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Sakuta Azusagawa sedang bermimpi. 

Dia berdiri sendirian di pantai di Shichirigahama, menatap laut. 

Semuanya agak aneh---dia bisa mencium bau asin di udara tetapi tidak bisa mendengar 
angin atau ombak. 

Warnanya juga kurang tepat. Laut seharusnya berwarna biru tua dan langit berwarna lebih 
terang, tetapi warna-warna ini terlalu pucat. 

Dan itulah bagaimana dia tahu dia sedang bermimpi. 

Dia melihat ke kiri dan ke kanan dan tidak melihat siapa pun di pantai. Tidak ada layar 
selancar angin di atas air di depan. 

Dia memiliki semuanya untuk dirinya sendiri. 

Tetapi bahkan ketika pikiran itu terlintas di benaknya, dia mendengar seseorang berjalan 
di atas pasir, membuntuti syal merah saat mereka melewatinya. 

Seorang gadis kecil dengan ransel kulit merah. 

Dia turun ke ombak, berdiri tepat di luar jangkauan ombak. 

Indah, lurus sempurna, rambut hitam sebahu. Ransel itu tampak baru, tanpa goresan atau 
noda di atasnya. 

Dia mungkin berusia enam atau tujuh tahun. 

Sakuta tidak mengenalnya. 

Tapi dia melihat sekilas wajahnya saat dia berjalan melewatinya, dan itu mengingatkannya 
pada seseorang. 

Apakah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya? 

Mereka tidak benar-benar bertemu. Sakuta tidak mengenal siapa pun seusianya. 

Tapi dia merasa harus melakukannya. 

Embusan angin menyapu rambutnya, dan rahang Sakuta jatuh. 

Dia telah melihatnya sebelumnya. Mereka tidak pernah berbicara, tapi dia 
menempatkannya sekarang---dia ada di TV sepanjang waktu. Semua orang tahu aktris cilik 
yang terkenal itu. 



"Mai...?" 

Nama itu datang tanpa diminta. 

Dia berbalik pada panggilannya. Ada tatapan defensif di matanya. Mereka memberinya 
kesempatan sekali. Ini persis bagaimana Mai Sakurajima yang berusia delapan belas tahun 
akan bertindak. 

"Siapa Anda, Tuan?" dia bertanya, nadanya cerah dan kekanak-kanakan. 

Untuk anak seusianya, siswa sekolah menengah jelas dihitung sebagai "dewasa." 

"Kurasa aku punya satu kaki di pintu itu ..." 

"Ibuku bilang aku tidak boleh berbicara dengan orang asing. Maaf!" 

Dia menganggukkan kepalanya dengan sopan dan memunggungi pria itu. 

"Di mana ibumu?" 

Hanya mereka berdua di sini. 

"......" 

Dia mendengarnya tetapi tidak menjawab, tampaknya berpura-pura tidak mendengar. 

"Kamu sendirian?" 

"......" 

Aturan ibunya harus dipatuhi. Dia telah melihat ke barat ke Enoshima, tetapi ketika dia 
berbelok ke timur menuju Kamakura dan Hayama, dia melihat sekilas kerutan. 

Dia melihat ke kiri dan ke kanan sendiri. Pantai masih sepi. Hanya dia dan gadis di ransel 
yang berdiri di atas pasir. 

"Apakah kamu tersesat?" 

"?!" 

Jelas, ya. 

"Tidak!" katanya, memelototinya. Tatapan pemarah yang sama yang sering diberikan Mai 
modern padanya. 

Dan itu membuatnya tersenyum. 

"Dimana ini?" dia bertanya, seolah dia mempermasalahkan seringai itu. 



"Kupikir kau tidak bisa berbicara dengan orang asing." 

"......Baiklah kalau begitu." 

Bahkan lebih pemarah. Dia membalikkan punggungnya lagi dan mulai berjalan menuju 
Enoshima. 

"Kau berada di Shichirigahama," dia memanggilnya. 

Dia berhenti. 

Dia menunggu sampai dia berbalik, lalu menambahkan, "Tapi sebenarnya, itu bahkan 
bukan satu ri ." 

"......" 

Bibirnya tidak bergerak. Dia hanya menatap lurus ke arahnya, tidak mengatakan sepatah 
kata pun. 

"Saya sekolah di sini. SMA Minegahara. Namanya Sakuta Azusagawa." 

Dia menunjuk ke gedung sekolah, terlambat memperkenalkan dirinya. 

"Sekarang aku bukan orang asing, kan?" 

Dia mengerjap, matanya terbelalak... tapi keterkejutan segera berubah menjadi senyuman. 

Bibirnya bergerak. Dia berasumsi dia mengatakan sesuatu. 

Tapi dia tidak bisa keluar. 

"Azusagawa!" 

Sebuah suara yang berbeda membangunkannya dari mimpi... 

"Azusagawa! Bangun!" 

Dia mengangkat kepalanya dan menemukan guru bahasa Inggrisnya memelototinya, lebih 
muak daripada marah. 

"Selamat pagi," sapa Sakuta. Sepertinya hal yang benar untuk dikatakan. 

Tapi itu membuatnya menghela nafas dramatis. 

"Sudahlah. Kamisato, kamu membacakan untuknya." 

Guru meninggalkan meja samping jendela Sakuta dan kembali ke papan tulis. 



"Hah? Kenapa aku?" 

Saki Kamisato duduk di sebelahnya dan tidak menghargai akibatnya. 

"Salahkan Azusagawa," kata guru itu. 

Dia jelas melakukannya. Sakuta pura-pura tidak memperhatikan tatapannya dan 
melakukan yang terbaik untuk dengan acuh tak acuh melihat ke luar jendela. 

Perairan Shichirigahama terbentang di hadapannya---lokasi yang sama seperti dalam 
mimpinya. Saat itu baru lewat pukul tiga sore . Matahari turun melintasi langit ke barat, 
dan air biru laut berkilauan dalam cahayanya. Langit cerah dan biru, dan garis cakrawala 
tampak bersinar dengan cahaya yang hampir mistis. 

Warna-warna ini telah tumpul dalam mimpinya, tetapi di sini mereka hidup. 

Pemandangan untuk mata yang sakit. 

Sempurna untuk absen menatap. 

Pada pertengahan Januari, udaranya cerah, dan dia bisa melihat bermil-mil jauhnya. 

Berendam dalam birunya langit dan laut, Sakuta merenungkan mimpinya. Dia diseret 
keluar pada saat yang canggung, dan dia penasaran apa yang akan terjadi selanjutnya. 

Apa yang akan dikatakan Mai muda? 

Dia mempertimbangkan untuk kembali tidur, dengan harapan mengetahuinya, tetapi 
sebelum kepalanya tertunduk, guru itu menarik perhatiannya...dan dia terpaksa 
meninggalkan ide itu. 

"Yah, itu hanya mimpi." 

Menopang satu pipi di tangannya, dia membiarkan matanya melayang ke jendela sekali 
lagi. Saki Kamisato sedang membaca keras-keras, benar-benar memakukannya---tapi dia 
bisa mendengar nada jengkel dalam suaranya. 

Dia cukup banyak selalu marah padanya, meskipun. Dia tidak memilikinya untuk peduli. 

Dan tidak lama kemudian, bel berbunyi. Akhir periode keenam. 

"Bangkit! Busur." 

Dan kerumunan kelas bubar dalam kesibukan selamat tinggal dan sampai jumpa. 

Teman sekelas bergegas pergi ke klub atau latihan. Siswa yang bertugas membersihkan 
dengan enggan mengambil sapu. 



Sakuta tidak punya alasan untuk berlama-lama, jadi dia memesannya sebelum Saki 
Kamisato bisa menyeretnya ke samping untuk dimarahi. Dia pikir yang terbaik adalah 
menjaga jarak ketika wanita yang marah ada di sekitar. 

"Azusagawa." 

Seorang guru menangkapnya di aula. Itu adalah wali kelas Kelas 2-1, seorang pria berusia 
pertengahan empat puluhan. 

"Ya?" 

"Anda tahu Anda masih belum menyerahkan survei Anda. Setidaknya berikan padaku hari 
Senin." 

"Tentu." 

"Anda tidak menginspirasi harapan di sini." 

Dia mulai mengetuk kepala Sakuta dengan file kehadiran tetapi kemudian memikirkannya 
lebih baik. Guru tidak bisa memberikan hukuman fisik hari ini. 

"Aku akan berusaha untuk tidak melupakannya." 

"Kalau begitu jangan lupa!" 

"Oke." 

Sakuta mengatakan hal yang benar dan menuju tangga. Dia mendengar guru berteriak 
"Tolong!" di belakangnya, tapi dia mengabaikannya. Dia harus keluar dari sini sebelum Saki 
Kamisato menyusulnya. Dia bisa sangat menyakitkan. 

Kelasnya ada di lantai dua, jadi dia menuju ke bawah. 

Pikirannya sekarang tertuju pada survei ... dan rencananya untuk masa depan. 

Itu tidak layak untuk dicemaskan. Dia sudah memutuskan untuk kuliah dan telah 
mempersempit daftar itu menjadi sepasang prospek. 

Ada dua masalah besar, meskipun. Salah satunya adalah prestasi akademik Sakuta sendiri. 
Ini, dia harus menyelesaikannya dengan memukul buku dengan sangat keras. 

Yang lainnya adalah keuangan. Dia belum memberi tahu orang tuanya tentang semua ini. 

Jika mereka hidup bersama, dia mungkin memiliki kesempatan untuk membicarakannya 
atau mungkin seseorang akan menanyakannya terlebih dahulu. Tapi kemudian saudara 
perempuannya diintimidasi di sekolah, dan dampak dari itu telah mengikis ibu 



merekakepercayaan diri sebagai penjaga, meninggalkannya dalam keadaan pikiran yang 
kacau. Mereka sekarang tinggal terpisah. 

Ayah mereka menjaga ibu mereka sambil menutupi biaya hidup Sakuta dan Kaede. Mereka 
sudah seperti itu selama dua tahun. 

Sakuta lebih suka tidak menjadi beban ayahnya lagi. Perguruan tinggi negeri mungkin lebih 
murah daripada perguruan tinggi swasta, tetapi tentu saja tidak gratis. 

Dia yakin ayahnya juga memikirkan masalah itu. Mereka perlu duduk dan berbicara, tetapi 
dengan satu dan lain hal, mereka tidak menemukan waktu. Dan itulah mengapa survei itu 
duduk di tasnya, masih kosong. 

"Tetapi belajar mungkin merupakan tantangan yang lebih besar." 

Pembiayaan tidak masalah jika dia tidak bisa lulus ujian masuk. Dia harus menyelesaikan 
pekerjaannya terlebih dahulu. 

Dan dia selalu bisa menyerahkan survei minggu depan. Tidak peduli masalah apa yang ada 
di depan, menyerah kuliah bukan lagi pilihan. 

Dia ingin pergi ke sana bersamanya. 

Permintaan dari gadis termanis di seluruh dunia. 

Dia tidak memintanya untuk menyembuhkan penyakit yang tak tersembuhkan. Yang harus 
dia lakukan hanyalah bergabung dengannya di perguruan tinggi. Sebagian besar rintangan 
dapat diatasi jika dia hanya menerapkan dirinya sendiri. Belajar dan ... shift ekstra di 
tempat kerja mungkin membantu keuangan. Pinjaman mahasiswa juga penting. 

Lebih dari segalanya, dia menyambut tantangan yang bisa dia selesaikan sendiri. Masuk ke 
perguruan tinggi tampaknya jauh lebih mudah daripada berurusan dengan omong kosong 
yang tidak mungkin dia perbaiki. 

Saat ini terlintas di benaknya, dia mencapai pintu keluar, dan sebuah suara indah 
memanggil namanya. 

"Sakuta." 

Gadis manis yang disebutkan di atas sedang bersandar di loker sepatu 2-1, menunggunya. 
Mai Sakurajima. 

Rambut hitam berkilau, mata kuat, kulit tak bercacat. Dengan tinggi lima kaki lima, dia 
lebih tinggi daripada banyak gadis, dan tubuhnya yang ramping membuatnya semakin 
mencolok. Bahkan berdiri melawan orang tua yang babak belur iniloker sepatu, dia 
membuat segala sesuatu di sekitarnya tampak seperti bidikan dari film. 



 





 



Dan itu berarti dia selalu menarik perhatian. Mungkin...kehadiran ini adalah hasil 
sampingan dari pengalaman---dia sudah terkenal sejak dia masih sangat muda. Dia telah 
lama hiatus tetapi kembali bekerja sekarang, syuting acara TV, film, dan iklan serta model 
untuk majalah mode. Jadwalnya sangat sibuk sehingga dia hampir tidak punya waktu untuk 
berkencan dengannya. 

Sakuta bergabung dengan Mai dan melepas sandalnya. 

"Apakah kamu menungguku?" Dia bertanya. 

" Seseorang mengatakan mereka ingin pulang bersama 'setiap hari.'" 

Dia melepas sepatunya, menggantinya dengan sandal. 

"Apakah aku mengatakan itu?" 

"Kamu melakukannya." 

"Aku cukup yakin apa yang aku katakan adalah 'Mai, kamu akan segera lulus, jadi jika kamu 
tidak memiliki pekerjaan, kita harus meluangkan waktu untuk kencan sepulang sekolah .'" 

Dia menekankan kata terakhir itu dengan pandangan sekilas ke arahnya. Dia tidak 
menunjukkan tanda-tanda mengakuinya, mengayunkan loker sepatunya menutup 
untuknya. 

"Ayo," katanya, berjalan pergi bahkan sebelum dia memakai sepatunya. 

Dia bergegas untuk mengejar dan berada di sisinya sebelum dia mencapai pintu. Mereka 
menuju ke gerbang, matahari di mata mereka. 

Sakuta menguap. 

"Apa, berjalan denganku membuatmu bosan?" 

Mai menatapnya. Dia memiliki senyum di bibirnya, tetapi tidak di matanya. Beraninya dia 
membuatnya menunggu dan kemudian menguap di wajahnya. 

"Saya bermimpi aneh dan masih belum sepenuhnya bangun." 

"Kelas baru saja berakhir, jadi tidur seharusnya tidak menjadi bagian dari persamaan." 

Dia memutar matanya ke arahnya. 

"Yah, aku selalu membenci bahasa Inggris." 

"Kamu benar-benar harus memperhatikan. Atau kamu tidak mau kuliah denganku?" 

"Tunggu. Saya pikir Anda yang ingin kuliah dengan saya . " 



"Ya, karena akulah yang mencintaimu . " 

Dia bahkan tidak menoleh untuk menatapnya. 

Tapi jantungnya berdetak kencang, dan dia mengayun ke arahnya---jadi dia kalah dalam 
ronde ini. Dan ketika dia berbalik ke arahnya, ada tantangan di matanya. Ini jelas 
merupakan ujian untuk melihat apakah dia akan membiarkannya begitu saja. 

"Aku ingin kuliah denganmu, Mai." 

Jika Mai memiliki permintaan, dia akan melakukan yang terbaik untuk memenuhinya. 
Apalagi jika itu adalah sesuatu yang dia inginkan sendiri. Mereka telah berjanji untuk 
bahagia bersama, dan dia merasa inilah cara untuk mewujudkannya. 

Di luar gerbang, perlintasan kereta api terbentang di depan. Lonceng peringatan berbunyi, 
pagar diturunkan. 

"Jalan yang mana?" tanya Mai. 

Dia tidak menentukan. Tapi dia tahu apa yang dia tanyakan. Siapa pun yang bepergian ke 
sekolah ini hanya akan bertanya-tanya satu hal di sini---kereta mana yang akan pergi? 

"Fujisawa terikat," katanya. 

Di sebelah kanan persimpangan adalah Stasiun Shichirigahama. Tapi tidak ada kereta yang 
menunggu di peron. Di sebelah kiri, sebuah kereta datang perlahan dari Kamakura, 
meninggalkan Sakuta, Mai, dan beberapa siswa lainnya terjebak di persimpangan. 

Lonceng berhenti, dan pagar naik. 

Beberapa siswa lepas landas, berlari-lari kecil menuju stasiun. Mereka mungkin berhasil 
mengejar kereta. 

"Bolehkah kita?" tanya Mai. Jika mereka ketinggalan kereta ini, mereka harus menunggu 
dua puluh menit untuk kereta berikutnya. "Apakah kamu terburu-buru untuk pulang?" 

Ada sedikit kenakalan di matanya. 

"Saat aku bersamamu, Mai, aku selalu berharap penghalang ini akan tetap di bawah 
selamanya." 

"Itu akan cepat tua." 

Mereka mulai bergerak, yang terakhir dari kerumunan untuk melangkah ke persimpangan. 
Kecepatan berjalan normal---ketinggalan kereta ini berarti kencan mereka setelah sekolah 
akan menjadi dua puluh menit lebih lama. Tidak ada gunanya terburu-buru. 



Di depan mereka terbentang lereng ke bawah yang landai. Di ujungnya, pantai 
Shichirigahama. Ketika Sakuta menarik napas dalam-dalam, dia bisa mencium bau garam di 
angin sepoi-sepoi. 

Bahkan dengan laut terbentang di depan mereka, mereka berbelok ke kanan setelah 
penyeberangan. Di seberang jembatan kecil, mereka melihat tanda hijau di atas pintu 
masuk stasiun. 

Menaiki tangga pendek, mereka menjalankan kereta mereka melewati gerbang. Kereta api 
tujuan Fujisawa baru saja berangkat, dan hanya tersisa selusin siswa. Sebagian besar dari 
mereka mungkin menunggu kereta menuju Kamakura. 

Stasiun ini hanya memiliki satu set trek yang mengarah ke satu peron. Kereta api menuruni 
rel itu dari kanan dan kiri, berhenti di peron ini. Tujuan mereka bergantian antara Fujisawa 
dan Kamakura. Stasiun satu jalur dengan sentuhan berkelas. 

Tidak ada jalan raya utama atau area perbelanjaan yang ramai di dekatnya, jadi itu 
memiliki keheningan khusus, dan waktu tampaknya mengalir di sini dengan kecepatan 
yang lebih santai. 

Itu hanya benar-benar sibuk sebelum dan sesudah sekolah. 

Tergantung pada musimnya, jika dia secara tidak sengaja ketiduran dan datang terlambat, 
dia sering mendapati dirinya satu-satunya orang yang turun di sini. 

Sebuah kereta datang dari Fujisawa, rem berdecit saat berhenti. Sakuta dan Mai sedang 
menunggu kereta menuju arah lain. 

Begitu penumpang dimuat, mobil bergaya retro hijau dan krem itu meluncur perlahan. 

Termasuk Sakuta dan Mai, mungkin ada enam atau tujuh orang yang tertinggal. 

Angin terbawa dalam derap lonceng penyeberangan, dan kemudian tanpa peringatan, Mai 
mengulurkan tangan dan meraih tangannya. Yah, jari---dia hanya dengan ringan memegang 
kelingkingnya. Manajernya telah memperingatkan mereka untuk menyadari siapa yang 
melihat. Ini mungkin anggukan untuk itu, isyarat ke arah pengekangan. 

Dan ketika dia berbalik ke arahnya, Mai tidak menatap matanya. Dia hanya menatap ke 
depan ke arah rel, tidak mengatakan apa-apa. 

Jadi dia juga tidak mengatakan apa-apa. Hanya mengagumi profilnya. 

Hatinya terpuaskan hanya dengan memilikinya di sini bersamanya. 

Hanya merasakan kehangatannya di sebelahnya ... 

... membuatnya bahagia. 



Tidak ada yang spesial. Sore biasa saja. Menuju rumah dengan Mai. Waktu yang tenang, 
menyaksikan kereta meluncur dan menunggu yang berikutnya tiba. 

Tidak berbicara tentang sesuatu yang khusus. 

Tetapi Sakuta tahu bahwa saat-saat tidak ada ini lebih berharga dari apa pun. Itu sebabnya 
dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Mai, melihatnya berjemur di angin sepoi-
sepoi. Dia bisa mengawasinya selamanya, tanpa pernah bosan. Setiap saat adalah harta 
yang tak ternilai. 

"Apa? Anda sedang menatap." 

Menangkap tatapannya, dia menahan rambutnya ke belakang melawan angin, akhirnya 
melihat ke arahnya. Dia terdengar merah muda menggelitik. 

"Hanya memastikan kau masih di sini." 

"Kenapa aku tidak?" Dia berbicara seperti dia tidak mengerti, tapi matanya berkata lain. 
"Aku tahu kamu telah melalui banyak hal," tambahnya. Perlahan, seperti yang dia rasakan. 
Ada kelembutan di matanya. 

"Agak terlalu banyak, sungguh." 

Terlalu banyak untuk diungkapkan dengan kata-kata. Dia menangis dan menangis, 
berteriak dengan paru-parunya, berduka sampai hatinya tercabik-cabik, dan berlari sampai 
kakinya tidak bisa bergerak lagi. Dan tersenyum setiap bit sebanyak. 

Justru karena dia telah melalui begitu banyak hal sehingga dia dapat sepenuhnya 
menghargai saat-saat seperti ini. Hanya menunggu kereta sekarang menjadi sumber 
kegembiraan---karena mereka ada di sini bersama. Dan karena mereka berbagi perasaan 
itu. 

"......" 

"......" 

Mereka menatap mata satu sama lain, tidak mengalihkan pandangan. Sakuta bisa 
merasakan cintanya untuknya mengalir di dalam. Impuls menahan. 

"Eh, Mai." 

"Tidaaaak," katanya, seperti sedang melatih anak anjing. Dia mengalihkan pandangannya, 
tampak sedikit malu. 

"Aku bahkan belum mengatakan apa-apa." 

"Tapi kamu akan menyarankan ciuman." 



Dia melirik ke arahnya, memastikan. 

"Tapi aku sangat ingin." 

Mai melihat sekeliling. Ada lebih banyak orang di peron sekarang. 

"Anda harus mengendalikan diri," katanya. "Saya." 

Dia menjaga suaranya tetap rendah, sehingga tidak ada yang bisa mendengar. 

Tangannya telah melingkari kelingkingnya selama ini, tetapi dia menyesuaikan 
cengkeramannya, menambahkan jari manisnya. Dia meremasnya erat-erat. 

"Aww," katanya sebagai protes. Itu hampir tidak cukup. Tapi permohonannya yang putus 
asa ditepis. 

"Kereta akan datang," katanya. 

Begitu mereka naik, kereta membawa mereka keluar dari Stasiun Shichirigahama di 
sepanjang pantai. Di sebelah kiri mobil, di luar jendela, mereka memiliki pemandangan laut 
dan Enoshima di luar. 

Ada banyak turis di kapal, terpaku pada pemandangan. Termasuk beberapa pengunjung 
internasional, yang sedang berfoto-foto gila-gilaan. Pemandangan umum di sini. 

Sakuta meletakkan Mai di dekat kusen pintu dan berpegangan pada tali di atasnya, 
menyaksikan pemandangan berlalu. Nah, menonton Mai menonton pemandangan. 

Mereka berhenti di SMA Kamakura dan Koshigoe, lalu kereta mencapai Stasiun Enoshima. 
Banyak orang turun, dan setengahnya naik kembali. Gelombang pengunjung menuju ke 
Enoshima dan kembali lagi. 

Saat kereta berhenti lagi, Mai bertanya, "Jadi, apa mimpi ini?" 

"Mm?" 

"Mimpi aneh yang kamu alami alih-alih kelas bahasa Inggris." 

"Kamu ada di dalamnya. Mengenakan ransel anak-anak." 

Ini benar, tapi itu benar-benar menghapus senyum dari wajahnya. 

"......" 

Itu digantikan dengan ekspresi jijik yang paling murni. Itu sendiri menyenangkan, tetapi 
dia menyimpulkan bahwa dia telah memprovokasi kesalahpahaman yang tidak pantas, dan 
dia buru-buru mengklarifikasi. 



"Untuk lebih jelasnya, saya tidak membayangkan saat Anda memakai itu." 

"Lalu apa?" Tatapannya tidak menjadi lebih hangat. 

"Kamu mungkin berusia enam tahun." 

"Hmph." Dia tampak terkejut. "Itu aneh." 

"Itu yang aku katakan." 

"Kupikir kau menyukai wanita yang lebih tua ." 

Bukan itu yang dia maksud, tetapi jika dia berpegang teguh pada itu, dia tidak akan 
membantah intinya. 

"Tapi mimpi ini ..." Dia merendahkan suaranya, menatapnya. Dengan sengaja. "Itu bukan 
Sindrom Remaja, kan?" 

Dia terdengar sedikit khawatir. 

Ini adalah fenomena misterius yang dibisikkan di sudut-sudut Internet, istilah kolektif 
untuk cerita tentang supranatural yang mengangkat alis---mencakup segala sesuatu mulai 
dari membaca pikiran hingga bermimpi tentang masa depan. 

"......" 

Dan tatapan muram di matanya adalah karena mereka tahu betul bahwa cerita-cerita itu 
bukan hanya gosip online yang tidak berguna. 

Kasus Sindrom Remaja Mai sendiri sebenarnya yang menyatukan mereka. 

"Kurasa kita aman." 

"Sakuta, kadang-kadang rasanya seperti Adolescence Syndrome jatuh cinta padamu." 

"Dan aku berterima kasih! Itu membawamu kepadaku." 

"......" 

Dia tampak tidak yakin. 

"Aku hanya memimpikanmu karena kamu tidak akan membiarkanku melakukan apa pun. 
Itu pasti mengapa aku melihat hal-hal aneh dalam tidurku." 

Dia pasti memancing perhatian. 

Dan dia segera mendapat tusukan di pipi untuk itu. 



"Usaha yang bagus," katanya, menancapkan kukunya. 

"Apa pun yang terjadi, Mai, aku memilikimu. Jadi aku akan baik-baik saja." 

"Selalu punya sesuatu untuk dikatakan, bukan?" 

Dia tampak sangat senang bisa menyiksanya lagi. 

Lima belas menit setelah meninggalkan Shichirigahama, kereta mencapai ujung jalur---
Stasiun Fujisawa. 

Di luar gerbang, Sakuta dan Mai mendapati diri mereka dikelilingi oleh department store. 
Ini adalah pusat kota besar; Enoden bukan satu-satunya jalur kereta yang lewat di sini. Itu 
juga menjadi tuan rumah Jalur JR dan Odakyu Enoshima. 

Pada jam ini, area itu dipenuhi pembeli dan pelajar lokal, semuanya dalam perjalanan 
pulang. Mereka mengambil jembatan di atas terminal bus ke seberang stasiun. Mereka 
berdua tinggal sepuluh menit berjalan kaki ke utara. 

"Butuh bahan makanan?" Mai bertanya ketika mereka melewati toko elektronik. 

"Sama seperti saya ingin kencan supermarket, saya baru saja membelinya kemarin." 

"Kalau begitu, lain hari." 

Dalam perjalanan, mereka menyeberangi jembatan di atas Sungai Sakai. Semakin jauh 
mereka pergi dari stasiun, keadaan semakin tenang. Mereka berada jauh di dalam area 
pemukiman sekarang. 

Saat mereka sampai di taman dekat rumah mereka, Mai bertanya, "Bagaimana Kaede 
menemukan sekolah?" 

"Dia bersemangat dan menuju ke sana setiap pagi." 

Kakak perempuan Sakuta sudah lama tidak sekolah, tapi menjelang akhir tahun lalu dan 
selama liburan musim dingin, dia banyak berlatih di luar. Tujuan utamanya adalah untuk 
bersekolah di tahun baru, untuk semester ketiga. Dan saat ini, semuanya berjalan lancar. 

Tapi dia masih cukup takut dengan tatapan teman-teman sekelasnya, jadi dia datang 
sedikit terlambat dan menghabiskan hari belajar di kantor perawat. Dia juga terhuyung-
huyung saat dia pergi, pulang sendirian.Dia masih memiliki cara untuk pergi, itulah 
sebabnya dia semua bersemangat. 

Mengingat dia telah menghabiskan satu setengah tahun tidak dapat meninggalkan rumah 
sama sekali, pencapaiannya selama sebulan terakhir sangat mengesankan. 

"Saya harap sekolah menjadi lebih mudah baginya." 



"Itu akan terjadi pada waktunya." 

Saat mereka berbicara, mereka mencapai gedung mereka. Mai tinggal di seberang Sakuta, 
jadi perjalanan mereka sangat cocok. 

"Oh, bukankah itu Kaede?" 

Bicara tentang iblis. Mai sedang melihat ke jalan jauh dari stasiun pada seorang gadis yang 
berjalan lamban ke arah mereka. Mai benar---itu adalah saudara perempuannya. 

Dia mengenakan mantel di atas seragam SMP-nya. Kepalanya tertunduk, menatap tanah di 
bawah kakinya. 

Tapi kemudian dia mendongak---mungkin merasakan mata mereka tertuju padanya. Dia 
melompat, lalu mengenali Sakuta dan Mai dan berhasil tersenyum canggung. Mungkin 
hanya kecanggungan normal saat bertemu teman di luar. 

Dia mempercepat sedikit, mendekati mereka. 

"Hai, Kaede," sapa Mai. 

"H-hai, Mai." 

"Kau memakai mantel!" 

"Oh ya! Aku menyukainya." 

Dia menyeringai malu. Mantel itu adalah salah satu yang diberikan Mai padanya. Kaede 
tinggi untuk anak seusianya, jika tidak setinggi Mai; mantel itu terbukti cocok. 

"Kamu baru saja kembali?" dia bertanya, menoleh ke Sakuta, nadanya tiba-tiba berubah 
cemberut. 

"Seperti yang dapat Anda lihat." 

"Hmm." 

Matanya menatap tangannya. Mai masih memeganginya. Menyadari hal ini, dia 
melepaskannya. 

"Benar, Sakuta, um...," Kaede memulai, tapi kemudian menghilang. 

"Apa?" 





 



"Apakah kamu punya rencana untuk dua hari ke depan?" 

Itu mengelak. Dia tidak yakin apa yang dia tanyakan. 

"Saya berencana untuk menikmati akhir pekan ini," katanya, sama tidak spesifiknya. 

"Jadi tidak ada apa-apa," kata Kaede sambil menggembungkan pipinya. 

Dia mengulurkan tangan dan meratakannya untuknya. 

"Ada shift besok." 

"Minggu?" 

"Aku akan sibuk berkencan dengan Mai, berpelukan dengan Mai, dan semoga bermesraan 
dengan Mai." 

"Hng." 

Kaede membuat suara galak. 

"Itu menyebalkan," gumamnya, menundukkan kepala. 

"Jangan khawatir, Kaede. Aku punya rencana lain." 

"Aww. Kerja?" Giliran Sakuta yang galak. 

"Pada dasarnya." Mai tersenyum, menatap tepat ke matanya. 

Itu terdengar salah baginya. Jika dia punya pekerjaan, dia biasanya lebih spesifik. Ia merasa 
seperti menyembunyikan sesuatu. 

Dia penasaran, tapi dia tidak memberinya waktu untuk mengorek. Sebelum dia sempat 
bertanya, sebuah minivan putih berhenti di samping mereka. 

Itu adalah jenis yang sama yang dikendarai oleh manajer Mai. Pengemudinya adalah 
seorang wanita berusia pertengahan dua puluhan yang mengenakan setelan jas. Pastinya 
manajer Mai---Ryouko Hanawa. 

Dia keluar, tampak setengah gila, setengah bingung. "Kalian pulang bersama lagi?" dia 
bertanya. 

"Kami pasangan," kata Mai. "Akan aneh jika kita tidak melakukannya." 

"Jika seseorang mengambil gambar dan itu berubah menjadi semuanya..." Ryouko 
berpegang teguh pada hal ini. 



"Itu hanya terjadi ketika orang mencoba menyembunyikannya. Kebohongan dan 
penyangkalan mengobarkan api. Saya secara terbuka mengakui saya punya pacar, jadi 
tidak akan ada keributan besar sekarang. " 

Mai berbalik seolah dia sudah selesai mendengarkan. Ryouko beberapa tahun lebih tua, 
dan itu sepertinya memunculkan sisi kekanak-kanakan Mai. 

"Dengar, Mai... aku tahu kau pernah mendengarnya, tapi..." 

Tapi sebelum dia bisa meluncurkan ke mode kuliah penuh--- 

"Baik. Saya akan berhati-hati," kata Mai. Pertunjukan kepatuhannya terasa hampa. 

"Argh, kamu mengatakan itu, tapi jangan bersungguh-sungguh." Ryouko meratap. Dia jelas 
bukan orang yang memegang kendali. 

"Aku harus pergi," kata Mai, berbalik ke Sakuta. "Kamu sebaiknya benar-benar 
mendengarkan Kaede, oke? Kaede, sampai jumpa lagi." 

Ryouko menggelengkan kepalanya, lalu menutup pintu. Mesin dibiarkan menyala, jadi 
mereka segera menarik diri. 

"Jadi bagaimana dengan akhir pekan ini?" Sakuta berkata ketika dia melihat van itu 
berbelok di tikungan. 

Mata Kaede terkunci pada plat nomornya. Dia tampak agak marah. 

"Tidak ada," katanya, merajuk lagi. 

"Kaede." 

"Apa?" Masih galak. 

"Kamu punya sesuatu terhadap Mai?" 

"T-tentu saja tidak! Dia baik dan cantik dan keren! Aku ingin menjadi seperti dia!" 

"Kalau begitu, aku punya beberapa nasihat yang sangat berharga." 

"Apa?" 

"Ketika kita sampai di rumah, lihat ke cermin." 

"Tidak perlu. Aku sudah tahu aku tidak akan pernah seperti dia." 

Kaede memelototinya, pipinya menggembung. Ini adalah kebalikan dari mengintimidasi. 

"Lalu kenapa kau begitu pemarah?" 



"Itu salahmu." 

Dia hanya semakin buruk. Kakak perempuan remaja adalah pekerja keras. 

"Hah?" katanya, dengan kerugian total. 

"Kau benar-benar terobsesi dengannya." 

"Yah begitulah. Siapa pun yang punya pacar selucu itu." 

"Oh, aku mengerti. Aku hanya membencinya." 

Dia bahkan tidak ingin menatapnya. Itu jelas menarik perhatian. 

"Sesuatu terjadi di sekolah?" 

Kaede masih belum mengatakan apa yang terjadi. 

"Saya berbicara dengan seorang guru." 

Dia pasti sedang membicarakan Miwako Tomobe, konselor sekolahnya. 

"Dan?" 

"Tentang rencana masa depan." 

Dia bergeser tidak nyaman, menatapnya melalui bulu matanya. 

"Ahhh, rencana masa depan, ya?" 

"Ya." 

"Yang?" 

" Milikku , jelas." 

"Saya pikir begitu." 

Bukannya dia tidak memikirkannya. Kaede berada di tahun ketiga SMP. Dan itu adalah 
periode ketiga. Tidak banyak waktu tersisa sebelum kelulusan. Tapi dia baru kembali ke 
sekolah selama sepuluh hari. Rencana apa pun di luar itu tidak terasa nyata baginya. 

Tetapi mendengarnya darinya memaksanya untuk mengakui bahwa itu sudah lewat waktu. 

"Guru berkata kita harus menghubungi Ayah." 

Kaede memberinya tatapan mencari. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. 



"Oke, aku akan bertanya padanya." 

"Mm. Terima kasih." 

Dia tampak jauh lebih tegang sekarang. 

"Apakah kamu benar-benar sudah tahu apa yang ingin kamu lakukan?" dia bertanya, 
memeriksa kotak surat mereka dan membuka pintu kunci otomatis. 

"Tidak juga," katanya, mengikutinya. "Semuanya begitu tiba-tiba." 

Tapi ketika dia bertemu matanya, dia dengan cepat berbalik. 

Sakuta merasa cukup yakin dia memang memiliki sekolah menengah dalam pikirannya. 

Tapi belum siap untuk memberitahunya. 

"Adil," katanya, bertingkah seolah dia tidak menyadarinya. 

Dia menekan tombol lift. 
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Dua hari kemudian, Minggu, 18 Januari. 

Interkom berdering tepat pada pukul satu siang , seperti yang dijanjikan. 

Sakuta bertemu Miwako Tomobe di pintu dan membawanya ke ruang tamu, di mana 
ayahnya dan Kaede sedang menunggu. 

"Halo, Kaede." 

"Hai." 

"Maaf telah mengambil waktu di hari Minggumu," kata ayah mereka sambil membungkuk. 

"Sama sekali tidak. Akulah yang memaksakan akhir pekanmu." 

"Tolong duduk." 

Dia melambaikan tangannya ke kursi, dan dia duduk di meja makan. Dia mulai 
menggantung mantelnya di belakangnya, tetapi Sakuta membawanya ke rak di pintu. Dia 
sudah bersih-bersih pagi itu, tapi rambut Nasuno tidak bisa lepas dari pakaian musim 
dingin. Nasuno adalah kucing belacu mereka, yang saat ini mengamati peristiwa dari atas 
kotatsu . Dua orang asing ada di rumah, dan dia sangat penasaran. 

Ketika Sakuta selesai di rak, dia melewati meja ke dapur, di mana dia menyiapkan teko teh. 



Sementara dia sibuk dengan itu, Miwako berbicara tentang hasil tes Kaede. Atau lebih 
tepatnya, menjelaskan mengapa dia adalah orang yang penting---ini biasanya ditangani 
oleh wali kelas, tetapi karena Kaede sudah lama tidak bersekolah, seseorang menyarankan 
akan lebih mudah baginya jika konselor sekolah menangani sesuatu. Miwako telah 
membawa proposal itu ke Kaede, dan mereka memutuskan itu mungkin rencana terbaik. 

Kaede mengangguk. 

Sakuta meletakkan empat cangkir mengepul di atas nampan, membongkar permen 
rakugan berbentuk merpati yang dibawa ayah mereka, dan membawanya ke meja. 

"Ini dia," katanya, menempatkan bagian Miwako di depannya. 

"Terima kasih. Oh, ini terlihat bagus," katanya. "Apakah kamu keberatan?" 

Dan dengan itu, dia memasukkan rakugan ke mulutnya dan menikmati rasanya. 

Sakuta memindahkan kursi ke kepala meja dan duduk di sebelah Kaede. Dia terlihat agak 
tegang. Punggung tegak, tangan terlipat di pangkuan, bahkan tidak melihat ke atas. 
Matanya terpaku pada cangkir teh yang diletakkan di hadapannya. 

"Yah, aku yakin kamu sadar, tapi aku di sini hari ini untuk membahas masa depan Kaede." 

"Benar." 

Ayah mereka mengangguk pelan. Dia datang mengenakan setelan yang sama dengan yang 
dia pakai untuk bekerja. Jaketnya lepas, tapi dasinya garing. 

Ketika dia tiba di pintu mereka setengah jam sebelumnya, Sakuta mengira dia benar-benar 
tegang, tetapi sekarang dia menyadari itu benar-benar pilihan yang tepat. 

Apalagi dengan Miwako yang duduk di seberangnya, dengan pakaian bisnis lengkap, jaket 
dan semuanya. 

"Dia baru saja kembali ke sekolah, jadi idealnya, kita tidak akan melakukan percakapan ini 
sampai dia sepenuhnya menyesuaikan diri, tetapi batas waktu untuk sebagian besar 
aplikasi ujian sekolah menengah adalah pada akhir Januari. Itu sebabnya saya 
menyarankan agar kita bertemu untuk membahasnya. " 

Dia mengeluarkan folder tebal berukuran A4 dari tasnya, mengeluarkan beberapa 
dokumen dari dalamnya, dan meletakkannya di atas meja. 

"Jadwal ujian ini sebagian besar adalah sekolah menengah yang dikelola prefektur. Aplikasi 
harus diserahkan antara tanggal dua puluh delapan dan tiga puluh Januari. Ujian itu sendiri 
diadakan pada tanggal enam belas Februari, dengan wawancara berlangsung selama tiga 
hari dari tanggal enam belas hingga delapan belas. Hasil diumumkan pada tanggal dua 



puluh tujuh Februari. Sekolah swasta mungkin seminggu lebih awal, dan banyak yang 
sudah mulai." 

"Um," kata ayah mereka ketika dia berhenti untuk bernapas. 

"Ya? Ada yang tidak jelas?" 

"Tidak, eh..." 

Ayah mereka ragu-ragu, matanya beralih ke Kaede. Jelas, ini adalah sesuatu yang sulit 
untuk dikatakan. Mencoba untuk memfokuskan kembali, dia berkata, "Permisi," dantelah 
seteguk teh. Setelah dia menelan, dia kembali ke Miwako dan mengambil napas dalam-
dalam. 

"Apakah Kaede benar-benar siap untuk sekolah menengah?" 

Maknanya jelas, dan bahu Kaede berkedut. Pertanyaan itu langsung ke inti masalah dan 
sangat penting. Itu sebabnya dia mengatakannya dengan keras, meskipun sulit dilakukan 
dengannya di sini. Tidak ada hemming dan hawing, tidak ada pemukulan di semak-semak. 

"Saya yakin semua orang tahu, tapi agar kami jelas---sekolah menengah pertama adalah 
bagian dari sistem pendidikan wajib, jadi terlepas dari kehadirannya, dia akan lulus pada 
bulan Maret." 

"Benar." 

"Sejauh bersekolah di SMA, kemampuan akademik Kaede tentu saja menjadi perhatian," 
kata Miwako, sambil mengeluarkan halaman lain dari folder tebalnya. 

Ini adalah lembar jawaban yang dinilai. Dengan Kaede Azusagawa di puncak. 

"Ini adalah salinan ujian masuk prefektur tahun lalu. Saya meminta Kaede mengambilnya 
Jumat lalu. " 

Menampilkan hasil tesnya membuat Kaede menjadi lebih kaku. Pemindaian singkat dari 
tanda-tanda itu menunjukkan bahwa itu adalah pemisahan yang seimbang antara benar 
dan salah. 

"Potongan minimal tentu akan membatasi prospeknya, tetapi jika dia dapat meniru kinerja 
ini, tidak hanya ada sekolah yang akan menerimanya, tetapi dia akan memiliki pilihan yang 
tersedia." 

Kaede mengatakan dia memahami sebagian besar materi SMP meskipun tidak memiliki 
ingatan untuk mempelajarinya. Gangguan disosiatifnya telah membuatnya amnesia, dan 
Kaede lainnya telah menghabiskan dua tahun belajar untuknya. Itu adalah bukti bahwa 
Kaede yang lain pernah ada. Setiap jawaban yang benar pada lembar ini adalah hadiah 



darinya. Kesadaran itu membuat panas di balik matanya, sengatan di hidungnya. Sakuta 
menyesap teh dengan keras untuk menyembunyikannya. 

Kaede menatapnya dengan heran. Mata mereka bertemu, dan dia dengan cepat membuang 
muka. Dia akan bertanya mengapa, tapi Miwako dan ayahnya berbicara lagi, dan dia tidak 
ingin menyela. 

"Tapi dengan sekolah prefektur, bukankah nilainya menjadi faktor utama?" 

"Mereka," kata Miwako sambil mengangguk. "Rasio pastinya bervariasi menurut sekolah, 
tetapi transkrip biasanya empat puluh hingga lima puluh persen dari evaluasi. 
Wawancaranya dua puluh persen. Itu berarti ujian itu sendiri hanya tiga puluh hingga 
empat puluh persen dari keputusan. " 

"Kalau begitu, ujiannya kurang penting dari yang aku bayangkan." 

Sakuta merasa dia benar-benar tidak mengerti sistem saat gilirannya. Yang dia pedulikan 
hanyalah pergi ke suatu tempat yang jauh. 

"Wawancara dan ujian dihitung lebih dari yang mereka lakukan ketika kami masih 
menggunakan tes prestasi standar. Saya adalah generasi terakhir yang melaluinya, tetapi di 
zaman saya, itu adalah nilai lima puluh persen dan hasil tes prestasi dua puluh persen, jadi 
bahkan sebelum Anda mengikuti ujian, tujuh puluh persen nasib Anda telah ditentukan. 
Meskipun dalam kasus saya, itu berarti ujian itu sendiri bebas stres. " 

Sakuta samar-samar ingat seorang guru SMP yang menyebutkan bahwa Kanagawa 
sebelumnya memiliki sistem unik yang melibatkan tes seperti itu. Itu telah ditinggalkan 
beberapa waktu lalu, menghasilkan pendekatan saat ini. 

"Saya mengambilnya sendiri," kata ayah mereka. 

Sakuta tidak pernah berhenti untuk bertanya-tanya, tetapi tentu saja ayah mereka 
bersekolah di sekolah menengah di Kanagawa. Sebuah nugget pengetahuan baru. 

Di sebelahnya, Kaede masih menundukkan kepalanya, tidak ikut bergabung. Tangannya 
terkepal. Apakah dia memiliki sesuatu di pikirannya? 

Karena dia tidak berbicara, Sakuta angkat bicara. 

"Tapi semua itu membuatnya terdengar seperti penerimaan prefektur ditumpuk 
melawannya." 

Dan itu membuat mereka memiliki sekolah swasta. Yang jauh lebih mahal dan dengan 
demikian menjadi perhatian baginya. 

"Ya, sistem penerimaan prefektur menempatkan Kaede pada posisi yang tidak 
menguntungkan." 



Karena dia tidak pernah menghadiri kelas, dia pada dasarnya tidak memiliki nilai. Dan 
mengingat kepribadiannya, dia tidak mungkin terkesan dalam sebuah wawancara. Miwako 
mengucapkannya dengan lembut, tetapi di telinganya, itu tidak terdengar realistis. 

"Dan dalam kasus seperti itu, kami merekomendasikan sekolah swasta yang menawarkan 
pendaftaran terbuka." 

"Tawaran itu apa?" 

Dia belum pernah mendengar istilah itu sebelumnya, dan dia meminta penjelasan kepada 
Miwako. 

Tapi ayahnya menjawab lebih dulu. 

"Dalam hal ini, saya menganggap maksud Anda sekolah yang menerima siswa murni 
berdasarkan hasil ujian masuk?" 

"Itu benar," jawab Miwako. "Tes-tes itu juga cenderung dilakukan di akhir musim. Kami 
masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan, tetapi itu juga akan memberi kami 
sedikit lebih banyak waktu untuk bersiap." 

Mendengarkan Miwako, Sakuta mempelajari reaksi ayahnya. Sepertinya dia tahu banyak 
tentang topik ini. Sakuta baru mulai memeriksanya sehari sebelumnya dan merasa benar-
benar kalah. Ayahnya telah mempersiapkan ini. Dan itu berarti dia telah memikirkan masa 
depan Kaede untuk sementara waktu, menyadari bahwa hari ini mungkin akan datang. 

