereka. Saat mereka menindas 
Kae, yang kulakukan hanyalah duduk di kelas sebelah dan mengkhawatirkannya." 

"Yah begitulah. Itu bukan kelasmu. Apa yang bisa Anda lakukan?" 

Pembagian kelas sangat besar di sebagian besar sekolah. Mereka seperti dinding raksasa 
yang tak terlihat. Memasuki kelas yang salah seperti berjalan di atas jarum, bahkan jika 
Anda tidak melakukan kesalahan. Tidak ada yang akan menyambut orang luar dari kelas 
lain yang menerobos masuk. 

Jika Kotomi mencoba mendukung Kaede secara terbuka, itu mungkin akan memperburuk 
intimidasi. Kaede akan disalahkan karena melanggar aturan sosial tidak tertulis itu. 

"Tapi bahkan setelah Kae pindah, aku tidak melakukan apa-apa. Saya menghindari 
menyebutkannya dan secara aktif mencoba melupakannya. Itu membuat saya hampir tidak 
bisa bernapas ... " 

Kotomi meletakkan tangannya di dadanya, seolah dia benar-benar kesakitan. 

"Dan kemudian aku melihat cerita tentang Mai Sakurajima." 

Kotomi akhirnya menatap langsung ke Sakuta. 

"Kau melakukannya?" 

Butuh beberapa saat baginya untuk mencari tahu mengapa namanya muncul. 

"Saya melihat foto-fotonya secara online---dan berpikir, 'Wow, anak laki-laki yang 
bersamanya sangat mirip dengan saudara laki-laki Kae.'" 

Foto-foto di majalah mingguan dikaburkan dengan benar, tapi itu tidak benar secara 
online. Mereka sebagian besar diambil dari jarak yang cukup jauh, tetapi seseorang yang 
mengenal Sakuta secara pribadi mungkin dapat mengetahui bahwa itu adalah dia. Dan ada 
beberapa gambar seperti itu. Mereka mungkin---tidak, pasti masih di luar sana. 

"Jadi saya melihat lebih dalam, menggali lebih dalam, dan menemukan situs yang 
mengatakan Mai Sakurajima pergi ke sekolah ini. Saya pikir jika saya datang ke sini, saya 
mungkin menemukan Anda. Setelah saya berhasil sejauh itu, saya hanya harus datang. " 

Dia menunggu di gerbang, menemukan Mai, dan memanggilnya. Dan Sakuta datang 
semenit kemudian. 

"Um...apa Kae baik-baik saja?" 



"Dia adalah. Dia sangat suka tinggal di rumah, dia tidak bisa pergi." 

Kotomi tampak tidak yakin apakah ini kabar baik atau tidak. 

"Dia benar-benar baik-baik saja," katanya. "Tidak ada alasan bagimu untuk menyalahkan 
dirimu sendiri." 

"Oke..." 

"Hanya itu yang ingin kamu ketahui?" 

"Tidak," katanya, ragu-ragu menggelengkan kepalanya. "Di Sini." 

Kotomi mengeluarkan sebuah buku dari tasnya. Sebuah novel hardcover. Judulnya adalah 
Pangeran Memberiku Apel Beracun . 

"Aku meminjam ini dari Kae tetapi tidak pernah mendapat kesempatan untuk 
mengembalikannya." 

Dia mengambil buku itu darinya dan membolak-baliknya. Dia telah merawatnya dengan 
baik. Mungkin karena dia berencana mengembalikannya suatu hari nanti. 

"Um." 

"Mm?" 

Dia perlahan menutup buku itu. 

"Apakah ada cara saya bisa melihatnya?" 

Sakuta telah menunggu pertanyaan itu. Tapi itulah tepatnya mengapa dia menunjukkan 
pemikirannya sebelum mengalihkan pandangannya ke laut dan berkata, "Saya pikir lebih 
baik Anda tidak melakukannya." 

"......" 

"Mungkin akan sedikit mengejutkan." 

"...Tentu saja. Saya membayangkan itu akan ... membawa kembali beberapa kenangan yang 
menyakitkan. 

Sakuta bermaksud Kotomi akan terkejut, tetapi dia memutuskan interpretasi ini bekerja 
dengan baik, jadi dia tidak mengoreksinya. 

"Aku minta maaf," katanya. "Aku hanya memikirkan diriku sendiri lagi." 

"Kano, jika kamu bisa melihat Kaede, lalu bagaimana?" 



"Hah?" 

"Apakah kamu tahu apa yang akan kamu katakan?" 

Dia memikirkan itu sejenak. "Tidak," katanya, menundukkan kepalanya. 

"Kalau begitu, setidaknya kamu harus mencari tahu dulu." 

"......" 

"Mungkin jika kamu bertemu, kata-kata itu akan muncul secara alami, tapi...aku agak curiga 
mereka tidak akan melakukannya." 

Ini agak lancang darinya. Tapi dia cukup yakin dia benar. Dan itulah mengapa dia merasa 
perlu untuk memberitahunya. 

"Um." 

"Mm?" 

"Bisakah aku setidaknya mendapatkan nomormu?" 

Dia mengeluarkan ponsel dari tasnya. Kasus ini memiliki pola panda di atasnya. 

"Oh maaf. Saya tidak punya telepon." 

"Hah?" 

Dia mendongak seolah dia tidak bisa mempercayai telinganya. 

"Ponsel menyebabkan masalah bagi Kaede." 

"Oh..." 

Kotomi cukup tahu untuk mengerti maksudnya. Kaede tersentak setiap kali dia mendengar 
nada dering atau bahkan suara telepon bergetar. Ekspresi ketakutan yang tak 
terbantahkan. 

"B-kalau begitu aku akan meninggalkanmu dengan nomorku," katanya, membuka tas 
sekolahnya. Dia mengeluarkan buku catatan lepas, merobek sudutnya dengan rapi, dan 
menulis sebelas angka di atasnya. 

Dia mengulurkannya padanya. 

"Aku tidak tahu apa yang akan kukatakan jika aku bertemu Kae sekarang. Tapi aku ingin 
membicarakan novel dengannya lagi suatu hari nanti." 

"Oke. Terima kasih." 



Ia berharap hari itu akan datang. Dia benar-benar melakukannya. Bahkan semakin sulit 
membayangkan Kaede mengobrol dengan gembira dengan teman-temannya. 

Jika hari ini adalah langkah pertama untuk kembali ke sana, dia siap untuk itu. Dengan 
pemikiran itu, dia mengambil secarik kertas dengan nomor Kotomi. 

Selesai berbicara, mereka menenggak jus jeruk mereka dan meninggalkan toko. 

Mereka menuju ke Stasiun Shichirigahama. Dia sedang berjalan Kotomi kembali ke sana. 

Tidak ada yang berbicara di jalan. Kotomi tampak tenggelam dalam pikirannya, jadi Sakuta 
membiarkannya. 

"Um, aku punya sesuatu yang ingin aku tanyakan ..." 

Dia hanya berbicara ketika mereka sudah berada di peron, menunggu keretanya. 

"Apa itu?" 

"Apakah kamu keberatan jika aku memegang buku itu lebih lama lagi?" 

"......" 

Dia tidak langsung menjawab. Dia punya firasat mengapa Kotomi membawa buku itu 
bersamanya. Dan itu jelas tidak patuh mengikuti aturan yang telah diajarkan padanya 
sebagai seorang anak tentang memastikan untuk mengembalikan sesuatu jika Anda 
meminjamnya. 

Kotomi sendiri yang mengatakannya. 

Dia mencoba untuk melupakan. 

Tapi dia tidak bisa. 

Bagaimana dia bisa lupa ketika sebuah buku Kaede ada di sana, di kamarnya sendiri? Setiap 
kali dia melihatnya, semua ingatan itu datang kembali. 

Itulah tepatnya mengapa Kotomi datang menemui Sakuta. Itu menjelaskan segalanya. 

"Jika itu membebani pikiran Anda, saya akan mengatakan Anda harus melepaskannya," 
katanya, mata terpaku pada jejak. Pilihan seperti itu terkadang diperlukan. "Selalu 
berusaha melakukan hal yang benar benar-benar menguras banyak tenagamu." 

"...Ya, aku tahu," bisik Kotomi. 

"Tapi mengetahui itu, jika kamu memilih untuk mengembalikan buku itu sendiri, Kano, aku 
pasti tidak akan menghentikanmu." 



"Benar." 

"Tidak ada jaminan semuanya akan selesai dengan rapi, atau hari itu akan datang." 

"......" 

Ini membuatnya berpikir sejenak. Sekali melihat wajahnya jelas dia bimbang. Setengah dari 
dirinya ingin melepaskan buku itu dan mengambil jalan keluar yang mudah. Setengah 
lainnya ingin bertahan dan berharap untuk resolusi yang indah. Kedua dorongan ini 
berjuang untuk mendominasi dalam dirinya. 

Itulah tepatnya mengapa Sakuta mengeluarkan buku itu dari tasnya. Dia pikir fakta bahwa 
dia ragu-ragu sama sekali berarti itu layak untuk mempertahankan hubungannya dengan 
Kaede. 

"......" 

Mata Kotomi terkunci pada sampul buku. Sakuta membaca judulnya lagi. Pangeran 
Memberiku Apel Beracun. Buku ini jelas merupakan apel beracun bagi Kotomi. Dan itu bisa 
menjadi satu untuk Kaede juga. 

Tangan Kotomi perlahan mengulurkan tangan dan mengambil buku itu. Ujung jarinya tidak 
berhenti gemetar. 

Tetapi ketika kereta berhenti di peron, cengkeramannya mengencang, dan dia menarik 
buku itu ke dadanya. 

Dia mengucapkan terima kasih kepada Sakuta lagi dan naik kereta. 

"Aman sampai di rumah." 

"Saya akan." 

Pintu-pintu tertutup perlahan. 

Saat kereta ditarik keluar, Kotomi menundukkan kepalanya lagi. Sakuta mengangkat 
tangan sebagai tanda terima. Dan kemudian kereta Kotomi meninggalkan stasiun, menuju 
Kamakura. 

Sakuta pergi sendiri dan menuju ke pantai. 

Mereka telah berbicara beberapa saat, jadi matahari menggantung rendah di barat, bersiap 
untuk terbenam di belakang Enoshima. 

Dia mencapai Rute 134, menunggu cahaya, dan menyeberang. Ada satu set tangga menuju 
ke pantai di ujung penyeberangan. Dia mengambilnya selangkah demi selangkah. Anehnya, 
dia tidak merasa tegang sama sekali. 



Dia melangkah dari tangga terakhir ke pasir lepas. Berat badannya sedikit merosot ke 
dalamnya. 

Pasir mencengkeram kakinya saat dia berjalan di sepanjang pantai. 

Perairan Shichirigahama terbentang di hadapannya. 

Tidak banyak angin hari ini. Deburan ombak menghempas dengan lembut. Bukan cuaca 
selancar yang bagus, tetapi sempurna untuk menatap laut. 

Cahaya matahari terbenam mengubah air menjadi merah, seperti portal ke dunia lain. 

Cakrawala yang jauh tampak seperti tepi dunia itu. 

Tapi sejauh yang terlihat, cakrawala hanya berjarak tiga mil. Pelajar SMA Minegahara 
maraton berlari menutupi lebih banyak tanah. 

Saat itu hari kerja, jadi sebagian besar pantai kosong. Ada sekelompok mahasiswi yang 
mengambil foto dengan ponsel mereka, dan seorang pria berjalan-jalan dengan seekor 
anjing. Dan seorang gadis berseragam Minegahara. 

Dia berdiri di tepi air, angin mengacak-acak rambutnya. 

Sakuta berhenti di sebelahnya. 

"Terima kasih sudah menunggu, Mai." 

"Gadis itu?" dia bertanya dengan lembut, menatapnya. 

"Bawa dia ke stasiun." 

"'Kay." 

Sebuah gelombang bergulung masuk dan keluar. 

"Maaf," kata Mai. 

"Mm?" 

"Dia menemukanmu melalui foto-foto kami, kan?" 

Mai cukup pintar untuk menebak sebanyak Kotomi kedua memanggilnya dan bertanya 
tentang Sakuta. 

"Aku lebih suka mendapat hadiah daripada permintaan maaf." 

"Kami tidak akan intim." 



"Aww." 

"Aku bilang itu terlarang sampai kamu kembali ke sisi baikku." 

Mai jelas menggambar garis di pasir di sini. 

"Kalau begitu aku akan menyerah untuk itu. Tapi saya punya permintaan untuk diminta. " 

Sakuta berjongkok rendah, mengambil kerikil dari pasir. 

"Aku mendengarkan," katanya, sudah skeptis. Dia bahkan belum bertanya. Mungkin dia 
pikir ini akan menjadi sesuatu yang aneh. Betapa menyakitkan. 

"Apakah kamu punya waktu setelah makan malam?" 

"Tentu. Mengapa?" 

"Saya ingin bantuan Anda belajar." 

"Karena ujian tengah semester minggu depan?" 

Dia sudah terlihat bosan. Seperti dia akan mengecewakannya. 

"Tentu, itu salah satu alasannya." 

"Dan apa yang lainnya?" 

"Aku ingin kuliah di kampus yang sama denganmu." 

Dia berbicara menghadap laut, tidak mengubah nada suaranya sama sekali. 

Mai tampak terkejut, seperti dia tidak melihat hal itu terjadi sama sekali. Tapi ekspresinya 
segera berubah menjadi senyuman. 

"Siapa yang memberimu ide cemerlang itu?" 

"Saya melakukan sedikit riset. Pergi ke Kunimi untuk mendapatkan tips tentang cara 
berbaikan dengan pacarmu." 

"Saya mengerti." 

Dia lebih suka memilih opsi yang lebih mudah. Tapi Mai tidak pernahtempat disebutkan dia 
ingin pergi atau hal-hal yang ingin dia lakukan-tapi dia sudah mengatakan dia ingin pergi 
ke perguruan tinggi dengan dia. 

Dia telah menelusuri setiap ingatan yang dia miliki dan memutuskan ini. 

"Aku hampir memaafkanmu, tapi tidak sepenuhnya." 



"Aduh, kenapa? Karena Kunimi membantu?" 

"Karena kamu enggan." 

"Yah, aku tidak pernah suka belajar." 

"Tapi kamu ingin kuliah bersamaku." 

"Itu adalah dua hal yang berbeda." 

"Kamu akan berpikir begitu." 

"Jika kamu bisa mengajariku dalam pakaian bunny-girl ..." 

"Jangan memaksakan keberuntunganmu." 

Dia memukul kepalanya. 

"Aduh." 

Sebenarnya tidak sakit, tapi dia tetap menggosoknya, mengintip ke arahnya. 

"Oh, benar," katanya. Matanya bertemu dengannya, seolah-olah sebuah ide bagus baru saja 
muncul. Dia tampak sangat senang, seperti dia telah menemukan strategi yang sempurna 
untuk mendorongnya ke dinding. "Aku berpikir untuk mengambil cuti setahun dulu." 

"Hah?" 

"Yah, kamu bilang kamu benar-benar ingin kuliah bersama ." 

Ini adalah kesepakatan yang lebih besar dari yang dia duga. 

"Eh, tunggu, tapi itu artinya..." 

"Kita bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama dengan cara itu." 

"Benar, tapi tetap saja..." 

"Kamu tidak suka ide itu?" 

Mai meletakkan tangannya di pinggul. Performa palsu yang transparan. Bertindak pemarah 
dengan cara yang membuatnya jelas bahwa dia hanya berakting. 

"Bukannya aku tidak menyukainya. Aku hanya... sedikit khawatir." 

Jika Mai menunggunya selama satu tahun, itu berarti dia benar-benar tidak bisa gagal 
dalam ujian. Passing adalah satu-satunya pilihannya. Dan Mai sangat menyadariitu, itulah 



sebabnya dia terlihat sangat senang. Dia telah memotong harapan untuk melarikan diri 
dengan seringai. 

"Tidak perlu khawatir." 

"Apakah itu berarti kamu tidak akan marah jika aku gagal dalam ujian?" 

"Itu berarti aku akan menjadi tutor rumahmu selama tahun yang aku tunggu." 

"Usahamu mungkin sia-sia." 

"Sakuta. Kau mencintaiku, kan?" 

"Yah, tentu saja..." 

Dan seperti itu, dia tidak punya jalan keluar. 

"Tapi apakah kamu serius tentang ini?" 

"Itu ide yang bagus, bukan?" 

Senyumnya membutakan. Itu mengirim pesan yang kuat bahwa dia harus berhenti 
mengekang dan mengomel. Tetapi mengingat risiko yang terlibat, dia tidak bisa 
melepaskannya begitu saja. 

"Aku hanya tidak ingin menyia-nyiakan satu tahun berharga dalam hidupmu." 

"Waktu yang dihabiskan bersamamu hampir tidak akan terbuang sia-sia." 

Bola yang dia lempar sebagai tes telah meroket sampai ke tribun di belakang. 

Satu-satunya tujuannya adalah untuk mendapatkan kembali sisi baiknya, tetapi harga yang 
dia bayar terlalu mahal. Dia mungkin telah membuat dirinya terlibat dalam sesuatu yang 
sangat berbahaya. Dan sudah terlambat untuk mundur sekarang. 

"Pokoknya, lebih baik aku pulang saja," kata Mai sambil memanggul tasnya. 

Sakuta berdiri kembali. "Sama disini." 

"Mm?" Mai berhenti, terkejut. "Kamu tidak sedang menunggu Shouko?" 

"Matahari sudah terbenam, dan...tidak ada bukti dia akan datang." 

Matahari telah menghilang di belakang Enoshima. Tidak lama lagi sampai benar-benar 
gelap. 

"Dan Kaede akan mulai lapar." 



"Aku baik jika kamu baik," kata Mai. 

"Oh, tapi kurasa aku harus memberitahunya hal yang penting." 

"Bagaimana?" 

Alih-alih menjawab, Sakuta mulai menggambar garis di pasir dengan sepatunya. Satu, lalu 
yang lain, lalu yang lain. 

Garis lurus dan kurva. Garis-garis yang bersilangan atau menyatu. 

Mai berdiri dan memperhatikan. Butuh waktu sekitar lima menit. 

"Benar! Ayo pergi, Mai." 

Mereka menuju keluar. Dia berbalik ke puncak tangga, melihat ke bawah pada apa yang dia 
tulis. 

Sebuah pesan untuk Shouko. 

Ketika mereka pertama kali bertemu, dia berada di titik terendah, melarikan diri dari 
segalanya. 

Tapi bertemu Shouko telah memberinya kekuatan untuk bangkit kembali. Kata-katanya 
telah membuatnya bertahan. 

Dia sudah duduk di bangku SMA sekarang. Dia tidak yakin dia melakukan pekerjaan 
terbaiknya, tapi dia menjalani hidupnya. Pesan yang dia tinggalkan memberi tahu Shouko 
apa yang paling penting sekarang. 

Aku punya pacar. Dari Sakuta. 

Mai berdiri di sampingnya, menggelengkan kepalanya---tapi diam-diam tampak senang. 

"Haruskah aku menambahkan kata imut ?" 

"Aku pikir kamu harus menyimpan bagian itu untuk dirimu sendiri, Sakuta." 

"Yah, di dalam, aku berpikir sangat lucu ." 

"Ya, ya." 

Dia berarti setiap kata, tapi itu hanya meluncur dari dirinya. Tetap saja ... dia meraih 
tangannya saat mereka mulai berjalan, jadi segalanya tidak lagi penting. 
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Mereka berhenti di toko kelontong dekat Stasiun Fujisawa dalam perjalanan pulang, dan 
saat mereka pergi, hari sudah gelap. Tanpa jejak matahari terbenam yang tersisa, bintang-
bintang bebas membentang di atas. 

Itu baru lewat pukul enam. Hari-hari pasti semakin pendek. Bukti bahwa mereka sudah 
memasuki musim gugur, dengan musim dingin yang semakin dekat. Ketikamatahari 
terbenam, suhu turun, dan angin menjadi lebih dingin. 

Sakuta dan Mai menemukan langkah kaki mereka tumbuh lebih cepat. 

"Mai," kata Sakuta ketika mereka meninggalkan kerumunan stasiun di belakang. 

"Mm?" Dia melirik ke arahnya. 

"Pernahkah Anda berpikir, 'Saya tidak ingin pergi ke sekolah'?" 

"Dari mana itu? Tunggu, tidak, saya mengerti, "kata Mai, menjawab pertanyaannya sendiri. 
"Apakah ini tentang Kaede?" 

"Hanya ... banyak hal hari ini membuatku memikirkan masa lalu." 

Bertemu Kotomi Kano untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Surat dari Shouko. 
Kedua hal yang dia taruh di belakangnya, dan keduanya melibatkan Kaede. 

"Oh, tapi aku paling memikirkanmu." 

"Lepaskan aku." 

Itu benar, tetapi fakta tidak menggerakkannya. 

"Kalau untuk sekolah...yah, di SD atau SMP, saya pasti tidak pernah mau." 

"Betulkah?" 

"Aku sudah menyebutkan ini sebelumnya, kan? Karena saya adalah bintang cilik, saya tidak 
cocok dan tidak bisa berteman." 

"Oh, benar." 

"Jadi ketika saya muncul, saya hanya memiliki gadis-gadis yang membicarakan saya di 
belakang saya atau anak laki-laki bodoh yang memukul saya. Itu menyebalkan. Aku benar-
benar benci berurusan dengan itu. Semuanya jauh lebih mudah ketika pekerjaan membuat 
saya tidak sekolah." 

"Saya merasa keadaan Anda terlalu spesifik untuk membantu kita semua." 

"Kau yang bertanya." 



Dia memukulnya dengan tatapan yang sangat kuat. Ini adalah mata yang sama yang 
menarik perhatian setiap penonton setiap kali dia muncul di layar. Sebaiknya jangan 
langsung menghadapi silau ini. Itu mungkin membekukannya. 

"Maksudku, ayo..." 

"Lalu bagaimana denganmu?" 

"Saya?" 

"Tahun lalu, rumor rawat inap beredar, dan Anda mendapati diri Anda dikucilkan. Apa 
yang kamu lakukan?" 

"Kamu melihat sendiri. Aku terus saja pergi ke sekolah seperti tidak terjadi apa-apa. Masih 
muncul pada dasarnya setiap hari. " 

"Betapa kamu." 

"Lebih baik daripada berkedut di setiap tampilan lucu yang saya dapatkan dan meyakinkan 
orang bahwa saya peduli dengan apa yang mereka pikirkan." 

"Mereka mungkin berpikir kamu tidak cukup peduli." Dia tampak lelah karena suatu 
alasan. "Sangat normal untuk peduli tentang bagaimana orang lain melihatmu." 

"Kamu di TV, dan kamu masih mengatakan itu?" 

"Saya tidak melihat hubungannya." 

Dia melakukannya, tapi dia tetap masuk ke topik. Ini adalah jebakan. Dia mencoba 
membuatnya mengatakannya sehingga dia bisa berteriak padanya untuk itu. 

"Maksudku apa yang aku katakan," jawabnya, sengaja mengelak. 

"Kasar," desis Mai, cemberut. 

Tapi dia cepat pindah. 

"Sekolah itu unik," katanya tanpa sadar. 

"Ya?" 

"Itu hal yang jelas, tapi ... semua orang di kelas seusiamu." 

"Yah begitulah. Agak intinya." 

Apa yang dia maksud? 



"Dan itu membuat kelas menjadi tempat yang paling sulit untuk mengabaikan perbedaan di 
antara kita, kelebihan dan kekurangan yang kita miliki." 

"Oh, aku mengerti maksudmu." 

Ini adalah cara berpikir yang sangat Mai. Hanya sedikit orang yang akan mencapai 
kesimpulan itu. 

Kebanyakan tidak pernah berpikir untuk meneliti sifat sekolah. 

Terlalu "normal" bagi orang untuk berhenti dan mempertimbangkan apa yang membuat 
mereka begitu berbeda. 

Anak-anak dimasukkan ke prasekolah dan taman kanak-kanak sebelum mereka cukup 
umur untuk berpikir seperti itu, dan mereka terus naik ke jenjang sekolah dasar, sekolah 
menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Ke mana pun mereka pergi, mereka 
dikelilingi oleh orang-orang seusia mereka. 

Wajar jika setiap orang berasumsi (atau meyakinkan diri mereka sendiri) bahwa begitulah 
cara dunia bekerja. 

Dan di dalam kelompok usia yang sama, semua orang mencari diri mereka sendiri, mati-
matian berusaha mencari tempat untuk dimiliki. 

Tapi pendapat Mai juga benar. Karena semua orang pada usia yang sama, itu memaksa 
mereka untuk mengakui perbedaan sekecil apa pun. "Dia benar-benar tinggi." "Dia manis." 
"Anak-anak ini lebih pintar; itu membuat Anda tertawa"... semua orang menggunakan satu 
sama lain sebagai tongkat pengukur. Berada di sekitar anak-anak seusia mereka 
memungkinkan setiap orang untuk mengeksplorasi apa yang membuat mereka berbeda, 
lebih baik, atau lebih buruk, semuanya agar mereka dapat menerapkan pengetahuan itu 
ketika mereka berada di sekitar orang-orang di luar kelompok usia mereka. 

Membandingkan dan mengkontraskan adalah cara anak-anak menemukan diri mereka 
sendiri. 

Tetapi seperti halnya sistem ini yang membuat beberapa anak merasa superior, sistem ini 
menghambat yang lain. 

Itulah yang dimaksud Mai ketika dia menyebutnya unik. Ada terlalu banyak cermin yang 
mencerminkan rasa harga diri Anda. Jika Anda peduli dengan penampilan Anda masing-
masing dan setiap dari mereka, Anda tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. 

"Dalam kasus saya, saya terjun ke bisnis begitu awal, saya selalu berada di sekitar orang-
orang dari segala usia, syuting film atau acara TV. Saya selalu bertanya-tanya mengapa 
sekolah memiliki begitu banyak anak." 

"Dan berpikir itulah mengapa Anda tidak bisa menyesuaikan diri." 



"Seperti yang kamu lakukan lebih baik." 

Dia memutar pipinya. Itu tidak menyakitkan. Ini adalah cubitan yang sangat ringan. 

"Tapi saya pasti mengerti mengapa Anda akan berjuang," katanya. 

"Oh?" Dia merengut padanya. 

"Yah, hanya kamu yang bekerja. Anda memiliki perbedaan yang jelas yang tidak dapat 
ditiru oleh orang lain. Itu hampir tidak adil." 

Bekerja dengan aktor dewasa, sutradara, dan semua jenis orang lain memberi Mai lebih 
banyak variasi cermin untuk melihat dirinya sendiri. Dia akan memperhatikan hal-hal yang 
tidak pernah bisa dia pelajari di sekolah. 

Sakuta pernah mengalami pengalaman serupa saat pertama kali bekerja di restoran. Dia 
baru saja mulai sekolah menengah dan merasa sudah dewasa, tetapi hanya menghabiskan 
waktu dengan mahasiswa beberapa tahun lebih tua darinya sudah cukup untuk 
membuatnya menyadari betapa prematur pemikiran itu. Tiga atau empat tahun itu benar-
benar mengubah cara hidup orang, cara mereka menggunakan uang, atau seberapa jauh 
mereka pergi dari rumah. 

Banyak hal yang tidak bisa dipelajari di sekolah. Tetapi menghabiskan waktu di sekolah 
membuat Anda berpikir bahwa seluruh dunia bekerja dengan cara yang sama. Sekolah 
tidak mengajarkan Anda bahwa ada dunia di luar kelas. 

"Aku akan mengakui hal itu, Sakuta." 

"Benar?" 

"Jangan bertingkah seolah kamu sudah menang." 

Mereka terdiam sejenak. Saat mereka mencapai ujung penyeberangan, Mai berbicara lagi. 

"Kaede berubah sedikit, kan?" 

"Dia semakin tinggi." 

Bahkan mungkin lebih tinggi dari Mai suatu hari nanti. 

"Itu bukanlah apa yang saya maksud." 

"Aku tahu." 

Dia mulai nyaman dengan Mai. Awalnya, Kaede bersembunyi di balik kusen pintu setiap 
kali Mai datang, tapi sekarang mereka mengobrol seperti biasa. 

Dan baru-baru ini dia mengenakan seragam SMP-nya. 



Itu bukan perubahan kecil. Itu sebenarnya masalah besar. 

Saat mereka membicarakan hal itu, mereka sampai di gedung apartemen mereka. 

"Aku akan pergi kembalian saja," kata Mai dan menyerahkan tas belanjaan yang lebih kecil. 
Dia telah membawa yang lebih besar, lebih berat dari awal. Itu semua makanan yang 
mereka beli di jalan. 

"Nanti." Mai melambai dan masuk ke gedungnya sendiri. 

Sakuta berbelok ke arah lain dan melewati pintu kunci otomatis. Mereka tinggal di 
seberang jalan satu sama lain. 

Dia naik lift ke lantai lima. 

Setelah mendapatkan kuncinya di kunci, dia membuka pintu apartemen. 

"Saya pulang!" dia mengumumkan dan meletakkan tasnya di pintu masuk. 

Langkah kaki datang berderap ke arahnya. 

"Selamat datang kembali!" Kaede menelepon, sangat ceria. Dia memakai piyama panda lagi. 
Dia memegang buku catatan di dadanya---dia pasti sedang belajar. 

Sakuta melepas sepatunya dan membawa makanan ke dapur. 

Kaede mengikuti. Kucing mereka, Nasuno, datang untuk bermain di bawah kaki. 

"Oh, benar, Kaede..." 

"Apa itu?" 

"Makanan akan memakan waktu sedikit." 

"Apakah aku akan kelaparan ?!" 

"Mai akan datang untuk memasak untuk kita." 

"Masakan Mai benar-benar enak, jadi aku bisa menunggu!" 

Kaede semakin mahir dalam analisis biaya-manfaat. 

"Aku akan pergi ganti baju," kata Sakuta. 

Dia pergi ke kamarnya dan melepas jaket seragamnya. Lalu celana dan bajunya. Tepat saat 
dia turun ke petinjunya, Kaede memanggilnya. 

"Apa?" dia bertanya, melihat dari balik bahunya. 



Kaede berdiri di ambang pintu. Dia pikir dia tampak sedikit tegang. 

"Aku punya pengumuman penting." 

Dia masih memegang buku catatan itu di dadanya, lengannya meremasnya erat. Melihat 
lebih dekat, dia menyadari itu sebenarnya bukan buku catatan belajar. Itu yang dia 
gunakan sebagai buku harian. Itu cukup tebal dan ada tulisan Kaede Azusagawa di 
sampulnya. Sakuta telah membelinya untuknya. 

"Apakah harus sekarang ?" 

Haruskah dia benar-benar mendengar ini di celana dalamnya? 

"Tolong dengarkan sebelum saya kehilangan keberanian untuk mengatakannya," katanya. 

Itu membuatnya tidak punya pilihan. 

"Baiklah," katanya, berbalik menghadapnya, petinju dan semuanya. "Pengumuman apa?" 

"Ini!" Kaede membuka buku catatan dan mengangkatnya di depannya. "Ta-daaaa!" dia 
bernyanyi, sedikit terlambat. 

Surat-surat itu terlalu kecil untuk dibaca, jadi dia mengambil beberapa langkah lebih dekat. 

Di bagian paling atas, dikatakan: 

Gol Kaede Tahun Ini! 

Itu ditulis dengan tulisan tangan yang lucu dan bulat. 

"Apa ini?" 

"Target saya tahun ini." 

"Itu pasti yang dikatakan." 

Tapi itu sudah pertengahan Oktober. Itu adalah waktu yang mengejutkan untuk mulai 
menetapkan tujuan untuk tahun ini. 

Dia memilih untuk tidak menunjukkan hal ini. Begitu dia mulai membaca item di bawah 
tajuk, detail kecil seperti itu tidak lagi penting. 

Pergi keluar bersama Sakuta. 

Berjalan-jalan dengan Sakuta. 

Bermain-main di pantai bersama Sakuta. 



Memiliki hanya dua setengah bulan tersisa di tahun ini tidak ada apa-apanya dibandingkan 
dengan tujuan-tujuan ini. 

"Bersenda gurau?" 

"Bersenda gurau!" 

"Kita harus bermain-main?" 

"Ya!" 

 





 



Daftar itu terus berlanjut. 

Naik kereta dengan Sakuta. 

Beli puding dengan Sakuta. 

Pergi berkencan dengan Sakuta! 

Halaman ini sepenuhnya tercakup dalam ini. 

"Eh, Kaede..." 

"Apa?" 

"Apakah ada tujuan yang tidak melibatkan saya?" 

"Ada!" 

Itu mengejutkan. Dia pikir itu pertanyaan yang sia-sia. 

"Disini!" Kaede menunjuk pada item di tengah daftar. 

Jawab panggilan telepon bukan dari Sakuta. 

Itu pasti mumpuni. 

"......" 

Itu datang sebagai semacam kejutan. 

Tapi itu adalah masalah sebenarnya bahwa dia tidak bisa menjawab telepon kecuali dia 
tahu pasti itu adalah dia, jadi itu adalah tujuan yang baik untuk dimiliki. 

Mata Sakuta menelusuri daftar tujuan Kaede dan akhirnya mencapai bagian paling bawah. 
Yang berkata: Pergi ke sekolah. 

Ini dalam huruf yang sedikit lebih kecil dari yang lain. 

"Sehat?" tanya Kaede. 

"Tentu saja banyak gol." 

"Saya berkomitmen untuk hasil dan telah memproses pikiran saya sesuai." 

Dia membusungkan dadanya dengan bangga. Tidak banyak yang bisa dikeluarkan. Dari 
mana kepercayaan dirinya berasal? 

"Oh," katanya. 



"Ya!" 

"Anda berkomitmen untuk hasil ini dalam dua setengah bulan?" 

Kaede memeriksa buku catatannya lagi. 

Sebuah kerutan merayap di wajahnya. 

"Pergi ke luar mungkin sulit...," katanya. 

Dia terjebak pada rintangan pertama. Tidak mengejutkan. Dia adalah orang rumahan yang 
berdedikasi. Dia tidak pergi keluar selama dua tahun. Mengubah itu tidak akan mudah. 

"A-apa yang harus saya lakukan?" 

"Nah, bagaimana dengan menambahkan tujuan yang membuatmu ingin pergi keluar?" 

Menetapkan target tinggi seperti kontak dengan orang asing atau pergi ke sekolah jauh 
lebih sulit daripada mencapai yang murni berdasarkan keinginannya sendiri. 

"Seperti apa?" 

"Hmm..." 

Matanya dipenuhi dengan antisipasi. Jawabannya tepat di depannya. Ada wajah panda di 
tudung piyamanya, dan matanya bertemu dengan mata Sakuta. 

"Pergi melihat panda?" 

"Panda!" Wajah Kaede berseri-seri. "Yang raksasa?" 

"Kita bisa pergi melihat yang lebih kecil juga." 

"Saya ingin melihat panda!" 

Kaede dengan cepat menambahkan entri baru ke daftarnya. 

Ketika dia selesai, dia dengan bangga menunjukkannya padanya. 

Pergi melihat panda dengan Sakuta. 

Sakuta jelas merupakan bagian tak terpisahkan dari semua tugas ini. 

"Kurasa aku mungkin bisa keluar sekarang!" 

"Senang mendengarnya. Jangan memaksakan diri. Kami dapat mengerjakan daftar Anda 
seiring waktu." 



"Oke!" 

Dia terdengar senang. Berpikir positif. Sesaat kemudian, perutnya berbunyi. 

"Anda perlu makan sebelum Anda berkomitmen untuk hasil ini!" 

"Kapan Mai akan sampai di sini?" 

Sakuta telah berada di rumah selama dua puluh atau tiga puluh menit pada titik ini. 

"Dia agak terlambat sekarang, ya?" 

Tidak lama setelah dia mengucapkan kata-kata itu, interkom berdering. 

Menjawab pintu dengan pakaian dalamnya akan membuat Mai marah, jadi dia dengan 
cepat selesai berganti pakaian sebelum dia sampai di sana. 

"Wow," katanya sambil membuka pintu. Kejutan dan kegembiraan. 

Itu Mai di luar, tentu saja. Tapi dia mengenakan pakaian yang belum pernah dia lihat 
sebelumnya. 

"Itu benar-benar lucu," katanya. 

Dia mengenakan sweter rajut longgar yang turun ke pahanya. Yang bisa dia lihat di 
bawahnya hanyalah celana ketat hitam dan sepatu bot. Dia membiarkan rambutnya terurai 
agar serasi dengan sweternya, dibelah ke samping tanpa dikepang. Seperti gadis-gadis SMP 
dulu, tapi entah kenapa Mai membuatnya terlihat kekinian dan fashionable. 

"Terima kasih." 

Dia menerima tanggapannya dengan penuh percaya diri. Seperti dibutuhkan lebih dari 
reaksi ini untuk menyenangkannya. Tapi dia akan marah jika dia tidak bereaksi, dan lebih 
marah lagi jika dia menunjukkan itu, jadi dia tidak melakukannya. 

"Pokoknya, masuklah," katanya. 

"Jangan abaikan aku!" kata suara lain. 

Ada seorang gadis pirang yang lebih kecil berdiri di samping Mai dan merajuk. 

"Oh, maaf, tidak melihatmu di sana." 

Dia berbohong. Dia melihat rambutnya yang berkilauan begitu dia membuka pintu. 

"Tapi kenapa yang kau di sini, Toyohama?" 



Mai telah mengatakan bahwa saudara perempuannya memiliki pelajaran idola hari ini dan 
akan kembali terlambat. Itulah alasan utama Mai memilih hari ini untuk datang dan 
memasak. 

"Bermain curang?" 

"Seolah-olah!" 

"Lantai studio dansa ada lubangnya, dan mereka sedang memperbaikinya hari ini," jelas 
Mai sambil melepas sepatunya. Dia melangkah ke apartemen. 

"Tempat itu benar-benar tempat pembuangan sampah." Nodoka membuat wajah. 

Pada titik ini, langkah kaki datang berderap menuju pintu. 

"Mai, kamu datang! Oh, Nodoka juga!" 

Kaede terlambat keluar untuk menyambut mereka. Suatu kali, dia akan bersembunyi di 
balik pintu di belakang tidak peduli siapa itu, mengawasi dari jarak yang aman, jadi ini 
adalah kemajuan yang signifikan. 

"Terima kasih telah menerima kami, Kaede." 

"Tentu! Mai, kamu terlihat luar biasa!" 

Kaede tampaknya sama-sama terkesan dengan penampilan Mai. 

Mereka berdua mengobrol sambil menuju ke ruang tamu. 

"Apa yang kamu lakukan pada adikku, Sakuta?" Nodoka bertanya sambil melepas sepatu 
bot panjangnya. Dia tampak sangat yakin Sakuta bersalah atas sesuatu. 

"Dari mana itu?" 

"Maksudku..." Nodoka melirik Mai. "Dia biasanya tidak butuh waktu lama untuk memilih 
pakaian." 

Sakuta juga menatap punggung Mai. 

"Ini pakaian yang bagus," katanya. "Dipenuhi dengan kemungkinan." 

Sweater itu turun ke pahanya, menyembunyikan semua yang ada di atasnya. 
Membiarkannya membayangkan apa yang mungkin ada di bawahnya. 

"Hanya untuk menjadi jelas, Anda mungkin tidak dapat melihat mereka, tapi dia adalah 
mengenakan celana pendek," Nodoka bentak, seperti dia menangkis cabul. 

"Jangan hancurkan mimpiku." 



Sampai kotak itu dibuka, tidak ada cara untuk mengetahui apa yang ada di dalamnya. Itu 
sangat kuantum. 

Nodoka mengabaikan protesnya. "Dia berdiri di depan cermin selama berabad-abad 
mencoba gaya rambut yang berbeda." 

"Hah." 

Dia bertanya-tanya apa yang dia coba sebelum memutuskan pada tampilan ini. Dia ingin 
melihat mereka semua. Dia harus bertanya nanti. 

"Dan jika dia melakukan banyak usaha ... itu untuk keuntunganmu." 

Dia tidak yakin mengapa Nodoka sangat kesal dengan ini. 

"Pakaianmu juga agak lucu, Toyohama." 

"! K-agak lucu? Itu dia?" 

Dia menjadi merah seperti dia telah membuat korek api di dalam dirinya. 

"Oke, kalau begitu 'imut.'" 

Dia pikir itu lucu. Dia memiliki rok kotak-kotak berlipit dengan pinggang tinggi yang 
menonjolkan sosok rampingnya. Blusnya juga memiliki lipatan---keseimbangan yang bagus 
antara "imut" dan "mencolok." 

"A-Aku adalah seorang idola, jadi aku selalu berusaha untuk penampilanku. Aku bahkan 
tidak berusaha sekeras itu!" 

"Mm-hm, tentu saja." 

"......" 

Dia setuju dengannya, tetapi dia tampaknya tidak puas. 

"Nodoka, berhentilah bermain-main dan bantulah!" 

"Aku tidak bercanda!" 

Dia mendorong melewati Sakuta dan berlari menyusuri aula setelah Mai. 

Tertinggal, Sakuta mengunci pintu dan kemudian dengan riang menuju ke dapur untuk 
menikmati pemandangan Mai dengan celemek. 
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Mai membuat hidangan amberjack dan daikon yang indah. Ikan itu dimasak dengan 
sempurna dan hangat, dan daikonnya dibumbui dengan sempurna, tidak terlalu keras, dan 
tidak terlalu renyah. 

"Amberjack ini dibajak!" Kaede berteriak, memberikan segel persetujuannya. Dia mengisi 
wajahnya. "Kau pandai memasak, Mai!" 

"Kamu bisa memasak sepertiku dengan sedikit latihan, Kaede." 

"Saya bisa?!" 

"Tentu." 

"Tetapi ketika Sakuta mencoba membuat amberjack dan daikon, itu hanya didongkrak." 

"Itu," akunya. Dia kemungkinan besar akan memasaknya terlalu lama dalam upaya untuk 
membiarkan rasa berkembang. Sayangnya, ikan itu akhirnya kering dan menjijikkan. 
Merebus ikan itu sulit. 

Setelah mereka menikmati makan malam yang lezat, Sakuta dan Mai membersihkan meja. 
Dia mencuci piring, dan dia mengeringkannya dan meletakkannya kembali di rak. 

Sakuta telah mencoba melakukan semuanya sendiri, tetapi dia berkata, "Ini akan lebih 
cepat dengan dua, dan kamu perlu belajar." 

Tidak ada tekanan di sana. Dia jelas bertekad untuk menyelesaikan ini sehingga dia bisa 
menghabiskan lebih banyak waktu untuk belajar, dan dia tidak punya hak untuk menolak. 

"Untuk ujian tengah semester?" tanya Nodoka. Dia berada di depan TV, membelai Nasuno. 

"Ya, tapi Sakuta bilang dia ingin kuliah di universitas yang sama denganku, jadi aku akan 
mulai mengajarinya." 

"Hah? Kau akan kuliah?" tanya Nodoka. 

Rupanya, ini adalah berita baginya. Dia berteriak begitu keras Nasuno melompat dan lari. 

Ini adalah semacam mengejutkan, benar-benar. 

Mai adalah seorang aktris yang terkenal dan sukses. The Mai Sakurajima. Dengan bakat dan 
ketenarannya, banyak orang akan menganggap dia akan fokus pada karirnya setelah lulus 
SMA. Dan situasi kerja Mai membuat kuliah menjadi tantangan yang nyata. Nodoka cukup 
mendalami bisnis ini untuk tahu persis betapa sulitnya itu. 

"Aku suka untuk. Jika Sakuta bisa lewat, itu saja." 

Dia jelas merupakan bagian mendasar dari rencananya sekarang. 



"Tetapi dimana?" 

"Sekolah umum di Yokohama di suatu tempat." 

"Mungkin aku harus mencoba untuk tempat yang sama." 

"Jangan berani-beraninya, Toyohama." 

"Hah? Mengapa tidak?" 

"Itu akan mengurangi satu slot passing." 

Rambut pirang Nodoka membuatnya tampak seperti tipe orang yang sembrono, tapi dia 
benar-benar memiliki nilai yang solid. Dia saat ini menghadiri sekolah perempuan yang 
menuntut di Yokohama. 

"Jika itu yang kamu khawatirkan, kamu sudah ditakdirkan." 

"Bahkan jika saya memiliki skor kelulusan terendah, operan tetaplah operan," kata Sakuta. 
"Tapi apakah kamu benar-benar berencana untuk kuliah, Toyohama? Saya pikir Anda akan 
menjadi idola top dan membuat saya memakan kata-kata saya." 

"Ada banyak persaingan di bisnis idola." 

"Jadi?" 

"Jadi aku akan kuliah dan menjadi idola terpelajar." 

Itu bertentangan dengan pekerjaan pewarna dan riasan "gal", tetapi itu mungkin benar-
benar menguntungkannya. 

"Kalau begitu kamu mungkin juga mencoba membidik sekolah terbaik di Jepang." 

"Kurasa kau ada benarnya, tapi..." 

Mata Nodoka mulai mengembara, seperti sedang mencari alasan. 

"Dengan kata lain, kamu hanya ingin satu sekolah dengan kakakmu, ya? Motif Anda sangat 
mencurigakan. " 

"Kau yang bicara! Seperti kamu akan kuliah untuk mempersiapkan masa depan!" 

"Saya sedang mempersiapkan masa depan saya dengan Mai." 

Rahang Nodoka jatuh. Dia menatap Sakuta seolah-olah berbicara dengannya hanya 
membuang-buang waktu. 

"Menurutmu apa hidup ini , Sakuta?" 



"Cara membunuh waktu sampai kamu mati." 

"...Kau badut. Badut mutlak. " 

"Mungkin ini sulit untuk dipahami oleh calon idola sepertimu, Toyohama, tapi hidup bukan 
hanya tentang di mana kamu akan berakhir." 

Dia harus memikirkan yang satu itu. Pada akhirnya, dia sepertinya tidak benar-benar 
mengerti apa yang dia katakan. 

"Jadi, apa yang memenuhi syarat sebagai kehidupan menurut definisi Anda?" dia bertanya. 

"Mm, yah...," dia memulai---tapi kemudian telepon berdering. 

Telepon rumah. 

"Siapa itu?" 

Ada sebelas angka di layar. Ponsel seseorang. Itu tampak familier --- dan kemudian 
jantungnya berdetak kencang. 

Itu nomor Shouko. Yang lebih muda. 

"Halo," jawabnya, berpura-pura tenang. 

"Eh, um, ini Makinohara. Selamat malam." 

Suara yang datang terdengar sangat muda. Jelas, ini benar-benar SMP Shouko. Dan dia 
menyebut dirinya Makinohara, bukan "Shouko" seperti yang ada di surat itu. 

"Selamat malam juga untukmu." 

"Maaf, saya butuh waktu lama untuk membalas telepon Anda." 

"Oh, maksudmu kemarin? Tidak apa-apa. Saya bilang saya akan menelepon kembali tetapi 
tidak pernah melakukannya, ya? Maaf." 

"Jadi, eh, tentang apa itu?" 

"Aku baru saja memeriksa sesuatu." 

Matanya bertemu dengan mata Mai. Dia cukup yakin dia tahu itu Shouko sekarang. 

"Memeriksa apa?" 

"Apakah Anda meninggalkan surat di kotak surat kami?" 

"Tidak." 



Dia terdengar bingung. Dia bisa membayangkan dia memiringkan kepalanya ke satu sisi 
dan berkedip padanya. 

"Keren, itu saja." 

"Maaf, saya tidak bisa membantu lebih banyak." 

"Tidak, terima kasih sudah kembali padaku." 

"Oke." 

Suara orang dewasa memanggil namanya. Mungkin ibu Shouko. 

"M-maaf. Aku harus kembali ke ruang ujian." 

"Kamu di rumah sakit?" 

"Y-ya...um...aku datang untuk memantau beberapa hari yang lalu." 

Kedengarannya seperti dia menyesal membiarkannya tergelincir. Jelas, dia tidak berencana 
untuk memberitahunya. 

"T-tapi aku baik-baik saja," katanya, berbicara sangat cepat. "Sungguh, aku bersumpah. Aku 
akan check out besok." 

Shouko tidak ingin dia mengkhawatirkannya, jadi Sakuta tidak menekankan poinnya lebih 
jauh. 

"Yah, bawa Hayate ke sana untuk bermain lagi suatu saat. Kaede akan menyukainya." 

"Oke! Kalau begitu selamat malam, Sakuta." 

"Selamat malam." 

Dia menutup telepon. Sesaat kemudian, dia juga melakukannya. 

"Shouko?" tanya Mai. 

"Ya. Seperti yang kuduga, dia tidak tahu tentang surat itu." 

"Oh." 

"Surat?" Nodoka tampak bingung. 

"Eh, um," kata Kaede, meraih lengannya saat dia mencoba menjauh. 

"Mm? Ada apa?" 



"J-jika Shouko menelepon lagi, bisakah aku yang menjawab?" 

"Oh, tentu." 

"Kaede, kamu ingin menjawab telepon?" Mai terkejut. 

"Ya! Itu salah satu tujuan saya!" 

"Sasaran?" 

"Ini!" 

Kaede mengangkat daftar yang telah dia kerjakan, menunjukkannya kepada Mai dan 
Nodoka. 

"Disini!" katanya sambil menunjuk ke entri telepon. 

"Ah, target untuk tahun ini." Mai melirik Sakuta seolah dia punya ide. "Bolehkah aku 
mengambil pena?" 

Dia mengambil bolpoin dari simpanan telepon dan menyerahkannya padanya. 

Mai meletakkan buku catatan Kaede di atas meja dan menulis sesuatu di dalamnya. 

Sakuta mencondongkan tubuh untuk melihat. Itu berkata: 

Kunjungi tempat Mai bersama Sakuta. 

"Aku bisa datang ?!" 

"Tentu! Datanglah kapan saja." 

Kaede tersenyum, tampak malu. 

"Apa yang membuatmu begitu termotivasi, Kaede?" 

"Aku menyadari sesuatu baru-baru ini." 

"Apa?" tanya Nodoka. 

"Jika saya tidak belajar mandiri, Sakuta tidak akan pernah menikah." 

Itu adalah wahyu yang mengejutkan. 

"Ceritakan lebih banyak." 

Tidak pernah terpikir oleh Sakuta bahwa Kaede membuat daftar tujuan demi 
pernikahannya di masa depan. 



"Maksudku, siapa pun yang kamu nikahi harus menerimaku juga." 

"Itu nilai tambah." 

"Yang besar! Maksudku, tidak! Ini bukan." 

"Mai akan dengan senang hati mengantarmu." 

Dia melirik ke arahnya, tapi Mai tidak menatap matanya. 

"Aku tidak keberatan jika kamu ada di sana," katanya, menepuk kepala Kaede. 

Terdengar seperti tidak ada masalah. 

"Tetapi jika Anda dapat belajar bagaimana menjadi mandiri, saya pikir itu hal yang baik. 
Apakah Anda ingin berlatih berbicara di telepon dengan saya sekarang? 

"Denganmu?" 

"Ya. Aku bisa menelepon dari kamar Sakuta, dan kamu bisa menjawabnya." 

"O-oh! Saya ingin mencoba." 

"Kamu sudah mendapatkannya." 

Sebelum tekad Kaede goyah, Mai bangkit dan pindah ke kamar Sakuta. Dia tidak lagi ragu 
untuk berdansa di sana kapan pun dia mau. 

Ketika dia berada di tubuh Nodoka, itu secara fungsional adalah kamarnya. Sakuta merasa 
bahwa dari sudut pandang hubungan, tindakan memasuki kamarnya seharusnya 
membawa sedikit lebih banyak ketegangan. 

Pintu tertutup, tetapi telepon tidak langsung berdering. 

Ini mungkin karena Mai telah mematikan ponselnya. Dia pernah melihat Kaede tersentak 
sebelumnya ketika berdering atau bergetar, dan dia mungkin sedang mempertimbangkan 
hal itu. 

Setelah menunggu mungkin tiga puluh detik, telepon berdering. 

Sakuta, Kaede, dan Nodoka semua menoleh untuk menatap telepon. Nomor yang tertera 
pasti adalah ponsel Mai. 

"......" 

Kaede berdiri membeku di tempat. 

"Jangan khawatir. Itu pasti Mai." 



"Aku---aku tahu." 

Dia perlahan meraih gagang telepon. 

Tangannya mengepalkannya, tapi mengangkatnya terlalu berlebihan. 

Jari-jarinya gemetar. 

Dia tetap seperti itu sampai masuk ke mesin penjawab telepon. 

"Tinggalkan pesan Anda setelah nada." 

Mesin berbunyi bip, dan mereka mendengar suara Mai. 

"Namaku Mai Sakurajima. Aku berkencan dengan kakakmu." 

Mai secara resmi memperkenalkan dirinya. Mungkin dengan harapan meyakinkan Kaede. 

"Aku menelepon hari ini karena aku berharap bisa berbicara denganmu, Kaede." 

Kaede masih gemetar. 

Sakuta meletakkan tangannya dengan lembut di pundaknya. 

"Ini akan baik-baik saja." 

"B-benar." 

Kaede menarik napas dalam-dalam, lalu yang lain. Mai terus berbicara, tidak menyerah 
padanya. 

Akhirnya, Kaede menutup matanya rapat-rapat dan mengangkat gagang telepon. 

"A-Azusagawa berbicara!" dia mencicit. Sarafnya terlihat jelas. 

Tapi dia sedang memegang gagang ke telinganya. 

"Bagus, Kaede. Anda melakukannya! Suara Mai memanggil dari ujung lorong. 

"Saya melakukannya!" Kata Kaede, berbalik menghadap Sakuta dan meledak dengan 
kebahagiaan. 

Matanya berkilau---air mata kegembiraan dan kelegaan mengalir di tepinya. 

"Halo, Kaede? Bisakah kamu mendengarku?" 

"Y-ya! Saya dapat mendengar Anda!" Kaede berkata sambil meletakkan telepon kembali ke 
telinganya. 



"Kurasa itu berarti kamu bisa menjawab jika aku yang menelepon, ya?" 

"Saya---saya pikir begitu, ya!" 

"Kalau begitu aku harus menelepon lagi kapan-kapan." 

"Aku tak sabar untuk itu!" 

Seluruh panggilan hanya berlangsung satu menit. Tapi ini adalah langkah besar bagi Kaede. 
Benar-benar besar. Sakuta sejujurnya terkejut hari ini telah tiba. 

Kaede menarik napas dalam-dalam beberapa kali lagi dan kemudian perlahan-lahan 
memasang kembali teleponnya. 

"Bagus untukmu, Kaede," kata Sakuta. 

Dan seperti yang dia lakukan, itu terjadi. Semua kekuatan meninggalkan tubuhnya, seperti 
tali yang menahannya tiba-tiba putus. 

"Kaede!" 

Dia mengulurkan tangan untuk menangkapnya dan berhasil menariknya ke arahnya. 
Bersama-sama, mereka duduk dengan berat di lantai. 

Jika dia terlambat sedetik, dia akan memukul kepalanya. 

"Eh, Kaede?" 

"Apa? Apa yang salah?" Mai keluar dari kamarnya. Dia mendengar bunyi gedebuk itu dan 
berlari. 

"Saya tidak tahu. Kaede hanya..." Nodoka melirik ke arah Mai. Dia telah berjongkok di 
samping mereka, menatap wajah Kaede. 

"Kaede?" 

"A-aku baik-baik saja!" Kata Kaede, memaksakan senyum. Dia terlihat sangat kelelahan. 

Ditambah lagi, dia bisa merasakan tubuhnya terbakar. Dia tidak bisa mengambil kata-
katanya untuk itu. 

Dia mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya di dahinya. 

"......" 

Dia pasti sedang demam. 

"Maaf," kata Mai, berjongkok di sampingnya. "Mungkin kita pergi sedikit terlalu cepat." 



"Tidak! Anda membantu saya mencapai salah satu tujuan saya." 

Kaede mungkin berusaha keras untuk tersenyum pada Mai, tapi dia jelas bangga pada 
dirinya sendiri juga. Dia sudah berhasil mencapai salah satu tujuannya. Seperti yang dia 
katakan, itu tidak diragukan lagi adalah hal yang baik. Sakuta senang untuknya. Dia telah 
melakukan sesuatu yang tidak bisa dia lakukan selama dua tahun penuh. 

"Mm-hm. Kamu melakukannya dengan baik, Kaede," kata Mai sambil mengusap kepalanya. 

Kaede terkikik seolah dia geli. 

"Tapi saya rasa cukup untuk hari ini. Nodoka dan aku akan pulang. Kamu memastikan 
Kaede beristirahat, Sakuta. " 

Ini jelas bukan waktunya untuk belajar. Sakuta mengangguk setuju dengan sepenuh hati. 

Dia menidurkan Kaede ke tempat tidur dan kemudian keluar sebentar dari apartemen 
untuk mengantar Mai dan Nodoka ke pintu depan. 

"Sulit dimengerti," kata Mai di lift. Hampir pada dirinya sendiri. 

Dia tidak perlu bertanya apa yang dia maksud dengan itu. Sakuta merasakan hal yang sama. 

Keduanya bisa menjawab telepon dengan mudah. Bahkan orang yang sangat pemalu pun 
tidak kesulitan menjawab panggilan telepon dari orang yang mereka kenal. 

Tapi itu sangat sulit bagi Kaede. Dia harus bekerja seperti orang gila untuk mencapai 
sesuatu yang datang secara alami untuk sebagian besar. Dan bahkan ketika dia 
melakukannya, tekanannya begitu kuat sehingga membuatnya kelelahan dan demam. 
Jumlahnya sangat besar. 

Seperti yang Mai katakan, sulit untuk memahami sudut pandang Kaede. Mungkin bahkan 
mustahil untuk benar-benar memahami tanpa mengalaminya secara pribadi. Apalagi jika 
itu adalah sesuatu yang mudah. 

Mereka mencapai lantai dasar tanpa mengatakan apa-apa lagi. 

"Sampai jumpa besok," kata Mai begitu mereka berada di luar. Mengirimnya kembali ke 
Kaede. 

"Biar saya tahu jika ada hal lain yang muncul," kata Nodoka, tampak khawatir. 

"Akan," kata Sakuta, seolah dia tidak peduli sama sekali. 

Nodoka tidak perlu semarah itu. 



Mai dan Nodoka menghilang ke dalam gedung mereka. Sakuta menunggu sampai pintu 
kaca bergeser menutup di belakang mereka, dan kemudian dia kembali ke tempatnya. 

"Masuk, Kaede," katanya sambil mengetuk pintu. 

Dia mencoba untuk duduk. 

"Kamu terus istirahat." 

"Mana buku catatanku?" dia bertanya. Wajahnya sedikit memerah karena demam. 

"Di ruang tamu. Aku akan mengambilnya untukmu." 

Dia meninggalkan kamarnya dan menemukan buku catatan di atas meja. Dia 
mengambilnya dan kembali masuk. 

"Di Sini." 

Kaede mengambil buku catatan dan menggambar lingkaran merah di sebelah entri saat 
menjawab telepon. Dia menunjukkannya padanya, tampak bangga. 

"Kalau begini terus, aku mungkin akan pergi keluar besok!" 

"Tentu." 

"Dan pergi melihat panda!" 

"Panda itu akan khawatir jika kamu masih tidak enak badan." 

"Itu akan buruk! Lebih baik aku langsung tidur." 

Dia berbaring, dan dia mengambil buku catatan darinya. 

Saat dia melakukannya, dia melihat tanda di pergelangan tangannya. Pada awalnya, dia 
mengira itu adalah tipuan cahaya, tetapi ternyata tidak. 

Itu memar. 

Itu bukan pertanda baik. Dia merasakan getaran menjalari tulang punggungnya. 

Melawan ketakutannya, dia memeriksa untuk memastikan Kaede tertidur, lalu menggulung 
lengan piyamanya. 

Bintik-bintik ungu menutupi lengannya. Sampai ke sikunya. 

Pukulan macam apa yang bisa melakukan itu padamu? 

"......" 



Itu adalah pengingat yang menyakitkan. 

Dia menutup matanya, melihat semuanya lagi. Kenangan mengerikan yang akan 
bersamanya sepanjang hidupnya. Dan memar di lengannya telah mengeruk mereka semua 
kembali. 

Dua tahun lalu, ketika intimidasi mencapai puncaknya, memar dan luka misterius mulai 
muncul di tubuh Kaede setiap kali dia melihat postingan online atau pesan dari salah satu 
pengganggu. 

Sindrom Remaja Kaede jelas tidak hilang. Bahkan setelah pindah jauh, bahkan setelah 
memutuskan dia dari segala sesuatu yang online dan membatasi kontaknya dengan orang 
lain---semua yang telah dilakukan adalah menghentikan sementara memar dan luka agar 
tidak muncul. Itu tidak memecahkan masalah inti. 

Hati Kaede masih belum terselamatkan. 

Memar ungu jelek di lengan putihnya yang lemah adalah bukti bahwa Kaede telah 
membeku dalam waktu selama dua tahun. Itu terlalu jelas. 

Mungkin sudah waktunya baginya untuk mengatasinya. 

Kaede berusaha untuk berubah. Mungkin dia harus menempuh jalan berduri ini untuk 
mencapai tujuan di buku catatannya. 

Itu akan menjadi jalan yang panjang dan sulit. 

Tapi Sakuta tidak takut. Dia sudah siap. 

Dia sudah lama dikejutkan oleh hal seperti ini. Tidak perlu takut akan hal itu. 

Dia sudah siap untuk hari ini sejak lama. 
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Dia bisa mendengar suara ombak. 

Mereka menggulung pasir dan kemudian menarik keluar dengan suara seperti seseorang 
terengah-engah. 

Ini adalah pantai di Shichirigahama. 

Sakuta berdiri di sana, dikelilingi oleh pemandangan yang sudah dikenalnya---lebih muda 
dari dia sekarang. 

Tidak ada warna dalam adegan yang diselingi gelombang ini. Langit, laut, dan cakrawala 
semuanya berwarna abu-abu. 

Bahkan dengan pikiran berkabut, Sakuta langsung tahu ini pasti mimpi. 

Sebuah mimpi dua tahun yang lalu, ketika dia berada di tahun terakhir SMP. 

Sebuah mimpi saat hatinya hancur berkeping-keping. 

Dan mimpi saat pertama kali bertemu Shouko Makinohara. 

"Tahukah kamu?" 

Sekali lagi, dia tiba-tiba berada di sampingnya, berbicara seolah dia sedang berbagi sesuatu 
yang dalam dan bermakna. 

Dia berdiri cukup dekat, mungkin tiga meter jauhnya. Dia bisa melihat Enoshima di 
belakangnya. 

"Shichirigahama sebenarnya panjangnya satu ri . Aneh mereka menamakannya 'tujuh ri ,' 
ya?" 

"Kamu selalu membuat kebiasaan menyela orang ketika mereka sedang berpikir, Shouko?" 

"Aku biasa memberimu saran yang kamu butuhkan, Sakuta." 

Dia menyeringai padanya. 

"......" 

"Ah, barusan, kamu berpikir, 'Dia sangat menyebalkan!' bukan?" 

"Sangat." 

"Tetapi sekitar dua persen dari Anda berpikir betapa menyenangkannya memiliki seorang 
gadis yang lebih tua yang baik membantu Anda." 



Dia mengangguk pada dirinya sendiri, seolah itu sudah jelas. 

"Itu bahkan lebih menjengkelkan," geramnya, melotot ke laut. 

"Itu ada! Kamu mudah sekali merasa malu." 

Keluhannya tidak berpengaruh padanya. Tidak ada. Dia hanya menatapnya seperti seorang 
ibu akan balita yang marah. Memprotes terasa seperti buang-buang waktu. 

"Memikirkan adikmu lagi?" 

Dan saat dia lengah, dia berbicara dengan lembut, memotong langsung ke inti masalah. 
Dengan semua kepekaan yang tampaknya dia miliki beberapa saat sebelumnya. 

"Aku sedang memikirkanmu, Shouko." 

"Oh, jadi kamu berpikir tentang seks. Anda adalah salah satu remaja hormonal! Aku akan 
mengizinkannya." 

Dia benar-benar berharap dia berhenti dengan sengaja salah menafsirkan hal-hal ini. Atau 
menerimanya begitu saja. 

"Tidak," katanya, sedikit memaksa. 

"Jadi itu tentang adikmu, lalu." 

Ini benar, tetapi dia tidak mau mengakuinya, jadi dia malah berkata, "Aku bertanya-tanya 
mengapa kamu percaya padaku." 

Dia sudah bertanya-tanya sejak pertama kali mereka bertemu. 

"Mm?" 

"Tidak ada orang lain yang mau mendengarkan sama sekali. Bukan tentang luka dan 
memar Kaede, atau tentang Adolescence Syndrome." 

Penindasan telah menggerogoti hati Kaede. Akhirnya, itu berubah menjadi Sindrom 
Remaja, dan rasa sakit di hatinya menjadi luka dan memar di tubuhnya. 

Kamu Payah. 

Sebuah posting online yang membuat lengannya terbelah seperti pisau telah 
memotongnya. 

Mati, merayap (lol). 

Sebuah teks yang dia dapatkan meninggalkan memar besar di pahanya. 



Tidak peduli seberapa sabar dia menjelaskan, tidak ada yang percaya padanya. Ibunya 
melihatnya dengan matanya sendiri tetapi tidak bisa menerima kebenaran, malah 
menjauhkan dirinya dari Kaede. Para dokter yang mereka temui yakin bahwa itu menyakiti 
diri sendiri dan tidak akan mendengar sepatah kata pun tentang Adolescence Syndrome. 
Mereka menolak klaim Sakuta sebagai ocehan seorang anak. 

Semakin dia menjelaskan, semakin putus asa dia, dan semakin bermusuhan semua orang 
yang terlibat. 

Mereka semua memikirkan hal yang sama. 

Mereka semua mengira dia penuh omong kosong. Tidak peduli berapa banyak dia 
memohon bantuan, semua yang dia dapatkan sebagai balasannya adalah penghinaan. 

Tidak peduli seberapa keras dia berteriak, "Itu benar!" tidak ada yang mendengar. 

Dan itu menciptakan lingkaran setan. Bahkan teman-teman terdekatnya pun mulai 
menjaga jarak, satu demi satu. 

Sebelum dia menyadarinya, dia sendirian. 

Azusagawa kehilangannya. 

Begitu seseorang memposting itu secara online, itu menyebar seperti api, dan semua orang 
di kelas mulai menghindarinya. Tak seorang pun di sekolah, bahkan para guru, ingin 
berhubungan dengannya. 

Tidak ada yang mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tak satu pun dari 
teman-temannya bertanya apa yang terjadi. Semua orang lebih suka percaya kebohongan. 
Karena "semua orang" mengatakan itu benar. 

Melihat ke belakang, dia mengerti. Mengikuti orang banyak dan berpegang teguh pada 
konsensus umum adalah penting. Itulah yang diajarkan sekolah kepada mereka selama 
bertahun-tahun. Bahkan jika Anda yakin Anda berbeda atau istimewa, Anda telah diajari 
bahwa permainan cerdas adalah menyembunyikan perasaan itu dan menghindari 
menonjol. 

Jadi untuk sebagian besar siswa, apa yang dikatakan orang lain tentang Sakuta lebih benar 
daripada apa pun yang dikatakan Sakuta sendiri. Lagi pula, "semua orang" mengatakannya. 
Pendapat umum membawa bobot yang jauh lebih besar daripada kebenaran masalah ini. 
Untuk teman sekelas yang tidak mengenal Sakuta dengan baik, itu saja. Polos dan 
sederhana. 

Tetapi hasilnya adalah bahwa "semua orang" memiliki persepsi negatif tentang dia, dan dia 
mendapati dirinya menghadapi apa yang terasa seperti monster. 



Tidak ada jumlah perjuangan yang akan membawanya ke kemenangan. Itu tidak memiliki 
bentuk nyata, jadi dia tidak punya cara untuk melukainya. Tidak butuh waktu lama baginya 
untuk menyadari bahwa pertempuran itu sia-sia. 

Dan ketika dia menyadari itu, sesuatu di dalam dirinya tersentak. Dia bisa merasakan itu 
terjadi. 

Dia benar, dia tahu dia benar, tetapi mereka membuatnya "salah." Dunia tidak adil. Itu 
sangat bodoh dan kacau, dia baru saja mulai tertawa. Sebuah tawa hampa, kosong. 

Dan semua warna terkuras dari dunianya. 

Dunia menjadi tempat abu-abu. 

"Ada banyak dunia sebanyak manusia," kata Shouko, menatap cakrawala. "Sama seperti 
cakrawala yang saya lihat lebih dekat daripada yang Anda lihat." 

Dia berjongkok sedikit sehingga dia menatap wajahnya dari bawah. 

Seolah-olah dia menekankan bahwa keunggulan tinggi badannya memungkinkan dia 
melihat lebih jauh dari yang dia bisa. 

"Dan angin laut ini!" katanya, menegakkan tubuh dan mengulurkan tangannya. 

Seolah mencoba memeluk angin. Rambutnya tergerai di belakangnya. 

"Beberapa orang akan berpikir rasanya enak, dan yang lain akan membencinya karena 
membuat kulit dan rambut mereka lengket." 

Shouko jelas yang pertama. Dia memejamkan matanya, sepertinya menikmati sensasinya. 

"Poin saya adalah..." 

"Setiap orang memiliki gagasan keadilan yang berbeda? Saya tahu itu." 

Dia agak ketus, tapi Shouko hanya tertawa. 

"Seolah-olah aku akan mengatakan sesuatu yang terdengar seperti keluar dari mulut 
seorang remaja laki-laki. Bukankah hanya mengucapkan kata keadilan terasa memalukan?" 

"Lalu apa itu yang Anda maksud?" 

"Kamu menderita karena monster yang tidak bisa kamu kalahkan. Tapi saya katakan itu 
berarti Anda memiliki potensi." 

"Berlangganan." 

"Saya berada lebih tua dari Anda. Aku punya hak untuk menjadi." 



Dia memberinya tatapan penuh kemenangan saat dia membusungkan dadanya. 

"......" 

"Ah! Anda hanya berpikir 'Anda lebih tua? Dengan payudara sekecil itu?' Baik?" 

"Tidak. Dan saya juga tidak tahu tentang 'penderitaan'. Aku hanya tahu hidup tanpa mimpi 
atau harapan, dan aku merasa buruk tentang itu. Tinggalkan aku sendiri." 

"Tidak pernah!" dia berkata. Tapi nada suaranya lembut, jadi tidak terasa agresif. 

"Hah?" 

"Aku tidak akan meninggalkanmu sendirian." 

Matanya menangkap matanya. Dia serius, tetapi ada juga jejak senyum. Ekspresi kebaikan 
yang luar biasa. 

Itu membuatnya tidak bisa berkata-kata. 

"Kami bertemu seperti ini karena suatu alasan. Anda mungkin tidak memiliki mimpi atau 
harapan, tetapi saya telah hidup sedikit lebih lama dari yang Anda miliki, dan saya memiliki 
beberapa nasihat bagus untuk ditawarkan." 

Dia terdengar semakin teatrikal. 

"Siapa yang pernah mendengar nasihat yang bagus?" 

Shouko mengabaikan itu, kembali ke laut. 

Raut wajahnya begitu cantik sehingga dia mendapati dirinya melihat ke laut juga. Sebuah 
cakrawala sedikit lebih jauh dari yang dia lihat. Apakah ada sesuatu di luar sana? 

"Hidup saya juga tidak memiliki banyak mimpi atau harapan di dalamnya," katanya. 

Apa artinya itu? Dia tidak bisa memaksa dirinya untuk bertanya. Shoukoberbalik ke 
arahnya, dan mata mereka bertemu---dan dia menggelengkan kepalanya. 

"Tetapi saya telah menemukan makna dalam hidup saya." 

"......" 

"Kau tahu, Sakuta. Saya pikir hidup membuat kita lebih ramah." 

"...Dan itu intinya?" 

"Aku sudah hidup selama ini sehingga aku bisa menjadi sebaik sekarang." 



"......" 

"Setiap hari, saya mencoba menjadi sedikit lebih baik dari hari sebelumnya." 

"......" 

Dia tidak tahu kenapa. 

Dia tidak tahu, tetapi kata-katanya tenggelam jauh di dalam dirinya, menghangatkannya 
dari dalam. Perasaan itu menyelimutinya seperti selimut yang dihangatkan di bawah sinar 
matahari. 

Sakuta merasakan panas yang membakar di bagian belakang hidungnya. Menyembur ke 
atas dengan kekuatan yang cukup besar. Dia tidak punya cara untuk menghentikannya. 
Tanggul air mata segera meledak, dan tetesan mulai tumpah dari matanya. 

Mereka jatuh seperti hujan di atas pasir di kakinya, seperti hujan air mata yang hangat. 

Sinar cahaya muncul di dunia abu-abunya. Sakuta mendongak, tertarik padanya. Warna 
kembali ke dunianya, berpusat di sekitar Shouko. Birunya laut yang dalam, birunya langit 
yang pucat---semua warna itu muncul kembali. 

Dia menggertakkan giginya, bahkan tidak berusaha menyeka air matanya. "Shouko," 
katanya. 

"Apa?" Dia berkata sambil tersenyum. 

"Saya harap saya bisa hidup seperti Anda." 

Dia tampak senang. "Kamu bisa." Dia menerima perasaannya, menyeringai dari telinga ke 
telinga. "Kamu tahu bagaimana tidak dipahami membuatmu menderita, Sakuta. Itu akan 
membuatmu lebih baik dari siapapun. Anda akan menemukan seseorang untuk membantu 
dalam waktu singkat. 

Air matanya membuat pandangannya kabur. Dia tidak bisa melihat dengan jelas raut 
wajahnya. Tapi itu Shouko, jadi dia yakin senyumnya seterang matahari di atas. Dia tidak 
pernah meragukan itu. 

Itu adalah terakhir kalinya mereka berbicara. 

Ketika dia bangun, bulu matanya saling menempel. 

Dia menangis dalam tidurnya. 

Dia mencoba meraih dan menghapus air mata yang mengering, tetapi lengannya tidak mau 
bergerak. 



Itu terlalu berat---tidak, ada beban di atasnya. Seseorang sedang berbaring di atasnya. 

Dia melihat ke bawah. 

Seperti yang diduga, saudara perempuannya sedang beristirahat di sana, tidur nyenyak. 

"Yo, Kaede," panggilnya. 

Tidak ada respon. 

Hanya suara nafasnya. 

"Yo!" katanya lagi. 

"Amberjack Anda didongkrak," katanya. Sangat spesifik untuk berbicara dalam tidurnya. 
Dia harus meminta beberapa tip kepada Mai agar dia bisa membuat hidangan itu lebih baik. 

"Ayolah, Kaede. Bangun." 

"... Dijebak?" 

"Kamu masih mengatakan itu?" 

Dia tidak mendapatkan apa-apa. 

Dia dengan paksa menarik lengannya keluar dari bawahnya dan mengguncang bahu Kaede. 

"Mm? Hmm..." 

Saat dia menggerutu, matanya terbuka lebar. 

"Pagi, Kaede." 

"Selamat pagi," katanya dan menguap. 

"Bangun, ya? Kamu berat." 

"Saya?! Tapi aku adikmu!" 

"Itu tidak ada hubungannya dengan berat badanmu." 

"Tapi aku bertujuan untuk menjadi jenis saudara perempuan yang kamu perlakukan 
seperti anak anjing pendukung emosional!" 

"Terserah dirimu, tapi dari segi ukuran, kamu sudah gagal." 



Kaede tentu saja tumbuh dewasa. Data terakhir yang tersedia membuatnya lebih tinggi 
setengah inci, dan dia sekarang sedikit di atas lima kaki empat. Tidak benar-benar ukuran 
anak anjing yang lucu. Lebih seperti anjing besar yang lucu berukuran. 

"Penemuan yang mengejutkan ..." 

"Juga, tujuan itu tidak ada di buku catatanmu." 

"Itu karena itu adalah cita-cita adik perempuan yang diam-diam aku perjuangkan." 

"Saya mengerti. Malu." 

"Ya, itu benar-benar. Saya harus menggunakan kegagalan ini sebagai batu loncatan untuk 
meningkatkan latihan saya untuk pergi keluar." 

Pernyataan yang rendah hati dan optimis seperti seorang atlet muda yang diwawancarai 
setelah kalah. Dia ingin memberikan dukungannya di belakangnya, tetapi pertama-tama 
dia harus menilai kondisi fisiknya. 

Dia meletakkan tangan di dahinya. 

"......" 

Itu masih panas. Dia telah berbohong padanya beberapa saat sebelumnya, jadi dia sudah 
curiga. Mungkin akan lebih baik untuk pergi keluar untuk hari berikutnya. 

"Ketika demam Anda mereda dan Anda dalam keadaan sehat," katanya. 

"Oke. Orang terkenal di TV mengatakan jika Anda memiliki kesehatan, Anda dapat 
melakukan apa saja!" 

"Orang-orang terkenal terkadang mengatakan hal-hal yang baik." 

"Saya pikir begitu!" 

"Tapi untuk hari ini, istirahatlah." 

"Oke! Saya akan berusaha sangat keras untuk beristirahat sehingga saya bisa berusaha 
sangat keras besok!" 
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Dia bilang besok , tapi keesokan harinya---Rabu---suhu Kaede masih tinggi. 

Termometer menunjukkan 99 derajat. 

Demam ringan, meskipun masih akan membuat Anda merasa sangat lelah. 



Dia tidak memiliki gejala lain yang terlihat, jadi dia mungkin tidak sakit, tetapi demamnya 
tidak turun ketika dia memeriksa Kamis pagi, dan lagi pada Jumat pagi. 

Ini membuat frustrasi. Karena kemungkinan besar disebabkan oleh ketidakstabilan 
psikologis, mengonsumsi obat penurun demam tidak akan banyak membantu. Mereka 
tampaknya menurunkan suhu tubuhnya untuk sementara, tetapi saat obatnya habis, dia 
langsung kembali melayang di sekitar tanda 99 derajat. 

Setiap kali dia memeriksa pembacaan pada termometer digital, Kaede tampak frustrasi. Dia 
merasa sedikit lelah tetapi tidak memiliki masalah untuk bergerak, dan dipaksa untuk tetap 
di tempat tidur membuatnya sangat bodoh. 

Mencoba menghargai kepositifannya, Sakuta menyarankan, "Mungkin pikirkan beberapa 
strategi untuk digunakan begitu demammu turun." 

"Strategi?" 

"Atau bahkan hanya melatihnya dalam pikiranmu." 

"Itu terdengar keren! Seperti seorang profesional yang beroperasi dalam skala global!" 

"Semua pemain top melakukannya sebelum pertandingan besar." 

"Saya ingin menjadi pemain top!" 

"Maka Anda harus membayangkan diri Anda pergi ke luar." 

"Pertama, aku buka pintunya!" 

"Tanpa sepatu?" 

"Pertama, aku memakai sepatu!" 

"Mungkin kamu juga harus ganti baju." 

Kaede biasanya memakai piyama panda di sekitar rumah. 

"Pertama, aku ingin berganti pakaian paling lucu yang kumiliki." 

"Fashion sangat penting." 

"Sangat." 

"Itulah semangat. Visualisasikan dirimu memenangkan pertarungan ini, Kaede." 

"Saya akan!" 

Mereka memiliki banyak percakapan seperti ini. 



Setelah berbicara dengannya seperti biasanya, Kaede tampak bersemangat. Dia tidak 
mendeteksi tanda-tanda kecemasan. Yang berarti dia tidak tahu bagaimana membantu. 

Demam itu disebabkan oleh sesuatu di dalam dirinya yang tidak bisa dilihat Sakuta. 

Yang bisa dia lakukan hanyalah menghiburnya. 

Tetapi menyuruhnya untuk berusaha lebih keras hanya akan menekannya, dan dia tidak 
berpikir ini adalah masalah yang bisa dipecahkan oleh tekad. 

Mungkin orang dewasa lain akan melihat situasinya dan mengatakan bahwa dia tidak 
cukup berusaha. Banyak guru kuno yang mengatakan banyak hal ketika dia diganggu. 
Seolah-olah pembicaraan tentang keberanian era Showa akan dapat membantu seorang 
gadis sekolah menengah pertama kelahiran Heisei. 

Pertanyaannya tetap---apa yang harus dia lakukan? 

Tanpa obat yang efektif, yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu dengan sabar. 

Jumat, 17 Oktober, sepulang sekolah, Sakuta bekerja shift di restoran dengan semua 
antusiasme upahnya layak. Dia selesai menelepon beberapa siswa laki-laki dan bergumam, 
"Sekarang apa?" di bawah napasnya. 

Menyuarakan ketidakpastiannya dengan cara ini adalah hal kecil, tetapi itu membantu 
menghilangkan stres yang memuncak di dalam. 

Saat itu setelah pukul delapan, dan jumlah pelanggan menurun. Semakin banyak kursi yang 
kosong. 

Mereka kemungkinan besar melalui yang terburuk dari terburu-buru makan malam. 

Sakuta meninggalkan kasir, membereskan meja kosong, dan membawa piring ke belakang. 

Dia meletakkan piring steak hamburger dan piring nasi di dekat wastafel. 

"Lebih untukmu," katanya. 

Mahasiswa yang mencuci piring berkata, "Mengerti," dan Sakuta kembali ke depan rumah. 

Saat dia melakukannya, dia mendengar desahan dramatis. 

"Aku hanya tidak tahu..." 

Ini datang dari seorang gadis mungil. 

"Itu adalah satu desahan besar." 

"Apa---?! Senpai?!" 



Tomoe Koga melompat mundur selangkah karena terkejut. Dia adalah juniornya di sekolah 
dan di sini. Seorang siswi yang sangat modis dan modern, dia memakai rambutnya pendek 
dan bangun pukul enam setiap pagi untuk membuatnya sempurna. Itu tampak hebat hari 
ini juga. 

"Khawatir karena pantatmu membesar lagi?" dia berkata. 

Tangannya mengepal di belakangnya. Dia memelototinya. 

"I-itu belum menjadi lebih besar, dan mengapa kamu mengatakannya lagi ?" 

"Tertekan tentang tes minggu depan, kalau begitu?" 

"Yah, kamu tidak salah, tapi ..." 

"Tapi apa?" 

"Festival budaya," gumamnya, cemberut. 

"Bagaimana dengan itu?" 

"Itu akan datang bulan depan!" 

"Di mana?" 

"Di sekolah kita!" 

"Hah." 

"Apakah kamu benar-benar kehilangannya, senpai? Ini, seperti, peristiwa penting dalam 
kehidupan siswa sekolah menengah mana pun! " 

Dia tampak bingung sekaligus terkejut. Seperti tidak bisa dipercaya, dia tidak peduli. 

"Festival budaya adalah sesuatu yang hanya sebagian kecil dari anak-anak dalam 
kerumunan. Mereka mencapai puncaknya, berpasangan, dan membuat beberapa kenangan 
berharga bersama. Bukan adegan saya. " 

Kalau dipikir-pikir, ketika semester kedua dimulai, ada beberapa obrolan tentang apa yang 
akan dilakukan kelas mereka. Dia cukup yakin pacar Yuuma, Saki Kamisato, telah 
menguasai seluruh shebang. Sakuta kebanyakan tidur melalui wali kelas, jadi dia tidak 
begitu ingat detailnya. 

Ditambah lagi, dia telah menghabiskan sebagian besar bulan lalu berurusan dengan satu 
putaran Sindrom Remaja yang telah meninggalkan Mai dan Nodoka di tubuh masing-
masing, jadi dia pasti tidak memiliki bandwidth untuk peduli dengan apa yang dilakukan 
kelasnya untuk festival budaya. jika dia ingin. 



"Kamu tidak pernah mengecewakan, senpai," kata Tomoe. Ini terdengar seperti pujian, 
tetapi matanya dipenuhi dengan rasa kasihan. Dia tersinggung dengan itu. "Ini sangat 
mengesankan, sungguh," tambahnya. 

"Bagaimana?" 

"Kamu berkencan dengan Sakurajima, yang seharusnya langsung menempatkanmu di 
lingkaran pemenang, tapi entah bagaimana kamu masih tidak bisa menyesuaikan diri, 
seperti biasa." 

"Dan seperti biasa, kamu mengkhawatirkan dirimu sendiri konyol tentang apa yang harus 
dilakukan untuk festival budaya atau siapa yang akan mengambil giliran yang mana, kan?" 

"K-kelas kita tahu apa yang kita lakukan! Kami masih berdebat tentang hal lain, meskipun ... 
" 

Dia telah berbicara tanpa basa-basi, tetapi sepertinya dia telah memukul paku di 
kepalanya. Tomoe memberinya tatapan tajam, membusungkan pipinya. Dia pasti mengira 
dia sedang mengolok-oloknya. Itu mungkin tidak akurat. 

"Jadi, apa yang kelasmu lakukan?" 

"Rumah hantu." 

"Pfft, dengan wajah selucu itu?" 

"Ya Tuhan, terkadang kau menyebalkan. Wajahku tidak ada hubungannya dengan itu! A-
dan aku tidak imut!" 

"Saya pikir itu sangat relevan. Kamu berpakaian seperti hantu tidak akan pernah 
menakutkan. " 

Jika dia mencoba berdandan sebagai nekomata , dia hanya akan terlihat seperti sedang 
melakukan cosplay gadis kucing yang lucu. 

"K-kalau begitu muncullah pada hari itu! Aku berjanji akan mengeluarkan teriakan 
darimu." 

"Ne, aku baik-baik saja. Belum pernah ke horor klasik. Hal-hal itu tidak membuatku takut. 
Maksudku, lihat, ada hantu gadis berambut panjang di belakangmu sekarang." 

Dia menunjuk ke atas bahu Tomoe, lalu tersenyum, menganggukkan kepalanya, dan 
melambai. 

"E-eep!" Tomoe menjerit dan melompat satu kaki ke udara. 

"Aku bercanda, tapi...mm?" 



Dia pasti membuatnya takut, karena Tomoe jatuh di punggungnya di sebelah register. Dan 
dia berteriak cukup keras sehingga semua pelanggan menoleh untuk menatap. 

"M-maaf," katanya, bangkit kembali. Dia memberi Sakuta tatapan akusatif, berlinang air 
mata. 

"Apakah kamu bahkan mampu bekerja di rumah hantu?" 

"Seekor tungau terlambat untuk menanyakan itu!" dia melolong. 

"Uhhh, benar. Saya rasa begitu." 

Dia begitu bingung, dia kembali ke dialek aslinya, dan dia hampir tidak mengerti sepatah 
kata pun yang dia katakan. 

"Aku bisa mengerti mengapa itu membuat kalian semua tertekan." 

"Bukan hantu yang menggangguku. Anda sendiri yang mengatakannya." 

"Mm? Apa yang aku bilang?" 

"Kami bergiliran menjadi hantu, tetapi mencari tahu jadwal shift membuat semua orang 
gelisah." 

Seperti sumber konflik yang khas. 

"Kamu tidak bisa membaginya begitu saja sehingga semua orang bekerja dengan 
kerumunan mereka yang biasa?" 

Jumlahnya mungkin sedikit berbeda, tetapi metode itu akan membuat semuanya menjadi 
mudah. 

 





 



"Ya, tapi begitu kamu mulai memasangkan kelompok perempuan dan laki-laki, semuanya 
menjadi seperti neraka." 

"Sepertinya orang-orang populer harus bersatu untuk menyelesaikan masalah dengan 
cepat. Seperti yang saya katakan." 

Kelompok kelas cenderung terbentuk secara alami tanpa ada yang aktif mengatakan atau 
melakukan apa pun. Hirarki organik sangat menarik, dan baik siswa tingkat atas maupun 
bawah tidak dapat mengabaikannya. Cobalah untuk melawan arus, dan semua orang akan 
berkata, "Apa masalahmu?" dan kemudian Anda akan dibuang. 

Dalam pandangan Sakuta, orang-orang yang mengatakan "Apa masalahmu?" adalah orang-
orang yang bermasalah, itulah sebabnya mereka memandang rendah siapa pun yang tidak 
menyukai mereka. 

Kapan tepatnya Jepang kembali ke feodalisme? Sakuta adalah warga negara ini dan merasa 
dia seharusnya diberi tahu. 

"Jika semudah itu, saya tidak akan mengeluh. Tapi entah bagaimana kami akhirnya 
menggambar banyak..." 

Tomoe tiba-tiba terlihat sangat licik. Itu tampak seperti tanda bersalah yang jelas. Sakuta 
langsung tahu siapa yang mengusulkan rencana ini... 

"Jadi grupmu akhirnya dipasangkan dengan orang-orang keren?" 

"Ur..." 

"Dan sekarang gadis-gadis seksi marah padamu?" 

Tomoe menyerah dan mengakuinya. "...Y-ya." 

"Kamu selalu memiliki masalah gadis SMA yang paling khas, Koga." 

"Itu karena aku adalah seorang gadis SMA." 

Dalam kasus Tomoe, segalanya menjadi lebih rumit karena dia awalnya adalah bagian dari 
girl grup populer. Dia pergi setelah bertengkar. Setelah periode isolasi yang singkat, dia 
berakhir dengan kelompok teman-temannya saat ini. Jadi ini semua sangat disayangkan. 

"Kalau saja para pria itu juga mengeluh, tapi tidak, mereka semua baik-baik saja dengan 
itu." 

"Artinya mereka semua, 'Koga cukup imut, jadi terserahlah,' aku mengerti?" 

"......" 



Tomoe menjadi merah. Setengah malu, setengah gila. Sepertinya dia sangat menyadari hal 
ini. Dia selalu tahu cara membaca ruangan. Mungkin orang-orang bodoh itu terlalu senang 
ketika undian diundi. Dan tidak menyadari betapa menakutkannya dinamika girl group. 

"Aku terkesan, Koga." 

"Tidak ada yang mengesankan tentang ini." 

"Kamu telah berevolusi menjadi makhluk yang benar-benar jahat." 

Dia adalah iblis mungil. Benar-benar sesuai dengan julukan itu. 

"Ini benar-benar masalah! Kau brengsek. Mengerikan." 

Tomoe memunggungi dia, merajuk. 

Ini membuatnya melihat ke sebuah bilik di seberang aula. Sekelompok empat anak SMP 
menempatinya. Mereka semua menatap ponsel atau konsol game portabel mereka, 
mengobrol sambil bermain. Ada ledakan tawa. Mereka berbicara tentang RPG yang mereka 
ikuti. 

Level, peningkatan senjata, betapa tidak adilnya bos terakhir ... terdengar menyenangkan. 

"Argh, kuharap hidup semudah permainan," kata Tomoe. 

"Kamu bermain game, Koga?" 

Dia sepertinya bukan tipenya. Atau mungkin dia adalah tipe orang yang sangat buruk pada 
mereka. 

"Hanya di ponselku. Nana menyukainya, jadi aku menemaninya." 

"Hah." 

"Senpai, itu adalah wajah 'Berhentilah begitu putus asa untuk menyesuaikan diri, kamu 
bahkan tidak menyukainya'." 

"Aku ingin tahu apakah kamu secara aktif mencoba membuat pria lebih menyukaimu." 

"Hah? Bermain game begitu?" 

"Ya, beri mereka alasan untuk memulai percakapan denganmu." 

"......" 

Gagasan ini membungkam Tomoe. Sesuatu seperti itu pasti benar-benar terjadi. 

"Tapi aku mengerti apa yang kamu katakan." 



Anak-anak stan masih berbicara dengan penuh semangat. 

"Melawan monster memberimu XP. Anda naik level, mempelajari beberapa keterampilan, 
mendapatkan mantra yang lebih baik, coba lagi jika Anda mati, dan kalahkan Raja Iblis 
sampai akhir, dan bam, Anda adalah pahlawan yang menyelamatkan dunia. 

"Saya tidak sedang yang sinis," kata Tomoe. 

Dia mengabaikannya. "Tapi hidup tidak semudah itu." 

Lawan Tomoe adalah suasana kelas. Kecemasan Kaede adalah kecemasannya sendiri. Tidak 
ada Raja Iblis yang terlihat dengan mata telanjang. 

Mereka tidak memiliki senjata atau mantra pamungkas yang mereka miliki. Dan pukulan 
kuno yang bagus tidak akan menyelesaikan masalah mereka. 

Dan yang terburuk, Raja Iblis ini diciptakan oleh orang lain. Produk sampingan yang tidak 
disadari dari mentalitas massa. 

Dia cukup yakin dia telah memainkan permainan di mana ketakutan orang memberi 
kekuatan Raja Iblis, dan itu terasa akurat untuk dunia nyata. Raja Iblis diciptakan dan 
ditopang oleh pikiran manusia. 

"......" 

"Sesuatu dalam pikiranmu, senpai?" tanya Tomoe. 

Itu bukan pertanyaan. Dia telah mengumpulkan kebenaran dari kesunyiannya. 

"Nah... aku hanya ingin tahu, kapan festival budaya lagi?" 

"Kau pembohong yang buruk." 

Dia rupanya tidak membeli yang itu. Tapi dia juga tidak mencoba memaksakan kebenaran 
darinya. Menghargai perasaannya tentang masalah ini. 

"Ini 3 November Hari Kebudayaan," katanya, dengan patuh menjawab pertanyaan 
palsunya. Kohai yang bagus. Cowok menyukainya karena suatu alasan. 

"Kamu tahu jam berapa kamu akan menghantui?" 

"Tidak." 

Dia menatapnya, seolah bertanya-tanya mengapa dia bertanya. 

"Biarkan aku tahu kapan kamu menyelesaikan shift." 

"Kau akan datang?" Dia tampak skeptis. 



"Kamu ingin mencoba membuatku berteriak, kan?" 

"Oh, itu pasti akan terjadi." 

Dia memberinya seringai nakal. Dan saat dia melakukannya, bel di pintu berbunyi. 
Pelanggan baru. Tomoe pergi untuk mendudukkan mereka. "Selamat datang!" dia 
dipanggil. Tidak ada jejak kesuraman sebelumnya yang tersisa. 

Senang dengan itu, Sakuta kembali bekerja sendiri. 

Sakuta mengerjakan sisa shiftnya dan memukul tepat waktu pada pukul sembilan. 
Kartunya muncul dari mesin dengan cap 21:00 di atasnya. 

"Dan kita keluar dari sini." 

Dia dengan cepat mengganti seragam servernya dan kembali ke rumah ke Kaede. 

Restoran itu terletak tepat di luar Stasiun Fujisawa, dan tempat mereka berjarak sekitar 
sepuluh menit berjalan kaki. 

Ketika dia sampai di gedungnya, dia memeriksa kotak surat sebelum melompat ke lift. Ada 
bagian dari dirinya yang masih penasaran apakah ada lagi surat dari "Shouko" yang 
mungkin muncul. 

Padahal itu kosong lagi. Hanya selebaran untuk kedai pizza. 

"Wah, jika itu datang, itu datang." 

Tidak ada gunanya menunggu sesuatu tanpa alasan untuk percaya bahwa itu akan datang. 
Ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan oleh harapan dan keinginan selain berusaha 
sangat keras. Itu semua terserah padanya . 

Menunggu hanya akan membuatnya lelah. Dia harus membuangnya dari pikirannya sampai 
sesuatu benar-benar terjadi. 

Mengatakan ini pada dirinya sendiri, Sakuta melangkah ke lift. 

Dia mencapai lantai dan membuka pintu apartemennya. 

"Selamat Datang di rumah!" 

Dan dikejutkan oleh Kaede, yang telah mengintai di samping pintu depan. 

"Eh, tentu, aku kembali..." 

Tidak dapat disangkal bahwa itu sedikit mengejutkannya. 

Kaede berlari kembali ke dalam. 



Mengapa dia begitu terburu-buru? Apakah ada sesuatu yang terjadi? 

"Dia benar-benar pulang!" dia mendengarnya berkata. 

Sepertinya dia sedang berbicara dengan seseorang. Tapi tidak ada sepatu lain di dekat 
pintu. Dan Kaede terlalu pemalu. Jika seseorang membunyikan interkom dan Sakuta tidak 
ada di rumah, dia akan mempercayakan segalanya pada mesin penjawab telepon. Bahkan 
ketika dia di rumah, yang paling bisa dia lakukan adalah melihatnya menanganinya dari 
kejauhan. Tidak mungkin dia benar-benar membiarkan seseorang masuk sendirian. 

"Kau benar, Mai!" 

Sakuta melepas sepatunya dan melangkah ke ruang tamu. Kaede sedang menelepon. Dia 
memegang gagang telepon di kedua tangan, menempelkannya di telinganya. 

Secara alami, dia tahu dengan siapa dia berbicara sekarang. 

Mai telah meninggalkan sekolah setelah bel keempat hari itu. Dia harus syuting variety 
show sore itu. Mereka pasti sudah membungkusnya. 

"Baiklah, aku akan membiarkanmu berbicara dengannya. 

Kaede mengulurkan gagang telepon padanya. 

"Mai?" 

"Selamat datang kembali." 

"Senang berada di rumah." 

"Aku memperhatikanmu dari balkonku, tetapi kamu tidak melihat ke atas." 

"Oh? Baru saja?" 

"Ya." 

"Ahhh, itu menjelaskannya." 

Inilah mengapa Kaede berdiri di pintu. 

"Bagaimana kabar Kaede?" 

Dia melirik ke arahnya. Dia---untuk beberapa alasan---senang melihatnya berbicara di 
telepon. 

"Banyak tersenyum." Jawabannya sangat literal. 



"Bagus. Senang mendengarnya." Mai terdengar lega. "Aku bilang aku punya acara itu untuk 
syuting di studio, kan?" 

"Ya." 

"Itu adalah acara bertema medis, dan episode ini semua tentang stres, jadi setelah kami 
selesai, saya bertanya kepada salah satu ahli tentang Kaede." 

Sakuta bisa menebak mengapa mereka meminta Mai tampil di acara seperti itu, mengingat 
kejadian baru-baru ini. Liputan hubungan mereka sangat intens. Mai akan dapat berbicara 
tentang tekanan mata publik secara langsung dan menarik perhatian. 

"Dia mengatakan mencoba sesuatu yang baru mungkin mengejutkan pikiran dan 
tubuhnya." 

"Aku punya firasat, ya." 

Dia bisa menjawab telepon dari seseorang selain Sakuta. Itu saja, tapi Kaede telah keluar 
dari zona nyamannya untuk mewujudkannya. Bahkan jika dia menangani tantangan 
dengan baik, itu membuat jantungnya berdebar kencang. 

Ini tidak khusus untuk Kaede. Ada berbagai macam peristiwa dan pengalaman yang bisa 
membuat Anda hancur berhari-hari. Dalam kasus Kaede, hal-hal hanya memiliki efek yang 
lebih dramatis. 

Kaede melihat Sakuta melirik ke arahnya, tetapi dia tidak bisa mendengar apa yang 
dikatakan Mai. Dia memberinya tatapan bingung. 

"Tubuh dan pikiran biasanya akan pulih pada waktunya, tetapi dia berkata dalam situasi 
seperti Kaede, pengulangan sangat penting." 

"Oh?" 

"Pengalaman baru menjadi jauh lebih baru jika Anda melakukannya berulang-ulang, 
bukan? Setelah menjadi bagian normal dari kehidupan, itu tidak akan menjadi alasan untuk 
khawatir lagi. Jadi lebih baik tidak melakukannya sekali dan berhenti." 

"Jadi itu sebabnya kamu menelepon?" 

"Ya---dan aku melihatmu pulang dari balkonku. Saya mempertimbangkan untuk 
menjalankan ini oleh Anda terlebih dahulu, tapi ... saya pikir itu akan menjadi ide yang baik 
untuk membuatnya mencoba kedua sementara kenangan dari upaya yang sukses masih 
segar. Dia tampak baik-baik saja?" 

Sejauh yang dia tahu, dia bersenang-senang. Sakuta meraih dahinya. 



Dia masih demam, tapi dia mengalaminya sepanjang hari, jadi sepertinya ini bukan 
perubahan besar. Sakuta menyandarkan telepon di antara telinga dan bahunya, meraih 
lengan Kaede, dan menyingsingkan lengan bajunya. Memar yang mengalir dari siku ke 
pergelangan tangannya masih ada, tetapi berangsur-angsur memudar selama beberapa 
hari terakhir. Sekarang itu hampir hilang. 

"Termometer," hanya itu yang dia katakan dengan lantang. Kemudian dia menirukan 
menjepit satu di bawah lengannya. 

"Oke." Dia mengambil termometer dari meja di dekatnya, memasukkannya ke dalam 
piyamanya. 

"Sejauh yang saya tahu, dia baik-baik saja. Bahkan lebih baik dari pagi ini." 

"Wah." 

Kaede memasukkan termometer ke dalam piyamanya. Mereka menunggu sebentar, dan 
kemudian berbunyi bip. Dia menariknya keluar dan menunjukkannya kepada Sakuta, 
seperti kucing yang menawarkan tangkapan. 

Tampilan digital menunjukkan 98,8 derajat. Masih sedikit lebih tinggi, tetapi pembacaan 
terendah yang dia miliki sepanjang minggu. Karena panggilan telepon terakhir langsung 
meningkatkan suhu tubuhnya, ini jauh lebih menjanjikan. 

Dia telah melakukannya tidak hanya sekali tetapi dua kali sekarang---setiap keberhasilan 
menumpuk dan meredakan kecemasan Kaede. Setiap kemenangan perlahan akan 
membangun fondasi bagi keberanian dan kepercayaan dirinya yang baru ditemukan. 

Dan semakin banyak upaya yang berhasil dia lakukan, semakin dekat mereka dengan 
tujuan akhir Kaede untuk pergi ke sekolah. Sakura ingin mempercayainya. 

Mai telah membantu memperluas perspektifnya, membelah kabut tebal yang telah 
membutakannya. 

Mereka masih tidak bisa melihat jalan, rambu-rambu jalan, atau pemandangan di sekitar 
mereka, tetapi dengan menatap kakinya dengan keras, dia merasa mereka bisa melangkah 
satu demi satu. 

Begitulah cara Kaede bergerak maju. 

"Terima kasih, Mai. Karena memikirkan dia." 

"Terima kasih kembali. Saya ikut bertanggung jawab di sini." 

Kaede menginginkannya, tetapi tindakan Mai secara langsung menyebabkan demam ini. 
Tentu saja, Mai tidak bisa membiarkannya begitu saja. Tapi itu bukan keseluruhan cerita. 
Siapa pun yang mengetahui situasi Kaede akan ragu-ragu bahkan sebelum menawarkan 



untuk membantunya berlatih berbicara di telepon. Dan melihat dia pingsan sebagai 
akibatnya akan membuatnya semakin sulit untuk mengambil langkah selanjutnya. 
Kebanyakan orang akan takut untuk melanjutkan. 

Tapi Mai memilih untuk melibatkan dirinya dengan Kaede, sepenuhnya menyadari apa 
yang dia hadapi. Fakta itu saja membuat Sakuta senang, dan bantuannya adalah sumber 
kenyamanan yang nyata. 

"Jangan memaksakan dirimu, Sakuta." 

"Mm? Apakah saya?" 

Dia tidak berharap dia menyerahkan ini padanya. 

"Melihat sesuatu seperti ini benar-benar bisa membuatmu lelah," kata Mai. 

"......" 

"Kaede mencoba untuk berubah tidak diragukan lagi adalah hal yang baik, tetapi ini 
mungkin bukan satu-satunya saat yang membuatnya demam. Saya tidak berpikir dia akan 
melewati ini tanpa cedera. Melihatnya melalui hal itu dapat membawa dampak yang lebih 
besar bagi Anda daripada mengalami kesulitan semacam itu sendiri. " 

Mai benar-benar mengerti. Ketika dia dan Nodoka bertukar tubuh, dia dengan hati-hati 
menghindari berbicara terlalu banyak, menjaga jarak yang tepat---dan itu berarti kata-
katanya mengandung banyak bobot. Kecuali benar-benar diperlukan untuk campur tangan, 
Mai menghormati keinginan Nodoka dan mengawasinya dari kejauhan. 

Semua terlepas dari kenyataan bahwa dia pasti sangat khawatir. Tidak peduli seberapa 
besar dia ingin mengatakan sesuatu, dia memilih untuk menahan diri, percaya bahwa itu 
akan lebih baik untuk Nodoka. 

"Aku akan baik-baik saja," katanya. 

"Betulkah?" 

"Jika itu menjadi sulit, aku hanya akan membuatmu memanjakanku." 

"Yah, jika hanya itu yang diperlukan ..." 

Dia mengira dia akan marah padanya, tetapi ternyata dia ada di dalamnya. 

"Betulkah? Kamu keren dengan itu?" 

"Kau adalah pacarku. Mengapa saya tidak?" 

Ada nada nakal dalam suaranya. Suara itu menggelitik telinga Sakuta. 



"Wow, aku ingin datang sekarang." 

"Tidak. Aku akan mandi." 

"Itu hanya membuatku ingin datang lebih banyak." 

"Tidak hari ini. Saya pikir Kaede punya lebih banyak berita untuk Anda. " 

"Dia melakukannya?" 

Kedengarannya seperti Kaede telah mengisi Mai dengan sesuatu. 

"Kamu harus mendengarnya darinya." 

"Hah." 

Dia tidak tahu apa itu. 

"Selamat malam." 

"Oh, benar, selamat malam," katanya, murni refleks. 

Dia menutup telepon. Mai pergi untuk menikmati mandinya. Dia mengambil waktu sejenak 
untuk membayangkan itu dan kemudian meletakkan kembali teleponnya. 

Saat dia melakukannya... 

"Sakuta! Saya melakukannya!" Kaede mencondongkan tubuh ke depan, hampir meraihnya. 

Dia memegang buku catatannya di dadanya lagi. 

"Senang mendengar." 

"Dia!" 