"Tetapi terlepas dari kebijakan penerimaan, sekolah swasta cenderung jauh lebih mahal." 

Miwako mengeluarkan dokumen lain dan meletakkannya di depan ayah mereka. Daftar 
standar biaya masuk dan biaya kuliah tiga tahun. 

Itu adalah sosok yang menarik perhatian. Tentu saja bukan sesuatu yang bisa dicakup oleh 
pekerjaan paruh waktu siswa sekolah menengah. 

"Dan dokumen-dokumen ini untuk sekolah yang kemampuan akademis Kaede akan 
izinkan." 

Dia meletakkan lima atau enam pamflet. 

"Saya telah membatasinya pada sekolah-sekolah dalam jarak perjalanan yang mudah dari 
alamat ini, tetapi jika kita memperluas jangkauan itu sedikit, ada pilihan lain. 
Bagaimanapun, di depan kinerja akademik, Kaede memang memiliki pilihan untuk 
kemajuan. " 

"Oke." 



Tahap satu dibersihkan. Tapi tidak ada orang dewasa yang terlihat kurang tegas. Jelas, 
tahap selanjutnya adalah masalah sebenarnya. Sakuta tahu itu sendiri, dan menilai dari 
bibir Kaede yang mengerucut, dia juga tahu. 

"Setelah mengatakan semua itu, dari sudut pandang konselor sekolah, sulit bagiku untuk 
merekomendasikan Kaede bersekolah di sekolah menengah konvensional." 

Dia jelas memilih kata-katanya dengan hati-hati, mengawasi reaksi Kaede sepanjang waktu. 

"Sayangnya cukup umum bagi siswa yang berjuang untuk menghadiri sekolah menengah 
pertama mengalami masalah yang sama di sekolah menengah." 

"Ya," kata ayah mereka, mendorongnya untuk melanjutkan. 

"Sekolah menengah dapat memaksa siswa untuk mengulang satu tahun, yang dapat 
semakin meminggirkan mereka. Saya telah melihat sejumlah siswa putus sekolah sebagai 
hasilnya. " 

Mata Miwako melayang ke meja, ekspresinya mendua. Beberapa dari siswa itu 
kemungkinan berada dalam asuhannya. Masuk akal bahwa dia merasa bertanggung jawab 
atas hasil mereka dan menyesali ketidakmampuannya untuk membantu mereka. 

"Jika SMP tidak berjalan dengan baik, dan SMA juga sama... sulit untuk mendapatkan 
kembali kepercayaan diri. Dan itu bisa berdampak besar pada tahap kehidupan 
selanjutnya. Tentu saja, itu tidak menjadi seperti itu untuk semua orang, tetapi itu adalah 
kemungkinan yang kuat. " 

Tidak ada cara untuk mengetahui apa yang akan terjadi. Mungkin Kaede akan mulai masuk 
SMA, berteman baik, dan bersenang-senang. Mungkin dia pulang ke rumah setiap hari 
penuh dengan cerita tentang saat-saat indah yang dia alami. 

Tetapi jika seseorang menunjukkan bahwa kemungkinan itu sangat tidak mungkin, Sakuta 
tidak dapat membantahnya. 

Dia lebih cenderung bertanya-tanya apa yang harus dilakukan Kaede. 

"Sejauh pilihan non-konvensional, kami memiliki ini." 

Miwako mengeluarkan folder ukuran A4 lagi dari tasnya. Juga benar-benar tebal. Lebih 
banyak brosur sekolah menengah muncul, tersebar di atas meja untuk mereka lihat. 

Pada pandangan pertama, mereka terlihat cukup standar --- tetapi setiap nama sekolah 
diikuti oleh kata-kata pembelajaran jarak jauh . 

Baik ayahnya maupun Kaede tidak bereaksi terhadap ini. Mereka tahu. Ini bukanberita 
untuk mereka. Miwako pasti sudah mengatakannya pada Kaede sebelumnya. Dan ayah 
mereka mungkin juga mengerjakan pekerjaan rumahnya di sini. 



"Setiap sekolah menangani hal-hal secara berbeda, tetapi sebagian besar Anda menonton 
ceramah yang direkam sebelumnya dan belajar di rumah, dengan kecepatan Anda sendiri. 
Anda secara teratur mengirimkan tugas untuk mendapatkan kredit yang dibutuhkan untuk 
lulus. Sistem ini menghindari masalah tidak dapat menyesuaikan diri, dan akreditasi 
kelulusan yang diterima tidak berbeda dengan sekolah menengah biasa." 

Sakuta mengambil pamflet dan membalik-baliknya. Dia tidak bisa benar-benar merasakan 
sekolah macam apa itu, tetapi mereka memiliki foto-foto karyawisata yang tampak normal, 
festival sekolah, dan ruang kelas. Tak satu pun dari itu tampak berbeda dari sekolah yang 
dia kenal. 

Semua siswa tersenyum. Mereka terlihat lebih bersenang-senang daripada Sakuta, yang 
menghabiskan hari-harinya di pinggiran kelasnya. 

"Kaede baru saja mulai bersekolah lagi, jadi saya sarankan mengambil tiga tahun ke depan 
untuk menyesuaikan diri secara perlahan." 

"Saya pernah mendengar siswa yang belajar jarak jauh cenderung tidak bertahan sampai 
lulus atau melanjutkan ke pendidikan tinggi sesudahnya." 

"Itu sayangnya benar. Sekolah-sekolah ini tentu bukan tanpa kekurangan. Karena Anda 
tidak masuk setiap hari, Anda harus bertanggung jawab atas kemajuan Anda sendiri, dan 
itu berarti dukungan keluarga lebih penting." 

"......" 

Ayah mereka mengangguk muram. Dia jelas tidak yakin apa yang terbaik untuk Kaede. Dia 
tahu Miwako berbicara dari pengalaman, dan itu membawa beban. Tetapi Sakuta juga tahu 
mengapa ayahnya tidak yakin. Keduanya memikirkan masa depan Kaede. 

Jadi dia meninggalkan resah kepada orang dewasa dan beralih ke saudara perempuannya. 

"Apa yang ingin kamu lakukan?" Dia bertanya. 

Dia melompat dan perlahan mengangkat kepalanya. Dia menatap Sakuta lama, merasakan 
matanya, dan melirik ke arah orang dewasa. Kemudian dia menundukkan kepalanya lagi. 

Hanya duduk di sana sementara semua orang membicarakanmu sudah cukup 
untukmemakai siapa pun. Dan untuk seorang gadis seperti Kaede, itu akan memakan 
korban fisik juga. Tapi ini harus menjadi keputusan Kaede. Itu adalah hidupnya. 

"Aku ...," dia memulai, lalu memotong dirinya sendiri. 

Tidak ada yang mendesaknya. Mereka hanya menunggu dia berbicara lagi. Dengan 
kecepatannya sendiri. 



Mungkin Nasuno khawatir. Dia datang dan melompat ke pangkuan Kaede. Kaede dengan 
lembut membelainya sejenak. Mungkin itu membantu menenangkannya. 

"Aku ingin... menjadi seperti orang lain," katanya lembut. 

Miwako bereaksi lebih dulu. Alis berkerut, sedikit hilang. 

Sakuta tidak yakin bagaimana perasaannya, tetapi secara verbal...dia tidak setuju atau tidak 
setuju. 

"Maksudmu, kamu lebih suka sekolah menengah konvensional?" dia bertanya, dengan 
tenang memastikan apa yang sebenarnya diinginkan Kaede. 

Kaede hanya mengangguk. Dua kali, untuk penekanan. 

"Di mana saja spesifik?" 

Tangannya berhenti membelai Nasuno. Itu meyakinkan Sakuta bahwa dia memang 
memiliki sekolah dalam pikirannya. 

"Yah...," bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar. Tidak ada kata-kata lagi yang muncul. 

"Bicara itu gratis," kata Sakuta. Sepertinya ini bisa memakan waktu cukup lama, jadi dia 
memasukkan rakugan berbentuk merpati ke dalam mulutnya. Rasanya seperti menyerap 
semua kelembapan di sana, tapi itu membuat tehnya terasa sangat enak. 

Ketika dia meletakkan cangkirnya kembali, dia tahu Kaede ingin berbicara. Ada banyak 
emosi di matanya saat dia menatapnya. Dia menemukan jawabannya. Jelas sekolah mana 
yang dia pikirkan sekarang. Fakta bahwa dia menatapnya adalah jawabannya. 

"Kaede, jika kamu menginginkannya, bantu dirimu sendiri," katanya, bertingkah seolah dia 
tidak mendapatkannya karena dia mendapatkannya. 

"Bukan itu," gerutunya, frustrasi. 

"Eh, teh? Aku akan mengambilkanmu secangkir lagi." 

Gelas Miwako juga kosong, jadi dia berdiri, berpura-pura mendapatkan isi ulang. Mai pasti 
akan menahan tawaini. Tapi tidak ada orang dewasa yang hadir mengatakan apa-apa. Dan 
Sakuta tidak benar-benar bergerak menuju dapur. Sebelum dia bisa... 

"Ke mana Sakuta pergi," Kaede mengatur. Hampir tidak terdengar. 

Tidak melihat ke atas, dia berbicara lagi sedikit lebih keras. "Aku ingin pergi ke sekolah 
menengah Sakuta." 

Dia mengungkapkan perasaannya secara terbuka. 



Miwako tampak sangat tersesat. Dia baru saja selesai menjelaskan tantangan sekolah 
prefektur. Dan standar penerimaan Minegahara berada di sisi yang tinggi. Ketiga dari atas 
di daerah ini. Kaede sepertinya tidak punya kesempatan untuk masuk, dan wajahnya 
menjelaskan bahwa dia sangat menyadari hal itu. 

"Oke," kata ayah mereka. Dia menerima kata-katanya begitu saja tanpa ragu-ragu. 

Sakuta meletakkan tangannya di kepalanya. 

"Seharusnya kau mengatakannya sejak awal," katanya, sambil menyeringai ketakutannya 
hilang. 

Akhirnya, mereka memutuskan untuk tidak mengambil keputusan hari itu. Mereka 
berbicara lebih lama, dan kemudian Miwako pergi. 

Dari sudut pandang profesionalnya, dia tidak bisa memberikan harapan palsu. 

"Kamu bisa mendaftar ke Minegahara High, tapi peluangmu untuk masuk hampir tidak 
ada," katanya. Tidak ada cara untuk menghindarinya. 

Alasannya persis seperti yang diduga Sakuta. Empat puluh persen dari standar penerimaan 
bergantung pada transkripnya, dan dua puluh persen pada wawancara. Dan sebagian besar 
pelamar akan bisa mendapat nilai lebih tinggi pada ujian daripada yang bisa dilakukan 
Kaede sekarang. Dia bisa mencoba belajar untuk itu, tetapi ujiannya hanya sebulan lagi. 

Tiga faktor, tidak ada yang benar-benar bisa dilakukan Kaede. "Hampir tidak ada" pada 
dasarnya berarti "pasti tidak." 

Dan setelah mengungkapkan kebenaran yang keras itu, Miwako menambahkan, "Saya sama 
sekali menentang melamar di sana. Waktu terbatas, dan kita harus fokus pada pilihan yang 
lebih realistis. Saya ingin membuat Anda siap untuk itu. " 

Pendapat yang masuk akal dan dewasa. 

Dan itu membuat Kaede masuk ke kamarnya, menutup pintu, dan tidak keluar, yang secara 
efektif mengakhiri pertemuan. 

"Aku orang jahat di sini, bukan?" kata Miwako, tampak sedih. 

"Dia akan melupakannya begitu dia makan puding," Sakuta meyakinkannya saat mereka 
mengucapkan selamat tinggal. 

Setelah naik lift kembali ke lantai mereka, dia melihat ayahnya ada di pintu, bersiap-siap 
untuk pergi. 

"Sudah pergi?" 



"Ya." 

Hampir singkat. Sakuta tidak perlu bertanya mengapa dia terburu-buru. Ayahnya tidak 
memberikan alasan menjelaskan semuanya. 

Dia khawatir tentang ibu mereka. 

"Kaede adalah ...?" 

"Masih di kamarnya. Saya bilang saya akan pergi, dan dia hanya berkata, 'Oke.'" 

"Menyenangkan." 

Dia mengikuti ayah mereka keluar. Mereka menaiki lift bersama-sama. Tidak ada yang 
berbicara. 

Ketika mereka sampai di jalan, Sakuta berkata "Sampai jumpa" dan mengangkat tangan. 

"Sakuta." 

"Mm?" 

Dia berbalik. 

"Apa yang ingin kamu lakukan?" 

Setelah semua pembicaraan tentang masa depan Kaede, ayahnya akhirnya bertanya 
tentang masa depan Kaede. 

"Perguruan tinggi," katanya, bahkan tidak memikirkan atau mengkhawatirkannya. Kaede 
telah menyuarakan keinginannya, jadi dia harus melakukan hal yang sama. "Aku akan 
menutupi apa yang aku bisa sendiri, tapi itu tidak akan cukup, jadi ... aku butuh bantuan." 

Kupikir tidak ada salahnya untuk bertanya. Dia tidak pernah benar-benar memasang wajah 
serius dan memohon bantuan sebelumnya, dan itu sedikit menegangkan. 

"Oke," kata ayahnya. Dia tampak hampir bahagia. Rasanya sudah lama sekali sejak Sakuta 
melihatnya tersenyum. 

"Itu sesuatu yang layak untuk disenyumi?" Dia bertanya. 

Tapi ayahnya tidak menjawab. "Jaga Kaede," katanya sebagai gantinya. 

Dia menuju ke stasiun. Berjalan cepat. Dia segera hilang dari pandangan. 

Sakuta memperhatikannya pergi, merasa mungkin dia mengerti senyum itu. 

Dia telah bahagia. 



Untuk diminta. Untuk diandalkan. 
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Senin pagi. 

Kelas berakhir, dan Sakuta meninggalkan kelas, mengejar guru. 

"Azusagawa? Itu baru. Apa?" 

"Kamu ingin aku menyerahkan survei, kan?" 

Dia mengulurkan selembar kertas. Guru mengambilnya secara refleks dan melirik ke 
bawah, dan wajahnya membeku. 

Sakuta telah mencantumkan nama dua universitas daerah Yokohama, satu dikelola secara 
nasional dan satu dikelola kota. Tata letak lembar memilikinya sebagai pilihan pertama dan 
kedua, tetapi dia tidak benar-benar memiliki preferensi. 

Tapi pilihan ini akan menjadi kejutan. 

"Itu dia." 

"Kita perlu mengobrol sebentar." 

Dia mengerutkan kening, tapi dia belum menyebutnya gila. Mungkin karena Sakuta 
berhasil dengan baik pada ujian tiruan yang mereka ambil di tengah semester kedua. 

Itu karena Mai telah membantunya belajar. Jika dia tidak melakukannya dengan baik, dia 
akan marah, jadi dia benar-benar memberikan segalanya. Manusia bisa melakukan 
keajaiban dengan motivasi yang cukup. 

"Saya pasti membutuhkan saran Anda," katanya sopan. 

Ini tampaknya lebih mengejutkan gurunya, tetapi dalam cara yang baik. 

"Baiklah," katanya, tampak bangga. 

Sakuta memperhatikan kelas pagi itu juga. Matematika, fisika, bahasa Inggris, dan 
matematika lagi. Semuanya kecuali bahasa Inggris adalah bagian darikurikulum IPA 
pilihan, dan siswanya 90 persen laki-laki. Bukan pesta untuk mata. 

Setelah pagi kelabu yang membosankan itu berakhir dan waktu makan siang tiba, Sakuta 
dengan cepat meninggalkan ruangan, dengan tangan kosong. 

Para siswa berlomba menuju truk roti melewatinya. Di tangga, dia melewati kakak kelas 
yang sedang berlomba turun. 



Melawan arus, Sakuta menuju lantai tiga. 

Di bagian paling belakang dari aula yang panjang adalah ruang kelas yang kosong. Dia 
membuka pintu dan melangkah masuk. 

Tak seorang pun pernah datang ke sini---kecuali gadis yang menunggunya. 

"Oh, Sakuta," kata Mai, berbalik. 

Dia memiliki dua meja yang disatukan oleh jendela, saling berhadapan. Ada dua tas ukuran 
kotak makan siang di tangannya. 

Mai telah meneleponnya tadi malam. "Aku akan membuat sesuatu, jadi mari kita makan 
siang bersama." 

Dia tidak akan menolak kencan makan siang. 

Kursi jendela memiliki pemandangan laut yang indah. Mereka duduk saling berhadapan, 
dan Mai membuka makan siang yang dia buat. Nugget ayam yang dibumbui dengan baik. 
Telur gulung dengan campuran shiso cincang. Salad kentang dibumbui dengan bacon 
renyah. Dan nasinya ditaburi wijen, acar prem di tengahnya. Setiap hidangan memiliki 
kerutan ekstra, dan semuanya sangat enak. Sakuta membuat pertunjukan besar untuk 
menikmatinya dan berhasil membujuk Mai untuk memberinya satu gigitan. 

Jika mereka bersama-sama, hanya tindakan makan siang adalah sumber kegembiraan. 

"Tadi sangat menyenangkan." 

"Tidak berarti." 

Dan itu membuat makanannya cepat habis. 

"Tapi apa yang menyebabkan ini, Mai?" dia bertanya sambil membantu meletakkan kotak 
makan siang yang kosong. 

"Kenapa itu pertanyaan?" 

"Tidak ada motif tersembunyi?" 

Matanya tertuju pada tas yang dibawanya. 

"Aku hanya ingin memasak untukmu, Sakuta." 

Itu menggemaskan. 

Mai memasukkan tas-tas itu ke dalam ranselnya dan mengeluarkan beberapa buklet tipis 
berukuran B5. Sampul atas memiliki Bahasa Asing: Bahasa Inggris (Menulis) di atasnya. 
Ada instruksi lebih lanjut di bawah itu, tetapi Mai membalik halaman sebelum dia bisa 



membacanya. Dia pikir dia telah melihat sesuatu tentang lembar jawaban. Ini jelas 
melibatkan masalah tes. Dan mengingat waktunya, kemungkinan itu terkait dengan Ujian 
Pusat Nasional untuk Penerimaan Universitas. 

"Apa itu, Mai?" tanyanya sambil menunjuk ke sana. Hatinya tenggelam. 

Mai mengeluarkan ponselnya dan memasukkan sesuatu ke dalamnya, memeriksa buku 
seperti yang dia lakukan. 

"Masalah untuk Tes Pusat." 

Ketakutannya menjadi kenyataan. 

"Dari tahun-tahun sebelumnya?" 

"Tidak, tahun ini." 

"Tahun ini?" 

"Ya, tahun ini." 

Dia sibuk dengan teleponnya dan tidak menatapnya. 

"......" 

"......" 

"Um, kenapa Center Test tahun ini?" 

"Karena aku menghabiskan dua hari terakhir meminumnya." 

Bahkan sekarang, dia bolak-balik dari buklet ke teleponnya. Dia menyelesaikan bahasa 
Inggris dan membuka buku soal matematika. 

"Jadi, apa yang sebenarnya kamu lakukan?" tanyanya sambil menunjuk ponselnya. 

"Penilaian diri." 

Dia membuat suara itu jelas, tapi itu jelas tidak masuk akal baginya. 

"Ini memudahkan. Anda cukup memasukkan jawaban Anda, dan itu akan menghitung hasil 
Anda untuk Anda." 

Dia pasti telah melewati semua mata pelajaran, karena dia menunjukkanSakuta skor akhir. 
Dia tidak jelas rincian rinciannya, tapi dari 900 poin yang mungkin, dia mendapatkan 830. 
Senyum di wajahnya membuatnya sangat jelas bahwa ini adalah angka yang sangat bagus. 
Kurang dari 10 persen salah, dan itu saja sudah sangat mengesankan. Dia mungkin 
memiliki nilai sempurna pada beberapa mata pelajaran. 



"Tapi kamu mengambilnya tahun ini?" 

"Ya." 

"Apa yang terjadi dengan mengambil cuti setahun dan menikmati kehidupan kampus 
dengan milikmu benar-benar?" 

"Saya mengikuti tes tahun ini, lalu cuti satu tahun." 

"Karena?" 

"Kupikir itu akan membuatmu membaca buku seperti orang gila." 

Wajahnya ditangkupkan dengan kedua tangan dan terlihat sangat senang. Senyum ceria 
dari iklan minuman olahraganya. Yang dia dengar seorang anak laki-laki dari sekolah lain 
anggap "terlalu lucu untuk kata-kata" di kereta ke sekolah pagi itu. Dan itu semua 
untuknya. Itu sendiri adalah kebahagiaan murni, tetapi Sakuta tidak bisa berhenti untuk 
menikmatinya. 

Ini adalah alasan sebenarnya mengapa dia memanggilnya untuk makan siang. 

Makanan buatan sendiri telah menariknya masuk sehingga dia bisa membawa palu pulang 
dengan lebih baik. 

Jika mereka mengikuti tes bersama-sama dan dia tergelincir dan tidak berhasil, dia bisa 
berharap dia memilih untuk menghiburnya---tapi dia tanpa ampun memotong rute 
pelarian itu dengan senyuman. 

Sebuah ide buruk terlintas di benaknya. Penerimaan universitas nasional memiliki dua 
tahap. Dia masih memiliki putaran kedua di depannya. Jika dia bisa membuatnya 
meledakkan itu ... 

"Kau akan mencoba dan membuatku gagal?" 

"Aku tidak akan pernah..." 

Dia akan membaca pikirannya. Sakuta melihat ke luar jendela, mencoba menenangkan diri. 
Dia berjemur di luasnya laut sejenak, lalu berbalik ke arahnya. 

"Saya hanya ingin tahu hadiah apa yang akan saya dapatkan karena melamar diri sendiri." 

Dia akan melakukan apa yang dia bisa. Selalu bermaksud begitu. Dia punya motivasi.Tetapi 
pikiran untuk belajar selama berhari-hari masih sangat menyedihkan. Dia membutuhkan 
cahaya dalam kegelapan itu. 



"Kalau begitu ayo kita berkencan," kata Mai, seolah ide itu baru saja mengenainya. "Aku 
tidak ada pekerjaan hari ini, jadi kita bisa pergi sepulang sekolah. Mereka punya bunga 
tulip di Enoshima, kudengar." 

Dia menunjukkan foto mereka di ponselnya. 

Dia biasanya akan melompat pada itu, tapi itu bukan pilihan hari ini. 

"Ohhh," katanya, bergeser dengan rasa bersalah. 

"Apa? Kamu tidak mau?" Mata Mai menyipit. 

"Aku punya sesuatu..." 

"Kerja?" 

"Pada dasarnya," katanya mengelak. 

"Pembayaran untuk hari Jumat?" Ada kilatan di mata Mai yang jelas-jelas lebih dari sekadar 
"kecewa." 

"Benar-benar tidak. Aku tidak akan pernah menyembunyikan apapun darimu, Mai." 

"Jadi, kamu pasti begitu." 

Dia memperbaikinya dengan tatapannya yang paling tanpa ampun tetapi tidak 
mempertahankannya lama. 

"Oke, baiklah. Jika Anda mengabaikan saya, ini pasti tentang Kaede. " 

Mai tahu Kaede telah mencoba mengatakan sesuatu pada hari Jumat, jadi mudah baginya 
untuk membuat lompatan itu. 

"Pada dasarnya." 

"Hmm? Nah, baiklah kalau begitu." 

Dia masih tampak sangat tidak puas. Dia menggiling kakinya di bawah meja. Tapi dia 
melepas sandalnya, jadi itu tidak benar-benar sakit. Sejujurnya itu agak menyenangkan---
dan itu pasti terlihat di wajahnya, karena dia menekan lebih keras. 

"Eh, Mai..." 

"Ya?" katanya, semua tidak bersalah. 

"Sudahlah." 



Dia memutuskan untuk membiarkannya pergi. Itulah yang dia dapatkan karena menolak 
kencan dari pacarnya yang menggemaskan. Sakuta ingin menjadi tipe pria yang bisa 
mengambil sedikit dendam, jadi ini berhasil dengan baik. Kesempatan utama untuk 
menjadi pribadi yang lebih baik. 
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Sepulang sekolah, Sakuta bertugas membersihkan. Begitu kelas disapu, dia menuju kantor 
fakultas---tempat yang biasanya dia hindari. 

Gurunya telah menghentikannya tepat setelah wali kelas terakhir. 

"Azusagawa, mampir ke kantor." 

"Apakah itu berarti saya tidak perlu membersihkan?" 

"Lakukan itu dulu, tapi pastikan kamu datang menemuiku setelahnya." 

Dia cukup tegas sehingga Sakuta tahu dia tidak bisa lolos dengan berpura-pura lupa. 
Bertanya-tanya tentang apa ini, dia membuka pintu dan membungkuk kepada semua orang 
di dalam. 

Dia melihat sekeliling kantor fakultas. Itu sebesar dua ruang kelas. Wali kelasnya sedang 
duduk di dekat tengah, dan ketika mata mereka bertemu, dia bangkit dan mendekat, 
membawa beberapa cetakan. 

"Isi ini dan mari kita lihat di mana Anda berada." 

Halaman atas memiliki Bahasa Asing: Bahasa Inggris (Menulis) di bagian atas. Dia pernah 
melihat itu sebelumnya. Dan ada banyak aturan untuk mengikuti tes di bawahnya. 

Jelas salinan dari buku soal Ujian Tengah---ujian yang sama yang Mai telah nilai sendiri saat 
makan siang. 

Ketika Sakuta hanya menatap mereka, guru mendorong mereka ke tangannya. 

"Lima mata pelajaran, dan skor targetmu adalah 750 dari 900." 

"Itu cepat. Saya baru saja menyerahkan survei saya hari ini." 

"Kau sudah di belakang. Semua orang mulai musim panas lalu." 

Sakuta bermaksud mengubah haluan gurunya, tetapi pria itu dengan mulus 
membalikkannya. Bisa dibilang putaran positif. 

"Hah..." 

"Kamu bilang kamu ingin saran, kan?" Guru itu memelototinya. "Selesaikan itu." 



"Mengerti." 

Para guru mengadakan pertemuan atau semacamnya, dan dia segera dipanggil, 
mengizinkan Sakuta untuk pergi. 

"Terima kasih," katanya, tetapi tidak ada yang mendengarkan. Dia menutup pintu di 
belakangnya. 

Saat dia berjalan pergi, dia memasukkan halaman-halaman itu ke dalam tasnya. Bebas pada 
akhirnya. 

Antara pembersihan dan panggilan, dia berada setengah jam di belakang jadwal biasanya. 
Sekolah terasa jauh lebih sunyi daripada saat dia biasanya pergi. 

Siapa pun yang menuju rumah sudah lama pergi. Sekarang, hanya siswa dengan klub atau 
latihan yang masih ada. Aula itu sendiri kosong. Dia bisa mendengar beberapa tim olahraga 
atau lainnya berteriak di lapangan, tetapi dari jarak ini, semuanya terasa seperti sore yang 
malas. Sakuta mencapai pintu keluar tanpa melihat jiwa lain. 

Dia mengira Mai tidak akan menunggunya. 

Tapi dia agak berharap dia akan melakukannya. 

Dia kadang-kadang berkeliaran seperti itu, hanya untuk mengejutkannya. 

Dan itu akan menjadi penghiburan hari ini. 

Sayangnya, dia tidak bersandar di loker sepatunya hari ini. 

Tidak ada orang sama sekali di sini. 

Dia terpaksa menolak kencan sepulang sekolah mereka, dan inilah kenyataan pahitnya. 

"Aku memang melihatnya datang ...," gerutunya. 

Dia membuka loker sepatunya---dan secarik kertas terlipat berkibar. 

"Mm?" 

Berkedip, dia mengambilnya. 

Dikatakan Twit dalam tulisan tangan Mai. 

Dia jelas masih memegang penolakan tanggal terhadapnya. Tetapi jika dia membuat 
langkah pertama, dia mungkin tidak terlalu marah. Ini terasa lebih seperti taktik untuk 
memastikan dia memanjakannya nanti. 

Geli dengan itu, dia mulai menyeringai. 



Kemudian dia melihat catatan lain dalam huruf yang jauh lebih kecil. 

Hapus seringai itu dari wajahmu. 

Dia benar-benar mengenalnya dengan baik. 

Dan itu hanya membuat dia tersenyum lebih keras. 

Saat-saat seperti ini adalah yang terbaik. 

Seringai Sakuta bertahan hingga saat ia mengganti sepatu dan berjalan ke stasiun. Dia 
dengan hati-hati memasukkan catatan itu ke dalam saku seragamnya. 

Di stasiun, Sakuta naik kereta api di Shichirigahama dan menyaksikan laut bergulir dalam 
perjalanan ke Stasiun Fujisawa. 

Jam di peron Enoden Fujisawa menunjukkan pukul empat tiga puluh. 

Dia melewati gerbang dan melewati kerumunan orang di jalan layang. Melewati gerbang JR 
dan Odakyu dan keluar dari pintu keluar utara. 

Jalan pulangnya melewati jalan melewati toko elektronik, tapi hari ini dia berbelok ke arah 
lain. 

Sakuta bekerja di restoran keluarga dekat stasiun. Matahari sudah cukup rendah, jadi 
pemandangan di dalam jendela itu bersinar sangat terang. 

Di luar toko, dia menemukan wajah yang dikenalnya. 

Seorang anak laki-laki tinggi dengan jaket di atas seragam servernya. Salah satu dari 
beberapa teman Sakuta, Yuuma Kunimi. Dia memiliki sapu di tangan dan sedang menyapu 
daerah itu. 

"Kunimi," panggilnya. 

Yuuma mendongak dan melihatnya. "Hmm, Sakuta? Kamu ada shift hari ini?" 

"Kupikir kau sudah berlatih." 

Yuuma berada di tim basket. Setiap kali mereka mengadakan pertandingan eksibisi di gym, 
tempat itu dipenuhi gadis-gadis yang menjerit---dia sangat populer. 

"Ada pertandingan tandang hari Sabtu, jadi kami libur hari ini." 

"Kalau begitu kau harus istirahat, kawan." 

Bekerja dalam shift merusak inti dari latihan bolos. 



"Semua orang keluar melakukan sesuatu . Pekerjaan tidak berbeda." 

Dia mengatakan kebenaran dengan senyum berangin. 

"Jadi kenapa kamu di sini?" 

"Bertemu seseorang." 

"Sakurajima?" 

"Tidak." 

"Jangan terlalu banyak urusan." 

"Aku tidak sepopuler kamu, jadi tidak ada bahayanya." 

Sakuta mengintip melalui jendela. Jam menunjukkan pukul 4:40. Dia masih punya waktu 
dua puluh menit lagi, dan di dalam dia hanya duduk di sana dengan bosan, jadi dia pikir dia 
sebaiknya terus mengganggu Yuuma. 

"Kunimi." 

"Mm?" 

Sehelai daun datang berkibar dari suatu tempat, dan Yuuma menyapunya ke pengki. 

"Kamu punya rencana untuk setelah sekolah menengah?" 

"Dari mana itu?" Yuuma tertawa, seolah pertanyaan itu benar-benar di luar kebiasaan. 

"Bukankah itu ada di pikiran kita semua? Kami sedang melakukan survei itu." 

"Cukup adil. Tapi kau akan kuliah, kan? Dengan Sakurajima?" 

"Apakah aku memberitahumu itu?" 

Dia tidak bisa mengingat melakukan hal semacam itu. 

"Futaba memberitahuku." 

Sumber Yuuma adalah teman bersama mereka. Rio Futaba, seorang gadis di tahun mereka. 
Dia mengisi sorenya dengan eksperimen klub sains dan mungkin sekarang sedang berkaca-
kaca. Atau bersantai dengan kopi instan yang diseduhnya dalam gelas kimia di atas 
pembakar Bunsen. 

"Dia berkata, 'Azusagawa sangat menantikannya.'" 

"Apakah hanya aku, atau apakah itu terdengar seperti penghinaan lebih dari apa pun?" 



"Saya pikir kebanyakan orang hanya akan menyebutnya cemburu. Yang saya dapatkan!" 

"Tapi kamu punya petasan sendiri." 

"Kamisato hanya seperti itu denganmu. Anda bertengkar dengan dia lagi? Dia sangat marah 
padamu pada hari Jumat." 

"Jangan khawatir. Aku sudah melupakannya." 

"Jadi itu pasti salahmu." Yuuma tertawa terbahak-bahak. 

Dia mungkin sudah mendengar keseluruhan cerita. Saki Kamisato telah dipaksa untuk 
membaca dengan keras setelah Sakuta tertidur di kelas, jadi dia tidak aktif melakukan apa 
pun, tetapi kesalahan hampir pasti ada di pundaknya. 

"Tapi itu keren. Kuliah sepertinya menyenangkan." 

Yuuma meletakkan dagunya di gagang sapu. Mata di langit di atas. 

"Tapi aku tidak ingin belajar seperti itu," candanya. 

"Kamu harus melewati semua itu, Kunimi. Kamu pria yang beruntung." 

"Tidak, aku harus melakukan sedikit." 

"Untuk apa?" 

"Ujian kerja." 

"Untuk apa?" 

"Pemadam kebakaran." 

"Hah." 

Pertama dia pernah mendengarnya, tapi entah bagaimana itu masuk akal. Sakuta hanya 
bisa menggunakan tolok ukurnya sendiri di sini, tapi rasanya seperti pilihan yang sangat 
Yuuma. Jenis pekerjaan yang dia inginkan untuk dilakukan oleh pria yang berdedikasi 
seperti Yuuma. 

"Yah, jika tempat kita naik, aku mengandalkanmu." 

"Keamanan kebakaran dimulai dari rumah." 

Mereka berdua tertawa sekarang. 

"Kamu memberi tahu Futaba itu?" 



"Itu yang dia katakan padaku ." 

"Rencana jahatnya untuk membuatmu kehilangan pekerjaan. Balas dendam karena 
menolaknya, ya? Bagus sekali, Futaba." 

"Jika kita bisa mengakhiri semua kebakaran dan bencana, saya akan dengan senang hati 
mendapatkan pekerjaan lain. Bukannya aku belum punya yang ini. " 

Yuuma tersenyum senang. Dia sama sekali tidak bercanda, salah satu hal yang paling 
disukai Sakuta darinya. 

"Nah, ketika Anda mendapatkan gaji pertama Anda, kita harus merayakannya. Dapatkan 
aku dan Futaba sesuatu yang bagus." 

"Jika Anda membayar." 

Mereka masih tertawa ketika sebuah suara memanggil namanya. 

Dia berbalik dan melihat Miwako Tomobe berdiri di sana. Sepuluh menit lebih awal. 

"Kamu benar-benar menyukai wanita yang lebih tua," gumam Yuuma, tetapi Sakuta pura-
pura tidak mendengar. 
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Dia duduk di sebuah bilik dengan Miwako, berbicara selama lebih dari satu jam. 

Pada saat dia membayar dan pergi, hari sudah malam. Langit di atas semakin gelap. Lampu 
di sekitar semuanya menyala. 

Dia mengantar Miwako ke gerbang JR. 

"Terima kasih telah meluangkan waktu hari ini," katanya, menundukkan kepalanya. 

"Beri tahu saya jika ada sesuatu yang muncul," katanya sambil melambai---dan turun dari 
peron. 

Sendirian, dia meninggalkan stasiun dan berjalan dengan susah payah di jalan pulang. Ini 
membutuhkan waktu sepuluh menit. Dia sampai di gedung apartemennya dan menatap 
gedung di seberang jalan. Kondominium Mai adalah kamar sudut di lantai sembilan. 

Jendela-jendelanya gelap. 

Mungkin dia pergi tidur lebih awal, masih marah padanya karena mengabaikan ide kencan 
itu. Dia harus meneleponnya nanti dan kembali ke sisi baiknya. 

Dengan pemikiran itu, dia naik lift ke lantai lima. 



Dia mengeluarkan kuncinya dan membuka pintu apartemen mereka. 

Dia melangkah masuk dan menemukan lebih sedikit ruang di kakinya dari yang 
diharapkan. Ada lebih banyak sepatu dari biasanya. Itu bukan milik Sakuta atau Kaede. Dua 
pasang tambahan, tidak ada yang dia kenali. 

Dia bisa mendengar suara gadis-gadis di ruang tamu. Mereka harus memiliki perusahaan. 

"Saya kembali!" serunya, melepas sepatunya. 

Dia menjulurkan kepalanya ke sudut, dan sebuah suara memanggil dari dapur. 

"Selamat datang di rumah, Sakuta." 

Mai ada di sana, dengan celemek, mengupas kentang. 

"Kami telah menempati dapur Anda," katanya. 

"Ada alasan khusus?" 

"Saya bertemu Kaede dalam perjalanan pulang. Sakuta, kamu tidak memberi tahu Kaede 
bahwa kamu akan pulang terlambat, kan?" 

Dia menduga itu tidak sepenuhnya benar. 

Kemungkinan besar, dia berencana memasak untuk Kaede justru karena dia tahu Kaede 
punya sesuatu dan tidak akan ada di rumah. 

Hal itu tentu menjelaskan kehadiran Mai. Dan jika dia melihatnya memakai celemek dan 
makan malam bersamanya, apa yang bisa lebih baik? Dia akan dengan senang hati 
melihatnya memasak selama sisa hidupnya. 

Tapi ada tamu kedua. Seorang gadis SMA berambut pirang duduk di meja makan. 
Seragamnya sama sekali tidak cocok dengan rambutnya yang diwarnai dengan berani---itu 
adalah seragam sekolah perempuan yang sopan dan sopan, salah satu tempat di mana 
sejarah dikisahkan. Ini adalah Nodoka Toyohama, saudara perempuan Mai dari ibu lain dan 
anggota grup idola Sweet Bullet. 

"Oh, 'sup," katanya, nyaris tidak melirik ke arahnya. Dia segera kembali ke Kaede, yang 
duduk di seberangnya dan mendengarkan dengan seksama. Adiknya memiliki buku catatan 
terbuka di depannya dan sedang mencoret-coret dengan marah. 

Dia melihat lebih dekat dan melihat buku teks bahasa Inggris terbuka di antara mereka. 
Nodoka sedang membaca baris-baris itu dengan keras, menelusuri dengan jarinya---dan 
aksennya sangat bagus. Dan tidak hanya itu, dia menerjemahkan ke dalam bahasa Jepang 
dengan cepat dan menjelaskan alasannya kepada Kaede. "Jadi yang di sini adalah..." 



Riasannya yang mencolok dan rambutnya yang dicat jelas tidak membuatnya terlihat 
seperti gadis yang bisa belajar, tapi seragam itu berasal dari salah satu sekolah yang paling 
sulit untuk diterima di seluruh Yokohama. Dia menghancurkan stereotip. 

"Kenapa kamu di sini, Toyohama?" 

"Kakakku bilang dia sedang memasak di tempatmu, jadi aku ikut." 

"Yah, jangan. Sudah waktunya Anda belajar untuk berjuang sendiri. " 

Nodoka telah mandi di tempat Mai musim gugur yang lalu, dan mereka tinggal bersama 
sekarang. Memiliki dia secara permanen di sana pasti membuat gaya Sakuta kram. Kaede 
selalu ada di tempatnya, jadi merupakan tantangan nyata untuk menemukan tempat bagi 
mereka berdua untuk bersantai bersama. 

"Akan memakan waktu setidaknya lima tahun lagi." 

Angka yang sangat spesifik. 

"Lima?! Beri aku istirahat di sini!" 

Jelas terlalu lama. 

"Maksudku, pergi ke kampus dari tempatnya lebih dekat daripada dari rumah, jadi..." 

Lebih buruk lagi, Nodoka bersikeras dia harus kuliah di universitas yang sama dengan Mai. 
Tempat persis yang ingin dimasuki Sakuta. 

"Janji saja kamu tidak akan mengambil jurusan yang sama." 

Mereka seumuran, jadi jika mereka berdua melamar ke departemen yang sama, itu akan 
menjadi satu slot yang tersedia untuknya. 

"Oh, tapi ... tidak, tunggu." 

Sebuah ide menyerangnya. 

"Mayor yang sama mungkin berhasil, sebenarnya." 

"Hah? Anda pikir Anda bisa mendapatkan skor Anda di liga saya dalam satu tahun? 

Ada tantangan dalam tatapan itu. Dia telah membantunya belajar sebelumnya, jadi dia 
sangat menyadari kekurangannya. Tetapi kecerdasan buku tidak berarti dia bisa 
mengetahui apa yang dipikirkan Sakuta. Ada banyak hal di dunia ini yang tidak dapat 
diukur dengan standar penerimaan. 

"Tidak, Nodoka. Dia hanya akan menyalahkanmu jika dia gagal." 



Mai, di sisi lain, tahu persis apa yang dia pikirkan. 

"Benar. Pasti memilih departemen yang sama sekali berbeda." 

"Jangan seperti itu, Dok! Kita bisa berada di semua kelas yang sama! Jalani kehidupan 
kampus!" 

Julukan ini digunakan oleh para penggemarnya dan memancing ekspresi jijik. 

Dia pikir akan lebih baik untuk berhenti menggodanya untuk saat ini. 

Sebagian karena Nodoka mendekati titik didihnya, tetapi sebagian besar karena Kaede 
telah mencuri pandang padanya sejak dia masuk. 

Dia akhirnya bertemu matanya. 

"Selamat datang kembali," katanya. Sedikit terlambat. 

"Senang berada di rumah." 

"......" 

Kaede jelas ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak melakukannya. Mai keluar dari dapur 
dan meletakkan tangannya di bahu Kaede. 

"Kamu perlu berbicara dengan Sakuta, kan?" dia bertanya, bersandar di bahunya. 

Kaede mengangguk sekali, lalu bangkit. Dia berdiri tepat di depannya. 

"Aku---aku......!" 

Suaranya sangat keras. Nasuno ada di pojok, dan suara itu membangunkannya. Bahkan 
kucing itu mendengarkan. 

"Eh, um. aku hanya..." 

Dia mengendalikan volumenya, menatap Sakuta. 

"Aku masih ingin pergi ke sekolahmu," dia berhasil, suaranya sedikit bergetar. Mata cemas 
dan stres. "Itu yang saya mau. Saya ingin mengikuti ujian di sana." 

Sakuta tidak menoleh. Dia mendengarkan sampai dia selesai. 

Tangannya terkepal di atas perutnya. Dia masih berjuang melawan kecemasannya. 

"Kalau begitu isi ini," katanya, seolah itu bukan masalah besar. Dia mengeluarkan amplop 
ukuran A4 yang besar dan kuat dari tasnya dan meletakkannya di atas kepala Kaede. 



"A-apa itu?" 

Bingung, dia meraihnya. Dan mengeluarkan selembar kertas yang agak tebal. 

Matanya memindai dan menemukan kata-kata Pendaftaran Aplikasi di bagian atas. 

"Eh...hah?! Bagaimana...?" 

"MS. Tomobe memberikannya kepadaku." 

Inilah mengapa dia bertemu dengan Miwako meskipun itu berarti menolak ajakan Mai. Dia 
berencana membuat permohonan agar Kaede melamar Minegahara, tapi Miwako 
selangkah lebih maju darinya. Begitu dia duduk di stan, dia menyerahkan aplikasi itu. 
Rupanya, dia sudah tahu mengapa dia memanggilnya ke sana. 

Dia membiarkan dia tahu persis bagaimana konflik dia tentang hal itu. Adalah tugas orang 
dewasa untuk memperjelas apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan. Pada saat yang sama, 
sama pentingnya untuk menghormati apa yang diinginkan oleh anak buahnya. 

Dia mengatakan bahwa pada akhirnya tanggung jawabnya adalah memberikan 
dukungansambil mengawasi apa yang ada di baliknya. Itulah sebabnya dia memberinya 
formulir. 

"Jadi pukul mereka buku." 

"Saya akan. Tapi bolehkah aku meminta bantuan?" 

Dia bisa membayangkan ke mana arahnya. Jadi dia sengaja bertindak seolah-olah dia tidak 
melakukannya. "Mm?" 

Mai dan Nodoka memberinya tatapan hangat. Itu sangat tidak nyaman. 

"Bantu aku belajar," kata Kaede, seperti mengharapkan tidak. 

Tapi dia sudah menyiapkan jawabannya. 

"Jangan salahkan aku jika kamu gagal." 

Dan dengan itu, dia menuju ke kamarnya untuk berganti pakaian. 

Pintu setengah tertutup, dia melepas seragamnya. Saat dia hanya memukul celana dalam, 
dia mendengar Mai dan Nodoka menyemangatinya. Kaede akhirnya mencapai garis start. 

Hanya ada satu masalah besar yang menggantung di atas kepala. 

"Apakah aku bahkan ingat hal-hal sekolah menengah pertama?" 

Standar pendidikan Sakuta sendiri mungkin belum membuktikan kelemahannya. 
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Air dalam gelas kimia mendekati titik didih, dan gelembung-gelembung mulai bermunculan 
di permukaan. Pada awalnya, mereka tersebar, tetapi mereka segera datang lebih cepat dan 
lebih cepat dalam paduan suara yang menguap. 

Sakuta mendengarkan suara-suara itu saat dia cemberut pada daftar masalah yang 
dirancang untuk membantunya mempersiapkan ujian. Memikirkan jawaban atas 
pertanyaan tentang hukum kekekalan energi. 

Tetapi ketika kerutannya semakin dalam, seseorang mengganggu proses berpikirnya. 

"Jadi...Azusagawa..." 

"Mm?" 

Dia melihat ke atas. Salah satu dari beberapa temannya duduk di seberang meja lab---Rio 
Futaba. 

Kacamata menandakan kecerdasan, rambut panjang diikat ke belakang, pendek---hanya 
lima kaki satu---dan hari ini dia sekali lagi mengenakan jas lab putih di atas seragamnya. 

"Kamu bilang kamu bersiap untuk kuliah yang sama dengan Sakurajima, kan?" 

Rio mengeluarkan pembakar alkohol dari bawah gelas kimia dan memasang tutupnya, 
memadamkan api. Dia sedang berbicara dengan Sakuta tetapi tidak pernah melihat ke 
arahnya. Menjaga perhatiannya dengan kuat pada api yang dipegangnya. Sumpahnya untuk 
menghancurkan karir pemadam kebakaran masa depan Yuuma Kunimi masih hidup dan 
sehat. 

"Ya, seperti yang saya katakan. Belajar akan menjadi mimpi buruk." 

Mai hanya perlu menentukan universitas nasional. Yang membutuhkan semualima mata 
pelajaran Tes Pusat. Yang berarti dia memiliki lebih banyak persiapan di depannya. 

Memikirkan yang terbaik untuk mencari tahu di mana dia berdiri, dia melewati masalah 
dari Tes Pusat yang diambil Mai tahun itu --- dan hasilnya tidak menjanjikan. 

Sakuta hanya mengelola 505 dari total 900 gabungan. Hanya 55 persen dari jawabannya 
yang benar. 

Jika ini adalah ujian sekolah, secara teknis itu bukanlah nilai yang gagal, tetapi Ujian 
Tengah tidak bekerja seperti itu. 

Mai diam-diam mengikuti ujian itu; hasil resmi belum ada, tetapi evaluasi dirinya telah 
memberinya 830 dari 900. Dia telah berhasil 90 persen jawaban yang benar. 



Dia berbicara seperti itu normal untuk mendapatkan nilai sempurna dalam mata pelajaran 
Anda yang lebih baik. Terutama dalam matematika. Rupanya, Sakuta diharapkan 
mendapatkan nilai sempurna pertama dalam hidupnya pada Ujian Tengah tahun depan. 

Terlepas dari sifat hina hasilnya, Mai tidak terlihat marah atau bahkan terkejut. Dia 
tersenyum seperti orang suci dan berkata, "Kamu mencintaiku, bukan?" 

Yang jauh lebih buruk. 

Dia lebih suka dimarahi, dicemooh, dan dimarahi. Ada kenyamanan yang nyata saat diberi 
tahu secara langsung, "Belajar lebih giat." 

Mungkin dia harus bersyukur dia tahu bagaimana memotivasi dia. 

"Jika kamu belum menyadarinya, aku akan menjadi teman dan memberimu petunjuk." 

Suara Rio menariknya kembali ke dunia nyata. 

Dia melihat ke seberang meja; dia membuka kaleng kopi instan. Dia menuangkan sesendok 
ke dalam gelas baru dan menuangkan air yang telah dia rebus di atas lampu alkohol. Uap 
mengepul, membawa aroma kopi ke segala arah. 

"Apa?" 

Apakah ini pidato "menyerah selagi masih bisa"? Tidak, Sakuta mengenalnya lebih baik 
dari itu. Itu bukan gaya Rio. Jika dia berencana untuk mencegahnya, dia akan 
melakukannya saat pertama kali dia menyebutkan gagasan untuk masuk ke perguruan 
tinggi yang sama dengan Mai. 

Mengaduk kopinya dengan batang kaca (dimaksudkan untuk penggunaan eksperimen), Rio 
akhirnya melihat ke arahnya. Mata mereka bertemu sebentar, lalu dia melihat tangannya. 

"Masalah yang kamu cari adalah untuk masuk sekolah menengah ." 

Dia terdengar sangat khawatir. 

Sakuta mengikuti pandangannya, melihat ke bawah. Pertanyaan konservasi energi jelas 
merupakan sesuatu untuk ujian masuk sekolah menengah. Mengubah energi potensial 
menjadi kinetik. ilmu SMP. 

"Jadi saya khawatir pada beberapa tingkatan." 

Di balik kacamatanya, mata Rio dipenuhi rasa kasihan. 

"Aku harus membantu Kaede belajar, jadi aku perlu meninjau." 



Dia menutup buku itu dan menjatuhkannya di meja lab. Sampulnya dengan jelas 
menyatakan itu adalah buku masalah untuk ujian sekolah menengah prefektur. 

" Itu sangat melegakan," kata Rio, menyesap kopinya. 

"Futaba, kamu tahu selama ini." 

"Saya pikir Anda tidak membacanya secara kebetulan, tetapi saya tidak dapat sepenuhnya 
mengesampingkan gagasan bahwa fondasi Anda sangat goyah sehingga Anda harus 
memulai dari awal dengan materi SMP." 

Sakuta dengan penuh perhatian memperhatikannya menyesap kopi, jadi dia mendorong 
kaleng kopi instan ke arahnya. Izin untuk membantu dirinya sendiri untuk air panas sisa. 

Dia tidak memelototinya karena keinginan untuk minum kopi, tapi sepertinya itu ide yang 
bagus. 

Ini bisa menjadi milik guru fisika, jadi dia tidak segan-segan membuat cangkir ekstra kuat 
untuk dirinya sendiri. 

Saat itu hari Jumat, setelah enam jam pelajaran penuh. 23 Januari. Saat itu pukul empat 
sore, dan tim bisbol berada di lapangan, berteriak. Laboratorium sains dipanaskan dengan 
baik, dan bahkan kopi instan terasa seperti kemewahan. Dan mereka bisa merebus air 
kapan saja mereka mau. 

"Tapi Kaede mengincar sekolah prefektur?" 

"Mm? Ya, dia ingin masuk ke Minegahara." 

"......" 

Itu membuat Rio terdiam sebentar. Kemungkinan reaksi berdasarkan kesadaran penuh 
dari sistem penerimaan. Tanpa kehadiran yang tepat, Kaede tidak memiliki nilai . Dan 
mencoba masuk ke Minegahara dengan kelemahan itu...yah, Rio cukup pintar untuk 
mengetahui apa artinya itu. 

"Itu banyak yang harus ditangani." 

"Kamu juga telah membantu." 

"......?" 

Dia memberinya "Apa yang saya lakukan?" Lihat. 

"Kamu membantunya belajar, kan?" 

"Selama musim panas? Saat aku menginap di tempatmu?" 



Untuk alasan yang rumit, dia tinggal bersama mereka untuk sementara waktu. 

"Ya." 

"Tapi itu Kaede yang lain." 

"Dia tidak ingat pernah belajar, tapi dia ingat apa yang dia pelajari." 

Jadi dia mengambil matematika dan sains dengan cukup mudah. 

"Lalu kamu secara khusus datang ke sini untuk mengatakan itu?" Rio bertanya, 
mengeluarkan peralatan untuk eksperimen berikutnya dari bawah meja. 

"Tidak, aku punya waktu untuk membunuh sebelum giliran kerjaku. Dan kopi di sini 
gratis." 

"Jika kamu punya waktu, habiskan dengan Sakurajima." 

"Mai meninggalkan kota kemarin untuk syuting iklan. Dia keluar hari ini juga." 

Dia cukup yakin dia menyebutkan ... di suatu tempat di Nagasaki. Dia akan pulang larut 
malam ini. Apa yang dibawa orang dari Nagasaki? Dia hanya bisa memikirkan castella. 

"Yah, bagaimanapun juga, senang ini bukan lagi Sindrom Remaja." 

"Oh, tentang itu..." 

Tangannya membeku, dan tatapannya beralih ke arahnya. Dia dengan canggung 
mengalihkan pandangannya sampai dia melihat ke luar jendela. 

Rio menghela napas secara dramatis. "Azusagawa, kamu tidak pernah belajar." 

Bukannya dia rela berpartisipasi dalam semua ini, jadi itu sepertinya tidak beralasan. 

"Kali ini, itu hanya hal kecil yang menggangguku. Saya tidak berpikir itu benar-benar 
Sindrom besar. " 

Dia tidak bisa benar-benar yakin akan hal itu, itulah sebabnya dia ingin dia mengambilnya. 
Tidak ada salahnya untuk bertanya. 

"Betulkah?" katanya, skeptis. "Nalurimu tidak sepenuhnya bisa dipercaya di sini." 

"Aku bersumpah!" 

"Kalau begitu, kurasa setidaknya aku akan mendengarkanmu," katanya. Dia tampak kesal 
tetapi bertanya, "Jadi apa yang terjadi?" 



Nada suaranya membuatnya terdengar seperti dia memiliki eksperimen yang harus 
dilakukan dan ingin menyelesaikan ini, tetapi dia pura-pura tidak memperhatikan. 

"Saya bermimpi tentang Mai, tetapi dia masih kecil di dalamnya. Pikirkan itu berarti apa-
apa? " 

Dia bertanya dengan serius, dan Rio mengalihkan pandangannya, menyeruput kopinya. 

Dia menghela nafas dan kemudian berkata, "Perintis perjalanan satu arah ke penjara." 
Sangat bermusuhan. 

"Jangan takut, aku lebih suka Mai saat ini." 

Seorang anak berusia enam tahun dengan ransel merah tidak melakukan apa pun 
untuknya. 

"Pernyataan itu tidak meredakan kekhawatiran saya." 

"Jika aku akan memimpikannya, aku lebih suka menghabiskan waktu dengan Mai modern." 

"Bukankah lebih baik melakukannya di kehidupan nyata?" 

"Saran yang bagus, Futaba." 

Dia sepenuhnya berencana untuk melakukan hal itu. Mai benar-benar ada, dan dia benar-
benar berkencan dengannya. Sama sekali tidak perlu mencari kenyamanan sesaat dalam 
mimpi. 

"Tapi serius, apa pendapatmu tentang itu?" 

Dia tahu kebanyakan orang akan menganggap itu hanya mimpi. Tapi Sakuta punya alasan 
bagus untuk tidak yakin. Semua yang telah dia lalui membuatnya sadar bahwa itu bisa 
menjadi peringatan atau pertanda, atau sesuatu yang sedang berlangsung. 

"Jadi bagaimana jika itu?" 

Rio tampak benar-benar tidak tertarik. 

 





 



"Bagaimana jika itu apa?" 

"Bahkan jika mimpimu adalah semacam Sindrom Remaja, itu tidak masalah." 

Kata-katanya terdengar meremehkan, tetapi nadanya memiliki kepercayaan diri yang 
semilir. 

"Karena?" 

"Apa pun yang terjadi, Anda akan melakukan sesuatu untuk itu." 

Dia meliriknya. Tidak bercanda atau menggoda. Dia benar-benar berpikir begitu. 

"Kamu terlalu percaya padaku." 

"Saya pikir Anda sudah mendapatkannya." 

Semakin dia mengelak, semakin dia terlihat serius. Dia tidak bisa menangani ini. Tidak 
layak. 

"Lihat saja apa yang sudah kamu lakukan, Azusagawa." 

"Aku hampir tidak melakukan semua itu sendirian." 

Dia bahkan bukan orang yang membuat garis waktu ini. Itu adalah wanita yang dia kagumi. 
Seorang gadis yang dia kagumi. Keberaniannya telah memberinya kebahagiaan yang saat 
ini dia nikmati. 

"Kau lebih bisa diandalkan daripada aku, Futaba." 

Dengan itu, dia meneguk kopi terakhirnya. 

"Terima kasih untuk ini," katanya. 

Dia masih punya waktu, tetapi dia memutuskan untuk bekerja. Jika dia berbicara dengan 
Rio lebih lama lagi, dia mungkin akan mengatakan sesuatu yang membuatnya menggeliat. 

2 

Sakuta meninggalkan sekolah sedikit lebih awal dari yang direncanakan dan mencapai 
Stasiun Fujisawa dan restoran tempat dia bekerja tepat setelah pukul empat tiga puluh. 

Dia berkata "Selamat pagi" kepada wanita tua yang bekerja di kasir dan kembali untuk 
berganti pakaian. Dia segera mengenakan seragam servernya. 

Setelah dia rapi, dia kembali ke ruang istirahat, dan pemukul kartu waktu masih 
mengatakan empat empat puluh lima. Lima belas menit lagi sebelum shiftnya dimulai. 



Biasanya, dia akan membunuh kali ini hanya dengan menatap ke luar angkasa. Tapi hari ini, 
Sakuta adalah manusia baru. 

"Kurasa lebih baik." 

Dia mengeluarkan tasnya dari loker dan mengambil sebuah buku seukuran hardcover baru. 
Dia membawanya ke bangku di ruang istirahat dan duduk. 

Sambil mendesah, dia membukanya. Itu adalah buku kosakata bahasa Inggris. Seribu empat 
ratus kata mudah. Buku itu masih baru. Tidak ada lipatan di tulang belakang. Mai telah 
memberikannya padanya dua hari yang lalu. Dia menelepon setelah bekerja dan dia turun 
ke bawah untuk menemuinya, seperti pengisap, dan dia tersenyum manis dan berkata, 
"Aku memberimu hadiah!" 

Tidak pernah sekalipun curiga bahwa itu mungkin pembuat vocab, dia dengan senang hati 
menerimanya. 

"Pelajari semua itu dalam tiga bulan." 

"Itu ... agak banyak." 

Hanya membalik-balik membuktikan ada lebih dari tiga ratus halaman. 

"Saya akan menguji Anda setiap minggu untuk melihat apakah Anda telah mempelajarinya 
dengan benar." 

"Jika saya melakukannya dengan baik, apakah ada hadiahnya?" 

"Jika Anda melakukannya dengan buruk, akan ada hukuman." 

"Itu benar-benar tawaran yang cukup menggiurkan." 

Mungkin terlalu banyak informasi. Mai memberinya senyum ekstra manis, dan dia 
menyimpulkan bahwa dia mungkin tidak boleh bercanda lebih jauh. Tentu saja, dia 
bermaksud setiap kata, tapi ... 

Jadi, sementara membantu Kaede belajar itu penting, Sakuta juga perlu memulai langkah 
lambat menuju ujian perguruan tinggi setahun dari sekarang. 

Setahun mungkin tampak seperti banyak waktu, tetapi jika dia tidak memanfaatkan sedikit 
waktu ini dengan cerdas, dia tidak akan pernah melakukannya. 

Gurunya mengatakan sebagian besar siswa mulai bersiap-siap selama musim panas tahun 
kedua mereka. Dengan awal yang terlambat, dia harus lebih berdedikasi. 



Dia sudah mengingat kata-kata di halaman pertama. Daftar kata-kata bahasa Inggris duduk 
di sebelah kiri, tepat di samping artinya masing-masing. Di sebelah kanan adalah contoh 
kalimat menggunakan kata-kata. Sangat mudah untuk diikuti. 

Itu datang dengan filter plastik merah yang akan menghalangi definisi tinta merah, 
memungkinkan dia untuk dengan cepat memeriksa apakah dia benar-benar mengingat 
sesuatu. Apa pun yang tidak dia lakukan, dia bisa meninjau lagi dalam sekejap, membakar 
kata-kata itu ke dalam pikirannya. 

Dia mengulanginya, menghafal enam halaman. Mungkin dua puluh kata. Mai telah 
menetapkan targetnya pada seratus kata seminggu, jadi itu sudah cukup untuk satu 
hari...dengan asumsi dia masih ingat salah satu dari kata-kata itu besok. 

"Aku akan memberi mereka sekali lagi sebelum tidur." 

Dia tidak tahu apa yang akan terjadi besok sampai besok, jadi dia hanya harus 
menyerahkan semuanya pada dirinya sendiri. 

Saat pikiran itu terlintas di benaknya, dia mendengar pintu terbuka dan tertutup di luar 
ruang istirahat. Mungkin seseorang keluar dari ruang ganti perempuan. 

Sesaat kemudian, seseorang datang ke ruang istirahat itu sendiri. Dia lewat tepat di 
sebelahnya, dan dia mendengar sedikit napas saat dia melihat dia duduk di sana. 

Ada keheningan yang panjang. 

"...Apa yang kamu lakukan, senpai?" dia bertanya. 

Dia tahu siapa itu tanpa melihat. Itu mungkin alam semesta yang besar di luar sana, tetapi 
hanya satu orang di dalamnya yang pernah memanggilnya seperti itu . Kohai tahun 
pertama dari sekolahnya dan rekan kerja di restoran ini, Tomoe Koga. 

"Sepertinya apa yang aku lakukan?" dia bertanya, tidak mengalihkan pandangannya dari 
buku. 

"Sepertinya kamu sedang belajar." 

Dia berbicara seolah-olah ini adalah keajaiban yang membingungkan. 

"Itu benar." 

"......" 

Dia telah menjawab pertanyaan itu tetapi merasakan pertanyaan tak bersuaranya. Dia 
menyerah pada rasa ingin tahunya, mendongak, dan menemukan dia menganga ke 
arahnya. 



"Itu ekspresi yang lucu," katanya. "Apa yang salah?" 

"J-jangan panggil aku manis! Dan ada apa denganmu ?!" 

"Tidak ada yang salah denganku." 

"Kamu tidak tahu?! Kamu benar-benar kehilangannya!" 

Itu terdengar sangat kasar. Tapi mereka selalu seperti ini, jadi dia tidak keberatan. 
Sejujurnya, dia jauh lebih nyaman dengan cara ini. Itu membiarkan dia mengatakan apa 
pun yang dia rasakan juga. 

"Keterampilan akademis saya hilang, jadi saya pikir sebaiknya saya memperbaikinya." 

Dia melirik jam kartu waktu; hanya ada dua menit tersisa sebelum giliran kerjanya. Dia 
menutup pembuat vocab dan berdiri. 

Saat dia memasukkannya ke dalam lokernya, suara Tomoe melayang di atas rak. 

"Kalau begitu, apakah kamu akan kuliah?" 

"Jika aku bisa masuk." 

Keinginan saja tidak akan membawa Anda ke sana. Anda juga membutuhkan keterampilan 
belajar yang cukup besar dan pembiayaan yang setara. 

"Kau akan tetap bekerja di sini, atau...?" 

Dia menutup loker dan muncul kembali ke ruang istirahat. Tomoe mengerucutkan 
bibirnya. Di suatu tempat antara pemarah dan merajuk. Dia dengan cepat berbalik. 

"Bukannya aku peduli," katanya, mengakhiri percakapan. 

Dia menekan kartu waktunya, dan kartunya. Kemudian menuju ke lantai restoran. 

Sakuta mengikutinya, berkata, "Aku akan tetap bekerja. Butuh uang." 

"Benar," katanya, sedikit bersemangat. 

"Apakah itu senyuman?" 

"T-tidak!" 

Dia setengah berbalik ke arahnya, pipi menggembung. 

"Perjuangan keuangan saya menghibur Anda?" 

"Bukan itu sebabnya!" 



"Jadi, kamu mengakui bahwa kamu tersenyum?" 

"Aku---aku tidak! Argh, kau membuatku gila." 

Sambil merajuk lebih keras, dia berputar dan menuju ke meja yang baru saja kosong. Dia 
bisa mendengar dia bergumam pergi. 

"Eh, Koga..." 

"Lakukan pekerjaanmu, senpai." 

Dia dengan cepat menumpuk piring, meregangkan bingkai mungilnya untuk mencapai 
bagian belakang stan dan menyekanya. 

"Sebelum itu, ada sesuatu yang penting untuk didiskusikan." 

"Apa? Apakah ini akan menjadi aneh?" 

Masih sepenuhnya berbaring, dia menoleh ke arahnya, tatapan curiga yang mendalam di 
matanya. 

"Um, kurasa dalam arti tertentu? Ya." 

"Jadi apa itu?" 

Matanya turun ke pantatnya. 

"Rok itu agak ketat, bukan?" 

"?!" 

Tomoe dengan cepat menegakkan tubuh dan berputar ke arahnya, tangannya menepuk 
punggungnya. 

"Ini memberimu VPL." 

Tidak masalah jika dia berdiri tegak, tetapi membungkuk untuk menyeka meja pasti 
menariknya ke lekukan bulat. 

"Apakah kamu sudah memakai beberapa? Lagi?" 

"Aku belum! Dan apa maksudmu, 'Lagi?'" 

"Kamu mengeluh tentang itu setelah Tahun Baru." 

"Karena kamu mengejek pipiku yang bengkak!" 

"Itu saja?" 



"Dan saya kehilangan empat kilogram! Lihat lagi!" 

Tomoe memelototinya. 

"Tetap saja...," katanya, matanya jatuh ke roknya. Dia melihat pinggulnya tetapi hanya 
tertarik pada pantatnya. 

"I-begitulah cara kerjanya!" 

"Bagaimana cara kerjanya?" 

"K-kadang berat badanmu turun dan bokongmu tidak mengecil!" 

Wajahnya menjadi merah padam, dan dia jelas-jelas menolak dipaksa untuk mengatakan 
semua ini dengan lantang. 

"Oh. Yah, itu sangat kamu, Koga. " 

"Definisi aku berdasarkan apa itu ?!" 

"Yang berat pantat." 





 



"Kamu yang terburuk! Aku tidak percaya aku masih berdiri di sini!" 

"Kaulah yang berkontribusi terhadap penurunan moral publik." 

Dia dengan tajam melirik ke bawah lagi. 

"Berhenti menatap!" 

Tomoe membentangkan celemeknya, menghalangi pandangannya. 

"Kamu harus berbicara dengan manajer, menukar dengan ukuran yang lebih tinggi." 

"Tidak pernah." 

Itu adalah nasihat yang masuk akal, ditolak dalam satu kata. 

"Saya yakin pantat saya akan mengejar diet kapan saja sekarang. Itu akan menyusut!" 

"Kemudian kami akan membuat Anda fokus pada pesanan dan pendaftaran hari ini. Oh, 
lihat, meja tiga sedang menuju keluar." 

Seorang pelanggan sedang menuju register. 

"Aku akan memesan meja mereka." 

"Kamu benar-benar..." 

Tomoe memelototinya. Ini jelas terlihat lebih seperti cemberut daripada kemarahan. 

"Apa?" 

"Tidak ada apa-apa." 

Dia berbalik, menuju kasir. 

"Jadilah di sana!" dia memanggil, dan dia menuju, hanya sedikit khawatir tentang 
punggungnya. 

Dia meninggalkan tempat duduk pelanggan, menerima pesanan, dan mengerjakan register 
ke Tomoe dan sebagian besar menyibukkan diri dengan bus dan mengatur meja kosong, 
mengisi ulang serbet kertas dan gelas---semua pekerjaan yang membuatnya terus-menerus 
keluar masuk. 

Setelah menghabiskan dua jam untuk mendapatkan gajinya, itu baru pukul tujuh, dan dia 
baru saja menyelesaikan satu putaran meja. 

"Ada waktu sebentar, senpai?" tanya Tomoe. 



"Itu cepat. Diet sudah memperbaiki masalah bokongmu?" 

"Jika Anda tidak berhenti berbicara seperti itu, seseorang akan mengajukan tuntutan." 

Dia berbalik untuk menemukan dia cemberut padanya. 

"Saya akan baik-baik saja." 

"Sumber kepercayaan diri itu?" 

"Aku hanya berbicara seperti ini denganmu." 

"Seandainya aku tidak bertanya." 

Pipinya agak merah. 

"Tidak ada yang perlu disesalkan." 

"Aku tidak!" 

"Pipimu sepertinya tidak setuju." 

"Itu kemarahan!" 

"Kedutan seperti itu sebaiknya dibiarkan saja." 

"Aku bersumpah aku akan langsing! Dan kemudian aku akan membuatmu memakan kata-
kata itu!" 

Dia entah bagaimana berhasil terlihat malu dan marah pada saat yang bersamaan. 

"Jika itu benar-benar terjadi, tentu saja." 

Berapa kali Tomoe mengumumkan rencana diet baru? Dia merasa cukup yakin dia 
memberitahunya tentang yang baru sebelum dia tahu apakah yang terakhir berhasil. 
Dalam benaknya, dia terus-menerus melakukan diet. Itu adalah keadaan bawaannya. 

"Yah, kesampingkan berat badanmu ..." 

"Kaulah yang terus mengungkitnya!" 

"Apa yang sebenarnya kamu inginkan?" 

"Oh, benar. Disini." 

Dia jelas lupa, tapi dia berbalik dan menuju ke lantai. Ketika Sakuta hanya berdiri di sana, 
dia memberi isyarat. 



"Ayo cepat!" 

"Apa? Apakah ada pelanggan yang begitu aneh sehingga Anda harus menunjukkannya 
kepada semua orang?" 

Dia mengikutinya keluar dan memindai restoran. Dia tidak melihat siapa pun yang sangat 
penting. Sekelompok empat gadis SMA memekik tentang gosip romantis terbaru. Dan 
pasangan muda yang menempati atap empat, seorang pengusaha dengan laptopnya keluar, 
dan sekelompok pria paruh baya meneguk bir seperti ini adalah sebuah pub. 

"Saya tidak melihat seorang pun di sini yang mungkin dapat memperkaya hidup saya 
dengan cara yang berarti." 

"Dia di luar." 

Tomoe pindah ke kasir, melirik melalui kaca pintu depan. Sakuta mengikuti pandangannya 
dan melihat seseorang dengan hati-hati memilih jalan mereka. Semua membungkuk, untuk 
semua penampilan seikat saraf. Dia berhenti tepat di luar pintu, mengintip ke dalam seperti 
binatang untuk mencari ancaman. Tetapi sebelum dia bisa masuk, pelanggan lain pergi, dan 
dia mundur ke tempat yang aman. 

Dia memiliki mantel di atas rok panjang, memberinya siluet yang sangat besar. Rambutnya 
dipotong rapi tepat di atas bahu. Dia terlihat masih duduk di bangku SMP. Sakuta tidak 
hanya melihatnya sebelumnya, dia melihatnya setiap hari. Mereka tinggal bersama. Itu 
adalah saudara perempuannya sendiri. 

Tapi itulah mengapa rasanya sangat aneh melihatnya di sini. 

Dia dibiarkan bertanya-tanya apa yang dia lakukan. 

Jika itu benar-benar dia. 

Itu aneh baginya untuk berani keluar sendiri. 

Kaede telah berhasil mulai bersekolah awal tahun ini, tetapi dia masih menghabiskan 
seluruh waktunya terkurung di rumah. 

"Dia terus hampir masuk dan kemudian tidak. Haruskah saya, seperti, membantu? " 

"Aku akan menanganinya. Itu adikku." 

"Hah? Anda--- Oh, benar. Kamu memiliki satu." 

Tomoe terus mengoceh di belakangnya, tetapi Sakuta terhuyung-huyung keluar melalui 
pintu ke luar. Kaede melompat mendengar suara pintu terbuka. 

"Kaede," panggilnya. 



Dia meringkuk ke samping, dan dia tersentak mendengar suaranya, lalu berbalik perlahan 
ke arahnya. 

"O-oh, Sakuta. Um. Saya hanya..." 

"Kamu datang jauh-jauh ke sini sendirian?" 

Dia mendapat jawaban untuk itu sebelum Kaede mengatakan apa pun. Dia melihat 
seseorang bersembunyi di balik mobil di tempat parkir, mengawasinya. 

Rambut panjang lurus yang dikepang hari ini, dengan sepasang kacamata palsu untuk 
melengkapi penyamarannya. Mai. 

"Oh, Mai bersamamu?" 

Dia pasti sudah kembali dari syuting iklan. 

"Kedengarannya tidak sopan," kata Mai, berpura-pura marah. Dia datang tepat ke arahnya 
dan mencubit pipinya. 

"Selalu senang Anda memanjakan saya, bahkan pada jam," katanya. 

Dia harus mengungkapkan kegembiraannya dengan kata-kata. 

"Ada kursi yang terbuka?" Mai bertanya, tidak ada emosi dalam suaranya. 

Dia ingin dia terus rewel, tapi dia sudah melepaskan pipinya, perhatiannya bergerak 
melewati bahunya, memeriksa seberapa sibuk restoran itu sendiri. 

"Banyak," katanya. 

Itu adalah hari yang relatif lambat. Bahkan pada hari kerja, sering ada daftar tunggu antara 
enam dan delapan, tetapi hari ini dia bisa langsung mendudukkan mereka. 

"Ayo masuk," katanya, membuka pintu dan melambai kepada mereka. Tomoe memberinya 
dua menu, dan dia membawa mereka ke ruang makan. 

Kaede mengikutinya, tampak tegang. Kepala tidak terlalu tinggi, terus-menerus mengamati 
sekelilingnya. Mai mengikuti tepat di belakangnya, tangan di bahunya untuk meyakinkan. 

Sakuta membawa mereka ke stan di bagian paling belakang. Setelah duduk, hampir tidak 
ada yang bisa melihat mereka. 

"Apakah meja ini bisa?" 

"Ya." 

Begitu Kaede duduk, Mai menyesuaikan rok panjangnya sendiri dan duduk sendiri. 



"Ini adalah menu kalian," kata Sakuta, meletakkan satu di depan masing-masing. "Aku akan 
pergi mengambil airmu," katanya, dan dia melangkah pergi. 

Dia segera kembali dengan dua cangkir air dan handuk panas untuk masing-masing 
cangkir. Dia meletakkannya di atas meja, dan Mai berterima kasih padanya sambil 
tersenyum. Kaede sedang meringkuk menjadi bola. Dia terus melihat ke atas dan ke 
sekeliling. Jelas khawatir bahwa pelanggan lain sedang mencari. 

Semua orang tenggelam dalam percakapan mereka sendiri, tidak memedulikannya sama 
sekali. 

"Menjadi gugup hanya akan menarik perhatian." 

"Aku---aku tahu, tapi... aku belum pernah berada di tempat seperti ini dengan siapa pun 
selain Mom dan Dad. Aku sangat keluar dari zona nyamanku..." 

Kaede menatapnya, mencari bimbingan. 

"Silahkan duduk kembali dan santai. Bahkan jika ada yang melihat ke sini, mereka akan 
melihat Mai . " 

"B-benar. Aku tahu itu." 

Dia terdengar yakin, tapi tidak lurus sama sekali. Seolah dia berusaha membuat dirinya 
sekecil mungkin. 

"Jangan khawatir, Kaede. Hanya beberapa pelanggan yang dapat melihat ke dalam stan ini. 
Benar, Sakuta?" 

Mai melirik ke arahnya, jelas menyadari mengapa dia mendudukkan mereka di sini. 

"Kamu benar." 

Itu sepertinya membantu, dan kepala Kaede akhirnya muncul. Dia membuka menu dan 
membolak-baliknya. Melihat semua foto makanan yang menenangkan sepertinya 
membantunya rileks. 

"Jadi apa yang menyebabkan ini?" Dia bertanya. Pertanyaan yang jelas. 

"Tidak ada," katanya mengelak. Mata pada menu. Lalu dia berkata, "Um..." dan meminta 
bantuan Mai. 

Mai membuka menunya ke bagian pasta dan berkata, "Saya akan memesan ini, dengan 
salad ini," sambil menunjuk. 

Saat Sakuta memasukkan pesanannya, dia menambahkan, "Saya membawa suvenir 
Nagasaki dan menemukan Kaede di sana sendirian. Dia bilang kamu punya giliran." 



Itu membuat sebagian besar alasan tidak disebutkan tetapi agak masuk akal. 

"Kaede bilang dia belum makan, dan ketika aku bertanya apakah ada sesuatu yang dia 
inginkan, dia bilang dia ingin melihat di mana kamu bekerja." 

"Oh ya?" 

Dia tidak tahu dia bahkan penasaran. 

"A-aku harus menyerahkan aplikasi minggu depan, kan?" 

"Eh, tentu." 

Dia merasa seperti mereka melewatkan transisi. 

"Saya sendiri yang harus membawanya ke sekolah. Saya pikir itu akan menjadi latihan yang 
baik untuk pergi keluar. " 

Miwako telah memberitahunya sebanyak itu ketika dia menyerahkannya. Penerimaan akan 
memverifikasi identitas pemohon, jadi dia harus pergi sendiri. Yang mengejutkan, 
mengirimkannya tidak diperbolehkan. 

Sakuta pasti sudah mengurusnya dua tahun yang lalu, tetapi dia hampir tidak memiliki 
ingatan untuk melakukannya. Dia mungkin baru saja membawanya ke kantor tepat di 
dalam pintu masuk pengunjung, dan semua itu hanya memakan waktu sangat sedikit 
sehingga tidak meninggalkan kesan apa pun padanya. 

Itu benar-benar bukan masalah besar. 

Tapi bagi Kaede, pergi ke luar selalu menjadi masalah besar. Dia perlu berlatih untuk itu. 
Jika dia tidak bisa menyerahkan aplikasi, dia tidak bisa mengikuti tes. Itu adalah masalah 
yang lebih besar daripada belajar untuk itu. 

"Tapi kamu berhasil sampai di sini. Bahkan jika Mai ikut." 

"Itu lebih mudah daripada keluar dengan seragam saya. Ada banyak orang di dekat stasiun, 
dan itu intens, tapi..." 

Kaede tersenyum, memasang wajah berani. Dan dia hanya tahu satu hal untuk dikatakan 
pada kesungguhan seperti itu. 

"Kerja bagus." 

"T-terima kasih." 



Pujian Sakuta mendapatkan senyum lagi. Yang ini tidak dipaksakan---hanya cerminan 
murni dari perasaannya. Tapi itu segera diikuti oleh gelombang kecanggungan, dan Kaede 
kembali ke menu, fokus pada apa yang harus dipesan. 

"Dan terima kasih sudah ikut, Mai." 

"Sama-sama." 

"Kaede, siap memesan? Terserah saya," ujarnya. 

Dia membalik bolak-balik antara halaman hidangan nasi telur dadar dan daftar parfait. 

Ini waktu makan malam, jadi lebih baik pergi dengan makanan yang sebenarnya. 

"Aku baru saja melihat parfait!" 

Dia tersentak, suaranya mengecil. Kilau di matanya telah memperjelas bahwa dia 
melakukan lebih dari sekadar melihat. Dia melanjutkan dan menambahkan nasi telur dadar 
ke pasta dan salad. 

Dia mengulangi perintah itu kembali --- menurut buku --- membungkuk, dan meninggalkan 
merekameja. Ada banyak pelanggan lain, jadi dia tidak bisa mengobrol dengan mereka 
sepanjang malam. 

Ketika dia membawakan makanan mereka, Kaede sedang sibuk belajar. 

Dia mengeluarkan buku catatan dan buku soal matematika terbuka, dan Mai mengajarinya 
cara menangani fungsi. 

"Makananmu sudah tiba," kata Sakuta. 

Kaede melompat dan melihat ke atas. 

"Nasi telur dadarmu," katanya, mengangkat piring. 

Kaede menyingkirkan buku-buku yang terbuka, memberi ruang baginya untuk 
meletakkannya. Kuning telur yang lembut berkilau, dan saus demi-glace mengeluarkan bau 
yang menggoda. 

"Kelihatannya bagus ," bisik Kaede. 

Dia juga meletakkan pasta dan salad Mai. 

"Cobalah, Kaede." 

"Aku---aku akan melakukannya." 



Mereka berdua memikirkan tata krama sebelum makan, lalu Kaede mengambil sesendok 
telur dadar dan nasi di dalamnya. Ada keju leleh yang tersembunyi di dalam telur, yang 
juga menggugah selera. Dia mengambil semuanya dan dengan gugup menggigitnya. 

Dia mengunyah beberapa kali, dan bibirnya melengkung. 

Tampilan kebahagiaan murni. 

Merasa seperti itu dari makan hidangan standar rawa di restoran berantai berarti Kaede 
benar-benar diberkati. 

Dia menggigit lagi. Seolah mengingat betapa bagusnya yang pertama, kali ini dia secara 
khusus meluangkan waktu untuk menikmatinya. Tapi sendoknya tidak pernah berhenti. 
Senyumnya menular. 

Dia berseri-seri karena hanya melihatnya, dan kemudian dia mendapati dirinya mengingat 
senyum Kaede yang lain. Kakak perempuannya yang lain---dia selalu tersenyum di 
sekelilingnya, selalu berdedikasi pada tugas yang ada. Dia tidak pernah bisa membawanya 
ke sini untuk makan makanan ini. Dia berharap dia bisa. 

Dia yakin dia akan senang, mungkin menyeringaitelinga ke telinga sementara dia 
mengatakan sesuatu seperti "Saya pikir pipi saya jatuh! Sakuta, apakah mereka masih 
terikat ?! " 

Tapi itu tidak akan pernah bisa terjadi sekarang. Tidak peduli seberapa besar dia 
menginginkannya, dia tidak akan pernah mendengar suaranya lagi. Dan rasa sakit yang 
menyebabkannya adalah bukti bahwa dia nyata, dan menjadi bagian dari hidupnya selama 
dua tahun terakhir. 

Itu bukan penyesalan. Dia tidak disiksa oleh penyesalan. 

Kaede ini terus membuat kemajuan antara pergi keluar dan bekerja keras dalam persiapan 
ujiannya. Dan itu hanya membuat waktu yang dihabiskan orang lain bersamanya menjadi 
jauh lebih berharga. Itu adalah pikiran yang menyenangkan, tetapi juga yang menyedihkan. 

"Sakuta?" 

"Mm?" 

Dia berkedip dan menemukan dia menatapnya dengan canggung. 

"Sulit untuk makan dengan Anda menatapku," katanya, bergeser tidak nyaman. 

"Berpura-pura aku tidak di sini." 

"Itu tidak mungkin dan tidak akan membantu. Anda tampak aneh dari itu, dan itu sangat 
aneh. " 



"Oh? Aku pada dasarnya selalu seperti ini. Benar, Mai?" 

Bertingkah seperti tidak ada yang luar biasa, dia menoleh ke Mai untuk kenyamanan. 

Dan menemukan mid-pasta-slurp-nya. Dia meraih serbet dan mengusap bibirnya sebelum 
menjawab. 

"Ya. Sakuta selalu seperti ini." 

Cadangan yang solid, tetapi anehnya melemahkan semangat. 

"......" 

Kaede tampak tidak yakin. Dia mempelajarinya dengan seksama. 

"Tunggu, apakah kamu ...?" dia mulai, lalu berhenti, menatap tangannya. 

"Apa?" 

"...Sudahlah. Uh ... apakah kamu bekerja beberapa hari ke depan juga? " 

Upaya transparan untuk mengubah topik pembicaraan. Matanya tertuju pada makanannya 
yang setengah jadi. Saat dia mengambil lebih banyak ayam dan nasi, dia tampak sedikit 
sedih. 

Beberapa hari berikutnya adalah hari Sabtu dan Minggu. 

"Dapat shift sore di kedua hari itu." 

"Oh..." 

"Jadi kita akan belajar di malam hari." 

Kaede mengangguk tanpa kata. 

"Kalau begitu, kamu bisa belajar denganku di siang hari," saran Mai. 

"Oh? Anda pergi?" 

"Tanggal syutingnya bergeser. Jadi aku punya libur sepanjang akhir pekan. Saya berharap 
Sakuta punya waktu untuk berkencan, tetapi sepertinya dia sibuk dengan pekerjaan. " 

Mai memiringkan kepalanya ke satu sisi, menatapnya tajam. Gestur itu tampak signifikan. 
Mungkin dia telah melihat kebohongannya. Dan karena dia mengerti itu, dia tidak berani 
berpaling. 

"Kalau begitu, seandainya aku tidak mengambil shift ini." 



Dia memasang wajah sedih. Setiap kesempatan kencan yang gagal adalah tragis, jadi ada 
emosi nyata di baliknya. 

"Um, kalau begitu aku akan sangat membutuhkan bantuanmu," kata Kaede, terlihat gugup. 

"Aku akan ke sana," kata Mai, tersenyum hangat. 

Saraf Kaede memudar. Dan dengan itu, Sakuta meninggalkan meja mereka. 

Seorang pelanggan sedang menunggu untuk membayar, jadi dia mengambil alih register. 
Tomoe sibuk mengantarkan makanan. 

"Perubahan yang tepat itu. Silahkan datang lagi!" 

Dia melihat mereka mengawal anak-anak mereka keluar, dan Tomoe menyusulnya. 

"Senpai, kamu tidak bekerja hari Minggu." 

Dia cukup dekat sehingga tidak ada orang lain yang bisa mendengarnya. 

"Apa, Koga, apakah kamu menguping?" 

"Aku tidak mencoba mengintip." 

Dia menembaknya dengan tatapan tidak puas. Pipinya menggembung lagi. 

"Kamu seharusnya tidak berbicara tentang kotoran di depan orang-orang." 

"Ugh, sangat menjijikkan." 

Dia memancarkan rasa jijik yang murni. Tampilan yang sangat bermusuhan, tetapi tidak 
cukup bermusuhan. Rata-rata gadis SMA Anda tidak bisa menandingi intensitas Mai di 
departemen itu. Sakuta secara teratur mendapat tatapan dingin darinya, dan sebagai 
perbandingan, Tomoe adalah air suam-suam kuku. 

"Mengapa kamu berbohong kepada pacar dan saudara perempuanmu?" 

"Karena beberapa hal mereka lebih baik tidak mengetahuinya." 

Seperti yang dikatakan Tomoe, Sakuta tidak memiliki shift kerja pada hari Minggu itu. Dia 
awalnya memilikinya, tetapi sesuatu telah muncul, dan dia bertukar dengan Yuuma. 

"Apakah kamu selingkuh?" 

Tomoe menatapnya seperti dia kotor. 

"Aku berkencan dengan gadis termanis di seluruh dunia. Mengapa saya membuang waktu 
saya untuk melakukan hal seperti itu?" 



"Fakta bahwa kamu benar-benar serius hanya memperburuknya." 

Tomoe memutar matanya ke arahnya. Apakah ini yang dimaksud dengan "apatis remaja"? 
Sakuta tidak berusaha membuatnya tertawa atau apa pun. Dia baru saja mengatakan 
kebenaran seperti yang dia tahu, yang mungkin merupakan kebenaran objektif, dan 
mungkin itu sebabnya senyumnya tampak tegang. 

"Baiklah, aku akan membelikanmu satu set tantan-men jika kamu tetap diam." 

Ini adalah salah satu makanan yang lebih besar di menu. Itu datang dengan dua nugget 
ayam dan nasi. 

"Itu makanan berkalori tertinggi yang kita miliki!" 

"Begitulah cara kami membuatmu tetap menjadi dirimu sendiri, Koga. Kalori." 

"Senpai, kamu harus membiarkan aku meninjumu." 

"Oh, sebenarnya aku ingin meminta sesuatu padamu." 

"A-apa?" Dia menguatkan dirinya. 

"Mulailah membuat parfait stroberi." 

Ini adalah spesial musiman. Ada banyak stroberi di dalamnya dan itu adalah hal yang 
sangat diperhatikan Kaede. 

"Juga kalori gila!" 

"Itu bukan untukmu." 

"Lalu siapa?" 

"Bawa ke meja kakakku setelah dia menghabiskan nasi omeletnya. Saya akan 
menambahkannya ke pesanan. " 

Dia sudah mengeluarkan pembalutnya dan meninjunya. 

Kaede telah bekerja keras untuk sampai ke sini, dan itu adalah hadiah kecil. Tidak bisa 
menyakiti. 
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Dua hari kemudian. Minggu, 25 Januari. 

Dia memberi tahu Kaede bahwa dia akan berangkat kerja dan berangkat pukul sembilan 
pagi , dengan matahari hampir tidak terbit. 



Dia berjalan kaki sepuluh menit ke Stasiun Fujisawa. Dengan tiga jalur yang melaluinya, itu 
sibuk bahkan pada hari seperti ini. 

Restoran tempat dia bekerja berada di ujung stasiun yang jauh dari apartemennya, tetapi 
kakinya berhenti di depan gedung stasiun. 

Dia menggunakan tiket keretanya di gerbang Jalur Odakyu Enoshima dan melangkah ke 
peron. Ada jalur ekspres cepat menuju Shinjuku yang menunggu di baris pertama, jadi dia 
berjalan turun dan naik di ujung yang jauh. 

Pada hari kerja, itu akan dikemas dengan pekerja kantoran dan mahasiswa yang pulang 
pergi. Pada hari Minggu, ada banyak kursi yang tersisa, dan dia langsung menemukannya. 

Ketika tiba waktunya, bel berbunyi, dan ada desisan saat pintu ditutup. 

Saat kereta menjauh, Sakuta membuka tasnya dan mengeluarkan buku kosakata. Dia 
menghafal isinya satu halaman pada satu waktu. Setelah beberapa halaman, dia 
menggunakan filter merah untuk menyembunyikan definisi dan ulasan. Jika dia ingat 
semuanya, dia pindah; jika tidak, dia kembali dan memulai dari awal. 

Dia terus melakukannya selama satu jam, membaca empat puluh halaman kata-kata. 
Kemudian kereta akhirnya mencapai Shinjuku, ujung jalur. 

Dia meletakkan buku itu dan turun. 

Orang banyak di sebelah kanannya dan orang banyak di sebelah kirinya. 

Dia menemukan tanda, memeriksa arah ke pintu keluar gerbang selatan. 

Saat dia mendekati tujuan itu, wanita yang dia temui melihatnya di seberang gerbang. Dia 
mengenakan jaket pastel dan rok ketat yang serasi. Seperti ibu modis di sekolah untuk hari 
guru. Ini adalah konselor sekolah Kaede, Miwako Tomobe. 

"Temukan jalanmu oke?" 

"Ini kereta tunggal." 

"Maksudku di stasiun. Anda sengaja melewatkan intinya kadang-kadang, bukan? Cara ini." 

Padahal dia sedang tertawa. Tanpa menunggu jawaban, dia pergi. Di luar stasiun, dia 
menuju Yoyogi. Sakuta mengikuti, tidak mengatakan apa-apa. Kerumunan cukup padat 
sehingga sulit untuk berjalan berdampingan. 

Dia akhirnya menyusulnya begitu dia berbelok ke jalan belakang. 

"Terima kasih telah bergabung denganku di hari liburmu." 



"Tidak masalah," katanya. "Lagi pula aku ingin menghadiri orientasi, jadi permintaanmu 
sebenarnya cukup membantu." 

Inilah mengapa dia menghabiskan satu jam penuh berkendara di sini. 

Sebuah orientasi... 

Tapi tidak untuk SMA Minegahara. 

Salah satu pusat pembelajaran jarak jauh Miwako telah menyarankan terakhir kali mereka 
bertemu. 

"Akan lebih baik jika Kaede datang sendiri." 

"Tentu saja. Tapi kamu ingin dia fokus pada ujian prefektur, kan?" 

"Bukankah Anda menentang dia mengambil itu, Ms. Tomobe?" 

"Sebagai konselor sekolah, ya." 

Miwako memberinya pandangan ke samping, lalu tersenyum malu-malu. Dia tidak ingin 
menjadi jahat tentang hal itu. Tetapi orang dewasa terkadang harus mengatakan hal yang 
realistis. 

Jika Kaede bisa masuk ke sekolah pilihannya, Miwako tahu ituadalah yang terbaik. Jika dia 
bisa menyesuaikan diri di sekolah normal dan menikmati waktunya di sana, itu bagus. Dia 
memikirkan kedua hal itu tetapi juga tahu apa yang harus dia katakan, dan dia dengan jelas 
menyuarakan keberatannya. 

"Dan itulah mengapa kami mempercayai Anda, Ms. Tomobe." 

"Terima kasih. Kata-katamu itu membuatku merasa seperti aku benar-benar membantu." 