"Hebat, tapi... apa yang kamu lakukan?" 

"Ini!" 

Kaede menyenandungkan keriuhan dan membuka buku catatan untuk dilihatnya. 

Dia membaca halaman dari atas ke bawah. 

1. Berubah menjadi pakaian yang lucu. (Lucu itu penting!) 

2. Istirahat sejenak. 

3. Pindah ke pintu depan. 



4. Istirahat sejenak. 

5. Kenakan sepatu. 

6. Istirahat sejenak. 

7. Fuse ke punggung Sakuta. 

8. Mengisi energi Sakuta. 

9. Lalu melangkah keluar bersama Sakuta. Jika aku pingsan, minta Sakuta membawaku 
kembali ke dalam (gaya putri!). 

Dia tidak yakin bagian mana yang harus dia tanggapi terlebih dahulu. 

Paling tidak, ini jelas merupakan strategi untuk pergi keluar, tapi...ada banyak hal di sini. 

"Aku bahkan membuat rencana cadangan jika terjadi kesalahan!" 

"Hm, itu penting." 

"Sangat!" 

Sepertinya sangat mungkin dia akan berakhir dengan dia tersandang di lengannya seperti 
seorang putri. 

"Itu sempurna!" kata Kaede. Dari mana datangnya kepercayaan diri ini? Itu adalah misteri 
abadi, tapi dia senang melihatnya begitu termotivasi. Dengan mengingat hal itu, dia 
menahan protes apa pun. Mai baru saja berbicara dengannya tentang pentingnya 
mengawasi upaya Kaede. 

Dia melihat banyak potensi masalah di sini, tapi... 

"Strategi yang sempurna," katanya, memberikan persetujuannya. 

"Tanpa cela!" 

Senyumnya tidak menunjukkan tanda-tanda keraguan sama sekali. Murni dan tidak 
bersalah. Menatap senyum itu, Sakuta mulai diam-diam mempertimbangkan bagaimana 
agar Mai menghiburnya sesudahnya. 
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Sabtu berikutnya, demam Kaede akhirnya hilang. 

Sebuah batu padat 97,7 derajat. Memar di lengannya juga hilang. Syukurlah. 



Sakuta memiliki ujian tengah semester selama tiga hari pertama minggu ini, jadi selama 
akhir pekan, Mai membantunya belajar. Ketika dia datang, dia datang dengan setumpuk 
pakaian bekas dan mengubah Kaede menjadi boneka dandanannya sendiri. 

Ini semua adalah bagian dari rencana induk Kaede. 

Langkah pertama di buku catatannya. 

1.  Berubah menjadi pakaian yang lucu. (Lucu itu penting!) 

Mai membantu mewujudkan ini. 

Atau lebih tepatnya, Mai menghabiskan sebagian besar akhir pekannya dengan bersenang-
senang dengan Kaede dengan memberikan penampilan barunya. Terus terang, dia tidak 
menghabiskan cukup waktu dengan Sakuta. Bahkan jika dia mencoba berbicara dengannya, 
dia hanya berkata, "Bagaimana mungkin aku bisa berhenti sekarang?" Dan ketika dia 
memberinya waktu sejenak, memeriksa studinya sepertinya hanya renungan. 

Nodoka datang bersamanya dan tampak agak cemburu. "Man, saya berharap saya bisa 
mencoba semua barang lamanya," katanya. 

"Dia tidak memberimu?" kata Sakuta. 

"Tidak cocok. Aku tidak cukup tinggi." 

"Tipe tubuh yang salah juga," gumamnya, cemberut pada soal matematika. 

"Apakah itu penggalian di payudaraku?" 

"Apakah pria biasanya pergi ke sana?" 

" Kamu bukan pria biasa." 

Poin yang adil. Sakuta telah berbicara tentang payudaranya, tetapi dia memilih untuk 
mengaburkan. Kaede juga tidak benar-benar terisi di sana, tapi karena dia hampir setinggi 
Mai, banyak pakaian yang pas. 

Akhir pekan itu menandai peningkatan nyata dalam kekuatan gadis di kediaman 
Azusagawa. 

"Jika Anda terjebak pada itu, saya dapat membantu?" kata Nodoka, mengintip dari balik 
bahunya. 

"Mai bilang dia akan mengajariku." 

"Dia jelas tidak melakukan apa-apa selain mendandani Kaede hari ini." 

"Kurasa aku bisa puas denganmu, Toyohama." 



"Jika kamu akan bertindak seperti itu, aku tidak membantu." 

"Kejam." 

"Aku harap kamu gagal." 

"Yang akan dilakukan hanyalah membuat Mai sedih." 

Nodoka memelototinya dengan marah. 

Tetapi setelah satu menit, dia berkata, "Gunakan yang ini." 

Dia mengambil pensil mekanik dan menyodok formula di buku teks, seperti ini adalah rasa 
sakit yang luar biasa. Dia juga menulis masalah yang sama agar dia berlatih dan memujinya 
ketika dia melakukannya dengan benar. 

"Lihat, Sakuta, kamu bisa melakukannya jika kamu mencoba." 

"Bukankah itu benar untuk semua orang?" 

"Apakah kamu harus bersikap sinis tentang segalanya ?" 

Berkat bimbingan belajar di rumah sang idola, dia bisa menjawab semua soal ujian dengan 
mudah. 

"Terima kasih, Profesor Nodoka." 

Mungkin seluruh hal yang terpelajar-idola memiliki beberapa manfaat. 

Sementara dia sibuk mengerjakan ujiannya, Kaede mulai mengenakan pakaian yang 
diberikan Mai di sekitar rumah. Ini adalah bagian dari persiapan terakhirnya sebelum pergi 
keluar. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam ruangan dengan piyama, jadi 
dia ingin membiasakan diri dengan pakaian asli terlebih dahulu. 

Itu adalah hal kecil, tapi ada gunanya menyelesaikan rintangan kecil seperti ini. 

Mengenakan pakaian biasa membuat Kaede merasa berbeda. Dia memiliki postur tubuh 
yang jauh lebih baik daripada saat dia mengenakan piyama panda. Sepertinya dia selalu 
dalam perilaku terbaiknya. 

Setelah seharian seperti itu, dia berkata, "Itu sangat melelahkan!" dan segera pergi tidur 
sekitar pukul delapan. 

Tapi keesokan paginya dia langsung kembali ke sana, resah tentang apa yang harus 
dikenakan hari itu dan jelas menikmati dirinya sendiri. 

"Dia memberimu begitu banyak sehingga kamu tidak bisa memutuskan?" 



"Dia memberiku banyak!" 

Pasti ada banyak barang baru yang tidak dia kenali di gantungan di kamar Kaede. Sakuta 
adalah orang yang membawa seikat pakaian dari kondominium Mai, bergaya Sinterklas, 
jadi dia tahu itu cukup banyak, tetapi dia tidak menyadari bahwa dia menyimpan 
semuanya . 

"Sebaiknya kita berterima kasih padanya dengan benar." 

"Ya! Aku akan memberitahunya berulang kali!" 

Mai telah menelepon Kaede hampir setiap hari, membantunya membiasakan diri dengan 
telepon. Dan Kaede menggunakan itu untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. 

"Mai, terima kasih banyak! Saya sangat senang!" 

Dan kemudian hari ketiga dan terakhir ujian tengah semester tiba. Dia sangat siap untuk 
setiap mata pelajaran. 

Dan Kaede juga siap untuk pergi keluar. 

Sakuta telah melihatnya datang, tetapi operasi itu dimulai pada malam ujiannya selesai. 

Dia pulang kerja dan menemukan Kaede menunggunya. 

"Aku ingin pergi ke luar sekarang," katanya. 

Sakuta melepas satu sepatu, tetapi dia memakainya kembali. Dia meletakkan tasnya di 
dekat pintu masuk. 

"Baiklah, ayo pergi," katanya, tidak ragu-ragu sedetik pun. 

"Ya! Ayo!" 

Tidak ada waktu seperti sekarang. Jika dia sudah siap, maka tidak ada alasan untuk 
membiarkan kesempatan ini berlalu. Ini adalah tembakan terbaik yang mereka miliki. 
Tidak masalah bahwa ujian telah membuatnya lelah atau dia baru saja keluar dari shift dan 
merasa sangat mengantuk. 

"Langkah pertama adalah berganti pakaian yang lucu, kan?" 

Kaede sedang berdiri di keset, tepat di atas tempat sepatu. Dia melihat ke atas. Dia 
mengenakan salah satu pakaian yang diberikan Mai padanya. Gaun lengan panjang dengan 
lekukan lembut di atasnya. Warna natural, namun motif kotak-kotak yang modis di bagian 
rok. Itu datang tepat di bawah lutut. Ada topi rajut dengan penutup telinga di kepala Kaede. 
Dia pernah melihat pakaian seperti ini di TV. Rupanya, itu disebut tampilan gadis mori . 



Dia pikir itu sangat cocok untuk kepribadian Kaede yang pendiam. 

"Aku sudah berganti pakaian yang lucu!" 

Dia sepertinya juga menyukainya. 

"Dan kamu istirahat sebentar?" 

"Aku mengambil yang sangat lama." 

"Lalu selanjutnya adalah sepatu." 

Melanjutkan ke langkah berikutnya dalam rencananya, dia membuka lemari sepatu. Dia 
memilih sepasang cokelat yang akan cocok dengan pakaiannya dan meletakkannya di 
depannya. 

Kaede duduk di tangga dan mengambil sepatu. Butuh sedikit, tapi dia berhasil 
mendapatkan keduanya. 

Tapi ketika dia berdiri, dia terus gelisah. 

"Terlalu ketat?" 

Dia sudah lama tidak memakai sepatu, jadi ada kemungkinan besar ukurannya telah 
berubah. 

"Rasanya benar-benar berbeda," katanya. 

Kaede belum pernah keluar sejak mereka pindah ke sini. Mengenakan sepatu akan menjadi 
sensasi baru. 

Dia merentangkan tangannya sedikit dan menarik napas dalam-dalam. Satu, dua, tiga 
berturut-turut, dan kemudian dia menatap Sakuta. Dia sudah siap. 

"Sekarang aku harus menyatu dengan punggungmu." 

"Bisakah Anda menjelaskan cara kerjanya?" 

"Seperti ini! Tepat melawanmu!" 

Dia membuat gerakan menempel. 

"Oke." 

Dia tidak benar-benar, tapi dia pikir membuatnya menjelaskan lebih lanjut akan 
mengurangi antusiasmenya. Sepertinya hal yang Anda pikirkan dengan melakukannya. 
Tidak masalah apa arti sebenarnya dari "menyatu". 



Sakuta berbalik, memunggungi Kaede. 

Seperti yang dia katakan, dia muncul di belakangnya dan memeluknya. Memeluknya erat-
erat dari belakang. 

"Kami tetap sedekat ini sepanjang jalan?" Dia bertanya. 

Rasanya seperti dia akan menempatkannya di suplex. 

"Sepanjang jalan." 

Suara Kaede teredam, wajahnya terkubur di punggungnya. Apakah dia mendengar sedikit 
getaran di dalamnya? 

Dadanya menempel di punggungnya, dan dia pasti bisa merasakan jantungnya berdebar 
kencang. Itu jelas berdetak jauh lebih cepat daripada miliknya. 

Mereka tetap seperti itu, tidak bergerak, selama tiga menit penuh. 

"Eh, Kaede." 

"Ya?" 

"Apakah ini bagian di mana kamu mengisi energi Sakuta?" 

"Saya berada di lima puluh persen." 

"Berapa menit lagi?" 

"Lima." 

Dia sangat tegas dalam hal itu. 

Sepertinya yang terbaik adalah mengikuti jejaknya. 

Jadi dia berdiri di sana dengan saudara perempuannya menempel padanya selama lima 
menit lagi. 

Di tengah jalan, dia tidak bisa tidak mulai bertanya-tanya apa yang dia lakukan, tetapi dia 
memutuskan untuk tidak khawatir tentang hal itu. Beberapa hal sebaiknya tidak 
dipikirkan. 

Dia mengusir pikiran itu dari benaknya, dan lima menit berlalu. 

"Kaede, bagaimana kabar kita?" 

"B-lima menit lagi." 



"Jika kamu takut, kita bisa berhenti di sini untuk hari ini." 

Sakuta merasa gemetarannya semakin parah semakin lama mereka berdiri di sini. 

"Kami memakai sepatu Anda, jadi kami bisa menyebutnya sukses." 

"T-tidak!" 

Suaranya bergetar, tetapi dia menolak untuk mundur. Menempatkan wajah berani pada 
ketakutannya. 

"Saya takut!" 

Dia tahu itu. Itulah mengapa dia mengusulkan retret strategis. 

"Aku takut untuk terus menjadi seperti aku." 

"......" 

Mungkin dia salah tentang mengapa dia takut. 

"Ketika saya berpikir saya mungkin tidak akan pernah berubah, saya takut." 

"Ah." 

"Saya suka berada di rumah! Saya tidak punya masalah tinggal di sini dengan Nasuno. Pergi 
ke luar menakutkan. Sangat menakutkan, tapi ... tidak bisa keluar sama sekali bahkan lebih 
menakutkan. " 

Suaranya parau, seperti dia hampir tidak bisa mengeluarkan kata-kata. 

"Ya. Mungkin ini." 

Yang bisa dia lakukan hanyalah mempercayainya. 

Dia tidak akan memberitahunya bahwa dia mengerti bagaimana perasaannya. Dia tidak 
bisa mengatakan itu, tapi dia tahu bagaimana hal-hal bisa menjadi lebih menakutkan 
semakin lama Anda menghindari berurusan dengan mereka. Dia mencoba melarikan diri 
dari masalahnya sendiri dan tahu itu hanya memperburuk keadaan. 

Itu adalah hal kecil, tapi itu seperti kegelisahan khusus yang datang dengan meledak 
belajar tepat sebelum ujian. Tidak belajar memang lebih mudah, tapi bukan berarti 
melakukan hal lain akan benar-benar menyenangkan dengan sesuatu yang akan datang 
dalam waktu dekat. 

Itu seperti itu, kecuali jauh lebih buruk. Kecemasan itu jauh lebih kuat. Dan Kaede merasa 
seperti itu hanya berada di rumah. 



Ini adalah sumber gemetarnya. Dari denyut nadi balapnya. Takut terjebak seperti ini 
selamanya sangat menyiksa. 

Dan satu-satunya cara untuk membebaskan dirinya dari itu adalah dengan memenuhi 
keinginannya untuk pergi keluar. 

"Kaede, aku membuka pintu." 

Dia memaksanya sedikit, tapi dia merasa Kaede butuh dorongan sekarang. 

"O-oke." 

Dia tidak menghentikannya. Tidak meminta untuk menunggu. 

Dia bisa merasakan jantungnya melompat. Dia ditekan begitu erat ke arahnya, detak 
jantungnya terasa seperti detak jantungnya sendiri. 

Sakuta sendiri cukup tegang. 

Tapi dia meraih kenop pintu, tidak berhenti. Dia diam-diam memutar kenop dan perlahan 
mendorong pintu terbuka. Udara luar mengalir deras. Dia yakin Kaede juga merasakannya. 

"Selesai." 

"Jadi sekarang sudah buka." 

Dia menurunkan sumbatnya, menjaga pintu tetap di tempatnya. 

"Kaede, pertanyaan untukmu." 

"Oke." 

"Bisakah kamu melihat sesuatu?" 

Berdasarkan posisi kepalanya di punggungnya, dia mungkin tidak bisa. Dia terlalu dekat. 
Dia bisa merasakan kehangatan napasnya, jadi dia pasti masih membenamkan wajahnya 
dalam-dalam. 

"Aku sangat takut mataku tertutup, jadi aku tidak bisa melihat apa-apa." 

"Benar, mengerti." 

Itu bahkan bukan masalah posisi kepala, kalau begitu. Jika matanya tertutup, dia tidak 
mungkin melihat apa-apa. Kaede telah membuat rencana ini dengan asumsi bahwa 
matanya akan tertutup sepanjang waktu. Dia benar-benar yakin akan hal itu. 

"Kalau begitu, ayo maju perlahan." 



Untuk keluar dari pintu, mereka harus mengambil langkah kecil. 

Lengan Kaede mengencang, menariknya ke belakang. 

"S-Sakuta." 

"Apa?" 

"Apakah kita sudah di luar?" 

"Masih di pintu." 

Dia mengambil langkah kecil lagi. 

Kaki Kaede mengikuti. 

"Sekarang kita di luar?" 

"Tidak terlalu." 

Dia mengambil langkah lain. Begitu juga dia. 

Satu lagi. Kaki Kaede terseret bersamanya. 

Setiap langkah yang mereka ambil, kakinya semakin berat. Seolah-olah dia mencoba 
menghentikannya untuk pergi lebih jauh. Lengannya semakin erat, dan dia gemetar begitu 
keras sehingga dia juga. 

"Hampir sampai, Kaede." 

"T-tunggu!" 

Gemetarnya semakin parah. Tidak ada tanda-tanda akan mereda. 

"U-um!" 

Dia tahu apa yang akan dia katakan sebelum dia mengatakannya. 

"Aku---aku tidak bisa! Ini terlalu banyak. Saya tidak bisa mengambil langkah lain." 

Getarannya menjadi lebih kuat. 

"Jangan khawatir. Aku juga tidak akan pindah." 

"Kita harus berhenti. Saya tidak layak pergi ke luar, tidak untuk satu dekade lagi!" 

"Saya tidak berpikir itu akan memakan waktu satu dekade, tetapi saya pikir Anda sudah 
melakukan cukup untuk hari ini." 



"Tidak, aku bodoh." 

Dia menempelkan dahinya ke punggungnya. 

"Untuk hari ini, kamu harus mandi santai, dan kita bisa mencobanya lagi lain kali." 

"O-oke ..." Dia terdengar sedih. 

Dia merasakan panasnya mengelupas dari punggungnya. Sesaat kemudian... 

"T-tunggu...," kata Kaede, bingung. 

"Apa?" katanya, berpura-pura tidak menyadarinya. 

"K-kami..." Dia terdiam. 

Kaede menatap kakinya dan kemudian ke Sakuta. 

Satu pandangan sekilas ke sekeliling mereka membuatnya jelas. 

"Sakuta, kita..." 

"Di luar." 

Ya. Kaede sudah keluar dari pintu. 

Hanya satu langkah di luar itu. Pintu itu masih ditopang terbuka lebar. Tapi Kaede berdiri 
dengan kedua kakinya sendiri, beberapa inci dari apartemen. Ini adalah fakta yang tidak 
salah lagi. 

"Kau menipuku!" dia berkata. 

"Ya." 

Dia telah menggunakan prinsip yang sama seperti menyuruh seseorang mengendarai 
sepeda tanpa roda latihan. Begitulah cara dia belajar mengendarai sepeda ketika dia masih 
kecil. Ayah mereka telah memegang sepeda tegak sampai dia bisa menjaga keseimbangan 
di atasnya. Kaede terus berkata, "Jangan lepaskan, jangan lepaskan!" dan dia terus berkata, 
"Aku tidak akan, aku tidak akan melakukannya," tapi dia sudah melepaskannya. Dan ketika 
dia mengayuh, dia menyapu ke depan tanpa dia meletakkan jari di atasnya. 

Itu mudah jika Anda tidak tahu. 

Kaede agak terlalu pemalu dan cenderung membesar-besarkan masalahnya. 

Tapi Kaede bisa melangkah keluar selama dia tidak tahu apa yang dia lakukan. 

Dia hanya tidak memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya sendiri. 



Dan kebohongan kecil ini akan membantu memberinya kepercayaan diri itu. 

"Aku---aku..." 

Dia bergoyang dan duduk dengan berat. 

Kejutan telah menjatuhkan kakinya dari bawahnya. Wajahnya kusut, dan dia mulai 
menangis. 

Kaede meraung seperti anak kecil yang terkejut. 

"W-whoa, Kaede ?!" 

Sakuta tidak mengharapkan ini, dan itu mengguncangnya. 

"Wahhhh!" dia menangis. 

"Maaf, aku seharusnya tidak berbohong," katanya, berjongkok. Dia membelai rambutnya 
dan mengusap kepalanya. 

Dia melingkarkan lengannya di sekelilingnya. 

"Wahhh... Kamu... Sakuta, kamu hanya..." 

"Ya, aku minta maaf." 

"Tidak tidak..." 

Dia mengatakan itu beberapa kali lagi, tidak bisa memikirkan kata lain. 

"Tidak, apa?" 

Isak tangisnya hampir seperti cegukan, tapi dia berusaha menahan air matanya. Tanpa 
banyak keberhasilan. Dia tidak bisa mengeluarkan kata-kata. 

"Aku... Wahhhh..." 

"Mm." 

"Aku diluar..." 

"Mm." 

"Saya sangat senang saya pergi ke luar. Wahhhhh!" 

Banjir air mata baru keluar darinya, dan Sakuta menggosok hidungnya, melawan air 
matanya sendiri. 
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Beberapa hari berikutnya diisi dengan hal-hal baik. 

Setelah berhasil satu langkah di luar, dua hari kemudian Kaede berhasil mencapai lift, dan 
empat hari kemudian ke pintu depan gedung. 

Setiap kesuksesan baru membuatnya demam pada hari berikutnya dan dengan memar 
baru di lengan dan kakinya. Tapi Kaede akan pulih setelah istirahat sehari, dan kemudian 
dia mengumumkan dirinya siap untuk menjelajah lebih jauh dengan senyuman. 

Setiap kemajuan membantu membangun kepercayaan dirinya. 

Senyum Kaede memperjelas hal itu. 

Dua hari yang lalu, mereka pergi ke rumah Mai untuk makan malam. Kemarin, mereka 
pergi jauh-jauh ke taman. 

Tak satu pun dari hal-hal ini yang mungkin terjadi tanpa Sakuta menemaninya, tetapi dia 
sekarang berjalan di bawah kekuatannya sendiri, melihat lurus ke depan. 

Orang asing masih menakutkan. Jika mereka melewati penghuni gedung di aula atau 
bertemu orang yang lewat di alam liar di luar, dia akan menjadi sangat tegang. Jika mata 
mereka benar-benar bertemu, dia akan mengerut dan meminta untuk segera pulang. 

Tanpa gagal, pertemuan itu selalu menghasilkan demam dan memar baru. 

Jadi Sakuta tidak dapat merayakan tanpa syarat. Situasi ini membutuhkan pemantauan 
ketat. Tetapi juga benar bahwa Kaede ingin pergi keluar, dan dia berhasil melakukan 
perjalanan yang lebih lama setiap kali. 

Hanya itu yang diperlukan untuk membuat Sakuta bahagia. Dia sadar bahwa dia mungkin 
agak terlalu pusing. Terus terang, dia sedang dalam suasana hati yang dia harap semua 
orang di sekitarnya juga bisa merasakannya. 

Dan itu semua karena Kaede. 

Jumat, 31 Oktober. 

Setelah kelas berakhir, Sakuta mampir ke lab sains untuk berbagi kegembiraannya. 

Dia berencana memberi Rio laporan lengkap tentang kemajuan Kaede, apakah dia tertarik 
atau tidak. 

Dia bermonolog selama sepuluh menit, dan ketika dia akhirnya menarik napas, hal pertama 
yang dikatakan Rio adalah... 



"Azusagawa, kamu telah menambahkan kompleks saudara perempuan ke daftar 
pencapaian cabulmu." 

"Hampir." 

Istilah itu sangat terkait dengan orang lain di benaknya. Nodoka memiliki lebih dari cukup 
kompleks saudara untuk dilalui. 

"Untuk anak laki-laki seusiamu, berbicara sebanyak ini tentang saudara perempuan yang 
dua tahun lebih muda pasti dapat didiagnosis." 

"Menurutmu?" 

"Fakta bahwa kamu bahkan tidak menyadarinya adalah bukti." Rio menghela nafas. 
"Meskipun keadaan yang berlaku membuatnya agak tidak dapat dihindari." 

"Ya." 

Bagaimanapun, Kaede, dari semua orang, pergi keluar. Dan atas kehendaknya sendiri untuk 
boot. Dia menetapkan tujuan, menyusun strategi, dan menariknya. Kakak macam apa dia 
jika dia tidak bahagia untuknya? Hanya iblis atau monster yang akan merasakan hal lain. 

"Jadi, uh... bagus untuknya. Maksudku itu." 

"Kamu harus datang. Dia ingin bertemu denganmu lagi." 

"Betulkah?" 

"Dia bilang itu luar biasa bagaimana kamu tahu segalanya." 

Selama liburan musim panas, Rio akhirnya tinggal di tempat Sakuta untuk sementara 
waktu dan memiliki cukup banyak kontak dengan Kaede. Saat membantunya belajar, Rio 
telah memberi tahu dia banyak fakta sains yang menarik. 

"Jika aku menginginkannya, maka," kata Rio, bertindak jauh. Tapi dia bisa melihat senyum 
terbentuk di sudut bibirnya. 

Rio telah menulis sesuatu di catatan tempel selama ini. Setelah selesai, dia mengupasnya 
dan menempelkannya di panel yang dia taruh di meja lab. 

"Pameran untuk festival budaya?" 

Saat itu tanggal 31 Oktober. Festival budaya libur tiga hari. Setiap kelas berebut untuk 
bersiap-siap. 

"Jelas sekali." 



Panel berukuran poster adalah deskripsi rinci tentang hasil eksperimennya. Dia 
menggunakan catatan tempel sebagai headline. 

"Letakkan ini di rak belakang," katanya, menyerahkannya padanya. 

"Kena kau." 

Dia berdiri, membawanya ke belakang, dan meletakkannya di tempat yang dia katakan. 

"Lima inci ke kanan." 

Bagaimana menuntut. 

"Itu di luar pusat." 

"......" 

Dia meluruskannya. 

"Cukup baik," katanya. 

Sedikit kesal dengannya, dia kembali ke tempat duduknya. 

"Terima kasih," katanya dan menyelipkan secangkir kopi di atas meja lab. Dalam gelas 
biasa. Ini lebih dari cukup untuk membuatnya lupa mengapa dia kesal. 

Saat dia membasahi tenggorokannya dengan ekstrak hitam pahit, dia melihat sekeliling lab. 
Ada beberapa panel yang menggambarkan laporan eksperimen di sepanjang dinding, 
mungkin total dua puluh. Rio adalah satu-satunya anggota Klub Sains, jadi ini adalah 
jumlah pekerjaan yang mengesankan. 

Dia mengatakan sebanyak itu, tetapi Rio hanya menjawab, "Ketika hanya ada satu anggota, 
kebutuhan akan hasil semakin besar." 

Dia pernah mendengar sebelumnya bahwa klub itu terus-menerus di ambang penutupan. 
Biasanya, klub membutuhkan minimal lima anggota. Klub Sains adalah salah satu klub yang 
sudah ada sebelumnya di mana keanggotaannya telah berkurang dan sekarang hampir 
tidak bertahan. 

"Orang-orang datang melihat ini?" 

Sejujurnya, sepertinya itu bukan hal yang disukai anak-anak sekolah menengah. Tentu 
tidak dalam pergolakan kemeriahan festival budaya. Itu berbau akademisi. 

Dan lokasi lab sains juga menjadi masalah. Itu jauh di ujung lorong, jadi akan sulit untuk 
mengandalkan lalu lintas pejalan kaki yang tidak disengaja. 

"Beberapa orang datang tahun lalu." 



"Salah satunya adalah Kunimi?" 

"Dia adalah satu-satunya yang membaca setiap panel." 

"Dia kadang membuatku gila." 

"Oh?" 

"Semua yang dia lakukan sangat menawan." 

"Tidak memperdebatkan yang itu." 

"Tentu saja." 

"Tapi kaulah yang tinggal paling lama." 





 



"Ya?" 

"Aku tahu kamu ingat." 

"......" 

"Yah, dalam kasusmu, itu lebih seperti kamu tidak punya tempat lain." 

Untuk seseorang yang dikucilkan di dalam kelasnya sendiri, dan yang tidak punya teman 
untuk diajak jalan-jalan, apa yang bisa dilakukan di festival budaya? Menurutnya, praktik 
pendidikan seharusnya lebih mengakomodasi siswa dengan kebutuhan sosial yang 
berbeda. Penting untuk belajar bagaimana menangani kerja kelompok dan kegiatan 
komunal, tetapi terkadang cara terbaik untuk bersikap kooperatif adalah mengetahui 
kapan harus menjauh. 

"Tapi kamu menantikannya tahun ini, kan?" 

"Mm?" 

"Kau punya Sakurajima." 

"Ya, tapi itu hanya akan menarik perhatian yang tidak sehat." 

"Setelah kamu mengajaknya keluar di depan seluruh sekolah, tiba-tiba itu menjadi 
masalah? Dan setelah dia membicarakan hubunganmu di televisi? Saya akan berpikir Anda 
mati rasa untuk itu sekarang. " 

"Tapi foto-foto itu kabur." 

Bukan yang online, ingatlah... 

"Benar, berbicara tentang Sakurajima..." 

"Apa?" 

"Dan karena kamu berurusan dengan Kaede... Kamu sudah memberi tahu Sakurajima?" 

Seluruh nada suara Rio telah berubah. Dia memberinya tatapan muram melalui bingkai 
kacamatanya. Kekhawatirannya untuknya terlihat jelas. 

"Tentang apa?" 

"Tentang Kaede. Seluruh cerita itu." 

Bobot yang dia berikan pada kata-kata itu membuatnya sangat jelas apa yang dimaksud 
Rio. 

"......" 



"Jadi kamu belum." 

"Saya pikir lebih baik untuk menjaga hal-hal seperti sekarang." 

"Yah...mungkin kau benar. Jika dia tahu, dia mungkin akan mulai memperlakukanmu secara 
berbeda." 

"Mai mungkin masih akan bertindak secara alami, tapi ..." 

Mai adalah seorang aktris profesional dengan pengalaman seumur hidup. Jika dia ingin 
berbohong, Sakuta tidak akan pernah melihatnya. 

"Aku akan memberitahunya ketika saatnya tiba." 

"Oke. Lalu kita akan berhenti di situ. " 

"Tapi terima kasih sudah khawatir." 

"Aku tidak ingin kamu datang kepadaku ketika kamu bertengkar, itu saja." 

Sakuta tertawa, tetapi dia benar-benar tidak tahu apakah Rio bercanda. 
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Suhu turun dengan cepat saat November tiba. Rasanya musim dingin hampir tiba. 

Setiap siswa mengenakan blazer seragam mereka sekarang, dan para atlet juga 
mengenakan jaket olahraga mereka. 

Daun-daun di taman itu belum lama ini menghijau, tapi sekarang sudah berubah menjadi 
warna musim gugur. Dedaunan di pohon gingko dan zelkova yang terlalu bersemangat 
sudah mulai berguguran ditiup angin dingin. 

November 3. Hari Kebudayaan. 

Dan hari festival budaya SMA Minegahara. 

SMP Shouko datang, jadi dia mengajaknya berkeliling sekolah. 

"Anda benar -- benar bisa melihat laut dari jendela," katanya, terdengar sangat terkesan. 
"Alangkah baiknya jika saya bisa hadir di sini." 

Bit terakhir ini tidak dicentang. Itu memukul Sakuta cukup keras. Dia sangat menyadari 
bahwa dia memiliki kondisi jantung yang serius. Para dokter tidak memberinya waktu 
lama untuk hidup. Sudah menjadi pertanyaan terbuka apakah dia akan menyelesaikan 
SMP. 



"Oh, aku yakin aku akan menghabiskan begitu banyak waktu menatap ke luar jendela, aku 
tidak pernah memperhatikan di kelas." 

Shouko tertawa. Tidak ada jejak tragedi di wajahnya. Dia membayangkan dirinya di sekolah 
menengah, dengan senyum sepenuh hati. 

"Itu yang saya lakukan. Saya tidak pernah mendengarkan guru dan saya baik-baik saja." 

"Kamu harus benar-benar memperhatikan," tegurnya, seperti seorang kakak perempuan. 

"Ya," katanya. "Saya tahu di mana saya ingin kuliah, jadi sudah saatnya saya mulai bekerja." 

"Kamu tahu? Oh...bahkan jika aku bisa lulus ujian Minegahara, kamu sudah pergi." 

Dia tampak kecewa sesaat. 

"Dengan asumsi saya tidak akan ditahan setahun." 

"S-Sakuta! Kamu harus lulus." Dia tiba-tiba menjadi sangat intens. Pasti tidak terdengar 
seperti lelucon. 

Dia juga menghabiskan beberapa waktu berjalan-jalan dengan Mai, mampir ke rumah 
hantu Tomoe dan teriakan palsu, melihat-lihat pameran Rio, dan biasanya menghabiskan 
waktu. 

Tomoe khawatir tentang suasana hati yang buruk di kelasnya, tetapi dengan bantuan 
teman-temannya, mereka berhasil melewatinya dengan baik. 

"Masih ada beberapa ketegangan, jadi ini perbaikan sementara, tapi..." 

"Semua ketegangan di kelasku berpusat pada diriku, jadi kamu hanya melakukan pesolek 
sebagai perbandingan." 

"Kedengarannya buruk." 

"Persis seperti yang dikatakan pacar Kunimi saat mereka merencanakan pasar loak." 

"Kamu benar-benar sesuatu, senpai." 

"Menurutku yang pantas mendapat pujian seperti itu adalah pacar Kunimi. Butuh banyak 
nyali untuk mengatakan hal seperti itu di depan seseorang." 

"Luar biasa kamu bisa memprovokasi teman sekelas untuk pergi sejauh itu." 

Perdebatan verbalnya dengan Tomoe berakhir seri. 



Satu-satunya hal lain yang perlu diperhatikan adalah ketika dia terlibat dalam sedikit 
masalah yang berasal dari kontes kecantikan yang diadakan oleh klub-klub olahraga secara 
bergantian setiap tahun. Ketika itu berakhir, pada dasarnya sama dengan tahun lalu. 

Dan dengan festival yang datang dan pergi, sekolah kembali normal, tanpa efek samping 
yang terlihat. 

Band-band disatukan pada menit terakhir dengan harapan membuat gadis-gadis bubar 
dengan cepat. Beberapa pasangan yang terhubung selama kegembiraan tampaknya 
membuatnya berhasil, tetapi hanya itu saja. 

Setelah seminggu, tidak ada yang menyebut festival budaya. Mereka punya hal baru untuk 
dibicarakan. Itu adalah usia di mana komedian yang menarik perhatian dilupakan dalam 
tiga bulan. 

Sakuta menghabiskan waktu seperti biasa, membantu Kaede dengan pelatihannya. 

Sepuluh hari memasuki bulan November, jangkauan Kaede berkembang pesat. Dia berhasil 
sampai ke Stasiun Enoden Ishigami hanya satu hari sebelumnya. Stasiun Fujisawa lebih 
dekat, tetapi mereka menghindarinya---tiga jalur melewati stasiun itu, dan itu adalah 
tempat yang besar, dengan terlalu banyak orang yang keluar masuk. 

Saat mereka melihat kereta api memasuki Stasiun Ishigami, Kaede berkata, "Jika kita naik 
itu, bisakah kita mencapai air?" 

Dia terdengar terkesima oleh prospek itu. 

"Kita dapat." 

"Saya ingin melihat laut!" 

"Kau ingin pergi?" 

"T-hari ini aku sudah siap untuk pulang." 

Matanya sebentar bertemu dengan seorang penumpang yang turun, dan dia tiba-tiba 
mencengkeram lengan Sakuta. 

"Tentu saja." 

Mereka berbalik. Tapi Sakuta merasa yakin Kaede akan melihat laut terlalu lama. 

Dan dia benar. 

Enam hari kemudian. 16 November. Minggu. Hari yang cerah. 



Sakuta dan Kaede menaiki Enoden di Stasiun Ishigami. Mobil itu bahkan lebih kosong dari 
yang dia duga. 

Mereka sedang menuju musim dingin sekarang, jadi mungkin perdagangan turis bergerak 
menjauh dari Enoshima dan pantai-pantai di dekatnya. 

Dia dan Kaede menemukan kursi kosong dan duduk. 

Bahkan saat duduk, dia tetap terkunci di lengannya. Dia mengawasi wanita paruh baya di 
seberang mereka dan sekelompok mahasiswi di dekat pintu, sama waspadanya dengan 
hewan yang ketakutan. 

Dia secara tidak sengaja bertemu mata seseorang dan bertanya pada Sakuta, "Apakah 
mereka pikir aku aneh?" 

Dia mendengar pertanyaan ini hampir setiap kali mereka keluar. Kaede sangat 
memperhatikan penampilan yang mereka dapatkan. 

"Kamu baik-baik saja." 

"Tapi semua orang terus memberi kami tatapan hangat yang aneh ini!" 

"Karena kau menempel di lenganku seperti koala." 

"Tapi jika aku melepaskanmu, aku akan mati!" 

Nada putus asa pada suaranya membuatnya tidak mungkin untuk menanggapi dengan 
lelucon. Dia sangat serius. Tangannya mengepal, menolak untuk melepaskannya. 

"Kalau begitu biarkan mereka dengan hangat mengawasimu." 

"Oke. Kurasa hangat itu bagus." 

Kereta mencapai Stasiun Enoshima. Sekitar setengah penumpang turun, tetapi banyak juga 
yang naik. 

Di antara mereka ada sekelompok gadis-gadis usia sekolah menengah pertama, 
berseragam meskipun ini akhir pekan. Ketika dia melihat mereka, Kaede memeluk lengan 
Sakuta dengan kuat. 

Dia membuat dirinya sangat kecil, tidak membiarkan dirinya bertemu mata siapa pun. Dia 
tampaknya memiliki masalah ekstra dengan gadis-gadis seusianya. Mereka mengenakan 
seragam dan pergi ke sekolah setiap hari, tapi Kaede tidak bisa melakukannya. Belum lagi. 

Mungkin tidak bisa melakukan apa yang orang lain bisa lebih sulit daripada yang bisa dia 
bayangkan. Ini adalah yang paling dia takuti sepanjang hari. 



Mereka duduk diam saat kereta berhenti di Stasiun Koshigoe dan kemudian ditarik keluar. 

"Kaede, lihat ke luar jendela." 

Dia menunjuk ke atas bahu mereka. Sayang sekali jika tidak melihat pemandangan yang 
ditawarkan Enoden. 

"Mengapa?" 

"Percaya padaku." 

Dengan gugup, Kaede berbalik dan mengintip melalui jendela. 

Sesaat kemudian, kereta berhenti meliuk-liuk melewati deretan rumah dan keluar ke 
pantai. 

Kaede menghela napas hampir tanpa suara. Mulutnya terbuka lebih lebar, tetapi tidak ada 
suara yang keluar. Hari itu cerah, dan cahaya berkilauan di permukaan air. Dan langit 
musim gugur sangat biru. Garis yang memisahkan laut dan langit memiliki kualitas yang 
hampir mistis. 

"I-lautan," dia mencicit. Tangannya mengerat di lengan kemejanya. Bukan tampilan emosi 
yang paling dramatis, tapi jelas ada banyak hal yang mengalir dalam dirinya saat ini. Dan 
dia menikmati semuanya. Itu membuat reaksinya terasa jauh lebih nyata. Semakin besar 
dampaknya, semakin lama keheningan. Terkadang perasaan yang mengalir melalui Anda 
melampaui kata-kata belaka. 

Terpesona oleh pemandangan laut, Kaede tidak mengalihkan pandangannya sampai 
mereka mencapai Stasiun Shichirigahama. Matanya bersinar seterang permukaan air. 

"Pikirkan celahnya." 

Hanya beberapa orang yang turun bersama mereka di halte yang sama. Setelah musim 
pantai berakhir, hanya sedikit turis yang datang ke sini pada akhir pekan. 

"Bau apa itu?" Kaede bertanya, berkedip. 

"Itu angin laut." 

"Laut memiliki bau?" 

Mereka menyeberangi jembatan dan menuju ke pantai. Mereka bisa melihat air terbentang 
di depan mereka. 

Sakuta dan Kaede berjalan menuruni lereng yang landai, bergandengan tangan. 

Mereka terjebak di Route 134. 



Cahaya ini selalu mengambil selamanya. 

"Oh!" Kaede berkata, melihat sesuatu. 

Ada seseorang yang menunggu mereka di seberang jalan. Mai baru saja menaiki tangga 
menuju pantai. 

Dia melambai pada mereka. 

Ketika lampu berubah menjadi hijau, Kaede melepaskan tangan Sakuta dan berlari ke 
arahnya. Sakuta mengikutinya berjalan-jalan. 

"Kamu naik kereta dan semuanya? Kerja bagus," kata Mai sambil menepuk kepala Kaede. 
"Sebagai hadiah, saya membuatkan makan siang. Ayo kita semua makan bersama." 

Mai mengangkat keranjang di tangannya untuk menunjukkan Kaede. 

"Wow! Tapi kenapa kamu ada di sini?" Kaede bertanya, memiringkan kepalanya ke satu 
sisi. 

"Aku ingin mengunjungi pantai bersamamu," jelas Mai. 

Jika mereka naik kereta bersama, Mai akan menarik banyak perhatian, jadi mereka setuju 
untuk bertemu di tempat. 

"Aku senang kamu di sini, Mai!" 

Kaede meraih tangan Mai, dan mereka menuruni tangga bersama. 

"Heeey!" Seorang gadis pirang melambai pada mereka dari pantai di bawah. 

"Apa, kau di sini juga, Toyohama?" 

Sakuta telah mengatur banyak hal dengan Mai, tetapi dia tidak menyebutkan Nodoka. 

Tetapi memiliki lebih banyak sekutu adalah hal yang baik. Kaede akan merasa lebih aman 
dengan cara ini, jadi dia senang Kaede memutuskan untuk datang. 

Mai pasti telah memutuskan itu akan sangat membantu. Dan Nodoka telah menjawab 
panggilan itu ketika dia bertanya. 

"Bukannya dia pernah menolak undangan dari Mai...," gumam Sakuta pelan. 

Kompleks saudara perempuan Nodoka tidak akan pernah mengizinkannya. 

" Onigiri rasanya sangat enak di luar!" kata Kaede. Mereka duduk di atas selimut, 
menyaksikan ombak menggulung. Dia tersenyum, mulutnya penuh nasi. Gambar 
kebahagiaan. Jika dia diminta untuk menggambar konsep kegembiraan, ini dia. 



"Mai membuat onigiri terbaik untuk memulai." 

"Aku yang membuat salmon, sebenarnya," kata Nodoka. 

Sakuta dengan cepat memeriksa yang ada di tangannya. Salmon merah muda di dalam. Dia 
tidak benar-benar perlu melihat; rasa dan teksturnya sudah tidak diragukan lagi... 

"Ah, aku hanya berpikir yang ini tidak terlalu---" 

"Kalau begitu jangan dimakan." 

Nodoka mengulurkan tangan untuk mengambilnya darinya, tetapi dia mengelak, 
memasukkan sisanya ke mulutnya. Dia mengunyah sebentar dan kemudian menelan 
semuanya. 

"......" 

Nodoka cemberut padanya sepanjang waktu. 

" Onigiri itu tidak bersalah," jelasnya. 

"Kamu punya pembelaan di sini, Kak? Pacarmu memiliki kepribadian yang sakit. " 

Dia jelas menyerah pertempuran ini dan meminta bantuan Mai. 

"Ketika Sakuta berbicara seperti itu, dia hanya ingin perhatian, jadi lebih baik 
mengabaikannya." 

"Oh, itu menjelaskannya." 

Mai memahami Sakuta dengan baik. 

"Kau mengenalku terus menerus, Mai," akunya dengan enggan, tapi angin menyambar 
kata-katanya. 

Ketika mereka selesai makan, mereka membuat istana pasir dan berlari di tepi ombak, 
membuat pencernaan mereka bergerak. 

Karena Mai dan Nodoka ada di sini, Kaede bisa bersantai dan menikmati dirinya sendiri. 

Suaranya meninggi karena kegirangan. 

Jadi ketika tiba waktunya untuk pergi, mereka dihadapkan pada masalah. 

"Oh tidak!" kata Kaede. Dia duduk di atas selimut, menatapnya, alisnya berkerut. Pada 
kerugian total. 

"Mm? Apa?" 



"Menurut saya..." 

"Apa?" 

"Saya sangat lelah." 

"Oh." 

"Kurasa aku tidak bisa berjalan." 

"Kamu tidak terlalu banyak berolahraga, ya?" 

Dia tidak punya cara untuk membangun daya tahan. Terlalu lama terkurung di dalam 
ruangan, tidak bisa keluar. 

"Jadi sekarang apa?" 

Perjalanan sehari berakhir ketika Anda sampai di rumah. 

"Apa yang kita lakukan?" tanya Kaede. 

Dia hanya bisa memikirkan satu hal. 

"Mau naik?" 

"Pembangkang," katanya, mengangguk serius. 

"Kamu serius?" 

"Aku benar-benar." 

Dia bercanda, tapi Kaede sepertinya tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Ditambah lagi, 
sinar di matanya mengatakan bahwa dia sangat ingin mendapatkan tumpangan untuk 
pulang. 

Dia merasa dia bisa membawanya sejauh Stasiun Shichirigahama, jadi dia berlutut dengan 
punggung membelakanginya. 

"Memanjat." 

"Ya!" 

Lengannya melingkari dia. 

"Angkat ho." 

Dia mengangkatnya. 



Mai telah menyaksikan semua ini, menggelengkan kepalanya. Nodoka tampak terkesan 
untuk semua alasan yang salah. "Wow. Siapa yang memiliki kompleks adik sekarang, ya? " 
katanya, memastikan dia bisa mendengar. 

Dia berpura-pura tidak melakukannya dan mulai berjalan ke pantai. Berat badan Kaede 
membuatnya semakin sulit untuk berjalan di pasir. Setiap kali dia menggerakkan satu kaki 
ke depan, yang lain tenggelam dalam-dalam. 

Ini lebih sulit dari yang dia duga. 

Mai berjalan di sampingnya, tidak peduli. 

"Sakuta," katanya. 

"Mm?" 

"Bagaimana rasanya menggoda adikmu saat pacarmu menonton?" 

"Canggung." 

Mai menusuk pipinya. Pukulan kejam bagi seorang anak laki-laki yang berjuang untuk 
menggendong seseorang. Dan karena dia dipaksa untuk menjaga kedua tangannya di 
bawah Kaede, dia bahkan tidak bisa menangkis Mai. 

Tapi dia berhasil mencapai dasar tangga. 

Pijakan kaki yang bergeser di pantai itu buruk, tetapi di sinilah masalah sebenarnya 
dimulai. 

Untuk sampai ke stasiun, dia harus menaiki tangga ini. 

Dan saat dia melangkah ke anak tangga pertama yang setengah terkubur, sebuah suara 
terkejut datang dari atas. 

"Hah? Kae?" 

Sakuta mendongak secara refleks. Seorang gadis berdiri mungkin dua puluh langkah di 
atas, di tengah jalan. Mulutnya terbuka lebar. 

"Kau mengenalnya?" Nodoka bertanya, bereaksi lebih dulu. Mai membisikkan sesuatu 
padanya---Mai juga pernah bertemu dengan gadis ini. Di gerbang Minegahara. Mereka 
berbicara sedikit. 

Seseorang dari kehidupan lain. 

Namanya Kotomi Kano. 

Dan mata Kotomi melihat dari balik bahu Sakuta---tepat pada Kaede. 



"Kae" ucapnya lagi. 

Nama yang sama yang selalu dia gunakan. 

"......" 

Kaede tidak menjawab. Tapi dia meluncur turun dari punggung Sakuta. 

Dia bisa merasakan tekanan dalam napasnya di punggungnya. 

Tangannya mencengkeram kain kemejanya. 

"Ka?" 

Kaede tersentak. Kotomi menatapnya, bingung. Sebuah pertanyaan yang jelas muncul di 
matanya---mengapa dia bereaksi seperti ini? 

"Ini aku," kata Kotomi, mencengkeram tangannya ke dadanya, seolah berusaha 
menghilangkan ketidakpastian. Matanya memohon untuk beberapa tanda pengakuan. 

Tapi apa yang keluar dari Kaede mungkin adalah hal terakhir yang dia harapkan. 

"Siapa dia?" tanya Kaede. Dia terus bersembunyi di balik Sakuta, retas terangkat. 

"......?!" 

Kotomi tampak terkejut. Matanya bergetar. Bibirnya bergetar. Dia mencoba berbicara, 
tetapi tidak ada yang keluar. 

"M-maaf, aku tidak...," bisik Kaede. 

"Ini aku! Kotom Kano! Kae...kau tidak ingat...?" 

Kotomi mencondongkan tubuh ke depan, seperti dia mencengkeram sedotan. 

"Maaf," kata Kaede. Itu saja. 

Dia tahu ini akan terjadi jika mereka bertemu. Inilah mengapa dia menyarankan untuk 
tidak melakukannya. Dia tahu ini akan sulit bagi Kotomi. 

"......" 

Kotomi tidak mengatakan apa-apa lagi. Apa yang harus dikatakan? Kebenaran 
membuatnya terguncang. Dia jelas tidak tahu apa yang terjadi. Wajahnya berubah 
ketakutan. 

Kaede juga terdiam. Dia benar-benar tersembunyi di balik Sakuta sekarang. 



"Apa yang sedang terjadi?" 

Sebuah pertanyaan sederhana, sepenuhnya tepat. Mai telah menyaksikan semua ini dalam 
diam tetapi tampaknya memutuskan bahwa itu perlu ditanyakan. 

Dia perlahan berbalik ke arahnya. 

"......" 

Dia menunggu, tampak muram. 

Dia tahu dia harus menjelaskan ini suatu hari nanti. Dia hanya tidak menyangka akan 
terjadi hari ini. Tapi dia sudah siap untuk itu. 

Dia menarik napas, panjang dan lambat, mengambil napas dalam-dalam. 

Dan kemudian dia mengatakan yang sebenarnya, cukup keras untuk didengar semua 
orang. 

"Kaede tidak punya ingatan." 

Suaranya terbawa suara angin laut. 

 

"Ya?" 

"Aku tahu kamu ingat." 

"......" 

"Yah, dalam kasusmu, itu lebih seperti kamu tidak punya tempat lain." 

Untuk seseorang yang dikucilkan di dalam kelasnya sendiri, dan yang tidak punya teman 
untuk diajak jalan-jalan, apa yang bisa dilakukan di festival budaya? Menurutnya, praktik 
pendidikan seharusnya lebih mengakomodasi siswa dengan kebutuhan sosial yang 
berbeda. Penting untuk belajar bagaimana menangani kerja kelompok dan kegiatan 
komunal, tetapi terkadang cara terbaik untuk bersikap kooperatif adalah mengetahui 
kapan harus menjauh. 

"Tapi kamu menantikannya tahun ini, kan?" 

"Mm?" 

"Kau punya Sakurajima." 

"Ya, tapi itu hanya akan menarik perhatian yang tidak sehat." 



"Setelah kamu mengajaknya keluar di depan seluruh sekolah, tiba-tiba itu menjadi 
masalah? Dan setelah dia membicarakan hubunganmu di televisi? Saya akan berpikir Anda 
mati rasa untuk itu sekarang. " 

"Tapi foto-foto itu kabur." 

Bukan yang online, ingatlah... 

"Benar, berbicara tentang Sakurajima..." 

"Apa?" 

"Dan karena kamu berurusan dengan Kaede... Kamu sudah memberi tahu Sakurajima?" 

Seluruh nada suara Rio telah berubah. Dia memberinya tatapan muram melalui bingkai 
kacamatanya. Kekhawatirannya untuknya terlihat jelas. 

"Tentang apa?" 

"Tentang Kaede. Seluruh cerita itu." 

Bobot yang dia berikan pada kata-kata itu membuatnya sangat jelas apa yang dimaksud 
Rio. 

"......" 

"Jadi kamu belum." 

"Saya pikir lebih baik untuk menjaga hal-hal seperti sekarang." 

"Yah...mungkin kau benar. Jika dia tahu, dia mungkin akan mulai memperlakukanmu secara 
berbeda." 

"Mai mungkin masih akan bertindak secara alami, tapi ..." 

Mai adalah seorang aktris profesional dengan pengalaman seumur hidup. Jika dia ingin 
berbohong, Sakuta tidak akan pernah melihatnya. 

"Aku akan memberitahunya ketika saatnya tiba." 

"Oke. Lalu kita akan berhenti di situ. " 

"Tapi terima kasih sudah khawatir." 

"Aku tidak ingin kamu datang kepadaku ketika kamu bertengkar, itu saja." 

Sakuta tertawa, tetapi dia benar-benar tidak tahu apakah Rio bercanda. 
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Suhu turun dengan cepat saat November tiba. Rasanya musim dingin hampir tiba. 

Setiap siswa mengenakan blazer seragam mereka sekarang, dan para atlet juga 
mengenakan jaket olahraga mereka. 

Daun-daun di taman itu belum lama ini menghijau, tapi sekarang sudah berubah menjadi 
warna musim gugur. Dedaunan di pohon gingko dan zelkova yang terlalu bersemangat 
sudah mulai berguguran ditiup angin dingin. 

November 3. Hari Kebudayaan. 

Dan hari festival budaya SMA Minegahara. 

SMP Shouko datang, jadi dia mengajaknya berkeliling sekolah. 

"Anda benar -- benar bisa melihat laut dari jendela," katanya, terdengar sangat terkesan. 
"Alangkah baiknya jika saya bisa hadir di sini." 

Bit terakhir ini tidak dicentang. Itu memukul Sakuta cukup keras. Dia sangat menyadari 
bahwa dia memiliki kondisi jantung yang serius. Para dokter tidak memberinya waktu 
lama untuk hidup. Sudah menjadi pertanyaan terbuka apakah dia akan menyelesaikan 
SMP. 

"Oh, aku yakin aku akan menghabiskan begitu banyak waktu menatap ke luar jendela, aku 
tidak pernah memperhatikan di kelas." 

Shouko tertawa. Tidak ada jejak tragedi di wajahnya. Dia membayangkan dirinya di sekolah 
menengah, dengan senyum sepenuh hati. 

"Itu yang saya lakukan. Saya tidak pernah mendengarkan guru dan saya baik-baik saja." 

"Kamu harus benar-benar memperhatikan," tegurnya, seperti seorang kakak perempuan. 

"Ya," katanya. "Saya tahu di mana saya ingin kuliah, jadi sudah saatnya saya mulai bekerja." 

"Kamu tahu? Oh...bahkan jika aku bisa lulus ujian Minegahara, kamu sudah pergi." 

Dia tampak kecewa sesaat. 

"Dengan asumsi saya tidak akan ditahan setahun." 

"S-Sakuta! Kamu harus lulus." Dia tiba-tiba menjadi sangat intens. Pasti tidak terdengar 
seperti lelucon. 



Dia juga menghabiskan beberapa waktu berjalan-jalan dengan Mai, mampir ke rumah 
hantu Tomoe dan teriakan palsu, melihat-lihat pameran Rio, dan biasanya menghabiskan 
waktu. 

Tomoe khawatir tentang suasana hati yang buruk di kelasnya, tetapi dengan bantuan 
teman-temannya, mereka berhasil melewatinya dengan baik. 

"Masih ada beberapa ketegangan, jadi ini perbaikan sementara, tapi..." 

"Semua ketegangan di kelasku berpusat pada diriku, jadi kamu hanya melakukan pesolek 
sebagai perbandingan." 

"Kedengarannya buruk." 

"Persis seperti yang dikatakan pacar Kunimi saat mereka merencanakan pasar loak." 

"Kamu benar-benar sesuatu, senpai." 

"Menurutku yang pantas mendapat pujian seperti itu adalah pacar Kunimi. Butuh banyak 
nyali untuk mengatakan hal seperti itu di depan seseorang." 

"Luar biasa kamu bisa memprovokasi teman sekelas untuk pergi sejauh itu." 

Perdebatan verbalnya dengan Tomoe berakhir seri. 

Satu-satunya hal lain yang perlu diperhatikan adalah ketika dia terlibat dalam sedikit 
masalah yang berasal dari kontes kecantikan yang diadakan oleh klub-klub olahraga secara 
bergantian setiap tahun. Ketika itu berakhir, pada dasarnya sama dengan tahun lalu. 

Dan dengan festival yang datang dan pergi, sekolah kembali normal, tanpa efek samping 
yang terlihat. 

Band-band disatukan pada menit terakhir dengan harapan membuat gadis-gadis bubar 
dengan cepat. Beberapa pasangan yang terhubung selama kegembiraan tampaknya 
membuatnya berhasil, tetapi hanya itu saja. 

Setelah seminggu, tidak ada yang menyebut festival budaya. Mereka punya hal baru untuk 
dibicarakan. Itu adalah usia di mana komedian yang menarik perhatian dilupakan dalam 
tiga bulan. 

Sakuta menghabiskan waktu seperti biasa, membantu Kaede dengan pelatihannya. 

Sepuluh hari memasuki bulan November, jangkauan Kaede berkembang pesat. Dia berhasil 
sampai ke Stasiun Enoden Ishigami hanya satu hari sebelumnya. Stasiun Fujisawa lebih 
dekat, tetapi mereka menghindarinya---tiga jalur melewati stasiun itu, dan itu adalah 
tempat yang besar, dengan terlalu banyak orang yang keluar masuk. 



Saat mereka melihat kereta api memasuki Stasiun Ishigami, Kaede berkata, "Jika kita naik 
itu, bisakah kita mencapai air?" 

Dia terdengar terkesima oleh prospek itu. 

"Kita dapat." 

"Saya ingin melihat laut!" 

"Kau ingin pergi?" 

"T-hari ini aku sudah siap untuk pulang." 

Matanya sebentar bertemu dengan seorang penumpang yang turun, dan dia tiba-tiba 
mencengkeram lengan Sakuta. 

"Tentu saja." 

Mereka berbalik. Tapi Sakuta merasa yakin Kaede akan melihat laut terlalu lama. 

Dan dia benar. 

Enam hari kemudian. 16 November. Minggu. Hari yang cerah. 

Sakuta dan Kaede menaiki Enoden di Stasiun Ishigami. Mobil itu bahkan lebih kosong dari 
yang dia duga. 

Mereka sedang menuju musim dingin sekarang, jadi mungkin perdagangan turis bergerak 
menjauh dari Enoshima dan pantai-pantai di dekatnya. 

Dia dan Kaede menemukan kursi kosong dan duduk. 

Bahkan saat duduk, dia tetap terkunci di lengannya. Dia mengawasi wanita paruh baya di 
seberang mereka dan sekelompok mahasiswi di dekat pintu, sama waspadanya dengan 
hewan yang ketakutan. 

Dia secara tidak sengaja bertemu mata seseorang dan bertanya pada Sakuta, "Apakah 
mereka pikir aku aneh?" 

Dia mendengar pertanyaan ini hampir setiap kali mereka keluar. Kaede sangat 
memperhatikan penampilan yang mereka dapatkan. 

"Kamu baik-baik saja." 

"Tapi semua orang terus memberi kami tatapan hangat yang aneh ini!" 

"Karena kau menempel di lenganku seperti koala." 



"Tapi jika aku melepaskanmu, aku akan mati!" 

Nada putus asa pada suaranya membuatnya tidak mungkin untuk menanggapi dengan 
lelucon. Dia sangat serius. Tangannya mengepal, menolak untuk melepaskannya. 

"Kalau begitu biarkan mereka dengan hangat mengawasimu." 

"Oke. Kurasa hangat itu bagus." 

Kereta mencapai Stasiun Enoshima. Sekitar setengah penumpang turun, tetapi banyak juga 
yang naik. 

Di antara mereka ada sekelompok gadis-gadis usia sekolah menengah pertama, 
berseragam meskipun ini akhir pekan. Ketika dia melihat mereka, Kaede memeluk lengan 
Sakuta dengan kuat. 

Dia membuat dirinya sangat kecil, tidak membiarkan dirinya bertemu mata siapa pun. Dia 
tampaknya memiliki masalah ekstra dengan gadis-gadis seusianya. Mereka mengenakan 
seragam dan pergi ke sekolah setiap hari, tapi Kaede tidak bisa melakukannya. Belum lagi. 

Mungkin tidak bisa melakukan apa yang orang lain bisa lebih sulit daripada yang bisa dia 
bayangkan. Ini adalah yang paling dia takuti sepanjang hari. 

Mereka duduk diam saat kereta berhenti di Stasiun Koshigoe dan kemudian ditarik keluar. 

"Kaede, lihat ke luar jendela." 

Dia menunjuk ke atas bahu mereka. Sayang sekali jika tidak melihat pemandangan yang 
ditawarkan Enoden. 

"Mengapa?" 

"Percaya padaku." 

Dengan gugup, Kaede berbalik dan mengintip melalui jendela. 

Sesaat kemudian, kereta berhenti meliuk-liuk melewati deretan rumah dan keluar ke 
pantai. 

Kaede menghela napas hampir tanpa suara. Mulutnya terbuka lebih lebar, tetapi tidak ada 
suara yang keluar. Hari itu cerah, dan cahaya berkilauan di permukaan air. Dan langit 
musim gugur sangat biru. Garis yang memisahkan laut dan langit memiliki kualitas yang 
hampir mistis. 

"I-lautan," dia mencicit. Tangannya mengerat di lengan kemejanya. Bukan tampilan emosi 
yang paling dramatis, tapi jelas ada banyak hal yang mengalir dalam dirinya saat ini. Dan 
dia menikmati semuanya. Itu membuat reaksinya terasa jauh lebih nyata. Semakin besar 



dampaknya, semakin lama keheningan. Terkadang perasaan yang mengalir melalui Anda 
melampaui kata-kata belaka. 

Terpesona oleh pemandangan laut, Kaede tidak mengalihkan pandangannya sampai 
mereka mencapai Stasiun Shichirigahama. Matanya bersinar seterang permukaan air. 

"Pikirkan celahnya." 

Hanya beberapa orang yang turun bersama mereka di halte yang sama. Setelah musim 
pantai berakhir, hanya sedikit turis yang datang ke sini pada akhir pekan. 

"Bau apa itu?" Kaede bertanya, berkedip. 

"Itu angin laut." 

"Laut memiliki bau?" 

Mereka menyeberangi jembatan dan menuju ke pantai. Mereka bisa melihat air terbentang 
di depan mereka. 

Sakuta dan Kaede berjalan menuruni lereng yang landai, bergandengan tangan. 

Mereka terjebak di Route 134. 

Cahaya ini selalu mengambil selamanya. 

"Oh!" Kaede berkata, melihat sesuatu. 

Ada seseorang yang menunggu mereka di seberang jalan. Mai baru saja menaiki tangga 
menuju pantai. 

Dia melambai pada mereka. 

Ketika lampu berubah menjadi hijau, Kaede melepaskan tangan Sakuta dan berlari ke 
arahnya. Sakuta mengikutinya berjalan-jalan. 

"Kamu naik kereta dan semuanya? Kerja bagus," kata Mai sambil menepuk kepala Kaede. 
"Sebagai hadiah, saya membuatkan makan siang. Ayo kita semua makan bersama." 

Mai mengangkat keranjang di tangannya untuk menunjukkan Kaede. 

"Wow! Tapi kenapa kamu ada di sini?" Kaede bertanya, memiringkan kepalanya ke satu 
sisi. 

"Aku ingin mengunjungi pantai bersamamu," jelas Mai. 

Jika mereka naik kereta bersama, Mai akan menarik banyak perhatian, jadi mereka setuju 
untuk bertemu di tempat. 



"Aku senang kamu di sini, Mai!" 

Kaede meraih tangan Mai, dan mereka menuruni tangga bersama. 

"Heeey!" Seorang gadis pirang melambai pada mereka dari pantai di bawah. 

"Apa, kau di sini juga, Toyohama?" 

Sakuta telah mengatur banyak hal dengan Mai, tetapi dia tidak menyebutkan Nodoka. 

Tetapi memiliki lebih banyak sekutu adalah hal yang baik. Kaede akan merasa lebih aman 
dengan cara ini, jadi dia senang Kaede memutuskan untuk datang. 

Mai pasti telah memutuskan itu akan sangat membantu. Dan Nodoka telah menjawab 
panggilan itu ketika dia bertanya. 

"Bukannya dia pernah menolak undangan dari Mai...," gumam Sakuta pelan. 

Kompleks saudara perempuan Nodoka tidak akan pernah mengizinkannya. 

" Onigiri rasanya sangat enak di luar!" kata Kaede. Mereka duduk di atas selimut, 
menyaksikan ombak menggulung. Dia tersenyum, mulutnya penuh nasi. Gambar 
kebahagiaan. Jika dia diminta untuk menggambar konsep kegembiraan, ini dia. 

"Mai membuat onigiri terbaik untuk memulai." 

"Aku yang membuat salmon, sebenarnya," kata Nodoka. 

Sakuta dengan cepat memeriksa yang ada di tangannya. Salmon merah muda di dalam. Dia 
tidak benar-benar perlu melihat; rasa dan teksturnya sudah tidak diragukan lagi... 

"Ah, aku hanya berpikir yang ini tidak terlalu---" 

"Kalau begitu jangan dimakan." 

Nodoka mengulurkan tangan untuk mengambilnya darinya, tetapi dia mengelak, 
memasukkan sisanya ke mulutnya. Dia mengunyah sebentar dan kemudian menelan 
semuanya. 

"......" 

Nodoka cemberut padanya sepanjang waktu. 

" Onigiri itu tidak bersalah," jelasnya. 

"Kamu punya pembelaan di sini, Kak? Pacarmu memiliki kepribadian yang sakit. " 

Dia jelas menyerah pertempuran ini dan meminta bantuan Mai. 



"Ketika Sakuta berbicara seperti itu, dia hanya ingin perhatian, jadi lebih baik 
mengabaikannya." 

"Oh, itu menjelaskannya." 

Mai memahami Sakuta dengan baik. 

"Kau mengenalku terus menerus, Mai," akunya dengan enggan, tapi angin menyambar 
kata-katanya. 

Ketika mereka selesai makan, mereka membuat istana pasir dan berlari di tepi ombak, 
membuat pencernaan mereka bergerak. 

Karena Mai dan Nodoka ada di sini, Kaede bisa bersantai dan menikmati dirinya sendiri. 

Suaranya meninggi karena kegirangan. 

Jadi ketika tiba waktunya untuk pergi, mereka dihadapkan pada masalah. 

"Oh tidak!" kata Kaede. Dia duduk di atas selimut, menatapnya, alisnya berkerut. Pada 
kerugian total. 

"Mm? Apa?" 

"Menurut saya..." 

"Apa?" 

"Saya sangat lelah." 

"Oh." 

"Kurasa aku tidak bisa berjalan." 

"Kamu tidak terlalu banyak berolahraga, ya?" 

Dia tidak punya cara untuk membangun daya tahan. Terlalu lama terkurung di dalam 
ruangan, tidak bisa keluar. 

"Jadi sekarang apa?" 

Perjalanan sehari berakhir ketika Anda sampai di rumah. 

"Apa yang kita lakukan?" tanya Kaede. 

Dia hanya bisa memikirkan satu hal. 

"Mau naik?" 



"Pembangkang," katanya, mengangguk serius. 

"Kamu serius?" 

"Aku benar-benar." 

Dia bercanda, tapi Kaede sepertinya tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Ditambah lagi, 
sinar di matanya mengatakan bahwa dia sangat ingin mendapatkan tumpangan untuk 
pulang. 

Dia merasa dia bisa membawanya sejauh Stasiun Shichirigahama, jadi dia berlutut dengan 
punggung membelakanginya. 

"Memanjat." 

"Ya!" 

Lengannya melingkari dia. 

"Angkat ho." 

Dia mengangkatnya. 

Mai telah menyaksikan semua ini, menggelengkan kepalanya. Nodoka tampak terkesan 
untuk semua alasan yang salah. "Wow. Siapa yang memiliki kompleks adik sekarang, ya? " 
katanya, memastikan dia bisa mendengar. 

Dia berpura-pura tidak melakukannya dan mulai berjalan ke pantai. Berat badan Kaede 
membuatnya semakin sulit untuk berjalan di pasir. Setiap kali dia menggerakkan satu kaki 
ke depan, yang lain tenggelam dalam-dalam. 

Ini lebih sulit dari yang dia duga. 

Mai berjalan di sampingnya, tidak peduli. 

"Sakuta," katanya. 

"Mm?" 

"Bagaimana rasanya menggoda adikmu saat pacarmu menonton?" 

"Canggung." 

Mai menusuk pipinya. Pukulan kejam bagi seorang anak laki-laki yang berjuang untuk 
menggendong seseorang. Dan karena dia dipaksa untuk menjaga kedua tangannya di 
bawah Kaede, dia bahkan tidak bisa menangkis Mai. 

Tapi dia berhasil mencapai dasar tangga. 



Pijakan kaki yang bergeser di pantai itu buruk, tetapi di sinilah masalah sebenarnya 
dimulai. 

Untuk sampai ke stasiun, dia harus menaiki tangga ini. 

Dan saat dia melangkah ke anak tangga pertama yang setengah terkubur, sebuah suara 
terkejut datang dari atas. 

"Hah? Kae?" 

Sakuta mendongak secara refleks. Seorang gadis berdiri mungkin dua puluh langkah di 
atas, di tengah jalan. Mulutnya terbuka lebar. 

"Kau mengenalnya?" Nodoka bertanya, bereaksi lebih dulu. Mai membisikkan sesuatu 
padanya---Mai juga pernah bertemu dengan gadis ini. Di gerbang Minegahara. Mereka 
berbicara sedikit. 

Seseorang dari kehidupan lain. 

Namanya Kotomi Kano. 

Dan mata Kotomi melihat dari balik bahu Sakuta---tepat pada Kaede. 

"Kae" ucapnya lagi. 

Nama yang sama yang selalu dia gunakan. 

"......" 

Kaede tidak menjawab. Tapi dia meluncur turun dari punggung Sakuta. 

Dia bisa merasakan tekanan dalam napasnya di punggungnya. 

Tangannya mencengkeram kain kemejanya. 

"Ka?" 

Kaede tersentak. Kotomi menatapnya, bingung. Sebuah pertanyaan yang jelas muncul di 
matanya---mengapa dia bereaksi seperti ini? 

"Ini aku," kata Kotomi, mencengkeram tangannya ke dadanya, seolah berusaha 
menghilangkan ketidakpastian. Matanya memohon untuk beberapa tanda pengakuan. 

Tapi apa yang keluar dari Kaede mungkin adalah hal terakhir yang dia harapkan. 

"Siapa dia?" tanya Kaede. Dia terus bersembunyi di balik Sakuta, retas terangkat. 

"......?!" 



Kotomi tampak terkejut. Matanya bergetar. Bibirnya bergetar. Dia mencoba berbicara, 
tetapi tidak ada yang keluar. 

"M-maaf, aku tidak...," bisik Kaede. 

"Ini aku! Kotom Kano! Kae...kau tidak ingat...?" 

Kotomi mencondongkan tubuh ke depan, seperti dia mencengkeram sedotan. 

"Maaf," kata Kaede. Itu saja. 

Dia tahu ini akan terjadi jika mereka bertemu. Inilah mengapa dia menyarankan untuk 
tidak melakukannya. Dia tahu ini akan sulit bagi Kotomi. 

"......" 

Kotomi tidak mengatakan apa-apa lagi. Apa yang harus dikatakan? Kebenaran 
membuatnya terguncang. Dia jelas tidak tahu apa yang terjadi. Wajahnya berubah 
ketakutan. 

Kaede juga terdiam. Dia benar-benar tersembunyi di balik Sakuta sekarang. 

"Apa yang sedang terjadi?" 

Sebuah pertanyaan sederhana, sepenuhnya tepat. Mai telah menyaksikan semua ini dalam 
diam tetapi tampaknya memutuskan bahwa itu perlu ditanyakan. 

Dia perlahan berbalik ke arahnya. 

"......" 

Dia menunggu, tampak muram. 

Dia tahu dia harus menjelaskan ini suatu hari nanti. Dia hanya tidak menyangka akan 
terjadi hari ini. Tapi dia sudah siap untuk itu. 

Dia menarik napas, panjang dan lambat, mengambil napas dalam-dalam. 

Dan kemudian dia mengatakan yang sebenarnya, cukup keras untuk didengar semua 
orang. 

"Kaede tidak punya ingatan." 

Suaranya terbawa suara angin laut. 
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Semuanya dimulai dua tahun lalu. 

"Kami percaya gejala Kaede Azusagawa adalah bentuk gangguan disosiatif." 

Psikiater yang mendiagnosis adalah seorang wanita berusia pertengahan empat puluhan. 
Sakuta ada di sana bersama orang tuanya ketika dia menawarkan istilah yang tidak dikenal 
ini. 

"Yg memisahkan?" ayahnya bertanya. 

"Ya. Gangguan disosiatif, "kata psikiater, menulis kata di buku catatan terdekat. 

"Hah..." 

"Biasanya, kita mendefinisikan 'diri kita' sebagai campuran dari sensasi, kesadaran, dan 
ingatan kita, kan?" 

"......" 

Orang tuanya mengangguk dalam diam. Sakuta tidak mengatakan apa-apa, menunggunya 
melanjutkan. 

"Gangguan disosiatif mengacu pada kasus di mana identitas itu hilang. Dengan kata lain, 
satu atau lebih bagian dari identitas itu---persepsi, kesadaran, atau ingatan Anda---tidak 
lagi terasa seperti milik Anda." 

"...Oke," kata ayahnya. Itu hanya demi mengatakan sesuatu, apa saja. 

"Gejala umum termasuk kehilangan sensasi di bagian tubuh Anda tubuh atau perasaan 
seperti peristiwa yang terjadi di depan Anda berasal dari film atau acara TV. Demikian juga, 
ada pasien yang mengalami kehilangan ingatan. Seperti yang dilakukan Kaede." 

Dia berhenti untuk membiarkan mereka mencerna ini. 

"Sulit untuk menentukan penyebab pastinya, tetapi gangguan disosiatif seringkali 
merupakan akibat dari stres yang ekstrem atau trauma psikologis. Dengan kata lain, itu 
adalah hasil dari beban yang terlalu berat untuk ditanggung pasien." 

"......" 

Tak satu pun dari mereka mampu merespons. 

"Kaede mengalami kesulitan menyesuaikan diri di sekolah dan memiliki riwayat melukai 
diri sendiri, kan?" 



Ini benar-benar salah, tetapi Sakuta tidak mencoba mengoreksinya. Dia tahu tidak ada yang 
akan percaya kebenaran. 

"Dan dia menolak untuk pergi ke sekolah sejak itu." 

"Ya." 

"Terlalu dini untuk mengidentifikasi itu sebagai satu-satunya penyebab, tetapi sepertinya 
perjuangan itu memberi banyak tekanan pada Kaede, sampai pada titik di mana dia tidak 
lagi dapat memproses perasaan di dalam dirinya. Penderitaannya menjadi sangat ekstrem 
hingga meremukkannya...dan untuk menghindarinya, dia memotong bagian-bagian yang 
tidak menyenangkan dari dirinya." 

"...Dan itu disosiasi?" 

"Ya. Kaede merasa seperti sedang hancur, dan beginilah cara dia melindungi dirinya 
sendiri." 

"......" 

Ini bukan sesuatu yang bisa mereka terima begitu saja . 

"Saya yakin ini semua datang sebagai kejutan besar. Tapi kasus seperti ini tidak biasa." 

"Jadi, kalau begitu... Kaede adalah...?" 

Ayahnya sedang mencari solusi. Cara untuk memahami apa yang terjadi pada putrinya. 
Duduk di sebelahnya, Sakuta bersimpati. 

"Tingkat keparahan gangguan ini bervariasi untuk setiap individu. Berdasarkan apa yang 
kamu dan Kaede katakan padaku hari ini, yang bisa kukatakan sekarang adalah dia 
sepertinya telah kehilangan semua ingatan tentang dirinya, keluarganya, teman-temannya, 
dan orang-orang di sekitarnya. Selain lokasinya---dia tidak yakin di kota atau prefektur 
mana dia berada." 

"J-jadi...Kaede sakit?" ibunya bertanya. Pertanyaan ini sepertinya tidak pada tempatnya, 
tetapi Sakuta bertanya-tanya hal yang sama. Apakah ini penyakit? 

Itu tidak seperti apa yang dia pikirkan sebagai "sakit." Tidak ada demam, batuk, atau pilek. 

Itu lebih seperti "amnesia" yang dia lihat di TV. 

Dia tidak pernah membayangkan hal seperti itu terjadi begitu dekat dengan rumah. Dia 
bahkan tidak pernah berpikir amnesia benar-benar nyata. Dalam pikirannya, itu adalah 
sesuatu yang hanya ada dalam fiksi. Penyakit palsu diciptakan untuk membuat cerita lebih 
dramatis. 



Itu membuat pertemuan ini terasa seperti adegan dari acara TV. Dia benar-benar terkesan 
bahwa psikiater ini berhasil melewati tumpukan eksposisi ini tanpa tersandung kata-
katanya. 

"Ini adalah penyakit mental." 

"Mental...?" ibunya bergema, tampak tersesat. 

"Ya. Seperti yang sudah saya jelaskan, Kaede tidak memiliki ingatan tentang waktu yang dia 
habiskan bersama kalian bertiga. Dia tidak memiliki akses ke ingatan yang 
memungkinkannya mengidentifikasi Anda sebagai keluarganya. Ini mungkin sulit dipahami 
pada awalnya, tetapi ingatan adalah kumpulan informasi utama yang membentuk fondasi 
kepribadian. Dengan hilangnya ingatan itu, Kaede tetaplah Kaede, tapi dia mungkin bukan 
Kaede yang kamu tahu. Demi dia, Anda harus menerima itu. " 

Tidak peduli berapa kali dia mengatakannya, itu terdengar gila. Untuk seorang wanita 
berjas lab putih mengatakan sesuatu seperti ini dengan ekspresi serius di wajahnya hampir 
membuatnya ingin tertawa terbahak-bahak. Tapi ini bukan bahan tertawaan. 

Dan dia tidak bisa mengabaikannya sebagai kebohongan. 

Ketika Kaede bangun pagi itu, dia sudah melupakan segalanya. 

Dia melihat ke arah Sakuta dan berkata, "A-siapa kamu?" 

Terlihat sangat ketakutan. 

Dan itu bukan hanya Sakuta. Dia melakukan hal yang sama kepada orang tua mereka. 

"Apa yang terjadi padaku?" dia bertanya. 

Dia jelas bukan dirinya sendiri. Tidak ada keraguan tentang itu. 

"Aku yakin ini akan sangat mengganggumu, tapi jika dia ingin sembuh, Kaede akan 
membutuhkan bantuanmu. Dia membutuhkan Anda untuk memahami kondisinya dan 
mendukungnya. Kami percaya memiliki tempat tinggal yang aman sangat penting untuk 
memulihkan ingatan yang hilang." 

Mereka bertiga mengangguk. Pilihan apa yang mereka miliki? 

"Pahami dan dukung." Itu saja. Tetapi mereka akan segera mengetahui bahwa tidak ada 
yang lebih sulit. 

Ingatan mereka tentang seperti apa dia sebelumnya terus menghalangi. 

Sakuta dan orang tuanya ingat Kaede tua. Kenangan tentang saudara perempuannya, 
tentang putri mereka. Nilai tiga belas tahun. 



Pada awalnya, bahkan sulit untuk menemukan jarak yang tepat. Mereka tahu pada tingkat 
tertentu bahwa dia tidak mengingat mereka, tetapi harapan yang mereka miliki, 
berdasarkan bagaimana dia dulu, terlihat di wajah mereka. Semua tanpa mereka sadari 
Suatu kali, Sakuta datang menemuinya, dan dia membawa sebuah buku bersamanya. 
Sebuah novel oleh salah satu penulis favorit Kaede. Dia telah melihat rilis baru olehnya di 
toko buku dan pada dasarnya telah menghabiskan semua uang di dompetnya untuk 
membelinya. Untuk siswa sekolah menengah pertama, 1.600 yen adalah uang yang banyak. 

Tapi dia tidak ragu. Dia yakin itu akan membuatnya bahagia. 

Namun, ketika dia menyerahkan buku itu, dia tampak terkejut. 

"T-terima kasih," katanya canggung. 

Cara dia memandangnya memperjelas bahwa dia takut ini adalah respons yang salah. 

"... Um, apakah aku menyukai buku ini?" dia bertanya, bahkan ragu-ragu untuk 
melakukannya. 

Sangat jelas bahwa ingatan yang mendefinisikannya untuknya tidak ada. Ini bukan Kaede 
yang dia ingat. Bukan kakak yang dia kenal. Dia terlihat sama, tapi itu bukan dia. 

Dan perbedaan ini hanya bertambah dalam dan jumlahnya semakin banyak waktu yang dia 
habiskan dengan Kaede baru. 

Dia tidak berbicara dengan cara yang sama. Dia memegang sumpit dengan cara yang 
berbeda. Dia kidal, tapi sekarang dia menggunakan tangan kanannya tanpa masalah. Dia 
memakan makanannya dengan urutan yang berbeda. Dia mengancingkan piyamanya dari 
atas sekarang. Tawanya berbeda. Dia bukan Kaede. Semuanya salah, salah, salah... 

Dalam hitungan hari, dia telah melihat lebih dari tiga puluh perbedaan, perbedaan besar 
dan kecil. Dia telah memperhatikan lebih dari itu tetapi berhenti menghitung. 

Rasanya seperti melanjutkan akan membuatnya gila. 

Perbedaan antara Kaede sekarang dan ingatannya tentang dia memberinya rasa kehilangan 
yang mendalam. Butuh beberapa hari baginya untuk akhirnya memahami bahwa Kaede 
yang dia tahu tidak ada lagi. 

Dan itu membuka lubang di dadanya. Sebuah kekosongan kosong. Sebuah lubang. Tidak 
ada apa-apa selain kesedihan yang menyakitkan karena kehilangan sesuatu yang berharga. 
Perasaan tidak enak muncul di dasar perutnya. Sebuah awan melayang di atasnya. Dalam 
dirinya. 

Dan pada salah satu hari itulah tiga tanda cakar bergerigi muncul di dadanya. 

Dia dilarikan ke rumah sakit dengan ambulans, berlumuran darah. 



Dia masih tidak tahu kenapa. Tapi dia terjebak di rumah sakit sampai dia tidak tahan lagi, 
pada saat itu dia menyelinap keluar dari kamarnya. 

Dia tidak punya tempat untuk pergi. 

Tapi dia tidak bisa duduk diam lebih lama lagi. 

Dia tidak dapat membantu Kaede ketika keadaan pikirannya memburuk sehingga dia 
memutuskan hubungan. Yang dia inginkan hanyalah mendapatkan jauh dari penyesalan 
itu. Penyesalan mengejarnya, jadi dia pergi sejauh yang dia bisa. 

Dan dia berakhir di pantai di Shichirigahama. 

Dia bahkan belum meninggalkan prefektur. Ini adalah tempat yang bisa dia kunjungi kapan 
saja dia mau. 

Tapi itu juga tempat yang tidak akan pernah dia kunjungi jika dia tidak berlari. 

Dan di sana, Sakuta bertemu dengannya. 

Shouko Makinohara. 

Gadis kelas dua SMA. 

Untuk anak laki-laki kelas tiga SMP, dia tampak sangat dewasa. Rambut hitam yang indah. 
Rok pendek seragamnya. Sebuah wajah di suatu tempat antara "imut" dan "cantik." Sangat 
ekspresif, dengan senyum yang mudah disukai. 

Shouko berlari ke Sakuta di pantai dan memutuskan untuk berbicara dengannya. Dia 
menepisnya, tapi dia tidak menyerah. Dia mendengarkan apa yang dia katakan ketika tidak 
ada orang lain yang mendengarnya. Dia percaya padanya. 

Sakuta dulunya peduli tentang saat ini, masa depan, atau dunia pada umumnya, tetapi dia 
mengatakan kepadanya sesuatu yang sangat penting. 

"Kau tahu, Sakuta. Saya pikir hidup membuat kita lebih ramah." 

Kata-katanya tenggelam ke dalam lubang yang ditinggalkan oleh ketidakberdayaannya. 
Mereka meresap ke dalamnya seperti spons yang menyerap air. 

"Setiap hari, saya mencoba menjadi sedikit lebih baik dari hari sebelumnya." 

Ini adalah cita-cita yang tidak pernah dia pikirkan. 

Sakuta tidak tahu untuk apa hidup ini, dan semua yang dia pelajari di sekolah adalah 
jawaban, bahwa "hidup" adalah tentang memutuskan apa yang Anda inginkan ketika Anda 
dewasa. 



Tentang impianmu untuk masa depan. 

Dia menghabiskan masa remajanya dengan para guru dan orang dewasa dengan 
mengatakan kepadanya bahwa hidup adalah tentang menemukan mimpi itu dan 
mewujudkannya. 

Dicuci otak untuk berpikir itulah yang memutuskan apakah hidup itu berharga. 

Dan dia berada di tahun terakhir sekolah menengah pertama, jadi gurunya menuntut dia 
memilih sekolah menengah---versi sederhana dari hal yang sama. Jika dia cemberut pada 
hasilnya dan memilih sekolah dalam jangkauan kelulusannya, mereka akan mengangguk, 
tetapi jika dia memilih sesuatu yang lebih ambisius "untuk mimpinya", mereka akan 
memberitahunya untuk lebih praktis dan memilih sekolah cadangan. 

Pilihan seperti itu adalah semua kehidupan yang dimaksudkan untuk Sakuta. 

Tapi hidup untuk menjadi lebih baik. 

Tidak ada yang memberitahunya bahwa dia bisa melakukan itu. 

Air mata mengalir deras karena dia merasakan kebaikan Shouko. Dia tahu dia telah 
memaafkannya karena gagal melakukan cukup banyak hal. Dia merasakan itu... dan dia 
mengatakan kepadanya bahwa dia bisa lebih baik di masa depan. 

Itulah mengapa dia merasa aman untuk menangis. Dan mengapa dia tidak bisa 
menghentikan air matanya. 

Dalam perjalanan kembali dari pantai hari itu, Sakuta membeli buku catatan dan pena. 
Yang lucu, seperti yang digunakan gadis-gadis. Dia memilih buku catatan tebal, yang bisa 
Anda gunakan untuk menulis banyak hal. 

Kemudian dia langsung pergi ke kamar rumah sakit Kaede. 

"Kaede, aku membelikan ini untukmu," katanya, menyerahkan tas itu padanya. 

"Apakah mereka...?" dia bertanya, mencari jawaban yang tepat di wajahnya. Mencoba 
membaca suasana hatinya. Mencoba menebak bagaimana reaksi "Kaede" saat mengintip ke 
dalam kotak kenangan yang kosong. 

"Ayo---buka." 

"......" 

Dia melakukan apa yang diperintahkan. 

Dan mengeluarkan buku catatan tebal dan pena. 



"Um...?" Dia jelas bingung. Bahkan lebih tersesat sekarang. 

"Dokter mengatakan mungkin membantu untuk menulis. Tidak peduli apa. Apa pun yang 
terjadi, apa pun yang Anda pikirkan, dengan kata-kata Anda sendiri." 

Pertanyaan yang dia miliki, hal-hal yang membuatnya cemas. Dengan meletakkannya 
dalam kata-kata, itu akan membantu Kaede yang baru mendefinisikan dirinya sendiri. 

"O-oh. Oke." 

Dia tampaknya tidak yakin. Dia telah kehilangan begitu banyak ingatan, dia tidak punya 
dasar untuk memutuskan apa yang meyakinkan. Buku catatan akan membantu mengisi 
celah itu. 

"Pertama, namamu." 

"Oke." 

Kaede menarik meja ke seberang tempat tidur dan meletakkan buku catatan di atasnya. 
Ada ruang untuk namanya di sampulnya, dan dia perlahan mulai menulis. Memegang pena 
semua salah. Di tangan kanannya. 

"Oh, tunggu," katanya, setelah dia menulis kanji untuk Azusagawa. 

"Ya?" Dia mendongak, berkedip padanya. 

"Tentang nama pemberianmu." 

"Jangan khawatir, aku tahu kanjinya. Ka adalah bunga , dan Ede adalah maple , kan?" 

Sakuta menggelengkan kepalanya. 

"......?" Dia terlihat semakin bingung. 

"Mari kita buat Kaede dalam hiragana," katanya. 

"Hiragana?" 

"Lagipula, kamu bukan Kaede itu." 

"......!" 

Matanya melebar karena terkejut. Kemudian air mata keluar. Tetesan besar mengalir di 
pipinya, ke buku catatan, mengaburkan kanji untuk Azusagawa. 

"......" 



Bibirnya bergetar. Mencoba mengatakan sesuatu. Tapi dia tidak bisa menemukan kata-
kata. 

"Maaf aku butuh waktu lama," kata Sakuta. "Aku tahu lebih baik, tapi... aku masih tidak 
mengerti." 

Dia mengerang. Lebih banyak air mata jatuh. Erangannya berubah menjadi isakan. 

Sepertinya semua perasaan cemas yang dia pendam keluar dari dirinya. Sebuah ledakan 
emosi. 

Sejak dia pertama kali bangun sebagai Kaede baru, dia gelisah. Tidak yakin siapa yang bisa 
dia andalkan, siapa yang bisa dia percaya. 

Dia sendirian dengan ketakutannya. 

Dia menangis seperti anak hilang yang akhirnya bertemu kembali dengan orang tuanya. 

Dan setelah dia selesai menangis, dia menulis Kaede dengan hiragana bundar besar di 
sampul buku catatannya. 

Dia menatap bangga pada nama itu untuk sementara waktu. Sepertinya dia tidak pernah 
bosan. 

"Sakuta..." 

"Mm?" 

"Kau saudaraku, kan?" 

"Saya." 

Itu adalah pertama kalinya dia melihat senyum Kaede yang baru. Rasanya sudah lama 
sekali dia tidak melihat senyum adiknya. 

Dia berharap hari-hari yang akan datang akan menjadi hari yang baik untuknya. Dia 
berharap dia bisa tersenyum seperti ini sepanjang waktu. 

Tapi kenyataan tidak pernah sesederhana itu. 

Terkadang yang Anda butuhkan hanyalah kesempatan, dan semuanya akan berhasil. Ada 
juga banyak kali hal-hal tidak berjalan seperti itu. Situasi Kaede tidak diragukan lagi adalah 
yang terakhir. 

Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, tidak ada yang mudah kehilangan tiga belas 
tahun kenangan dan menjadi orang yang sama sekali berbeda. 

Setelah sebulan di rumah sakit, Kaede diperbolehkan pulang. 



Itu musim gugur. Daun maple yang dinamainya berubah menjadi merah. 

Sejak hari itu, dia memulihkan diri di rumah. 

Dia mungkin tidak memerlukan rawat inap lagi, tetapi itu tidak berarti dia dapat kembali 
ke kehidupan normal. Dia sama sekali tidak ingat jalan di sekitar rumah mereka, jadi jika 
dia pergi ke luar, ada kemungkinan dia akan tersesat. Dia bahkan tidak ingat tata letak 
rumah mereka. 

Itu akan menjadi waktu yang lama sebelum dia siap untuk kembali ke sekolah. 

Teman-teman sekelasnya semua tahu Kaede tua. Dia terlihat sama, tapi itu adalah Kaede 
yang berbeda di dalam. Dan itu tidak sulit untuk dibayangkanapa efek kesenjangan 
persepsi itu padanya. Baginya untuk pergi ke sekolah, mereka membutuhkan semua orang 
di sana untuk memahami apa yang telah terjadi padanya. Tetapi Sakuta yakin tidak 
mungkin mereka bisa meyakinkan teman-teman sekelasnya yang telah terlibat dalam 
penindasannya dengan satu atau lain cara untuk memahami sesuatu yang sulit dipahami 
ini. 

Keluarga Sakuta sendiri sudah berjuang untuk memahami gangguan disosiatifnya. Mereka 
membabi buta merasakan jalan mereka, tersandung melalui trial and error. 

Selain itu, pemahaman yang dangkal hanya akan menyebabkan ejekan dan ejekan. 

Jadi begitu dia meninggalkan rumah sakit, Kaede menghabiskan hampir seluruh waktunya 
di rumah. Pada awalnya, dia berjuang untuk menerima kamarnya sendiri, karena dia 
bahkan tidak mengingatnya, tetapi seiring berjalannya waktu, dia menjadi lebih nyaman 
dengan itu. 

Ekspresinya cerah, dan dia lebih banyak tersenyum. Ketika Sakuta pulang dari sekolah, dia 
hampir selalu keluar untuk menemuinya. Dan dia juga melihatnya pergi di pagi hari. 

Tapi situasi itu selalu menggerogoti hati Kaede. 

Sakuta sekolah setiap hari. Ayah mereka punya pekerjaan. Tapi ibu mereka adalah seorang 
ibu rumah tangga, dan dialah yang paling sering menghabiskan waktu bersama Kaede. 

Semakin banyak mereka berbicara dan berinteraksi, semakin banyak alasan untuk 
membicarakan Kaede lama. Rumah itu penuh dengan barang-barang yang digunakan 
Kaede tua, belum lagi foto-foto keluarga. 

"Kembali ke rumah keluarga, ke tempat yang seharusnya dia kenal baik---ini bisa 
merangsang ingatan yang hilang. Jika dia merasa aman di sana, gejala disosiatif mungkin 
mereda, yang mengarah ke kembalinya ingatannya. Secara alami, Anda mungkin tidak 
melihat hasil langsung, tetapi saya pikir pemulihan di rumah adalah yang terbaik untuknya 
saat ini. " 



Itu adalah saran yang diberikan dokter kepada mereka. 

"Menjaganya di rumah sakit kurang dari ideal, jadi mari kita lakukan satu per satu." 

Ibu mereka hanya mengikuti nasihat itu. Dia tidak bermaksud jahat dengan memberi tahu 
Kaede yang baru tentang yang lama. Selain itu, jika ingatan Kaede yang lama kembali dan 
dia "menjadi lebih baik," maka tindakannya benar-benar dibenarkan. 

Tapi itu tidak berarti itu bagus untuk Kaede yang sekarang. 

Setiap kali ibunya berkata, "Luangkan waktumu," awan menutupi wajahnya. 

"Jangan memaksakan diri" membuatnya terlihat sangat menyesal. 

"Jangan khawatir---Ibu ada di sini untukmu," kata ibu mereka, meraih tangannya. Tapi 
Kaede tidak tahu bagaimana menanggapinya. Matanya selalu tampak tersesat. 

Tidak ada yang menginginkan Kaede baru ini. Orang tuanya dan para dokter semua melihat 
Kaede yang baru dan hanya melihat yang lama. Itu pasti yang dirasakannya. Sakuta 
mendapat getaran itu dari orang dewasa di sekitar mereka juga. Dan dia membencinya. 

Tentu saja dia ingin ingatan Kaede kembali. Dia juga ingin Kaede yang lama kembali. Tapi 
apa yang akan terjadi dengan yang baru, kalau begitu? 

Semakin banyak waktu yang mereka habiskan bersama, semakin banyak pikiran yang 
memangsa pikirannya. 

Gangguan disosiatif adiknya muncul begitu saja. Tapi apa yang akan terjadi jika itu hilang? 
Bahkan tanpa bertanya kepada dokter, dia bisa membayangkan. 

Sebulan setelah dia mulai memulihkan diri di rumah, perjuangan Kaede muncul. 

Ketika dia datang menemuinya di pintu sepulang sekolah, dia melihat memar di tubuhnya. 

Kulit pucat di lengan dan kakinya dirusak oleh tanda ungu. Noda jelek. Tubuhnya berderit--
-suara yang mengerikan untuk didengar. Itu sama seperti apa yang dia derita ketika dia 
diintimidasi. 

Tapi kenapa? 

Memikirkan penyebabnya tidak membawanya kemana-mana. Dia tidak tahu 
kenapaSindrom remaja terjadi. Orang-orang menganggap fenomena itu sebagai fiksi untuk 
memulai --- setidaknya, tidak ada seorang pun di sekitar Sakuta yang percaya sepatah kata 
pun tentang itu. 



Mungkin penyebabnya adalah kesulitan dan kecemasan yang Kaede rasakan tentang 
kehidupan barunya. Mungkin ini adalah respon dari pikiran Kaede lama, terkubur jauh di 
dalam yang baru. 

"Bu, tolong...," teriaknya sambil melepaskan sepatunya. Dia membawa Kaede ke ibunya di 
ruang tamu. "Memarnya kembali!" 

Dia menunjukkan tangannya kepada ibu mereka. 

Tapi dia hanya tersenyum. "Aku mengerti," katanya. Dan dia terus dengan senang hati 
melipat cucian di dekat jendela yang diterangi matahari. Mereka dikemas dengan rapi. 

Baru saat itulah Sakuta menyadari bahwa ibu mereka benar-benar tidak berhubungan 
dengan kenyataan. 

"Jangan khawatir, Kaede. Kamu akan baik-baik saja," katanya. Senyum lembutnya sangat 
tidak pada tempatnya. 

Sudah berapa lama seperti ini? Mungkin sejak awal. Ibu mereka belum pernah melihat 
Kaede yang baru. Dia hanya pernah memperhatikan yang lama. 

Dan ketika ibu mereka mengarahkan senyum hangatnya ke arah Kaede, saudara 
perempuannya menggigil dan bersembunyi di belakangnya. Jari-jarinya mengencang di 
lengan seragamnya. Dia melihat memar baru terbentuk di tangannya. Membungkus 
pergelangan tangannya seperti ular, melingkar sampai ke sikunya. 

Ini pasti hal yang sama yang terjadi pada Kaede tua. 

Para dokter yang memeriksa Kaede langsung curiga bahwa ibu mereka telah 
melecehkannya. Sakuta yakin mereka tidak pernah meragukannya. 

Buktinya adalah bagaimana mereka mengabaikan semua yang dikatakan anak-anaknya. 
Sakuta masih kecil. Kaede memiliki gangguan disosiatif. Tidak peduli seberapa keras 
mereka bersikeras tidak ada pelecehan yang terjadi, para dokter tidak percaya sepatah 
kata pun. 

"Kau akan baik-baik saja," kata mereka, tidak pernah mempertanyakan asumsi mereka. 
Niat baik mereka yang salah menempatkan Kaede kembali ke rumah sakit. 

Sesampai di sana, dia menolak untuk meninggalkan kamar rumah sakitnya. Dia takut 
dengan penampilannya, takut pada hampir semua hal. 

"Aku takut dengan sorot mata mereka. Semua orang melihat Kaede tua." 

"Jangan khawatir. Saya melihat Anda ." 

"Kau satu-satunya. Kau satu-satunya yang tahu saya ." 



Saat musim dingin tiba, Sakuta memutuskan untuk berbicara dengan ayah mereka. 

Dia berencana untuk meninggalkan kota bersama Kaede dan tinggal di suatu tempat yang 
jauh dari orang tua mereka. 

Ayahnya tidak membantah. Dia pasti tahu itu akan lebih baik untuk ibu mereka juga. 
Mungkin dia sedang mempertimbangkan solusi serupa. Tapi sebagai ayah mereka, dia tidak 
bisa melamarnya sendiri. 

"Maaf, Sakuta." 

"Ada sesuatu yang kamu katakan padaku ketika aku masih kecil ..." 

"Mm?" 

"Kamu bilang, 'Kamu sudah jadi kakak sekarang.'" 

"Aku ingat." 

"Aku tidak bisa melakukan apa pun untuk membantu Kaede tua." 

"......" 

"Tapi kali ini..." 

Dia tidak bisa menyelesaikan pikiran itu dengan keras. 

"Jaga dia," kata ayah mereka. 

"Kamu jaga ibu, Ayah." 

"Saya akan." 

Kemudian Sakuta dan Kaede meninggalkan Yokohama, bergerak ke barat daya menuju 
Fujisawa. Di sana, mereka memulai hidup baru sebagai kakak dan adik, dengan hanya 
ditemani kucing, Nasuno. Di kota baru di mana tidak ada yang mengenal Kaede yang lama. 

Dan di sana mereka masih ada. 
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Ketika Sakuta selesai menjelaskan semua ini, Mai, Nodoka, dan Kotomi kehilangan kata-
kata. 

Dia tidak menyalahkan mereka. Jika dia yang mendengarkan, dia juga akan kesulitan 
menutup mulutnya. 



Tidak mungkin mereka tahu. Mai dan Nodoka hanya tahu Kaede ini. Mereka tidak punya 
alasan untuk curiga bahwa dia kehilangan ingatan. Dan Kotomi hanya pernah bertemu 
Kaede yang lama, jadi bagaimana dia bisa tahu tentang yang baru? 

Ada keheningan yang panjang. 

Mai adalah orang pertama yang berbicara. 

"Kaede, kamu terlihat kelelahan. Saya pikir kita harus berhenti di sini untuk hari ini. " 

Pikiran pertamanya adalah memeriksa Kaede. Dia butuh istirahat, dan mereka butuh waktu 
untuk memproses ini. 

Kotomi tampaknya menerima berita itu dengan keras. Wajahnya pucat. 

Jadi tidak ada yang membantah usulan Mai. 

Kotomi sepertinya tidak akan pindah dalam waktu dekat, jadi Sakuta meninggalkannya 
pada Mai dan Nodoka. 

"Kami akan membawanya ke stasiun," kata Mai. "Sakuta, kamu pergi memanggil taksi." 

Dia tidak akan menolak tawaran itu di sini. 

Dia menandai taksi yang lewat dan membawa pulang Kaede. 

Keesokan paginya, Sakuta dibangunkan oleh seekor kucing yang menjilati wajahnya. 

"Ada apa, Nasuno? Sudah pagi?" 

"Mrow." 

Ketika Sakuta gagal bangun, dia mulai mengais-ngais kepala tempat tidurnya dengan cakar 
depannya. Pukulan kucing klasik. 

Ini menjengkelkan, jadi dia bangun. Dia menguap dan meregangkan tubuh. 

Dia melirik jam. Saat itu pukul setengah tujuh. Kaede biasanya membangunkannya 
sekarang. 

"Banyak yang terjadi kemarin..." 

Dia pergi ke kamarnya untuk memeriksanya. 

Dia membuka pintu tanpa mengetuk dan menemukannya di tempat tidur. Menunduk. Tapi 
dia tidak tidur. Dia mencoba untuk bangun, tetapi lengan dan kakinya tidak berhenti 
gemetar. 



"Pagi, Kaede." 

"M-pagi, Sakuta..." 

"Apakah kamu berpura-pura menjadi anak rusa yang baru lahir?" 

Dia melakukan imitasi yang sangat baik. Bahkan jika dia berpakaian seperti panda. 

"Aku mungkin akan dikutuk! Setiap bagian dari diriku sakit!" 

"Itu sakit otot untukmu." 

Dia terlalu bersemangat di pantai dan bermain-main seperti orang gila. Tubuhnya tidak 
bisa mengikuti. Semua otot yang biasanya tidak pernah dia gunakan berteriak padanya. 

"Kalau begini terus, aku tidak bisa membangunkanmu atau mengantarmu ke depan pintu! 
Itu akan menjadi tragis! Owww..." 

Kekesalannya terlihat melalui rasa sakit. Dia menyerah dan jatuh di tempat tidurnya. Dia 
meletakkan tangan di dahinya, hanya untuk memastikan. 

Sepertinya dia tidak demam. Dia tidak perlu khawatir. 

Kemudian sedetik kemudian dia melihat memar di bagian belakang lehernya. Dia menarik 
piyamanya ke samping dan melihat bahwa piyama itu mengalir sampai ke punggungnya. 

"S-Sakuta! Kau tahu aku tidak bisa bergerak, dan kau memanfaatkanku!" 

"Aku baru saja melepas piyamamu." 

"I-itu masalahnya! Kamu seharusnya melakukan itu dengan Mai! " 

"Aku akan melakukannya jika aku bisa." 

"Kalau begitu aku akan memintanya untuk membiarkanmu!" 

"Jangan khawatir. Aku akan melakukannya sendiri." 

Siapa yang tahu bagaimana dia akan menghukumnya jika saudara perempuannya 
memintanya untuk sesuatu seperti itu? 

"Hari ini sebaiknya kamu istirahat." 

Dia menata kembali piyamanya. Memar itu mungkin disebabkan oleh tiba-tiba menabrak 
Kotomi. Atau mungkin karena dia memberi tahu Mai dan Nodoka tentang ingatannya. 
Bagaimanapun, dia harus mengawasinya dengan cermat untuk sementara waktu. 

"Hanya itu yang bisa kulakukan," ratapnya. 



Ini adalah analisis yang akurat. Jadi dia memutuskan dia tidak perlu terlalu khawatir 
tentang dia. 

"Lebih baik aku pergi ke sekolah," katanya. 

Dia meninggalkan kamarnya. Dia masih khawatir, tetapi dia pikir yang terbaik adalah 
bersikap seolah semuanya normal. Dia tidak ingin dia khawatir karena dia berperilaku 
berbeda. 

"Selamat bersenang-senang!" dia dipanggil. 

Melihat Sakuta menjalani harinya seperti biasa akan memudahkan Kaede untuk melakukan 
hal yang sama. 

Ketika dia melirik melalui jendela kelas di pantai Shichirigahama, itu tampak berbeda dari 
hari sebelumnya. 

Mungkin karena cuaca, mungkin karena suhu, atau mungkin...itu hanya suasana hati 
Sakuta. 

"Ini akan ada di ujian!" kata guru matematika sambil menggambar lingkaran merah di 
sekitar contoh soal turunan di papan tulis. Ujian tengah semester baru saja berakhir, tetapi 
tampaknya sudah waktunya untuk khawatir tentang final. 

Seluruh kelas membuat wajah, tetapi semua orang memastikan untuk menuliskannya. 
Tidak peduli seberapa tidak puasnya Anda, berhasil di sekolah menengah berarti penting 
untuk mengindahkan peringatan ramah seorang guru. 