Saat terjadi kemacetan lalu lintas, mereka menyeberang jalan. Sakuta tidak tahu jalannya, 
jadi dia hanya pergi ke mana Miwako pergi. 

"Kaede membuat kemajuan yang baik dengan studinya?" 

"Dia bekerja keras. Tadi juga bangun larut malam." 

Dia telah belajar ketika dia kembali dari shiftnya, dan tanggalnya berubah sebelum dia 
berhenti. Dia membuat camilan onigiri larut malam sekitar pukul sepuluh, tetapi ketika 
pukul satu dini hari, lampunya masih menyala. 

Pukul dua, dia akhirnya mengatakan sesuatu---dan tidak ada jawaban. Dia membuka pintu 
dan menemukannya tertidur di mejanya. 



Dia entah bagaimana berhasil membebaskannya dan menidurkannya, lalu kembali ke 
kamarnya dan tidur sendiri. 

"Khawatir dia berusaha terlalu keras, sungguh." 

Tidak ada gunanya jika dia jatuh sakit di hari besar. 

"Kalau begitu, kamu mungkin harus berbicara dengannya." 

"Dia tidak akan mendengarkan." 

Berdedikasi dan rajin sangat penting bagi Kaede saat ini. Kerugiannya jelas, tetapi Sakuta 
yakin bahwa mengecilkannya tidak akan menguntungkan siapa pun. 

Ada nilai dalam membiarkan dia melakukan hal-hal dengan caranya sendiri, sesuai 
keinginannya, dan mencari tahu di mana hal itu membawanya. Jika seseorang 
menyuruhnya untuk tidak melakukannya dan dia menyerah sebelum mencapai apa pun, 
dia tidak akan pernah mencapai apa pun sendiri. Itu akan menghilangkan kesempatannya 
untuk belajar bagaimana menggali ketika dia membutuhkannya. Dan dia tidak ingin Kaede 
kehilangan itu. 

"Dan itu sebabnya kamu mendukung pilihannya?" 

Dia merasakan tatapan Miwako padanya. Memindai wajahnya. Menguji dia. 

"Menurutmu dia akan masuk?" dia bertanya, mengambil satu langkah lebih jauh. 

"Saya harap dia bisa," katanya, tidak mundur. 

"Kamu benar-benar tidak pernah memberi siapa pun jawaban yang mereka inginkan, kan?" 

Tapi dia tertawa cukup keras, bahunya bergoyang. 

"Aku yakin kamu tahu betapa sulitnya itu baginya." 

"Ya." 

"Kamu hanya berpikir kecuali dia berlari dan melihat ke mana dia membawanya, dia akan 
terjebak di sana selama berabad-abad?" 

Terkadang kepala Anda memahami kenyataan pahit, tetapi emosi Anda menolak untuk 
sejalan. Jika Anda tidak mencoba---dan gagal---Anda tidak pernah berhenti berpegang 
teguh pada kemungkinan. Tidak peduli seberapa tipis peluangnya, emosi manusia selalu 
menggeram dalam harapan. 

Dan begitu perasaan itu menguasai, Anda tidak bisa begitu saja melepaskan kemungkinan 
itu, tidak sampai Anda melakukan sesuatu. Tidak sampai Anda setidaknya mencoba . 



Itu tidak hanya berlaku untuk Kaede. Begitulah cara Sakuta melakukan sesuatu. 

Berbicara secara realistis, mencoba masuk ke Minegahara mungkin merupakan upaya yang 
sia-sia. Tapi dia menginginkan ini, dan Sakuta harus menghormati itu. 

Dia tidak tahu apakah itu hal yang benar untuk dilakukan. Mungkin tidak. Tapi dia merasa 
yakin itu lebih baik daripada hanya melakukan apa yang orang dewasa katakan harus Anda 
lakukan, terutama ketika Anda tidak terlalu yakin bahwa mereka benar. Dia berpikir bahwa 
membuat pilihannya sendiri, tersandung, dan bangkit kembali akan menjadi pengalaman 
berharga dan membantu Kaede di masa depan. 

"Hasilnya mungkin menyakitinya." 

"Kalau begitu aku akan sangat baik." 

"Jadi, Anda siap untuk menangani dampaknya." 

"Aku tidak tahu tentang itu, tapi aku bisa melakukan apa yang selalu dilakukan saudara 
laki-laki." 

"Saya pikir Anda melakukan lebih banyak daripada kebanyakan anak laki-laki seusia Anda. 
Apakah kamu yakin kamu seorang remaja?" 

"Tentu saja. Saya seorang siswa SMA kelas dua yang berwajah segar." 

"Saya tidak berpikir ada remaja sejati yang menyebut diri mereka 'berwajah segar.'" 

Itu adalah kata yang boomer. 

"Kau kakak yang baik, Sakuta," kata Miwako, masih tertawa. 

"Jika saya baik, saya tidak akan membutuhkan bantuan Anda di sini." 

"Apakah kamu pernah berpikir untuk menjadi seorang guru?" 

Itu datang entah dari mana. 

"Hah?" 

Dia tidak bermaksud untuk bereaksi terlalu keras, tapi itu adalah lompatan yang cukup 
besar. 

"Kau akan kuliah, kan? Mengapa tidak bertujuan untuk mendapatkan lisensi mengajar?" 

Miwako hanya menekan ke depan, mengabaikan kebingungannya. Dia sepertinya berpikir 
ini adalah perkembangan percakapan yang benar-benar alami. 

"Kenapa aku?" 



"Saya pikir Anda akan baik dalam hal itu." 

Dia membuat suara itu jelas, tapi itu pasti tidak untuknya. 

"Tidak pernah." 

"Kenapa tidak?" 

"Kedengarannya seperti rasa sakit yang luar biasa." 

Apa yang bisa lebih buruk daripada mencoba menghubungi siswa yang tidak mau 
mendengarkan? 

"Apakah ada pekerjaan yang lebih ingin Anda lakukan?" 

"Aku berencana untuk melepaskan pacarku." 

"Ah, kehidupan gigolo. Itu memang terlihat sangat kamu , "dia terkekeh. 

Dia bercanda, tapi anehnya Miwako terdengar yakin. 

"Oh, tunggu, Sakuta." 

"Cukup tentang masa depanku." 

"Tidak. Ini sekolahnya." 

Dia berhenti di jalurnya. Mereka berada di luar gedung komersial standar; lantai pertama 
terdapat kafe dan restoran soba. Itu terbuat dari bata merah dan mungkin setinggi tiga atau 
empat lantai. 

Itu sama sekali tidak terlihat seperti sekolah, tapi pintu kelasnya ditempeli tanda S CHOOL 
O RIENTATION V ENUE . 

Mereka melangkah ke gedung yang sangat tidak seperti sekolah. Masih sangat tidak yakin 
ini adalah tempat yang tepat, dia dan Miwako naik lift ke lantai tiga. 

Di sana, mereka menemukan tanda bertuliskan JALAN MENUJU ORIENTASI dengan panah 
besar di atasnya, mengarahkan mereka ke lorong di sebelah kanan. Satu lusinmeter di 
lorong, mereka melihat sebuah ruangan terbuka yang besar, diterangi oleh lampu neon. 

Seorang wanita muda berjas ada di pintu. "Di sebelah sini," panggilnya dengan senyum 
yang menyenangkan. Dia tampak berusia pertengahan dua puluhan. Label namanya 
bertuliskan Instructor , tapi dia benar-benar tidak terlihat seperti seorang guru. 

"Duduk di sini," katanya, menuntun mereka ke sepasang kursi kosong. "Kita akan mulai 
sekitar sepuluh menit." 



Dan dengan itu, dia kembali ke pintu. 

"Sangat muda untuk seorang guru." 

"Tipe kamu?" 

Miwako menggodanya lagi, jadi dia mengabaikan pertanyaan itu. 

"Staf sekolah kami kebanyakan setengah baya. Pasti bagus." 

Dia memastikan untuk menjaga suaranya tanpa emosi. 

Mungkin karena jarak usia yang kurang, tapi instruktur itu sama sekali tidak merasa 
tegang. Tapi dia juga tidak terlalu ramah. Dia menyambut keluarga baru sekarang, 
mempertahankan tingkat kehangatan yang tepat. 

Sakuta dan Miwako duduk di meja panjang yang dibuat untuk tiga orang. Seorang pria 
berusia empat puluhan dan seorang anak laki-laki seusia Kaede duduk di sebelah mereka. 

Aula ini bagus tiga sampai empat kali ukuran ruang kelas normal, dan mungkin ada tiga 
puluh pasang dalam rentang usia itu. Ibu atau ayah dengan anak-anak mereka, laki-laki dan 
perempuan. 

Semua anak tampak seperti siswa SMP biasa. Terjebak di tempat baru bersama orang tua 
mereka, tidak yakin ke mana harus mencari. Tidak terasa seperti jenis ruangan di mana 
Anda bisa mulai bermain-main dengan telepon Anda, jadi mereka semua duduk diam. 
Tingkat ketidakdewasaan dan stres yang sesuai usia terlihat di wajah mereka. 

Tetapi jika mereka ada di sini , mereka semua pasti memiliki alasan mengapa mereka 
mungkin perlu mempertimbangkan pilihan pembelajaran jarak jauh, baik atau buruk. 

Dan itulah mengapa keheningan ruangan tampaknya memiliki lapisan ketegangan ekstra. 

Saat Sakuta melihat sekeliling, penantian sepuluh menit berlalu dengan cepat. Jarum jam 
menunjukkan jam pada titik. 

Dan wanita muda yang mendudukkan mereka melangkah maju. 

"Sudah waktunya, jadi mari kita mulai orientasi ini," katanya. 

Ada keributan saat semua orang duduk. 

"Kita akan mulai dengan salam dari kepala sekolah. Dia akan menjelaskan bagaimana 
sekolah kita didirikan dan prinsip-prinsip di mana sekolah itu beroperasi. Tuan Tarumae, 
apakah Anda mau berbaik hati?" 



Wanita muda itu membungkuk, dan seorang pria berjas abu-abu gelap melangkah maju. 
Sepintas, dia tampak sangat muda, tetapi ada beberapa uban di sana---mungkin akhir 
empat puluhan atau awal lima puluhan. 

Dia mengambil mikrofon dan membungkuk kepada orang banyak. Dia memastikan itu 
dihidupkan, lalu mengangkatnya ke bibirnya. 

"Terima kasih telah menghadiri orientasi hari ini. Nama saya Tarumae, dan saya kepala 
sekolah di sini." 

Dengan pembukaan yang lugas itu, ia memulai dengan menjelaskan bahwa sekolah ini baru 
dibuka dua tahun sebelumnya. Dia menjelaskan bahwa mereka masih berusaha keras dan 
tidak berniat menyembunyikan fakta itu. 

Dia sangat menyadari bahwa kurangnya hasil yang jelas merupakan sumber kekhawatiran 
bagi calon siswa dan orang tua. 

Tetapi dengan mengingat hal itu, dia melanjutkan untuk membuat kasus bahwa kebaruan 
sekolah adalah aset dan nilai jual. 

"Karena kami adalah sekolah baru, karena kami masih sangat muda, kami yakin kami 
memiliki perlengkapan yang baik untuk membuat program pendidikan yang selaras 
dengan zaman sekarang ini. Hal-hal berubah sepanjang waktu. Dua puluh tahun yang lalu, 
tidak ada yang bisa membayangkan betapa onlinenya kita semua, bahwa kita semua 
memiliki smartphone di saku kita. Hari ini, jika kita tidak mengerti sesuatu, kita bisa 
mencarinya. Kita dapat dengan mudah berbelanja di mana pun kita berada. Kita dapat 
tetap berhubungan dengan teman dan keluarga melalui jejaring sosial. Kehidupan kita 
telah berubah secara dramatis dalam dua dekade terakhir. Tapi punya sekolah? Cara kami 
mengajar hampir tidak berubah. Tidak sejak zaman orang tuamu. Tidak sejak usia orang 
tua mereka. Baik sekarang dan nanti, pendekatan pendidikan tetap statis. Itu hanya 
'bagaimana hal itu dilakukan.' Bagaimana 'semua orang melakukannya.' Dan tidak ada yang 
pernah berubah.melalui kuliah yang sama pada waktu yang sama setiap hari. Meskipun tiga 
puluh atau empat puluh anak itu memiliki tiga puluh atau empat puluh kepribadian dan 
keterampilan pemahaman yang berbeda. Secara alami, ada orang yang berkembang di 
lingkungan itu. Itu hanya fakta bahwa beberapa siswa dibangun untuk sekolah 
konvensional. Kami tidak berniat mendiskreditkan pendekatan itu. Kami hanya ingin 
menawarkan opsi tambahan untuk pendidikan lebih lanjut. Pendekatan pendidikan baru. 
Sekolah masa depan. Dan lembaga ini didirikan untuk melakukan hal itu." 

Kadang-kadang memperlambat untuk memilih kata-katanya, atau mengulangi kata-
katanya ketika dia merasa ada ekspresi yang kurang, kepala sekolah berbicara, mata 
terfokus pada satu calon siswa atau orang tua demi satu. Termasuk Sakuta. 

"Sekolah kami menyediakan semua pendidikan dasar yang diperlukan untuk ijazah sekolah 
menengah tetapi memungkinkan setiap siswa untuk mempelajarinya dengan kecepatan 
mereka sendiri. Kelas kami adalah video yang direkam sebelumnya yang dapat ditonton di 



komputer atau ponsel Anda, sehingga siswa dapat belajar di rumah, kafe, atau restoran 
keluarga. Kurikulum khusus kami memungkinkan siswa untuk lulus dengan menonton 
kuliah hanya satu setengah jam sehari dan menyelesaikan tugas yang relevan. Tidak perlu 
menghabiskan setengah dari setiap hari terkurung di gedung sekolah, dan para siswa 
selalu mengendalikan kecepatan perkembangan mereka sendiri. " 

Sakuta sudah cemburu. Satu setengah jam di Minegahara berarti pulang setelah jam 
pelajaran kedua. 

"Saya yakin ada siswa dan orang tua yang bertanya-tanya apakah mereka dapat 
mempertahankan disiplin itu, tetapi yakinlah, Anda memiliki guru yang memantau 
kemajuan Anda, bahkan dari jarak jauh. Ketika tenggat waktu pekerjaan rumah Anda 
mendekat, mereka akan menggunakan telepon dan email untuk tetap berhubungan. 
Dengan sistem pembelajaran video kami, instruktur Anda tidak mengadakan kelas. Tapi itu 
memberi mereka lebih banyak waktu untuk berkomunikasi dengan setiap siswa secara 
individual. Dan mereka berbicara tentang lebih dari sekedar kemajuan belajar; mereka 
dengan senang hati mendiskusikan segala macam hal, sampai dengan dan termasuk hobi 
dan kegemaran siswa." 

Itu jelas menjelaskan getaran hangat yang dimiliki guru yang mendudukkan mereka. Jika 
dia menghabiskan setiap hari berbicara dengan siswa tentang kehidupan mereka,Anda 
akan menjadi jauh lebih dekat dengan mereka dibandingkan dengan guru normal. 

Dan guru itu berdiri di samping kepala sekolah, mengangguk dengan tegas. 

"Dengan memungkinkan mereka memperoleh pengetahuan yang diperlukan untuk 
kelulusan dengan kecepatan mereka sendiri, kami memberi mereka waktu tambahan 
untuk apa yang benar-benar mereka pedulikan dan membiarkan mereka mencoba bidang 
studi pilihan. Jika Anda tertarik dengan bahasa Inggris, kami memiliki program studi 
jangka pendek di luar negeri. Jika Anda ingin masuk ke universitas elit, kami memiliki 
kurikulum khusus yang disiapkan bersama dengan sekolah persiapan. Kami memiliki 
kursus tentang mode, desain, memasak, dan pemrograman, semua disediakan melalui 
kemitraan dengan sekolah khusus. Menyediakan sistem pembelajaran baru ini 
memungkinkan anak-anak saat ini mempelajari keterampilan yang mereka butuhkan 
untuk kehidupan yang mereka inginkan. Kami percaya ini adalah jalan masa depan." 

Dari apa yang dia katakan, sama sekali tidak jelas bagian mana dari program yang berhasil 
dan bagian mana yang tidak. Tapi ada banyak hal yang harus disetujui dalam filosofi yang 
dia uraikan. Sebuah sekolah yang berubah dengan waktu dan dengan kebutuhan individu 
siswa. 

Sakuta ingat bahwa Miwako telah berbicara tentang bagaimana selalu ada siswa yang tidak 
cocok di sekolah, di kelas, dalam sistem sosial itu. Semua orang tahu itu, namun mereka 
masih memaksa semua orang masuk ke ruang kelas yang sama, memberi mereka kuliah 
yang sama, dan meminta mereka menghadiri acara yang sama. Mungkin karena metodologi 
pendidikan tidak berkembang mengikuti zaman. 



Gagasan bahwa mereka yang tidak cocok untuk disalahkan pastilah terbelakang, dan tidak 
masuk akal bahwa hidup Anda bergantung pada apakah Anda dapat beradaptasi dengan 
pendekatan saat ini. 

Kelompok sosial secara tidak sadar menghasilkan kebencian dan tekanan, tidak terlihat 
dengan mata telanjang tetapi tidak kurang nyata. Dan lingkungan kelas sekolah yang 
dipenuhi hormon sangat kuat. 

Semua orang sudah lama memikirkannya, tetapi tidak ada yang dilakukan. Satu gerakan 
salah, dan siapa pun bisa berakhir seperti Kaede. Dihantam oleh cemoohan dari "teman" 
Anda sampai Anda berhenti sekolah, berhentiberpikir Anda bisa melakukan apa yang 
orang lain lakukan. Setelah itu terjadi, bukanlah tugas kecil untuk bangkit kembali. Butuh 
banyak keberanian dan tekad. Namun hanya sedikit yang bisa memahami penderitaan itu. 

Tidak ada yang bisa mengerti sampai itu terjadi pada mereka. 

"Itu saja dari saya. Selanjutnya kami akan menampilkan video yang menampilkan suara 
siswa yang telah menyelesaikan satu tahun bersama kami. Apa yang bisa lebih baik 
daripada mendengarnya langsung dari sumbernya?" 

Dan dengan itu, dia mengangguk pada instruktur wanita. Ada layar besar di dinding, 
terhubung ke laptop. 

Musik ceria dimainkan, mengiringi video tentang sekolah itu sendiri. 

Itu dimulai dengan hal yang sama yang baru saja diminati oleh kepala sekolah. Mengapa 
sekolah didirikan, bagaimana kredit diperoleh, jadwal rata-rata siswa. Setelah itu, hanya 
apa yang dikatakan kepala sekolah --- wawancara dengan siswa sungguhan. 

T: Setelah setahun di sini, bagaimana perasaan Anda? 

Pertanyaan itu muncul tanpa suara di layar. 

"Awalnya, saya tidak menyukai pembelajaran jarak jauh atau kelas online. Saya pikir, 'Itu 
bukan sekolah yang sebenarnya.'" Pembicaranya adalah seorang anak laki-laki berseragam 
dengan rambut pendek. "Tapi kami punya seragam dan wali kelas pagi, dan guru 
mengambil kehadiran setiap hari di ruang obrolan. Kami tidak harus berada di sana setiap 
saat, tetapi itu sudah menjadi bagian dari rutinitas saya. Pada awalnya, saya hanya melihat 
siswa lain berbicara, tetapi perlahan-lahan saya mulai bergabung. Bahkan mendapat 
beberapa teman." 

Dia tampak cukup tegang pada awalnya, tetapi pada akhirnya, ada senyum di wajahnya, 
meskipun malu-malu. Terutama di baris terakhir. 

Video bergerak ke kanan, beralih ke siswa berikutnya. Seorang anak laki-laki yang lebih 
kecil, dengan kacamata. 



"Kami juga bisa membuat klub. Ketika saya pertama kali memulai, hanya seseorang yang 
saya temui di obrolan yang menyukai hal yang sama. Ternyata kami berdua memainkan 
alat musik, jadi kami pikir sebaiknya kami memulai sebuah band. Kami menemukan cukup 
banyak orang sehingga kami berpikir untuk memainkan konser. Kami tinggal di mana-
mana: Kanagawa, Chiba, Saitama, dan Hokkaido. Kita semua punyapekerjaan sehingga kita 
bisa pergi mengunjungi anggota Hokkaido. Itu adalah pertama kalinya kami semua 
bertemu secara langsung, tapi kami sudah sering berbicara online, sangat mudah untuk 
menyesuaikan diri. Kita akan segera bertemu lagi." 

Selanjutnya adalah seorang gadis yang tampak rajin belajar. Dia benar-benar ke dalam 
bahasa Inggris, dan ingin memperbaikinya, dia telah melakukan program studi jangka 
pendek di luar negeri musim panas itu dan tampaknya bersenang-senang. Dia berkata, 
"Saya ingin kembali!" dan menambahkan, "Tapi mungkin saya akan mencoba tempat yang 
berbeda musim panas mendatang," sambil mencondongkan tubuh ke depan. 

Video itu adalah iklan untuk sekolah, jadi tentu saja, semuanya positif. Tetapi semua orang 
yang diwawancarai jelas bersemangat tentang waktu mereka di sini dan ingin berbagi. Tak 
satu pun dari itu berdering palsu. 

Sakuta tidak pernah bisa berbicara seperti ini tentang Minegahara. Jika dia ditanya tentang 
kehidupan di sana, dia tidak akan pernah berbicara dengan cahaya ini . 

Paling-paling, dia akan menyebutkan pemandangannya. Bahwa mereka tidak terlalu ketat 
dengan siswa. Dan Mai Sakurajima pergi ke sana . Tidak banyak lagi yang bisa ditulis di 
rumah. 

Saat pikiran ini melintas di benaknya, gadis lain muncul di layar. 

Rambut hitam panjang. Tinggi dan langsing. Dia menyilangkan kakinya, dan punggungnya 
tegak. 

Mm? pikir Sakuta. Dia tampak akrab. Tapi dia tidak bisa menempatkannya. 

"Saya mulai di sekolah konvensional. Tapi saya tidak pernah benar-benar menemukan 
tempat di lingkaran sosial di sana, jadi saya tidak bertahan lama." 

Itu agak suram, tapi dia tampak cukup optimis. Dan ada pantulan khas pada suaranya yang 
akhirnya membantu Sakuta menghubungkan titik-titik itu. 

Dia berada di grup idola yang sama dengan Nodoka, Sweet Bullet. Di konser yang dia 
datangi, dia berada di tengah, mendapatkan perhatian paling besar. Namanya Uzuki 
Hirokawa. Para penggemar memanggilnya Zukki. 

Dia memiliki ingatan yang jelas tentang klaim midskitnya bahwa idola tidak memakai 
celana dalam. Itu adalah hal yang sulit untuk dilupakan. 



"Orang-orang selalu mengatakan kepada saya bahwa saya tidak tahu cara membaca 
ruangan, jadiAku mengakhiri semuanya sendiri. Maksud saya, kamar tidak memiliki kata-
kata---apa yang bisa dibaca? Ayo! Jadi sekolah menjadi cepat membosankan, dan pergi 
setiap hari adalah tugas. Di pertengahan tahun, saya benar-benar berhenti pergi, tetapi 
kemudian saya mendengar tentang tempat ini, dan kedengarannya rapi. Jadi saya keluar 
dari sekolah lama saya dan pindah! Sekarang aku punya teman. Mereka mengatakan hal 
yang sama kepada saya , tetapi di sini, orang hanya menganggapnya lucu." 

Dia tertawa riang. Bukan hanya dia. Semua orang dalam wawancara ini senang dan 
bersenang-senang, mata berbinar. Penuh harapan dan impian. 

Uzuki semakin dekat, dan layar segera memudar ke musik penutup. 

Ketika orientasi berakhir dan Sakuta dan Miwako meninggalkan venue, matahari sudah 
tinggi di atas. Saat itu pukul dua belas tiga puluh. 

Mereka kembali ke tempat mereka datang, ke Stasiun Shinjuku. 

"Apa yang kamu dapatkan dari itu?" tanya Miwako. 

"Sepertinya sekolah yang dipilih oleh idola tanpa celana dalam." 

Berkat penampilan Uzuki di menit-menit terakhir, kesan Sakuta tentang sekolah sangat 
terikat padanya. 

"Apa sekarang?" kata Miwako, bingung. Juga dia mungkin. Itu adalah pernyataan yang 
membutuhkan konteks. 

"Eh, tidak apa-apa," katanya. "Itu jelas bukan yang saya harapkan." 

Itu adalah takeaway utamanya. Itu adalah kebalikan dari apa yang dia anggap sebagai 
pembelajaran jarak jauh . Tampaknya penuh semangat dan semangat. 

"Apa yang dikatakan kepala sekolah sepertinya hal yang bagus. Lagipula itu masuk akal 
bagiku." 

"Saya jelas mendukung adaptasi pendekatan pendidikan agar sesuai dengan waktu. Dan 
sekolah baru memiliki lebih sedikit birokrasi dan mampu menangani pendekatan itu 
dengan lebih baik." 

Cara belajar baru. 

Sebuah sekolah yang dibangun untuk hari ini. 

Sulit untuk mengatakan berapa banyak yang praktis dan berapa banyak yang diidealkan. 
Tetapi prinsip inti dan keinginan untuk mempraktikkannya adalah sesuatu yang bisa 
dihormati oleh Sakuta. 



Dia merasa perjalanan itu berharga hanya untuk mengetahui tempat seperti itu ada. 

Sekarang dia dan Kaede hanya perlu memikirkan apa yang harus dilakukan, bahkan saat 
mereka bersiap untuk ujian prefektur. 
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Miwako memiliki bisnis lain di daerah itu, jadi mereka berpisah di stasiun, dan Sakuta 
menghabiskan satu jam perjalanan kembali ke Fujisawa. 

Tentu saja, dia mengisi waktu dengan kosa kata bahasa Inggris. 

Sudah lewat jam dua saat dia mencapai tujuannya. Dia berhenti di toko elektronik, melihat-
lihat toko buku, dan menghabiskan sedikit lebih banyak waktu sebelum pulang. 

Karena dia berbohong tentang memiliki shift hari ini, dia tidak bisa pulang terlalu cepat. 

Setelah sepuluh menit berjalan kaki dari stasiun, dia sampai di gedung apartemennya. 

"Aku pulang," panggilnya sambil melangkah masuk. 

Sepasang sepatu duduk di pintu masuk. Bukan miliknya atau Kaede. Sepatu anak 
perempuan, bagian tumitnya tersusun rapi. 

Mereka milik Mai. 

Dia mengunci pintu, melepas sepatunya, dan menjulurkan kepalanya ke ruang tamu. 

"Aku kembali," katanya lagi. 

"Hai," sapa Mai lembut. Dia menunjuk Kaede, yang tertidur lelap di kotatsu . "Dia belajar 
sampai larut malam. Saya pikir sudah waktunya untuk istirahat dan minum teh, tetapi saat 
saya memalingkan muka, dia keluar seperti cahaya. " 

Mai sudah menyiapkan dua cangkir di dapur. 

"Dia telah mendorongnya. Pastikan dia tidur dengan benar." 

Kaede bekerja keras adalah hal yang baik, tetapi itu tidak akan pernah berhasil jika dia 
membuat dirinya sakit. Dan mencoba belajar sambil terkantuk-kantuk tidak terlalu efektif. 

"Punya sesuatu untuk menutupinya? Aku tidak ingin dia kedinginan." 

"Ada selimut di kamarnya." 

"Ide bagus." 



Mai tidak membuang waktu, langsung masuk dan kembali dengan selimut kecil. Dia dengan 
lembut meletakkannya di bahu Kaede, memastikan untuk tidak membangunkannya. 

Sakuta pergi ke kamarnya sendiri untuk berganti pakaian. 

Dia meletakkan tasnya di meja dan melepas pakaiannya, atas dan bawah, meninggalkannya 
di laci. 

Dan saat dia sampai di panggung itu, ada ketukan di pintu. 

"Masuk, Sakuta." 

Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Mai membuka pintu dan melangkah masuk. Ketika 
dia melihatnya hampir telanjang, dia memutar matanya ke arahnya, menutup pintu di 
belakangnya. 

"Berpakaianlah," katanya, putus asa. 

"Aku harus protes, Mai." 

"Apa?" 

"Kaulah yang membuka pintu sebelum aku menjawab." 

"BENAR." 

"Eek," dia datar. 

Mai sama sekali mengabaikan ini, duduk di tepi tempat tidur. Tempat tidur yang di atasnya 
dia tidur. 

Apakah itu pertanda dia baik untuk pergi? Dia agak berharap itu, tetapi sebaliknya, dia 
menatap bosan dan berkata, "Bersenang-senang di tempat kerja?" 

"Eh, tidak? Itu benar-benar sibuk --- membutuhkanmu untuk menghibur tulang-tulangku 
yang lelah. " 

Dia membuka lemari untuk mengambil beberapa pakaian. Dia mengeluarkan beberapa 
celana olahraga dan T-shirt lengan panjang dan merasakan tatapannya padanya. Dia 
berbalik ke arahnya. 

"Apa?" 

"Jadi sebenarnya kamu pergi kemana?" Mai bertanya, kaki disilangkan. 

"Apa maksudmu, 'sebenarnya'?" dia telah mencoba. 

"Alih-alih kebohongan ini, Anda memberi tahu saya tentang shift di tempat kerja." 



Nada suaranya menjadi sangat sopan. Dia tidak tahu seberapa yakin diaadalah, tapi 
ekspresi dan nadanya membuatnya terdengar seperti dia tidak hanya memancing. Dia 
sepertinya sudah tahu. 

Itu saja tidak berarti apa-apa. Dia telah menjadi aktris hampir sepanjang hidupnya. 

Dan tidak ada gunanya mencoba mencocokkan bakatnya, jadi dia hanya mengeluarkan 
pamflet orientasi dari tasnya. 

"Ini." 

Dia menyerahkannya pada Mai. 

"Ah," katanya, melirik ke bawah. Tapi kemudian dia melihat ke atas, menatap tajam ke 
arahnya. "Tapi kenapa itu rahasia dariku?" 

"Aku tidak ingin membuatmu harus berbohong juga." 

"Tapi aku lebih baik dalam hal itu?" 

Dia tidak berbicara tentang teknik di sini. Mai sangat menyadari hal itu tetapi tetap 
mengatakannya seperti itu. Itu membuatnya tidak bisa melarikan diri. 

"Oke, aku tidak ingin hanya Kaede yang berada dalam kegelapan. Itu sebabnya aku juga 
merahasiakannya darimu." 

Ini adalah kebenaran yang jujur, tetapi itu hanya memperdalam kerutannya. 

"Jika kamu mengatakannya seperti itu, aku tidak bisa menyiksamu." 

"Karena kamu pembohong yang ulung, berpura-puralah kamu tidak pernah tahu tentang 
ini." 

"Baik. Ketika tiba saatnya untuk memberitahunya, aku akan berada di sisinya, dan kami 
akan menyiksamu bersama." Mai akhirnya tersenyum. Tapi kemudian dia bertanya, "Jadi, 
kapan kamu akan memberitahunya?" 

Dia menyerahkan kembali pamflet itu. Dia mengambilnya dan mengembalikannya ke 
tasnya. Lebih baik jika Kaede belum melihatnya. 

"Aku ingin dia fokus pada ujian prefektur, jadi setelah itu." 

"Ini akan menyakitkan." 

Mai melirik ke pintu, ke arah tempat Kaede tidur. 

"Dia ingin Anda sepenuhnya di sudutnya. Anda akan berada di rumah anjing untuk 
sementara waktu. " 



Tapi seseorang harus merencanakan kemungkinan. Dan sementara dia sibuk belajar, itu 
pasti dia. 

"Kalau begitu, aku membutuhkanmu untuk menghiburku." 

"Tidak bisa. Aku hanya berjanji untuk memihaknya." 

"Aww." 

"Aku tidak tahan kehilangan Kaede." Mai tersenyum, jelas bercanda. 

"Mai, aku ingin kau hanya memikirkanku." 

"Aku selalu." 

Dia bangkit dari tempat tidur dan melangkah lebih dekat ke Sakuta. Tangannya terangkat, 
dan ujung jarinya menyentuh dadanya. 

"Aku senang bekas lukanya hilang." 

"Mm?" 

"Di dadamu." 

Tiga tanda cakar besar mengalir dari bahu kanannya ke sisi kirinya. Sindrom Remaja 
teratasi, masalah yang menyebabkan mereka hilang, dan Sakuta tidak lagi tampak terluka. 

"Saya merasa kurang seperti pria tanpa getaran liar yang mereka berikan kepada saya." 

"Adil." 

Mereka bisa bercanda sekarang karena semuanya telah berakhir dengan baik. 

"Kamu akan membuat dirimu sakit berdiri tanpa mengenakan baju." 

"Tapi kita bahkan belum melakukan apa-apa!" 

Sedikit senyuman tersungging di bibir Mai, dan dia mengusapkan jarinya ke tempat bekas 
luka itu berada. 

"Ohh!" 

Itu menggelitik, dan dia membuat suara aneh. 

Dan seperti yang dia lakukan... 

"Sakuta, kamu sudah pulang...?" 



... pintu terbuka. 

Kaede menjulurkan kepalanya melalui pintu yang setengah terbuka dan membeku. 
Matanya telah menemukan mereka. Sakuta dengan celana dalamnya dan jari-jari Mai 
membelai dadanya. 

"......" 

Ada jeda dua detik yang solid, dan kemudian Kaede diam-diam menutup pintu. 

"Kaede! Tidak-" 

Jarang sekali mendengar Mai berteriak seperti itu. Dia berlari mengejar Kaede. 

Dia bisa mendengar suaranya yang teredam berteriak, "Aku bersumpah!" melalui pintu. 

Sakuta akhirnya mengenakan pakaian. 

5 

Menjelang akhir Januari, suhu menjadi jauh lebih buruk. Laporan cuaca kemarin 
mengatakan, "Dingin yang mengalir dari utara akan membuatnya cukup dingin untuk 
kepingan salju yang tersebar, tidak hanya di sepanjang pegunungan utara Kanto, tetapi di 
dataran di selatan dan di sepanjang pantai." 

Ramalan itu terbukti sangat akurat. Sakuta tinggal di pantai di ujung selatan Kanto, tetapi 
pasti ada kepingan salju kecil di udara. 

Sore dan matematika periode kelima bergulir tanpa ada tanda-tanda salju akan berhenti. 

Sakuta duduk di dekat jendela, jadi dia bisa dengan mudah mengetahui betapa dinginnya 
pemandangan itu. Pada hari yang cerah, kursi ini memberinya pemandangan laut, langit, 
dan cakrawala yang luar biasa. Hari ini dia melihat sekilas salju yang jatuh di lautan, sejauh 
mata memandang. 

Tapi Sakuta sedang tidak ingin menikmati negeri ajaib musim dingin itu. Jam memiliki 
semua perhatiannya. Dia telah memeriksa setidaknya setiap tiga menit sejak jam pelajaran 
kelima dimulai. 

Ketika guru selesai menjelaskan contoh soal integral, Sakuta memastikan dia memiliki 
semuanya di catatannya dan memeriksa jam lagi. 

Saat itu hampir pukul dua siang . 

Mungkin saat yang tepat untuk itu. 



Jadi dia mengangkat tangannya, memanggil nama guru itu. Kapur di tangan, mereka 
menoleh ke arahnya --- seperti halnya mata setiap teman sekelas. 

"Ya, Azusagawa?" 

"Bolehkah saya ke toilet?" 

"Tahan." 

"Tidak bisa." 

"Kalau begitu lanjutkan." 

Izin diberikan, dia bangun. Saat dia melewati papan, dia berkata, "Ini nomor dua, jadi 
mungkin agak lama." 

"Terlalu banyak informasi," gerutu guru itu. 

Tawa teman sekelasnya masih terngiang di telinganya, Sakuta meninggalkan ruangan. 

Dengan sesi kelas, aula menjadi sangat sunyi. Dengung samar suara guru melalui pintu, 
suara siswa menulis catatan atau bergeser di tempat duduk mereka. Sebuah keheningan 
yang diproduksi. 

Langkah kaki Sakuta terasa ekstra keras. 

Dia sendirian di aula. Itu agak terburu-buru, tapi ada sebutir rasa bersalah yang 
tersembunyi di dalamnya. Dia berjalan melewati toilet pria. 

Dan menuruni tangga. 

Bukan karena toilet fakultas lebih cocok untuk tempat pembuangan sampah raksasa. 

Dia berlayar melewati pintu masuk utama, menuju sisi sekolah, tempat pintu masuk 
pengunjung berada. Di dekat kantor utama. 

Jendela penerimaan terbuka, dan seorang anggota fakultas perempuan berusia empat 
puluhan sedang bertugas. Mereka biasanya tidak memiliki siapa pun yang duduk di jendela 
ini, tetapi papan bertuliskan A PLICATION C OUNTER memperjelas mengapa seseorang ada 
di sana hari ini. 

Saat itu 29 Januari. Jendela pendaftaran sekolah menengah prefektur telah dimulai 
kemarin, dan ditutup besok. 

Sakuta telah mengawasi waktu karena saat itulah Kaede berencana untuk menyerahkan 
lamarannya. 



Baik dia maupun orang seusianya tidak terlihat di mana pun. Miwako telah mengatakan ini 
adalah mata badai dan waktu yang paling tidak populer untuk mengubah apa pun; jelas, dia 
benar. 

Siang di hari kedua. 

Sebagian besar siswa menyelesaikannya pada hari pertama atau mengkhawatirkannya 
sampai detik terakhir dan datang berlari pada hari ketiga. 

Setelah membicarakannya dengan Kaede, mereka setuju dia harus membawa miliknya hari 
ini. Semakin sedikit orang yang dia temui, semakin baik. 

"Permisi." 

"Ya?" Wanita di jendela memberinya pandangan mencari. Dia jelas tidak seharusnya 
berkeliaran di sekitar aula saat kelas sedang berlangsung. 

Sebelum dia bisa mulai mengorek, dia bertanya, "Apakah Kaede Azusagawa sudah 
menyerahkan lamarannya? Dia adikku tapi sudah lama tidak sekolah. Saya khawatir dia 
bahkan tidak akan berhasil di sini. " 

Lebih baik mengatakan yang sebenarnya di sini. Dia mengeluarkan kartu pelajarnya dari 
saku jaketnya, membuktikan bahwa dia benar-benar seorang siswa di sini dan namanya 
benar-benar Sakuta Azusagawa. 

Wanita fakultas itu jelas sedikit terkejut tetapi mengerti mengapa dia khawatir. "Tunggu 
sebentar," katanya dan mengobrak-abrik tumpukan aplikasi yang diterimanya. "Dia belum 
muncul." 

"Terima kasih sudah memeriksa." 

Dia meninggalkan jendela resepsionis dan keluar dari pintu masuk pengunjung, masih 
dengan sandal sekolahnya. 

Menempel pada area beratap, dia melihat ke arah gerbang. Ada tiga orang seusianya 
dengan payung di sana, tetapi dia tidak tahu siapa pun dari mereka adalah Kaede. 
Semuanya memakai celana. 

"Bisakah dia benar-benar melakukan ini?" 

Ketika dia meninggalkan rumah pagi itu, dia pasti bertanya apakah dia bisa sampai ke 
Minegahara sendirian, tapi dia bersikeras dia bisa melakukannya. 

Dia ingin percaya padanya. Untuk menghormati pilihannya. Dia menghabiskan beberapa 
hari terakhir dengan marah, yang tentu saja tidak membangkitkan rasa percaya diri. 



Sejak dia memergokinya sedang menggoda Mai pada hari Minggu, Kaede jelas sedang 
dalam mood yang bagus. 

Mereka masih sarapan dan makan malam bersama, dan dia masih meminta bantuan untuk 
studinya, tetapi raut wajahnya menunjukkan bahwa dia masih menentangnya. 

Dia menunggu Kaede lebih lama, tapi dia tidak muncul. 

Ingin melihat lebih baik, dia meninggalkan area beratap dan menuju gerbang sekolah. Dia 
tidak membawa payung, dan salju menutupi seragamnya. Salju turun jauh lebih deras 
daripada yang terlihat melalui jendela. Setiap serpihan kecil, jadi itu tidak benar-benar 
terakumulasi di tanah, tetapi itu cukup untuk membuat bahu Sakuta menjadi putih. 

Angin terasa sangat dingin. Dia melawan keinginan untuk melarikan diri kembali ke 
kehangatan kelasnya dan mengintip di sekitar gerbang. 

Lonceng di persimpangan berbunyi. Kereta datang. Dia bisa melihatnya keluar dari 
Shichirigahama, menuju Kamakura. Yang berarti itu berasal dari Fujisawa. Kaede mungkin 
ada di sana. 

Lonceng berhenti. 

Tak lama kemudian, orang-orang yang datang dari stasiun mengitari tikungan sambil 
membawa payung. Mereka adalah siswa SMP dalam seragam dan mantel musim dingin. 
Enam di semua, menjaga jarak dari satu sama lain. Mereka semua masuk melalui gerbang 
dan berjalan melewati Sakuta, masing-masing dengan ekspresi tegang di wajah mereka. 

Kaede tidak bersama mereka. 

"Kereta berikutnya, kalau begitu?" 

Dia menghela nafas, membuat awan putih. Jari-jarinya menjadi mati rasa. Pada saat ini, 
kereta berikutnya berangkat dua belas menit. Tepat ketika dia mulai mempertimbangkan 
untuk kembali ke dalam, dia melihat payung baru di tikungan. Warna biru navy polos tanpa 
hiasan. 

Dia memegang payung di depannya, jadi dia tidak bisa melihat wajahnya. Tapi dia tahu itu 
Kaede. Dia mengenakan mantel yang diberikan Mai di atas seragamnya dan mengenakan 
sarung tangan. Dan syal yang cocok dengan sarung tangan itu. Celana ketat hitam untuk 
mencegah dinginnya salju. Itu adalah tatapan yang sama yang dia tunjukkan padanya pagi 
itu. 

Satu sarung tangan memegang payung, dan yang lainnya memegang map plastik 
transparan. Kaede terus berhenti dan memeriksa folder itu. Itu mungkin berisi peta yang 
diberikan Sakuta padanya. Kebanyakan orang tidak mencetak peta akhir-akhir ini, karena 
mereka dapat mengambilnya di ponsel mereka, tetapi kehidupan sosial Kaede telah runtuh 



setelah pertengkaran terkait telepon, dan dia masih tegang jika dia mendengar nada 
dering, bahkan saat bergetar. Dia tidak bisa benar-benar membawanya. 

Dia mencapai jembatan kecil sebelum penyeberangan. Dia berhasil sampai di tengah jalan, 
lalu berhenti di tengah jalan. 

Dia melihat seorang gadis berseragam kembali setelah menyerahkan lamarannya. Kaede 
tidak bergerak lagi sampai gadis itu aman di belakangnya. 

Setelah cegukan singkat itu, dia berangkat lagi. Tetapi satu demi satu siswa yang kembali 
melewatinya, dan setiap kali, dia bersembunyi di bawah payungnya. 

"......" 

Akan sangat mudah untuk berlari ke arahnya. 

Baginya untuk membantunya menyerahkan aplikasi. 

Tapi melihat dia mendorong dirinya ke sini, selangkah demi selangkah, dia tahu dia tidak 
seharusnya melakukannya. 

Sakuta mundur kembali ke dalam sebelum dia melihatnya. 

Dia melewati beberapa anak yang kembali dari menyerahkan formulir mereka. Mereka 
melihatnya tertutup salju dan tampak bingung. Seorang anak laki-laki yang berdiri tegak 
memberinya kepala miring. Mereka pasti mengira dia memiliki sekrup yang longgar. 

Sakuta tidak peduli. Dia tidak peduli apa yang mereka pikirkan. Pendapat orang asing tidak 
pernah berarti apa-apa baginya. 

Dia berharap bisa berbagi pola pikir itu dengan Kaede. Tapi itu tidak mungkin, jadi dia 
kembali ke jendela kantor dan menunggu dengan tenang sampai dia tiba di sana. 

Dia mengibaskan salju dari seragamnya, tapi tetap tidak ada Kaede. 

Lima menit. Sepuluh. Tidak Kaede. 

Sakuta dengan muram bertahan, dan akhirnya dia melangkah di pintu masuk pengunjung. 
Dia mengibaskan salju dari payungnya. Dia menemukan tanda untuk meja aplikasi dan 
tampak lega. 

Dan kemudian dia melihat dia berdiri di sana. 

"Hah?" 

"Aplikasi langsung ke sini." 

"B-benar." 



Dia mengambil payung darinya. Dia menyimpan folder peta dan mengeluarkan folder 
aplikasi---semuanya dengan sarung tangannya. Itu aneh. 

Masih dengan semua sarung tangan, dia bergerak lebih dekat ke jendela. Syal juga masih 
terbungkus rapat. 

"H-hai," katanya, mengulurkan amplop dengan kedua tangan. 

"Halo. Mari kita lihat...kau pasti Kaede Azusagawa, ya?" tanya wanita itu. 

Dia mengambil formulir itu, meliriknya, dan memperhatikan wajah Kaede dengan baik. 

"I-itu benar." 

"Kami telah menerima lamaran Anda. Semoga sukses ujiannya." 

"T-terima kasih." 

Kaede menundukkan kepalanya dan meninggalkan jendela. Dia berlari kembali ke Sakuta. 

"Kenapa kamu di sini ?" 

"Aku harus pergi ke kamar mandi, jadi aku mampir." 

"Apakah ada kamar mandi di luar ?" 

"Apa yang membuatmu berpikir demikian?" 

"Kamu punya salju di sekujur tubuhmu." 

Dia menatap lengan baju yang mencuat dari blazernya. Dia telah membersihkan dirinya, 
tetapi masih ada serpihan yang tersembunyi. 

"Angin pantai ini sangat ganas." 

Dia masih menatapnya lekat-lekat, jadi dia mengulurkan tangan dan menepuk kepalanya. 

"Hah? Untuk apa itu?" 

"Kerja bagus sampai di sini." 

"Aku baru saja mengubah formulir!" 

Tapi dia jelas tampak senang. 

Belum lama ini, dia tidak akan pernah bisa melakukan ini. Dan hal itu memberinya 
kepercayaan diri. 



"Kalau begitu, lebih baik aku pulang." 

"Tunggu, Kaede." 

"K-kenapa?" 

"Lepaskan syalnya sebentar." 

"?!" 

Dia tidak perlu bertanya mengapa. Dia tersentak---dan itulah jawabannya. 