Guru matematika mengambil arlojinya dari podium dan mengikatnya kembali di 
pergelangan tangannya. Dia meliriknya, memeriksa layar---tepat saat bel berbunyi. 

Sudah waktunya makan siang, dan tingkat kebisingan meningkat tajam. Sejumlah siswa 
keluar dari pintu sekaligus. Berlari untuk mengantre truk roti. 

Biasanya, Sakuta akan memaksa dirinya berdiri untuk bergabung dengan mereka, tapi hari 
ini dia membuat catatan dengan serius dan masih menyelesaikannya. 

Dia telah berjanji untuk kuliah di perguruan tinggi yang sama dengan Mai, yang berarti dia 
harus belajar dengan benar. 

Ketika dia akhirnya selesai dengan catatannya, dia menemukan keheningan telah 
menyelimuti ruangan itu. 

Sesuatu sedang terjadi? 

Dia mendengar langkah kaki datang ke arahnya. Langkah kaki yang akrab. Mereka 
terdengar percaya diri. Suaranya saja sudah elegan. 



Dan mereka berhenti di sebelah Sakuta. Sebuah bayangan jatuh di atasnya. 

Dia menutup buku catatannya dan mendongak untuk menemukan Mai berdiri di samping 
mejanya. 

Dia memiliki kantong kertas kecil di tangannya. 

Semua siswa yang tersisa di ruangan itu menatap mereka berdua. Pasangan paling aneh di 
dunia---seorang aktris yang begitu terkenal sampai-sampai terkenal, dan seorang anak 
laki-laki yang ditakdirkan untuk tidak pernah cocok setelah desas-desus tentang insiden 
rawat inap beredar. Semua orang penasaran. Tapi tidak ada yang jelas tentang hal itu. 
Mereka semua berpura-pura tidak peduli. Rupanya, sekolah secara kolektif memutuskan 
tertarik pada hubungan mereka tidak keren. Itu adalah aturan yang tidak diucapkan, yang 
tidak pernah dibuat oleh siapa pun, tetapi semua orang harus mematuhinya. Baca ruangan 
atau hadapi konsekuensinya. 

Ketika mata Sakuta bertemu dengan mata Mai, dia berkata, "Aku membuat makan siang." 
Cukup keras untuk didengar semua orang. 

"......" 

Ini adalah berita yang menyenangkan. Tapi dia tidak diperingatkan sebelumnya bahwa dia 
akan berhasil. Dan Mai hampir tidak pernah memasuki kelas tahun kedua, jadi dia agak 
terkejut. 

"Ayo," katanya, tidak menawarkan pilihan. 

Mai keluar di aula. Dia segera berdiri untuk mengikutinya. 

Meninggalkan catatan dan buku pelajarannya. 

Mai membawanya ke ruang kelas kosong di lantai tiga. 

Ada dua meja di dekat jendela, menghadap ke laut. Keduanya duduk berdampingan, seolah-
olah mereka memiliki kursi konter dengan pemandangan laut. Pantai Shichirigahama 
terbentang di depan mereka, Enoshima di sebelah kanan. 

"Ini," kata Mai, menyerahkan salah satu dari dua kotak makan siang. Ada sandwich di 
dalamnya. Selada dan tomat, telur dan alpukat, tampak cerah dan sehat. Dan dia yakin 
rasanya juga enak. 

"Terima kasih," katanya sambil menggigit. 

Mai makan dalam diam. Dia mencuci semuanya dengan tegukan dari sekotak teh susu 
mesin penjual otomatis. Tidak ada sepatah kata pun yang lewat di antara mereka. 

Tidak sampai Sakuta meraih sandwich keduanya. 



"Saya pikir itu aneh," katanya. 

Langkah ini tidak mengejutkannya. Dia tidak bertanya apa. Peristiwa hari sebelumnya 
membuatnya sangat jelas mengapa dia membawanya ke sini. 

Ini tentang ingatan Kaede. 

"Kapan kamu menyadarinya?" Dia bertanya. 

Dia mengira dia akan menangkapnya pada akhirnya saat mereka saling mengenal. Tiga 
belas tahun kenangan yang hilang akan muncul dalam percakapan pada akhirnya. 

"Pertama kali aku menginjakkan kaki di rumahmu." 

"Secepat itu?" 

Itu adalah kejutan. Jika dia mengenal Kaede sebelum kehilangan ingatannya, tentu saja, 
tetapi Mai hanya pernah bertemu Kaede ini. 

"Yah, dia tidak tahu siapa aku." 

Mai mengatakan bahwa seperti itu benar-benar diharapkan dan logis. 

"Oh..." 

Sakuta harus mengakui bahwa itu adalah argumen yang meyakinkan. 

"Kamu mencoba menutupinya dengan mengatakan dia tidak banyak menonton TV, tapi aku 
masih menganggapnya aneh." 

Ini adalah alasan yang hanya berlaku untuk seseorang yang setenar Mai Sakurajima. 

Itu masuk akal. Siapa pun dari generasi Sakuta dan Kaede akan tahu siapa Mai. Dia adalah 
salah satu selebritas yang semua orang bisa mencocokkan namanya dengan wajahnya. Mai 
telah hidup seperti itu sepanjang hidupnya. Masuk akal jika reaksi Kaede akan tampak 
aneh baginya. 

"Dan cara kalian berdua bertindak di sekitar satu sama lain." 

"......" 

"Ini tidak seperti biasanya saudara dan saudari bertindak." 

"Aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu." 

"Nodoka juga mengatakan kalian berdua sangat aneh." 

"Dia memiliki?" 



"Kaede sangat hormat ketika dia berbicara denganmu, yang sangat jelas, tetapi kamu juga 
tampak seperti kamu selalu menahan sesuatu setiap kali kamu berada di dekatnya." 

Dia mengatakan ini seperti pendapat Nodoka, tapi Mai pasti mengerti juga. 

"Ya, cukup adil." 

Mai benar tentang semua itu. Dia menahan diri sedikit. Kaede adalah saudara 
perempuannya, tetapi bukan lagi saudara perempuan yang dia kenal. Dan semakin dia 
memperlakukannya seperti saudara perempuan, semakin dia sadar akan fakta bahwa dia 
tidak berurusan dengan Kaede yang lama. Wajar jika dia tidak akan bisa bertindak sealami 
dulu. 

"Kamu bilang kamu berada di tahun terakhir SMP ketika itu semua terjadi? Rasanya seperti 
tiba-tiba mendapatkan saudara perempuan baru, dua tahun lebih muda darimu. Akan lebih 
aneh jika kamu bisa bertingkah normal. " 

Mai menyesap sedotan di teh susunya. Dia menjaga matanyadi lautan selama ini, dan dia 
tidak bisa membaca emosi apa pun dari profilnya. 

"Eh, Mai... maaf aku tidak memberitahumu." 

"Tidak masalah. Kau melakukannya untuknya, kan?" 

"Ya, tapi tetap saja..." 

Itu bukan sesuatu yang mudah dikatakan. Itu terlalu signifikan. Itu adalah jenis informasi 
yang akan mengubah cara orang memperlakukannya. Dia tidak bisa meminta mereka 
untuk berpura-pura seperti mereka tidak tahu, dan mengetahui akan membuat sulit untuk 
mengetahui bagaimana harus bersikap di sekelilingnya. Seorang pemain ulung seperti Mai 
mungkin bisa bertindak melewati itu, tapi dia tidak ingin membuatnya melakukan itu. 

Dan karena Mai dan Nodoka hanya mengenal Kaede yang baru, dia ingin mereka selalu 
memperlakukannya seperti itu---karena itulah dia. 

"Semakin aku melihat Kaede menyesuaikan diri dengan berada di dekatmu, semakin aku 
tidak ingin mengatakan apa-apa. Semakin dia mulai terbuka padamu, semakin aku berpikir, 
'Lebih baik begini.'" 

"Saya mengerti. Saya tidak marah." 

Dia melirik ke samping. Matanya tersenyum, seolah dia tidak perlu khawatir. 

"Aku senang berkencan dengan seseorang yang begitu pengertian," katanya, lega. Dia 
meraih sandwich, selanjutnya mengambil telur. 

"Ada mustard di dalamnya," katanya, tepat saat dia menyentuhnya. 



Apa berita yang mengerikan. 

"Hah?" 

Apa artinya itu? Mengapa Anda menaruh mustard di sandwich untuk pacar? 

Mai memberinya tatapan yang menyenangkan. Ketika dia mulai menarik tangannya 
kembali, dia berkata, "Kamu tidak akan memakannya?" dengan senyuman. 

"Jadi kamu marah?" 

"Saya tidak marah." 

Lalu mengapa dia memaksanya makan mustard? 

"Kamu tidak akan memakan makanan yang aku buat?" 

Itu cara yang kejam untuk mengatakannya. Dia harus memakannya sekarang. 

Sakuta menguatkan dirinya dan mengambil sandwich mustard. Dia membawanya ke 
bibirnya. Bau busuk yang kuat menghantamnya bahkan sebelum dia bisa merasakannya. 

Dia melirik ke arah Mai. Dia tampak menggemaskan tetapi pasti memperhatikan setiap 
gerakannya. 

Dia tidak punya pilihan. Dia menggigit. 

"...... Mm?" 

Tepat ketika dia berpikir itu mungkin tidak terlalu buruk, kejutan yang mengerikan 
mengalir di tenggorokannya dan naik ke hidungnya. 

"......!!" 

Air mata menggenang. Dia tidak bisa memuntahkan sesuatu yang dibuat Mai dengan baik, 
jadi dia menelan air matanya. 

"Ini," kata Mai sambil menyerahkan tehnya. Terdengar khawatir, dia menambahkan, "Kamu 
baik-baik saja?" 

Dia adalah orang yang membuatnya dalam kesulitan ini, tapi dia yakin tidak bertindak 
seperti itu. Penampilannya sangat meyakinkan. 

Untuk memastikan, dia memeriksa sandwich lainnya. Sandwich ham tampak aman, tapi 
yang hijau mencurigakan. Itu diduga alpukat. Apakah dia diam-diam mengoleskan wasabi 
ke massa licin hijau itu? 

"Hijau itu bukan wasabi, kan?" 



"Aneh betapa baiknya alpukat dan wasabi menyatu, bukan?" 

Seolah-olah kombinasi itu normal. 

"Maafkan saya. Maafkan aku." 

"Aku tidak marah, dan aku memaafkanmu." 

"Aww." 

Bagaimana dia bisa mengatakan itu? 

"Tapi aku agak jengkel." 

"Jadi kau tidak memaafkanku." 

"Apakah kamu sudah memberi tahu siapa pun tentang Kaede?" dia bertanya. 

"......" 

"Apakah kamu memberi tahu Shouko?" 

Dia berusaha untuk tetap diam, tetapi pertanyaan lanjutan membuatnya tidak mungkin. 
Dia tidak menggeliat keluar dari yang satu ini. Dia telah memblokir setiap rute pelarian. 

"Apakah kamu cemburu, Mai?" 

Dia merentangkan kaki indah yang dibalut celana ketat hitam tepat sebelum dia 
menginjakkan tumitnya ke kakinya. Keras. Jelas sebuah peringatan untuk tidak 
mengatakan hal yang salah. 

"Um, aku memang memberitahu Shouko. Dan Futaba." 

"Hmm. Jadi aku yang ketiga, "gumamnya, seolah ini semua sangat membosankan. Dia 
mengambil sandwich alpukat. 

Apakah dia akan memakannya sendiri? 

"Sakuta." 

"Apa?" 

"Katakan 'Ahh!'" 

"Wanita dewasa tidak akan peduli dengan hal sepele seperti perintah, kan?" 

"Sakuta. 'Ah!'" 



Berlari sepenuhnya berlawanan dengan nada di sini, Mai sedikit tersipu. Seperti dia dengan 
malu-malu memberinya makan sandwich ini. Dia tahu dia berakting, tapi itu, yah, sangat 
imut. 

Itu berarti tidak peduli apa yang ada di sandwich itu, dia harus membuka mulutnya. Insting 
pria mengambil alih. 

"Ah...mmph!" 

Dia memasukkan sandwich avokad ke dalamnya. Dia menguatkan diri untuk pukulan yang 
akan datang, tahu itu sia-sia. 

"......" 

Tapi anehnya, serangan itu tidak pernah datang. Hanya ada sedikit wasabi yang 
menyenangkan, menyisakan banyak ruang untuk menikmati alpukat. Itu sangat bagus. 

"H-hah?" 

"Aku tidak akan pernah merusak makanan yang sangat enak," kata Mai, tampak terkejut. 

Lalu, apa yang terjadi dengan sandwich mustard itu? Setelah dipikir-pikir, dia memutuskan 
membicarakan itu tidak akan berakhir dengan baik, jadi dia menahan kata-katanya. 

"Biar kujelaskan---Mai, kamu adalah gadis pertama yang pernah kukencani dan akan selalu 
menjadi nomor satuku." 

"Aku tidak khawatir tentang itu ." 

"Saya pikir." 

Sakuta mengalihkan pandangannya ke air. Apa itu hidup? Dia sedang dalam mood untuk 
merenungkan itu lagi. 

"Itu sudah cukup penebusan dosa." 

"Apakah itu yang tadi?" 

Mustard itu kuat, tapi kalau dipikir-pikir, dia juga menyuruhnya memberinya makan, jadi 
itu adalah keuntungan bersih secara keseluruhan. Dia samar-samar menyesal tidak 
menikmati skenario "Katakan 'Ahh!'". Dia terlalu takut pada wasabi dan menyia-nyiakan 
momen yang sempurna... Sayang sekali. 

"Setelah kamu membawa Kaede pulang, aku berbicara sedikit dengannya." 

"Ke Kano?" 

Mai mengangguk. 



"Dia bertanya tentang Kaede saat ini." 

"Mm." 

Dia pasti penasaran. Bagaimana Kaede berubah? Kotomi adalah kebalikan dari Mai dan 
Nodoka, dan dia hanya mengenal Kaede yang lama. 

"Aku bilang dia sangat pemalu pada awalnya tapi selalu sangat tulus dan setia pada 
kakaknya... Apakah itu hal yang benar untuk dikatakan?" 

"Ya, tidak perlu menyembunyikan apa pun." 

Dan Mai juga berasumsi, itulah sebabnya dia menjawab pertanyaan Kotomi. 

"Dan kemudian dia meninggalkan ini bersamaku." 

Mai mengeluarkan sebuah buku dari tas tempat dia makan siang. Sebuah novel hardcover. 
Pangeran Memberiku Apel Beracun. 

"Dia bilang dia meminjamnya dari Kaede. Dan membawanya bersamanya, berniat untuk 
membacanya di pantai." 

Mai melirik sampulnya. 

"Bagaimana menurut anda?" dia bertanya. "Jika Anda lebih suka saya bertahan, saya bisa." 

"Tidak apa-apa." 

Jika ini adalah jawaban Kotomi, Sakuta merasa terhormat untuk menerimanya. 

Butuh keberanian untuk menyerah. Ini adalah keputusan yang patut dihormati. Terkadang 
menyerah lebih sulit daripada terus berjuang. Dan itulah mengapa dia merasa harus 
mengambil buku itu. 

"Terima kasih, Mai." 

"Untuk apa?" 

"Semua hal yang harus kamu pikirkan." 

"Tidak masalah. Apa pun yang bisa kulakukan untuk membantumu, Sakuta." 

"......" 

"Kenapa kau terlihat terkejut?" 

"Aku hanya terpana dengan betapa imutnya kamu hari ini." 



Dia benar-benar bersungguh-sungguh, tetapi Mai hanya tertawa dan memanggilnya idiot. 

"Itu hanya default saya," katanya acuh tak acuh, meskipun jelas dia benar-benar puas. 

Ini mungkin yang paling lucu yang dia lakukan sepanjang hari. 
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Sepulang sekolah hari itu, Mai dan Sakuta pergi bersama sampai Stasiun Fujisawa tetapi 
berpisah di ujung lorong penghubung---di gerbang JR. 

Syuting sedang berlangsung untuk film baru Mai Sakurajima---yang dia promosikan selama 
konferensi pers di mana dia membahas rumor tentang hubungan mereka. 

"Aww, apakah kamu akan terlalu sibuk untuk menghabiskan waktu bersamaku lagi?" 

"Kami mulai dengan semua hal dalam ruangan di panggung suara, jadi saya akan pulang 
tepat waktu setiap hari." 

Tapi itu menyiratkan dia tidak akan muncul di sekolah. 

"Mm? Anda tidak memfilmkan adegan secara berurutan? " 

"Hampir tidak pernah. Bahkan adegan yang dibuat di kota yang sama mungkin difilmkan di 
lokasi yang tersebar di seluruh negeri." 

Dan memantul bolak-balik yang tidak perlu di antara set yang berjauhan adalah buang-
buang waktu dan uang. 

"Aku bahkan telah memfilmkan adegan pembuka pada hari terakhir syuting." 

"Tapi meski begitu, kamu masih bisa menjaga performamu tetap konsisten, ya?" 

Akting pro terdengar keras. 

"Aku harus pergi," katanya. "Beri tahu aku jika ada hal lain yang terjadi." 

"Aku akan meneleponmu bahkan jika tidak ada yang berhasil." 

"Maksudku dengan Kaede." 

"Aku tahu." 

"Aku akan meneleponmu jika tidak ada yang terjadi juga." 

Dia mengedipkan mata padanya dan menghilang melalui gerbang. Menuju ke kota di Jalur 
Shonan--Shinjuku. 



Sakuta pulang sendirian. Dia berhenti di sebuah toko serba ada untuk membeli puding. 
Hadiah untuk Kaede, yang kemungkinan besar masih menderita nyeri otot. Merek puding 
yang baik memiliki produk baru, dengan label N EW, B ETTER T ASTING di atasnya, jadi dia 
membelinya. 

"Aku kembali," panggilnya, melepas sepatunya. 

Kaede biasanya keluar untuk menemuinya, tapi hari ini tidak ada respon. Apakah nyeri 
ototnya begitu parah sehingga dia tidak bisa bergerak? Tampaknya mungkin. 

Dia menyimpan puding di lemari es, menjatuhkan tasnya di meja ruang makan, dan 
melepas jaket seragamnya, lalu menggantungnya di sandaran kursi. 

Sebelum menuju kamarnya sendiri, dia berhenti di pintu Kaede. 

"Kaede, aku senang." 

"A-aduh! S-selamat datang kembali!" 

Dia terdengar bingung tetapi dalam semangat yang baik. Mengira dia harus melihatnya 
untuk memastikan, dia berkata, "Masuk," dan membuka pintu. 

"T-tunggu!" katanya, terlambat sedetik. 

Pintunya sudah terbuka lebar. 

Dia baru saja berasumsi dia masih terjebak di tempat tidur, tetapi tempat tidur itu kosong. 
Dia berdiri di dekat lemari. 

"......" 

Tapi tidak hanya berdiri. Dia membeku dalam pose canggung. 

"A-aku sibuk ganti baju di sini," jelasnya. 

"Aku bisa melihatnya." 

Itu sangat tidak bisa dilewatkan. 

Dia mengenakan rok merah tua. Yang dari seragam SMP-nya. Dia sedang sibuk 
mengenakan rompi, jenis yang Anda kenakan di atas kepala Anda---dan kepalanya masih 
tersangkut di dalamnya. Kedua lengan terangkat, membeku di atasnya---tidak, mereka 
sedikit gemetar. Otot-ototnya yang sakit membuatnya sulit untuk bergerak. 

Ini menyakitkan untuk dilihat, jadi Sakuta membantunya menarik rompi sepenuhnya. 

"Aduh! Itu menyakitkan!" dia memprotes---tapi dia jelas menikmati dirinya sendiri. Itu 
seperti bagaimana Anda mencoba untuk tidak tertawa ketika seseorang menggelitik Anda. 



"Kalau begitu tetaplah di tempat tidur seperti yang aku katakan. Mengapa Anda bangun 
dan sekitar? " 

"Aku ingin memakai seragam." 

"Aku mengumpulkan sebanyak itu." 

Itu jelas seragam SMP-nya. Versi musim dingin. Piyama pandanya dilemparkan ke tempat 
tidur, ditinggalkan. Seperti cangkang jangkrik atau kulit ular yang luruh. 

"Awalnya, sakit setiap kali saya mencoba bergerak." 

"Ya, kamu bahkan tidak bisa duduk pagi ini." 

"Tapi saya perlahan mulai menikmati rasa sakitnya." 

"Saya tahu Anda hanya bisa menertawakan nyeri otot, tetapi mendengar Anda menikmati 
sensasinya membuat saya sangat khawatir tentang masa depan Anda." 

"Di sini saya bisa pergi jauh-jauh ke pantai kemarin! Saya tidak ingin sedikit nyeri otot 
mengganggu saat semuanya berjalan dengan baik. Saya memutuskan saya ingin pergi 
keluar lagi hari ini." 

Dia mengatakan semua ini dengan intonasi yang sama yang akan digunakan seorang 
politisi saat membacakan manifesto di alun-alun. 

"Maksudmu itu?" 

"Saya bersedia!" 

Dia bahkan tidak bisa berubah sendiri. 

"Dan berseragam?" 

"Bagian seragam itu penting!" 

Bagaimana dia bisa mencegahnya? 

"Saya membeli puding," katanya, mencoba tusukan ringan. 

"Ya!" 

Dia langsung terpikat. Sekarang dia khawatir tentang masa depannya karena alasan yang 
sangat berbeda. 

"Aduh, oww..." 



Dia mencoba mengangkat tangannya untuk merayakan, tetapi tangan itu masih bergetar. 
Dan rasa sakit itu mengingatkannya pada apa yang benar-benar penting. 

"Jangan coba-coba mengalihkan perhatianku!" katanya dengan cemberut. 

"Jangan khawatir," katanya. "Bagian luar tidak akan kemana-mana." 

"......" 

Dia sepertinya tidak percaya ini. "Apa kamu yakin?" 

"Ya." 

"Saya akan baik-baik saja?" 

Kaede jelas melawan ketakutannya di sini. Matanya ragu-ragu. Akar dari kecemasan ini 
sangat dalam. 

"Kamu akan baik-baik saja." 

Dia menepuk kepalanya dengan lembut. 

"Tapi aku tidak mengenal gadis di pantai kemarin." 

Penggunaan konjungsinya agak aneh, tapi dia merasa seperti dia tahu apa yang coba dia 
katakan. 

"......" 

"Dia berteman dengan Kaede tua?" 

"Ya." 

Tidak ada gunanya menyembunyikannya. 

"Namanya Kotomi Kano. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang dia, saya dapat mengisi 
Anda." 

"SAYA..." 

Kaede menundukkan kepalanya. 

"Aku tidak terlalu baik dengan orang-orang yang mengenalnya dengan baik." 

Dia duduk di sisi tempat tidurnya, menatap jari-jarinya. 

"Hal yang sama berlaku untukku," kata Sakuta. 



"Hah?" 

"Terus terang, itu melelahkan." 

"...Apakah Kotomi orang yang baik?" 

"Kamu harus mengambil keputusan sendiri, di sana." 

"Saya tidak begitu baik dengan orang-orang yang mengenal Kaede tua dengan baik," 
katanya. Kedengarannya seperti dia bermaksud sesuatu yang berbeda kali ini. "Tapi... aku 
juga takut tidak tahu." 

Dia memandang Sakuta, pikirannya sudah bulat. 

"Kami bertemu Kano sebelum Kaede masih TK," jelasnya. "Dia tinggal di gedung apartemen 
yang sama dengan kami, di lantai di atas kami. Kaede dan aku tinggal di lantai tiga, dan 
Kano di lantai empat." 

"......" 

"Ketika Kaede masih kecil, mereka bermain bersama sepanjang waktu. Sejak sebelumnya 
mereka bahkan bisa menyebut nama satu sama lain. Kano memanggilnya Kae, dan Kaede 
memanggilnya Komi." 

Bahkan setelah mereka masuk sekolah dan menjadi lebih baik dalam berbicara, nama-
nama itu tetap melekat. Di sekolah dasar, itu masih "Kae" dan "Komi." 

"Dan dia datang mencari Kaede?" 

"Sepertinya kemarin benar-benar kebetulan." 

Dari apa yang dikatakan Mai, dia baru saja datang untuk melihat pantai. Dia tidak punya 
alasan untuk meragukan itu. Tidak mungkin dia tahu mereka akan ada di sana. Itu tidak 
lain hanyalah sebuah kebetulan. 

Keinginan Kaede untuk pergi keluar dan keinginan Kotomi untuk berkubang dalam 
sentimen baru saja terjadi di jalan yang berpapasan di pantai. Ditambah lagi, Kotomi 
terlihat sangat terkejut melihat mereka. 

"Sekitar sebulan yang lalu, sesuatu terjadi yang membuat Kano tahu di mana aku pergi ke 
sekolah. Dia muncul di gerbang." 

"Untuk melihatmu?" 

Sakuta menggelengkan kepalanya. 

"Dia datang untuk mengembalikan buku yang dia pinjam dari Kaede." 



"Buku apa?" 

"Aku sudah mendapatkannya. Anda ingin melihat?" 

"......" 

Kaede memikirkan hal itu sebentar. Kemudian dia melihat ke rak-raknya. 

"Bisakah saya?" dia bertanya. 

"Tentu." 

Sakuta melangkah keluar dari kamar dan mengambil tasnya dari meja ruang makan. 

Kembali ke kamarnya, dia mengeluarkan buku itu. Dia bisa merasakan ketegangan di 
tangannya. 

"Ini," katanya, menyodorkannya padanya. 

Sebuah novel hardcover. Pangeran Memberiku Apel Beracun. 

Tangan Kaede perlahan terulur dan mengambilnya. Ketika dia melihat sampulnya, dia 
bangkit dan pergi ke raknya. 

Matanya mengamati rak kedua dari atas. Sisi kiri rak itu memiliki banyak buku dari penulis 
yang sama. Yang pertama adalah hari Minggu Cinderella ; yang kedua adalah Pangeran 
Telanjang dan Penyihir Pemarah . Ada dua novel lagi yang juga ditulis oleh Kanna 
Yuigahama yang sama. Empat semuanya. 

Yang di sebelah kiri adalah novel debutnya, dan itu diurutkan berdasarkan urutan 
penerbitannya. 

"Saya pikir itu aneh saya kehilangan satu." 

Apel Beracun telah keluar antara Cinderella dan Pangeran Telanjang . Dia bahkan 
meninggalkan cukup ruang di rak untuk itu. 

Kaede meletakkan buku itu di tempatnya. 

Tapi saat dia melakukannya, sesuatu jatuh dari antara halaman. 

"...Apa ini?" 

Dia mengambilnya. Itu adalah amplop gaya Barat. Yang lucu, dengan panda di atasnya. 

Tidak ada nama atau alamat. 

"Haruskah aku membukanya?" 



Sakuta tidak melihat alasan untuk mengatakan tidak. 

"Mengapa tidak." 

Sambil mengerutkan kening, Kaede membuka amplop yang tidak tersegel. 

Ada kartu di dalamnya---mungkin setengah ukuran kartu pos. 

Sakuta mencondongkan tubuh untuk melihat. Ada beberapa kata yang tertulis di sana. 

Aku ingin menjadi temanmu lagi, Kae. 

Ada tanda-tanda yang jelas bahwa catatan itu telah dihapus dan ditulis ulang beberapa kali. 
Seperti dia berjuang untuk menemukan kata-kata yang tepat, akhirnya menulis sesuatu, 
hanya untuk memutuskan bahwa itu tidak benar, dan mulai dari awal lagi. 

Dia mengira pesan itu awalnya untuk Kaede lama. Ini bukan sesuatu yang bisa dia 
persiapkan antara mencari tahu tentang hilangnya ingatan sehari sebelumnya dan 
menyerahkan buku itu kepada Mai. 

Kaede dan Kotomi telah ditempatkan di kelas yang berbeda di SMP, dan mereka terpisah. 
Itu sebabnya dia menggunakan kata itu lagi . Dan setelah semua intimidasi, dia pasti 
merasa ada kebutuhan untuk memulai dari awal. 

Tapi penerima pesan ini adalah Kaede yang baru, bukan yang dia kenal. 

Ketika dia memberi Mai buku itu, dia tahu itu akan menemukan jalannya ke Kaede yang 
baru. Dia telah memberikannya padanya dengan pemikiran itu. Dan Kotomi telah memilih 
untuk meninggalkan catatan itu di dalam. 

Aku ingin menjadi temanmu lagi, Kae. 

Pesan ini untuk Kaede baru sekarang. 

Dia ingin berteman lagi. 

Bahkan setelah mendengar semua itu dan belajar tentang Kaede baru, dia menemukan 
keberanian untuk mengambil langkah ini. Memberi Mai buku itu bukanlah tanda dia 
menyerah. 

Mungkin ini semua disebabkan oleh rasa bersalahnya karena tidak bisa membantu Kaede 
yang lama. Mungkin itu hanya isyarat untuk mencoba menebus masa lalu. Sakuta tidak 
melihat masalah dengan itu. Itu jauh lebih bisa dipercaya daripada kebaikan demi 
kebaikan. 

"......" 



Kaede memegang kartu kecil itu dengan kedua tangannya, menatapnya, membaca pesan itu 
berulang kali. 

"Temanku...," katanya akhirnya. 

Sebuah air mata bergulir di pipinya. Dia mulai menangis, tetapi hanya dari satu mata. 

"Kaede?" 

Kaede mendongak, terkejut. Air mata itu masih mengalir. Diam-diam bergulir di pipinya. 
Tapi hanya dari mata kirinya. 

Bibirnya bergetar. Dengan gemetar, dia berkata, "Komi...," seperti dulu. 

Dalam waktu singkat itu, dia melihat Kaede tua. Jantung Sakuta berdetak kencang, 
membunyikan jeritan alarm. Sebuah getaran mulai di kakinya dan menjalar ke seluruh 
tubuhnya. 

Tapi dia bahkan tidak diberi waktu untuk memikirkannya. 

"Kaede, apakah kamu ...?" dia memulai... 

...dan kemudian semua kekuatan terkuras darinya. 

Kartu itu jatuh dari jarinya, dan dia bergoyang. Kemudian dia meringkuk, seperti jiwanya 
telah meninggalkan tubuhnya. 

Dia mengulurkan tangan dan menangkapnya dalam pelukannya. Dia akhirnya berjongkok 
di bawahnya tetapi berhasil menghindari jatuh. 

"Hei, Kaede?!" 

"......" 

Tidak ada respon. 

"Kaede!" 

Dia benar-benar lemas, seperti kulit kosong. Sakuta dibiarkan memanggil namanya dengan 
sia-sia. 
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Dia bisa mendengar sirene. 

Ambulans bergegas ke suatu tempat. 



Dia menunggunya lewat, tapi itu tidak pernah terjadi. Suara memekakkan telinga 
mengikuti Sakuta. 

Ini masuk akal. Sakuta ada di ambulans asalnya . 

"Nadi stabil. Bernapas teratur, tidak ada cedera eksternal. Pasien tidak sadar." 

EMT sedang memberi pengarahan kepada resepsionis di rumah sakit. Dia terdengar 
bingung. 

Tidak ada penyebab yang jelas untuk kondisinya. Dan itu mengkhawatirkan. 

"Kondisi yang sudah ada sebelumnya?" 

"......" 

"Dia adikmu?" 

Tatapan intens membuatnya menyadari bahwa mereka sedang berbicara dengannya. 

"Tidak yakin apakah itu terkait atau memenuhi syarat, tapi..." 

Dia berhenti sejenak, khawatir apakah mereka akan memahaminya atau tidak. 

"Lupakan," kata EMT dengan muram. Informasi apa pun akan berhasil. 

"Dia memiliki gangguan disosiatif." 

Alis EMT berkerut. Mungkin bukan istilah yang sering didengarnya, dan butuh beberapa 
saat untuk memprosesnya. 

"Mengerti," katanya dan mulai menyampaikan itu ke rumah sakit. 

Kaede dibawa ke rumah sakit yang sama tempat mereka membawa Sakuta ketika dia 
pingsan karena sengatan panas. 

Dia dibawa dengan tandu dari ambulans ke kamar rumah sakit, dikawal oleh EMT dan staf 
rumah sakit. 

Tidak ada tanda-tanda Kaede akan datang. Itu tampak bagi seluruh dunia seperti dia baru 
saja tidur. 

Alat vitalnya stabil. 

Tapi itulah kekhawatiran yang sebenarnya. Sejumlah perangkat medis yang tampak 
mengesankan didorong masuk dan keluar untuk memeriksanya ... tetapi tidak ada hasil 
yang jelas sampai ke telinga Sakuta. 



Semua orang yang terlibat tampaknya bingung. Banyak tangan terlipat dan kepala miring. 

Setelah kesibukan awal pemeriksaan, Kaede ditempatkan di ruang pribadi yang kosong. Dia 
berbaring di tempat tidur ketika Sakuta berdiri, tidak berdaya untuk melakukan apa pun 
selain menonton. 

Nafasnya teratur. Dia bisa melihat dadanya naik turun. 

Untuk mata amatir, dia tampak tidur normal. 

Dia melangkah keluar dari kamar rumah sakit sebentar untuk menggunakan telepon umum 
untuk menghubungi ayahnya. Waktu yang buruk---dia sedang berada di Osaka untuk 
urusan bisnis. Tetapi ketika Sakuta memberi tahu dia apa yang telah terjadi, dia berjanji 
untuk naik Shinkansen pertama yang bisa dia pesan tiketnya. 

Dia mungkin berada di kapal satu sekarang. 

Sakuta ragu-ragu sejenak, lalu memanggil Mai juga. Dia pasti sedang syuting, karena 
langsung masuk ke pesan suara. Dia menjelaskan bahwa Kaede tiba-tiba pingsan, dan dia 
meninggalkan nama rumah sakit. 

Itu dua atau tiga jam yang lalu. 

Suara detaknya menarik matanya ke arah jam di meja samping. Saat itu baru lewat pukul 
sepuluh tiga puluh malam . 

Nah setelah mati lampu. Tidak ada suara di aula di luar. Keheningan rumah sakit berbisik di 
telinganya yang cemas. 

"Diam... diam," gumamnya, tidak kepada siapa pun secara khusus. Atau mungkin itu adalah 
ancaman yang ditujukan pada ketakutan tak berbentuk yang berputar-putar di kepalanya. 

Ada ketukan di pintu tak lama kemudian. 

"Ya?" dia berkata. 

Itu meluncur terbuka. 

Mai masuk. Nodoka bersamanya. Mereka pasti bergegas. Mai masih memakai riasan penuh 
untuk syuting, dan Nodoka sama sekali tidak memakai riasan---yang jarang terjadi. 

Mereka bergerak diam-diam melintasi ruangan. Pintu geser tertutup tanpa suara. 

"Bagaimana dengannya?" Mai bertanya, melihat ke tempat tidur. 

"Masih belum bangun." 

"Oh..." 



Mai meraih tangan Kaede. Nodoka mendekat, menatap wajahnya. 

"Benar, Sakuta, di sini." 

Mai memberinya tas toko serba ada. Ada onigiri dan teh di dalamnya. 

"Kau belum makan, kan?" 

"Terima kasih." 

"Kamu mungkin ingin pergi mencari baju ganti." 

Kaede masih mengenakan seragam SMP-nya. 

"Nodoka dan aku akan mengawasinya jika kamu ingin lari pulang." 

Dia meliriknya. Dia masih berseragam. 

"Sebenarnya, uh... bolehkah aku memintamu pergi?" tanyanya sambil mengeluarkan 
kuncinya. "Aku ingin berada di sini jika dia bangun." 

"Oke." 

Mai mengambil kunci darinya. Dia melirik Nodoka dan mereka pergi bersama. 

Sekitar satu jam kemudian, ada ketukan lagi. Dia pikir Mai sudah kembali, tapi itu bukan 
dia. 

Dia membuka pintu dan menemukan ayahnya dan seorang psikiater. Seorang pria kurus 
seusia ayahnya, pertengahan empat puluhan. 

Ayahnya melirik sekilas ke tempat tidur Kaede, lalu kembali ke Sakuta. 

"Kamu keberatan?" dia berkata. 

Dia tidak melangkah masuk. Bahkan dengan dia tertidur, dia tidak ingin membebani Kaede. 

"Sesuatu yang tidak bisa kita diskusikan di sini?" 

"......" 

Diam menandakan persetujuan. 

"Oke." 

Dia berdiri dan mengikuti mereka ke aula. 

Menutup pintu di belakangnya. 



Saat mereka membuntuti dokter, Sakuta bertanya, "Kapan kamu sampai di sini?" 

"Sekitar setengah jam yang lalu," kata ayahnya, melirik arlojinya. 

"Saya mengerti." 

"Ketika saya menanyakan nomor kamarnya, mereka membawa saya ke psikiater terlebih 
dahulu." 

Dia tahu dari profil ayahnya bahwa itu bukan pengalaman yang menyenangkan. 

"Disini." 

Dia dibawa menyusuri deretan kamar ke sudut ruang perawat. Itu seperti ruang ujian mini. 

Sakuta dan ayahnya dilambaikan ke sepasang kursi. 

"Apa yang akan saya diskusikan hanyalah kemungkinan. Ingatlah itu, "kata dokter itu, 
menatap mata Sakuta. 

"Mengingat kondisi Kaede, saya pikir itu akan terjadi." 

Dokter itu mengangguk. "Sejujurnya, sampai dia sadar kembali, tidak banyak yang bisa 
kami katakan dengan pasti." 

"Benar." 

"Tapi itu tugas kita untuk mempersiapkan apa yang 'mungkin' terjadi ketika dia bangun 
dan membantu keluarganya bersiap untuk itu. Inilah sebabnya kami mendiskusikan hasil 
potensial. " 

Dokter memilih kata-katanya dengan sangat hati-hati sehingga mulai mengganggu. 

Sakuta melirik ayahnya, yang mendengarkan dengan mata tertutup. 

"Ketika pasien dengan kehilangan ingatan jatuh pingsan, seperti yang dialami Kaede, 
mereka sering bangun untuk menemukan beberapa bentuk perubahan di mana ingatan itu 
terkait." 

"...Maksud Anda?" 

Itu bisa ditafsirkan dalam banyak cara yang berbeda. 

"Maksudmu dia mungkin mendapatkan ingatannya kembali?" dia bertanya, pergi ke kanan 
untuk itu. 

Dokter itu tidak mengangguk atau menggelengkan kepalanya. 



"Itu hanya satu kemungkinan." 

"Apa yang lain?" 

"Bisa jadi dia akan kehilangan ingatan yang dia miliki saat ini." 

"......" 

Itu tidak terpikir olehnya. Tapi Kaede sudah kehilangan ingatannya sekali sebelumnya. Itu 
tidak masuk akal untuk berpikir itu mungkin terjadi untuk kedua kalinya. 

"Tentu saja, lebih dari mungkin dia akan bangun dalam kondisi yang sama seperti sebelum 
pingsan." 

"Menurutmu apa yang paling mungkin?" 

"Pada tahap ini, kita tidak bisa tahu. Maafkan saya..." 

"Oke..." 

"Aku sadar ini menakutkan, tapi demi Kaede, kamu harus siap ketika dia bangun dan 
mengambil kondisinya dengan tenang tidak peduli apa pun itu." 

"......" 

Sakuta tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak mau menanggapi sama sekali. 

Alih-alih... 

"Kami mengerti," kata ayahnya, menundukkan kepalanya. "Tolong lakukan apa yang kamu 
bisa untuknya." 

Dokter itu mengangguk dan berdiri. Dia berjalan pergi, meninggalkan ayah dan anak di 
belakang. 

"Kau baik-baik saja, Sakuta?" 

"Aku tahu aku tidak, itu bagus." 

"Saya mengerti." 

"Saya tidak akan membuat diri saya siap atau mengambil apa pun dengan tenang." 

Ketika Kaede bangun, dia mungkin bukan lagi Kaede yang baru. Tidak ada cara untuk 
mempersiapkan kesedihan yang akan datang. 



Mungkin dia akan bangun untuk menemukan dia memiliki ingatan Kaede yang lama 
kembali. Tetapi mencoba mempersiapkan diri untuk kegembiraan yang akan datang 
tampaknya sama sekali tidak ada gunanya. 

Kedua Kaede penting baginya. Mereka berdua adalah adik perempuannya. 

Dia tidak bisa menahan diri terhadap salah satu hasil potensial. 

Dia tidak bisa memihak. 

Dia hanya harus menerima apa pun yang terjadi seperti yang terjadi. 

Ketika dia bangun, dia akan senang jika dia menyukainya, dan dia akan menangis jika dia 
ingin melakukan itu. Apa lagi yang bisa dia lakukan? 

"Ya. Cukup adil." Ayah Sakuta mengangguk. "Cukup adil." 
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Itu adalah malam yang panjang. 

Lampu padam, dan ruangan rumah sakit gelap. 

Cahaya bulan yang mengalir melalui celah di tirai membuat bayangan panjang. 

Bayangan kaki tempat tidur. 

Bayangan tirai itu sendiri. 

Bayangan vas bunga kosong. 

Dan bayangan Sakuta, duduk di bangku. Bayangannya jatuh pada Kaede tempat dia tidur. 

Dia tampak begitu damai seperti ini. Seolah tidak ada yang salah. Dia merasa seolah-olah 
dia mengguncang bahunya, dia dengan muram berkata, "Apa itu?" 

Tapi Kaede tidak bangun. 

Ketika Mai dan Nodoka kembali, seorang perawat membantu mengganti pakaiannya, tetapi 
ini sama sekali tidak membangunkannya. Dia tidak mengeluarkan suara sama sekali. Tidak 
sebanyak satu erangan. 

Keindahan tidur yang tidak bisa mereka bangunkan. 

Seorang putri konyol dengan apel beracun bersarang di tenggorokannya. 

"Tidak, Kaede sebenarnya bukan tipe 'putri'." 

Saat itu pukul tiga pagi ketika kata-kata ini keluar. Suaranya terdengar serak. Mai dan 
Nodoka pergi pada tengah malam, dan ayahnya juga pergi, tinggal di apartemen Sakuta. 

Itu terakhir kalinya dia berbicara. Hampir tiga jam sebelumnya. 

Dada Kaede naik turun. Buktinya dia masih bernafas. 

Dia tampak seolah-olah dia akan bangun kapan saja dan juga seolah-olah dia akan terus 
tidur selamanya. Mungkin sepertinya keduanya benar karena Sakuta telah kehilangan 
pandangan yang dia inginkan terjadi. 

Orang-orang melihat sesuatu dengan cara yang mereka inginkan. 

Dokter mengatakan ada kemungkinan dia akan bangun dan mendapatkan ingatan Kaede 
yang lama kembali. 



Sakuta mengira itu berarti dia akan menjadi Kaede yang lama lagi. Kenangan dan 
pengalaman adalah bagian besar dari apa yang membentuk kepribadian seseorang. Jika 
ingatan itu kembali, apa yang akan terjadi pada Kaede yang baru? Kaede yang dia tinggali 
selama dua tahun terakhir? 

"......" 

Dia benar-benar ingin dia bangun. Tetapi pada saat yang sama, memikirkan apa artinya itu 
mungkin menjengkelkan. Dia merasa sulit untuk menantikannya tanpa syarat. 

Dia telah tinggal bersama Kaede yang lama selama tiga belas tahun, dan dia menginginkan 
Kaede kembali. Itulah yang diinginkan orang tuanya, dan dia berbagi perasaan itu. 

Tapi waktu yang dia habiskan dengan Kaede baru adalah hidupnya sekarang. Dia adalah 
bagian dari dirinya juga. 

Jika dia hanya bisa memiliki salah satu dari mereka, bagaimana mungkin dia bisa memilih? 

Tidak mungkin untuk memilih. 

Dan bahkan jika dia membuat pilihan, kenyataan mungkin tidak mengikutinya. Tidak ada 
gunanya memikirkannya. 

Hanya ada satu hal yang bisa dilakukan Sakuta. 

Bertindak seperti kakak laki-lakinya apakah dia bangun sebagai Kaede lama, Kaede yang 
sekarang, atau Kaede yang sama sekali baru. Itu adalah pekerjaannya. 

Tidak peduli apa yang terjadi, itu satu-satunya pilihannya. Dan karena itu sudah pasti, dia 
hanya harus siap. 

Akhirnya, langit di timur menjadi terang. Fajar hari baru. 

Selama setengah jam berikutnya, ruangan itu semakin terang. Staf telah memulai ronde 
pagi mereka; dia bisa mendengar langkah kaki datang dan pergi di lorong di luar. 

Sekarang sudah hampir pukul tujuh. 

Kaede biasanya sudah berada di kamar Sakuta sekarang, mencoba membangunkannya. 
Tapi jika dia tidak bangun, dia akan tidur bersamanya. Dan segera tertidur dengan lengan 
melingkari dia. 

Sinar matahari pagi mencapai wajah Kaede. 

Dia telah memperhatikan sinar matahari yang bergerak dengan mantap ke arahnya. Dan 
ketika akhirnya sampai padanya ... segalanya mulai berubah. 



"Mm..." 

Kaede membuat suara dalam tidurnya. 

"!" 

Sakuta mencondongkan tubuh ke depan. Dia bermaksud memanggil namanya, tetapi tidak 
ada suara yang keluar. Sebaliknya, dia menarik napas tajam ke dalam. 

"Mm..." 

Kaede mengeluarkan erangan teredam lainnya. 

"... Kaede?" 

Kali ini suaranya berhasil. 

"Kaede?" katanya lagi. 

Jantungnya berdegup kencang, dia tidak yakin suaranya terdengar. 

Ada suara deras di kepalanya, seperti badai pasir. Alarm berbunyi, seperti yang ada di 
perlintasan kereta api. 

"Mm. Mm..." 

Mata Kaede terbuka. 

Yang mana itu? Dia tidak tahu. 

"Hmm...?" 

Kaede menggosok matanya dengan muram. 

"Ugh, lenganku," gumamnya. 

Masih menderita nyeri otot? 

"......" 





 



Kaede mengedipkan matanya beberapa kali. Kemudian dia duduk dan melihat dia duduk di 
bangku di dekatnya. 

"Sakuta?" 

"Ya. Aku disini..." 

Apakah itu Kaede baru atau yang lama? Dia tahu namanya, setidaknya. Sepertinya dia tidak 
kehilangan semua ingatannya lagi. 

"H-hah?" 

Kaede akhirnya menyadari ada yang tidak beres dan melihat sekeliling. 

"O-oh tidak! Di mana semua barang-barang saya? Tidak, tunggu... A-di mana aku? Aku... Aku 
ingat mengganti seragamku, lalu kamu pulang, dan... Augh! Aku dalam piyamaku!" 

Dia dengan cepat menarik tudung piyama pandanya ke atas. 

"Kamu pingsan di kamarmu dan dibawa ke rumah sakit dengan ambulans," kata Sakuta. 
Gelombang kelegaan menyapu dirinya. 

"Apakah kamu mengganti pakaianku ?!" dia bertanya, mencengkeram kancing piyamanya 
dan menatapnya melalui bulu matanya. 

"Tidak, jangan khawatir. Perawat, Mai, dan Toyohama yang mengurusnya." 

"Aku tidak keberatan jika kamu punya!" 

Dia pura-pura tidak mendengar ini. 

Saudara laki-laki sekolah menengah tidak membantu saudara perempuan sekolah 
menengah pertama tahun ketiga berubah. 

Tapi itu adalah hal yang sangat baru untuk dikatakan Kaede. 

"Kamu Kaede, kan?" Dia sudah yakin tetapi tetap harus bertanya. 

"Aku akan menjadi siapa lagi?" katanya, tampak bingung. 

"Bagus. Senang mendengarnya." 

Paling tidak, sepertinya ingatan Kaede yang baru tidak pergi kemana-mana. Jika Kaede 
ketiga muncul, dia pasti tidak akan merasa lega. 

"Apakah ada yang salah denganku?" 

"Kau tidak sakit atau apa. Saya tidak berpikir. 



Itu sulit untuk dijelaskan. Bukan hanya untuk Sakuta---bahkan dokter yang harus 
mempelajari semua jenis mata pelajaran yang sulit untuk mendapatkan lisensi mereka 
berjuang dengan spesifik di sini. 

"Apakah kamu merasa baik-baik saja? Apakah kepalamu berputar sama sekali?" 

"......" 

Kaede mengangkat tangan, lalu mengangkatnya ke langit-langit. Dia menggerakkan 
kepalanya sedikit. 

"Aku baik-baik saja," katanya. 

"Ingat sesuatu yang baru?" 

"...Tidak terlalu." 

"Oke. Baiklah, mari kita minta dokter untuk memeriksamu. " 

Sakuta menekan tombol panggil perawat di dekat bantalnya. 

Sambil mengerutkan kening, Kaede mencondongkan tubuh ke arahnya. 

"... Sakuta." 

"Mm?" 

"Kurasa aku punya mimpi." 

"Jenis apa?" 

"Saya masih kecil dan belajar mengendarai sepeda." 

"......" 

"Dan kamu masih kecil ... dan Ayah ada di sana." 

"Oh." 

Dia akan berusia empat atau lima tahun. Ini adalah kenangan Kaede lama. Mengapa Kaede 
ini memimpikan itu? 

"Ayah berpegangan pada bagian belakang sepeda sampai aku bisa naik." 

Dia benar-benar melepaskan suatu tempat di sepanjang jalan, tetapi Kaede tidak tahu itu. 

"Kaede, apakah kamu pikir kamu siap membicarakan hal ini dengan dokter?" 



Tangannya mencengkeram lengan bajunya. 

Dia menatapnya, mencari jawaban. 

"Aku akan bersamamu, tentu saja." 

"Saya rasa saya bisa." 

Dia tampak sangat gugup. Ini adalah salah satu ekspresi Kaede baru. Lagipula, dia sangat 
pemalu. 

Ada ketukan di pintu. 

"Masuk," kata Sakuta. 

"Apa yang bisa saya bantu, Tuan Azusagawa?" tanya perawat itu, menjulurkan kepalanya. 
Dia berusia akhir dua puluhan dan merupakan perawat yang sama yang membantu 
mengganti pakaian Kaede. 

Dia melirik ke arah tempat tidur dan melihat Kaede duduk. 

"Aku akan memanggil dokter," katanya sebelum menutup pintu. 

Setelah itu, mereka menghabiskan sebagian besar hari menjalankan tes dan meminta 
spesialis yang berbeda untuk memeriksanya. Ahli saraf dan psikiater mengambil waktu 
paling banyak. 

Yang terakhir berbicara dengannya untuk waktu yang sangat lama. Itu semua tentang apa 
yang terjadi tepat sebelum dia pingsan dan memeriksa apakah ada perubahan dalam 
ingatannya sejak bangun tidur. Dia tetap ringan, seperti mereka hanya membuat 
percakapan. Mereka berbicara selama hampir satu jam---kadang-kadang rasanya seperti 
dia kehabisan daftar pertanyaan standar. 

Pada awalnya, Kaede bersembunyi di balik Sakuta, tetapi pada saat itu berakhir, dia 
menatap mata dokter itu. 

Tapi dia masih mencengkeramnya erat-erat selama ujian lainnya, jadi dia akhirnya bolos 
sekolah. Tidak memberi tahu siapa pun akan sakit kepala nanti, jadi dia meminta ayah 
mereka memanggilnya. 

Ayah mereka pernah mampir ke rumah sakit sekali setelah mendengar Kaede terbangun. 
Tapi dia tidak datang menemuinya. Dia hanya mendengarkan hasil ujian sejauh ini dan 
kemudian pergi bekerja. Dia tidak ingin membuat Kaede stres dengan sia-sia. Meskipun dia 
pasti ingin melihatnya ... 

Setelah berbicara dengan ayahnya, Sakuta menelepon Mai, memberi tahu dia bahwa Kaede 
sudah bangun lagi. 



"Dan itu Kaede yang sama?" tanya Mai. 

Dia telah berbagi hasil potensial yang berbeda dengannya malam sebelumnya. Dia 
mengenal Kaede ini dengan cukup baik sehingga dia pikir dia harus bersiap jika terjadi 
sesuatu. 

Setelah itu, waktunya untuk ujian berikutnya, jadi Sakuta akhirnya menunggu sampai 
waktu makan siang untuk menelepon Yuuma Kunimi. 

Dia ingat dia punya giliran kerja hari itu. 

"Sakuta?" Yuuma mengatakan saat dia menjawab. 

"Apa yang kamu, paranormal?" 

"Kau satu-satunya orang yang menelepon dari telepon umum," Yuuma terkekeh. "Dan 
kudengar kau keluar dari sekolah hari ini." 

"Dari siapa?" 

"Yah, Kamisato." 

"Kenapa pacarmu tahu aku tidak ada?" 

"Dia ada di kelasmu." 

Yuuma tertawa terbahak-bahak. 

"Mengapa ada orang yang repot-repot memperhatikan?" 

"Kamu jelas tidak tahu seberapa menonjol dirimu." 

Saki Kamisato lebih menonjol daripada dirinya. Dia adalah penguasa semua gadis di kelas. 
Sakuta menjalani kehidupan yang tenang dan tidak mencolok dan hampir tidak bisa 
bersaing dengannya. Dia berharap. 

"Terus?" 

"Bisakah kamu mengambil alih shiftku hari ini?" 

"Kamu sakit? Kamu tidak terdengar sakit." 

"Tidak, ini terkait Kaede. Kami di rumah sakit." 

"Oh begitu. Baik. Belikan aku makan siang kapan-kapan." 

"Apakah gulungan makan malam bisa?" 



"Maksudmu yang polos yang selalu tersisa?" 

Item truk roti yang paling tidak populer. Tetapi karena tidak ada yang membelinya, orang-
orang yang putus asa untuk makan siang dalam bentuk apa pun masih bisa makan. 

"Tepat sekali," kata Sakuta. "Terimakasih Meskipun. Ini sangat membantu." 

"Tentu saja." 

Sakuta menutup telepon. Senang rasanya memiliki teman yang akan menyelamatkan Anda 
dalam keadaan darurat. Membuat semua perbedaan. 

"Mungkin aku akan membuatnya menjadi dua gulungan." 

Setelah tur pemeriksaan rumah sakit berakhir, Sakuta dan Kaede kembali ke kamar rumah 
sakitnya dan menemukan matahari sudah menggantung rendah di barat. 

"Wah," kata Kaede sambil menjatuhkan diri di tempat tidur. Sakuta menghela nafas lelah 
sendiri. 

Dia baru saja ikut dalam perjalanan itu, tapi itu juga menguras banyak tenaganya. 

Berada di rumah sakit besar ini, dikelilingi oleh orang-orang dewasa yang aneh, jelas 
memunculkan sisi pemalu Kaede. Itu berarti dia tidak bisa meninggalkannya sendirian. Dia 
menempel padanya dengan gaya koala melalui sebagian besar pengujian. 

Satu kali dia secara sukarela menjauhkan diri adalah ketika mereka menimbangnya. 

"Kamu tidak bisa menonton ini!" 

"Aku tidak akan marah bahkan jika beratmu lebih dari seratus sepuluh pound." 

"T-tidak ada adik perempuan seberat itu! Itu adalah hukum alam semesta!" 

"Tidak, dengan tinggi badanmu, itu lebih dari mungkin." 

Dia melirik perawat untuk meminta bantuan, tetapi dia menjaga ekspresinya tetap netral. 
Gadis-gadis saling mendukung, rupanya. 

"Seorang saudari seharusnya memiliki berat tidak lebih dari tiga semangka!" 

"Sepertinya itu sangat berat." 

Pada akhirnya, berat pasti Kaede tetap menjadi rahasia baginya. Dia sebenarnya tidak 
peduli, jadi tidak apa-apa, tapi... 



Termasuk pemeriksaan fisik dasar seperti itu, Kaede menjalani serangkaian tes dan 
pemeriksaan. Hasil akhir dari semua itu? Rupanya, sama sekali tidak ada yang salah 
dengannya. 

Satu-satunya hal yang bahkan bisa dianggap sebagai masalah dari jarak jauh adalah nyeri 
otot yang berkepanjangan. 

Dengan kata lain, dia sehat secara fisik. 

Tapi melihat ke arah lain, itu berarti mereka tidak tahu pasti mengapa dia pingsan. 

"Kami akan memantau kondisinya selama sehari, dan kemudian dia bisa pulang besok," 
jelas dokter. 

Tapi Sakuta merasa sulit untuk merasa lega. 

Faktanya, dokter memiliki tindak lanjut yang cukup kuat untuk pernyataan itu. 

"Tes yang kami lakukan tidak menemukan sesuatu yang luar biasa secara fisik. Tapi 
gangguan disosiatif jarang mempengaruhi hasil tes semacam ini. Saya pikir yang terbaik 
adalah keluarga terus mengawasinya untuk saat ini. Asumsi yang masuk akal bahwa 
hilangnya kesadaran ini adalah tanda ingatan Kaede kembali. Dan ada kemungkinan bahwa 
ingatan itu kembali sepenuhnya akan menyebabkan hilangnya ingatan yang dia buat 
selama ini. Cobalah untuk mengambil situasi dengan tenang, sebagai sebuah keluarga." 

Dan itu telah menanamkan benih keraguan di benak Sakuta. 

Tidak, benih itu mungkin telah menunggu selama dua tahun terakhir juga. Sejak mereka 
pindah ke Fujisawa dan dia mulai hidup dengan Kaede yang baru, dia tahu saat ini mungkin 
suatu hari akan datang. 

Tapi itu memakan waktu begitu lama dan begitu banyak waktu telah berlalu tanpa insiden 
sehingga dia mulai berpikir mungkin mereka akan tetap seperti ini selamanya. Itu adalah 
proses alami. 

Dia tidak memiliki dasar yang nyata untuk keyakinan ini, tetapi waktu yang dihabiskan 
tanpa gangguan telah membuatnya merasa aman. 

Tetapi berlalunya lebih banyak waktu telah membawa kenyataan pahit untuk ditanggung. 
Benih yang bersarang di hatinya akhirnya memutuskan untuk muncul dari tanah itu. 

Mungkin upaya Sakuta untuk membantunya telah menyebabkan tunas ini tumbuh. 

"Saya percaya keamanan yang diberikan oleh lingkungannya saat ini telah meringankan 
gejala gangguan disosiatif Kaede. Hal terbaik yang dapat Anda lakukan adalah terus 
berjalan persis seperti sebelumnya," kata dokter. 



Apa yang benar? Apa yang salah? 

Tidak ada jawaban yang nyata. 

Hanya ada kebenaran sederhana bahwa dia ada di sini bersama Kaede. 

Dan Kaede telah secara resmi diberi jaminan kesehatan yang bersih. Dia baik -baik saja . 

Pada hari keluarnya, Sakuta meninggalkan sekolah dan mendapati Kaede menunggunya 
dengan tidak sabar. 

Dia menyerahkan semua dokumen kepada ayah mereka---yang mengambil hari libur---dan 
ada di sini untuk membawa Kaede pulang. 

Sebagian besar perjalanan itu naik taksi yang dipanggil rumah sakit untuk mereka. Tapi 
Kaede bilang dia ingin jalan-jalan sebentar, jadi mereka berhenti di taman dekat apartemen 
mereka. 

Matahari barat memandikan jalan dari stasiun. 

Mereka berjalan ke taman, dan Kaede duduk di bangku. 

Dengan musim dingin yang semakin dekat, pohon-pohon di taman kehilangan daun 
berwarna musim gugur mereka. 

"Ayah datang?" tanya Kaede. 

"Mm?" 

"Ke rumah sakit." 

Dia memiliki tangan di lututnya dan mengunci dan membuka kunci jari-jarinya dengan 
gelisah. 

"Ya, dia ada di sana." 

"......" 

"Dia mengkhawatirkanmu." 

"......" 

Kaede hanya menatap jari-jarinya, tidak mengatakan apa-apa. Tidak yakin bagaimana 
menanggapi. Mungkin dia sedang memikirkan Kaede yang lama. 

"Kaede." 

"Ya?" 



"Apa yang ingin kamu lakukan sekarang?" 

"......" 

Dia menatapnya, terkejut. Sakuta mengalihkan pandangannya ke langit, menghindari 
tatapannya. Langit di timur semakin gelap. Sore dalam perjalanan. Barat masih merah. Cara 
merah memudar menjadibirunya malam itu indah. Apakah ada kata untuk warna di 
antaranya? 

"Untuk merayakan keluar," katanya. 

"Aku ingin puding!" 

"Kita bisa melakukan sesuatu yang lebih besar dari itu." 

"Puding yang lebih besar ?!" 

"Oke, saya melihat kita terkunci pada puding. Tapi maksudku, seperti, pergi melihat panda, 
atau..." 

"Oh, itu lebih besar." 

Dia mengerutkan bibirnya, mempertimbangkannya. Sepuluh detik penuh berlalu tanpa 
tanggapan lebih lanjut. Sebaliknya, mereka mendengar suara-suara di tepi taman. 

Bahu Kaede bergetar, dan dia mendekat ke Sakuta. Bahkan saat dia menyembunyikan 
dirinya, dia melihat ke arah jalan di pintu masuk taman. 

Ada tiga gadis berseragam SMP. Seragam yang sama dengan sekolah yang seharusnya 
dihadiri Kaede. 

Mereka jalan-jalan sambil makan roti kukus. 

"Bolehkah aku menggigitnya?" 

"Perdagangkan kamu?" 

"Ugh, jangan serakah!" 

"Itu hanya satu gigitan!" 

"Menjadi gemuk." 

"Sangat kejam!" 

Mereka tertawa bahagia. Mereka segera menghilang dari pandangan, tetapi suara mereka 
masih bisa terdengar selama satu menit lebih lama. 



Kaede akhirnya melepaskan Sakuta ketika mereka berada di luar jangkauan pendengaran. 

"Panda adalah yang kedua," bisiknya. 

Ekspresi yang sangat serius muncul di wajahnya. 

"Dan pertama?" 

"Aku ingin pergi ke sekolah." 

Ketika dia mengatakan ini, Sakuta merasa itu tidak terduga. 

Tetapi ketika dia melihat jauh ke dalam matanya, dia menyadari itu tidak seharusnya telah. 
Dia sudah tahu selama ini bahwa tujuan terbesar, tersulit, dan paling didambakan Kaede 
adalah pergi ke sekolah. 

Sekolah bukanlah sesuatu yang istimewa bagi Sakuta. Itu tidak masalah baginya. Kelas itu 
membosankan, ujian itu menyebalkan, dan memperhatikan suasana hati semua orang 
untuk menjaga hubungan benar-benar melelahkan. 

Tapi itu adalah bagian dari hidupnya dan memang seharusnya begitu. Kelas tidak 
membosankan. Ujian hanya beberapa hari. Dia tidak memiliki banyak teman, tetapi dia 
memiliki waktu yang menyenangkan bersama mereka, cukup bahwa persahabatan ini 
terasa berharga untuk dipertahankan. 

Demikianlah apa yang dimaksud dengan pergi ke sekolah. Terkadang Anda dan teman 
Anda bisa pergi berbelanja atau makan setelahnya. Kesenangan biasa seperti itulah yang 
diinginkan Kaede. Dia hanya ingin apa yang normal, menjadi normal. Untuk menghilangkan 
kecemasan yang datang karena gagal menjadi normal. 

"Baiklah." 

"Sakuta?" 

"Ayo lakukan apa pun untuk mengantarmu ke sekolah." 

Kaede menarik napas dalam-dalam, merenungkan kata-katanya. Lalu dia tersenyum. 

"Ya!" dia berkata. "Aku akan mewujudkannya!" 
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Malam itu, setelah Kaede di tempat tidur, Sakuta menelepon ayah mereka. 

"Aku ingin pergi ke sekolah." 

Dia mengambil langkah-langkah untuk memenuhi keinginan yang sungguh-sungguh itu. Ini 
adalah langkah pertama. 



Tidak mudah untuk kembali dari ketidakhadiran selama miliknya. Perasaan dan kesiapan 
Kaede penting, tetapi mereka juga membutuhkan bantuan dari sekolahnya. Jika mereka 
tidak bisa memahami apa yang dimaksud dengan gangguan disosiatifnya, mereka tidak 
akan pernah berhasil. 

"Sesuatu terjadi?" tanya ayah mereka, sudah khawatir. 

"Kaede bilang dia ingin pergi ke sekolah." 

"Oh." 

"Saya ingin membantu mewujudkannya." 

Jika mereka tidak berbicara di telepon, dia tidak akan pernah bisa menyuarakan 
perasaannya dengan mudah. 

Dia tahu ayahnya harus memikirkan yang satu ini. Meski begitu, dia berkata "Oke" sebelum 
Sakuta merasa perlu untuk mengatakan apa-apa lagi. "Aku akan menelepon sekolahnya 
besok, menjelaskan situasinya," kata ayahnya, berbicara perlahan dan jelas. 

"Mm." 

"Aku mungkin perlu bertemu dengan mereka." 

"Saya pikir." 

Langkah-langkah seperti ini sebaiknya diserahkan kepada orang dewasa. Jika seorang 
siswa sekolah menengah seperti Sakuta digulung, itu hanya akan membuat segalanya 
menjadi rumit. Dia harus mulai dengan menjelaskan mengapa anak seperti dia menangani 
hal semacam ini. Dan kekuatan yang ada kemungkinan besar tidak akan menerima 
penjelasan itu. Tidak perlu membuang waktu dan tenaga untuk itu. 

"Sakuta." 

"Mm?" 

"Apakah kamu makan dengan benar?" 

Itu datang entah dari mana. 

Tapi itu juga tidak mengejutkan Sakuta. 

"Saya," jawabnya. 

Dia merasa yakin ayahnya benar-benar menanyakan sesuatu yang lain. Mereka tidak tahu 
apa yang akan terjadi dengan ingatan Kaede di masa depan. Dokter mengatakan mereka 



mungkin akan kembali. Bahwa keruntuhannya mungkin merupakan tanda yang sedang 
terjadi. 

Dan itu bisa berarti kembalinya Kaede yang lama. 

Tetapi Sakuta telah tinggal bersama Kaede ini selama dua tahun, dan ayahnya khawatir 
tentang itu. Jika sesuatu terjadi padanya, dia akan merasakankehilangan. Itu akan sangat 
menyiksa. Sakuta mungkin akan segera menghadapi kesedihan yang sama, kesedihan yang 
dia rasakan ketika mereka kehilangan Kaede yang lama. 

"Makan yang benar itu penting," kata ayahnya. Mengetahui sepenuhnya bahwa tidak ada 
yang dia katakan yang bisa mengubah apa pun ... jadi kata-kata itu berakhir tentang sesuatu 
yang tidak berhubungan. 

"Aku mengerti," kata Sakuta, menanggapi dengan baik. 

"Bagus." 

"Mm." 

Kadang-kadang gerutuan samar adalah respons terbaik. 

"Dan ... ini bisa menunggu sampai semuanya tenang, tapi ..." 

"Apa?" 

"......" 

Ada jeda. Sebuah napas di ujung telepon. Sebuah keraguan. Sakuta bertanya-tanya 
mengapa, tetapi kemudian ayahnya berkata, "Aku ingin bertemu dengan pacarmu ini 
dengan benar." 

"Oh...," kata Sakuta. Dia tidak yakin bagaimana harus merespon, dan itu jelas terlihat dari 
reaksi reflektifnya. Mungkin itu respon yang tepat. Sudah pasti sangat terlambat untuk 
mencoba menyembunyikannya. 

Sementara Kaede tidak sadarkan diri, ayah mereka bergegas ke rumah sakit, dan Mai 
muncul dengan pakaian ganti untuk Kaede, dan mereka saling bertabrakan. Karena semua 
orang fokus pada kondisi Kaede, itu adalah interaksi yang sangat singkat. 

Di mata Sakuta, ayahnya selalu tenang dan tenang---tetapi pada saat itu, dia jelas-jelas 
lengah. Siapapun pasti akan terguncang jika bertemu secara tiba-tiba dengan seorang 
aktris terkenal. Dan seseorang di generasi ayahnya akan melihatnya tumbuh dewasa di 
layar. Mengingat betapa banyak perhatian media yang diberikan tentang hubungannya, 
mengetahui anak laki-laki dalam gambar itu adalah putranya akan mengejutkan siapa pun. 

"Eh, ya ... ketika semuanya tenang." 



Dia memilih untuk tidak berkomitmen pada apa pun dulu. Tapi tidak terasadapat dihindari 
untuk waktu yang lama. Setelah pertemuan singkat mereka, Mai pasti mengisyaratkan 
bahwa dia menginginkan perkenalan yang lebih formal pada waktunya. Dia telah 
berkecimpung dalam bisnis pertunjukan sepanjang hidupnya, yang telah membuatnya 
sangat besar dalam sopan santun dan salam yang pantas. 

Sakuta ingin menghindarinya dengan cara apa pun. Memperkenalkan pacar kepada orang 
tua Anda bahkan lebih memalukan daripada menunjukkan lubang pantat Anda kepada 
mereka. 

Tapi yang jelas, tidak ada jalan keluar darinya sekarang. Dia harus menguatkan dirinya 
untuk hal yang tak terhindarkan. Bahkan jika dia entah bagaimana bisa menangkis 
ayahnya, Mai tidak akan tahan. 

"Perlakukan dia dengan benar, kau dengar?" 

Dia pasti mengacu pada Mai. 

Melanjutkan percakapan ini jelas buruk bagi kesehatan mentalnya, jadi Sakuta berterima 
kasih kepada ayahnya karena telah membantu sekolah Kaede dan menutup telepon. 

Ketika dia meletakkan telepon, dia menyadari bahwa dia berkeringat. 

"Yah ... apa yang dilakukan sudah selesai," gumamnya. 

Mengetahui kapan harus menyerah sangat penting. Menyerah membuat banyak hal 
berhasil. 
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Hari berikutnya adalah 20 November, hari Kamis. Sakuta meninggalkan rumah untuk pergi 
ke sekolah dan menabrak Mai di luar saat dia menyeret koper di belakangnya. 

Dia menjelaskan bahwa dia akan pergi ke lokasi syuting di Kanazawa. Koper raksasa itu 
pasti telah diisi dengan semua pakaian yang dia perlukan saat syuting. Dia tertarik. 

Nodoka berada di sebelah Mai, mengenakan seragam sekolah gadis kayanya dan 
membantu menurunkan kopernya. Foto yang indah dari dua saudara perempuan yang 
penuh kasih. 

Ada mobil yang menunggu Mai di jalan di luar. Sebuah minivan putih. Seorang wanita 
berjas keluar dari kursi pengemudi---manajer Mai. Namanya Ryouko Hanawa, jika diingat-
ingat. Dia berusia pertengahan dua puluhan dan pernah dijuluki Holstein. 

Cara dia menutup pintu membuatnya tampak bingung. Bahkan ketika turun dari mobil, dia 
meronta-ronta kakinya. Mai jauh lebih muda tetapi jauh lebih tenang. 



"Selamat pagi, Ryuko." 

"Selamat pagi. Biarkan saya mengambil barang-barang Anda. " 

"Ah, ya, silakan. Terima kasih." 

Ryouko mengambil koper, membuka pintu geser, dan memasukkannya ke kursi belakang. 

Saat dia melakukan ini, Mai melihat Sakuta dan menghampirinya. 

"Dua minggu, kan?" dia berkata. 

"Aku yakin kamu akan kesepian tanpaku, tapi aku berjanji akan menelepon setiap malam." 

"Kalau begitu aku akan menunggu di telepon setiap malam." 

"Tidak perlu untuk itu. Fokuslah pada pelajaranmu sebagai gantinya. " 

"Saya akan terlalu bersemangat berbicara dengan Anda untuk fokus pada apa pun." 

Ini tampak seperti alasan yang sangat sah baginya. 

"Jangan gunakan aku sebagai alasan untuk mengendur," kata Mai, menepuk kepalanya 
dengan ringan. 

"Bisakah aku mendapatkan ciuman selamat tinggal setidaknya?" 

"Aku tidak bisa melakukan itu dengan menonton Nodoka dan Ryouko." 

Ryouko telah selesai menyimpan koper dan terus melirik ke arah mereka. Bergerak tiga 
langkah ke kanan, lalu tiga langkah ke kiri. Seperti binatang di kebun binatang. Jelas sekali 
dia agak gelisah. 

"Aku benar-benar menempatkan dia melalui pemeras berurusan dengan rumor, jadi lebih 
baik aku tenang untuk sementara waktu. Ryouko naik tujuh pon karena stres. " 

"Bukankah stres biasanya membuat Anda menurunkan berat badan?" 

Orang sering mengatakan bahwa mereka kehilangan nafsu makan. 

"Dia bilang makanan manis adalah satu-satunya hal yang meredakan kelelahannya, jadi...itu 
terjadi." 

Dia melirik ke arah Ryouko lagi. Dia masih bergerak maju mundur. 

"Saya pikir dia bisa mendapatkan tujuh pound lagi dan masih baik-baik saja." 



Dia memiliki tubuh yang ramping untuk memulai. Dia tidak melihat tanda-tanda bahwa dia 
bahkan sedikit kelebihan berat badan. Tentu, dia lebih kokoh daripada bintang aktif seperti 
Mai atau Nodoka, tapi itu berarti dia benar-benar berada di ranah "normal." 

"Setelah pemotretan lokasi selesai dan aku kembali, aku akan menciummu," kata Mai, 
menatapnya melalui bulu matanya, suaranya cukup lembut sehingga hanya dia yang bisa 
mendengarnya. 

Ini hanya membuatnya ingin menciumnya sekarang. 

"Bye," katanya dengan seringai yang sepertinya mengatakan bahwa dia tahu persis apa 
yang dia pikirkan. Dia menyalakan hatinya dengan api dan kemudian berjalan pergi ke 
mobil yang menunggu. 

"Oh tunggu! Mai!" 

"Apa?" katanya sambil melirik ke belakang. 

"Uh, ketika keadaan sudah sedikit tenang... ayahku ingin bertemu denganmu dengan baik." 

"Tentu saja," katanya dengan senyum bahagia. 

"Juga." 

"Ada lagi?" Dia berkedip. 

"Kamu sangat manis hari ini." 

"......" 

Dia menganga padanya. Kemudian dia mulai mengatakan sesuatu, memikirkannya lebih 
baik, dan memutuskan untuk memberinya senyum tanpa kata. Yang senang. Dia 
memberinya lambaian kecil dan kemudian berlari kembali ke mobil. Dia naik ke dalam dan 
menutup pintu. 

Sesaat kemudian, Ryouko duduk di kursi pengemudi. Mesin menyala, dan minivan itu 
menjauh. Mai melambai dari jendeladan segera hilang dari pandangan. Dia menunggu 
sampai lampu belakang menghilang di tikungan, lalu menuju stasiun bersama Nodoka. 

"......" 

"......" 

Tak satu pun dari mereka mengatakan apa-apa pada awalnya. Tapi rasanya dia mencoba 
mencari waktu yang tepat untuk memulai percakapan. Dia terus melirik ke arahnya. 



Selalu mudah untuk mengetahui kapan Nodoka menyembunyikan sesuatu. Dia adalah buku 
yang terbuka. 

"Apa, apakah kamu perlu pergi ke kamar mandi?" 

"Hah? Mengapa saya harus?" 

"Lalu apa itu?" 

"Maksudnya apa?" 

"Sepertinya ada yang ingin kau katakan padaku." 

Nodoka ragu-ragu sejenak. 

"Jika kamu menyeret ini keluar, aku akan terlalu sibuk memikirkannya untuk fokus pada 
kelas, jadi tolong. Muntahkan." 

"Kamu tidak pernah memperhatikan di kelas." 

"Sebenarnya? Akhir-akhir ini, aku mencoba yang terbaik." 

Lagi pula, dia harus kuliah di perguruan tinggi yang sama dengan Mai sekarang. 

"Oke, kalau begitu izinkan saya bertanya --- mengapa Anda terlihat sangat normal?" 

"Hah?" 

"Apakah kamu tidak takut?" 

Dia pergi terlalu banyak yang tidak terucapkan, tetapi Sakuta tahu apa yang dia maksud. 
Dia tahu apa yang ingin dia tanyakan bahkan sebelum dia membuka mulutnya. 

Ini tentang Kaede. 

Dia tidak bisa memikirkan hal lain yang ingin dia tanyakan padanya sekarang. 

Awalnya, dia hanya ingin mengabaikannya. Jika dia tidak melihat ekspresi serius di 
wajahnya, dia mungkin akan melihatnya. Jika dia hanya ingin tahu, mungkin itu akan 
menjadi pilihan. 

Tapi ketika dia berbalik untuk meliriknya, dia melihat sekilas kesedihan di mata Nodoka. 
Pandangan yang hilang. Jelas seseorang lahir dari kepedulian yang tulus. Kekhawatiran itu 
muncul sebagai pertanyaan. 

Dia tidak bisa begitu saja meledakkannya. 

"Tentu saja aku takut." 



"......" 

"Aku bahkan mungkin mengencingi diriku sendiri." 

"Aku serius." 

"Tapi kamu tidak bisa mengacau di depan adik perempuanmu, kan? Tidak bisa 
mengencingi diri sendiri, buang air besar, atau menunjukkan tanda-tanda kelemahan." 

Mereka berhenti di lampu merah. 

"Jika ada yang bisa saya lakukan untuknya, maka saya akan mencoba melakukannya." 

"......" 

"Tapi tidak ada yang bisa kulakukan." 

Dia menjaga suaranya tetap datar. 

Jika ada cara untuk membuat kedua Kaede bahagia, dia pasti sudah melakukannya sejak 
lama. Jika ada cara untuk membuat orang-orang di sekitarnya mengerti, dia tidak akan 
berusaha keras. Dia bahkan tidak akan menganggapnya sebagai "usaha". Itu akan menjadi 
normal. Seperti bernafas. Persis seperti apa adanya. 

Tapi tidak ada solusi yang mudah. 

Tidak ada yang kejam tentang itu; itu hanya fakta bahwa mereka berdua tidak mungkin 
ada. 

"...Maaf," bisik Nodoka. 

"Mm?" 

"Argh! Sialan! Aku idiot." 

Dia tiba-tiba berjongkok dan mengacak-acak rambutnya. 

"Jangan mulai kehilangan itu pada saya, di sini. Semua orang akan mulai melihatku dengan 
lucu juga." 

Bagi seorang pengamat, dia hanyalah seorang gadis sekolah pirang mencolok yang 
berteriak dan berjongkok tanpa alasan yang jelas. Seorang pengusaha yang lewat memberi 
mereka tempat tidur yang luas, dan Sakuta bersimpati. 

Lampu berubah menjadi hijau, dan pengusaha itu dengan cepat menyeberang. 

Sakuta mengikuti. 



"Ah, tunggu!" Nodoka bergegas mengejarnya. "Bahkan setelah kakakku tidak mengatakan 
apa-apa karena tidak ada yang bisa kamu lakukan, aku pergi dan harus bertanya... Maaf." 

Lebih banyak permintaan maaf. 

Dia tampak sedih. 

"Toyohama, jika karir idola Anda tidak pernah lepas landas, apa yang akan Anda lakukan?" 

"Pertanyaan macam apa itu? Terlalu dini untuk dipikirkan." 

Nodoka merengut padanya. 

"Berpikir Anda akan menjadi segalanya, 'Saya seharusnya tidak pernah menjadi idola' atau 
'Itu membuang-buang waktu dan energi'? Pikirkan Anda akan berharap tidak ada yang 
pernah terjadi? 

Sakuta tidak begitu yakin jawaban apa yang dia cari. Dia hanya... ingin tahu. 

"Tentu saja tidak!" bentak Nodoka. Ada kepastian yang kuat di balik pernyataannya. 

"Menurutmu kenapa begitu?" 

"Saya telah bertemu banyak orang yang melakukan hal idola, memiliki banyak pengalaman 
baru, merasakan hal-hal yang tidak akan pernah saya rasakan... merasa seperti semua itu, 
baik atau buruk, membuatku seperti sekarang, kurasa." 

Dia pasti merasa malu dengan nada seriusnya sendiri, karena di suatu tempat di tengah dia 
mulai mencoba membuat lelucon tentang itu. 

"Maksudku, tentu saja, ada hal-hal yang aku sesali. 'Aku seharusnya melakukan itu,' atau 
'Aku bisa melakukan lebih banyak lagi!'" Kata Nodoka, seperti sedang mencari alasan. 
Mungkin mencoba menyembunyikan rasa malunya. 

"Oh. Sangat baik." 

"Hah? Bagus bagaimana?" 

"Saya tidak berpikir saya bisa berteman dengan jenis monster positif siapa yang akan 
mengatakan omong kosong seperti 'Saya melakukan semua yang saya bisa, jadi saya tidak 
menyesal!' dengan wajah datar." 

Akan selalu ada penyesalan. Semakin penting sesuatu, semakin penting, maka semakin 
besar investasi emosionalnya... dan semakin besar penyesalan ketika sesuatu tidak berjalan 
seperti yang diharapkan. 



Yang penting adalah bagaimana Anda menghadapi perasaan itu. Bagaimana Anda 
memprosesnya. Dan dari jawaban Nodoka, dia sudah dalam perjalanan. 

"Kurasa itu saja," gumamnya. 

"Hah? Anda memikirkan sesuatu di luar sana? " 

"Kita semua akan mati suatu hari nanti, jadi rahasia hidup adalah menikmati perjalanan, 
bukan akhir. Saya bertanya-tanya bagaimana kita bisa memberi tahu semua orang itu. " 

"Saya tidak berbicara tentang hal seperti itu, dan saya yakin sekali tidak memiliki filosofi 
mendalam di balik hidup saya ." 

Nodoka memutar matanya ke arahnya. 

"Saya harus berpikir seperti ini untuk melewatinya," katanya. 

Nodoka mencondongkan tubuh ke depan, menatap wajahnya. 

"Apa?" dia berkata. 

"Kamu terdengar seperti kamu benar-benar bersungguh-sungguh." 

Kenapa dia terdengar sangat bahagia? 

"Tapi ya," katanya. "Kurasa aku harus terus melakukan apa yang telah kulakukan." 

"Tetap bersikap normal di sekitar Kaede sebanyak mungkin." 

"Saya tidak tahu apakah saya bisa. Tapi aku akan mencoba." 

Itu sangat Nodoka. Untuk semua gaya mencoloknya, dia benar-benar bersungguh-sungguh 
di bawahnya. 
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Sabtu itu... 

Setelah dia dan Kaede selesai makan siang, Sakuta pergi sendirian, berjalan di rute yang 
tidak dikenal ke sekolah. Tidak dikenal karena itu bukan sekolahnya, tapi sekolah Kaede. 

Sakuta lulus dari SMP di Yokohama sebelum mereka pindah, jadi dia tidak pernah benar-
benar menempuh rute ini. Bahkan belum pernah melewati jalan ini. Itu semua baru 
baginya, tetapi jalan-jalan itu tampak seperti jalan yang akan Anda temukan di mana saja. 
Masih terasa sedikit novel. 

Itu mungkin sepuluh menit berjalan kaki. 



Dia pertama kali melihat jaring hijau di atas halaman sekolah. Saat dia mendekat, dia 
melihat dinding putih gedung sekolah. 

SMP-nya. 

Sakuta melihat sosok yang dikenalnya di luar gerbang. Dalam setelan jas dan dasi. Ayahnya 
sedang menonton latihan tim bisbol. 

"Aku disini." 

"Mm," kata ayahnya. Dia pasti mendengar langkah Sakuta mendekat. 

Mengapa mereka bertemu di sini? 

Sederhana. 

Ini adalah hasil dari panggilan yang dilakukan ayahnya ke sekolah. 

Staf pengajar secara tak terduga gesit, merespons langsung pertemuan yang diusulkan 
dengan wali Kaede. Karena ayahnya bekerja, mereka mengatur pertemuan pada hari Sabtu 
berikutnya yang tersedia---22 November, hari ini. 

"Bolehkah kita?" 

Ayahnya melangkah melewati gerbang sekolah tanpa ragu-ragu. Sakuta mengikuti. Dia 
masih merasa sangat gelisah. Itu selalu membuat stres memasuki sekolah yang bukan 
miliknya. Rasanya seperti dia melakukan sesuatu yang salah, fakta yang dia temukan 
menarik. 

Tepat di dalam pintu masuk adalah kantor. Ayahnya membuat salam yang sesuai. Semua 
orang sepertinya menyadari situasinya. Seorang wanita berusia empat puluhan melangkah 
maju untuk menemui mereka. 

"Saya bertanggung jawab atas Kelas 3-1," dia menjelaskan, membungkuk. Dengan kata lain, 
dia adalah wali kelas Kaede. Mereka berbicara sekali di awal tahun, tetapi begitu banyak 
waktu telah berlalu, Sakuta lupa seperti apa penampilannya. 

"Cara ini." 

Dia membawa Sakuta dan ayahnya ke ruang resepsi antara ruang fakultas dan kantor 
kepala sekolah. Dindingnya dipenuhi piala. 

Saat mereka duduk di sofa, wakil kepala sekolah---yang sudah duduk di seberang mereka---
menjelaskan, "Itu terutama piala atletik." 

Wali kelas Kaede duduk di sebelahnya. Ada kursi lipat di satu sisi, dan seorang wanita 
berusia tiga puluhan yang tampak familier duduk di sana---penasihat sekolah. 



Namanya Miwako Tomobe. 

Dia sudah mampir untuk memeriksa Kaede sebulan sekali. Kaede memanggilnya "Ms. 
Miwako" dengan nama depan yang ambigu, tetapi Sakuta tetap pada "Ms. Tomobe." 

Dengan semua orang berkumpul, ayahnya mulai menguraikan situasi Kaede. Apa yang 
terjadi di sekolah sebelumnya dan peristiwa yang mengarah pada gangguan disosiatifnya. 
Dan bagaimana dia telah menyatakan keinginan untuk pergi ke sekolah. 

Mereka tampaknya tidak yakin apa yang membuat mereka kehilangan ingatan akibat 
gangguan disosiatif. Tapi sebelum pertemuan dimulai, mereka sudah memutuskan 
bagaimana mereka akan menangani situasi ini. 

"Sekolah kami, tentu saja, akan melakukan segala yang kami bisa untuk mendukung 
kehadiran Kaede," kata wakil kepala sekolah, kubah kromnya berkilau megah. Dia 
tersenyum pada ayah Sakuta, lalu menoleh ke Miwako. "Kami percaya bahwa tindakan 
terbaik adalah bekerja sama dengan konselor sekolah kami, Ms. Tomobe, untuk 
menentukan bagaimana melanjutkannya." 

Miwako menundukkan kepalanya. "Saya pikir yang terbaik adalah mengambil hal-hal ini 
secara perlahan. Misalnya, mulailah dengan berjalan setengah jalan ke sekolah. Jika itu 
berjalan dengan baik, pergilah sedikit lebih jauh setiap kali, lebih dekat dan lebih dekat ke 
sekolah. Pertimbangkan gerbang sekolah tujuannya untuk sementara waktu dan berikan 
perasaannya waktu untuk menyesuaikan diri sehingga dia tidak merasa begitu takut untuk 
pergi.ke sekolah. Kekhawatiran saya adalah bahwa dia akan memberi terlalu banyak 
tekanan pada dirinya sendiri; merasa seperti dia harus pergi ke sekolah terkadang bisa 
memperburuk keadaan." 

"Benar." Ayahnya mengangguk pelan. 

"Begitu dia menyesuaikan diri dengan perjalanan, kami pikir dia bisa mulai dengan datang 
langsung ke kantor perawat. Kamu bilang dia bisa pergi keluar sekarang, tetapi dari apa 
yang kamu katakan kepada kami, dia masih sangat gugup dengan anak-anak seusianya." 

Miwako melirik Sakuta, yang mengangguk. 

"Kantor perawat bisa menjadi tempat yang aman untuk membiasakan diri berada di 
sekolah. Pada titik waktu ini, yang terbaik adalah menganggap kelas sebagai tujuan yang 
jauh lebih jauh." 

"Satu pertanyaan," kata Sakuta, mengangkat tangan. 

"Ya? Lanjutkan." 

"Apakah berada di kantor perawat akan menarik perhatian yang tidak semestinya?" 



Mereka tidak benar-benar berangkat untuk menyembunyikan pohon di hutan, tetapi 
menjadi satu-satunya orang yang berada di tempat lain akan sangat menonjol. Seperti 
menjadi satu-satunya siswa di kelas sementara semua orang di halaman sekolah, atau 
sebaliknya. Ada alasan mengapa kebanyakan siswa benci menjadi satu-satunya yang duduk 
di luar selama kelas olahraga. 

"Itu pertanyaan yang wajar," kata Miwako, menjawab pertanyaannya dengan tenang. 
"Tentu saja ada siswa yang menganggap itu lebih tidak pantas, jadi mungkin yang terbaik 
adalah mendiskusikan ide itu dengan Kaede sebelum kita memutuskan." 

Kedengarannya dia sudah mengantisipasi kekhawatiran ini. Mungkin ide itu muncul kapan 
saja ada kasus seperti ini. 

"Jika tidak apa-apa denganmu, aku ingin bertemu dengan Kaede setelah ini dan 
membicarakan banyak hal dengannya secara langsung," katanya, melihat dari Sakuta ke 
ayahnya. 

Dia mungkin fleksibel, tetapi dia cukup tegas pada apa yang perlu dilakukan. 

Ayah Sakuta menatapnya. 

Dia meninggalkan keputusan di tangannya. Lebih dari mencoba mengelak dari tanggung 
jawab, dia sangat sadar bahwa Sakuta mengenal Kaede lebih baik. Kaede, juga, sangat 
bergantung padanya. Ayahnya tahu Sakuta yang harus membuat keputusan. 

"Bisakah saya menelepon dan memeriksanya?" 

"Ya, itu mungkin yang terbaik." 

Ayahnya mengeluarkan ponselnya. Itu bukan smartphone, tapi ponsel flip yang lebih tua, 
yang putih sederhana. 

Sakuta mengambilnya darinya dan menemukan nomor rumahnya di buku alamat. 

"Aku akan membuatnya cepat," katanya dan melangkah keluar ke aula, mendengarkan 
nada dering. 

Setelah beberapa dering, telepon masuk ke mesin penjawab. 

"Kaede, ini aku. Jika Anda ada di sana, ambillah. " 

Dia langsung merespon. 

"Halo! Ini Kaede!" 

"Keberatan jika kita membawa tamu kembali bersama kita?" 



"Seorang tamu?" 

"Konselor sekolah." 

"...MS. Miwako?" 

"Ya." 

Kaede tidak langsung menjawab, dan Sakuta curiga dia tahu alasannya. Kaede pernah 
bertemu Miwako sebelumnya, tetapi tidak terlalu akrab dengannya. Mereka tidak benar-
benar turun dengan langkah yang benar. Itu mungkin salah Sakuta. Dia 
memperkenalkannya sebagai konselor sekolah, jadi Kaede menganggap pekerjaannya 
adalah membuat Kaede pergi ke sekolah. Yang berarti dia melihatnya sebagai seseorang 
yang menakutkan. 

Kesalahpahaman itu sudah lama hilang, tetapi kesan pertama yang tidak menyenangkan 
masih melekat. 

"Untuk apa?" Kaede bertanya, membuktikan maksudnya. 

"Perencanaan strategi tentang cara terbaik untuk membawa Anda ke sekolah." 

"O-oh, kalau begitu, baiklah." 

"Anda yakin?" 

"Y-ya." 

Dia terdengar tegang, tapi tidak seperti dia memaksakan diri. 

"Baiklah. Tidak akan terlalu lama lagi." 

"A-aku akan berada di sini!" 

Sakuta menunggu sampai Kaede menutup telepon, lalu menutup telepon. 
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Setelah pukul tiga saat Sakuta dan Miwako meninggalkan halaman sekolah. 

Ayahnya tetap tinggal, bertukar kata dengan kepala sekolah (yang akhirnya menunjukkan 
dirinya). 

"Guru juga bekerja pada hari Sabtu?" tanya Sakuta. 

"Hari kerja kami sibuk berurusan dengan siswa. Itu berarti mereka biasanya di sini akhir 
pekan untuk kelas persiapan, dan lain-lain. Dan guru tahun ketiga harus memikirkan masa 
depan masing-masing siswa mereka, yang merupakan banyak pekerjaan." 



"Tapi sepertinya itu tidak mempengaruhimu." 

"Peran saya sedikit berbeda dengan guru. Saya pikir saya menyebutkan bahwa ini bukan 
satu-satunya SMP di bawah lingkup saya? 

Penampilannya jelas menunjukkan bahwa dia seharusnya tidak melupakan itu. 

"Mungkin kamu hanya terlihat seperti perawat sekolah dan aku jadi bingung," katanya. 

Dia ingat dia menjelaskan ini, sekarang dia membawanya. Dia tidak yakin apa sebenarnya 
konselor sekolah itu, pada awalnya. Dalam kasus Miwako, dia cukup yakin dia memiliki 
gelar psikologi klinis dan dipekerjakan oleh dewan pendidikan secara langsung. 

"Idealnya, saya akan berada di residensi di satu sekolah, seperti perawat. Tetapi kurangnya 
personel dan dana membuat itu tidak praktis." 

"Jadi masalah orang dewasa yang khas," katanya. Sarkasme itu mungkin tidak perlu. 

"Oh, bukankah kamu orang yang pendendam," kata Miwako. "Saya pikir Anda perlu sedikit 
konseling sendiri." 

Dia mengatakan itu hampir setiap kali mereka bertemu. Dia tidak benar-benar 
menanganinya lebih baik daripada Kaede. 

"Ini dia," katanya, berpura-pura tidak mendengar. Ia menatap gedung apartemennya. 

"Penghindaran konflik yang baik," katanya. 

"......" 

Dia membuka pintu depan, dan mereka menunggu lift. Di dalam, dia menekan tombol, dan 
tombol itu membawanya ke lantai. 

Dia membuka pintu apartemen dan memanggil, "Kami di sini." 

"S-selamat datang kembali, Sakuta," jawab Kaede. 

Dia berada di sepanjang lorong, bersembunyi di balik pintu ruang tamu. Hanya wajahnya 
yang terlihat. 

"Terima kasih telah memilikiku. Bagaimana kabarmu, Kaede?" Miwako bertanya, menjaga 
nada suaranya tetap hangat. 

"B-baik, terima kasih." Kaede terdengar tegang. 

Dia mungkin bisa pergi keluar, tapi itu tidak berarti dia tiba-tiba mulai terbuka pada 
Miwako. 



Sakuta membawa Miwako ke ruang tamu, dan Kaede mundur ke sudut jauh...lalu berbalik 
dan bersembunyi di belakang Sakuta. 

Tapi ada satu perubahan yang jelas dalam perilakunya dari pertemuan Miwako 
sebelumnya. Pada semua kesempatan sebelumnya, dia mengenakan piyama panda, tetapi 
sekarang dia mengenakan seragam SMP-nya. Dia membiarkan pintunya setengah terbuka, 
dan dia bisa melihat piyama bekas di lantai. 

Dia pasti cepat berubah ketika dia menelepon. Tapi dia hanya memakai satu kaus kaki, jadi 
dia pasti kehabisan waktu. 

"Seragamnya terlihat bagus," kata Miwako sambil tersenyum. Bukan di Sakuta, tapi di 
Kaede. 

Kaede mengintip dari balik punggungnya. 

"T-terima kasih," katanya lembut. 

Tapi Miwako mendengarnya. "Tentu. Mari kita bicara strategi, oke?" 

Sakuta melambai padanya ke meja ruang makan. Miwako duduk di tepi kursi dan mulai 
menjelaskan apa yang dibicarakan Sakuta dan ayahnya di sekolah. 

Bagaimana dia harus mengambil langkah demi langkah. 

Dimulai dengan hanya berjalan kaki ke sekolah. 

Cukup sampai di gerbang saja. 

Dan kemudian saran bahwa dia bisa datang ke kantor perawat. 

Kaede mendengarkan dengan seksama. 

Ketika Miwako selesai, dia berkata, "U-um ..." 

"Ya? Lanjutkan." 

"Aku---aku punya pertanyaan." Kaede mengangkat tangan ke atas bahu Sakuta. 

"Tanyakan apa pun yang kamu inginkan, Kaede." 

"Apakah saya tidak harus pergi ke kelas?" 

"Apakah kamu mau?" 

"Saya tidak ingin menjadi berbeda dari orang lain." 



Itu agak terputus dari pertanyaan. Tapi itu langsung ke inti masalah. Inti dari pertemuan ini 
adalah untuk merasakan apa yang Kaede pikir dia bisa dan tidak bisa lakukan. 

"Kamu lebih suka bersama orang lain?" 

"Aku takut ... mereka semua menatapku." 

"Jadi pendekatan mana yang tampaknya lebih mudah?" 

"......" 

Kaede harus memikirkan itu sebentar. 

"Saya pikir ...," katanya, "bahwa saya paling takut semua orang melihat saya." 

"Yah, berada di kantor perawat akan membuat jarak antara kamu dan siswa lain. Mungkin 
layak untuk memulai dari sana." 

"...Eh, um..." 

Kaede mengangkat tangannya lagi. 

"Lanjutkan." 

"A-apakah kantor perawat dianggap pergi ke sekolah?" 

Dia terdengar sangat tegang. Dan bukan karena berbicara dengan Miwako membuat stres. 
Ada nada keputusasaan tambahan. 

"Ya, tentu saja," kata Miwako tegas. 

"T-tapi...bukan itu yang dilakukan orang lain." 

"Itu benar. Tetapi bahkan jika mereka tampak sama, setiap orang sebenarnya berbeda. " 

"...Mereka?" 

Kaede mencondongkan tubuh ke kanannya dengan bingung. Menarik Sakuta bersamanya. 

"Misalnya... satu gadis mungkin tinggi, sementara yang lain pendek. Satu anak mungkin 
pandai berlari, tetapi yang lain tidak begitu banyak. Seperti itu, ada anak yang mudah 
beradaptasi di sekolah dan ada anak yang kesulitan menghadapinya." 

"......" 

"Saya tidak akan memberitahu gadis pendek untuk menjadi lebih tinggi. Mereka tidak bisa 
melakukan itu. Setiap orang harus mengambil hal-hal dengan langkah mereka sendiri. 
Kami memiliki cara yang berbeda dalam melakukan sesuatu, cara hidup yang berbeda. 



Sekolah adalah lingkungan yang sangat kaya yang dapat membantu Anda mempelajari 
keterampilan sosial dan cara bergaul dengan orang lain, tetapi terkadang hal itu dapat 
memaksa Anda untuk mempertahankan kecepatan yang tidak Anda sukai. Dan jika kita 
memperlakukan anak-anak yang tidak bisa mengikuti seperti ada yang salah dengan 
mereka, maka itu masalah guru. Itu berarti mereka juga harus banyak belajar, dan belum 
menerima betapa beragamnya umat manusia sebenarnya. Begitulah cara saya melihatnya. 
Kaede, saya pikir jika Anda mencoba yang terbaik, hasil apa pun yang Anda kelola harus 
dihitung sebagai 'pergi ke sekolah.' Bahkan jika Anda hanya pergi ke kantor perawat, saya 
akan menganggap itu sebagai kemenangan. " 

"Kalau begitu, bisakah saya meletakkan lingkaran jika saya bisa sampai ke kantor 
perawat?" 

"Lingkaran?" Miwako berkedip padanya. 

"Aku-dalam ini." 

Kaede mengangkat buku catatannya untuk dilihat Miwako. Daftar tujuannya untuk tahun 
ini. Dia sudah menempatkan lingkaran di samping banyak hal. 

"Aku pikir begitu. Benar?" Miwako memandang Sakuta untuk meminta persetujuan. 

"Tentu saja," katanya sambil mengangguk. 

"B-kalau begitu aku pasti ingin pergi ke sekolah," kata Kaede. 

Maka, tujuan Kaede ditetapkan. 

Sekarang mereka hanya perlu mengambilnya selangkah demi selangkah. 

Masing-masing menuju ke sekolah. 

Satu langkah maju demi satu. 
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Mereka mulai berlatih perjalanan ke sekolah keesokan harinya, Minggu, 23 November. 

Entah bagaimana mereka hanya punya waktu seminggu tersisa di bulan itu. Akhir tahun 
datang dengan cepat. 

Ada alasan mengapa mereka mulai berlatih pada hari Minggu, ketika tidak ada kelas. Pada 
hari kerja, jalan akan dipadati oleh siswa, tetapi hari ini, jauh lebih sedikit yang 
memperhatikannya, yang tidak terlalu membebani Kaede, secara mental. Miwako 
menyarankan untuk mencoba kali ini. 

Juga, Kaede sendiri sangat ingin memulai pelatihan sesegera mungkin. 

Dia sangat bersemangat tentang hal itu, dia sudah berganti seragam ketika dia datang 
untuk membangunkan Sakuta pagi itu. 

Melihat itu telah membantu Sakuta melawan keinginannya untuk tidur, dan dia bangun. 

Kaede masih tidak bisa keluar sendiri, apalagi ke sekolah, jadi Sakuta harus membantunya 
berlatih. 

Setelah mereka berdua selesai sarapan, Sakuta juga berganti pakaian. Kemudian mereka 
berangkat. 

Lift membawa mereka ke lantai dasar, di mana mereka melangkah melalui pintu gedung ke 
jalan di luar. 

Tidak ada masalah sejauh ini. 

Yah, mungkin Kaede memang tampak sangat gelisah tentang orang lain. Setiap kali dia 
mendengar suara atau suara, dia membeku, meretas seperti kucing liar. Tapi ini tidak 
benar-benar berbeda dari perilakunya yang biasa, jadi dia tidak khawatir. Dia hanya harus 
terbiasa dengan hal semacam itu dari waktu ke waktu. Semakin dia normal berada di luar, 
semakin mudah waktu yang dia miliki dengan itu. Mereka hanya harus bersabar. 

"Siap?" 

"Oke." 

Mereka melangkah menjauh dari gedung mereka dan menuju ke SMP-nya. 

Itu adalah hari Minggu pagi yang khas. Masih pagi, baru jam sembilan pagi . Dan dengan 
musim dingin yang semakin dekat, udaranya cukup dingin. Di tempat teduh, rasanya 
seperti suhu tubuh Anda jatuh bebas. 



Sedingin udara terasa, lingkungan itu tampak nyaman dan santai. Gaya hari Minggu yang 
penuh malas. Kurangnya orang yang bergegas ke tempat kerja atau sekolah membuat jalan-
jalan yang akrab terlihat berbeda. 

Mereka meluangkan waktu, berjalan perlahan menuju sekolah Kaede. Itu masih jauh, masih 
tidak terlihat, tetapi setiap langkah yang diambil Kaede membawanya lebih dekat ke sana. 
Dan jarak yang semakin pendek itu bisa diraba. 

Kaede bukan pejalan cepat untuk memulai, tapi dia membuat kemajuan yang stabil. 

Dia benar-benar membeku ketika sebuah mobil melewati mereka, tetapi tidak memiliki 
masalah nyata untuk sampai ke belokan pertama. 

Tapi di sana dia menabrak dinding bata. 

Di persimpangan, mereka bertemu dengan beberapa siswa perempuan, berjalan dari kanan 
mereka. Dua dari mereka, mengenakan seragam yang sama dengan Kaede. Mereka 
membawa kotak raket---agak terlalu kecil untuk ukuran tenis. Mungkin anggota tim bulu 
tangkis pergi untuk berlatih. 

Mereka berdua melirik Kaede. 

Mata mereka bertemu. 

"!" 

Kaede langsung melesat. Dia menjadi kaku seperti papan. 

Tidak ada gadis yang menyadarinya. Mereka berjalan melewati Sakuta dan Kaede dan 
melanjutkan perjalanan menuju sekolah. 

Obrolan bahagia tentang apa yang mereka lihat di TV malam sebelumnya menggantung di 
udara. 

Tawa mereka sepertinya menakuti Kaede, dan dia bersembunyi di balik Sakuta. Dia 
mencengkeram pakaiannya dengan erat, dan dia bisa merasakan tangannya gemetar. 

"Mereka tidak menertawakanmu, Kaede." 

"Anda yakin?" 

"Jika Anda berpikir membuat orang tertawa semudah itu, Anda salah besar." 

"J-jalan menuju kehebatan komedi diaspal dengan duri!" 



Kaede menjulurkan kepalanya dari belakangnya, menjaga sepasang gadis itu. Mereka 
sudah cukup jauh sekarang. Kaede telah berhenti gemetar tetapi benar-benar kehilangan 
keberaniannya. Dia hampir berjongkok. Sepertinya dia tidak akan pergi lebih jauh. 

Mereka mungkin seratus meter jauhnya dari rumah. 

Delapan sampai sembilan ratus lagi ke sekolah. 

Golnya terlihat cukup jauh. 

Tapi Sakuta menganggap itu sudah cukup latihan untuk satu hari. Dia berbalik, menatap 
Kaede. Ada memar samar di kulit pahanya, di bawah ujung roknya. Yang belum ada saat 
mereka pergi. 

"Kerja bagus hari ini," katanya. "Ayo pulang dan makan puding." 

Mereka benar-benar mendapatkan lebih jauh dari yang dia harapkan untuk hari pertama 
latihan. Dia mengira dia akan mengunci tepat di luar gedung mereka. 

"Aku---aku belum mau berhenti!" dia berkata. Tapi tangannya yang mencengkeram 
bahunya mulai gemetar lagi. Dia jelas memaksa dirinya sendiri. Dan dia merasa seperti 
memar di pahanya semakin gelap, didorong oleh ketakutannya. 

"Kalau begitu mari kita lakukan satu langkah lagi," katanya, ingin menghormati tekadnya. 

"Oke!" Kata Kaede, sedikit gugup. 

Tapi terlepas dari apa yang dia katakan, Kaede tidak mengambil langkah lain. 

Mereka menunggu lima menit, lalu sepuluh...tapi dia tidak berhasil hari itu. 
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Keesokan paginya adalah Senin, 24 November. Dia bangun lebih awal dari biasanya. 