Dia meraih gulungan syal, dan dia meraih tangannya, menghentikannya. 

"Jangan!" bentaknya. 

Tapi sikunya menangkap lengan bajunya, dan dia melihat sekilas pergelangan 
tangannyaantara mantel dan sarung tangan. Kulit pucat pasi yang belum pernah melihat 
matahari. Dan memar yang samar. 

"Tidak, bukan...," katanya, melangkah mundur dan menjatuhkan tangannya. Dia 
menyembunyikan pergelangan tangannya, menggelengkan kepalanya. 

"Lihat, Kaede..." 

"Tidak apa-apa! Itu akan segera sembuh!" 

Ada keputusasaan dalam suaranya, dan dia terus menyangkalnya, tetapi bahkan saat dia 
melakukannya, memar menyebar ke lehernya hingga dagunya. 

"Aku bisa mengikuti ujian! Aku bisa pergi ke sekolah menengah!" katanya, di ambang air 
mata. "Jangan... bilang aku tidak bisa. Aku bisa bekerja sama kerasnya...!" 

Dia menatapnya, ketakutan. 

Sepertinya dia sedang membandingkan dirinya dengan orang lain. 

Sama sulitnya dengan...? 

Siapa? 

Semua orang di sekolahnya yang benar-benar menghadiri kelas? 

Itu tidak terasa benar. 

Dia cukup yakin dia memikirkan Kaede lain di sini. Orang yang menghabiskan dua tahun 
bekerja keras menggantikannya. 



"Kaede." 

"...Aku bisa melakukan ini." 

"Mengapa kamu ingin datang ke Minegahara?" 

Dia bisa menebak. 

"......" 

Jadi ketika dia menghindari tatapannya dan menundukkan kepalanya, dia tidak 
menekankan intinya. 

"Mungkin itu tidak penting. Saya sendiri memilihnya secara acak." 

Dia mengulurkan tangan dan dengan ringan mencubit pipinya. 

"...A-untuk apa itu?" 

"Tidak ada yang bilang kamu tidak bisa." 

"...Ya?" 

"Jika ada sesuatu yang ingin Anda lakukan, saya di sini untuk membantu Anda 
melakukannya. Tidak peduli siapa yang mengatakan sebaliknya. " 

"......Kau bersumpah?" 

Kaede menatapnya, matanya berbinar. Dia masih mencubit pipinya, jadi ini terlihat sangat 
konyol. 

"Aku bersumpah. Tapi sebagai gantinya, jangan sembunyikan memar itu dariku." 

"O-oke." 

Dia tahu Sindrom Remaja Kaede tidak pernah sepenuhnya hilang. Dia sangat sadar mereka 
harus mengalahkannya selangkah demi selangkah. Dia punya perasaan ini akan terjadi 
pada akhirnya saat dia mengatakan dia ingin mengikuti ujian. 

"Kami sedang melakukan pemeriksaan seluruh tubuh ketika kami sampai di rumah." 

"Um. Anda melakukan ini?" 

"Jika tidak, bagaimana saya tahu seberapa jauh kita bisa mendorong sesuatu?" 

"T-tapi, seperti..." Dia melambaikan tangan. "Ini memalukan." 

Dia menjadi sangat merah dan bergumam pelan. 



"Tidak seperti aku akan melihat hidungmu." 

"I-itu tubuhku , aku tidak ingin kamu melihat!" 

"Tidak ada yang perlu dipermalukan." 

"Tentu, aku tidak seperti Mai , tapi..." 

Dia menembaknya dengan tatapan mencela. Dia pasti tampak jauh lebih santai sekarang. 
Memar di dagunya mundur seperti ombak di pantai. Sakuta lega melihat itu dan akhirnya 
melepaskan pipinya. 

"Mari kita perjelas, Kaede." 

"T-tentang apa?" 

"Kamu punya banyak keberanian bahkan membandingkan dirimu dengan Mai." 

"Aku---aku tahu itu! Tapi mendengarnya darimu hanya...argh!" 

"Mengapa?" 

"Terlalu banyak alasan." 

Dia menggembungkan pipinya, menggeram. Itu hanya membuatnya tampak konyol, dan dia 
tidak benar-benar gemetar di sandalnya. 

"Jika Anda punya energi untuk melakukan tindakan adik perempuan remaja, Anda harus 
bisa pulang sendiri." 

"Saya seorang adik remaja! Jadi, eh. Hanya lebih berhati-hati. " 

"Hati-hati?" 

"Tentang hal-hal . Seperti apa yang Anda lakukan dengan Mai pada hari Minggu." 

Dia menjadi lebih merah dan lebih merah, dan pada akhir kalimat itu, suaranya menghilang 
menjadi bisikan. Dia hampir tidak bisa melihat kata terakhir. 

"Adil. Kami akan menyimpannya saat Anda tidak ada." 

"Jangan pernah membicarakannya ! Saya pergi!" 

Jelas merasa jauh lebih baik, dia mengambil payungnya darinya dan berlari keluar dari 
pintu masuk pengunjung. Dia mengikutinya sampai ke bagian beratap. 

"Terima kasih," katanya lembut. 



"Untuk apa?" 

"Untuk dukungan moralnya. Aku senang kamu ada di sini." 

"Perhatikan langkahmu. Anda tidak ingin tergelincir dan gagal ." 

"Jangan katakan itu pada siswa ujian!" 

Dia memberinya senyum gelisah dan kemudian mengangkat payungnya, berangkat ke 
salju. Dia berbalik sekali beberapa meter keluar, tersenyum ketika dia melihat dia masih 
menonton, dan kemudian melambai selamat tinggal. 

Kaede menghabiskan beberapa minggu berikutnya melakukan dasar untuk tes itu sendiri. 

Pagi hari kerja dia pergi ke SMP untuk belajar di kantor perawat. Dia langsung pulang 
setelah itu dan belajar lebih banyak. Hari Sabtu dia menghabiskan sepanjang hari dengan 
membungkuk di atas mejanya. 

Ketika dia terjebak, dia mendapat bantuan Sakuta, dan ketika dia belajar sampai larut, dia 
akan membuatkannya camilan larut malam. Mai dan Nodoka mampir ketika mereka punya 
waktu dan membantunya belajar. 

Hasil kerja kerasnya terlihat, dan setiap kali dia melewati serangkaian soal ujian lama, dia 
mendapat nilai yang lebih baik. Jika dia memiliki transkrip yang tepat, dia bisa dengan 
mudah berhasil masuk ke Minegahara. Miwako tampak benar-benar terkesan dengan 
kemajuannya. 

Februari berlalu satu hari pada satu waktu, dan setiap hari itu bermanfaat. Kemudian hari 
pertempuran Kaede tiba---Senin, 16 Februari. Hari ujian sekolah menengah prefektur. 
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Pagi menyingsing dengan cara yang membuat Sakuta berkata, "Ugh, sudah pagi?" bahkan 
sebelum alarmnya berbunyi. 

Hanya kepala dan pipinya yang keluar dari selimut, tapi udara terasa dingin. Dia tidak ingin 
meninggalkan kepompongnya. Kalah dalam pertempuran, dia menurunkan kelopak 
matanya untuk kembali tidur...dan kemudian jam alarm mulai berbunyi. 

Tangannya keluar dari selimut untuk mematikannya, menampar bagian atas jam. Dia 
berhasil membuka matanya setengah terbuka lagi, cukup untuk fokus pada tampilan 
digital. 

Pukul enam pagi . 16 Februari. Senin. 

Masih terlalu pagi untuk bersiap-siap ke sekolah. 

Biasanya, dia akan bersumpah pada dirinya sendiri karena mengatur jamnya yang salah 
dan kembali tertidur dengan nyenyak. 

Tapi hari ini dia melawan daya tarik tempat tidurnya yang hangat dan duduk. Dia menguap 
sekali dan berguling dari tempat tidur. Matanya masih setengah terbuka, tapi itu sudah 
cukup untuk memilih jalan ke aula. 

Di kamar mandi, dia membasuh wajahnya, lalu tangannya. Bahkan berkumur. 

Dia pindah ke ruang tamu dan menemukan matahari mengalir melalui celah di tirai. 
Terdengar suara gemericik dari dapur yang remang-remang. Dia melirik penanak nasi dan 
melihat uap mengepul seperti lokomotif tua. 

Hampir selesai. 

Sakuta membuka tirai dan kembali ke dapur. Lampu pada penanak nasi beralih dari COOK 
ke K EEP W ARM . 

Sakuta telah mencuci beras tadi malam dan mengatur waktu untuk memasaknya di pagi 
hari. 

Dia pindah melewati kompor pekerja keras ke lemari es. Dia mengambil bawang, 
mengupasnya, dan memotongnya. Dia mulai menumisnya di atas kompor. 

Ketika sudah berwarna cokelat keemasan, dia mengambil mangkuk, memasukkan 
campuran daging sapi dan babi, dan mengaduknya dengan susu, telur, remah roti, dan pala. 
Dia memasukkan bawang tumis, memberinya sedikit garam dan merica, dan 
mencampurnya lagi. 

Siap untuk memasak. 



Setelah menggulung campuran menjadi bola ukuran gigitan, dia melapisi wajan dengan 
minyak dan mulai menggoreng. 

Aroma daging kecoklatan yang menggoda memenuhi ruangan. 

Ketika kedua sisi bola sudah terbakar, dia menurunkan api dan meletakkan tutupnya di 
atas wajan. Sekarang dia hanya perlu membiarkannya mengukus sampai matang. 

Dia membungkus sisa campuran daging dan memasukkannya ke dalam lemari es. Itu akan 
menjadi makan siangnya. 

Sakuta meletakkan panci lain di kompor kedua. Yang ini memiliki empat sudut. 

Setelah hangat, dia menuangkan telur kocok dan mulai menggulungnya. Dia memindahkan 
gulungan yang sudah jadi ke piring dan mengirisnya menjadi potongan-potongan kecil. 

Dia meletakkan bakso yang sudah jadi di piring yang sama. 

Aroma yang naik dari mereka membangkitkan nafsu makannya, dan dia pergi ke depan dan 
memasukkan sepotong telur gulung ke dalam mulutnya. Menikmati sedikit rasa manis, dia 
membuka penanak nasi. Aliran uap naik dari butiran putih. 

Dia mengaduk mereka dengan lembut dengan dayung nasi, meletakkan beberapa cling 
wrap di atas meja, dan menyisihkan nasi untuk onigiri . 

Dia membiarkan itu. 

Setelah agak dingin, dia mengeluarkan acar plum dan pollack roe, lalu mengepalkan nasi di 
sekelilingnya. 

Dia membungkus bola nasi dengan rumput laut dan memasukkannya ke dalam kotak bento 
dua lapis. Dua onigiri memenuhi lapisan bawah. Di lapisan atas, dia menumpuk bakso dan 
telur gulung, lalu menambahkan beberapa selada dan tomat ceri. Dia menghabiskan makan 
siangnya dengan satu sendok salad kentang yang dia buat sehari sebelumnya. 

"Itu harus dilakukan." 

Sakuta terdengar puas, tetapi pekerjaannya belum selesai. Dia memasukkan beberapa 
irisan roti ke dalam pemanggang roti, mencuci penggorengan, dan melelehkan sedikit 
mentega dengan api kecil. Setelah siap, dia menuangkan beberapa telur yang dia orak-arik 
dengan susu. 

Dia terus bergerak dengan spatula, mengaduk telur agar tidak terlalu cepat matang. Mereka 
secara bertahap dipadatkan, tetap bagus dan halus. 

Dia mematikan api sebelum terlalu keras dan menumpuk telur orak-arik di atas piring. Di 
sebelahnya ada beberapa sosis berkaki gurita. 



Roti panggangnya berwarna kecokelatan, jadi dia meletakkannya di piring juga dan 
meletakkannya di atas meja. Kemudian dia pindah ke pintu Kaede. 

"Sudah pagi!" serunya sambil membuka pintu. "Naik dan pukul mereka!" 

Sesuatu bergeser di bawah tumpukan selimut yang bundar. Ada suara bising, tapi sulit 
untuk membedakan apakah itu hanya suara nafas atau suara sambil tidur. 

"Kamu ada ujian hari ini. Kamu tidak boleh terlambat." 

Itu berhasil. Kepala Kaede muncul dari tumpukan. 

"Jam berapa?!" 

"Tujuh." 

"Oh... kalau begitu aku belum terlambat." Dia tampak lega. "Jangan membuatku takut 
seperti itu!" 

Kaede turun dari tempat tidur, menatapnya dengan tatapan protes. Ini segera terganggu 
oleh menguap besar. Matanya masih buram karena tidur. 

Tatapannya sepertinya membuatnya tidak nyaman. 

"Aku tidak bisa tidur tadi malam," akunya. Dia bahkan tidak bertanya, dan dia sudah 
membuat alasan. 

"Apa, apakah kamu bersemangat tentang sesuatu?" 

"Ini ujian hari ini! Argh, kau tahu itu." Kaede mengatupkan bibirnya, tidak puas. "Ini buruk! 
Bagaimana jika saya tertidur selama ujian ?! " 

"Bukan masalah besar," katanya sambil mengangkat bahu. 

"Ini masalah besar!" Kaede semakin khawatir. 

"Tidak seorang pun di sana akan tidur nyenyak, aku janji. Semua orang cemas dan 
khawatir." 

"Anda yakin?" Dia tampaknya tidak menemukan itu menghibur. 

"Semua orang berada di kapal yang sama." 

"Yah, baiklah. Aku sama seperti orang lain, kalau begitu." 

Dia akhirnya terdengar yakin. Ada sedikit senyum yang terlihat. 

"Apakah kamu stres?" dia bertanya. 



"Ya, sangat stres sehingga saya harus membuat kamar mandi berjalan di tengah ujian." 

"Saya pikir saya akan lebih khawatir tentang itu ." 

"Ngomong-ngomong, itu nomor dua." 

"Bruto!" 

Dia menjulurkan lidahnya dan meninggalkan ruangan. Dia melihat sarapan di atas meja 
dan mencicit kegirangan. 

"Telur orak-arik! Mereka terlihat sangat bagus." 

"Lebih baik cuci mukamu sebelum kedinginan." 

"Benar..." 

Kaede berjalan ke kamar mandi. Dia mendengar air mengalir, lalu suara kumurnya...dan 
ketika dia kembali, dia akhirnya benar-benar terjaga. 

Mereka duduk di sisi berlawanan dari meja dan bertepuk tangan. 

Kaede meraih sendoknya dan menggali telur. Mereka masih panas. Halus dan lembut. 

Mai telah mengajarinya trik untuk membuatnya tepat. Dia telah membuatnya beberapa kali 
saat dia selesai, dan Kaede selalu pingsan karenanya. 

Itulah mengapa dia memilih mereka untuk sarapan ujiannya. Apa pun untuk membuatnya 
dalam suasana hati yang baik saat dia menuju pintu. 

Dari raut wajah Kaede, rencananya telah membuahkan hasil. Dia menikmati setiap gigitan 
dengan ekspresi bahagia. 

"Ini seperti telur orak-arik Mai," katanya. 

Jika hanya satu kali makan yang diperlukan untuk menempatkannya dalam kerangka 
berpikir yang benar untuk hari besar, maka itu bagus. Bangun sedikit lebih awal tidak sia-
sia. 

Satu-satunya kelemahan adalah Kaede makan dengan sangat lambat. Dia tidak pernah 
benar-benar pemakan cepat, tetapi dia mencoba untuk mendapatkan hasil maksimal dari 
setiap gigitan dan hanya setengah jalan melalui telurnya pada saat Sakuta 
menghabiskannya. 

"Lebih baik makan, atau kamu benar-benar akan terlambat," katanya, membawa piringnya 
ke wastafel. 

"Sungguh sia-sia untuk melahap ini!" 



Jika dia bisa bersantai dan menikmati makanannya, maka dia merasa dia akan baik-baik 
saja untuk ujian itu juga. 

"Jika kamu sangat menyukainya, aku juga akan membuatnya besok." 

"Tapi saya pikir Mai lebih baik," tambah Kaede. 

Juga tanda yang menjanjikan. 

"Yah begitulah. Mai yang terbaik." 

"......" 

Sendok di mulutnya, Kaede menatapnya mencari. 

"Apa, apakah ada hantu di belakangku?" 

Dia membuat pertunjukan melihat dari balik bahunya tetapi hanya menemukan dinding. 

"Kamu bertingkah aneh, Sakuta." 

"Saya?" 

"Biasanya, Anda akan mengatakan, 'Itu tidak benar.' Atau 'Kalau begitu jangan makan 
mereka!'" 

"Ya?" 

"Ya." 

"Saya pikir kebanyakan orang senang ketika seseorang memuji pacar mereka." 

"Saya rasa itu masuk akal. Tetap..." 

"Tetap saja, apa?" 

"Kamu bukan kebanyakan orang." 

Saat dia menjawab, Sakuta sedang menyatukan kotak makan siang, menumpuk dua lapisan, 
lalu tutupnya, lalu memasang karet gelang di sekelilingnya.semuanya. Dia membungkusnya 
dan kotak sumpit dengan serbet dan membawanya kembali ke meja. 

Kaede akhirnya mempercepat dan memasukkan suapan wiener terakhir ke mulutnya. Saat 
dia mengunyah, dia menjatuhkan kotak makan siang yang dibungkus serbet di depannya. 

"Jangan lupakan ini." 

Dia memeriksanya. 



Kemudian dia menelan dan bertanya, "Ada apa?" 

"Seperti apa bentuknya?" 

"Makan siang." 

"Benar." 

"Bukankah aku bilang aku baru saja membeli onigiri di toko?" 

"Jika kamu tidak menginginkannya, aku akan memakannya." 

Dia meraihnya, tapi tangan Kaede terulur lebih dulu, menariknya ke arahnya dan 
memeluknya erat-erat. 

"Saya menginginkannya." 

"Jangan terlalu banyak mengocoknya, atau makanannya akan tercampur." 

"......" 

Dia dengan hati-hati meletakkannya kembali di atas meja. Kemudian dia menatapnya. 

"U-um, Sakuta..." 

"Jangan berteriak padaku jika rasanya seperti keledai." 

"Aku---aku benar-benar akan melakukannya! Tapi bukan itu intinya." 

Dia menembaknya melotot karena memaksakan garis singgung. 

"...Terima kasih untuk makan siangnya. Aku senang kamu berhasil." 

"Sama-sama." 

Dia membersihkan sisa meja. 

"Aku bisa membersihkan milikku sendiri!" Kata Kaede, terlambat. 

"Kamu ingin pergi lebih awal, kan? Lebih baik pergi berubah. " 

Anda harus memperhitungkan kereta yang tertunda dan apa pun. Plus, Kaede sangat 
sensitif terhadap perhatian yang tidak diinginkan, jadi tidak ada salahnya untuk sampai di 
sana di depan orang banyak. Oleh karena itu keberangkatan awal. 

Jadi Sakuta mengambil alih pembersihan, membawa piring ke wastafel. Saat dia 
melakukannya, Kaede mengucapkan terima kasih lagi. 



"Kita akan bertemu di ruang tamu setelah kau berganti pakaian." 

"Oke!" katanya, dan dia menuju ke kamarnya. 

Setelah selesai mencuci piring, Sakuta pergi ke kamarnya sendiri dan berganti seragam. 
Ketika dia kembali ke ruang tamu, kucing mereka, Nasuno, keluar dari pintu kamar Kaede 
yang setengah terbuka, jadi dia menaruh beberapa makanan di mangkuknya. Dia 
mengeong padanya sekali dan kemudian mulai mengunyah. 

Kaede muncul tepat saat Nasuno mengosongkan mangkuk. 

Dia mengenakan mantel di atas seragam SMP-nya, syal dan sarung tangan, celana ketat 
hitam tebal---siap untuk cuaca dingin. Pakaiannya mungkin hangat, tetapi saat dia 
mengenakan ranselnya, pipinya menegang. Itu tidak bisa dihindari. Jika memberitahu 
orang untuk tidak khawatir benar-benar mengurangi stres, tidak ada yang akan pernah 
stres di tempat pertama. Jadi Sakuta tidak mempedulikannya, fokus pada hal-hal lain. 

"Sudah dapat slip penerimaanmu?" 

"Mm." 

Mengangguk sangat kecil. 

"Makan siang di sana?" 

"Dia." 

mengangguk lebih besar. 

"Kotak pensil?" 

"Siap untuk berangkat." 

"Kamu punya segalanya?" 

"Ya...," katanya, lalu mencicit dan berlari kembali ke kamarnya tanpa mengatakan 
alasannya. Pintu dibanting begitu keras sehingga Nasuno melompat. 

Dia bisa mendengar langkah kakinya berlari bolak-balik di dalam. 

"Apa yang Anda dapatkan dari itu?" Sakuta bertanya, tapi Nasuno tidak menjawab. 
Sebaliknya, pintu Kaede terbuka, dan dia keluar. 

Dia tidak terlihat berbeda. Dia mungkin memiliki pegangan yang lebih erat pada tali 
ranselnya. Dia masih terlihat tegang, tetapi ada nada baja di matanya. 

"Sekarang aku baik-baik saja!" 



Dia tidak tahu apa yang baik, tetapi dia tampak lebih siap, jadi dia memutuskan untuk tidak 
mengorek. 

"Terlalu bersemangat sekarang, kamu akan melelahkan dirimu sendiri." 

"A-Aku sudah mengendalikannya." 

"Kalau begitu ayo kita berangkat." 

Membumbuinya dengan pertanyaan tidak akan membantunya rileks. Jadi Sakuta menuju 
pintu. 

Dia memakai sepatunya dan menunggu Kaede melakukan hal yang sama. 

"......" 

Kaede memberinya anggukan diam. Baik untuk pergi. Sakuta melihat ke aula, melihat 
wajah Nasuno di sudut, dan berkata, "Jaga benteng." 

Mereka melangkah keluar, dia mengunci pintu, dan mereka naik lift tanpa henti ke 
permukaan tanah. 

Di luar ada udara dingin, dan napas mereka membentuk awan di depan mereka. 

Kaede jelas berjalan lebih lambat darinya, jadi dia menyamai kecepatannya. Mereka 
menuju Stasiun Fujisawa. Di tengah jalan, mereka menangkap lampu merah dan harus 
menunggu sampai lampu itu berubah. Mereka mencapai jalan utama dan menyeberangi 
jembatan di atas Sungai Sakai. 

Sepanjang waktu, Kaede tidak mengatakan sepatah kata pun. Sakuta juga tidak. Dia terlihat 
seperti sedang berpikir keras. Mungkin meninjau semua yang dia pelajari untuk terakhir 
kalinya. Tampak bodoh untuk menyela. 

Jika kepalanya penuh dengan hal-hal tes, itu hanya bisa menjadi hal yang baik. Jika dia 
fokus, maka dia akan menghabiskan lebih sedikit waktu untuk mengkhawatirkan siapa pun 
yang memandangnya, dan mereka bisa menghindari Sindrom Remajanya bergejolak lagi. 

Dan jika dia bisa dengan aman melewati ujian itu sendiri, itu akan memberinya lebih 
banyak kepercayaan diri. Dan semakin dia membangun kepercayaan diri, semakin sedikit 
kekhawatiran dia tentang perhatian dan pendapat orang asing. 

Saat ini dia memiliki sedikit keberanian yang belum berubah menjadi percaya diri. Ini baru 
langkah pertama. 

Dia takut, tapi dia bekerja keras. Dia telah memutuskan untuk melakukannya. 

"...Apa, Sakuta?" dia bertanya, menangkapnya menatapnya. 



"Tidak ada," katanya, tetapi dia jelas menginginkan lebih, jadi dia menambahkan, "Itu syal 
yang bagus." 

"Mai memberikannya padaku. Ini sangat hangat." 

Dia tampak cukup bangga akan hal itu. 

"Itu Mai-ku." 

"Kamu selalu mengatakan itu." 

Untuk beberapa alasan, dia terdengar agak kesal. 

Sendirian, perjalanan ini biasanya memakan waktu sepuluh menit untuk Sakuta, tetapi 
butuh dua kali lipat hari ini. Sakuta dan Kaede mencapai stasiun setelah berjalan dua puluh 
menit penuh. Mereka menaiki tangga di dekat toko elektronik satu per satu dan mencapai 
jalan setapak yang ditinggikan. 

Karena mereka pergi lebih awal, stasiun itu sebagian besar dipenuhi dengan pakaian dalam 
perjalanan mereka ke tempat kerja. Ada siswa berseragam, tetapi jauh lebih sedikit 
daripada ketika Sakuta biasanya lewat. 

Namun gedung yang menampung Jalur Odakyu Enoshima dan stasiun JR, seperti biasa, 
benar-benar penuh sesak. Jika dia tidak hati-hati, dia dan Kaede bisa dengan mudah 
berpisah. 

Sadar akan risikonya, Kaede menempel di punggungnya seperti lem, tanpa dia perlu 
mengucapkan sepatah kata pun. Mereka menerobos kemacetan hingga ke ujung selatan 
stasiun. 

Di seberang jembatan penghubung ada sebuah department store. Di pintu masuk, mereka 
berbelok ke kanan dan melihat Stasiun Enoden Fujisawa di depan. 

Mereka berhenti di mesin tiket. 

Kaede pergi untuk membeli tiketnya sendiri. Dia memasukkan uang, menekan tombol, dan 
kembali dengan tiket di tangan, tampak bangga pada dirinya sendiri. 

"Akan kuberitahu, aku juga bisa membeli tiket." 

"Saya tahu itu!" 

Jelas bukan respon yang dia inginkan. Kaede mengerutkan bibirnya padanya. 

Mereka bergerak menuju gerbang beberapa meter jauhnya. 

"Jangan turun di stasiun yang salah." 



"Saya sudah pergi ke Shichirigahama untuk mengirimkan aplikasi. Saya akan baik-baik 
saja." 

Kaede membenamkan pipinya di syalnya, jelas tidak ingin dia mengasuhnya lebih jauh. 

"Yah, kami melakukan semua yang kami bisa, jadi lakukan semua yang kamu bisa." 

"Mm." 

Ini sejauh yang dia bisa. Dia harus pergi ke pusat pengujian di Minegahara sendirian, 
mengikuti tes sendirian, dan kembali terbang sendirian. 

Mereka telah membicarakannya beberapa hari sebelumnya dan memutuskan sebanyak itu. 

Sakuta telah merencanakan untuk pergi ke sekolah bersamanya, menjelaskan sejarahnya 
kepada mereka, dan nongkrong di kelas kosong sampai dia selesai, tetapi Kaede bersikeras 
dia ingin melakukan hal-hal seperti yang dilakukan orang lain. 

Dia telah berbicara dengan Miwako, dan mereka memutuskan untuk menghormati 
keinginannya. Seluruh tujuan di sini adalah untuk menghadiri sekolah konvensional. Jika 
dia lulus dan masuk ke Minegahara, dia akan menghabiskan sebagian besar dari tiga tahun 
berikutnya pergi ke sekolah, sering sendirian. Itu akan menjadi rutinitas. Bukan hanya hari 
ini. 

"Bicaralah dengan guru jika ada yang tidak beres." 

"Mm." 

"Oke." 

"Oh, tunggu... Sakuta." 

Dia berbalik untuk pergi, tetapi dia memanggil, menghentikannya. 

"Mm?" 

"......" 

Dia jelas memiliki sesuatu untuk dikatakan, tetapi tidak ada yang keluar. Dia hanya 
mencengkeram tali ranselnya lebih erat. 

"Lebih baik lepaskan dari dadamu, apa pun itu. Anda tidak ingin memikirkannya selama 
ujian. Dan jika Anda terganggu oleh apa pun ini, saya tidak ingin Anda menyalahkan saya." 

"Aku tidak akan melakukan itu." 

"Kalau begitu mari kita dengarkan." 



"Eh, um." Kaede menundukkan kepalanya, benar-benar berjuang untuk mengatakan apa 
yang ada di pikirannya. 

"Ya?" 

"Aku juga bisa bekerja keras." 

"Jangan memaksakan diri." 

"Aku serius." 

"Serius, kamu sudah bekerja sangat keras." 

"Tapi aku juga bisa bekerja lebih keras." 

Dia menarik perhatiannya untuk penekanan. Di belakangnya, mobil retro hijau dan krem 
itu memasuki stasiun. 

Kaede mendengarnya dan melihat dari balik bahunya. 

"Kereta di sini." 

"Saya tahu! Terima kasih telah mengantarku ke sini." 

Kaede melambai, menjalankan tiketnya melalui gerbang, dan melangkah masuk. Dia 
melirik ke belakang sekali, memastikan dia masih menonton, tersenyum malu-malu, dan 
kemudian melesat menuju kereta. 

Dia sampai di belakang garis dan berhasil sampai di kapal dengan aman. 

Sakuta memperhatikan sampai kereta berhenti, lalu dia meninggalkan gerbang. 

Dia kembali ke tempat dia datang, melalui gedung Odakyu/JR, dan keluar dari sisi utara. Di 
seberang jembatan penyeberangan, memikirkan kata-kata Kaede. 

"Aku juga bisa bekerja keras." 

Itu juga melekat padanya. Siapa yang dia maksud dengan itu? 

Ada banyak orang di luar sana yang bekerja keras. 

Kaede bukanlah satu-satunya siswa ujian yang melakukan sebanyak itu. 

Sakuta sendiri sedang bekerja keras, mempersiapkan ujian kuliahnya tahun depan. 

Mai bekerja keras untuk menjadi terkenal, Nodoka bekerja keras di seluruh hal idola. 
Orang-orang di seluruh dunia, mengerjakan satu atau lain hal. 



Tapi Kaede juga tidak membicarakan salah satu dari mereka. Hanya ada satu orang yang 
bisa dia maksud dengan itu. 

Seseorang yang selalu ada di pikirannya. 

Seseorang yang belum pernah dia temui tetapi tidak akan pernah dia lupakan. 

Kaede yang lain. 

"Aku tidak bisa memberitahunya untuk tidak membiarkannya mengganggunya, kan?" 
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Begitu Sakuta kembali ke rumah dari mengantar Kaede ke stasiun, dia berganti pakaian 
kembali ke dalam ruangan. Karena ruang kelas digunakan untuk ujian, dia tidak sekolah 
hari ini. 

Dia membawa kaus kaki kotornya ke kamar kecil dan menjatuhkannya ke mesin cuci di 
luar kamar mandi. Dia membuang semua yang ada di keranjang setelah mereka dan 
memulai siklusnya. 

Untuk sesaat, dia melihat pakaian itu berputar, tetapi kemudian dia bosan dan 
mengeluarkan penyedot debu. 

Dia berkeliling ruang tamu, ruang makan, dapur, pintu masuk, dan kedua kamar tidur, 
menyedot semua debu. Tepat saat dia selesai, mesin cuci berbunyi, memanggilnya. 

"Aku datang," katanya. 

Dia meletakkan penyedot debu dan kembali ke kamar kecil. Siklus spin-dry selesai, dan dia 
mengeluarkan setiap artikel satu per satu, menggantungnya. Baju dan pakaian dalam 
Sakuta, piyama dan pakaian dalam Kaede. 

Dia merasa seperti dia pernah bersumpah dia akan mencuci pakaian dalamnya sendiri, 
tetapi itu belum benar-benar membuahkan hasil. 

Beberapa hal tidak membuat perbedaan nyata pada beban kerja Sakuta, jadi dia tidak 
terlalu peduli. 

Setelah semuanya ditutup, dia membawa Nasuno ke kamarnya. Dia menyalakan pemanas 
dan duduk di mejanya. Karena dia bangun pagi-pagi, dia sangat ingin tidur siang, tetapi 
Kaede ada di luar sana bekerja keras untuk ujiannya, dan dia pikir lebih baik dia belajar. 

Dia membuka buku soal matematika. Satu dirancang untuk persiapan ujian perguruan 
tinggi. Dia mengerjakan jawaban untuk masalah yang melibatkan fungsi kuadrat dan 
menuliskannya di buku catatannya. 



Ada enam atau tujuh buku serupa di mejanya. Matematika, fisika, dan bahasa Inggris. 
Semua ini telah ditambahkan dua minggu yang lalu, dan tidak satupun dari mereka oleh 
Sakuta sendiri. Mai membawa mereka, yang baru setiap kali dia datang untuk membantu 
Kaede belajar. 

Setengahnya baru, setengahnya bekas, buku-buku yang dia pakai sendiri. Dia tidak 
menunjukkan tanda-tanda belajar sama sekali, tetapi buku-buku ini dikerjakan dengan 
cukup baik. Dan karena dia menyerahkannya sambil tersenyum, berkata, "Ini akan banyak 
membantumu!" dia harus membawa mereka. 

Kamar tidurnya perlahan tapi pasti mendapatkan perombakan siswa ujian. Kontraktor: 
Mai. 

Dia merasa gagal sudah lama bukan pilihan. Tapi Mai tampaknya menikmati dirinya 
sendiri, jadi itu hanya masalah melakukan bagiannya. Jika itu tidak berhasil, Mai akan 
memaafkannya. Mungkin. 

Dia memecahkan masalah matematika lainnya. Yang ini adalah fungsi trigonometri. Hal-hal 
yang dia bahas di tahun pertamanya. 

Sejak dia dan Mai mulai berkencan, dia sering membantunya belajar untuk ujian, jadi dia 
tidak terlalu kesulitan dengan materi Ujian Tengah. Tapi masalah yang lebih sulit pada 
ujian masuk umum dan menengah sekolah targetnya benar-benar mengalahkannya. 

Secara khusus, baik masalah matematika dan fisika adalah campuran hal-hal dari beberapa 
bidang yang berbeda. Jika dia tidak bisa menggali apa masalahnya sebenarnya, dia tidak 
tahu bagaimana mulai mengatasinya, dan bahkan jika dia mendapat jawaban, dia sering 
menemukan bahwa dia telah memecahkan sesuatu yang sepenuhnya salah. Dia mulai 
melihat mengapa kebanyakan orang mulai belajar di musim panas. 

Dia menghabiskan dua jam yang baik bergulat dengan kompleksitas ini. 

Fokus Sakuta terganggu oleh geraman dari perutnya. Dia lebih lapar dari yang dia sadari. 
Dia melihat ke arah jam; itu baru lewat tengah hari. 

"Waktunya makan." 

Dia telah berbicara pada dirinya sendiri tetapi mendapat jawaban yang sebenarnya---
Nasuno telah meringkuk di tempat tidurnya, tetapi dia mendongak dan mengeong padanya. 

Dia meninggalkan buku catatannya terbuka di atas mejanya dan berdiri. Nasuno 
mengikutinya keluar. 

Sakuta memberi makan Nasuno terlebih dahulu, lalu membuka lemari es untuk 
menyiapkan makanannya sendiri. Dia mengeluarkan campuran daging giling yang tersisa. 



Dia membentuk patty besar, meletakkan depresi di tengah, dan menjatuhkannya di atas 
wajan. Panaskan kedua sisinya, lalu kecilkan apinya. Sementara dia menunggu sampai 
matang, dia menggunakan sisa nasi dari pagi itu untuk membuat tumpukan besar di piring 
bundar. Dia meletakkan sisa salad kentang di sebelahnya, dan steak Salisbury yang 
dimasak sepenuhnya di sebelahnya. Apakah ini termasuk gaya Hawaii? Siapa yang tahu. 

Tidak ada bagian dari ruang tamu yang terasa seperti liburan tropis. Dia duduk di kotatsu , 
menyalakannya, dan mulai makan. Patty dimasak dan dibumbui dengan baik. Kaede akan 
senang. 

Di tengah makan, dia menyalakan TV. Ada siaran berita dan talk show. 

Mereka menjalankan segmen di mana komedian dan model berlari dari satu toko permen 
populer ke toko lainnya, mencoba melihat siapa yang bisa mendapatkan spesialisasi paling 
banyak sebelum terjual habis. Tertawa dan air mata. 

Sakuta menyaksikan tanpa perasaan, mengunyah makanannya. Mereka memotong iklan 
sebelum ada yang mencapai tujuan berikutnya. 

"Oh!" katanya---karena dia tahu wajah di layarnya. 

Itu adalah Mai. 

Dia berada di lanskap yang tertutup salju, di peron stasiun kereta api, duduk sendirian 
dengan syal merah. 

Ini pasti iklan yang dia rekam di Nagasaki bulan lalu. Salju turun sangat lebat di Kyushu, 
dan dia berkata mereka bergegas turun untuk menyelesaikan syuting. 

Dia tampak sedih, seperti sedang menunggu seseorang. Tidak ada dialog. Hanya napas 
putihnya di udara, matanya tertunduk saat dia makan sepotong cokelat. Narasi 
mengungkapkan ini untuk cokelat terbatas musim dingin yang dikatakan meleleh di mulut 
Anda seperti kepingan salju. Limabelasdetik ke tempat, Mai mendengar seseorang datang 
dan melihat ke arah kamera. Dan tersenyum. 

Tampilan itu tentu saja merupakan capper pada iklan. Itu tidak akan pernah berhasil 
dengan aktris mana pun kecuali dia. 

"Melihat? Mai saya yang paling lucu. " 

Tapi hari ini, melihat Mai dalam iklan seperti ini agak menyengat. 

Saat itu tanggal 16 Februari. 

Dua hari yang lalu adalah hari keempat belas---Hari Valentine. 



Tapi sudah tiga hari ini mereka tidak bisa bertemu. Dia bahkan belum mendengar 
suaranya. 

Dia pergi pada tanggal tiga belas untuk pemotretan lokasi di Kyoto. Dan mereka 
membuatnya terlalu sibuk bahkan untuk menelepon. 

Dia menembakkan tatapan mengerikan ke telepon rumah. Dan lihatlah, itu berdering. 

"Tangan takdir!" 

Bahkan lebih baik jika ternyata Mai. Jantung melompat, dia bergegas keluar dari bawah 
kotatsu . Mengambil remote, dia mengecilkan volume, lalu memeriksa layar ponsel. 
Sepuluh digit yang ditampilkan adalah favoritnya---nomor ponsel Mai. 

Itu dia . 

Dia mengambil gagang telepon dan menempelkannya di telinganya. 

"Katakan padaku, Mai," katanya, langsung merasa tidak puas. 

"Apa?" dia bertanya, waspada. 

Ini jelas bukan bagaimana dia mengharapkan dia untuk menjawab. Dia tidak peduli. 

"Pernahkah Anda mendengar tentang Hari Valentine?" Dia bertanya. 

"Siapa yang belum?" dia mengejek. 

"Aku hanya berpikir kamu mungkin tidak punya." 

"Yah, aku punya!" dia bersikeras. 

"Lalu kapan?" 

"Empat belas Februari." 

"Jadi, apa yang orang lakukan hari itu?" 

"Kurasa kamu ingin mendapatkan cokelat dariku dan kemudian melakukan sesuatu yang 
lebih manis bersama-sama." 

"Secara khusus, aku sedang memikirkanmu dalam kostum bunny-girl dengan kepalaku di 
pangkuanmu, memberiku makan cokelat." 

"Kau akan tersedak," dia tertawa. "Lebih penting lagi, bagaimana kabar Kaede?" 

Benar-benar menghilangkan kekecewaannya dan mengubah topik pembicaraan. Tapi itu 
jelas mengapa dia menelepon. 



"Tidak bisakah kita membicarakanku lebih lama lagi?" 

"Kamu membuatkan dia telur orak-arik?" 

Sayangnya, permintaannya tidak mendapat daya tarik. Bahkan tidak menuntut perhatian. 

"Aku melakukannya," katanya, menyingkirkan godaan untuk merajuk. "Dia terlihat sangat 
senang dengan mereka." 

Mai telah mengajarinya cara membuat telur orak-arik itu, jadi dia merasa terhormat untuk 
melaporkan hasilnya. 

"Oke. Bagus." 

"Kaede membuat semuanya bersemangat. Saya bangun pagi-pagi untuk membuatkan 
makan siang untuknya, dan dia mungkin sedang memakannya sekarang." 

Hatinya tidak sepenuhnya dalam percakapan ini. Dia melirik TV, dan jam di layar 
menunjukkan tepat pukul satu siang . 

"Ujiannya meliputi bahasa Inggris, Jepang, dan matematika di pagi hari?" 

"Benar." 

Sore hari adalah IPS dan IPA. Kemudian mereka mengadakan wawancara sampai tanggal 
delapan belas. Wawancara Kaede tidak sampai hari terakhir, jadi dia akan pulang setelah 
dua jam pengujian lagi. 

"Haruskah menyelesaikan sekitar tiga, kalau begitu?" 

"Kukira." 

Dan dia akan pulang jam empat. 

"Kau khawatir?" 

"Tidak akan membuat skornya lebih baik." 

"Apa yang kamu lakukan?" 

"Mempelajari. Memancing untuk mendapatkan persetujuan darimu." 

"Baik, saya setuju," katanya, seperti mengusir balita. 

"Tidak ada imbalan?" 

"Haruskah saya datang berkunjung dengan pita di leher saya? Minta maaf karena 
melewatkan Hari Valentine?" 



Dia menjawab permintaannya dengan lelucon . 

"Kedengarannya sempurna!" dia berkata. 

"Yah, setelah ujian." 

"Kaede?" 

Itu akan dilakukan terlebih dahulu. Hari ini, sungguh. Rute tercepat! 

"Tidaak." 

Secara alami, Mai tidak memilikinya. 

"Jadi pasti milikku?" 

Itu setidaknya satu tahun libur. Terlalu jauh untuk dinanti. Dan itu memutar sekrup pada 
tekanan untuk lulus, yang membuatnya menghela nafas. 

"Bisakah kamu menunggu selama itu, Sakuta?" tanya Mai. Ada kedipan dalam suaranya. 

"Mm?" 

Dia mengambil ini arah yang berbeda dan sejenak kehilangan dia. 

"Ini akan terjadi setelah ujian saya ," jelasnya. Suaranya menjadi sedikit lebih lembut. 
Mungkin tanda malu. 

"Betulkah?" 

"Apakah itu tidak melakukannya untukmu?" 

Itu benar-benar terjadi. Hanya... 

"Saya semua berasumsi Anda tidak akan membiarkan saya menyentuh Anda sampai saya 
masuk perguruan tinggi." 

"Jika aku mengatakan itu, aku juga tidak akan bisa menyentuhmu ." 

"Mai, apakah kamu mendapat dorongan?" 

"Aku tidak bermaksud secara seksual." 

Dia telah menggoda, tetapi nada suaranya sangat normal, yang pada gilirannya tampak 
tidak aktif. Biasanya, ketika dia mengatakan hal seperti itu, Mai akan mulai membuat 
ancaman, seperti "Baiklah, tidak apa-apa sampai kamu resmi lulus!" dan senang 
membuatnya memohon belas kasihan. 



"Mai, apakah kamu mengalami masa sulit?" 

"Dari mana itu? Tidak. Syuting berjalan dengan baik." 

Ini terdengar sangat alami, tidak ada tanda-tanda ada yang salah. Tapi...ini adalah Mai 
Sakurajima. Dia bisa melakukan itu. Dia telah "bertindak alami" sepanjang hidupnya. 

Jadi Sakuta berkata, "Haruskah aku datang dan memelukmu?" 

"Ryouko akan marah besar. Lebih baik tidak." 

Dia menepis tawarannya dengan lelucon. Nada suaranya sangat cerah. Tidak ada tanda-
tanda kegelapan. Seperti dia sangat menikmati percakapan mereka. Ini adalah Mai yang 
paling dia cintai. 

"Kamu tunggu di sana sampai Kaede pulang. Ujiannya tidak akan berakhir sampai dia 
kembali dengan selamat bersamamu." 

Saat dia mencari jawaban, Mai berkata, "Oh, maaf, Ryouko menelepon. Aku harus pergi." 

"Mai---terima kasih." 

"Mm?" 

"Sudah tiga hari yang panjang." 

"Saya berjanji jika saya berada di lokasi pemotretan, saya akan menemukan waktu untuk 
menelepon setiap hari mulai sekarang. Dan aku akan kembali besok. Selamat tinggal." 

Dan dengan catatan lembut itu, dia menutup telepon. Semua jejaknya menghilang dalam 
sekejap. 

Tidak ada gunanya memegang telepon lagi, jadi dia meletakkannya kembali di dudukannya. 

"Di bagian Kyoto mana dia berada...?" dia bertanya-tanya. 

Jika dia pergi sekarang, apa rute tercepat untuk sampai ke dia? Dia merasa naik Shinkansen 
dari Shin-Yokohama akan lebih cepat daripada melalui Odawara. 

Tetapi bahkan ketika dia memikirkannya, telepon berdering lagi. 

"Apakah Mai melupakan sesuatu?" 

Dia memeriksa nomornya sambil meraih gagang telepon, tapi itu bukan ponsel Mai. Dia 
tahu kode area, tapi bukan nomor itu sendiri. 

Yang cukup untuk memberitahunya bahwa ini adalah berita buruk. 



"Azusagawa," katanya, setenang mungkin. 

"Eh, aku anggota fakultas di Minegahara High School." 

Sakuta mengenali suara pria itu---itu adalah wali kelasnya sendiri. 

"Ini aku," katanya. "Sakuta." 

"Oh begitu." 

Nada bicara pria itu sedikit kurang formal. Tapi tidak kalah menegangkan. Saat telepon 
berdering, Sakuta tahu alasannya. 

"Sesuatu terjadi dengan Kaede? Saudariku?" 

Dia telah berbicara dengan mereka tentang masalah-masalahnya. Dijelaskan bahwa setelah 
lama keluar dari sekolah, dia mungkin mogok saat ujian. 

"Ya. Dia mulai merasa tidak enak badan saat istirahat makan siang." 

"......" 

"Dia sedang beristirahat di kantor perawat tetapi sepertinya tidak ingin berbicara dengan 
siapa pun." 

Bukannya dia tidak siap dengan kemungkinan itu. Sakuta tahu ini mungkin terjadi. Tapi dia 
benar-benar berharap itu tidak terjadi, dan Kaede telah bekerja sangat keras, dia mulai 
berpikir dia mungkin benar-benar berhasil melewati ini. 

Jadi berita itu pasti memukulnya cukup keras. 

Tapi ini bukan waktunya untuk berkubang dalam depresi. 

"Azusagawa, bisakah kamu sampai di sini?" 

"Saya sedang dalam perjalanan." 

Pada saat dia berbicara, dia kembali tenang. 

"Kami juga harus memberi tahu orang tuamu---" 

"Aku akan memberitahu mereka." 

"Baiklah kalau begitu. Kami akan berada di sini." 

Panggilan terputus, meninggalkan Sakuta dengan telepon berdengung di telinganya. Ia 
segera menekan nomor ponsel ayahnya. Telepon berdering beberapa kali, lalu beralih ke 
pesan suara. 



"Sekolah menelepon. Kaede berantakan saat makan siang. Aku sedang dalam perjalanan ke 
sana. Aku akan menelepon lagi." 

Dia tetap pendek dan to the point dan menutup telepon. 

Setengah makan siangnya masih ada di sana, jadi dia dengan cepat mencekiknya, lalu 
berganti pakaian dan meraih jaketnya saat keluar dari pintu. 
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Pagi ini dia dan Kaede membutuhkan waktu dua puluh menit untuk mencapai Stasiun 
Fujisawa, tapi sekarang dia berhasil dalam lima menit. 

Dia berlari ke Stasiun Enoden Fujisawa, terengah-engah, dan melihat kereta menuju 
Kamakura di peron. Dia menjalankan keretanya melewati gerbang dan melompat ke mobil 
terdekat bahkan saat bel keberangkatan berbunyi. 

Pintu tertutup di tumitnya. 

Kereta perlahan-lahan ditarik keluar dan meluncur perlahan menuruni rel sebelum 
berhenti di stasiun berikutnya, Ishigami. Beberapa orang keluar, dan itu berguling dengan 
santai. 

Jika dia tidak terburu-buru, kecepatan ini tidak akan mengganggunya. Biasanya, cara 
mobil-mobil retro ini berderak di sepanjang jalan kota pantai adalah bumbu yang indah 
dalam perjalanan yang bisa dengan mudah menjadi rutinitas yang membosankan. 

Saat ini, dia hanya ingin berada di sekolah, dan itu membuatnya gila. Tetapi pada saat 
mereka mencapai stasiun berikutnya, kepanikannya telah mereda. 

Tawa para turis, suasana hidup penduduk setempat, dan kecepatan kereta yang santai 
semuanya membantu. Sakuta menyadari bahwa dialah yang keluar jalur. 

Merasa semua hal itu menyuruhnya untuk bersantai, Sakuta menjatuhkan dirinya di kursi 
kosong. 

Mengkhawatirkan tidak akan ada gunanya sekarang. Dia tidak bisa membuat kereta melaju 
lebih cepat. Hal terbaik yang bisa dia lakukan untuk Kaede sekarang adalah mendapatkan 
pegangan. 

Tidak ada jaminan ayah mereka bisa lolos, jadi Sakuta mungkin satu-satunya orang di sana 
untuknya. 

Dia menyeka keringat dari alisnya dan mengatur napas lagi. Dia menghirup sepanjang jalan 
dan mengeluarkannya perlahan. Dia mengulanginya sampai urgensi yang telah 
meminjamkan sayap ke kakinya menghilang. 



Kereta terus melaju lima belas menit lagi dan menurunkan Sakuta di Shichirigahama tepat 
pada waktu yang ditentukan oleh jadwal. 

Minegahara berjarak berjalan kaki singkat dari stasiun, dan dia mengambilnya dengan 
langkah cepat, lalu menuju ke pintu masuk pengunjung. Untuk alasan sederhana bahwa itu 
lebih dekat ke kantor perawat daripada pintu masuk siswa biasa. 

Dia mengambil sepasang sandal pengunjung dan membuang sepatunya di sana sebelum 
melangkah masuk. Ujian masih berlangsung, dan ada keheningan yang menakutkan di aula. 
Dia tahu ada banyak orang di sekitar, namun tidak ada dari mereka yang membuat 
keributan. Seperti udara musim dingin yang dingin, tekanan mereka yang tertahan 
menusuk kulitnya. 

Mengosongkan itu, dia mengambil langkah besar menyusuri lorong, sandal berkibar. 

Guru yang memanggilnya sedang menunggu di luar pintu. Dia melihat Sakuta datang dan 
tampak muram. 

"Itu cepat, Azusagawa." 

"Aku lari," katanya, seolah itu adalah hal yang wajar untuk dilakukan. "Apakah dia...?" 

"Dia sedang beristirahat di dalam, tapi..." 

Dia melirik ke pintu, menjaga kata-katanya tetap singkat. Tidak ada yang spesifik tentang 
kondisinya. Dan raut wajahnya menunjukkan bahwa dia bingung. 

"Banyak yang harus ditangani, aku tahu," kata Sakuta, menundukkan kepalanya. 

"Tidak, kamu sudah memperingatkan kami sebelumnya. Berharap kami bisa berbuat lebih 
banyak." 

"Terima kasih telah memberi tahu saya." 

Dan dengan itu, dia membuka pintu, berusaha untuk tidak membuat terlalu banyak suara. 

Perawat sedang duduk di meja di dalam, memunggungi dia. Dia memutar kursinya ketika 
Sakuta menutup pintu. 

Mata mereka bertemu, dia membungkuk, dan dia diam-diam menunjuk ke tempat tidur 
yang dipartisi. Kaede sedang beristirahat di sana. 

Sakuta menyelinap melalui tirai dan duduk di bangku di samping tempat tidur. 

Tidak ada bagian dari Kaede yang terlihat di sini. Hanya tumpukan selimut. 



"Kaede," katanya, dan tumpukan itu berkedut. Sepertinya dia tidak tidur. "Aku disini. Mau 
menonjolkan wajahmu?" 

"......" 

Tidak ada Jawaban. Bahkan tidak bergerak. 

"Ada rasa sakit?" 

"......" 

Masih tidak ada respon. 

Dia mungkin sudah seperti ini untuk sementara waktu sebelum dia datang. Yang 
menjelaskan kekhawatiran gurunya dan mengapa perawat hanya mengawasinya dari jarak 
yang terhormat. Berada bersama siapa pun sulit bagi Kaede saat ini. 

"Mereka bilang kamu sakit saat makan siang." 

"......" 

"Itu bukan makan siang yang aku buat, kan? Kalau begitu, maaf." 

Dia mengira dia masih tidak akan menjawab. 

Tapi bisikan serak muncul dari tumpukan selimut. 

"... Itu sangat bagus." 

"Begitu bagusnya sehingga membuatmu keluar dari permainanmu?" 

"...Tidak." 

Sedikit lebih banyak emosi di balik itu. 

"......Aku pergi lebih awal, jadi..." 

"Mm." 

"Aku sampai di sini sebelum orang banyak." 

"Oke." 

"Tapi sudah ada dua siswa di kelas." 

"Tempat ketiga adalah hasil yang solid. Medali perunggu." 

Kaede tidak tertawa. 



"Awalnya, saya terlalu takut untuk masuk, tetapi ketika saya melakukannya, tidak ada yang 
melihat saya. Jadi saya berhasil sampai ke tempat duduk saya. " 

"Berangkat lebih awal adalah pilihan yang tepat, kalau begitu." 

"Mm. Lebih banyak orang datang, tetapi semua orang fokus pada peninjauan menit 
terakhir. Tidak ada yang peduli padaku." 

"Semua orang stres tentang ujian." 

Lulus atau gagal. Sebuah garpu di jalan mereka. Mengacaukan ini berarti tidak ada jalan 
yang jelas di depan, masa depan yang diselimuti kegelapan. Titik kritis bagi siapa pun 
seusia mereka. 

"Saat bel berbunyi, mereka menjelaskan aturannya. Tes pertama adalah bahasa Inggris, dan 
itu berjalan dengan sangat baik." 

Nada suaranya sedikit cerah. 

"Besar." 

"Salah satu hal yang diajarkan Nodoka kepada saya adalah tentangnya, dan saya berpikir, 
'Ya!'" 

"Toyohama benar-benar mengejar idola dengan pendidikan tinggi itu." 

Dia mungkin ditata seperti pirang yang mempesona, tapi dia sebenarnya sangat pintar. 

"Orang Jepang periode kedua memiliki hal-hal tentang kanji yang mirip yang diajarkan Mai 
kepada saya, jadi saya tahu persis mana yang harus digunakan." 

"Itu Mai-ku, oke." 

"Dan matematika periode ketiga memiliki masalah faktorisasi seperti yang Anda tunjukkan 
kepada saya." 

"Dan kamu memecahkannya?" 

"Ya." 

"Yah, kamu bekerja keras untuk mempelajarinya." 

Mereka tidak punya banyak waktu antara keputusan untuk mendaftar dan ujian itu sendiri. 
Hampir sebulan. Tapi Kaede telah menjejalkan semua pelajaran yang dia bisa ke dalam 
ruang itu, begadang hingga dia tertidur di mejanya beberapa kali. 

"Kamu, Mai, dan Nodoka semuanya berhasil sehingga tes pagi berjalan dengan baik." 



"Bagus." 

"Aku melakukannya dengan sangat baik..." 

Suaranya semakin tercekat oleh air mata. Setengah dari itu masuk melalui hidungnya, dan 
suaranya pecah. 

"Dan makan siangnya luar biasa. Saya pikir saya bisa melewati sore juga. " 

Dia mengatupkan giginya, suaranya bergetar. 

"Mm-hm." 

"Tapi kemudian ... lalu ..." 

"...... Mm." 

"Aku berantakan. Aku tidak bisa melakukan apa-apa!" 

Suaranya bergema dalam keheningan kantor perawat. 

"Kamu benar-benar bisa. Anda melakukan semua tes pagi dengan benar. " 

"...Ada seorang gadis dengan seragam yang sama." 

"......" 

"Aku pergi ke kamar mandi, dan di aula...mata kami bertemu." 

"Seragam yang sama" pasti berarti seragam dari SMP Kaede. Tempat yang baru saja 
berhasil dia datangi, jika saja di kantor perawat. Mereka berdua dari sekolah yang sama 
tetapi telah mengikuti ujian di ruangan yang berbeda karena Kaede telah memilih hari libur 
untuk menyerahkan aplikasinya. Dia tidak datang dengan siswa lain dari sekolahnya. Dan 
sebagai hasilnya, dia telah duduk jauh dari yang lain. 

"Saat saya pikir dia melihat saya, saya menjadi takut. Merasa sakit. Tangan, kaki, perut, 
semuanya sakit. Memar muncul. Aku tidak bisa bergerak. Aku harus kembali dan mengikuti 
tes, tapi..." 

Dia terisak, tubuhnya gemetar. 

"Saya ingin bekerja keras. Kembali ke kelas dan duduk seperti orang lain. Saya tahu saya 
harus melakukannya, tetapi dada saya menjadi sesak... dan saya terlalu takut. Saya baik-
baik saja beberapa saat sebelumnya, tetapi ketakutan itu tidak hilang begitu saja. " 

Dia menangis dalam kegelapan di bawah selimut, gemetar. 

"Kaede, kamu bekerja sangat keras." 



"Aku tidak!" 

Dia menangis lebih keras sekarang. 

"Kamu melakukannya. Itu sebabnya itu sangat menyakitkan. " 

"!" 

Seluruh tumpukan melompat pada itu, tapi kemudian dia berbisik "Aku tidak" lagi. Hampir 
tidak bersuara. "Saya tidak bekerja keras. Saya tidak bisa melakukan apa-apa." 

Dia terus saja memikirkan hal itu. 

"Aku berantakan. Saya tidak bisa bekerja keras. Aku ingin, tapi aku hanya... aku tidak bisa." 

"Kamu bekerja sangat keras. Percayalah, saya ada di sana." 

Dia berarti setiap kata itu. Terus terang, dia pikir dia bekerja terlalu keras. Tapi tidak ada 
yang dia katakan berhasil. 

"Kaede yang lain bekerja lebih keras!" 

Ini hampir seperti jeritan, dan mengguncang ruangan. Itu sudah cukup untuk membuat 
perawat menjulurkan kepalanya melalui tirai. "Jangan khawatir," kata Sakuta. Dia 
mengangguk dan kembali ke mejanya. 

"......" 

"......" 

Keheningan mereka masing-masing menggantung di udara. 

Dia tidak memperhatikan deru pemanas sebelumnya, tapi sekarang sepertinya 
memekakkan telinga. 

Dia mencari kata-kata, tapi sepertinya tidak ada yang benar. 

"Kaede yang lain bekerja lebih keras!" 

Tidak banyak kata yang bisa menandingi kekuatan kesedihan di balik itu. 

Kaede berbicara lebih dulu. 

"Semua ini karena dia ada di sana." 

"Pekerjaan yang telah kamu lakukan adalah milikmu , Kaede." 

Itu benar. 



"Mai dan Nodoka hanya baik padaku karena mereka tahu seberapa keras Kaede lainnya 
bekerja." 

Masih terisak, masih terkubur dalam selimut, Kaede terus meratap. 

"Dia memberiku segalanya . Dia memberi saya semua orang yang indah ini. Tapi aku tidak 
bisa... aku tidak bisa melakukan apapun ." 

Hatinya tenggelam lebih dalam dan lebih dalam ke dalam lumpur kesedihan. 

"Semua orang membantu saya belajar. Mai, Nodoka, kamu...dan aku tidak bisa 
membalasmu. Aku tidak bisa mengembalikan apa pun padanya ." 

Dan kesedihan itu membuatnya menangis. 

"Tidak ada yang mengharapkan balasan." 

Bukan itu sebabnya mereka mendukungnya. Sejujurnya, Sakuta tidak pernah sekalipun 
diyakinkan Kaede bahkan harus pergi ke Minegahara. Itu bukan satu-satunya pilihan tepat 
yang dia miliki. 

Dia menginginkan sesuatu yang lebih penting. Sesuatu yang lebih mendasar. 

Sakuta ingin Kaede bahagia. Untuk hidup bahagia. Itu saja.Kehidupan hari-hari yang sangat 
layak dihabiskan untuk menertawakan apa pun. Itu adalah jenis kebahagiaan yang dia cita-
citakan. 

"Tapi aku lebih tahu!" 

Dia sepertinya tidak bisa meyakinkan Kaede tentang ini. Gagasan untuk memberi kembali 
adalah yang terpenting baginya, dan karena dia peduli padanya, dia membantunya 
melakukan hal-hal dengan caranya. 

"Aku tahu dia lebih baik dariku," bisik Kaede. "Seharusnya aku tetap tinggal dengannya." 

Saat makna itu meresap, gelombang keterkejutan dan kepanikan melanda dirinya. Dan dia 
tahu bahwa perasaan itu disebabkan oleh frustrasinya sendiri. 

"Dengar, Kaede...," dia memulai, sedikit kejengkelan meresap ke dalam suaranya. Tidak 
dengan dia. Dengan fakta bahwa dia berada dalam posisi untuk berbicara seperti ini sama 
sekali. 

"Kamu lebih menyukai Kaede yang lain!" 

"!" 



Semburan emosi panas yang tidak bisa dia ungkapkan dengan kata-kata memaksanya 
bangkit dari bangku dan berdiri. Badai hebat mengamuk di dalam, pusaran api. Sebelum 
dia bisa mengeluarkan semua itu--- "Azusagawa, ada waktu sebentar?" 

Dia terganggu oleh suara melalui tirai. Wali kelasnya. 

"......" 

Waktunya begitu menghebohkan sehingga dia hanya memelototi pria itu. 

"Bisakah itu menunggu?" 

Pria itu tersentak, tetapi itu membantu mendinginkan kepala Sakuta. 

"...Tidak, tidak apa-apa. Apa itu?" 

"Ujian berakhir, dan ruang kelas dikosongkan. Barang-barang kakakmu masih ada di sana." 

Sakuta kembali menatap Kaede. 

"......" 

Dia masih memakai selimut. 

Jika mereka terus berbicara saat ini sedang gusar, dia merasa emosi mereka hanya akan 
menghalangi. Jadi dia melihat gurunya dan berkata, "Baik." 

Dia menoleh ke Kaede, berkata, "Aku akan segera kembali," dan pergi tanpa menunggu 
jawaban. 

Guru membawanya ke kamar 2-1. 

Ruang kelas Sakuta sendiri. Kaede telah mengikuti ujiannya di sini. 

Dia tidak berada di meja Sakuta, tapi aneh memikirkan dia duduk di tempat yang selalu dia 
lakukan. 

"Bisakah kamu mengambilnya dari sini? Aku punya banyak di piringku." 

Pria itu memiliki keanggunan untuk terlihat meminta maaf. 

"Ya. Dan terimakasih." 

"Hubungi aku jika kau butuh sesuatu." 

Sakuta mengangguk. Guru itu mengangguk dan meninggalkan ruangan. 

Meninggalkan Sakuta sendirian. 



Dia bergerak melewati podium ke jendela. Kursi keempat di baris itu saja masih ada tempat 
pensil, tiket ujian, dan tas ransel. 

Dari kursi ini, Anda bisa melihat seluruh pantai Shichirigahama. Matahari sedang menuju 
ke barat, dan suasananya sekarang agak suram, tetapi cuaca pagi itu sangat bagus, dan itu 
pasti pemandangan yang spektakuler. 

"Bertanya-tanya apakah dia bahkan memilikinya untuk diperhatikan." 

Dia pikir dia mungkin akan terus menunduk sampai dia menemukan mejanya. Dan begitu 
duduk, dia mengeluarkan tiket dan kotak pensilnya lalu menundukkan kepalanya lagi, 
memastikan dia tidak menatap mata orang lain. 

Itu tampak seperti rasa malu yang nyata. 

Sambil menggelengkan kepalanya, Sakuta memasukkan tiket dan kotak pensilnya ke dalam 
ranselnya. Saat dia melakukannya, jari-jarinya menyentuh buku catatan tebal. 

"Apakah ini...?" 

Dia tahu apa itu. Lagipula dialah yang membelinya. Itu adalah buku catatan yang dia 
berikan pada Kaede yang lain. Ada namanya di sampul dalam hiragana. 

Buku harian yang telah dia isi selama dua tahun. 

"Dia membawanya?" 

Itu tidak ada hubungannya dengan ujian. Membolak-baliknya tidak akan memberinya tips 
mengerjakan tes di menit-menit terakhir. 

Tapi dia memasukkan buku catatan Kaede yang lain ke dalam tasnya dan membawanya. 

Dia menemukan dirinya meraihnya. 

Sakuta mengeluarkannya dari ransel dan membolak-baliknya. 

Itu jatuh terbuka di satu halaman --- halaman yang pasti banyak dia buka. 

Itu ditulis dalam tulisan tangan Kaede yang lain. Dia selalu menulis setiap surat dengan 
sangat hati-hati. Anda bisa tahu betapa seriusnya dia mengartikan setiap kata. 

Mata Sakuta tertarik pada garis di halaman ini. 

Saya ingin pergi ke sekolah yang sama dengan Sakuta. Itu salah satu mimpiku. 

Saat dia membaca itu, panas menjalari dirinya, naik ke belakang hidungnya dan membakar 
di belakang matanya. 



Jika dia tidak mengangkat kepalanya dan menahannya, dia akan membiarkan air mata 
jatuh di halaman. 

"Betul sekali." 

Dia memaksakan kata-kata itu keluar, tetapi mereka masih terdengar tersedak oleh air 
mata. 

Sebagian dari dirinya sudah tahu. Atau setidaknya membayangkan inilah alasannya. Tapi 
melihatnya tertulis seperti ini dalam tulisan tangannya benar-benar memukul keras. 

Tentu saja. Inilah mengapa Kaede begitu terpaku untuk datang ke sini. 

Itulah yang diinginkan Kaede lainnya. 

Kaede tahu seberapa keras dirinya yang lain telah bekerja. Sementara dia mengambil 
istirahat dua tahun, Kaede yang lain telah melakukan yang terbaik untuk hidup. Dan ini 
adalah mimpi yang tidak bisa dia wujudkan sendiri. 

Dia mengatakan dia ingin melamar di Minegahara dengan harapan bahwa hal itu akan 
membayar Kaede yang lain untuk semua yang telah dia lakukan. 

Dia telah menghabiskan hari demi hari bekerja keras untuk lulus ujian ini. 

Dan kemudian dia berantakan saat makan siang. Sudah begitu jatuh pada dirinya sendiri. 
Mengatakan itu padanya. 

"Kamu lebih menyukai Kaede yang lain!" 

Dia mengambil beberapa napas dalam-dalam sampai terburu-buru di belakang matanya 
memudar. Kemudian dia menutup buku catatan Kaede yang lain dan memasukkannya ke 
dalam tas. 

Dia mengambil mantel Kaede dan meninggalkan kelas. 

Menyusuri lorong dan menuruni tangga. 

Dia berbalik ke arah kantor perawat tetapi terus melewati pintu. 

Ini membawanya ke kantor utama. Ada telepon umum yang nongkrong di aula di sini, dan 
dia mengangkat gagang telepon. 

Menjatuhkan beberapa koin sepuluh yen. 

"......" 

Ditekan dalam sepuluh digit. 



Salah satu tambahan terbaru untuk direktori telepon mentalnya. 

Telepon berdering tiga kali, lalu dia mengangkatnya. 

"Halo...?" 

Suara seorang gadis, dijaga. 

"Toyohama? Ini aku. Azusagawa." 

"Saya seharusnya telah mengetahui." 

"Saya benar-benar satu-satunya orang di dunia yang menggunakan telepon umum." 

"Apa yang kamu inginkan?" 

Dia langsung ke bisnis. 

"Ada permintaan untuk diminta." 

Jadi dia melakukannya juga. 

"......?" 

Napasnya terdengar terkejut, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. 

"Kau satu-satunya orang yang bisa kutanyakan." 

Dia pasti menangkap sesuatu dalam nada suaranya. 

"Jadi apa yang Anda butuhkan?" dia bertanya. 
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Gedung sekolah Minegahara dicadangkan untuk ujian dari tanggal 16 Februari sampai 
tanggal delapan belas, jadi ketika kelas dilanjutkan, semua orang memikirkan kelulusan. 

Ujian universitas swasta selesai pada waktu yang sama dengan ujian sekolah menengah. 
Beberapa siswa tahun ketiga sudah bebas dari siklus itu, dan sehari setelah kelas dimulai 
kembali--- 20 Februari---ruangan mulai dipenuhi dengan gelak tawa. 

Jauh dari ketegangan yang berderak minggu-minggu sebelumnya. 

Merasakan perubahan itu di udara, Sakuta menuju perpustakaan sebagai pengganti makan 
siang. 

Bukan karena dia punya sesuatu yang ingin dia baca atau buku untuk dipinjam. Hanya ada 
satu alasan dia berani melewati lorong-lorong dingin menuju perpustakaan. 



Dia telah berjanji pada Mai bahwa dia akan melakukannya. 

Dia menggeser pintu perpustakaan. 

Rasanya seperti keheningan perpustakaan tumpah ke aula di belakangnya. 

Sakuta melangkah maju ke dalam ruangan. Dia menutup pintu di belakangnya dan maju 
melalui interior perpustakaan yang sepi. 

Ruang itu dipanaskan dengan baik. Dia berjalan melewati deretan rak buku, masing-masing 
lebih tinggi darinya. 

Ketika dia muncul dari bayang-bayang mereka, dia menemukan satu jiwa, duduk di dekat 
jendela. 

Dia duduk membelakanginya, berdiri tegak. 

Rambut hitam panjang. 

Mai. 

Dia tampaknya tidak menyadari pendekatannya. 

Itu membuatnya bingung, tetapi ketika dia semakin dekat, dia menyadari bahwa dia 
memiliki earbud. Serangkaian masalah belajar ujian dan sebuah buku catatan terbuka di 
depannya, tetapi perhatiannya sepenuhnya tertuju pada layar ponselnya. 

Dia pasti sangat fokus. Dia menyelinap di belakangnya, tetapi dia masih tidak 
menyadarinya. Mengira ini adalah kesempatannya, dia mengulurkan tangan dan 
memeluknya, memeluknya erat-erat. 

"......" 

Dia telah mencoba untuk mengejutkannya, tetapi dia tidak berteriak atau bahkan 
melompat. Dia tahu dia bahkan tidak tegang. Rupanya, dia tahu dia ada di sana. 

Itu mengecewakan, tetapi aroma manis menggelitik lubang hidungnya. 

"Baumu sangat harum, Mai." 

Dan itu membuatnya merasa jauh lebih baik. 

"Jangan mencium bau orang," katanya sambil tertawa. Dan menjentikkan dahinya. 

"Aduh." 

"Itu tidak sakit." 



Dia terkikik lagi. Dia masih dalam pelukannya dan tidak keberatan dengan itu. Dia mengira 
dia akan menyuruhnya untuk melepaskan sekarang. 

"......" 

"......" 

Menerima pelukannya, tenggelam ke dalamnya, Mai tidak pernah membiarkan matanya 
meninggalkan teleponnya. 

Dan itu membuatnya khawatir, jadi dia bertanya. 

"Mai." 

"Apa?" 

"Apakah tidak apa-apa jika aku terus memelukmu?" 

"Kenapa tidak? Ini musim dingin." 

Dia hanya mendorongnya . 

"Musim dingin adalah yang terbaik." 

Bisakah itu tetap musim dingin selamanya? 

"Jangan terbawa suasana dan mulai mengambil sesuatu yang aneh." 

"Tidak ada bagian dari dirimu yang mungkin aneh." 

Dia mulai menggeser satu tangan ke arah dadanya. 

"Apakah kamu ingin mengakhiri ini sekarang?" 

"Aku bersumpah, tidak ada yang aneh tentangmu!" 

"......" 

Tekanan diam terbukti menakutkan, dan dia meletakkan tangannya kembali ke tempatnya. 
Bahu aman. Dia berjemur di bau samponya. Dia bisa merasakan panas tubuhnya, 
merasakan detak jantungnya. Ada sesuatu yang sangat menghibur tentang berada sedekat 
ini dengan seseorang yang Anda cintai. 

"Apa yang kamu lihat, Mai?" 

Dia melihat dari balik bahunya ke telepon di tangannya. Ada video yang diputar dengan 
banyak CGI, tapi dia tidak tahu apa itu. 



Mai mengeluarkan satu earbud dan menyerahkannya padanya. Dia memasangnya di 
telinga kirinya dan mendengar suara seorang wanita mendengkur di atas beberapa lagu 
riang. 

"Dia membangun basis penggemar melalui media sosial, kebanyakan besar dengan 
mahasiswa. Seorang gadis dari agensiku memberitahuku tentang dia ketika kami sedang 
syuting bersama." 

Dia memutar telepon sehingga dia bisa melihat lebih baik. Visualnya agak mistik, seperti 
mimpi, bergeser agar sesuai dengan musik. Lagu itu bercerita, mulai lembut, tumbuh 
emosional, hingga penyanyi itu akhirnya mencurahkan seluruh isi hatinya. Ini sepertinya 
video musik buatan sendiri. 

Dia merasa seperti pernah mendengar ini sebelumnya di suatu tempat tetapi tidak dapat 
menempatkannya. Jika itu populer di kalangan siswa, dia mungkin pernah mendengarnya 
secara sepintas di suatu tempat. Saat istirahat di sekolah, di tempat kerja, atau di kereta. 

Sesekali itu menunjukkan sekilas seseorang bernyanyi, tetapi wajahnya dikaburkan, dan 
dia tidak bisa melihatnya. Tapi dia merasa dia seusia mereka. 

"Tidak ada yang tahu siapa dia atau seperti apa dia. Itu bagian dari banding." 

Video tersebut diunggah oleh Touko Kirishima. Itu menurut dia sebagai nama yang cantik. 
Tapi jika dia menyembunyikan wajahnya, maka sepertinya itu hanya nama panggung... 

Lagu itu berbuih seperti namanya, seperti dongeng yang disetel melodi. 

Tetapi emosi di dalamnya adalah emosi sosial yang sangat modern---cinta, persahabatan, 
kesepian, dan kebaikan. 

Dia tahu mengapa pekerjaannya menarik bagi remaja. Ada nada kecemasan dan 
ketidakpuasan di baliknya, dan emosi ini muncul dari situ. 

Saat lagu itu diputar, Sakuta dan Mai terdiam, mendengarkan sampai akhir. Itu berlangsung 
selama lima menit penuh. 

Layar menunjukkan bidikan pertama video, dengan permintaan untuk mengulang, tetapi 
Mai mengeluarkan earbudnya dan mematikan layar. 

"Bagaimana menurutmu, Mai?" 

"Visualnya kaya, dan lagunya sendiri menyenangkan. Itu akan memberiku sesuatu untuk 
didiskusikan dengan gadis yang merekomendasikannya." 

Itu terdengar seperti motivasinya yang sebenarnya untuk mendengarkan lagu ini. 
Diamenarik sedikit wajah saat dia mengatakannya. Sosialisasi selebriti adalah beban 
tersendiri. 



"Lebih penting lagi, Sakuta." 

"Mm?" 

"Waktu yang kau lepaskan." 

"Aww." 

"Aku mulai panas." 

"Tapi ini musim dingin!" 

"Dan aku tidak bisa melihat wajahmu." 

Dia pasti memiliki dia melilit jarinya. 

"Yah, jika kamu mengatakannya seperti itu," katanya, melepaskan. 

Dia berdiri dan pindah ke kursi di seberangnya. 

"Aku tidak tahu kamu sangat menyukai wajahku." 

"Ini tentu tidak pernah membosankan." 

Bukan pujian yang dia cari. 

"Mereka bilang kamu bosan dengan kecantikan setelah tiga hari, tapi itu jelas bohong." 

"Bagaimana?" Mai bertanya, jelas sangat menyadari apa yang dia maksud tetapi tetap 
menikmatinya. 

"Maksudku, aku belum bosan dengan kecantikanmu." 

Jawabannya tampaknya memuaskannya, dan dia tersenyum. Pasti ada sentuhan 
kegembiraan di sana. 

Tapi kemudian dia ingat, dan dia membuang senyum itu. 

"Bagaimana Kaede bertahan?" 

"Murung." 

"Yah begitulah..." 

Empat hari yang lalu, dia datang ke sekolah mereka untuk mengikuti ujiannya. Tapi sejak 
bencana itu, dia tidak pernah menginjakkan kaki di luar, apalagi sampai ke kantor perawat 
di SMP-nya. Dia kembali ke dirinya sendiri di rumah. 



"Dia juga bekerja sangat keras," bisik Mai. 

Kaede benar-benar punya. Semua pelajaran itu, semua ketakutan yang dia singkirkan 
untuk mencapai pusat ujian...bahkan jika dia tidak berhasil mengikuti ujian sore, dia 
memiliki banyak hal untuk dibanggakan. 

Tapi yang bisa dia pikirkan hanyalah Aku yang lain bekerja lebih keras . 

Dia terus membandingkan dirinya secara negatif dengan Kaede lainnya. 

Kaede itu bermimpi pergi ke Minegahara High, dan Kaede ini merasa bersalah karena tidak 
mewujudkannya. Sakuta, Mai, dan Nodoka semuanya telah membantunya belajar, dan dia 
merasa telah mengecewakan mereka semua. 

Meskipun tidak satu pun dari mereka---termasuk Kaede lainnya---akan pernah bermimpi 
untuk menjatuhkannya. 

"Dia harus memaksakan diri," kata Sakuta. 

"Mm." Mai mengangguk. 

Kemudian bel peringatan berbunyi. Lima menit sebelum istirahat berakhir. 

"Aku khawatir itu saja untuk kencan hari ini." 

"Kita masih punya waktu lima menit!" 

Mai mengabaikannya dengan seringai sambil meletakkan buku catatannya. Dia berdiri dan 
memakai mantelnya juga. 

"......" 

Sakuta tetap duduk, menatapnya. 

"Aku akan pulang," katanya, jelas selesai memanjakannya. 

Dia menyerah dan bangkit. 

"Aku punya lebih banyak ujian minggu depan. Ada yang ingin kau katakan padaku?" dia 
bertanya. 

"Berikan tembakan terbaikmu!" dia berkata. Ini adalah upaya terbaiknya untuk terlihat 
tulus. 

Dan hadiahnya adalah tatapan yang hanya bisa dilihatnya. Sedikit malu, sebagian besar 
senang, pasti senang. 



Dengan kepergian Mai, Sakuta tidak bisa berbuat apa-apa selain kembali ke kamar 2-1. Dia 
berhasil sebagian besar memperhatikan selama kelas yang tersisa. 

Sepulang sekolah, dia pergi bekerja, menggoda Tomoe banyak, dan keluar jam sembilan. 

Dan pulang setengah jam kemudian. 

"Aku kembali," panggilnya, membuka pintu. 

Dia melepas sepatunya dan menuju ke aula. 

Lampu di ruang tamu menyala, tapi tidak ada tanda-tanda Kaede. Nasuno meringkuk di 
atas kotatsu , dan dia mengeong sebentar padanya. 

Pintu Kaede tertutup rapat. 

Tapi dia tidak terkurung di sana sepanjang hari. Ada tanda-tanda dia ada di sini di kotatsu 
di sebelah kucing itu. 

Di ujung meja ada setumpuk amplop ukuran A4. Semua jenis warna. Biru, kuning, hijau, 
dan putih. Masing-masing dari mereka dengan pamflet untuk sekolah pembelajaran jarak 
jauh yang berbeda. 

Setengah dari ini adalah tempat yang diam-diam dikunjungi Sakuta di akhir pekan. 
Setengah lainnya adalah tempat yang telah ditemukan ayah mereka atau yang disediakan 
oleh Miwako. Semuanya ada lima belas. 

Sakuta telah meninggalkan tumpukan di mana Kaede akan melihat mereka, dan mereka 
ditumpuk dalam urutan yang berbeda dari pagi ini. 

Dia jelas menemukan mereka. 

Dia membuka satu dan menemukan bukti bahwa dia juga melihat isinya. 

Dia menutupnya dan meletakkannya kembali di atas tumpukan, dan pintu di belakangnya 
terbuka. Kaede dengan ragu mengintip melalui celah di pintunya. Mata mereka bertemu. 

"Aku pulang," katanya. 

Mata Kaede jatuh ke lantai. Tapi dia berhasil dengan lembut "S-selamat datang kembali, 
Sakuta." 

Dan dia membuka pintu lebih banyak dan keluar. 

"......" 

Dia sepertinya memiliki sesuatu untuk dikatakan, tetapi tidak memiliki keberanian untuk 
mengangkat kepalanya. Dia akhirnya hanya gelisah dengan canggung. 



Sakuta menunggu dengan sabar. 

"Jadi, um," Kaede memulai. 

"Mm?" 

"Hari yang lain..." 

Dia menatap lekat-lekat ke lantai. 

"Hari apa?" 

"Hari ujian." 

"Mm?" 

"Hal yang aku katakan padamu ..." 

Terlihat lebih bingung, dia dengan gelisah menggosok-gosokkan kedua tangannya di 
depannya. 

Sakuta punya ide bagus tentang apa yang ingin dia katakan. Ini bukan pertama kalinya. 
Mereka memiliki interaksi serupa sehari sebelumnya, dan sehari sebelumnya. 

Tentang hari ujian... 

... dan apa yang dia katakan padanya. 

Itu satu tuduhan khususnya. 

Tapi dia tidak berpikir itu akan membantu Kaede jika dia yang menjelaskannya. Ini 
sepertinya sesuatu yang harus dia tangani sendiri. Bukan sesuatu yang logikanya bisa 
selesaikan. 

"......" 

"......" 

Dia menunggu beberapa saat, tetapi Kaede tidak mengatakan apa-apa lagi. Ketika akhirnya 
dia membuka mulutnya, dia hanya bergumam, "Bukan apa-apa," dan kepalanya semakin 
tenggelam. 

Jadi dia berkata, "Kaede," terdengar seperti biasanya. 

"A-apa?" 

Dia tersentak. Matanya melihat ke atas melalui bulu matanya, waspada. 



"Kamu punya waktu besok?" 

"Hah?" 

"Tidak sekolah pada hari Sabtu, jadi kamu bebas, ya?" 

"Eh, um. Yeah," dia tergagap, mengangguk seperti yang dia harapkan. 

"Kalau begitu keluarlah bersamaku setelah makan siang." 

"Um." 

"Sampai jumpa!" 

Sedikit dipaksa, tetapi sebelum dia bisa menolak, dia masuk ke kamarnya untuk berganti 
pakaian. Dia mengambil beberapa langkah setelah dia ... tetapi tidak mengatakan apa-apa. 

5 

"Kita mau kemana ?" 

Mereka meninggalkan Stasiun Fujisawa di Jalur Tokaido tanpa Sakuta mengungkapkan 
tujuan mereka. 

Dia membuat nasi goreng untuk makan siang, dan setelah mereka selesai memakannya, 
seperti yang dijanjikan, mereka berdua pergi keluar bersama. 

Langit di luar jendela yang menghadap ke timur sejelas yang dia harapkan, dan udara 
musim dingin membuat segala sesuatu di kejauhan tampak pucat. 

"Tsujido," kata Sakuta. 

Hanya menamai stasiun. 

Kaede tergantung pada tiang di dekat pintu, dan matanya beralih ke peta rute yang 
disederhanakan di dinding. Jika dia memulai dengan Fujisawa, dia tidak akan 
membutuhkan waktu lama untuk menemukan Tsujido. 

"Stasiun berikutnya?" 

"Seperti yang dapat Anda lihat!" 

Dia menunjuk ke layar digital, yang menunjukkan pemberhentian berikutnya. "Tsujido." 

Dan bahkan saat mereka berbicara, kereta api menyapu mereka menuju stasiun sampai 
rem menginjak dan memperlambat mereka. Kaede terhuyung-huyung dan berpegangan 
pada tiang untuk menopang dirinya sendiri. 



Ketika pintu terbuka, mereka melangkah keluar ke peron. 

Mereka menunggu terburu-buru awal untuk mereda sedikit dan kemudian berangkat. 

"Jadi kita mau kemana ?" 

Suaranya datang dari belakangnya saat mereka menaiki tangga. 

"Seperti yang aku katakan, Tsujido!" 

"Kami di Tsujido." 

"Kalau begitu perhentian kita selanjutnya adalah pintu keluar utara dari gerbang timur." 

Sulit untuk mengatakan arah mana yang sebenarnya, tetapi ada tanda-tandanya. Rupanya, 
ada dua gerbang yang sebenarnya, satu timur, satu barat. Stasiun ini tentu saja lebih kecil 
dari Fujisawa (yang memiliki tiga jalur yang melewatinya) tetapi tidak kekurangan lalu 
lintas pejalan kaki. 

Bangunan-bangunan di sekitarnya tampaknya telah dibangun kembali secara besar-
besaran baru-baru ini, dan mereka tampak jauh lebih modern daripada apa pun di sekitar 
Fujisawa. 

Di luar gerbang, mereka segera melihat pintu keluar utara. Mereka memiliki pilihan 
sederhana untuk keluar ke selatan atau utara, jadi sulit untuk salah. 

Ada banyak orang yang datang dan pergi, dan usia rata-rata tampaknya cukup rendah. 
Sekelompok anak-anak seusia Sakuta dan pasangan di perguruan tinggi. Dan orang tua 
berusia akhir dua puluhan atau awal tiga puluhan dengan anak-anak di belakangnya. 

Saat mereka mengikuti arus orang banyak, suara Kaede sedikit terganggu. "Sakuta, serius, 
kemana kita akan pergi?" 

Dia mungkin mendorong keberuntungannya pada titik ini. 

"Kami di sini," katanya sambil melihat ke atas. 

Di depan mereka berdiri sebuah pusat perbelanjaan besar. Terhubung langsung ke stasiun 
melalui dek tertutup, dan arus kerumunan langsung dari gerbang ke mal. 

"Di Sini?" Kata Kaede, tampak bingung. 

Mereka masuk ke dalam. 

"Yah, di suatu tempat di sini," katanya, berhenti. Dia mengira mereka akan dengan mudah 
menemukan apa yang mereka cari, tapi itu adalah kesalahan besar. 



Mal itu sendiri hanya membentang selamanya, dan tidak mungkin untuk mengatakan di 
mana ada sesuatu. Dia melihat sekeliling, menemukan peta toko, dan menuju ke sana. 

Tetapi meskipun begitu, ada terlalu banyak informasi, dan dia berjuang untuk menemukan 
tujuan mereka. 

"......" 

Matanya pasti sudah mati, karena Kaede mulai terlihat khawatir. 

"Sakuta?" 

"Kaede, bantu aku menemukan panggung acara." 

"Hah?" 

"Kau satu-satunya harapanku!" 

"Eh, oke..." 

Dia sedikit bingung, tetapi dengan pekerjaan yang harus dilakukan, Kaede mulai 
menuangkan peta dengan penuh perhatian. Sepasang mahasiswa yang lewat di belakang 
mereka berkata, "Tempat ini tiga kali ukuran Tokyo Dome!" "Astaga, itu gila!" 

"Dengar itu?" katanya, dengan asumsi Kaede mendengarkan. 

"Belum pernah ke Tokyo Dome, jadi itu tidak berarti apa-apa," katanya. 

"Dengan serius. Orang Jepang harus mengubah segalanya menjadi skala tatami." 

"Itu akan menjadi banyak tatami." 

"Seperti seratus ribu, menurutmu?" 

"...Aku juga tidak bisa membayangkannya." 

"Betulkah? Ini hanya sepuluh kali sepuluh ribu." 

"Oh, panggung acara." 

Menepis penjelasannya yang sejernih kristal, Kaede mengangkat pamflet yang dia peroleh 
saat dia tidak melihat. Dia menunjuk ke area luar lantai dasar. 

"Di Sini." 

Itu memang mengatakan "panggung acara." 

Dan pintu keluar berada tepat di sebelah pintu masuk yang mereka gunakan. 



Mereka kembali ke jalan mereka datang dan keluar ke panggung. Mungkin ada tiga ratus 
orang yang menonton. Tujuh puluh persen laki-laki, 30 persen perempuan, mulai dari 
remaja hingga empat puluhan. Mereka semua ada di sana untuk grup di atas panggung. 

"Itu adalah pertunjukan singkat hari ini, tapi terima kasih sudah datang!" 

Seorang gadis berbicara ke mikrofon, suaranya bergema melalui speaker. Tiga gadis di atas 
panggung, semuanya dengan pakaian warna-warni, seperti penyanyi idola. Sakuta tidak 
tahu siapa mereka, tetapi mereka mungkin sebenarnya adalah idola. 

Penonton bersorak dan melambai, dan gadis-gadis itu berlari ke luar panggung. 

Begitu mereka pergi, sorakan itu berubah menjadi hening sejenak. 

"Di Sini?" Kaede bertanya, tampak bingung. Sakuta berhenti di belakang venue. "Tapi kamu 
punya Mai." 

Kecurigaan ini tidak beralasan. 

"Kamu akan mendapatkannya sebentar lagi." 

Bukan selera pribadinya yang membawanya ke konser idola. Dia ada di sini untuk orang 
berikutnya, dengan asumsi mereka masih sesuai jadwal. 

Dia melihat ke atas panggung, dan wanita yang menjalankan berbagai hal itu 
memperkenalkan babak selanjutnya. 

"Peluru Manis!" dia menangis, dan tujuh idola berlari ke atas panggung. 

"Oh!" Kata Kaede, mulutnya menganga. "Ini Nodoka!" 

Dikelilingi oleh enam orang berambut cokelat, Nodoka dan rambut pirangnya benar-benar 
muncul. Kaede menyadari Nodoka adalah seorang idola tetapi belum pernah melihatnya 
tampil. Dan Sakuta tahu persis mengapa dia terlihat sangat terkejut. Sampai Sakuta 
bertemu Mai dan Nodoka, sebagian dari dirinya tidak pernah percaya bahwa selebriti itu 
nyata. 

Tapi inilah buktinya. 

Tujuh anggota berbaris berturut-turut, memanggil orang banyak bersama-sama. 

"Kita tidak punya banyak waktu, jadi mari kita mainkan lagu pertama kita!" 

Pembicaranya adalah gadis berambut panjang di tengah, Uzuki Hirokawa. 

Kejujurannya mengundang tawa. 



Dan itu ditelan oleh intro. Nomor tersebut dimulai dengan solo yang kuat dari Uzuki 
sendiri, dan konser Sweet Bullet sedang berlangsung. 

Kerumunan memanas. Barisan depan melambai-lambaikan tongkat pendar meskipun siang 
hari bolong. 

Dan rutinitas di atas panggung juga memanas, formasi mereka berubah, gerakan mereka 
sinkron sempurna. Perpaduan yang baik antara energi dan keanggunan yang memikat 
orang banyak. Bahkan untuk mata amatir, Uzuki Hirokawa menonjol---selalu berada di 
tengah, memimpin lagu dan tarian. Dia tahu mata Kaede mengikutinya. 

Nodoka berada di urutan berikutnya dan mendapatkan perhatiannya. Tapi Uzuki punya 
sesuatu yang istimewa. Dia hanya tampak begitu penuh kehidupan. Senyumnya sah 
berbinar. Dia tidak tahu dari mana dia mendapatkan energinya, tetapi itu jelas merupakan 
kekuatan yang menarik orang kepadanya. 

Dan kelompok itu menyelesaikan nomornya, keluar sepanjang waktu. 

Musik berhenti, dan kerumunan meraung. Orang-orang berteriak "Zukki!" di Uzuki. Nama 
panggilan anggota lain segera bergabung dengan mereka. Seseorang berteriak "Dokaaa!" 
untuk Nodoka. Jika tidak ada orang lain yang melangkah, Sakuta telah bersiap untuk 
melakukannya sendiri. Malu. 

Saat kerumunan meraung, anggota Sweet Bullet diam-diam menyeka keringat mereka dan 
mengatur napas, tersenyum dan melambai. 

Mereka hanya melakukan satu nomor. Dan di udara musim dingin luar yang dingin. Namun 
bahkan dari jarak ini, dia bisa melihat bahwa alis mereka berkilauan. Itu seberapa besar 
latihan koreografi itu. 

Uzuki langsung mengepul. Melihat itu, Nodoka berkata, "Zukki, auramu sangat jelas." 

"Betulkah? Maka ini pasti hari yang baik !" 

Logikanya tidak jelas, dan Uzuki menganggap penggalian itu sebagai pujian dan tersipu. 

"Kita semua merasakannya, kan?" dia bertanya, melihat sekeliling. "Senang bisa kembali ke 
sini!" 

Semua orang tampak bingung. 

"Oh? Hanya aku?" Uzuki terdengar bingung. 

"Zukki, apa maksudmu? Kembali kesini?" gadis berambut pendek di sisi lain bertanya. 

"Di sinilah kami memainkan pertunjukan pertama kami!" 



"......" 

Anggota Sweet Bullet lainnya dan penonton terdiam canggung. Seperti hawa dingin yang 
menyapu ruangan. 

Bahkan Uzuki menyadari pasti ada yang tidak beres. 

"Tunggu, apakah ini tidak ada?" dia bertanya, senyumnya memudar. 