Dia menyetel alarmnya pada pukul enam tiga puluh. Sangat awal bagi Sakuta. 

Itu bukan untuk kesehatannya atau apa pun. 

Itu agar dia bisa membantu Kaede dengan latihan jalan kaki ke sekolahnya. 

Jika mereka pergi pada waktu perjalanan yang biasa, jalan akan penuh sesak dengan siswa. 
Mereka membicarakannya tadi malam dan memutuskan untuk masuk lebih awal, seperti 
dia pergi ke latihan pagi dengan tim atau klub. 

Ditambah lagi, jika mereka berlatih seperti yang biasa mereka lakukan di akhir pekan, 
Sakuta tidak akan sampai ke sekolah tepat waktu. Dia sebenarnya tidak masalah bolos 
sekolah selama berhari-hari, tapi Kaede keberatan, jadi mereka bangun pagi-pagi. 



"Kamu harus pergi ke sekolah dan belajar!" kata Kaede. "Kamu harus kuliah di kampus 
yang sama dengan Mai!" 

Sakuta sepenuhnya setuju dengannya di sana. Siapa yang tahu hukuman apa yang 
menantinya jika dia gagal? 

Latihan pagi pertama mereka dimulai dengan baik, seperti hari sebelumnya. Tapi hanya 
pada awalnya. Kaki Kaede berhenti di tempat yang sama persis seperti terakhir kali. 

Persimpangan pertama dari apartemen mereka. 

Sekali lagi, mereka bertemu dengan beberapa siswa berseragamnya. Kali ini, tiga anak laki-
laki dengan potongan kru. Pasti tim bisboltatanan rambut. Mereka bertiga mengeluarkan 
ponsel mereka, memainkan semacam permainan puzzle. 

Entah bagaimana mereka berjalan ke sekolah, bermain game, dan membicarakan pekerjaan 
rumah pada saat yang bersamaan. 

Kaede mengawasi mereka dari balik tiang telepon. 

Lututnya tertekuk, tetapi dia masih termotivasi. 

"Aku---aku bisa terus berjalan!" katanya sebelum Sakuta bisa menyarankan untuk kembali. 

Suaranya bergetar, dan dia tampak sangat pucat. Dia jelas memaksa dirinya sendiri. Ada 
memar yang muncul di betisnya dari kaus kakinya. Yang jahat, gelap, seperti ular 
melingkari kakinya. 

Sulit untuk melihat itu dan berkata, "Tentu, mari kita lanjutkan." Apa pun yang diinginkan 
Kaede sendiri, adalah tugas Sakuta untuk menghentikannya agar tidak bertindak terlalu 
jauh. 

"Tapi aku harus pergi ke sekolah," katanya. "Haruskah kita menyebutnya sehari?" 

"O-oke. Aku tidak ingin membuatmu terlambat." 

Hal yang sama terjadi keesokan harinya. 

Rabu, 26 November. 

Kaede bertingkah aneh sepanjang pagi. Bahkan ketika mereka pertama kali bangun, dia 
tampak tenggelam dalam pikirannya, lambat bereaksi ketika Sakuta berbicara dengannya. 

Dia membuat telur orak-arik yang menjadi favoritnya saat ini, tetapi dia hanya 
memakannya dalam diam. Tidak ada teriakan "Sangat bagus! Aku merasa pipiku akan 
jatuh!" Apa yang sedang terjadi? 



"......" 

Dia berganti seragam dan memakai sepatunya, lebih tegang dari biasanya. 

"Kaede?" katanya saat mereka naik lift ke bawah. 

Dia tidak menjawab. 

"Bumi ke Kaede." 

"Y-ya? Apa itu?" 

"Apakah ada masalah?" 

"Saya sudah memutuskan. Aku akan pergi ke sekolah hari ini!" 

Dia tiba-tiba tersenyum. Itu tidak benar-benar menjawab pertanyaannya, tetapi 
percakapan mereka sering kali agak terputus-putus. Itu sendiri tidak terlalu luar biasa. 
Hanya saja...kali ini ada banyak faktor yang berperan, dan semuanya saling terkait, jadi sulit 
untuk menganggapnya sebagai pesonanya yang biasa. 

"Aku siap untuk pergi!" dia mengumumkan. 

Tapi Sakuta merasakan ketegangan di balik senyum itu. Hampir panik. 

"Tidak perlu terburu-buru." 

"A-Aku tidak terburu-buru!" 

Dia memaksakan senyum dan menyangkalnya, tetapi dia tahu itu bukan senyum yang 
sebenarnya. Ketika mata mereka bertemu, dia melarikan diri dari tatapannya dan 
menundukkan kepalanya. 

"...Aku akan pergi ke sekolah," bisiknya. Tangannya mencengkeram roknya erat-erat. 
Seperti dia hampir tidak bertahan. 

"MS. Tomobe mengatakan untuk meluangkan waktumu." 

"......" Dia mengatakan sesuatu, tapi dia tidak bisa mengatakannya. 

"Kaede?" 

"... Itu tidak cukup baik." 

Kali ini, dia hampir tidak bisa mendengarnya. Suaranya bergetar. Tapi ada kekuatan di 
balik itu, kejelasan tujuan. Tapi itu terasa salah baginya. Membuatnya khawatir. 

"Bukan?" 



"......" 

Tidak ada respon. 

Pintu lift terbuka sebelum keduanya mengucapkan kata lain. Ding memecah kesunyian. 

Sakuta tidak turun. 

Dia merasa mereka seharusnya tidak berlatih hari ini. Tidak perlu mencoba jika itu akan 
membuatnya terlihat seperti ini. Memaksanyaadalah verboten. Miwako telah mengatakan 
banyak hal. Membuat dirinya mencoba hanya akan memperkuat gagasan bahwa pergi ke 
sekolah itu sulit , dan itulah yang tidak mereka inginkan. Jika dia berpikir bahwa dia tidak 
bisa melakukan ini, itu akan memakan waktu lama sebelum dia siap untuk mencoba lagi. 

Itulah yang Miwako katakan padanya. 

Itu masuk akal. Jika Anda mengumpulkan semua keberanian Anda dan berusaha sangat 
keras dan itu berakhir dengan kegagalan, bagaimana Anda bisa memaksa diri Anda untuk 
mencoba lagi? Menyerah itu jauh lebih mudah. 

"Kaede, jangan hari ini." 

Dia menekan tombol untuk menutup pintu. Tapi saat dia melakukannya, seseorang berlari 
melewatinya. Kaede telah melompat keluar dari lift. 

"Kaede!" 

Sakuta melemparkan dirinya ke antara pintu saat mereka menutup, memanggilnya. 

Tapi Kaede tidak berbalik. Dia langsung menuju pintu masuk depan, tapi dia tidak benar-
benar mantap berdiri. Dia hampir tersandung dan jatuh, tetapi dia melemparkan 
tangannya ke ubin dan bangkit. Tanpa melirik ke arahnya, dia melangkah keluar gedung. 

"Kaede!" dia berteriak lagi, bergegas mengejarnya. "Tunggu, Kaede!" 

Dia menjadi sangat keras, benar-benar lupa betapa pagi itu. Suaranya menggema di 
seberang jalan. 

Tapi Kaede terus berjalan. Berlari di jalan menuju sekolah, kaki terbang kemana-mana. Dia 
sama sekali tidak cepat. Sakuta menyusulnya dengan mudah. 

Dia meraih pergelangan tangannya. 

"Anda tidak perlu memaksakan diri," katanya. 

"Saya bersedia!" dia meledak, sudah kehabisan napas. "Aku tidak punya waktu untuk 
meluangkan waktuku!" 



Kepalanya terangkat, dan dia menatap tepat ke matanya. Tatapan tidak goyah sama sekali. 
Tatapan berlinang air mata. 

Dia belum pernah melihatnya terlihat seperti ini. 

Dan tidak pernah mendengar suaranya sekasar ini. 

Tapi bukan itu yang paling mengejutkannya. Itu adalah kata-katanya. 

Kaede tahu . Dia mengerti situasi yang dia hadapi. Dia sepenuhnya sadar bahwa dia 
kehabisan waktu. 

Dan begitu Sakuta menyadari itu, kekuatannya terkuras dari tangannya. Dia melepaskan 
pergelangan tangan Kaede. 

Kaede berbalik untuk melarikan diri lagi. Tidak---dia berlari menuju sekolah. 

"Jadi dia tahu selama ini," gumamnya, mengawasinya terhuyung-huyung. 

Kata-kata dan tindakannya membuatnya jelas. 

Kesadaran itu mengguncangnya sampai ke intinya. Kepalanya berputar, mencoba 
memikirkan apa yang harus dilakukan. Tenggelam dalam pikiran, tubuhnya membeku. 
Tidak ada instruksi yang disampaikan oleh otaknya. 

Tapi itu hanya berlangsung sesaat. 

Dia melepaskan kakinya dari trotoar. Begitu dia mengambil langkah pertama itu, sisanya 
mudah. Tubuh dan jiwa mengejar Kaede. 

Dan saat dia melakukannya, pikirannya menyusulnya---atau lebih tepatnya, dia 
memutuskan bahwa memikirkannya tidak ada gunanya. 

Di depannya, Kaede tiba-tiba berhenti. Persimpangan yang sama dia selalu terjebak di. 
Seorang gadis berseragam telah menyeberang jalan di depannya. 

Mata mereka pasti bertemu. 

Kaede menundukkan kepalanya, bergerak ke tepi jalan setapak, bersembunyi di balik tiang 
telepon. Dia berjongkok, masih kehabisan napas karena berlari. Bahunya naik turun. 

Tapi sesaat kemudian, dia memaksa dirinya untuk berdiri kembali, seperti dia sedang 
memeras setiap kekuatan yang dia miliki. Bahkan setelah berdiri, tubuhnya menolak untuk 
maju selangkah lagi. 

"Kenapa kenapa...?" 

Saat dia semakin dekat, dia bisa mendengar dia berbisik, suaranya bergetar. 



"Kenapa aku tidak bisa melakukannya?" 

Dia meninju pahanya, memukul-mukulnya. 

Sakuta menyusul dan meraih lengannya, menghentikan itu. Ada memar besar di pahanya 
tempat dia memukul dirinya sendiri. Dan juga bintik-bintik ungu di lengannya. Ini bukan 
dari kekuatan pukulannya, tapi dari Adolescence Syndrome-nya. Itu menyakitkan untuk 
dilihat. 

"Kenapa kenapa...? Saya ingin pergi ke sekolah! Kenapa aku tidak bisa?" 

Ada air mata besar mengalir di wajahnya. Dia menatap kakinya, seolah menegur tubuhnya 
sendiri. 

"Mengapa mengapa mengapa?!" 

Apa ini bahkan diarahkan sekarang? Diri? Orang lain di dalam dirinya? Atau mungkin 
keduanya. 

"Kaede," katanya. 

Dia tidak akan menatapnya. 

"Aku tidak akan kembali," katanya, suaranya terisak. 

Dia melingkarkan tangannya di tiang telepon. 

"Aku tidak," katanya lagi, seperti anak yang keras kepala. "Saya berlatih sampai saya 
berhasil sampai ke sekolah." 

Wajahnya berantakan dengan air mata dan ingus. 

"Aku harus berlatih...!" 

"Aku tahu." 

Dia membuat suaranya terdengar seperti biasanya. Ini bukan jawaban yang dia siapkan. Itu 
adalah salah satu yang dia temukan saat melihatnya menderita seperti ini. Dia tidak tahu 
apakah itu keputusan yang tepat. Dia tidak yakin, tetapi daripada membuang waktu untuk 
mengkhawatirkan jawabannya, dia memilih untuk menghabiskan seluruh waktunya untuk 
menindaklanjuti. 

"Aku tahu," katanya lagi. 

Bahu Kaede berkedut. 

"Aku akan memastikan kamu bisa pergi ke sekolah." 



"Kamu akan?" Kata Kaede, akhirnya menatapnya lagi. Dia bisa melihat wajahnya tercermin 
dalam air matanya. "Betulkah?" 

"Aku bersumpah." 

"Kamu benar-benar bersumpah?" 

"Saya bersedia." 

Dia sepertinya belum percaya padanya. Mulutnya terbuka. 

"Tapi saya pikir kita perlu istirahat sebentar sebelum mencoba lagi." 

Dia merogoh sakunya dan mengeluarkan beberapa tisu yang telah dia berikan di stasiun 
sejak lama. Dia menggunakan itu untuk membersihkan wajah Kaede. 

"Istirahat?" dia berkata. Sedikit terlambat. 

"Ya. Saya tahu tempat yang bagus untuk beristirahat. Biar kutunjukkan padamu." 

Dia berbalik dan mulai berjalan pergi. 

"Oh! Tunggu aku!" kata Kaede. Dia melepaskan tiang telepon dan bergegas mengejarnya. 
Segera dia menempel di bahunya. 
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Mereka kembali ke rumah dan membasuh wajah Kaede dengan benar, dan kemudian 
Sakuta menelepon SMA Minegahara. 

"Ini Sakuta Azusagawa dari Kelas 2-1. Aku sedang tidak enak badan, jadi aku akan 
mengambil cuti," dia berbohong lalu menutup telepon. 

Dia menunggu sebentar, tapi sepertinya mereka tidak berencana untuk menelepon 
kembali, jadi dia dan Kaede pergi lagi sekitar pukul setengah sembilan. 

Kaede mengambil langkah menuju sekolah, tetapi dia menghentikannya. 

"Lewat sini," katanya, memberi isyarat. 

Kemudian dia membawanya ke Stasiun Fujisawa. 

Ini adalah bangunan besar dengan tiga garis yang melewatinya. Mereka sudah melewati 
puncak jam sibuk, tapi masih ramai. Setengah dari kerumunan itu masuk ke gerbang dan 
setengah lagi keluar. 

"Ada begitu banyak orang!" Kata Kaede, bersembunyi di belakangnya. 



Dia berhenti di jalurnya, tetapi jika mereka tidak bisa melewati ini, mereka tidak akan 
pernah mencapai tujuan mereka. 

"Jika kamu terjebak di sini, kamu tidak akan pernah sampai ke sekolah, Kaede." 

"B-benar! Aku bisa melakukan itu!" 

Kaede mendapatkan kembali sebagian semangatnya dan mengangkat kepalanya. Mereka 
membeli tiket di mesin JR dan melewati gerbang. 

Sebuah kereta api berhenti di peron, berwarna perak dengan garis-garis oranye dan hijau. 
Ini adalah Jalur Tokaido. 

Sakuta dan Kaede menaiki mobil menuju Koganei. 

Ada kursi kosong di belakang, jadi dia meletakkan Kaede di dekat jendela dan duduk di 
sebelahnya. 

"A-apakah kita masih belum berada di 'tempat yang bagus' ini?" Kaede bertanya saat kereta 
berhenti. Dia sangat sadar akan kerumunan di sekelilingnya. 

"Jangan khawatir, kami akan segera sampai." 

Kereta segera berhenti di stasiun berikutnya. Stasiun Ofuna, satu pemberhentian. Beberapa 
orang turun; beberapa naik. 

Bel berbunyi, pintu tertutup, dan kereta api keluar lagi. 

"Masih tidak ada?" 

"Sedikit lebih jauh." 

Perhentian berikutnya adalah Totsuka. Sakuta dan Kaede tidak turun. 

" Masih tidak ada?" 

"Sedikit lagi." 

Kemudian berhenti di Stasiun Yokohama. Sekali lagi, Sakuta dan Kaede tetap berada di 
kereta. Mereka telah mengendarainya selama dua puluh menit sekarang. 

"Berapa jauh lagi?" 

"Hmm, tidak lebih lama lagi." 

Mereka mengulangi ini di setiap stasiun. Setelah Yokohama, berhenti di Kawasaki, 
Shinagawa, Shinbashi, dan Tokyo. Bahkan ketika ditarik keluar dari Stasiun Tokyo, Sakuta 
dan Kaede masih berada di dalam pesawat. 



"Kau berbohong padaku!" kata Kaede. Dia semakin kesal. 

"Aku bersumpah, kali ini kita hampir sampai." 

"K-kau tidak bisa membodohiku!" 

Dia menggembungkan pipinya dengan marah. 

Tapi kali ini dia benar-benar serius. Mereka turun di stasiun berikutnya. 

"Lihat? Di sini." 

Dia bisa melihat peron melalui jendela. Kereta melambat hingga berhenti, tepat di tempat 
yang seharusnya. 

Pintu-pintu terbuka. 

Sakuta dan Kaede melangkah keluar. 

Ada tanda tepat di depan mereka dengan nama stasiun. 

U ENO 

Sakuta dan Kaede telah turun di sebuah stasiun besar di Taito Ward Tokyo, sebuah 
bangunan di mana yang lama dan yang baru semuanya bercampur aduk. Itu terletak di sisi 
timur Tokyo, dikelilingi oleh universitas, galeri seni, dan museum. Itu berjalan kaki singkat 
ke Asakusa, rumah Kaminarimon yang terkenal. Hari itu cerah, dan Anda dapat dengan 
mudah melihat Skytree di kejauhan. 

Tapi mereka tidak ada di sini untuk semua itu. 

Di luar gerbang peron, Sakuta mengikuti tanda yang bertuliskan PARK EXIT . Ini membawa 
mereka keluar dari sisi utara stasiun. Taman pintu keluar dinamai setelah terbentang di 
depan mereka. 

Mereka menuju ke dalam. 

"Ke-ke mana tepatnya kita akan pergi?" tanya Kaede. Semua ini adalah wilayah yang sangat 
belum dipetakan baginya. Dia tidak melepaskan lengannya sejak mereka naik kereta. 

"Tempat yang bagus," katanya mengelak. 

Dia memimpin mereka antara Bunka Kaikan dan Museum Nasional Seni Barat. 

Tujuan mereka mulai terlihat. Gerbang depan di depan. 

"Sakuta?" Kaede berkata, masih tersesat. 



Itu adalah pagi hari kerja. Bahkan belum pukul sebelas . Namun bahkan pada jam ini, ada 
banyak orang berkeliaran. Banyak kelompok wanita keluar untuk berjalan-jalan dan 
mengobrol dengan gosip. Kaede tampak terlalu sibuk dengan keramaian untuk menyadari 
tujuan mereka. 

"Lihat ke atas," katanya. 

Dia berkedip, menatapnya. Kemudian dia mengikuti pandangannya, berbalik menghadap 
ke depan. 

"Oh!" dia berkata. "Kebun Binatang?" 

Terkejut, dia membaca kata-kata di gerbang. 

"Kebun Binatang!" katanya lagi, kali ini sangat bersemangat. 

Sakuta telah membawa Kaede ke kebun binatang di Ueno. Konon kebun binatang pertama 
dibuka di Jepang. 

"Kami di kebun binatang, Sakuta!" katanya sambil menarik lengan bajunya. 

"Aku bilang itu akan bagus, bukan?" 

Dia membeli dua tiket, dan mereka masuk ke dalam. 

Mereka segera merasakan perubahan di udara. 

"Baunya seperti Nasuno saat dia perlu mandi!" Kata Kaede, matanya berbinar. 

"Ya, tentu saja." 

Saat ini, yang bisa mereka lihat hanyalah orang-orang. Pasangan kuliah, pria tua misterius 
di sini sendirian, sekelompok anak-anak dengan ransel. Sakuta dan Kaede berseragam, 
tetapi ada cukup banyak sekolah dalam karyawisata sehingga mereka tidak terlalu 
menonjol. Wanita di gerbang tiket telah memberi mereka pandangan yang meragukan 
tetapi tidak cukup peduli untuk benar-benar menyelidiki. 

Beberapa langkah di dalam gerbang, Kaede tiba-tiba berhenti. "Oh," katanya. 

"Apa?" dia bertanya, berpikir sesuatu telah terjadi. 

"Panda!" katanya, balas menatapnya. 

Pameran panda terbentang tepat di depan, dengan papan besar yang mengiklankannya. 

"Sakuta, panda! Mereka punya panda!" katanya sambil menarik lengannya. "Ayo!" dia 
berkata. 



Langsung ke pameran panda. Benar-benar tidak peduli dengan siapa pun di sekitar mereka. 
Jelas tidak ada yang tersisa di otaknya kecuali melihat panda sesegera mungkin. 

Dia belum pernah melihat Kaede seperti ini. 

Itu saja membuatnya berpikir layak membawanya ke sini. 

Dia menariknya ke gedung tempat pameran. Ada kerumunan orang berkumpul di belakang. 
Dua panda di kandang luar. Bulu hitam-putih khas mereka. 

"Panda! Panda kehidupan nyata!" 

Sebuah kelompok baru saja pindah, jadi tempat barisan depan terbuka untuk mereka. 

Kaede bersandar di pagar. 

Seekor panda berjalan begitu dekat sehingga Anda hampir bisa menyentuhnya. 

"Seekor panda! Sedang berjalan!" 

"Itu berjalan, ya." 

Melihat mereka dari dekat seperti ini sangat mengesankan. Mereka cukup besar. 

"Panda itu sedang makan!" 

Panda lainnya berada di belakang kandang, mengunyah beberapa bambu. Kakinya 
terbentang di depannya, menendang ke belakang. 

"Ini makan baik-baik saja." 

Itu pasti sedang melahap. Sepertinya tidak ada minat pada mereka berdua. Hanya 
melakukan apa yang dilakukannya. 

"Panda sangat besar!" 

"Yah, mereka 'raksasa.'" 

"Dan hitam dan putih!" 

"Begitu juga zebra." 

"Ah! Itu hanya menatapku!" 

Kaede melambai. Panda tidak mengedipkan mata. Itu hanya terus makan. 

"Sial, itu masih makan." 



"Bambu tidak terlalu bergizi, sehingga harus menghabiskan sebagian besar hari untuk 
makan hanya untuk tetap hidup. Aku melihatnya di TV." 

"Menjadi panda terdengar sulit." 

"Setiap orang memiliki tantangannya sendiri." 

Bahkan saat mereka berbicara, mata Kaede tidak pernah lepas dari panda. Dia mengawasi 
mereka selama hampir satu jam tanpa menunjukkan tanda-tanda kebosanan atau 
kelelahan. 

 





 



 

"Panda telah makan selama ini!" 

Keduanya sedang makan sekarang. Salah satu dari mereka tidak melakukan hal lain selama 
mereka berdiri di sini. 

TV jelas benar tentang panda. 

Tetapi pada saat itu, perut Sakuta menggeram. 

"Kurasa aku juga lapar," kata Kaede, meletakkan tangannya di perutnya. 

Saat itu hampir tengah hari. Di tempat seperti ini, mungkin lebih baik makan sebelum 
orang banyak datang. 

"Kalau begitu mari kita makan di suatu tempat." 

Di luar pameran panda, mereka mengikuti pos pemandu, mencari tempat makan. Mereka 
menemukan diri mereka di sebuah kafetaria. Itu sudah cukup dikemas. 

Dia sedikit khawatir Kaede tidak akan bertahan cukup lama untuk mendapatkan makanan, 
tetapi kekhawatirannya terbukti tidak berdasar. 

Dia biasanya gugup di tempat seperti ini, tapi hari ini dia hanya menemaninya seperti 
orang lain yang dia kenal. Kegembiraan yang tersisa dari panda tampaknya telah 
membuatnya terlalu pusing untuk memperhatikan orang-orang di sekitarnya. 

Kaede memutuskan untuk memesan Panda Udon. Hidangan ini membuat wajah panda dari 
parutan ubi dan jamur shiitake. Itu datang dengan sepotong rumput laut yang memiliki 
gambar panda di atasnya. Jelas, panda adalah bintang taman. Jika mereka membuat Kaede 
sebahagia ini, dia menginginkannya di rumah. 

Setelah mereka selesai makan, mereka berjalan-jalan di sekitar taman. Ada banyak hewan 
lain. Gajah dan beruang, singa dan harimau, satu ton burung. Bahkan beberapa gorila. 
Mereka memeriksa singa laut, anjing laut, beruang kutub, dan kapibara, lalu naik monorel 
ke sisi barat kebun binatang. 

Di sana mereka menikmati kuda nil kerdil dan okapi. Selain panda, kebun binatang 
menyebut ketiga spesies paling terancam punah ini. Mereka semua adalah makhluk yang 
sangat menarik. 

"Saya sangat menyukai panda," kata Kaede. Dia tampak tenggelam dalam pikirannya, tapi 
rupanya dia baru saja melawan godaan okapi. 

Setelah mereka selesai membuat putaran sisi barat, mereka menyeberangi jembatan 
kembali ke timur. Di tengah perjalanan, mereka menemukan panda merah. 



"Sakuta, panda merah!" 

"Mereka pasti merah." 

"Dan sangat kecil!" 

"Mereka juga disebut panda kecil." 

"Tapi manis!" 

Mereka memperhatikan panda merah untuk waktu yang lama. 

Kemudian mereka mendengar suara gadis lain berkata, "Lihat! Panda merah!" 

Mereka menoleh ke belakang dan melihat seorang gadis mungil, remaja awal, berpegangan 
pada lengan seorang pria---mungkin kakaknya. 

"Mereka memang tampak 'lebih rendah.'" 

"Bagaimana?" 

"Mereka bukan 'raksasa.'" 

"Hah." 

Dia tampaknya meniup obrolan saudara perempuannya. Dia tidak tampak seperti seorang 
mahasiswa---lebih seperti dia berusia pertengahan dua puluhan. Mungkin punya pekerjaan 
dan segalanya. Dia terus memutar kepalanya, seperti sedang mencari seseorang. 

"Ke mana dia pergi?" 

"Dia masih tidak mengangkat?" tanya adiknya. 

Pria itu mengeluarkan ponselnya dan mencoba lagi. 

"Tidak beruntung," katanya, tampak kalah. 

"Tidak percaya orang dewasa akan tersesat seperti ini." Untuk beberapa alasan, saudari itu 
tersenyum seperti ini adalah kemenangan besar. 

"Dan salah siapakah itu?" 

"Kamu seharusnya menjaganya, jadi ini jelas salahmu." 

"Kaulah yang tiba-tiba berhenti mengikuti kelas sekolah dasar itu!" 

"Yah, guru mulai melambai padaku." 



"Kamu berusia dua puluhan, dan dia benar-benar mengira kamu berada di kelasnya ..." 

Sakuta hampir membuat suara. Dia mengira saudari itu masih SMP, tapi ternyata dia sudah 
dewasa. Bahkan lebih tua darinya. Tapi dia terlihat seumuran Kaede atau lebih muda. 
Dunia memiliki semua jenis adik perempuan di dalamnya. 

"Kita harus meminta mereka memanggilnya melalui pengeras suara, bukan?" 

"Aku tidak tahu apakah mereka akan melakukan itu untuk orang dewasa ..." 

Tetapi bahkan saat berbicara, pengeras suara berderak untuk hidup. 

"K-kita kehilangan... orang dewasa. Tingginya lima kaki tiga, rambut panjang, pertengahan 
dua puluhan, membawa buku sketsa. Jika Anda mengenalnya, silakan datang ke Stasiun 
Monorel Barat. " 

Wanita yang membuat pengumuman itu jelas sedikit bingung dengan seluruh situasi, dan 
para pengunjung di dekatnya semua berkata, "Orang dewasa yang tersesat?" Tapi mereka 
semua segera memutuskan itu tidak masalah dan kembali berkeliling kebun binatang. 

"Mereka memanggilmu," kata saudari itu. 

"...Ya, mereka." 

Tampak tiba-tiba lelah, kakak beradik itu meninggalkan pameran panda merah dan menuju 
stasiun monorel. 

Setelah saudara kandung yang misterius itu pergi, Sakuta dan Kaede mengucapkan selamat 
tinggal pada panda merah dan melanjutkan perjalanan ke timur. 

Mereka berkeliaran di taman sebentar dan menemukan diri mereka di dekat toko suvenir. 
Itu penuh sesak dengan barang dagangan hewan. Termasuk barang panda. Banyak barang 
panda. Mereka akhirnya melihatboneka binatang. Ada dua panda di kebun binatang ini, jadi 
mereka menjual dua jenis boneka panda. 

"Aku---aku hanya bisa puas dengan satu, kau tahu? Hanya saja---mereka mungkin akan 
kesepian jika Anda tidak membeli keduanya." 

"Oke oke." 

Dompet Sakuta pasti semakin ringan. Dan beban di pundaknya menjadi jauh lebih berat---
karena dia segera membawa dua boneka panda di ranselnya Pada saat mereka 
meninggalkan toko suvenir, matahari sudah terbenam. Langit di sebelah barat telah 
berubah menjadi merah. Saat itu hampir jam tutup. 

Sakuta dan Kaede mampir ke pameran panda untuk terakhir kalinya dalam perjalanan 
menuju pintu keluar. 



"Panda... masih makan." 

Tidak jelas apakah mereka telah makan sepanjang waktu Sakuta dan Kaede melihat 
binatang lain. Tapi mereka duduk di tempat yang sama, kaki terentang. Apakah bambu 
benar-benar terasa enak? 

Loudspeaker mengumumkan bahwa taman akan ditutup, jadi mereka berjalan ke pintu 
keluar. 

Kaede berjalan sangat lambat dan terus berbalik untuk melihat bangunan panda. Jelas 
sekali dia enggan berpisah. 

"Aku akan merindukan panda-panda itu." 

"Kamu selalu bisa datang lagi." 

"Tapi aku mungkin tidak ..." Dia terdiam, menundukkan kepalanya. 

Sakuta mengira dia bermaksud dia mungkin tidak mendapatkan kesempatan. Dan dia tidak 
bisa berjanji bahwa dia akan melakukannya. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi. 

Jadi...sebaliknya, dia berkata, "Ini milikmu," dan menyerahkan tiket yang dia beli saat 
masuk. Itu bukan tiket biasa. 

"Oh...," kata Kaede, menyadari hal itu. Dia membaca tulisan di tiket dengan cermat. Jelas 
tertulis Paspor Tahunan , dan ada Kaede (dalam hiragana) Azusagawa tertulis di bidang 
nama di atas garis hijau. 

"Dengan itu, kamu bisa datang melihat panda setiap hari." 

"W-wow! K-kamu benar-benar saudaraku!" 

"Apakah itu pernah dipertanyakan?" 

"Tapi kemudian..." 

"Mm?" 

"Saya bisa datang ke sini lagi. Benar?" 

Dia memandangnya untuk konfirmasi, di ambang air mata. Memikirkan Kaede yang lama, 
takut dia tidak selalu menjadi Kaede ini. 

Tidak ada yang bisa menyalahkan Anda karena menjadi diri sendiri. 

"Tentu saja!" kata Sakuta. 



Selama itu Kaede baru dengan dia, dia akan menjadi dirinya saudara. Dia ingin memastikan 
bahwa dia tidak merasa takut menjadi dirinya sendiri. Jadi ini bisa menjadi normal baginya, 
seperti itu untuk orang lain. Dia akan melakukan apa saja untuk membuat itu benar. 

"Maksud saya, saya membayar untuk tiket tahunan; Anda sebaiknya tidak menyia-
nyiakannya. " 

"Jika saya cukup sering datang, itu akan terbayar dengan sendirinya!" 

"Itulah semangat." 

"Aku tahu!" 

Dan Kaede melewati pintu keluar dengan senyum di wajahnya. 
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Kaede tetap bersemangat dalam perjalanan pulang, bahkan setelah mereka sampai di 
Stasiun Fujisawa. Sepanjang perjalanan kembali, dia tidak bisa berhenti berbicara tentang 
panda dan hewan lain dan mana yang dia suka dan mana yang paling lucu. 

Mereka berhenti di sebuah toko serba ada antara gedung apartemen mereka dan stasiun. 
Sakuta tidak begitu yakin bagaimana lompatan logis ini terjadi, tetapi Kaede bersikeras 
bahwa jika makanan pokok panda adalah bambu, maka makanan pokok panda adalah 
puding, dan mereka harus membelinya. 

Kaede menghabiskan waktu lama memikirkan puding mana yang dia inginkan. 

"Aku akan mengambil ini!" katanya, memasukkan dua puding ke dalam keranjang. 

Sakuta berbalik untuk membawa mereka ke kasir, tetapi dia menghentikannya. 

"Oh tunggu! Bisakah saya melakukannya?" 

Dia tidak melihat alasan mengapa tidak, jadi dia menyerahkan keranjang dan uang kertas 
seribu yen padanya. 

"H-ini aku pergi!" dia berkata. 

Sakuta memperhatikan saat dia membawa keranjang ke depan toko. Petugas di belakang 
konter adalah seorang gadis usia kuliah dengan rambut dicat cokelat. 

"A-aku akan mengambil ini!" Kata Kaede, terlihat gugup. Dia meletakkan keranjang di atas 
meja. 

Petugas dengan cepat memindai kode batang dan memasukkan dua puding ke dalam tas. 

Sangat jelas bahwa Kaede merasa interaksi ini membuat stres. Dia gelisah di semua tempat. 



Tapi dia berhasil menyerahkan tagihan dan menerima kembaliannya. Dia hampir lupa 
mengambil puding, dan petugas harus memanggil dan menyerahkan tas itu padanya. 

"T-terima kasih!" Kata Kaede sambil menggelengkan kepalanya. 

"Terima kasih," kata petugas itu sambil tersenyum. 

Ini tampaknya sangat memalukan, jadi Kaede berbalik dan bergegas kembali ke Sakuta. 

"Aku---aku pergi berbelanja!" dia berkata. 

"Tapi hampir lupa pudingmu." 

"Untung dia baik." 

Petugas itu pasti mendengarnya karena dia mulai tertawa. Apa yang dia dapatkan dari 
seluruh bisnis ini? Paling tidak, mereka tidak seperti pelanggan biasanya. 

Itu bukan tawa yang tidak menyenangkan. Lebih seperti dia melihat sesuatu yang 
menggemaskan dan tidak bisa menahan senyum. 

Kaede menyerahkan kembaliannya saat mereka pergi. 

"Haruskah aku membawa puding?" tanyanya sambil mengulurkan tangannya. 

Kaede memutar tubuhnya, menyembunyikan puding di belakangnya. 

"Saya membeli puding, jadi saya akan membawanya." 

Dia dalam suasana hati yang sangat baik. Dia terus mengintip ke dalam tas dan 
menyeringai. 

Berhasil membeli sesuatu pasti sangat mengasyikkan. 

Tidak jauh dari toko ada jembatan yang membentang di Sungai Sakai. Jika Anda mengikuti 
sungai ini ke hilir, ia akan keluar dekat dengan Enoshima. 

Mereka biasanya menggantung di kiri setelah jembatan, tetapi Sakuta tetap berjalan lurus. 

"Sakuta, kita hidup seperti itu." Kaede menunjuk. 

"Aku tahu jalan pintas," katanya, berbohong melalui giginya. Dia tidak berhenti. 

"Aku tidak tahu ada jalan pintas lewat sini!" Kaede tidak curiga. 

"Anda harus banyak belajar tentang lingkungan kami." 

"Tapi kamu tahu semuanya?" 



"Saya seorang ahli." 

"Itu luar biasa." 

Semakin jauh mereka berjalan, semakin banyak rumah di sana. Keheningan malam 
meningkat semakin jauh mereka dari stasiun. Tapi Anda masih bisa mendengar mobil 
lewat di kejauhan, dan ada lampu yang bersinar di kompleks apartemen, jadi tidak pernah 
terlalu gelap. 

Setelah berjalan selama lima menit, mereka berbelok di sebuah tikungan dan menemukan 
diri mereka di dekat sebuah gerbang besar. 

"Hah?" Kata Kaede, terkejut. "S-Sakuta! Apakah itu...?" 

Ada lapangan atletik yang terlihat di luar gerbang. Sebuah gawang sepak bola berkilau 
putih dalam cahaya lampu jalan. Dan melewati lapangan itu adalah sebuah bangunan tiga 
lantai. 

Sakuta telah memimpin Kaede ke sekolah menengah pertama. Tempat yang sama yang 
dengan putus asa dia coba capai sepanjang minggu. 

Lampu padam, dan itu diselimuti keheningan malam. Seperti sekolah itu sendiri tertidur. 

"S-sekolah!" 

"Sudah cukup larut, jadi mari kita turun." 

"Terkesiap!" Kaede menutup mulutnya dengan tangan. 

Dia meliriknya ke samping, lalu meraih gerbang. Dia menariknya dengan baik, tapi tidak 
bergeming. Itu tidak terlalu tinggi, jadi itu bisa dengan mudah ditingkatkan. 

"Hokay," gerutunya saat mendarat di dalam. 

"K-kita tidak bisa!" 

"Ayo," katanya sambil mengulurkan tangannya. 

"T-tidak mungkin!" 

"Hanya mengintip." 

"...Hanya..." 

"Hanya apa?" 

"Hanya sebentar." 



Dia pasti harus memikirkannya sejenak, tetapi pada akhirnya, dia meraih tangannya. 
Keinginannya untuk masuk ke dalam mengalahkan gagasan bahwa ini melanggar aturan. 
Sakuta membantunya memanjat pagar. 

Kaede mendarat di dalam halaman sekolah dengan kedua kakinya, menjaga pudingnya 
tetap aman. 

"......" 

"Hari pertamamu di sekolah." 

" Malam pertamaku di sekolah." 

"Ya ampun, sekolah malam terdengar agak kotor," candanya dan mulai berjalan menuju 
gedung sekolah. 

Kaede mengikuti, menjulurkan kepalanya ke segala arah. 

Sepertinya kelas tahun ketiga berada di lantai pertama, menghadap ke lapangan atletik. 
Mengintip ke dinding di dekat papan tulis, dia tidak bisa melihat kelas mana itu tetapi 
melihat kelas tiga tertulis dengan jelas. Terbukti, sekolah ini membuat anak-anak yang 
lebih muda melakukan semua pendakian. 

"Oh, ini Kelas 3-1," katanya, akhirnya menemukan tanda di belakang. 

"Ini kelasku?" 

Lebih dari tiga puluh meja dan kursi. Papan tulis yang tertutup debu kapur. Sebuah podium 
ditempatkan di sudut. Kaede mengangkat tangannya ke kaca, mengintip semuanya. Secara 
alami, tidak ada seorang pun di ruang yang gelap. 

Satu atau dua menit...mungkin lebih lama. Dia berdiri dalam diam, menatap ke dalam 
ruangan. 

"Sakuta," katanya lembut. 

"Mm?" 

"Saya ingin datang ke sini pada siang hari berikutnya." 

"Sekarang setelah kamu menaklukkan sekolah malam, kamu tidak akan memiliki masalah." 

"K-Menurutmu?" 

"Maksudku, hantu keluar di malam hari. Jauh lebih menakutkan." 

"G-hantu?!" Kaede menjerit kecil. 



"Mm? Apa aku baru saja melihat sesuatu bergerak?" katanya sambil dengan berlebihan 
melirik melalui jendela. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan untuk membuatnya sedikit 
lega. 

"Apa?! Oh tidak, ada sesuatu yang panjang dan putih!" Kaede berteriak, menunjuk. 

"Ya, itu tirai." 

"I-itu mungkin hantu! Saya telah belajar pelajaran saya. Tidak ada lagi sekolah malam! K-
kita harus pergi." 

Dia mulai menarik lengannya. 

"Ya, mungkin waktu." 

Dia membiarkannya menyeretnya melintasi tengah lapangan. 

Kembali ke gerbang depan, mereka memanjatnya sekali lagi. 

Kaede tetap terikat pada Sakuta sebentar, tetapi dia akhirnya melepaskan begitu mereka 
bisa melihat gedung apartemen mereka. 

"Sakuta." 

"Apa?" 

"Aku bisa meletakkan lingkaran di samping semua yang ada di buku catatanku sekarang!" 

"Oh, sudah? Wow." 

"Panda, puding, dan sekolah membuatnya lengkap!" 

"Yah, kita harus merayakannya." 

"Ya! Tapi saya pikir saya akan menandai sekolah dengan segitiga." 

"Saya pikir lingkaran akan baik-baik saja." 

Kaede menggelengkan kepalanya. 

"Hanya ketika aku berhasil sampai di sana di siang hari." 

"Oke." 

"Tapi aku merasa aku bisa melakukannya." 

"Mm?" 



"Kurasa besok aku bisa pergi ke sekolah di siang hari!" 

Sakuta tidak yakin apa dasar untuk itu. Tetapi... 

"Ya," katanya. Sepertinya jawaban alami. 

"Aku tidak sabar menunggu besok!" 

Kaede tersenyum dengan sangat percaya diri, dan Sakuta mendapati dirinya percaya 
padanya. 

"Besok akan menjadi luar biasa!" Kata Kaede, senyumnya berkilauan di bawah langit 
malam. 

Besok akan menjadi hari yang baik. 

Itulah yang dikatakan senyumnya padanya. 
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Sesuatu menggelitik mulutnya. 

Seperti seseorang membelainya dengan sikat lembut. 

Tidak lama setelah dia menyadari hal ini, sesuatu menjilat pangkal hidungnya. 

"Meong." 

Tangisan yang terdengar marah menembus tidurnya. Itu Nasuno. 

Sakuta setengah membuka matanya, menatap muram pada kucing tiga warna mereka. 

"Kamu lapar?" 

"Mrow." 

Nasuno berdiri di dadanya. 

"Jam berapa?" 

Melawan keinginan untuk kembali ke tempat tidur, dia meraih jam. 

Jam menunjukkan pukul setengah tujuh. Pagi sudah. Pikirannya mulai jernih. Matanya 
tersentak terbuka. 

Sinar matahari melalui tirai menegaskan bahwa ini adalah pagi. 



Sakuta bergerak untuk bangun, dan Nasuno buru-buru melompat ke tempat tidurnya. 
Sakuta duduk beberapa saat kemudian. 

Biasanya, Kaede ada di sini untuk membangunkannya sekarang, tetapi tidak ada tanda-
tanda dia. Dia juga tidak terkubur di bawah selimutnya. Anehnya di luar sepi. 

"Mungkin dia terjebak di tempat tidur dengan nyeri otot lagi?" 

Mereka telah berlari di sekitar kebun binatang kemarin. Itu mungkin telah merugikannya. 
Dia ingat bagaimana perjalanan mereka ke pantai beberapa minggu yang lalu telah 
membuat dia benar-benar keluar dari komisi. 

Mengingat betapa lemahnya dia, Sakuta meninggalkan kamarnya. 

Dia mencuci muka dan menyiapkan sarapan. Dia terlambat, jadi hanya roti panggang, 
yogurt, dan irisan tomat dengan telur mata sapi. 

Dia meletakkan dua piring ini di meja ruang makan. 

Tidak ada suara yang keluar dari kamar Kaede selama ini. 

"Kaede, sarapan sudah siap. Bisakah kamu bangun?" dia memanggil melalui pintu. 

"......" 

Tidak ada Jawaban. 

Dia tidak punya pilihan. "Masuk," katanya sambil membuka pintu sebelum melangkah ke 
kamar Kaede. 

" Zzz ... Zzz ..." 

Dia tertidur lelap. Tidur nyenyak. 

Dalam piyama pandanya yang biasa. 

Di kedua sisinya ada boneka panda yang mereka beli di kebun binatang. Itu hampir tampak 
seperti panda dan anak-anaknya. Pikiran itu membuat Sakuta tertawa terbahak-bahak. 

"Kaede, ini sudah pagi. Kau akan tidur sepanjang hari?" 

"Mm?" dia menggerutu. 

Keningnya berkerut. Tampilan yang tidak bahagia dan mengantuk. 

Tapi ekspresinya segera santai. "Mm," dia mengerang lagi, dan matanya terbuka lebar. 



Dia duduk. Tidak ada nyeri otot, kalau begitu. Dia duduk dengan kaki terentang selama lima 
detik penuh, lalu berkata, "Pagi." 

Dia menggosok matanya dan menatapnya. 

Dia tampak benar-benar keluar dari itu. 

"......" 

Sesuatu tentang respons ini tampaknya tidak beres. Apakah Kaede pernah mengatakan 
"Pagi" seperti itu? Dia biasanya mengatakan "Selamat pagi!" alih-alih. 

Saat pikiran itu bergema di benaknya, dia mulai melihat lebih banyak penyimpangan. 

Sesuatu telah salah. Berbeda. 

Peluit alarm diam mulai bertiup di dalam kepalanya. Semakin keras. Dan saat itu terjadi, 
kerutan muncul di wajahnya. 

"Eh...?" katanya sambil berkedip. "Kamu Sakuta, kan?" 

Mengapa dia menanyakan itu ? 

"...Ya," katanya. Kenapa dia merespon seperti ini? 

Keraguan yang tumbuh di benaknya tiba-tiba meletus, dan jantungnya berdetak kencang. 
Lalu dua, lalu tiga, denyut nadinya berpacu. 

"Kau memanjangkan rambutmu?" 

Kaede tepat di depannya tetapi tampak begitu jauh. 

"Itu tidak terjadi dalam semalam," katanya. 

Dia bisa mendengar suaranya sendiri, tapi rasanya seperti orang lain sedang berbicara. 

"Hah? Tapi...," rengeknya. Seperti ini tidak masuk akal. Itu adalah respons yang sedikit 
manja. 

Sakuta sudah mendapatkan jawabannya. Dia hanya tidak bisa menemukan kata-kata. 

"Eh, Kaede..." 

"Apa?" 

"Apakah kamu...?" Sisanya tersangkut di tenggorokannya. 

"Sudahlah," katanya, mencoba bangun. "Ugh, kakiku membunuhku." 



"Kamu banyak berlari di kebun binatang kemarin." 

"Kebun Binatang?" Dia berkedip padanya. "Kami tidak pergi ke kebun binatang. Apa yang 
salah denganmu?" 

Dia menatapnya, tampak khawatir. 

"Eh, kami melakukannya, meskipun ..." 

"Kami tidak . Maksudku, kemarin... Uh, apa yang kita lakukan kemarin?" 

Dia berhenti, berpikir. Tidak ada yang terlintas dalam pikirannya, sebuah fakta yang 
tampaknya mengejutkannya. 

"Jadi kamu tidak ingat, kalau begitu." Suaranya serak kering. 

"......?" Kaede memiringkan kepalanya, benar-benar tersesat. 

"Kalian semua senang dengan panda. Kami membeli boneka binatang itu." 

Mereka sedang berbaring di tempat tidur. Kaede mengambil satu. 

"Oh, ini lucu. Bagaimana dengan mereka?" dia bertanya. 

"......" 

Tidak perlu terus menggali. 

"Eh, tunggu, ada apa dengan ruangan ini? Apakah kamarku seperti ini?" 

Ini bukan hanya "mati". Ini benar-benar berbeda. Itu bukan Kaede. 

Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. 

"Kau... Kaede, kalau begitu?" Yang dia maksud adalah kakak perempuannya. 

"Aku akan menjadi siapa lagi? Apa yang merasukimu?" 

Senyum tipis itu, seperti dia sedang digelitik. Senyum yang belum pernah dilihatnya sejak 
mereka kehilangan Kaede yang lama. 

Detak jantungnya yang berpacu segera mereda. 

Dia tidak terkejut atau bingung. Ini terjadi sangat cepat, tetapi dia berhasil menghindari 
meleleh di depannya. 

Tapi seluruh tubuhnya terasa aneh. Seperti ada kabut di atas matanya. Seperti semuanya 
benar-benar jauh. 



Itulah satu-satunya perbedaan. Kepalanya sendiri jernih. "Tunggu sebentar," katanya. 

Dia meninggalkan kamar Kaede dan menelepon ayahnya. 

"Ada apa, Sakuta?" ayahnya menjawab. 

"Kaede mendapatkan kembali ingatannya." 

Ada keheningan yang panjang. "Anda yakin?" dia bertanya pada akhirnya. 

"Cukup yakin. Saya tidak berpikir saya akan gagal untuk mengenalinya. " 

"Ya." 

"Aku akan membawanya ke rumah sakit. Kamu bisa datang?" 

"Oke. Yang sama?" 

"Mm-hm." 

"Kalau begitu sampai jumpa di sana. Jaga dia untukku?" 

"Oke." 

Seluruh panggilan itu sangat tenang. 

Tak satu pun dari mereka menjadi emosional sama sekali. 

Mereka menutup telepon, dan Sakuta mengangkat gagang telepon lagi. Dia perlu memberi 
tahu rumah sakit bahwa mereka sedang dalam perjalanan. 

Dia menjelaskan kondisinya dan dia ingin mereka memeriksanya. Mereka bilang mereka 
akan siap. 

Kemudian dia membuat satu panggilan terakhir. Kepada petugas taksi. 

Ketika mereka sampai di rumah sakit, psikiater dan ahli saraf yang sama sedang menunggu 
mereka. 

Setelah ujian awal, mereka mengatakan dia harus tinggal selama beberapa hari sehingga 
mereka dapat menjalankan beberapa tes yang lebih rinci. 

Sakuta mengharapkan itu. 

"Oke," katanya sambil mengangguk. 

Duduk di sebelahnya, Kaede tampaknya masih belum benar-benar memahami situasinya. 
Dia memiliki ekspresi kejutan abadi di wajahnya. 



Dia sepertinya tidak tahu mengapa dia berada di rumah sakit atau mengapa mereka 
menjalankan semua tes ini. 

Ketika ayah mereka tiba, dokter menjelaskan, "Tampaknya dia tidak ingat apa pun yang 
terjadi saat dia mengalami amnesia. Saat ini, dia sepertinya tidak benar-benar 
menyadarinya, tapi aku percaya pada waktunya ingatan yang hilang akan membuatnya 
khawatir. Mungkin akan lebih baik untuk menahannya di sini sampai itu mereda. " 

Ayah mereka menundukkan kepalanya. "Silakan lakukan," katanya. Sakuta mengikutinya 
secara mekanis. Semuanya masih tampak disingkirkan dari dirinya sendiri. Tak satu pun 
dari itu terasa nyata. 

Setelah pemeriksaan awal dan beberapa tes dasar dilakukan, Kaede dibawa ke kamarnya 
untuk menunggu. 

Ketika Sakuta dan ayah mereka selesai berbicara dengan para dokter dan menyusulnya, dia 
tampak cemas. Dia masih tidak mengerti mengapa dia ada di sini. 

"Maksudku, tidak ada yang salah denganku," katanya dengan agak cemberut. 

"Dia benar-benar Kaede." Ada getaran dalam suara ayah mereka. Sudah dua tahun sejak dia 
melihat putrinya. 

Dia telah dipaksa untuk memendam cintanya untuknya, dan sekarang semuanya 
berkecamuk dalam dirinya. Dia telah menghabiskan dua tahun menunggu hari ini tiba, 
percaya bahwa itu akan...dan sekarang akhirnya tiba. 

"A-Ayah? Apa yang salah?" 

Sakuta mendongak, dan ada air mata di mata ayahnya. 

"Tidak, ini hanya ..." Tapi tidak dapat disangkal ini. 

Bahunya bergetar. Dia menangis air mata kebahagiaan. 

"A-apa yang terjadi? Ini sangat canggung...," kata Kaede. 

"Ya," kata ayah mereka. Dia mencoba mencekiknya kembali tetapi gagal. 

"Argh," kata Kaede, terlihat semakin tersesat. 

Dua tahun sejak ayahnya melihat putrinya, tetapi Sakuta hanya berdiri di sana menonton. 
Semuanya masih terasa seperti semua ini terjadi di suatu tempat yang jauh. Seperti itu 
tidak nyata. Seperti sedang menonton film lama. 

Kaede memiliki ingatannya kembali, tetapi dia tidak bisa bersukacita dalam kenyataan 
seperti ayahnya. Dia melihat alasan untuk bersukacita, dan dia tahu itu adalah peristiwa 



yang membahagiakan, tetapi emosi yang diharapkan tidak pernah muncul. Mereka tidak 
akan keluar. Mereka menempel pada sesuatu yang besar mengintai di dalam dirinya. 
Sesuatu yang menarik mereka dan menelan mereka. 

Dan apa pun benda besar itu, itu semakin besar seiring berjalannya waktu. Mengancam 
untuk keluar darinya. 

Dan begitu dia menyadari hal itu, dia merasakan panas menumpuk di belakang matanya. 
Sensasi menusuk di bagian belakang hidungnya. Isak tangis nyaris lolos dari 
tenggorokannya. Sesuatu di dalam berteriak padanya untuk bergegas. Berteriak agar dia 
pergi dari sini. 

"Akan ke kamar mandi." Setelah komentar singkat, dia berada di aula sebelum ayahnya 
atau Kaede bisa menjawab. 

Dan dia turun di koridor sebelum pintu tertutup. Langkahnya menjadi lebih cepat dan lebih 
cepat, dan di tengah lorong, dia berlari penuh. Pada saat dia meninggalkan rumah sakit, dia 
pergi secepat yang dia bisa. 

Seorang perawat mencoba berteriak padanya, tetapi dia tidak bisa mendengarnya. 

Dia senang memiliki Kaede yang lama kembali pada awalnya. Dia merasakannya saat 
melihat betapa bahagianya ayahnya. Tapi perasaan itu tersingkir dan tersapu oleh 
gelombang besar yang datang setelah mereka. 