"Kami belum pernah ke sini sebelumnya," bisik gadis berambut pendek itu.Tapi dengan 
mikrofon yang menempel di bibirnya, jadi semua orang bisa mendengar. Jelas disengaja. 

"Kamu bercanda! Oh tidak! Alien pasti telah mengubah ingatanku!" 

"Jangan seret alien malang itu ke dalam ini!" Nodoka berteriak, tertawa. 

Kerumunan tertawa bersama mereka. Senyum hangat di mana-mana. Bagi penggemar 
mereka, ini jelas bisnis seperti biasa. 

"Uh, jadi ayo buat lagu lain! Kami hanya punya dua nomor hari ini, jadi jangan menahan 
diri! 

Pemulihan yang antusias. Musik mulai masuk. 

"I-dia sesuatu yang lain...," kata Kaede. Kata-katanya berbicara banyak. 

"Ya, dia. Dan dia tidak bisa diterima di sekolah menengah konvensional. Begitulah cara dia 
berakhir di tempat belajar jarak jauh." 

"Hah?" 

"Saya pergi ke orientasi di belakang Anda, dan mereka melakukan serangkaian wawancara 
siswa. Dia adalah salah satu dari mereka. Saya memeriksa dengan Toyohama, dan dia 
mengkonfirmasinya. " 

"...Oh." 

Kedengarannya seperti dia mengatakan itu hanya untuk mengatakan sesuatu. Seperti tidak 
tenggelam sama sekali. 

Mungkin sulit untuk menghubungkannya dengan seseorang yang bisa bernyanyi, menari, 
tersenyum seperti itu, dan melakukan kesalahan saat dia membuka mulutnya. 

"Sejauh Minegahara pergi ..." 

"......" 



Saat dia menyebutkan nama itu, bahu Kaede menjadi kaku. Dia bahkan tidak ingin 
mendengar kata itu. Kaede yakin dia telah mengacaukan ujian, merasa bersalah karena 
tidak berusaha lebih keras untuk melewatinya. Tak satu pun dari itu benar. 

"Jika kamu ingin pergi, maka aku akan mendukungmu selamanya." 

"......Tapi ujiannya sudah selesai." 

"Ada penerimaan sekunder." 

"......" 

"Tetapi jika sebenarnya bukan kamu yang ingin pergi ke Minegahara, maka aku tidak 
merasa perlu berusaha sekuat tenaga untuk membawamu ke sana. Mai dan Toyohama 
setuju denganku. Ayah dan Ibu Tomobe berada di halaman yang sama. Dan aku yakin 
Kaede yang lain juga begitu." 

"!" 

"Saya pikir Anda harus menemukan kehidupan di mana hal-hal kecil membuat Anda 
bahagia. Orak-arik telur yang nikmat untuk sarapan, tetapi kadang-kadang mereka 
memasak terlalu cepat dan menjadi keras, dan kami menertawakan betapa buruknya saya 
mengacaukannya, dan mungkin Mai mengajari Anda trik untuk membuatnya sendiri, dan 
Anda berjuang untuk belajar. Menertawakan apa-apa, menikmati saat-saat indah, hari ini, 
besok, dan lusa. Itu saja yang saya inginkan. Aku tidak ingin kamu terobsesi untuk 
mewujudkan keinginannya ." 

Itu adalah pidato yang panjang, tetapi kata-katanya tidak pernah goyah. Dia tidak perlu 
berhenti dan berpikir. Semua ini hanya menunggu di dalam dirinya. Dia sudah memikirkan 
kata-kata ini berulang-ulang selama berabad-abad. 

"Sakuta..." 

"Bahkan jika kamu masuk ke Minegahara, jika kamu harus menghukum dirimu sendiri 
untuk pergi ke sana, aku akan menentangnya." 

"Mm. Hanya saja..." 

Kaede terdiam. 

"Jika ada sesuatu di pikiranmu, yang terbaik adalah mengatakannya," kata Sakuta. 

Kaede berpikir sejenak sebelum dia melakukannya. 

"Aku... ingin melakukan apa yang semua orang lakukan." 

Suaranya sangat pelan. 



"Melakukan sesuatu yang lain ... itu memalukan." 

"Seperti gadis di atas panggung itu?" 

Dia pasti akan bertingkah konyol dan tertawa terbahak-bahak. Jika Kaede berada di posisi 
itu, dia mungkin sudah mati. Atau setidaknya melarikan diri. 

"Dia sangat luar biasa." 

Rambut Uzuki terbang di belakangnya. Penyemprotan butiran keringat. Senyumnya 
menerangi tempat itu. 

"Tapi dia tidak seperti 'semua orang.'" 

"......" 

Kaede mulai menjawab, tetapi kata-kata itu tertahan di tenggorokannya. Dia menjatuhkan 
pandangannya, tenggelam dalam pikirannya. 

Dia tetap diam saat bridge dimainkan, tetapi ketika Uzuki mulai bernyanyi lagi, dia berkata, 
"Entahlah." 

"Kalau begitu mari kita bicara dengannya, mencari tahu, dan kemudian melihat lagi apa 
yang ingin kamu lakukan." 

Dia merasa Kaede perlu tahu bahwa ada lebih dari "semua orang" daripada yang dia 
pikirkan. Ada banyak kelompok yang berbeda di luar sana, dan menemukan satu yang bisa 
dia ikuti adalah bagaimana dia mendapatkan keberanian dan kepercayaan diri yang dia 
butuhkan. 

"Bicara...?" 

"tanyaku pada Toyohama. Mereka punya waktu setelah ini. Kupikir kau bisa bertanya 
padanya tentang sekolah dan lainnya." 

"...Dan karena itulah kita ada di sini?" dia bertanya, akhirnya menyatukan potongan-
potongan itu. 

Matanya kembali menatap panggung. 

Dia tidak secara lahiriah menerima atau menolak rencananya. Tapi cara dia 
memperhatikan setiap gerakan Uzuki adalah yang dia butuhkan. 

"Sakuta," kata Kaede, tidak melirik ke arahnya. 

"Mm?" 

"Aku benar-benar tidak harus pergi ke Minegahara?" 



Akan mudah untuk mengatakan ya. Tapi ini bukan pilihannya . Itu milik Kaede. Itu adalah 
pilihan yang harus dia buat untuk menjadi dirinya sendiri, menjadi dirinya sendiri. 

Jadi dia berpura-pura seperti sedang menjawab pertanyaannya tetapi sebenarnya 
mengatakan sesuatu yang lain sama sekali. 

"Kaede yang lain selalu sangat berdedikasi." 

"......" 

"Dia terbangun di ranjang rumah sakit, tidak tahu di mana dia berada atau siapa di antara 
kami. Dia pasti sangat tersesat." 

"...... Mm." 

"Dan dia melakukan semua yang dia bisa untuk menjadi adik perempuanku." 

Agar kali ini dia tidak menyesal. Seperti yang dia alami karena gagal membantu Kaede yang 
asli. 

"Dan menjadi saudara perempuan saya membuat saya menjadi saudara laki-lakinya." 

"Aku yang lain ini benar-benar sesuatu." 

Suaranya bergetar. Dia menggigit bibirnya. 

"Ketika saya menyadari dia pergi, saya benar-benar patah hati. Anda tidak akan percaya 
betapa saya menangis. Saya bahkan tidak tahu bahwa saya memiliki banyak air mata dalam 
diri saya." 

Sakuta telah menangis tersedu-sedu. Merasa seperti dia memeras setiap tetes kelembaban 
terakhir yang dimiliki tubuhnya di dalamnya. 

"Aku masih merasa ingin menangis ketika mengingatnya." 

"Jadi dia..." 

Dia bisa melihat kepalanya jatuh dari sudut matanya, jadi sebelum dia bisa menyelesaikan 
pemikiran itu, dia sampai ke bagian yang penting. 

"Tapi, Kaede, sebanyak aku menangis, separuh diriku yang lain sangat gembira. Lebih 
bahagia dari sebelumnya." 

"Hah?" 

"Karena kamu akan kembali." 



Dia melirik ke arahnya dan menemukan Kaede menatapnya, terkejut. Air mata 
menggenang di matanya. 

"... Maksudmu itu?" dia bertanya. 

"Tentu saja. Astaga, kamu pikir aku monster?" 

"Bagaimana aku bisa tahu? Anda harus mengatakan hal-hal ini dengan lantang." 

Air mata Kaede mengalir sekarang. 

Tapi isak tangisnya ditenggelamkan oleh musik Sweet Bullet. 

"Kupikir kau lebih menyukaiku yang lain. Itu sebabnya..." 

Air matanya menetes di tanah di kaki mereka. 

"Kupikir... aku harus menggantikannya..." 

Sakuta meletakkan tangannya di kepalanya. 

"Aku berjanji aku tidak menyukai salah satu dari kalian." 

"...Betulkah?" 

"Kalian berdua apa saja ." 

"Oh ayolah." 

Dia menatapnya, wajahnya ketakutan. 

"Kalian berdua saudara perempuanku . Kamu tidak pergi berkeliling menyukai saudara 
perempuanmu --- itu menyeramkan. " 

Itu sepertinya masuk akal baginya. Air matanya masih mengalir, tapi dia tersenyum. Dan 
yang nyata. Tidak seperti senyum setengah canggung yang dia alami sejak dia 
mendapatkan ingatannya kembali. 

Konser mini berakhir, dan area panggung dibersihkan. Dalam waktu singkat, kerumunan 
itu juga hilang. 

Hanya Sakuta dan Kaede yang dibiarkan nongkrong saat staf membersihkan panggung. 

Mereka menunggu untuk bertemu dengan Nodoka. 

Karena mereka berdua adalah orang aneh yang tidak memiliki telepon, mengosongkan area 
itu akan membuat siapa pun tidak mungkin menemukannya. 



Kaede telah berhasil berhenti menangis, tetapi hidungnya masih agak tersumbat. Dia 
hampir siap kehabisan tisu saku. Dia mempertimbangkan untuk membuat toko berjalan, 
tetapi seseorang memanggil namanya. 

Seorang pirang melambai pada mereka dari belakang panggung, sekitar tiga puluh meter 
dari sana. Nodoka. Mungkin perilaku idola yang tidak pantas, tetapi tidak ada staf yang 
peduli. 

Nodoka memberi isyarat kepada mereka, dan Uzuki Hirokawa bersamanya. Keduanya 
mengenakan pakaian jalanan sekarang. 

"Kaede, Toyohama sudah siap untuk kita." 

"Mm. Oh, tunggu, Sakuta." 

"Mm?" 

Dia telah mengambil langkah maju, tetapi dia berbalik ke arahnya. 

"Bisakah kita pergi ke kebun binatang dalam waktu dekat?" dia bertanya, begitu mata 
mereka bertemu. 

"Yah, kita harus membenarkan biaya keanggotaan," katanya. Matematika bersikeras 
mereka harus pergi setidaknya empat kali. 

"Aku ingin melihat panda," katanya, membusungkan pipinya sebagai protes. 

"Kamu juga suka panda?" 

 





 



Dia pikir itu Kaede yang lain. 

"Aku ... menghormati mereka," katanya, mengejarnya. Dia tidak tahu apa artinya itu , dan 
kebingungannya pasti terlihat, karena dia menawarkan penjelasan tambahan. "Semua 
orang datang untuk melihat mereka, tetapi mereka tidak peduli. Panda keren seperti itu." 

"Masuk akal," katanya. Mungkin itu sebabnya Kaede yang lain juga sangat menyukai 
mereka. 

Nodoka mulai terlihat tidak sabar, jadi mereka bergegas menghampirinya. 
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Dia dan Kaede pergi untuk melihat Sweet Bullet tampil di akhir pekan, dan itu diikuti oleh 
minggu terakhir bulan Februari. Senin akan menjadi hari pertama bulan Maret. Dan hari 
upacara kelulusan Minegahara. Di benak Sakuta, itu berarti Mai sudah lulus. 

Tetapi bahkan dengan hari yang ditakdirkan itu dalam seminggu, rutinitas harian Sakuta 
tidak berubah sama sekali. 

Senin adalah bisnis seperti biasa, sama seperti hari Senin di seluruh dunia. Hari-hari 
setelahnya tidak berbeda. 

Bangun pagi, bersiap-siap ke sekolah, berangkat cukup pagi agar sampai di sana tepat 
waktu. Perhatikan di setiap kelas. Pergi bekerja ketika dia memiliki shift, langsung pulang 
sebaliknya. 

Mai menyuruhnya belajar setiap hari, jadi dia melakukannya. 

Satu-satunya perubahan nyata adalah bahwa Kaede sekali lagi pergi ke kantor perawat di 
sekolah. Dan setelah dia sampai di rumah, dia menuangkan brosur-brosur pusat 
pembelajaran jarak jauh. Selain itu, dia memulai program pelatihan mandiri dengan 
Internet dan email. 

Pada hari Rabu, Mai menyelesaikan ujian kuliahnya dengan sempurna, dan dia membawa 
Nodoka untuk hang out. 

"Ini yang lebih tua, jadi saya tidak menggunakannya lagi. Itu semua milikmu, Kaede." 

Dia tiba dengan laptop yang dilengkapi Wi-Fi. Dan tikus cadangan acak. 

Bullying yang dia alami di SMP telah melibatkan banyak e-mail dan pelecehan online, yang 
secara langsung mengarah ke masa remajanya.Gejala sindrom, jadi dia sangat waspada 
pada awalnya. Mereka meletakkan laptop di atas kotatsu , dan butuh dua atau tiga menit 
baginya untuk mengumpulkan keberanian untuk duduk di depannya, dan ketika dia meraih 
mouse dan keyboard, tangannya gemetar. 

Tapi Mai dan Nodoka menyemangatinya sepanjang waktu, dan setelah beberapa e-mail 
bolak-balik dengan mereka, dia sedikit rileks, dan jari-jarinya tumbuh stabil. Dan setiap 
kali dia mendapat balasan, senyumnya melebar. 

Hanya Sakuta yang tertinggal off-line dan keluar dari lingkaran. Tapi dia hanya senang 
melihat Kaede berbicara dengan mereka berdua tanpa dia di tengah. 

Akhirnya, Kaede berkata, "Apa yang kamu senyumi, orang aneh?" dan Nodoka berkata, 
"Apa pun yang dia pikirkan, itu kotor," dan mencoba menendangnya di bawah kotatsu . 
Secara alami, dia mengantisipasinya dan menghindar tepat waktu. 



Mai mencubit pahanya tanpa suara, tapi itu adalah hadiah, jadi dia merasa terhormat untuk 
menerimanya. 

Semua hal dipertimbangkan, itu adalah langkah besar untuk membuat Kaede kembali 
online. Masyarakat modern sangat bergantung pada hal ini---cukup sehingga kata IT 
sekarang terasa tua . Akan sangat sulit baginya untuk terus berjalan tanpanya. Dia harus 
mengatasi ketakutannya pada akhirnya, dan jika dia ingin mencoba seluruh pembelajaran 
jarak jauh, sekolahnya membutuhkannya. 

Jadi dia menganggapnya sebagai pertanda baik ketika dia langsung mengirim email ke Mai 
dan Nodoka untuk mengakses beranda untuk berbagai sekolah terpencil. Dia menggali 
situs untuk sekolah yang brosurnya menarik perhatiannya, mencoba mencari tahu mana 
yang terbaik untuknya. 

Dia tahu Uzuki Hirokawa telah memainkan peran besar dalam membuatnya bergerak maju. 
Mereka mengobrol cukup lama setelah konser, dan itu membuat Kaede sangat terkesan. 
Dan Sakuta telah belajar beberapa hal dengan mendengarkan mereka. 

Pada hari yang dimaksud---Sabtu, 21 Februari---Sakuta dan Kaede pergi menonton Sweet 
Bullet tampil di pusat perbelanjaan Tsujido, dan setelah acara, Nodoka memperkenalkan 
mereka kepada Uzuki. 

Saat mereka bertemu, dia berkata, "Ayo bergerak!" dan membawa mereka ke bundaran di 
depan mal, ke jalur mobil biasa. 

"Oh, begitulah. Yang itu!" 

Uzuki berlari ke depan ke minivan biru tua, meninggalkan mereka berkedip di 
belakangnya. Dia membuka pintu kursi penumpang dan melompat masuk. 

"Semua naik!" katanya, melambai melalui jendela. 

Sementara Sakuta dan Kaede bertukar pandang, Nodoka membuka pintu belakang. 
Kemudian dia duduk di kursi baris ketiga. Jelas menunggu mereka. 

Tanpa pilihan lain, mereka masuk dan duduk bersama di baris kedua. 

"Sabuk pengaman, tolong," kata pengemudi itu. Dia adalah seorang wanita yang tampak 
keluar, mungkin tiga puluh. Rambut ke bahunya, diwarnai dengan warna yang lebih cerah. 
Dia mengenakan jeans dan hoodie, sangat kasual. 

Dia terus menatap cermin sampai dia yakin semua orang terikat, lalu berkata, "Ini dia!" dan 
pergi. Siapa wanita ini? 

"Um...," kata Sakuta, mencoba bertanya. Sebelum dia bisa, idola di kursi penumpang 
berputar dan memotongnya. 



"Jadi, ya, aku Uzuki Hirokawa!" dia berkata. Dia mencondongkan tubuh melalui celah di 
antara kursi, mengulurkan tangannya ke arah mereka. Itu jelas untuk berjabat tangan. 

Tampaknya tidak sopan untuk mengabaikan ini, jadi dia berkata, "Sakuta Azusagawa," dan 
meraih tangannya. Uzuki segera mengulurkan tangannya yang lain dan meletakkannya di 
atas tangannya. 

"Kacang dingin!" katanya, menggerakkan seluruh tumpukan tangan ke atas dan ke bawah 
dua kali. 

"...Rad," Sakuta berhasil, dan dia tersenyum, melepaskan. 

"Uzuki Hirokawa!" katanya, memegang tangannya ke arah Kaede. 

"Eh, b-benar. Kaede Azusagawa." Kaede dengan ragu mengangkat tangannya dari 
pangkuannya, dan Uzuki mencondongkan tubuh lebih jauh untuk menangkapnya. Dia 
melingkarkan kedua tangan di sekelilingnya dan mengguncang tumpukan itu dua kali. 

"Kacang dingin!" 

"Eh, senang bertemu denganmu?" 

Kaede benar-benar terpesona. Kewalahan. 

Dia memikirkan ini saat menontonnya di atas panggung juga, tapi Uzukigagasan tentang 
jarak yang tepat jelas agak tidak biasa. Dia baru saja mulai dari dekat. 

Dan dia tidak melepaskan Kaede setelah diguncang. Dia melihat dari satu ke yang lain. 

"Hm," katanya. Kemudian mengoceh, "Jika kalian berdua Azusagawa, maka Sakuta adalah 
kakak laki-lakinya, dan Kaede adalah adik perempuannya, kan? Aku seumuran dengan 
Nodoka---yang artinya kita sama! Dasar nama depan itu! Itu bekerja untukmu?" 

Dia sulit untuk mengikuti. 

Dari kursi di belakang mereka, dia mendengar Nodoka menghela nafas, setengah putus asa, 
setengah lelah. Energi "dia melakukannya lagi". Mungkin hanya tidak yakin dari mana 
Uzuki mendapat semangat sebanyak ini setelah pertunjukan. 

"Er, um...," kata Kaede, balas ternganga padanya. Dia memandang Sakuta untuk meminta 
bantuan. 

"Aku akan tetap dengan Hirokawa," katanya. 

"Aku akan pergi dengan Uzuki," kata Kaede, suaranya kecil. 

"Aww," kata Uzuki. "Kamu bisa memanggilku Zukki jika kamu mau!" 



"Saya melakukannya di hati saya," Sakuta mengakui. 

"Besar!" katanya sambil terkekeh. "Sama untuk Doka?" 

Itu adalah nama panggilan Nodoka. 

"Jelas sekali." 

"Jangan!" Suara Nodoka datang dari belakang. 

Dia berbalik untuk menemukan dia duduk di tengah kursi belakang, cemberut padanya. 

"Toyohama," katanya. 

"Apa?" 

"Saya melihat Prancis." 

"?!" 

Dia mengeluarkan jeritan tanpa suara. 

Dia mengenakan rok pendek dan sepatu bot dan telah melepas jaketnya ketika dia 
melangkah ke dalam mobil, meninggalkan paha telanjang sepanjang jalan. Roknya hitam, 
sehingga sepetak biru muda itu menonjol. 

"Oh, kamu benar-benar bisa!" Uzuki menimpali. 

"Milikmu sama-sama dipajang, Uzuki," kata pengemudi itu. "Kau memakai rok mini! 
Pertahankan kedua kaki itu bersama-sama." 

"Tapi jika saya tidak menguatkan diri, saya tidak bisa berbalik." 

"Ini hampir tidak aman! Hadapi ke depan sekarang juga!" 

Mereka baru saja berhenti di lampu merah, jadi pengemudi itu meraih kerah Uzuki dan 
mendudukkannya. 

Di kaca spion, dia bisa melihat Nodoka meletakkan jaketnya di lututnya. Tatapannya 
menusuk ke belakang kepala Sakuta. Bukan salahnya dia mendapat perhatian, tapi jelas dia 
tetap menyalahkannya. Kaede memancarkan protes diam-diam, dan pengemudi 
tampaknya menikmati keheningan yang canggung ini. 

Saat mereka keluar, Sakuta berkata, "Ngomong-ngomong, Hirokawa..." seolah tidak terjadi 
apa-apa. Tampaknya konyol untuk memikirkan hal ini terlalu lama. 

"Apa?" katanya, entah bagaimana membuat kata itu terlalu berlebihan. 



"Ini penting." 

"Oh? Sudah mengajakku keluar?" 

"Siapa wanita ini?" dia bertanya, mengacungkan jempol pada pengemudi dan sama sekali 
mengabaikan asumsinya. 

Pengemudi tetap memperhatikan jalan, mengemudi dengan aman. 

Uzuki menepuk pundaknya. "Wanita? Dia ibuku!" 

"Jangan---aku sedang mengemudi. Hentikan itu!" 

Ketika mereka melewati tikungan, dia menjentikkan dahi Uzuki, lalu melirik ke kaca spion. 

"Tapi aku ibu Uzuki." 

Mata mereka bertemu, jadi dia menggelengkan kepalanya. Dia tidak terlihat seperti 
memiliki seorang putri di sekolah menengah. 

"Berapa umurmu ? " dia bertanya, menempatkan pertanyaannya dalam kata-kata. 

"Setua apa rupaku?" 

"Lupakan saja." 

Tidak ada gunanya berurusan dengan tanggapan itu. 

"Saya memiliki Uzuki ketika saya berusia delapan belas tahun," katanya sambil tertawa. 
Jadi dia berusia pertengahan tiga puluhan. Rambutnya, pakaiannya, dan sifatnya yang 
ramah semuanya berkonspirasi untuk membuatnya terlihat lebih muda. Meskipun usia 
putrinya, itu agak masuk akal. 

"Apakah kamu tidak ingin bertanya tentang sekolah?" Ibu Uzuki mendorong, merasakan 
mereka tidak mendapatkan apa-apa. 

"Oh, benar! Kaede, minta pergi!" kata Uzuki, mencoba untuk berbalik lagi. Ibunya 
menangkapnya di tengah jalan dan memaksanya kembali ke kursinya. 

"Kamu tetap di tempat! Kamu bukan anak kecil!" 

"Tapi aku !" 

Mereka pasti tampak dekat. Sakuta dan Kaede bahkan tidak tinggal bersama orang tua 
mereka, jadi sangat mempesona untuk ditonton. 

"......" 



Kaede hanya memperhatikan mereka tanpa sepatah kata pun. Mungkin memikirkan hal 
yang sama dengannya. 

Seluruh masalah bullying telah menyebabkan Sindrom Remajanya, dan kemudian 
gangguan disosiatifnya telah mengambil ingatannya. Masalah demi masalah telah mengikis 
kepercayaan ibu mereka. Hidup bersama terbukti tidak disarankan, dan itu tidak menjadi 
lebih baik. 

Dan Kaede menyalahkan dirinya sendiri. 

"Kaede, jika kamu punya pertanyaan, lebih baik tanyakan pada mereka," katanya, 
menghilangkan perasaan itu. 

"Oh, eh. Mm, aku hanya..." 

"Jika Anda pergi, 'Tapi Hirokawa tidak seperti saya,' yah, tidak ada yang seperti orang lain, 
jadi bayar itu tidak apa-apa." 

"Wow, adikmu kue yang cerdas!" 

"Eh, um, Uzuki, kenapa---?" Kaede terganggu oleh bunyi klakson mobil yang lewat. 

Tapi tak seorang pun di sini---bukan Sakuta, Nodoka, Uzuki, atau ibunya---mencoba 
mendesaknya. Mereka hanya menunggu dia untuk mencoba lagi. 

"Uzuki, apa yang membuatmu memilih sekolah ini?" 

Kaede akhirnya mengeluarkannya saat mobil menabrak jalan pantai---Rute 134, menuju 
Kamakura. 

Uzuki tidak langsung menjawab. Dia membuat banyak suara berpikir, meskipun. 

Saat mereka mencapai cahaya berikutnya, dia berkata, "Karena Ibu menemukannya 
untukku?" seperti dia mengajukan pertanyaan. Mungkin bertanya pada dirinya sendiri. 

"Jangan menjawab pertanyaan dengan pertanyaan!" bentak ibunya. 

"Eh, tapi seperti itu? Saya sudah berhenti sekolah sama sekali, jadi Anda memberi saya 
brosur itu dan berkata, 'Berhenti dari tempat bodoh itu dan pergi ke sini.' Oh, apakah Anda 
tahu saya mulai di sekolah biasa? 

"Aku tahu apa yang kamu katakan di video itu." 

Uzuki telah menjadi capper pada film PR yang ditampilkan pada orientasi yang dia dan 
Miwako hadiri. Dia berbicara tentang gagal mendapatkan teman di sekolah asalnya dan 
secara bertahap menghadiri semakin sedikit. Kedengarannya dia tidak memiliki masalah 
seperti Kaede; tidak berarti e-mail atau pesan. Hanya ketidakpedulian pasif. 



"Saya juga tidak mulai bolos di sekolah menengah. Itu di SMP --- sekitar ketika saya 
memulai seluruh hal idola. Semua pelajaran ini harus kita lakukan---aku tidak pernah 
punya waktu untuk bergaul dengan teman sekelas." 

"Dan jika kamu menolak terlalu banyak undangan, gadis-gadis berhenti mengundangmu 
sama sekali," Nodoka menimpali. Sepertinya dia tahu dari pengalaman pribadi. 

"Saya tau?!" kata Uzuki. 

Sakuta melirik dari balik bahunya seperti yang dia lakukan. Matanya sebentar bertemu 
dengan Nodoka, tapi dia segera membuang muka. 

Dia pernah mendengar sebelumnya bahwa dia tidak benar-benar cocok di sekolah gadis-
gadis mewahnya dan tidak benar-benar menikmati waktunya di sana. Tapi dia terus 
berjalan karena ibunya menginginkannya. Sejauh yang dia bisa, Nodoka ingin 
menyenangkan ibunya. Dia mungkin menentangnya, sampai-sampai dia meninggalkan 
rumah dan tinggal bersama Mai, tetapi jauh di lubuk hati, masih ada cinta di sana. 

"Saya berharap saya bisa melakukan yang lebih baik di sekolah menengah, tetapi ... liburan 
musim panas berakhir, semester kedua dimulai, dan saya menyerah begitu saja. Semua 
orang menghabiskan liburan itu dengan melakukan hal-hal bersama, dan saya tidak tahu 
apa yang mereka bicarakan." 

Nada suaranya tetap ceria, dan ungkapannya ceria. Tapi di balik kata-katanya ada rasa 
penyesalan yang tak terbantahkan, yang coba dia tutupi dengan setengah senyum kosong. 

"Awalnya, saya hanya bermaksud mengambil cuti satu hari. Tapi kemudian saya 
mengambil cuti pada hari berikutnya, dan lusa ... dan tidak pernah kembali. " 

Dia berhenti, hilang ingatan, menatap ke jendela. Enoshima ada di sebelah kanan mereka. 
Matahari terbenam lebih rendah di barat, mengubah langit menjadi jingga. Itu adalah 
pemandangan yang bisa menjual satu juta kartu pos. 

Menatap itu, Sakuta mendapati dirinya bertanya, "Dan bagaimana perasaan ibumu?" 

Pertanyaannya sepertinya muncul begitu saja, tapi ibu Uzuki tidak memperdulikannya. 

"Sejujurnya, aku agak bingung." 

Dia membuatnya terdengar lucu. Matanya sejenak menangkap mata Sakuta di cermin. 

"Pada saat itu, saya telah menjadi seorang ibu selama lima belas atau enam belas tahun 
yang baik tetapi tentu saja tidak pernah berurusan dengan putus sekolah sebelumnya. 
Tidak tahu harus berkata apa padanya, dan siapa pun yang bisa saya tanyakan akan 
langsung melontarkan kebijaksanaan konvensional kepada saya. Aku tidak tahu apa yang 
harus dilakukan dengannya. Skenario total wit's-end. Dan saya tidak benar-benar 
melakukan banyak hal. Mungkin itu membuatku menjadi ibu yang buruk." 



"Kurasa tidak," kata Sakuta, sebelum orang lain bisa. 

Jika dia tidak melihat apa yang terjadi pada ibunya sendiri, dia mungkin masih berpikir 
bahwa mereka mahakuasa. Makhluk yang mampu menyelesaikan semua masalah anak-
anak mereka tanpa berkeringat. 

Tapi ibu Uzuki benar. Anda bisa menjadi orang tua selama anak-anak Anda sudah tua dan 
masih menemukan masalah baru. Mengatasi ini satu per satu, tumbuh bersama anak-anak 
mereka---begitulah ibu menjadi ibu dan ayah menjadi ayah. 

Dan beberapa dari masalah itu tidak teratasi. Orang tua juga punya batasan. Orang tua 
Sakuta telah mengajarinya hal itu. Sama seperti hal-hal yang sangat tidak adil dapat terjadi 
pada anak-anak, tuntutan yang sangat tidak masuk akal juga diberikan kepada orang tua 
mereka. 

"Jauh lebih mudah bagi saya bahwa dia tidak pernah mencoba membuat saya kembali. Saya 
tidak berpikir dia mengatakan sepatah kata pun tentang itu. " 

"Tidak seperti saya sendiri yang besar di tempat itu. Saya mungkin tidak melihatnya 
sekarang, tetapi saya memiliki tahun-tahun liar saya. " 

"Jangan khawatir, kamu benar-benar melihatnya." 

Sakuta hanya jujur. 

"Kau memang menyenangkan, Sakuta," katanya sambil tertawa. Dan kemudian dia menjadi 
serius lagi. "Tapi, yah... sebagian dari diriku berpikir, 'Tidak ada gunanya pergi ke sekolah 
jika kamu tidak ingin berada di sana.' Tapi bagian lain dari diriku merasa setidaknya aku 
harus membuatnya lulus. Aku dan suamiku tidak akan digantung tanpa ijazah, tapi kamu 
tidak bisa mencari nafkah sebagai idola seumur hidupmu, kan?" 

"Saya akan!" kata Uzuki, mencondongkan tubuh. 

"Pada dasarnya, orang tua akan khawatir," kata ibunya, mendorong wajah Uzuki menjauh. 

Setiap interaksi keduanya membuktikan betapa eratnya mereka. 

"Nodoka, ibumu juga khawatir!" 

Nodoka membuat suara di suatu tempat antara "Ugh" dan desahan. 

"Apakah kamu setidaknya mengunjungi?" 

"Saya mampir selama Tahun Baru. Dia tidak akan berhenti mengirimi saya pesan." 

"Kamu tahu dia ada di konser hari ini?" 



"Aku melihatnya dari panggung." 

Nada bicara Nodoka menjelaskan bahwa dia tidak bisa hanya senang tentang itu. Tapi dia 
telah memperhatikan. 

Ada sekitar tiga ratus orang di sana. Tidak mudah menemukan satu orang dalam 
kerumunan sebesar itu. Jadi, jika Nodoka telah menemukan ibunya, dia pasti tahu dia ada 
di sana, dan Nodoka telah mencarinya. Dan dia bertingkah pemarah karena dia tahu apa itu 
kontradiksi. Dan merasa malu karenanya. 

"Tapi kita di sini bukan tentang aku! Sakuta, mata ke depan." 

Dia juga tidak ingin menggagalkan ini lebih jauh, jadi dia berbalik. 

"Eh, jadi kembali ke intinya. Kupikir jika kita bisa menemukan sekolah yang ingin dituju 
Uzuki, dia harus melakukannya. Jadi saya melihat pembelajaran jarak jauh, pendidikan 
paruh waktu, sekolah luar negeri... Saya memberi Anda banyak brosur." 

Dia menyalakan kedipan mata kanannya. Ketika lalu lintas yang mendekat melambat, dia 
memutar kemudi dan berhenti di tempat parkir di tepi pantai. Itu tampak akrab. 

"Kamu yang menangani sisanya. Aku akan menunggu di kafe di sana." 

Ketika mobil berhenti, dia mengaktifkan rem parkir dan keluar. Dia bahkan tidak punya 
waktu untuk pergi, "Di sini ...?" 

Jadi dia dengan enggan memanjat keluar. Gadis-gadis itu mengikuti. 

"Dari semua tempat," gumamnya. 

Tempat parkir menghadap ke laut. Laut yang sama yang dia lihat setiap hari. Untuk alasan 
yang bagus. Itu tanah tepat di seberang Minegahara High. 

Saat itu musim sepi, jadi hanya ada segelintir mobil yang berserakan, terpisah sekitar 
belasan yard. 

"Wah, Zuki. Hidup sesuai dengan perwakilan Anda karena tidak tahu apa-apa. " 

"Mm? Apa, ada yang salah?" Uzuki bertanya, berkedip padanya. 

Ketidaktahuan bisa menyebabkan kecelakaan seperti ini. 

"Aku sudah bilang!" 

"Apa?" 

Nodoka mengayunkan lengannya ke bahunya dan berbisik di telinganya, yang membuat 
Uzuki berkata, "Augh!" 



Ini cukup keras sehingga pasangan di dekatnya berputar karena terkejut. Kaede tersentak 
dan bersembunyi di belakang Sakuta. 

"Maaf, Kaede!" 

Uzuki menepuk kedua tangannya, membungkuk seperti berdoa. 

"Serius, benar-benar salahku! Augh, Ibu sudah ada di toko." 

"I-tidak apa-apa! Itu hanya mengejutkan saya. Tapi kurang dari yang Anda pikirkan. Dan..." 

Kaede menjauh dari Sakuta dan menghadap ke laut. Pemandangan yang sama yang kau 
lihat dari jendela sekolah. Pantai di Shichirigahama. 

"Aku ingin melihat pantai di sini." 

"Betulkah? Lalu haruskah kita menabrak pasir?" 

"A-aku ingin itu." 

"Ayo ayo!" 

Kembali dengan semangat yang baik, Uzuki memimpin jalan menuruni tangga. Nodoka 
mengikuti, menggerutu menggantikan Kaede. 

"Bukan salahmu, Nodoka!" 

"Tidak pernah!" 

Sakuta dan Kaede mengikuti mereka. 

"Kamu yakin tentang ini, Kaede?" tanyanya, masih khawatir. 

"Aku memang ingin melihat pantai. Sumpah, aku ingin datang ke sini." 

Dia bersikap cukup kuat. 

"Sangat baik." 

Dia melihat ke belakang dan melihat Nodoka dan Uzuki berjuang dengan tumit sepatu bot 
mereka di pasir. 

"Jangan jatuh," katanya. 

"Aku! Sedang mengerjakan! Baik!" 

"Kita bisa mengatasinya!" 



Tidak ada jawaban yang meyakinkan. Dia melihat, setengah tertutup ... 

"Ak, ups!" dan Uzuki kehilangan keseimbangannya. 

Dia menangkap lengan Nodoka untuk mendapatkan dukungan, tetapi Nodoka tidak 
memiliki cukup persiapan untuk itu, dan mereka berdua mendarat di pantat mereka. 

"Jangan menyeretku ke dalam malapetakamu!" 

"Berhala itu naik dan mati!" Uzuki mengatakan, tampaknya memiliki waktu dalam 
hidupnya. 

"Ini tidak menyenangkan !" kata Nodoka, menyapu pasir. 

"Yah, sekolah tempatku sekarang adalah ," kata Uzuki, tidak bangun. Dia berbalik, menatap 
Kaede dari balik bahunya. Senyum senang di wajahnya. 

Pada dasarnya tidak ada transisi di sana, tetapi tampaknya, dia melompat kembali ke topik 
sebelumnya. 

"Awalnya, sejujurnya, saya tidak tertarik dengan ide itu. Sama sekali. Ibu harus menyeretku 
ke orientasi. Maksud saya, apakah ada yang memiliki citra positif tentang pembelajaran 
jarak jauh?" 

Uzuki melakukan senyum kilas balik yang dipatenkan. Seperti setiap detik sekarang dia 
akan mengatakan sesuatu tentang betapa mudanya dia. 

"Aku masih sangat muda saat itu!" 

Dia benar -benar melakukannya . 

"Tapi semua orang seperti itu," Nodoka setuju. 

"Semua orang seperti apa?" tanya Sakuta. 

Dia memelototinya. Jelas terlihat seperti "Anda tahu, jadi jangan tanya". 

"Memperkuat diri ketika mereka mendengar pembelajaran jarak jauh atau pendidikan 
paruh waktu ," katanya, dengan enggan mengejanya. 





 



Kaede tentu saja mengangguk. Pendapat itu menjadi perhatian utama. Itulah yang 
dipikirkan semua orang. Teman-teman sekelas Uzuki menuduhnya tidak pernah membaca 
ruangan, tetapi bahkan dia menyadarinya. Itu hanyalah bukti betapa luasnya sentimen itu. 

Persepsi dan perasaan yang bias dapat mengakar di tanah ruang sosial. 

Orang normal, biasa, pihak mayoritas hanya menganggap bahwa posisi mereka selalu 
benar . Mereka hanya lebih suka seperti itu. Itu membuat segalanya lebih mudah bagi 
mereka, dan dengan merendahkan siapa pun yang berbeda, mereka pada gilirannya 
merasa aman. Beginilah cara orang meyakinkan diri bahwa posisi mereka aman. 

Mereka bahkan tidak menyadari bahwa mereka memandang rendah siapa pun. Tak satu 
pun dari mereka memiliki petunjuk bahwa bias mereka menyakiti orang lain. Karena 
semua orang melakukannya sepanjang waktu. 

"Saya tidak benar-benar menyadarinya sampai menjadi rencananya, Anda tahu? Kemudian 
semakin nyata, semakin tidak nyaman saya. Seperti aku tidak ingin ada yang 
mengetahuinya. Dan itu membuatnya sulit untuk, seperti, berbicara dengan siapa pun 
tentang hal itu." 

"Saya pikir tidak harus pergi ke sekolah setiap hari terdengar hampir sempurna," kata 
Sakuta. 

"Hal terakhir yang bisa dikatakan siapa pun yang benar-benar bisa melakukannya ," kata 
Uzuki, menunjuknya secara dramatis, seperti wasit yang menyebut pelanggaran. 

Dia tampak begitu ramah sehingga mudah untuk dilupakan, tetapi tanggapan itu 
memperjelas betapa kasarnya hubungannya dengan sekolah. Dia melihat sekilas sesuatu 
yang tidak bisa dia tertawakan. 

"Cukup adil," katanya, mengambilnya kembali. 

"Maksudku, manis sekali kalau kau berpikir begitu," kata Uzuki sambil menyeringai. Semua 
jejak celaan hilang. Masalah apa pun yang dia alami sudah berakhir dan selesai sekarang. 

"Pergi ke orientasi benar-benar membuat saya berbalik," kata Sakuta. "Mereka 
menjelaskan bahwa prasangka saya jauh dari dasar." 

"Saya tahu! Itu berhasil untuk saya. Bahkan tidak bercanda, itu benar-benar mengubah 
seluruh gagasan saya tentang apa itu sekolah." 

"Oh ya. Tentu saja." 

Termasuk ide-idenya tentang sekolah konvensional. 

"Saya pikir sekolah berarti waktu dan tempat yang ditentukan, orang yang sama, kelas yang 
sama. Semuanya diatur dalam batu, dan Anda harus bergabung. " 



"...Apakah itu tidak benar?" Kaede bertanya, seolah ini semua baru baginya. 

"Itu tidak salah ! Begitulah cara sekolah konvensional melakukannya, dan saya bahkan 
tidak pernah mempertanyakan itu. 'Semua orang baik-baik saja dengan itu, jadi pasti 
salahku bahwa aku tidak bisa.' Dan itu menyesakkan." 

Mata Kaede tidak pernah lepas dari Uzuki. Seolah bersimpati dengan perasaan itu, dia 
mengatupkan kedua tangannya. Bagi Sakuta, sepertinya dia menahan sensasi "mencekik" 
yang sama. 

"Tapi orientasi yang diseret ibuku---mereka bilang tidak harus seperti itu. Bahwa teknik 
pendidikan konvensional bukanlah satu-satunya jawaban yang tepat. Bahwa kita tidak 
harus membentuk diri kita sendiri ke sekolah kita tetapi bisa menemukan sekolah yang 
sesuai dengan kita, yang membiarkan kita membuat pilihan kita sendiri. Jadi saya seperti, ' 
Itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan.'" 

"Sama." Sakuta mengangguk. 

"Saya berpikir begitu, tetapi saya juga merasa terserah saya apa yang saya buat darinya. 
Jika berarti, jika saya bisa belajar kapan pun saya mau, di mana pun saya mau, maka saya 
tidak perlu bolos sekolah untuk hal-hal idola, dan itu kedengarannya ideal!" 

"Setiap istirahat yang kita ambil membuat kita semakin terpinggirkan di kelas," geram 
Nodoka. Jelas hal yang sudah lama dia tinggalkan. 

"Jadi kamu memutuskan untuk mendaftar setelah orientasi?" Sakuta meminta. 

Dia harus memikirkan yang satu itu. Seperti dia sedang merasakan emosinya sendiri, 
mencari apa yang dia ingin Kaede dengar. 

"Saya pikir saya memutuskan di dalam mobil untuk pulang. Sebagian dari diri saya seperti, 
'Mungkin keren,' dan sebagian lagi masih berkata, 'Tapi pembelajaran jarak jauh?' Tapi 
kemudian ibuku berkata, 'Ketika aku dipukul, semua orang di sekitarku berkata aku 
seharusnya tidak memilikimu.' Itu bukan acara TV, tapi semua orang benar-benar seperti, 
'Anak-anak tidak bisa membesarkan anak!'" 

Biasanya, kehamilan adalah alasan untuk perayaan, tetapi menampar kata remaja di 
depannya, dan itu pasti berbeda. Dunia tidak menyetujui. Dan seperti ibu Uzuki, sering kali, 
tidak ada yang memberi restu. Mungkin paling sering. 

Remaja atau tidak, beberapa orang akan menjadi ibu yang baik, dan beberapa orang tidak. 
Usia bukanlah satu-satunya garis pemisah. Pembelajaran jarak jauh, kehamilan remaja, 
atau apa pun---opini populer sering kaliberdasarkan prasangka dan prasangka dan begitu 
terdistorsi oleh adat istiadat yang berlaku sehingga tidak ada yang bisa melihat kebenaran. 

"Tapi dia melakukan pekerjaan yang sangat bagus dalam membesarkanmu," Sakuta 
menyimpulkan. 



"Mm!" Uzuki mengangguk antusias. "Semua orang menentangnya, tetapi Ibu tetap memiliki 
saya dan membesarkan saya dengan baik. Dan itu membuat saya berpikir tentang definisi 
setiap orang . Saya menjadi sangat serius dan bertanya kepadanya, 'Siapa semua orang ?'" 

"Dan apa yang ibumu katakan?" tanya Nodoka. 

Uzuki menyeringai bahkan sebelum dia menjawab. "'Uzuki, kebahagiaanmu tidak 
ditentukan oleh semua orang. Itu yang kamu katakan.'" 

"Ibumu memang brengsek." 

"Saya tahu! Dia terlalu keren untuk sekolah." 

Di dalam mobil, dia mengatakan dia tidak tahu harus berkata apa ketika putrinya putus 
sekolah. Tapi apa yang sebenarnya dia katakan begitu dalam . Kata-kata seorang ibu yang 
melahirkan Uzuki pada usia delapan belas tahun dan menjadi seorang ibu sejak itu---tidak 
hanya meyakinkan. Sakuta bisa merasakan mereka tenggelam jauh di dalam dirinya. 

"Seandainya aku punya ibu seperti ibumu," gumam Nodoka. "Kalian sangat dekat." 

"Ya? Tapi ibumu cantik! Semua elegan. Ibuku masih mewarnai rambutnya menjadi pirang 
ketika aku masih di sekolah dasar, berguling ke Hari Orang Tua dengan pakaian olahraga 
dan sandal. Jadi ngeri." 

"Ugh, ya, tidak mau." 

Nodoka berwajah cepat. 

"Melihat? Dan dia tidak bisa memasak sama sekali." 

"Haruskah Anda memberi tahu kami itu?" tanya Sakuta. 

Uzuki berputar ke arahnya. "Jangan katakan padanya aku melakukannya! Aku tidak akan 
mendapatkan makan malam." 

Dia terdengar benar-benar khawatir. Sepertinya itu bukan ancaman kosong dan dia pernah 
dihukum seperti itu sebelumnya. 

"Tapi, eh, secara tidak langsung, ibumu yang meyakinkanmu untuk mencoba sekolah ini," 
kata Nodoka, mengembalikan percakapan ke jalur semula. 

"Tapi juga kamu, Nodoka," kata Uzuki, berbalik untuk menatap matanya. 

"Hah?" Nodoka hanya berkedip padanya, benar-benar tersesat. 

"Kamu dan semua orang di Sweet Bullet. Bahkan ketika saya berhenti sekolah, Anda semua 
ada untuk saya. Anda dan para penggemar." 



Uzuki bergeser menghadap laut, pikiran mengalir ke orang-orang yang tidak hadir. 

"Saya tidak bisa bergaul dengan anak-anak di sekolah. Tetapi saya memiliki anggota grup 
lain, penggemar saya, dan ibu saya bersama saya. Dan memiliki semua itu memungkinkan 
saya untuk mencoba sekolah baru ini. Mm. Aku tahu itu benar." 

Dia sedang melihat ke cakrawala. Dari ketinggian rata-rata berdiri, itu hanya tiga mil. Lebih 
dekat dari yang Anda kira. Uzuki sedang duduk di atas pasir, jadi lebih sedikit lagi. Cukup 
dekat untuk berjalan kaki. Sakuta berpikir itu panjang yang bagus. Sulit untuk mengejar 
tujuan yang tidak bisa Anda lihat. Jauh lebih baik untuk berlari menuju sesuatu yang Anda 
bisa. Langsung saja ke tiang telepon berikutnya. Terus lakukan itu, dan akhirnya, Anda 
akan menemukan diri Anda melampaui cakrawala itu, di suatu tempat yang belum pernah 
Anda lihat sebelumnya. 

Uzuki telah menyelesaikan semuanya dengan meyakinkan dirinya sendiri tentang 
jawabannya sendiri, tetapi ketika tidak ada orang lain yang mengatakan apa-apa, dia 
membungkuk, berbisik di telinga Nodoka. 

"Apakah itu menjawab pertanyaan Kaede?" 

Mereka duduk cukup dekat sehingga semua orang mendengar. 

"Dengan kredit ekstra," kata Sakuta. 

Kaede mengangguk. 

"Betulkah? Saya tidak mengerti hal-hal ini, jadi beri tahu saya jika saya melenceng! Ada lagi 
yang ingin Anda ketahui? Minta pergi!" 

"......Lalu hanya satu lagi?" 

"Sebanyak yang kamu suka!" 

"Yang...versi dirimu yang mana yang lebih kamu sukai? Ketika Anda berada di sekolah 
normal, atau yang ini? " 

Kaede terdengar agak tegang. Dia jelas menginginkan jawaban yang terakhir dan 
mengharapkan Uzuki mengatakan hal itu. Tetapi Sakuta melihat jawaban yang berbeda 
datang --- dan tahu itu hal yang baik. 

"Aku suka keduanya sama!" Uzuki berkata, bahkan tidak bimbang. Matanya tertuju pada 
Kaede. "Apa yang saya lakukan di masa lalu membuat saya menjadi saya sekarang." 

Itu membuat Kaede ternganga. Dia mungkin terlihat tercengang, tapi diatahu bahwa itu 
adalah wajah yang dia buat ketika jarum jatuh. Sebagai buktinya, dia menutup rahangnya, 
lalu tersenyum seolah itu semua masuk akal. 



"Oh. Benar." 

"Benar!" 

"Uh...terima kasih," kata Kaede, menganggukkan kepalanya. 

"Sama-sama! Saya pasti banyak bicara. Saya pikir saya menemukan beberapa hal sendiri di 
sini! Jadi terima kasih." 

Uzuki mengulurkan tangannya. Kaede ragu-ragu sejenak tetapi akhirnya menjabat tangan 
Uzuki untuk kedua kalinya hari itu. 

Setelah itu, mereka mengunjungi kafe tempat ibu Uzuki sedang menunggu, menghangatkan 
diri dengan minuman panas, dan berbicara lebih banyak tentang sekolah Uzuki secara 
spesifik. 

Uzuki mengeluarkan ponselnya dan memutar ulang beberapa video dan memamerkan log 
obrolan dari salah satu sesi wali kelas pagi --- serta beberapa hal klub yang juga dilakukan 
di ruang obrolan dan beberapa video promo yang dibuat siswa untuk merekrut anggota 
klub. 

Semua ini ada di layar kecil ponselnya. Tapi Anda bisa merasakan kehangatan para siswa 
yang terlibat. 

Sebuah sekolah di telapak tangan Anda. Di dalamnya ada guru, siswa, pelajaran, teman 
sekelas, dan persahabatan. 

Mereka hanya tidak berada di lokasi fisik yang sama. Dan jika Anda memikirkannya, se-
online apa pun saat ini, itu tidak aneh. 

Namun dia bisa merasakan dirinya secara naluriah menolak gagasan bahwa ini adalah 
sekolah menengah. Tanpa dia sadari, bias terhadap ide itu telah tertanam dalam dirinya. 

Secara alami, tidak semua sekolah pembelajaran jarak jauh beroperasi seperti yang 
ditunjukkan Uzuki kepada mereka. Tapi sekolah tempat dia pergi cocok dengan idenya 
tentang apa itu sekolah. Perasaan para siswa meyakinkannya akan hal itu. 

"Angka kelahiran yang menurun berarti jumlah sekolah akan terus menyusut," kata ibu 
Uzuki. "Semakin banyak siswa akan terjebak tanpa sekolah yang cukup dekat dengan 
mereka. Pada saat semuaAnda memiliki anak-anak di sekolah menengah, mengambil kelas 
di ponsel dan layar komputer mungkin menjadi arus utama." 

"Saya menghadiri sekolah masa depan," tambah Uzuki. Dia mengedipkan mata main-main, 
tapi dia juga terdengar bangga. 

Dan antusiasme itu, dikombinasikan dengan semua yang mereka bicarakan hari itu---
semuanya sangat berarti bagi Kaede. Itu semua telah berbicara padanya. 



Dan itulah mengapa, pada hari Jumat, 27 Februari, hanya dua hari sampai bulan berganti--- 

"Sakuta." 

"Mm?" 

"Saya ingin pergi ke orientasi di sini." 

Dia baru saja keluar dari kamar mandi dan menemukan Kaede menunggu dengan brosur di 
tangan. Sekolah yang sama yang pernah dikunjungi Sakuta dan Miwako---dengan kata lain, 
sekolah yang dihadiri Uzuki. 

"Saya akan bertanya pada Ms. Tomobe kapan pertemuan berikutnya." 

"Saya memeriksa beranda mereka. Ada satu setiap hari Minggu di bulan Maret." 

Dia menarik laptop ke seberang kotatsu , menunjukkan layar padanya. Mereka memiliki 
orientasi pada yang pertama, kedelapan, kelima belas, dan dua puluh detik. 

"Internet benar-benar menghemat waktu." 

"Mm." 

"Tapi yang pertama adalah kelulusan ... Bisakah itu menunggu sampai yang kedelapan?" 

"Mai sudah lulus, jadi aku tidak akan memaksa kita harus pergi kalau begitu." 

Dia tampak kesal dia bahkan menyarankan itu. 

"Tapi aku sudah memesankanmu untuk yang kedelapan!" katanya, jelas senang dengan 
dirinya sendiri. 

"Oke, oke," kata Sakuta, mengambil minuman olahraga dari lemari es. 
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Hari berikutnya adalah hari Sabtu tanggal dua puluh delapan---hari terakhir bulan 
Februari. Dan Kaede mengantarnya sampai ke Stasiun Fujisawa. 

"Sakuta, cepat! Komi mungkin sudah ada di sana!" 

Kaede menggunakan nama panggilannya untuk Kotomi Kano, seorang teman sejak mereka 
masih tinggal di Yokohama. Kedua keluarga itu tinggal di kompleks apartemen yang sama, 
jadi mereka bermain bersama sejak sebelumnya. Kotomi telah menjadi Komi karena Kaede 
masih sangat kecil sehingga dia tidak bisa membungkus lidahnya dengan banyak suara itu. 
Untuk alasan yang sama, Kaede disingkat menjadi Kae . 



Kotomi telah mengunjungi sekali selama liburan musim dingin dan telah meninggalkan 
alamat emailnya atas dasar "jika Anda mau". Dan tadi malam, Kaede telah memulai kontak. 
Mereka sudah bolak-balik beberapa kali dan memutuskan untuk bertemu hari ini. 

Itu mungkin terdengar seperti pengaturan yang tergesa-gesa, tetapi rencananya dengan 
Mai sering kali tidak lebih rumit daripada: "Kamu bebas hari ini, Sakuta?" 

"Ya." 

"Kalau begitu kencan!" 

Jadi dia hanya berpikir begitulah hal-hal ini kadang-kadang terjadi. 

Di Stasiun Fujisawa, Sakuta dan Kaede menuju gerbang JR. Kereta api pasti baru saja 
masuk, karena banjir orang mengalir deras. 

"Oh, Komi! Itu dia." 

Kaede menemukannya lebih dulu dan mulai melambai. 

Kotomi melihat mereka dan bergegas mendekat. Dia berdiri tepat di depan Kaede, meraih 
kedua tangannya, dan berkata, "Kae! Akhirnya!" 

Dia terdengar senang. 

"Mm. Terimakasih telah datang!" 

"Saya harus. Kapan pun! Saya tidak percaya Anda benar-benar mengirim email kepada 
saya. " 

Satu pandangan di matanya memperjelas bahwa dia bermaksud setiap kata. Mereka 
berkilauan dengan air mata, seperti kegembiraan saat itu masih bersamanya. 

Kotomi tahu semua tentang intimidasi di SMP Kaede sebelumnya. Mereka berdua pergi ke 
sana. 

Mereka berada di kelas yang berbeda, dan Kotomi sangat menyesal tidak dapat membantu. 

Dan di atas itu, gangguan disosiatif Kaede membuat mereka berdua pindah bahkan tanpa 
mengucapkan selamat tinggal. 

Itu pasti kerugian besar baginya. 

Tapi itulah tepatnya mengapa dia sangat senang dia bisa melihat Kaede lagi dan bahkan 
mengirim email padanya. 

Dan emosi itu membuat Kaede sedikit berkabut juga. 



Dia mungkin telah berjuang dengan teman-teman sekelasnya, tetapi dia masih memiliki 
teman sejati yang tersisa. Seperti Kotomi, orang-orang yang menyukainya apa adanya. 

Dia tidak ingin berkeliling mencari hikmah dalam seluruh kekacauan itu, tapi itu telah 
mengajari Kaede siapa yang benar-benar berarti baginya. Dan itulah mengapa dia 
menindaklanjuti sesi latihannya dengan Mai dan Nodoka dengan mengirim email ke 
Kotomi. Dia ingin melihatnya lagi. Dan Kotomi merasakan hal yang sama. 

"Sakuta, terima kasih sudah datang," kata Kotomi, menundukkan kepalanya padanya. Dia 
menyeka air mata di bawah kacamatanya. 

"Itu keren. Saya perlu mengambil nasi dan kecap di toko dalam perjalanan kembali. " 

"Saya senang membantu membawa!" 

Dia setengah bercanda, tetapi Kotomi cenderung menganggapnya serius. 

Pada saat mereka kembali ke apartemen, masing-masing membawa sekantong belanjaan, 
jam menunjukkan pukul 11:10. Mereka membawa Kotomi ke ruang tamu dan menaruh teh 
di depannya. 

Sakuta berganti pakaian di kamar tidurnya dan kemudian pergi ke dapur untuk 
menyiapkan makan siang. Kentang, wortel, bawang---ini bisa jadi kari atau rebusan. 
Kotomi melihatnya dan menawarkan bantuan. 

"Kamu teman! Duduk." 

"Biarkan aku membantu." 

Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa lagi, Kotomi mulai mencuci tangannya. Jika dia 
termotivasi, tampaknya konyol untuk berdebat. 

Dia menyuruhnya mulai mengupas. 

Kaede biasanya tidak pernah membantu, tetapi dia tidak bisa hanya duduk di sana 
menonton. Mereka akhirnya membuat kari bersama seperti itu adalah kelas ec rumah. 

Produk jadi pasti memiliki berbagai ukuran dan tekstur sayuran.Mereka tidak punya waktu 
untuk membiarkannya mendidih, jadi rouxnya agak encer. Tapi anehnya bagus meskipun 
begitu. 

"Ka, ini enak sekali." 

"Mm, aku tahu!" 

Gadis-gadis itu sangat bangga dengan pekerjaan mereka. 



"Kami mungkin membuat terlalu banyak, meskipun ..." 

Kotomi melirik panci di atas kompor. 

"Cukup untuk tiga hari bahkan kita memakannya untuk tiga kali makan." 

"Itu bagus, tapi tidak terlalu bagus," kata Kaede, dengan cepat merevisi pendapatnya ke 
bawah. 

"Aku akan membuat Mai dan Toyohama datang untuk membantu." 

Jika dia memberi tahu mereka bahwa Kaede berhasil, mereka akan sangat senang untuk 
bergabung. Mai mungkin akan memarahinya karena menggunakan saudara perempuannya 
sebagai alasan, tapi itu hanya membunuh dua---mungkin tiga!---burung dengan satu batu. 
Mereka benar-benar harus mengadakan pesta kari setelah kelulusan besok. 

Setelah makan siang selesai, Sakuta menangani pembersihan. Saat dia mencuci piring, 
gadis-gadis itu duduk di kotatsu , melihat laptopnya. 

Dari penggalan percakapan yang dia tangkap, mereka membicarakan tentang SMA. Kaede 
menunjukkan Kotomi beranda untuk sekolah pembelajaran jarak jauh yang dia minati. 

Kaede jelas sangat khawatir tentang bagaimana reaksi Kotomi. "Wow, sekolah ini benar-
benar menawarkan banyak mata pelajaran!" Kotomi berkata, terdengar sangat terkesan. 
Dan itu cukup melonggarkan Kaede untuk memberitahunya semua tentang apa yang dia 
dapatkan dari pertemuannya dengan Uzuki Hirokawa. 

"Itu benar-benar sesuatu." 

"Ya, mereka punya begitu banyak pilihan---" 

"Tidak, maksudku kamu, Kae." 

"Hah?" 

"Aku tidak memilih sekolahku seperti ini. Saya tidak menelitinya atau apa pun. Guru saya 
baru saja berkata, 'Dengan nilai Anda, Anda harus mempertimbangkan yang ini' dan saya 
hanya melakukannya. Kamu jauh lebih mandiri." 

Kaede tidak mengharapkan pujian ini dan menjadi merah padam, tetapi bahkan dari dapur, 
dia bisa tahu dia menggelitik merah jambu. 

Sakuta berpikir Kotomi datang pada saat ini adalah langkah yang tepat. Hal itu membuat 
layar Kaede terpojok tepat saat dia akhirnya mulai bergerak maju. 

Setelah selesai mandi, Sakuta kembali ke kamarnya untuk berganti pakaian lagi. Dia 
memiliki shift mulai pukul tiga. 



Dia menjulurkan kepalanya ke ruang tamu saat keluar dan menemukan Kaede dan Kotomi 
masih di kotatsu bersama. Masih menatap layar laptop. Tapi mereka sekarang menonton 
video kambing menjerit atau kucing yang ingin duduk di atas TV. Kotomi menangkap 
Kaede di video viral terbaru. 

"Oh, yang ini juga sangat besar sekarang." 

Kotomi mengklik bilah pencarian dan memuat situs video lain. 

Saat Sakuta mengintip dari balik bahu mereka, dia menangkap nama poster itu: Touko 
Kirishima. 

"Touko Kirishima?" Kaede berkata, membacanya dengan keras. 

"Mm. Visual yang sangat cantik, dan lagunya juga bagus." 

Kotomi mengklik tombol putar, dan visual trippy disertai dengan musik yang menyayat 
hati. 

Itu adalah lagu dan video yang berbeda dari yang Mai tunjukkan padanya. Jika Kotomi 
mengetahuinya, karya gadis itu pasti sangat populer. 

"Aku berangkat kerja," katanya. 

"Oh, benar. Selamat bersenang-senang, "kata Kotomi, melihat ke belakang. 

"Kano, pastikan kamu pulang sebelum gelap." 

"Aku berencana untuk." 

"Sakuta, sebaiknya kamu pergi." 

Kotomi menundukkan kepalanya, dan Kaede memberinya lambaian. Dia pindah ke pintu 
dan memakai sepatunya ketika telepon berdering. Telepon rumah mereka. 

Dia berbalik dan menemukan Kaede keluar dari kotatsu , di depan telepon. Mengintip layar 
dari satu langkah terlalu jauh ke belakang. 

Mereka tahu nomor itu. 

"MS. Miwako, kan?" Kaede berkata, memeriksanya. 

"Ya," katanya, meraih penerima. Sebelum dia bisa... 

"Bolehkah aku menjawab?" tanya Kaede. 

"Selama itu bukan Mai, kamu bisa mengambilnya untuk siapa pun yang kamu mau." 



Dia menarik tangannya, memberikan kamarnya. Kaede melangkah lebih dekat, mengambil 
napas dalam-dalam, dan mengambil gagang telepon. 

"H-halo? Azusagawa berbicara." Suaranya pecah pada suku kata pertama. Setelah beberapa 
saat, dia melanjutkan, "Ya, ini Kaede. Dia ada di sini, tapi... itu nomormu, jadi kupikir... Ya." 

Dia sepertinya berbicara dengan baik. 

"Oke. Benar..." 

Dia tidak bisa mendengar akhir cerita Miwako, jadi dia tidak tahu tentang apa ini. 

"Hah? aku lulus ?" 

Ini hanya membuat kejutan Kaede semakin mengejutkan baginya. Kotomi mengawasinya 
dari kotatsu dan tampak sama terkejutnya. Matanya bertemu dengan Sakuta, bertukar 
tatapan bingung. 

Tapi Kaede baru saja mengatakan lulus . 

Lulus apa? 

Atau siapa...? 

Dia tersesat. 

Kaede hanya mengatakan "Oke...oke..." berulang-ulang. Sepertinya emosinya belum pulih. 
Pikirannya jelas berada di tempat lain. 

"Ka...?" Kotomi menelepon. 

"Kaede?" tanya Sakuta. 

"Meneruskanmu ke Sakuta," Kaede mencicit, dan dia menyerahkan telepon padanya. 

Tidak diragukan lagi akan lebih cepat untuk berbicara dengan Miwako secara langsung. 

"Ini Sakuta. Nona Tomobe?" 

"Oh, Sakuta... kau butuh aku untuk mengejarmu?" 

Dia mendengar pertanyaan dalam suaranya. 

"Ya silahkan." 

"Versi pendek..." 

"Ya?" 



"Kaede masuk ke Minegahara." 

"......" 

"Dia meninggal." 

"Hng?" 

Dia membuat suara yang sangat aneh. 

Dia tidak bisa mempercayai telinganya. 

Kaede lulus. 

Di Minegahara. 

"Bagaimana?" dia bertanya, menyuarakan pertanyaan pertama yang muncul di benaknya. 

"Cukup sederhana, sungguh. Mereka baru saja masuk di bawah kuota." 

"Saya pikir itu seharusnya menjadi kompetitif?" 

Bahkan jika persentase cutoff sebenarnya lebih rendah dari yang diharapkan, sepertinya 
jumlah pelamar tidak akan di bawah jumlah slot yang tersedia. Mai Sakurajima yang 
terkenal pergi ke sana, jadi sekolah itu sendiri cukup terkenal... 

"Pemohon awal sebenarnya dua kali lipat dari jumlah itu." 

"Lalu apa yang terjadi?" 

"Semua orang menyadari bahwa mereka hanya memiliki kesempatan lima puluh lima 
puluh untuk masuk, jadi banyak orang mengubah sekolah target mereka. Lebih dari 
sebelumnya. Rupanya, desas-desus menyebar liar di media sosial, kepanikan tentang 
bagaimana tidak mungkin bagi siapa pun untuk masuk. " 

"...Betulkah." 

Semua orang terjebak dalam gagasan bahwa mereka akan berada dalam masalah jika 
mereka tidak beralih. Gagasan itu memangsa saraf mereka yang sudah mentah. 

"Tapi bagaimanapun dia melakukannya, Kaede ikut." 

"Oke." 

"Tetapi Anda memerlukan tiketnya untuk menerima pemberitahuan resmi. Apakah kamu 
masih memilikinya?" 

"Aku harus memeriksanya dengan Kaede." 



Dia belum melihatnya sejak hari ujian. Ketika dia mengambil barang-barangnya untuknya. 

"Ada banyak dokumen, jadi setelah Anda mengetahui apa yang ingin Anda lakukan, 
hubungi." 

"Oke. Aku akan berbicara panjang dengannya." 

"Silakan lakukan. Selamat tinggal." 

"Selamat tinggal." 

"Oh tunggu..." 

"Apa?" 

"Selamat." 

"Bukan aku yang lulus." 

"Aku sudah memberi tahu Kaede." 

Dan dengan itu, Miwako menutup telepon. 

Kata-katanya tergantung di kepalanya. Kehangatan saat dia mengatakan "Selamat." Dia 
tidak terbiasa memiliki anggota keluarga dengan apa pun untuk dirayakan, dan itu terasa 
aneh. Tapi itu sangat disambut justru karena itu bukan perbuatannya . 

Kata-kata bisa melakukan itu. Rasanya seperti penemuan baru. 

Dia meletakkan telepon dan berbalik perlahan. 

Kaede menatap tepat ke arahnya. Tatapannya mengirim pesan yang kuat. Dia tahu apa 
yang dia inginkan. 

Dia tidak perlu bertanya. 

Tapi dia masih membuka mulutnya untuk berbicara. "Sakuta, aku..." 

Dan apa yang dia katakan selanjutnya persis seperti yang dia harapkan. 
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Sakuta sudah berlari di belakang, jadi dia meninggalkan gagasan untuk bergegas bekerja 
dan menelepon restoran. Dia menjelaskan apa yang terjadi dan mendapat izin untuk 
menunda mulainya satu jam. Dengan itu diurus, dia menelepon ayahnya. 

Pilihan Kaede jelas, tapi ini adalah masa depannya, jadi yang terbaik adalah memanggil 
ayah mereka. Dia ingin ditanya. 



Ayahnya segera mengangkat, tetapi sebelum Sakuta bahkan bisa mengucapkan sepatah 
kata pun, dia bertanya, "Masalah kuota?" 

Dia pasti lebih terpaku pada hal itu daripada Sakuta dan memperhatikan berita 
penerimaan prefektur. 

"MS. Tomobe menelepon. Katanya kita harus cepat mengambil keputusan dan mulai 
mengurus dokumennya." 

"Saya pikir saya akan menelepon tentang itu malam ini." 

"Bisakah kamu mampir besok?" 

"Oke. Di malam hari, setelah aku melihat ibumu di rumah sakit." 

"Kalau begitu, saya akan memberi tahu Ms. Tomobe bahwa kami akan mendapatkan 
jawabannya hari Senin." 

"Oke. Aku akan membiarkanmu menanganinya." 

"Saya mengatakan kepadanya bahwa saya akan terus memperbaruinya." 

"Bagus, kamu lakukan itu." 

Suara ayahnya rendah. Sinyal itu sendiri baik-baik saja; dia sengaja diam. Itu memperjelas 
di mana dia---rumah sakit ibu mereka. 

Sarafnya telah memburuk setelah semuanya dengan Kaede. Dia tidak ingin dia mendengar 
ini. 

"Sampai jumpa besok," kata Sakuta, mengira detailnya bisa menunggu. 

Dia menutup telepon dan menelepon Miwako kembali untuk memberi tahu bahwa mereka 
akan membicarakan detailnya besok dengan ayah mereka dan menelepon lagi pada hari 
Senin. 

Ketika dia akhirnya meletakkan telepon, itu pukul tiga tiga puluh. 

Karena shiftnya sekarang dimulai pukul empat, masih terlalu dini untuk pergi. Dia akhirnya 
minum teh dan beberapa kue yang dibawa Kotomi bersamanya. 

"Terima kasih," katanya, menghabiskan teh terakhirnya. "Oke, kali ini aku benar-benar 
akan bekerja." 

Dia mengupas dirinya keluar dari bawah kotatsu . 

"Oh, kalau begitu aku akan berjalan denganmu," kata Kotomi, juga bangkit. "Ibu bilang aku 
tidak boleh melewatkan sambutanku." 



"Kamu tidak akan!" Kata Kaede, jelas tidak siap untuk berpisah. 

Tapi Kotomi tinggal di pinggiran kota Yokohama---dua puluh menit di Jalur Tokaido dari 
Stasiun Fujisawa, tapi kemudian dia harus naik kereta lain menuju pedalaman, jadi seluruh 
perjalanan memakan waktu sekitar satu jam. Kembali bukanlah prestasi kecil. 

"Mari kita tidurkan dia saat dia berkunjung lagi nanti," saran Sakuta. 

Kaede mengangguk. "Saya akan mengirim email kepada Anda!" dia berkata. 

Dan melihat mereka pergi di pintu. 

Sakuta dan Kotomi menuju stasiun. Saat itu hampir jam empat, danmatahari turun menuju 
cakrawala. Seminggu yang lalu, dinginnya malam sudah terasa di udara, tapi sekarang sinar 
matahari terasa hampir hangat. 

Besok adalah 1 Maret. Sudah saatnya dunia menyerah pada musim dingin ini. 

Ketika mereka mencapai hambatan utama, mereka tertangkap oleh lampu merah. 

"Kae benar-benar sesuatu," kata Kotomi. 

"Ya?" 

"Sangat dewasa." 

"Apakah dia...?" 

Dia tidak tahu apa yang dia maksud dengan itu. 

"Memilih sekolahnya sendiri. Lagi." 

"Oh, masalah Minegahara?" 

Dia akhirnya menangkapnya. 

Kaede menatap lurus ke arahnya, sangat yakin. 

"Sakuta, aku tidak akan pergi ke Minegahara. Aku akan mencari sekolah yang ingin 
kumasuki." 

"Jika itu saya, saya pikir saya akan mengambil kesempatan untuk pergi ke sekolah normal." 

"Karena melakukan apa yang dilakukan semua orang lebih baik?" 

"Ya." 

"Kaede kebetulan bertemu orang yang tepat." 



Dia baru saja mengenal seseorang yang bisa diajak bicara tentang pembelajaran jarak jauh. 
Dan orang itu adalah Uzuki Hirokawa adalah kuncinya. Ibu Uzuki sepertinya memainkan 
peran yang sama besarnya. 

"Tapi poin diambil. Dia mengambil apa yang dia pelajari dan melakukannya dengan baik." 

"Pastikan kamu mengatakan itu padanya. Dia akan senang." 

"Eh. Itu hanya akan masuk ke kepalanya. " 

"Kalau begitu aku akan membagikannya untukmu." 

Dia melirik ke arahnya, dan dia sudah mengeluarkan ponselnya. Dia melihat jari-jarinya 
menari di layar. 

"Saya baru saja mengirim email kepadanya," katanya, sebelum dia bisa menghentikannya. 
"Oh, dan dia menjawab." 

"Ya?" 

Kotomi membacanya dan tertawa. 

"'Kalau begitu dia pasti penipu.'" 

Dia menunjukkan padanya layar sebagai bukti. 

"Kaede menjadi sangat cerdas akhir-akhir ini." 

Mungkin itu adalah dia tumbuh dan menjadi lebih dewasa. 

Lampu berubah menjadi hijau, dan mereka mulai berjalan lagi. 

Di sisa perjalanan, mereka membicarakan pekerjaan Sakuta. Kotomi sedang berpikir untuk 
mendapatkannya sendiri di sekolah menengah. Dia adalah anak yang cerdas dan mungkin 
akan baik-baik saja di mana pun dia bekerja. 

Mereka sampai di stasiun, dan dia melihatnya di gerbang. 

Dia menundukkan kepalanya, mengetuk pass keretanya, dan melewatinya. Kemudian dia 
berbalik. 

"Aku akan datang menginap selama liburan musim semi," katanya sambil tersenyum dan 
melambai. 

Sakuta mengangkat tangan sebagai tanggapan, dan dia berlari ke peron. 

Ketika dia tidak terlihat, dia berbalik ke arah restoran tempat dia bekerja. 



"Apakah itu akan membuat Mai marah...?" 

Apakah memiliki teman saudara perempuan tidur di atas verboten atau tidak? Agak sulit 
untuk mengatakan di mana garis itu berada. 

Karena mereka membiarkan dia menunda shiftnya satu jam, dia menganggap pekerjaan itu 
lebih serius dari biasanya. Dengan cepat mengaduk-aduk meja yang kosong dan 
mengatakan "Aku akan mengambilnya" secara proaktif ketika dia melihat seseorang di 
kasir---memberi tahu manajernya . 

Setelah beberapa saat, ada lebih banyak meja kosong daripada tidak. Waktu minum teh 
sudah berakhir, tapi jam makan malam belum dimulai. 

Sakuta sedang menyeka meja kosong ketika manajer memanggil, "Sakuta, istirahatlah 
sekarang." 

"Anda yakin? Aku terlambat satu jam." 

"Kunimi sudah ada di sini, jadi kamu baik-baik saja. Eh, tapi buat tiga puluh. Pada saat itu, 
itu akan terisi. " 

"Itu bekerja." 

Dia tidak akan menolak istirahat. 

Dia menuju ke bagian belakang toko, di mana dia membantu dirinya sendiri dengan 
minuman staf. 

"Sakuta," panggil seseorang. Dia tahu itu Yuuma Kunimi tanpa melihat. 

"Apa?" 

"Belok ke sini." 

"Mengapa?" 

Dengan enggan berbalik, dia menemukan Yuuma memegang nampan dengan parfait 
cokelat di atasnya. 

"Apakah itu untukku? Aku lebih suka burger." 

"Ada yang manis di meja enam," kata Yuuma, mendorong nampan ke tangannya. 

"Mai?" Dia bertanya. 

Tapi Yuuma hanya berkata, "Lihat saja nanti." Kemudian bel berbunyi---pelanggan yang 
mencoba memesan. "Yang akan datang!" dia memanggil, dan dia pindah. 



Yuuma mungkin tidak akan menggunakan cutie dengan Mai. Cantik atau cantik mungkin---
deskriptor itu lebih cocok untuknya. 

Tidak ada gunanya hanya berdiri sambil memegang parfait, dan dia penasaran , jadi dia 
menuju ke meja yang dimaksud. 

Meja enam memiliki seorang gadis berseragam SMP, sendirian di stan yang diperuntukkan 
bagi empat orang. 

Ketika dia melihat Sakuta datang, wajahnya bersinar. 

"Oh, Sakuta!" jeritnya, suaranya bergema di seluruh ruangan. 

Itu Shouko Makinohara. 

Dia meletakkan parfait di depannya. 

"Parfait cokelatmu," katanya. 

"Wow!" katanya, matanya berkilauan. 

Dia duduk di seberangnya. "Ada apa?" 

"Apakah kamu punya waktu?" dia bertanya, mencari wajahnya. 

"Aku sebenarnya sedang istirahat." 

"Oh, apakah aku mengganggu?" 

 





 



Namun, matanya sudah kembali ke makanan penutup. 

"Kita bisa bicara sambil makan." 

"Oke!" 

Dia meraih sendoknya, memastikan dia memiliki es krim, krim kocok, dan cokelat di 
atasnya, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kebahagiaan menyebar ke setiap inci 
wajahnya. Secara keseluruhan, dia tampak seperti gambaran kesehatan. Operasi 
transplantasi jantungnya akhirnya memungkinkan hal itu. 

"Kamu terlihat baik." 

"Operasinya setahun yang lalu." 

Dia menepuk dadanya, tampak bangga. 

"Ini semua Mai! Film itu benar-benar menakjubkan." 

"Itu benar-benar membuat gelombang." 

Film ini adalah salah satu film buatan Mai di SMP. Itu dirilis tepat sebelum hiatusnya dan 
terbukti menjadi hit besar yang menyentak air mata. 

Mai benar-benar telah berperan sebagai seorang gadis dengan masalah jantung yang 
berharap untuk donor jantung tetapi hanya memiliki beberapa bulan lagi untuk hidup. Itu 
adalah kondisi yang sama persis dengan yang dimiliki Shouko. 

"Para dokter mengatakan daftar donor terdaftar meroket setelah film itu keluar." 

"Sangat baik." 

"Apakah menurutmu Mai mengingatku?" 

"Tidak. Seperti saya, dia tidak ingat apa-apa sampai kami dalam perjalanan kembali dari 
kunjungan kuil Tahun Baru. Saat kami bertemu denganmu di pantai di Shichirigahama." 

"Lalu kenapa dia mengambil peran itu? Sebelum mengulang, dia memilih film yang 
berbeda, kan?" 

Yang itu juga sukses besar---tapi itu film horor. 

"Dia berkata ketika naskahnya datang, dia merasa terdorong untuk melakukannya. Tidak 
tahu mengapa. Hanya tahu dia harus mengambil bagian." 

Dan Shouko mengerti mengapa tanpa dia mengatakannya dengan keras. Itu adalah 
perasaan yang dimiliki Sakuta. 



"Saya juga mengalami hal yang sama. Saya tidak ingat apa-apa, tetapi perasaan itu tetap 
ada. Perasaan samar-samar saya melupakan sesuatu yang penting, bahwa ada sesuatu yang 
harus saya lakukan." 

Dalam kasusnya, dia mengatasi perasaan gelisah itu dengan berulang kali memberikan 
sumbangan kecil. Dia tidak ingat persis kapan dia mulai melakukan itu, tetapi setiap kali 
dia berlari melintasi acara amal, dia membuang semua kembalian yang dia miliki. Tidak 
pernah merasa perlu untuk berhenti. Dia masih melakukannya, dengan sadar terus 
berlatih. 

Dia tidak berpikir beberapa ratus yen akan benar-benar menyelamatkan siapa pun. Dia 
tidak memiliki siapa pun di dekatnya yang sangat membutuhkan penyelamatan. Tapi 
terkadang banyak hal kecil bisa membuat perbedaan. 

Shouko berada di sini di depannya, dengan senang hati melahap parfaitnya? Itu 
membuktikannya. Dia tidak bisa menyelamatkannya---tetapi orang lain telah memasukkan 
nama mereka ke dalam daftar donor dan memberinya masa depan. 

"Jadi apa yang membawamu ke sini hari ini?" 

Shouko mengeluarkan sendok dari mulutnya. 

"Sakuta, pernahkah kamu mendengar tentang ini?" dia bertanya, mengeluarkan ponselnya 
dan menunjukkan layar padanya. Di atasnya ada video musik---yang diposting dengan 
nama Touko Kirishima. 

"Teman kakak perempuanku membicarakannya sebelumnya." 

"Kamu tidak pernah mengecewakan." 

"Bagaimana?" 

"Takdir memujamu." 

"Tidak bisa mengatakan saya menghargai kasih sayang dari konsep abstrak." 

Dia lebih suka pemujaan yang lebih hangat, hal-hal yang lebih lembut. 

"Tapi bagaimana dengan video ini?" 

Shouko tidak akan hanya berbasa-basi. 

"Sesuatu di sini menggangguku." 

Nada suaranya tidak berubah, tetapi ada kilatan serius di matanya. 

"Secara khusus?" katanya penasaran. 



"Aku ingat semuanya ." 

"......" 

"Kamu dan Mai mungkin tidak, tapi aku selalu melakukannya. Saya memiliki beberapa 
versi masa depan saya yang berbeda di sini. Itu termasuk semua yang mereka ketahui." 

Itu termasuk Shouko yang telah menerima hati Sakuta danorang yang memiliki Mai. 
Kemungkinan Shouko masa depan lainnya yang bahkan tidak dia ketahui. 

"Mm, aku tahu itu." 

"Tapi bukan ini." 

"Bukan...?" 

"Tidak ada kenangan masa depan saya yang memiliki video Touko Kirishima di dalamnya." 

"......" 

Shouko menjadi lebih serius pada detik, tapi bukan itu yang membuatnya terdiam. Hanya 
butuh beberapa saat baginya untuk menyelaraskan kata-katanya dengan pengalamannya 
sendiri. 

"Ah, aku mengerti kamu sekarang." 

"Ya." 

Dia bisa melihat mengapa dia tidak bercanda. Jika tidak ada Shouko di masa depan yang 
pernah melihat video musik Touko Kirishima, maka...dia mungkin pernah ada tetapi tentu 
saja tidak menjadi sepopuler dia sekarang. Sesuatu yang baru sedang terjadi. Yang berarti... 

"Efek kupu-kupu? Anda khawatir bahwa apa yang telah Anda lakukan telah mengubah 
masa depan?" 

"Dan kau adalah kaki tanganku." 

Shouko memasukkan suapan terakhir parfait ke dalam mulutnya. Dia akhirnya bercanda 
lagi. 

"Kurasa kamu tidak perlu khawatir tentang itu, Makinohara." 

"Karena meskipun aku benar, dan aku memang mengubah hidup orang lain---itu masalah 
mereka ?" 

Itu pasti terdengar seperti sesuatu yang akan dia katakan. Dan seringai di wajahnya 
tampak seperti anak kecil yang baru saja melakukan lelucon tanpa cela. Kekanak-kanakan, 
tetapi pandangan yang sering digunakan Shouko yang lebih tua . 



"Ya. Saya tidak terlalu baik sehingga saya harus khawatir tentang orang-orang yang bahkan 
belum pernah saya temui." 

"Kata pria yang memasukkan uang receh ke setiap kotak koleksi yang dilihatnya. Anda 
memiliki berhektar-hektar kebaikan yang tidak disadari." 

"Aku hanya tidak bisa memikirkan cara lain untuk membantumu." 

Dan dia mempertahankannya sebagai cara untuk membayar kembali dunia karena telah 
menyelamatkannya. Membayar kembali bukan orang tertentu, hanya ... niat baik umum 
yang ada, di suatu tempat di luar sana. 

"Bagaimanapun, kecuali ada yang benar-benar dalam masalah , kita bisa membiarkannya. 
Jika ada orang yang mendapat manfaat dari masa depan yang berubah...yah, saya tidak 
akan keberatan sedikit pun hal itu akan terjadi." 

Paling tidak, popularitas Touko Kirishima tampak seperti sesuatu yang positif. 

Tapi leluconnya hanya menimbulkan sedikit senyuman. 

"Saya pikir Anda punya hal yang lebih baik untuk dilakukan daripada khawatir tentang 
orang asing," katanya. 

Dia melakukanya. 

Sesuatu yang jauh lebih penting. 

Sesuatu yang hanya bisa dilakukan Shouko. 

Dia menatap matanya tepat, dan dia tersenyum. Mengetahui apa yang dia maksud. 

"Saya harus menikmati hidup dengan segala cara yang tidak bisa saya lakukan." 

"Tepat." 

"Saya berjanji saya. Maksudku, aku tidak pernah bisa makan parfait cokelat sebelumnya." 

"Hal kecil seperti itu." 

"Dan rahasia kebahagiaan sejati adalah menikmati hal-hal kecil." 

Itu adalah hal yang sangat besar-Shouko untuk dikatakan, dan dia menyeringai penuh 
kemenangan. 

"Oh ya, itu benar," katanya sambil mengangguk. Dia melirik ke arah jam. Hanya lima menit 
tersisa. "Hanya itu yang ingin kamu katakan?" 

Itu pasti terdengar seperti dia sudah selesai. Tetapi... 



"Sebenarnya, ada satu hal lagi," kata Shouko. "Alasan sebenarnya aku datang menemuimu 
hari ini." 

Dia menatapnya, tampak sedikit tersesat. Sesuatu yang sulit untuk keluar? Kata-katanya 
selanjutnya menunjukkan alasannya. 

"Aku akan pindah." 

Tidak butuh banyak waktu untuk memahami konsep yang sederhana. 

"Kapan? Di mana?" 

Sakuta langsung tahu apa yang harus ditanyakan. 

"Besok, penerbangan pukul sepuluh pagi ...ke Okinawa." 

"Itu tiba-tiba." 

Yah, itu untuknya. Mungkin tidak untuknya. 

"Cuaca hangat tidak terlalu membebani saya," katanya, tampak lebih santai. 

"Sekolah?" 

"Aku masih ada kelas SMP...tapi kita akan menggunakan bulan Maret untuk menetap, dan 
aku akan kembali bersekolah di tahun baru." 

"Oh." 

"Mai merahasiakannya, kalau begitu?" 

"Hah?" 

"Saya mengiriminya surat minggu lalu. Peringatan tingkat lanjut." 

"Ya?" 

"Dan aku memintanya untuk menjagamu." 

"Dan dia menjawab?" 

"Itu datang pagi ini." 

Dia mengeluarkan amplop biru dari tasnya. 

Bagi Sakuta, ini adalah cinta pertamanya dan cintanya saat ini, dan dia tidak begitu yakin 
ingin tahu apa yang mereka bicarakan. 



Tapi dia merasa tidak bertanya akan membuat perpisahan ini semakin buruk. 

"Apa yang dia katakan?" 

"Ketika kita sudah menetap, dia akan membawamu ke bawah untuk hang out." 

"Oh." 

"Mm." 

"Ke Okinawa... Kedengarannya bagus." 

"Saya akan menulis surat kepada Anda setelah saya mendapatkan posisi saya." 

"Menantikannya. Jika Anda mengambil gambar yang bagus, kirimkan bersama. " 

"Saya pasti akan menyertakan beberapa foto baju renang yang menyebabkan mimisan." 

"Anda harus menunggu setidaknya tiga tahun untuk itu." 

"Lalu aku mengambilnya. Mulailah pertarungan besar dengan Mai saat Anda tidak 
mengharapkannya." 

"Tak sabar menunggu." 

"Bagus." 

Shouko memberinya senyum terbaiknya. Itu menyilaukan. Dan Sakuta melakukan yang 
terbaik untuk mengingatnya. 

Okinawa berjarak penerbangan singkat. Itu adalah bagian dari Jepang, jauh lebih mudah 
diakses daripada masa lalu atau masa depan. 

Tapi itu akan lama sebelum dia melihat Shouko tersenyum lagi. 

Dan dia akan merindukan itu. Jelas sekali. Tapi dia tidak mengatakannya. Shouko telah 
menaklukkan kondisinya dan memiliki seluruh hidupnya di depannya. Pindah adalah 
langkah pertama untuk itu. Jadi... 

"Makinohara." 

"Ya?" 

"Keluar sana dan pukul mereka sampai mati." 

Dia mengulurkan tangan. 

"Aku akan melakukannya," katanya, melingkarkan tangan kecilnya di sekelilingnya. 
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Sebuah pesawat terbang melintasi langit biru jernih. 

Langit di atas lautan. 

Di atas cakrawala. 

Dari sini, penerbangan pesawat tampak tanpa suara. 

Di pantai di Shichirigahama, Sakuta hanya bisa mendengar angin dan ombak. 

"Makinohara seharusnya sudah berada di Okinawa sekarang." 

Kemarin di restoran, Shouko mengatakan penerbangannya jam sepuluh. Dia tidak 
membawa arloji, jadi dia tidak yakin jam berapa sekarang, tapi dilihat dari suara gemuruh 
di perutnya, mungkin hampir jam satu. 

Hari ini, Sakuta datang ke upacara kelulusan Minegahara---yang dimulai bersamaan 
dengan keberangkatannya. Itu adalah tugas siswa yang tersisa untuk melihat tahun ketiga 
keluar. 

Upacara berjalan lancar dan selesai sesuai jadwal---tepat sebelum tengah hari. 

Ada fase penggilingan yang panjang sebelum mereka mendapat lampu hijau untuk pergi; 
ketika seorang guru akhirnya menyuruh mereka untuk bubar, waktu sudah menunjukkan 
pukul setengah dua belas. 

Sakuta telah meninggalkan sekolah, tetapi alih-alih pulang, dia turun ke pantai. 

Tidak menikmati sentimentalitas upacara atau apa pun --- dia masih memiliki satu tahun 
penuh di sekolah menengah di depannya. Dan tidak memiliki keterikatan yang cukup 
dengan sekolah untuk merasakan apa pun sejak awal. Belum. 

Mai telah lulus, tapi itu sepertinya bukan masalah besar. Paling-paling, dia terbangun dan 
berkata, "Hari terakhir melihatnya berseragam!" 

Tidak, dia turun ke pantai karena, di kereta menuju sekolah, Mai mengatakan mereka harus 
bertemu di sini setelah selesai. 

Dan Mai belum datang. 

Saat dia menunggu, pesawat semakin kecil. Membawa seseorang ke sisi lain langit. 

Shouko tidak ada di pesawat ini , tapi dia mengawasinya sampai jejak uapnya memudar. 

Setelah semua itu hilang, dia mengamati laut dengan panjang, dari kanan ke kiri. 



Di sinilah dia bertemu Shouko. 

Dia versi yang lebih tua saat itu. 

Beberapa tahun lagi, dan "Makinohara" akan menjadi usia "Shouko". Dia hanya harus 
menunggu, dan dia bisa melihatnya lagi. 

Ide itu menurut dia lucu, dan dia mulai tertawa. 

Tertawa dan waktu yang baik. Perasaan hangat. 

Dia merasa seperti mereka akan melihat kembali semua yang telah mereka lalui dan 
menertawakan betapa gilanya semua itu. Itu adalah masa depan yang layak dinanti. 

Bahkan ketika pikiran itu terlintas di benaknya, dia mendengar langkah kaki di pasir di 
belakangnya. 

Dia berharap itu Mai, tetapi langkahnya terlalu ringan, jarak di antara mereka terlalu 
pendek. Dia masih mengerutkan kening tentang itu ketika sudut matanya menangkap 
sosok kecil. 

Seorang gadis kecil dengan ransel kulit merah, menyelinap melewatinya. Syal merah 
tertinggal di belakang. 

Dia turun ke ombak, berdiri tepat di luar jangkauan ombak. 

Indah, lurus sempurna, rambut hitam sebahu. Ransel itu tampak baru, tanpa goresan atau 
noda di atasnya. 

Dia mungkin berusia enam atau tujuh tahun. 

Sakuta tidak mengenalnya. 

Tapi dia melihat sekilas wajahnya di profil, dan itu tampak seperti yang dimiliki Mai 
sebagai aktris cilik. 

Dan kesadaran itu terasa sangat salah. Perasaan déjà vu yang kuat. 

Hal persis ini pernah terjadi padanya sebelumnya. 

Atau lebih tepatnya, dia memimpikannya. 

Tapi ini bukan mimpi. 

Itu nyata. 

Jadi apa ini ? 



Kepalanya dipenuhi pertanyaan. 

Dan berharap mendapat jawaban, dia memanggil, "Mai?" 

Gadis itu berbalik, rambutnya bergoyang. 

Tatapan defensif di matanya. Dia melihat ke arah Sakuta. 

"Siapa Anda, Tuan?" dia bertanya, nadanya cerah dan kekanak-kanakan. 

Hal yang sama yang dia katakan dalam mimpi. 

 



Volume 8 Chapter 5 

kata penutup 
Plot baru berjalan. 

Produksi anime bergerak. 

Nantikan volume baru dan lebih banyak berita. 

Saya ingin menyampaikan terima kasih khusus kepada semua siswa dan anggota fakultas 
sekolah menengah atas yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya miliki saat 
menulis ini. 

Keji Mizoguchi, Araki dari editorial, Fujiwara, Kurokawa, Kurosaki---kalian semua sangat 
membantu. 

Saya harap kita semua akan bertemu lagi lain kali, di Volume 9. 

Hajime Kamoshida 
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