Membiarkan lambang gelombang baru ini di kamar rumah sakit, di depan Kaede dan 
ayahnya? Dia cukup yakin itu tidak akan berakhir dengan baik. 

Emosinya akhirnya menangkap apa yang terjadi. Dan rasa kehilangan menelan segalanya. 
Itu adalah monster, mulutnya menganga lebar, memakan semua yang ada di jalurnya. 

Tidak ada cara untuk menghindarinya. Itu ada di dalam dirinya. Tapi dia tetap berlari. 
Hanya itu yang bisa dia lakukan. 

Segera kegelapan menangkapnya. 

"Aduh..." 

Saat dia meninggalkan halaman rumah sakit, Sakuta mencengkeram dadanya, berjongkok. 

"Aughhhhhh...!" 

Dia tidak bisa mengungkapkan emosi ini dengan kata-kata. Dia tidak bisa, tetapi jika dia 
tidak mengeluarkannya, entah bagaimana rasanya kepalanya akan meledak. 



Yang bisa dia lihat hanyalah tanah dan kakinya sendiri. Dia mati-matian berusaha menahan 
air mata, tetapi tetesan besar sudah jatuh di sekelilingnya. Baru kemudian dia menyadari 
bahwa hujan sangat deras. 

"Kami bilang kami akan pergi melihat panda lagi!" Dia berteriak sangat keras sehingga 
tenggorokannya hampir robek. "Kamu bilang kamu akan pergi berkali-kali sehingga 
tiketnya akan membayar sendiri!" 

Dia melampiaskan segala sesuatu yang berkecamuk di dalam. 

"Kamu bilang kamu pikir kamu akhirnya akan sampai ke sekolah besok. Anda mengatakan 
... Anda akan ... " 

Kata-kata itu hancur. Suaranya pecah. Hatinya hancur. 

"Itu yang kamu katakan, Kaede!" 

Hujan menghantam punggungnya, tapi dia tidak bisa merasakannya. Dia hanya bisa 
merasakan satu hal. Satu rasa sakit yang membakar. 

"Awww..." 

Tangannya mencengkeram dadanya. 

Itu sakit. Sakit melebihi semua ukuran. 

Dia melihat ke bawah, dan sesuatu yang merah merembes melalui T-shirt-nya. 

"......" 

Jari-jarinya berubah menjadi merah sekarang. 

T-shirt polosnya telah diwarnai merah dari dalam. 

"... Sialan," gumamnya. 

Hal yang begitu sederhana untuk dikatakan dalam menghadapi peristiwa yang tidak dapat 
dijelaskan ini. Tidak ada rasa sakit atau kejutan. 

"Sialan," katanya lagi. 

Noda merah terus menyebar. 

Dia tidak tahu mengapa ini terjadi, tetapi dia pernah melihat ini terjadi sebelumnya. Itu 
adalah Sindrom Remaja yang menimpanya dua tahun sebelumnya. 



Dia tahu secara logis bahwa ini adalah hal yang sama terjadi lagi. Dan itulah tepatnya 
mengapa tanggapannya hanya iritasi murni. Yang dilakukannya hanyalah membuatnya 
kesal. 

Kenapa sekarang? Dari semua momen untuk kembali, mengapa menghalanginya sekarang? 

"Persetan..." 

Ini seharusnya menimbulkan emosi yang lebih kuat, tetapi menjadi lemas. Tubuhnya tidak 
bisa mengikuti. Emosi tanpa outlet memukul-mukul sia-sia. 

Yang bisa dia lakukan hanyalah berjongkok di sana, tidak bisa berdiri, seperti dia lupa 
bagaimana caranya bergerak. 

"Apa-apaan...kenapa ini?! Kenapa sekarang?!" 

Pertanyaan-pertanyaan ini tanpa ragu diarahkan pada dirinya sendiri, pada 
kekurangannya sendiri. 

Memarahi dirinya sendiri membuat dadanya semakin sakit. Sakit dan sakit dan sakit 
sampai dia tidak bisa membedakan kiri dari kanan. Dia bahkan tidak bisa mengangkat 
kepalanya. Yang bisa dia lakukan hanyalah melihat tetesan air hujan membasahi trotoar. 

Kemudian sepasang sepatu memasuki bidang pandangnya. Kaki kecil. Bukan milik laki-laki-
--ini perempuan. 

"Kamu baik-baik saja." 

Pikiran Sakuta memudar, tetapi dia menangkap suaranya. 

"Kamu baik-baik saja." 

Dia mendengarnya lagi. Dia tidak membayangkannya. 

Dia bergerak seolah dikendalikan oleh suara itu, mengangkat kepalanya. Dia merasa harus 
melakukannya. Suara gadis itu memiliki kekuatan seperti itu. 

Tanpa menghiraukan tanah yang basah, dia duduk di sebelah Sakuta. Tangannya di 
bahunya, menatap wajahnya. 

 





 



"Kau baik-baik saja, Sakuta." 

Dia tahu wajahnya. 

"......" 

Dia tidak bisa berpikir lagi. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hanya satu hal yang 
muncul dari kekacauan di benaknya. 

Namanya. 

Sudah begitu, begitu lama. Tapi namanya tetap penting baginya. 

Dan seperti anak kecil yang baru belajar membaca, dia menyebut namanya dengan lantang. 

"Shouko." 

Dia tersenyum padanya. 

"Ya. Ini aku. Aku di sini sekarang, dan kamu akan baik-baik saja." 
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Dia bisa mendengar suara hujan. 

Jatuh di suatu tempat yang jauh. 

Tidak, hanya terasa jauh karena dia ada di dalam dan jendelanya tertutup. 

Dia tahu ruangan ini. Tentu saja. Sakuta berada di kamarnya sendiri. 

Duduk di sisi tempat tidur dia selalu tidur. 

Tirai terbuka. Hujan di luar semakin deras. Suara itu hanya menggarisbawahi betapa 
sepinya itu di dalam. 

Sepertinya kamarnya telah terputus dari dunia luar. Semua suara tampak jauh. 

Dengan pemikiran itu, akhirnya Sakuta sadar bahwa dia ada di rumah. 

"Kenapa aku...?" 

Pertanyaannya terputus oleh ketukan. 

Bahkan dengan hujan di luar, suara ini terdengar keras dan jelas. 

"Apakah kamu sudah berubah?" 



Ketukan itu diikuti oleh suara lembut. Ada kehangatan yang akrab di dalamnya. Mendengar 
suara itu saja sudah membuatnya ingin menangis. 

Tapi tidak ada air mata yang keluar. Saluran air matanya tidak merespon sama sekali. 

"Kamu tidak menjawab, jadi aku masuk. Jika kamu setengah berubah, ini salahmu sendiri." 

Pintu terbuka sedikit, dan Shouko menjulurkan kepalanya ke dalam. 

"Wah, kamu tidak berubah sama sekali," katanya, membuka pintu sepenuhnya. 

Melihatnya, Sakuta akhirnya ingat bagaimana dia bisa sampai di sini. Shouko muncul entah 
dari mana dan membawanya pulang. 

Dia telah melepas sepatu dan kaus kakinya yang basah, lalu mendorongnya ke kamarnya, 
memerintahkannya untuk mengganti barang-barang basahnya yang lain. 

Tetapi saat dia sendirian di kamarnya, dia tidak lagi peduli tentang apa pun. Dia merosot di 
tepi tempat tidurnya, tidak mampu mengumpulkan energi untuk bergerak sama sekali. 

"Kamu akan masuk angin!" 

Dia melilitkan handuk di kepalanya dan menggunakannya untuk mengeringkan 
rambutnya---menjadi agak kasar dengannya. 

"Oke, angkat tangan." 

Dia melakukan apa yang diperintahkan. Dia melepas T-shirt lengan panjangnya. Semburan 
rasa sakit menembus dadanya. Kemeja yang baru saja dia robek telah menempel pada 
darah kering di dadanya. 

Tiga tanda cakar di dadanya. 

Mereka tampak seperti bekas luka yang berubah warna, masih sembuh. Meski kini 
berlumuran darah kering. Seperti halnya T-shirt lengan panjang. Itu basah kuyup oleh 
darahnya. 

Dia punya begitu banyak pertanyaan. Jika lukanya tidak terbuka, mengapa darah sebanyak 
itu muncul? Cukup untuk mewarnai pakaiannya menjadi merah? Mengapa pendarahan 
misterius itu berhenti? Jika rasa sakit itu nyata, mengapa dia baik-baik saja sekarang? 

Dan yang terpenting, dia punya pertanyaan tentang Shouko. 

Shouko yang mengobrak-abrik lemarinya bukanlah siswa kelas satu SMP Shouko 
Makinohara yang dia temui musim panas ini. 



Ini adalah Shouko yang dia temui di pantai di Shichirigahama dua tahun yang lalu. Dan 
sejauh yang dia tahu, dia telah tumbuh dua tahun lebih tua sementara itu. 

Segala sesuatu tentang situasi ini adalah sebuah misteri. Penuh teka-teki. Mengherankan. 

Tetapi bahkan ketika pertanyaan berputar di sekelilingnya, Sakuta merasa dia tidak ingin 
tahu jawabannya. 

Dia bahkan tidak peduli tentang itu. 

Satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah Kaede yang hilang. 

Kehilangan itu begitu luar biasa sehingga membuat segalanya tampak tidak penting. 

Peristiwa di sekitarnya tampak jauh dan kabur. Seperti ada kabut di atas segalanya. 

Di luar kabut itu, Shouko berbalik ke arahnya, setelah mengambil baju ganti dari lemarinya. 
T-shirt lengan panjang baru dan celana olahraga yang dikenakannya di sekitar rumah. 
Bahkan sepasang pakaian dalam. 

"Saya pikir bak mandinya hampir siap. Anda sebaiknya masuk. " 

Shouko menghampirinya. 

Ketika dia melihat ke atas, dia meraih lengannya dan menariknya dengan paksa, mencoba 
menariknya berdiri. 

Dia tidak melihat gunanya melawannya, jadi dia membiarkannya menang. 

Shouko bermanuver di belakangnya dan mendorongnya ke ruang ganti. 

"Apakah Anda membutuhkan saya untuk melepas celana dan pakaian dalam Anda juga?" 
Itu hampir terdengar seperti pertanyaan serius. 

"Aku bisa mengatur." 

Dia tidak bisa diganggu untuk berpikir. 

Kaus kaki dan kemejanya sudah hilang, jadi dia menjatuhkan sisa pakaiannya ke lantai. 
Shouko masih di sini, dan dia mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak memperhatikannya. 

Menjauh dari jeritan kecilnya, dia melangkah ke kamar mandi dan menutup pintu. 

"Ya ampun, tidak ada yang meminta untuk melihat itu! A-aku akan meletakkan pakaian 
barumu di sini." 

Shouko sedang marah di sisi lain dari pintu kaca yang keruh. Apa yang dia begitu sibuk 
tentang? 



Dia mengambil air dari bak mandi dan menuangkannya ke atas kepalanya. Luka di dadanya 
pasti sembuh. Mereka tidak menyengat sama sekali. 

Begitu berada di air mandi, rasanya seperti beberapa sensasi kembali ke tubuhnya. 

Dia menatap langit-langit untuk sementara waktu. 

Lalu dia mengatakan "Shouko" tanpa secara sadar memutuskan untuk melakukannya. 

Dia tahu dia masih di ruang ganti. 

"Ya?" dia bertanya. 

"Aku... tidak bisa melakukan apa-apa." 

Tidak ada emosi dalam suaranya. 

"Itu tidak benar." 

"Tapi Kaede..." 

Dia hanya mengatakan yang sebenarnya. 

"Kamu melakukannya dengan baik, Sakuta." 

"Apa yang kamu tahu, Shouko?" 

Kata-kata itu hanya suara. Tidak ada perasaan atau kekuatan di belakang mereka. Mereka 
keluar datar, kebalikan dari kehangatan dalam nada Shouko. Itu tidak terasa seperti 
suaranya. Tapi itu pasti Sakuta yang berbicara. 

"Aku tahu kamu merasa menyesal karena kamu pikir mungkin ada lebih banyak yang bisa 
kamu lakukan untuk Kaede." 

"......" 

"Aku tahu segalanya ," katanya. 

Dia sudah sering mengatakan hal seperti itu. Dia ingat itu tentang dia dan berpikir itu lucu, 
tapi dia tidak tertawa. Dia sedang tidak mood. Lubang menganga di dalam dirinya masih 
menelan semua itu. Tidak ada yang tersisa di dalam kecuali angin yang gersang. Suara 
hampa yang dibuatnya bergema di dalam dirinya. 

"Apakah Kaede pernah bertindak seolah-olah kamu telah melakukan kesalahan?" 

"......" 

"Dia hanya bertingkah seolah dia memujamu, Sakuta." 



Suara Shouko begitu hangat. Anda bisa mendengar hatinya di dalamnya. 

"...Mungkin aku bisa berbuat lebih banyak." 

Sebelum dia menyadarinya, rasa sakit di dalam dirinya tumpah keluar. Dia meludahkan 
kata-kata seperti sedang mengutuk dirinya sendiri. 

"Kamu harus melakukan itu pada kesempatan berikutnya yang kamu dapatkan." 

"Tapi Kaede tidak punya kesempatan lagi." 

"Jika kamu terus seperti ini, aku akan merasa kasihan padanya." 

"......" 

"Dia melakukan semua yang dia bisa untuk memastikan Anda tidak akan dibiarkan dengan 
semua penyesalan ini." 

"......" 

Dia tidak bisa memproses apa yang dia maksud. Apa yang dia maksud dengan kesempatan 
berikutnya ? 

"Kaede berusaha memastikan kamu tahu bahwa dia senang bersamamu." 

"......" 

"Aku merasa kasihan pada Kaede jika perasaan itu tidak sampai padamu." 

Garis Shouko di kaca buram semakin jelas. 

Kemudian menyusut menjadi setengah tingginya. 

Dia duduk di luar pintu kamar mandi. 

Dia bisa melihat sesuatu di tangan siluetnya. Itu persegi. Shouko membukanya seperti 
sebuah buku. 

"'Saya memulai buku harian hari ini. Buku harian Kaede. Sakuta memberiku nama baru, 
semua hiragana. Dia juga membelikanku buku catatan ini.'" 

Shouko jelas sedang membaca sesuatu dengan keras. 

Sakuta tahu persis apa itu. Buku catatan yang dia berikan pada Kaede. Volume tebal yang 
dia gunakan sebagai buku harian, mengisinya dengan pikirannya. 

Tapi dia tidak tahu apa yang dia tulis di sana. 



Shouko mulai membaca sisanya dengan tenang. 

Saya memiliki ayah, ibu, dan saudara laki-laki. 

Tapi saya tidak mengenal mereka. 

Saya diberitahu bahwa saya tidak memiliki kenangan. 

Dokter mengatakan itu amnesia yang disebabkan oleh "gangguan disosiatif." 

Saya tidak tahu apa artinya. 

Saya diberitahu bahwa saya adalah orang lain sebelumnya. 

Kaede yang berbeda. Kaede tua. 

Tapi aku tidak tahu itu Kaede. 

Aku belum pernah bertemu dengannya. 

Ini sangat sulit. 

Hari ini Ibu dan dokter banyak bicara. 

Berbicara tentang penyakit saya. 

Apakah saya sakit? 

Saya tidak demam. 

Aku tidak batuk. 

Hidungku tidak mengalir. 

Saya merasa baik-baik saja. 

Tapi Ibu terus bertanya kepada dokter kapan aku akan sembuh. 

Dan itu menyakitkan. 

Apa yang akan terjadi padaku jika ingatan Kaede yang lain kembali? 

Akankah aku menjadi dia? 

Ke mana saya akan pergi? 

Memikirkannya menakutkan dan membuatku ingin menangis. 

Ibu dan Ayah tampak sangat tidak senang. 



Mereka selalu menepuk kepalaku dan berkata, "Luangkan waktumu." 

Tapi saya tidak mengerti. 

aku adalah aku. aku bukan dia. 

Aku sedih dan banyak menangis. 

Saya mengatakan sesuatu yang sangat berarti. 

Kukatakan pada Mom dan Dad aku tidak ingin bersama mereka. 

Maafkan saya. 

Tapi aku bukan Kaede, dan itu menyakitkan. 

Sakit ketika aku melihat mereka mencarinya. 

Aku akan pindah. 

Ke kota lain. Sebuah tempat bernama Fujisawa. 

Sakuta mengatakan itu dekat dengan Enoshima. 

Kami bersiap-siap untuk bergerak hari ini. 

Sakuta bilang aku harus memilih apa yang ingin aku bawa. 

Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan barang-barang di kamar Kaede. 

Tempat tidur dan meja dan bantalnya lucu. Saya suka mereka, tetapi saya tidak pernah 
merasa seperti kamar saya dengan mereka. 

Saya memutuskan untuk hanya mengambil buku dan rak buku. 

Ada banyak buku dari penulis yang sama dengan novel yang dibeli Sakuta untukku. Saya 
ingin membacanya. 

Koleksi buku Kaede. Ada banyak dari mereka. 

Nasuno ikut dengan kami! 

Kami berada di rumah baru. 

Aku punya kamar baru. 

Tempat tidur, meja, bantal, dan gorden adalah semua hal yang saya pilih dengan melihat 
katalog dengan Sakuta. Dia mendapatkan semuanya untukku. 



Aku telah memutuskan di sinilah aku akan menjadi adik perempuan terbaik. 

Aku akan mencoba menjadi adik perempuan Sakuta secara nyata. 

Saya tidak tahu berapa lama itu akan berlangsung. 

Saya pikir saya akan menjadi lebih baik pada akhirnya. 

Dan menjadi lebih baik berarti Kaede akan kembali. 

Sakuta-lah yang membuatku menjadi Kaede. Jadi di rumah baru ini, aku akan menjadi adik 
perempuan terbaik yang aku bisa, untuknya. 

Sakuta akan menjadi siswa sekolah menengah di musim semi. 

Dia pergi ke tempat bernama Minegahara High. 

Dia bilang kamu bisa melihat laut dari jendela sekolah. 

Saya ingin pergi melihatnya. 

Tapi aku takut untuk pergi keluar. 

Saya merasa semua orang marah kepada saya karena tidak menjadi Kaede tua, dan itu 
menakutkan. 

Dilihat seperti aku palsu itu menakutkan. 

Tidak bisakah aku menjadi aku saja? 

Sakuta membuat makan malam. 

Itu tidak terlalu bagus. 

Tapi aku bilang itu enak. 

Sakuta berkata, "Ini mengerikan!" 

Sakuta semakin mahir memasak. 

Dia berkembang sangat cepat, Anda hampir bisa mendengarnya mendesing. 

Dia mengatakan rahasianya adalah mengikuti resepnya. 

Sakuta mendapat pekerjaan. 

Dia pulang sangat larut sekarang. 



Sepi, tapi aku dan Nasuno bisa menjaga rumah bersama. 

Sakuta menggunakan gaji pertamanya untuk membeli DVD tentang panda. 

Panda sangat bagus. Mereka membuat segalanya lebih baik. 

Sakuta membawa pulang seorang profesional bersamanya. 

Saya mencoba menjadi saudari yang pengertian dan menutup mata terhadap hal-hal ini. 

Dia sangat cantik. 

Sakuta punya pacar sekarang! 

Saya tidak percaya! 

Tapi itu benar! 

Aku masih tidak percaya! 

Itu profesional---maksudku, gadis yang kemarin. Namanya Mai Sakurajima. 

Dia bahkan lebih cantik dari yang kukira. 

Aku khawatir dia menipunya. 

Saya membaca buku tentang perangkap madu, dan saya sangat khawatir. 

Mai benar-benar baik. 

Dia ada di TV dan sangat populer. 

Itu luar biasa. Aku tidak pernah bisa melakukan itu. 

Dia benar-benar menakjubkan. 

Dia memberiku beberapa pakaian. 

Teman Sakuta tinggal bersama kami sekarang. 

Rio Futaba. 

Dia memiliki payudara yang sangat besar. 

Saya berharap dia mau meminjamkan saya beberapa. 

Rio bilang dia berharap dia bisa tinggi sepertiku. 

Bisakah kita berdagang? 



Aku terlalu tinggi untuk seorang adik perempuan. 

Sakuta telah menjadi berandalan! 

Sebenarnya, itu adalah kesalahpahaman. 

Nodoka adalah adik perempuan Mai. 

Dia sangat berkilau. 

Idola sejati! 

Dia sangat baik padaku. 

Aku punya banyak mimpi hari ini. 

Mimpi di mana saya kecil dan bermain dengan Sakuta kecil. 

Menggambar gambar, bermain rumah. 

Tapi saya tidak melakukan hal-hal ini. 

Saya tidak pernah kecil. 

Saya hanya tahu Sakuta besar. 

Aku tahu satu hal yang pasti. 

Sakuta menyesali banyak hal. 

Tentang Kaede yang lain. 

Dia menyesal tidak bisa membantunya ketika dia menderita dan diintimidasi. 

Dia tidak pernah memberitahuku tentang ini, tapi aku tahu. 

Jika aku menghilang, aku tahu dia akan menyesal. Dia akan merasa seperti dia tidak 
melakukan apa pun untukku. 

Jadi saya telah membuat banyak gol. 

Tujuan yang bisa kita berdua capai bersama. 

Aku tidak ingin dia menyesal jika aku pergi. 

Saya ingin dia bangga bahwa dia membuat impian saya menjadi kenyataan. 



Saya ingin meninggalkannya dengan banyak kenangan yang menyenangkan, bahagia, dan 
penuh tawa. Bukan yang sedih. 

Aku ingin jika dia bisa mengingatku dengan senyuman bahkan saat aku pergi. 

Saya akan bekerja keras untuk mewujudkannya. 

Saya memiliki memar di lengan saya. 

Aku pernah melihat memar seperti ini sebelumnya. 

Sakuta khawatir, jadi saya harap segera sembuh. 

Seseorang dalam diriku sangat ketakutan. 

Sepertinya mereka menangis karena takut keluar. 

Tapi tidak apa-apa. 

Sakuta ada di sini, dan semuanya akan baik-baik saja. 

Laut itu sangat besar. 

Gelombang itu keras! 

The onigiri Mai membuat yang sangat baik. 

Sakuta juga bersenang-senang, jadi aku sangat senang. 

Semoga kita semua bisa ke pantai lagi. 

Aku terbangun di rumah sakit. 

Rupanya, saya tiba-tiba pingsan dan tidak mau bangun. 

Mereka melakukan banyak tes. Ternyata, saya sehat. 

Tapi Sakuta tidak terlihat begitu baik. 

Cara dia menatapku sangat sedih. 

Saya pikir saya tidak punya banyak waktu lagi. 

Saya takut. 

Aku bermimpi setiap malam. 

Aku tahu apa artinya itu. 



Ini adalah kenangan Kaede. 

Itu sebabnya aku takut. 

Saya tidak tahu berapa lama lagi saya bisa menjadi saya. 

Saya tidak tahu apakah saya dapat menempatkan lingkaran dengan semua tujuan saya. 

Aku takut aku akan meninggalkan Sakuta dengan penyesalan. 

Tolong. 

Aku hanya butuh sedikit lebih banyak waktu. 

Aku ingin Sakuta tersenyum ketika dia mengingatku. 

Aku ingin semua kenangannya diisi dengan tawa. 

Jadi saya hanya perlu sedikit lebih lama. 

Berkat Sakuta, saya berhasil menempatkan lingkaran kemenangan di samping banyak hal! 

Dengan bunga! 

Saya terlalu takut untuk pergi ke luar, tetapi saya bisa melakukannya sekarang. 

Kami pergi ke rumah Mai. 

Saya naik kereta. 

Kami bermain di pantai. 

Kami piknik! 

Saya melihat panda! 

Kami sedikit curang, tapi aku pergi ke sekolah! 

Semua karena Sakuta membantu. 

Sakuta telah membuatku sangat bahagia. 

Aku senang bisa menjadi adik perempuan Sakuta. 

Aku mencintainya sekarang, besok, dan selamanya! 

Besok kita akan pergi ke sekolah di siang hari. 

Dia tidak bisa menghentikan air mata yang mengalir. 



Sakuta meringkuk di bak mandi, menangis seperti anak kecil. 

Dia tidak punya cara untuk melawan perasaan ini. 

Dia diombang-ambingkan oleh kekuatan eksternal yang tidak bisa dia lawan. 

Tapi dia tetap berusaha melawan. 

Dia menyalakan pancuran, berusaha menyembunyikan isak tangisnya. Dia 
menenggelamkan kepalanya di bawah air, mencoba menyeka air mata. Tapi mereka tidak 
mau berhenti. 

Perasaan di dadanya terus membengkak. 

Perasaan yang ditinggalkan Kaede padanya. Perasaan hangat. 

"Tidak perlu menahannya." 

Itu adalah suara Shouko yang datang dari luar pintu kamar mandi. 

Dia bisa mendengar isak tangisnya, bahkan dengan pancuran yang mengalir. 

"Kau bodoh, Sakuta." 

"Aku tidak bisa menangis!" dia meratap. Suaranya begitu tersedak oleh isak tangis sehingga 
mungkin tidak dapat dimengerti. Bahkan dia tidak yakin dengan apa yang dia katakan. "Dia 
tidak ingin aku menangis di sini!" 

Dia telah bekerja keras untuk saat ini. 

Melakukan semua yang dia bisa untuk meninggalkannya dengan senyuman. 

Dia telah menetapkan semua tujuan itu sehingga dia tidak akan menyesali apa pun. 

Dia telah bekerja sangat keras untuk membuatnya menjadi saudara yang baik yang 
menjaga saudara perempuannya. 

Dia telah membuatnya menjadi saudara yang hebat, orang yang membuat keinginan 
saudara perempuannya menjadi kenyataan. 

Sakuta yakin dia tidak boleh menangis. 

"Kaede melakukan begitu banyak! Aku tidak bisa merusaknya sekarang." 

"Ya, kau benar tentang itu," kata Shouko. 

Suara hangatnya dengan lembut menerima perasaannya. 



"Kamu membuat poin yang bagus, Sakuta. Tapi sekarang? Anda diizinkan untuk menangis. 
" 

"Tapi Kaede..." 

"Seperti lingkaran bunga di buku catatannya, kesedihan ini adalah sesuatu yang penting 
yang dia berikan padamu. Itu bukti betapa berartinya dia bagimu." 

"!" 

"Kamu adalah kakak laki-lakinya, jadi kamu harus menghadapi semua itu." 

Bahkan ketika Shouko memarahinya, dia baik. Dan ada juga air mata dalam suaranya. 

"Unh...ugh...ahh..." 

Sakuta masih berusaha menahan isak tangisnya. 

"Ahhh... aughhhhh!" 

Tapi dia tidak bisa menahan mereka lebih lama lagi. 

Kata-kata Shouko telah menghantam bagian lembut hatinya dengan akurasi yang luar 
biasa. 

Kaede telah memberinya kesedihan ini. 

Itu adalah bukti dari dua tahun mereka hidup bersama. 

Perasaan ini datang dari ingatannya yang membara di benaknya. 

Dan tidak ada hal penting yang bisa disegel di dalam atau disangkal. 

"Aughhhhhhhhhh!!" 

Air pancuran menghantam kepalanya begitu keras hingga hampir sakit. Sakuta 
melemparkan kepalanya ke belakang seperti anak kecil yang menangis, menangis dengan 
keras. Membiarkan emosinya menjadi liar sesuka hati. 

Sehingga dia bisa terus hidup dengan ingatan Kaede. 

Sehingga suatu hari dia bisa membicarakannya dengan senyuman. 

Ingat dia dengan kehangatan. 

Memori demi memori saat-saat bersama Kaede melayang ke kepala Sakuta, dan dia 
menangis seperti anak hilang. 
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Rasanya seperti ada lubang besar di perutnya. 

Sakuta terbangun keesokan paginya oleh rasa lapar yang tak tertahankan. 

Perutnya mengeluarkan suara yang sangat keras. 

Suara-suara itu sangat keras sehingga membuatnya terbangun. 

Dia meletakkan satu tangan di perutnya yang kosong dan duduk. 

Geraman perut lainnya bergema di seluruh ruangan. 

"Kurasa aku lapar," katanya. Suaranya serak. Terjebak di tenggorokannya. 

Penyebabnya adalah setengah kelaparan ekstrim dan setengah lagi karena dia menangis 
seharian sebelumnya. 

Dia pergi tidur seperti itu, jadi pipinya basah oleh air mata kering. 

Dia bangkit untuk pergi mencuci muka. Di cermin di atas wastafel, matanya jelas bengkak, 
tapi selain itu, itu adalah ekspresi mengantuk standarnya. 

Dia menggosok wajahnya dengan air dingin. 

Itu menghilangkan jejak terakhir dari tidur. Pikirannya kembali jernih. 

Dia menatap cermin sekali lagi. 

"Kau terlihat mengerikan," katanya dengan suara keras. Dan kemudian tertawa. "Dan kau 
sangat lapar." 

Lubang di perutnya bukanlah lelucon. Dia benar-benar merasa Anda bisa melihat depresi di 
sana. Tidak sering ia merasa lapar seperti ini. Seperti inilah rasanya perut yang benar-
benar kosong. 

Dan sensasi ini membuatnya merasa lucu. 

Semakin banyak waktu berlalu, semakin dia melihat humor di dalamnya. Dia tertawa 
terbahak-bahak. Bahunya bergetar karena tawa. Dia tidak bisa berhenti mengoceh. Air 
mata kering di sekitar matanya menyengat. 

Dia tidak ingin berhenti tertawa. Dia tidak bisa. 

Tidak peduli seberapa menyenangkan Anda, tidak peduli seberapa sedih Anda, tidak peduli 
seberapa besar Anda menentang alam semesta---emosi Anda tidak penting. Anda masih 
lapar sama saja. 



Dan ketidaktahuan tubuhnya terasa sangat baik sekarang. Sakuta bersyukur untuk itu. 
Pengingat akan rutinitas sehari-hari ini membuatnya ingat seperti apa rasanya tertawa. 
Dan begitu dia mulai tertawa, segalanya tampak tidak terlalu penting. 

Dia tidak bisa memikirkannya selamanya. 

Ketika dia akhirnya berhenti tertawa, dia pergi ke dapur. 

Dia mengambil sepotong roti dan menggigitnya. Tidak berhenti untuk memanggangnya 
atau mengoleskan selai atau margarin. Dia baru saja menikmati rasa manis alami dari roti 
tawar. Itu tidak pernah menjadi sesuatu yang dia perhatikan, tetapi roti memang memiliki 
rasa. 

Dia mengambil tomat dari lemari es dan membilasnya, lalu menggigitnya. Berair. Cairan itu 
melewati tenggorokannya, merembes ke dalam tubuhnya yang kering. 

Sakuta makan dengan cepat, bangkit, lalu mandi dan berganti seragam. Itu adalah hari 
kerja. Rabu biasa. Akan ada kelas yang harus dihadiri, seperti biasanya. 

Shouko telah menempatkan tiga kursi ruang makan berturut-turut dan meringkuk di 
atasnya, tertidur lelap. 

Dia meninggalkan catatan untuknya--- 

Berangkat ke sekolah. 

---dan meninggalkan rumah satu jam penuh lebih awal. 

Dia berjalan sendirian di jalan di luar. 

Udara pagi yang dingin terasa nyaman. 

Seperti sedang memurnikan tubuhnya. 

Langkahnya terasa ringan. 

Sakuta tidak pergi ke sekolah. 

Pemberhentian pertamanya adalah rumah sakit, tempat Kaede berada. 

Saat itu belum jam berkunjung, tetapi ketika dia melangkah ke ruang perawat, seseorang 
mengenalinya dan membiarkannya masuk. 

Dia membungkuk dan menuju ke kamar Kaede. 

Dia berhenti di luar pintu dan mengetuk tanpa ragu-ragu. 

Dua kali. 



"C-masuk!" Kata Kaede, terdengar sedikit gugup. 

Sakuta membuka pintu. 

"Oh," katanya ketika dia melihatnya. Rahangnya turun. 

"Pagi." 

"Oh, benar, pagi." 

Dia menutup pintu di belakangnya dan duduk di bangku di samping tempat tidur. 

"Apa yang terjadi padamu kemarin?" tanya Kaede. 

"Mm?" 

"Kamu pergi ke kamar mandi dan tidak pernah kembali." 

"Saya mengalami diare terburuk, dan sekarang saya dan toilet itu adalah teman terbaik 
seumur hidup." 

Itulah alasan pertama yang terlintas di benaknya. Dia tidak bisa mengatakan yang 
sebenarnya padanya. 

"Wah, itu menjijikkan." 

Dia menarik diri darinya. 

"Lebih penting lagi, Kaede..." 

"Apa?" 

"Apakah kamu suka panda?" 

"Hah? Dari mana asalnya?" 

"Apakah kamu?" 

Dia memikirkannya. "...Kurasa begitu, ya." 

"Kalau begitu ketika kamu keluar, kita harus pergi menemui mereka." 

"Baik, tapi kenapa?" 

"Aku hanya ingin. Anda harus bergabung dengan saya. " 

"Sejak kapan kamu suka panda?" 



Kaede mengerutkan kening padanya. Ini adalah informasi baru baginya, jelas. 

"Ini hal baru." 

"Hah." 

Dia tampak skeptis. 

"Bukankah kamu, seperti, di sekolah menengah sekarang?" 

"Anak laki-laki sekolah menengah diperbolehkan menyukai panda." 

"T-bukan itu. Maksudku...daripada melakukan sesuatu dengan kakakmu, bukankah 
seharusnya kamu punya pacar dan mengajaknya berkencan?" 

Seringai yang keluar menunjukkan bahwa dia sedang mengolok-oloknya. 

"Maksudku, aku akan ikut. Lagipula, aku merasa kasihan padamu." 

Dia pasti berasumsi Sakuta tidak punya pacar. 

"Hanya untuk menjadi jelas, saya lakukan punya pacar." 

"......Apa?!" 

Itu adalah respon yang sangat tertunda. 

"Kamu bercanda!!" 

"Apakah itu benar-benar mengejutkan?" 

"K-kau?! Pacar?!" 

Rupanya, Sakuta mendapatkan pacar adalah krisis yang monumental baginya. Tetapi jika 
dia sudah terkejut seperti ini, dia dalam masalah. Siapa yang dia kencani akan menjadi 
kejutan yang jauh lebih besar. 

"Aku akan memperkenalkanmu nanti. Kuatkan dirimu." 

Tidak ada yang akan curiga bahwa saudara laki-laki mereka berkencan dengan Mai 
Sakurajima. Itu akan meledakkan pikirannya. 

"Aku---aku tidak percaya kamu melihat seseorang..." 

"Kita masih terjebak dalam hal ini?" 

"Maksudku..." 



Sakuta berbicara dengannya sampai dia benar-benar terancam terlambat ke sekolah. 
Mereka mengobrol tentang apa-apa secara khusus, tapi begitulah seharusnya. Begitulah 
keluarga berbicara. Tentang apapun yang terlintas di pikiranmu. Saudara yang bisa 
melakukan itu baik-baik saja. 

Mereka hanya harus menghabiskan waktu bersama, menjalani kehidupan biasa. 
Memikirkan Kaede baru masih membuatnya ingin menangis, tetapi bahkan dengan sensasi 
menusuk di belakang hidungnya, dia tahu dia hanya perlu menjalani satu hari pada satu 
waktu, dan dia akan melewatinya. 

Dan sesuatu yang baru akan tumbuh. 

 



Volume 5 Chapter 6 
Hasil serangkaian tes yang ekstensif menunjukkan tidak ada yang salah secara fisik dengan 
Kaede. 

Tetapi pihak rumah sakit membutuhkan waktu untuk membebaskannya. 

Dia sepenuhnya sadar dan waspada, tetapi ada jarak dua tahun yang jelas dalam ingatan 
Kaede. Semua waktu yang dia habiskan sebagai Kaede baru hilang. 

Dari sudut pandangnya, dia baru saja bangun pada suatu pagi dan mendapati dua tahun 
penuh telah berlalu. Itu banyak yang harus diterima, dan mereka memutuskan dia perlu 
waktu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dalam hidupnya. 

Dia tidak lagi tinggal di kota yang sama atau bersekolah di sekolah yang sama. Dia bangun 
dan mengira dia adalah siswa tahun pertama, tetapi dia sekarang berada di tahun ketiga 
sekolah menengah pertama. Dan menjelang akhir semester kedua. 

Tidak mungkin dia bisa menerima semua itu, memprosesnya, dan kembali hidup seperti 
tidak terjadi apa-apa. 

Kesenjangan antara persepsi dan kenyataan terlalu besar. 

Dia bahkan sedikit tidak nyaman berada di sekitar Sakuta. 

"Sepertinya kau sudah dewasa," katanya. 

Mereka harus bekerja melalui setiap perbedaan. Dan itu tidak bisa dilakukan dalam 
semalam. 

Seminggu di rumah sakit akan membantu meletakkan dasar. 

Sakuta tidak melihat alasan untuk berdebat dengan itu. Dia mampir ke rumah sakit setiap 
hari sepulang sekolah. 

1 Desember. Senin. 

Tinggal satu bulan lagi di tahun ini. 

Ketika kelas selesai, Sakuta punya waktu sebelum giliran kerjanya, jadi dia mampir ke 
kamar Kaede di rumah sakit. 

Dia mengetuk pintu. 

"Silahkan masuk." 

Ketika dia menjawab, dia membuka pintu. 



Kaede sedang duduk di tempat tidur, punggungnya menempel di dinding, lututnya ke atas. 
Ada sebuah buku yang diletakkan di atas lututnya---tetapi bukan sebuah novel. 

Sebuah buku catatan. Buku catatan Kaede baru. 

Ketika dia bertanya tentang dua tahun yang hilang, dia membawanya ke sini untuknya. 

Dia enggan melihatnya hari itu, tapi sepertinya rasa penasaran menguasai dirinya. 

Dia cukup asyik dengan apa yang tertulis di halaman-halaman itu. 

Sakuta duduk di bangku di samping tempat tidur. Kaede menutup bukunya. Untuk 
beberapa alasan, dia memerah. Dia meletakkan buku catatan itu di meja samping tempat 
tidur, bertingkah sedikit bingung. 

"Sesuatu yang aneh di sana?" 

Apa yang dia tahu tentang isinya tidak akan memancing reaksi seperti ini. 

"T-tidak! Tidak sama sekali," tegas Kaede. Wajahnya masih sangat merah. "Eh, um..." 

"Mm?" 

"Aku punya pertanyaan penting untukmu." 

"Kamu tahu?" 

Itu anehnya formal. 

"I-jika itu tidak benar, katakan saja." 

"Oke." 

"Jadi, um, baiklah..." 

Kaede meliriknya. 

Kemudian dia memeluk bantal di dadanya. 

"Sehat? Apa?" 

"A-apa aku naik ke tempat tidurmu?" 

"Kamu melakukannya." 

"J-jangan biarkan aku!" 



"Maksudku, kamu melakukannya atas kemauanmu sendiri. Tidak ada cara bagiku untuk 
menghentikanmu. " 

"Aku tidak melakukannya! Aku tidak akan pernah!" 

Kaede membenamkan wajahnya di bantal. Bahkan telinganya merah. 

"Itu akan terlalu memalukan." 

Dia sedang berbicara di atas bantal. 

"Saya tentu tidak akan merekomendasikannya pada usia Anda." 

"Yah, aku masih merasa tiga belas!" 

Dia mengintip dari balik bantal, memelototinya. 

"Saya pikir begitu Anda mulai SMP, Anda sudah terlalu tua." 

"Hng..." 

Kaede tampaknya tidak setuju. Tidak ingin menyentuh yang dengan tiang sepuluh kaki, 
Sakuta mengubah topik pembicaraan. 

"Oh, benar, Kano bilang dia ingin datang berkunjung. Anda siap untuk itu? " 

Dia menelepon Kotomi Kano kemarin, memberitahunya bahwa ingatan Kaede telah 
kembali. Dia terkejut hingga terdiam, tetapi ketika dia menjelaskan lebih lanjut, dia mulai 
menangis. Air mata kebahagiaan. 

"Kom?" 

"Ya." 

"......" 

Mata Kaede terkunci pada seprainya, mengerutkan kening. Mungkin memikirkan semua 
yang terjadi di sekolah terakhirnya. Bagaimana semua orang menggunakan jejaring sosial, 
forum, dan aplikasi perpesanan gratis untuk mengatakan hal-hal jahat tentangnya. Itu 
adalah waktu yang sulit. 

Dan baginya, sepertinya tidak banyak waktu yang berlalu. Dia menghabiskan dua tahun 
terakhir untuk istirahat. 

Jadi tidak ada yang benar-benar diselesaikan. 



Bahkan sekarang setelah Kaede mendapatkan ingatannya kembali, dia menghindari 
telepon. Jika seseorang di dekatnya menggunakan satu, dia akan berpaling. Dan dia masih 
melompat ketika dia mendengar satu dering atau bergetar. 

Sakuta tahu ini adalah masalah yang harus diatasi Kaede. Seiring dengan Sindrom Remaja. 

Setelah berpikir lama, Kaede menatap matanya. 

"Aku ingin bertemu dengannya," katanya. 

"Kalau begitu, aku akan mengatakan itu padanya." 

"M-mm. Dan juga..." 

"Mm?" 

"A-maukah kamu ikut denganku?" 

"Ya, jika kamu akan bertemu di suatu tempat, aku akan ikut." 

"Mm." 

Tampak lega, dia memeluk bantalnya lagi. 

"Ada lagi yang ingin Anda lakukan?" 

"Seperti apa?" 

"Apa pun setelah kamu keluar dari sini." 

"Biarku lihat..." 

Dia berhenti untuk berpikir, tetapi tidak butuh waktu lama. 

"Oh!" dia berkata. "Eh, eh... Sakuta." 

Kaede berbalik untuk melihat ke arahnya. Dia bisa tahu dari matanya betapa gugupnya dia. 

Dia menghirup napas dalam-dalam. 

Dan kemudian yang lain. 

"Aku ingin pergi ke sekolah," katanya. "Saya ingin itu menjadi mungkin." 

Matanya beralih dari dia ke meja samping. Buku catatan yang ditinggalkan Kaede baru 
untuknya. 

"Kamu tidak takut lagi?" 



Kembali pada hari itu, Kaede terus-menerus mengatakan dia tidak ingin pergi. Setiap pagi, 
dia menolak untuk bangun dari tempat tidur, berharap hari itu akan berakhir. Tapi pagi 
selalu datang lagi, dan siklus penderitaan terus berlanjut. 

"Aku---aku pikir aku akan baik-baik saja." 

Getaran dalam suaranya tidak menginspirasi kepercayaan diri. 

Tapi dia meletakkan tangannya di dadanya, dan dia tahu apa yang ingin dia katakan. 

"Karena aku tidak sendirian," katanya dengan senyum malu. Itu sedikit dipaksakan. 
Menempatkan wajah berani di atasnya. 

Tapi itu membuat Sakuta merasa sedikit lebih baik. 

Seperti semuanya akan baik-baik saja. 

Mereka belum mencapai apa pun. Itu masih di depan mereka. 

Mereka bahkan belum mengambil langkah pertama. Yang mereka lakukan hanyalah 
melihat ke atas. 

Tapi ada kehangatan di dada Sakuta. 

Dia penuh dengan kebaikan yang Kaede baru tinggalkan untuknya. 

Setelah melihat Kaede, Sakuta bekerja shift, kembali ke apartemennya sekitar jam setengah 
sembilan malam itu. 

Saat itu hujan, jadi dia berhenti di luar pintu untuk membersihkan air dari seragamnya. 
Saat itu hujan seperti kabut, jadi dia tidak repot-repot menggunakan payung, tetapi 
sekarang dia benar-benar repot-repot memeriksa pakaiannya, dia menyadari bahwa dia 
cukup basah. Rambutnya juga menetes. 

Dia mengeluarkan kunci dari sakunya. 

"Aku pulang," panggilnya. Lampu sudah menyala---di pintu masuk, di aula, dan di ruang 
tamu. 

Suara sandal terdengar di lorong dari ruang tamu yang terang benderang itu. 

"Selamat datang kembali!" kata seorang wanita tua dengan celemek, sambil tersenyum. 
"Apakah kamu akan makan malam? Atau mandi? Atau maaaybe..." 

"Apakah kamu akhirnya akan menjelaskan apa ini?" tanyanya, menyela lelucon klise itu. 
Pertanyaan itu tertahan di tenggorokannya. 



Wanita di celemek --- Shouko --- telah tinggal bersamanya sejak hari yang menentukan itu. 
Shouko Makinohara. Jika dia mengambil kata-katanya untuk itu, dia berusia sembilan belas 
tahun. "Saya sebenarnya tidak punya tempat tinggal. Bisakah kamu menemaniku 
sebentar?" katanya, sehari setelah mereka bersatu kembali. Jumat malam itu. 

Ada apa dengan Kaede dan segalanya, kepala Sakuta masih berputar, jadi dia 
membiarkannya. Tapi itu dan banyak detail lainnya telah berakhir di pembakar belakang 
sampai sekarang. 

Dan Kaede jelas merupakan salah satu alasan untuk itu. Sakuta hanya tidakbisa fokus pada 
hal lain sepanjang akhir pekan, jadi inilah mereka, pada hari Senin. 

Tapi alasan lainnya adalah karena setiap kali dia bertanya, Shouko menangkis. 

Dia menanyakan pertanyaan yang sama sehari sebelumnya, dan dia berkata, "Waktunya 
untuk mandi!" dan mendorongnya menjauh. Dan ketika dia keluar, dia berkata, "Begadang 
itu buruk untuk kulitmu! Selamat malam!" dan langsung tidur. 

"Gadis-gadis remaja membutuhkan rahasia kita," katanya, jelas sangat ingin keluar darinya 
sekali lagi. 

"Remaja? Shouko, kamu pada dasarnya sudah dewasa sekarang. Saya pikir Anda telah 
tumbuh dari rahasia. " 

Dia jelas tampak jauh lebih dewasa daripada yang diingatnya. Dia telah pergi dari seorang 
gadis SMA ke seorang gadis perguruan tinggi. 

"Aku mempertaruhkan banyak untuk membiarkanmu tinggal di sini, tahu." 

Jika Mai mengetahui hal ini, tidak ada yang tahu apa yang akan dia katakan. Satu-satunya 
alasan mereka belum tertangkap adalah karena Mai ada di lokasi, syuting. Jauh dari rumah 
selama sepuluh hari penuh. Tapi itu tidak akan bertahan selamanya. Di telepon tadi malam, 
dia mengatakan bahwa dia hanya punya waktu tiga hari lagi. 

Yang berarti itu adalah batas waktunya. 

Dia harus melakukan sesuatu tentang situasi ini sebelum Mai kembali. Paling tidak, dia 
ingin mempersenjatai dirinya dengan informasi yang dibutuhkan untuk menjelaskannya. 

Siapa itu Shouko? Hubungannya dengan Shouko SMP tetap menjadi misteri. Dia sudah 
mencoba menelepon yang lebih muda dua hari yang lalu, tetapi dia tidak mengangkatnya. 
Atau membalas teleponnya sejak saat itu. 

"Baik," kata Shouko, menghela nafas. "Aku akan menjelaskannya, tapi mandi dulu. Ini akan 
memakan waktu cukup lama, dan kamu akan masuk angin jika kamu berdiri di sana sambil 
meneteskan air mata." 



Ini tidak terdengar seperti trik lain, jadi dia melakukan seperti yang dia sarankan. Hujan 
musim dingin yang dingin tentu saja merugikan dirinya. 

Dia berendam lama. 

Sampai kehangatan itu menghilangkan rasa dingin terakhir yang diberikan hujan padanya. 

Sebagian dari dirinya merasa sangat tidak sabar. Dia ingin melompat keluar dan 
mendengar cerita panjang Shouko. 

Alasan dia tidak melakukannya adalah karena dia tidak ingin terlihat terlalu bersemangat. 
Itu hanya akan menempatkan dia pada belas kasihannya. Dan dia mungkin menemukan 
cara lain untuk menghindarinya jika dia tidak berhati-hati. 

Jejak keras kepala itu, dan sedikit pertaruhan, berarti dia mandi lebih lama dari biasanya. 
Pada saat dia pergi, dia benar-benar matang. 

Kulitnya memerah karena panas. Saat dia mengeringkan diri, dia khawatir itu akan 
memberinya celah lagi. 

Khawatir tentang itu, dia memakai celana dalamnya---dan interkom berdering. 

"Yang akan datang!" 

Sepasang sandal menyusuri lorong di luar ruang ganti. Menuju pintu. 

Tapi itu sudah lewat jam sepuluh. Siapa yang bisa itu pada jam ini? Sebuah pengiriman? Dia 
belum memesan apa pun. 

"......" 

Dia punya firasat buruk tentang ini. 

"Tidak, tunggu! Shouko!" 

Dia buru-buru membuka pintu ruang ganti. Nalurinya berteriak bahwa dia harus 
menghentikan Shouko sebelum dia membuka pintu depan. Setiap bagian tubuhnya 
berteriak "Bahaya!" 

Tapi, baiklah. Itu sudah terlambat. 

Pintu telah terbuka. 

Dan Shouko memanggil seseorang dengan senyuman. 

"......" 



Mulut Sakuta terbuka untuk berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Dia 
membekusetengah jalan keluar dari pintu ruang ganti, tidak bisa bergerak. Hanya 
mengenakan petinju, dia merasa waktu berhenti. 

Ada dua gadis di depannya. Keduanya lebih tua darinya. Seseorang telah tinggal 
bersamanya beberapa hari terakhir---Shouko, masih mengenakan celemek itu. 

Dan yang lainnya adalah Mai, mengenakan mantel berwarna tenang. Dia memiliki kantong 
kertas di satu tangan. Mungkin beberapa suvenir yang dia beli di Kanazawa. 

Mai menatap matanya tepat dan berbalik. 

"Eh, tunggu! Mai!" dia berteriak. Tapi ini adalah respon yang salah. 

Ada sebuah klik. 

Mai telah mengunci pintu. Dia bahkan memasang rantai di tempatnya. Seperti sedang 
menjebak seseorang di dalam sangkar. 

"Kupikir kalian bertingkah lucu di telepon beberapa hari terakhir ini," katanya, berbalik 
menghadap mereka. "Jadi ini kenapa? Dan di sini saya pikir Anda semua tertekan tentang 
Kaede. Saya langsung pulang karena saya khawatir." 

Dia melepas sepatunya dan melangkah ke apartemen. 

"Sakuta," katanya. 

"Y-ya?" 

"Kau akan menjelaskan semuanya." 

"Yah begitulah. Saya akan mencoba." 

Tapi satu-satunya masalah adalah, dia juga tidak benar-benar mengerti. Apa yang sedang 
terjadi disini? 

"Apa kata untuk situasi seperti ini?" Shouko bertanya, seolah dia bukan bagian penting dari 
itu. "Oh! Sebuah krisis!" Dia bertepuk tangan, tersenyum senang. 

Itu akan menjadi malam yang panjang. 

 



Volume 5 Chapter 7 

Afterword 
Ini adalah Volume 5 dari seri Rascal . 

Volume pertama adalah Rascal Tidak Memimpikan Bunny Girl Senpai , yang kedua adalah 
Rascal Tidak Memimpikan Iblis Kecil Kohai , yang ketiga adalah Rascal Tidak Memimpikan 
Penyihir Logis , dan yang keempat adalah Rascal Tidak Memimpikan Siscon Idol , jadi jika 
volume ini membuat Anda penasaran, saya sarankan Anda mengambilnya juga. 

Jika Anda mengira ini adalah volume pertama...Maafkan saya. 

Aku berdiri di bawah langit yang sama denganmu, berharap kecelakaan seperti itu akan 
segera berakhir. 

Seri ini mungkin sudah mencapai volume kelimanya, tapi sepertinya karya selanjutnya 
yang kubawakan untukmu tidak akan menjadi novel sama sekali. 

Adaptasi manga oleh Tsugumi Nanamiya akan segera dimulai di Komik Dengeki G ---
silakan lihat. Anda akan dapat menikmati Mai dari segala macam perspektif. 

Dan saya membayangkan bellyband akan memiliki lebih banyak detail, tetapi kami sedang 
melakukan sesuatu yang berhubungan dengan seri Nico Nico Douga. Saya sebenarnya tahu 
apa yang kami lakukan, tetapi pada saat penulisan, bagian saya di dalamnya tidak berhasil, 
jadi saya meletakkan beberapa pertahanan ... 

Saya harap Anda dapat menikmati proyek-proyek ini bersama dengan seri novel utama. 

Sekali lagi, saya ingin berterima kasih kepada ilustrator, Keji Mizoguchi, dan editor saya, 
Araki dan Fujiwara, atas upaya bersama mereka. 

Dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda, para pembaca, karena telah 
menemani saya sejauh ini. 

Dan saat kita mengakhiri semua kata penutup, saya percaya kita akan bertemu lagi di 
Volume 6. 

Hajime Kamoshida 
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