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Hei, ayo ciuman ? 

Kata gadis yang seharusnya menjadi siswa sekolah menengah, tetapi setelah dua tahun 
telah menjadi siswa sekolah menengah. 

Singkatnya, apa yang terjadi pada Bumi hijau kecil ini? 
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Volume 3 Chapter 1 Revisi - Keajaiban 
Datang Untuk Disebut Keajaiban 
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Sakuta bermimpi hari itu. Dia memimpikan hari-hari berlalu ... meskipun itu sebenarnya 
hanya sekitar dua tahun di masa lalu. 

Dia bermimpi ketika dia berada di tahun ketiga sekolah menengahnya, waktu sepuluh hari 
setelah tiga sayatan misterius telah diukir di dadanya dan dia telah dibawa ke rumah sakit 
berlumuran darah ... Sakuta telah bosan melihat dokter. wajah bermasalah dan 
meninggalkan rumah sakit sebelum naik kereta dari stasiun terdekat. 

Dia tidak peduli ke mana perginya dan memutuskan untuk pergi ke laut karena acara TV 
yang telah dia tonton untuk menghabiskan waktu sehari sebelumnya memiliki karakter 
yang memandang ke laut dengan ekspresi melankolis. Tampaknya tempat yang pas untuk 
pergi dengan berada di lesu. 

Begitulah caranya dia datang ke pantai Shichirigahama dan berjalan melalui suara ombak 
yang sangat keras sampai dia mencapai tepi air. 

Angin laut membawa aroma garam, dan matahari sore terasa menyenangkan di kulitnya. 
Ada jalur menuju matahari di permukaan laut. Apakah suasananya jelas melewati jarak 
yang begitu jauh? Dia bisa dengan jelas melihat cakrawala. 

Dia menatap batas antara laut dan langit untuk sementara waktu dan kemudian 
memperhatikan seseorang di sebelahnya. 

"Tahukah kamu? Jarak dari garis mata seseorang ke cakrawala adalah sekitar empat 
kilometer. " 

Suara itu nyaris tidak ada di sana dan memiliki timbre yang lemah, tetapi ada tujuan keren 
yang terkandung di dalamnya. 

Sakuta tetap diam untuk sementara waktu dan melirik ke sisinya. Berdiri di sana ada 
seorang gadis berseragam SMA, memegang rambutnya ke bawah melawan angin. Dia 
mengenakan blazer krem dan rok biru tua saat dia berdiri tanpa alas kaki di atas pasir. 

Dia tidak mengenali wajahnya, dan tidak tahu namanya. 

Melihat tatapan Sakuta, gadis itu memberikan senyum yang sedikit lucu. Paling tidak, tidak 
ada orang lain di sekitarnya. Dia bisa melihat pasangan tua berjalan-jalan dengan anjing 
mereka, tetapi tidak ada penjelasan lain selain bahwa gadis itu berbicara dengan Sakuta. 

"Apakah orang-orang di sekitar sini semua seperti itu?" Dia bertanya padanya. 

"Hm?" Gadis itu memiringkan kepalanya, tidak mengerti bagian utama dari pertanyaannya. 

"Apakah mereka semua mulai berbicara dengan orang asing entah dari mana?" 
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Daerah itu merupakan tujuan wisata pantai. Enoshima ada di barat, dan Kamakura di 
Timur, jadi mungkin ada budaya bersikap ramah kepada pengunjung untuk membuat 
mereka merasa diterima. 

"Ah, apa aku membuatmu berpikir aku orang yang aneh?" 

"Nggak." 

"Syukurlah," gadis itu menghela nafas lega. 

"Aku pikir kamu menyebalkan." 

"Memanggil gadis sekolah menengah yang tabu," gadis itu cemberut dengan tangan di 
pinggulnya, tampaknya jengkel, "menyebalkan, lumpuh, tidak mampu membaca suasana, 
itu adalah tiga penghinaan besar bagi gadis-gadis sekolah menengah." 

"Kalau begitu, kamu seorang yang kesal," dia merevisi. 

"Dan itu yang keempat." Gadis itu memberikan pandangan yang agak mencela sebelum 
melanjutkan. "Kamu terlihat agak jauh dari rumah, apakah sesuatu yang buruk terjadi?" 

"Tentang sebelumnya," jawab Sakuta, benar-benar mengabaikan pertanyaan yang 
sebenarnya. Mungkin sikap seperti inilah yang seorang gadis yang baru saja dia temui 
mengatakan kepadanya bahwa dia melihat jauh dari rumah. 

"Iya?" 

Meskipun pertanyaannya diabaikan, gadis itu tidak mengerutkan kening dan malah 
tersenyum riang, ekspresinya berubah dari cemberut sebelumnya. 

"Kamu berbicara tentang cakrawala," Sakuta tetap di depannya, masih berkecil hati, 
"apakah itu benar-benar sekitar empat kilometer?" 

"Sangat dekat, bukan?" 

Gadis itu mengambil ranting dari pantai dan menggambar lingkaran di pasir basah. Di atas 
lingkaran itu, dia menambahkan seseorang yang terdiri dari lingkaran dan garis lurus 
sebelum akhirnya menambahkan garis lurus yang menyentuh lingkaran. 

"Jika kamu menggunakan geometri yang kamu pelajari di sekolah menengah, kamu dapat 
dengan mudah menghitung jarak ke cakrawala." 

Dengan menggunakan pantai sebagai papan, gadis itu menulis sebuah persamaan, tetapi 
hanyut oleh gelombang yang kuat. Bingung, dia pindah selangkah lagi ke pantai. 

Sakuta kembali diam dan menatap cakrawala. Tadinya tampak begitu jauh, tetapi sekarang 
tampak sangat dekat. 
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"Sekarang giliranmu untuk menjawab pertanyaanku," katanya. 

Pada saat dia mengatakan itu, Sakuta telah memutuskan untuk mengabaikannya, tetapi 
pada akhirnya, Sakuta akhirnya berbicara kepadanya tentang mengapa dia datang ke laut. 

"AKU..." 

Dia mulai dengan mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki saudara perempuan, 
kemudian mengatakan bahwa saudari itu telah diganggu di sekolah menengah. 

Begitu dia membuka mulutnya, dia tidak bisa berhenti berbicara. Dia berbicara tentang 
saudara perempuannya yang mengalami luka dan memar yang aneh dengan bullying, 
bagaimana dia tidak bisa melakukan apa pun untuk saudara perempuannya yang terluka, 
dan akhirnya, bahkan tentang luka aneh di dadanya sendiri. Akhirnya, dia selesai dengan 
memberitahunya tentang tidak ada yang berjalan dengan baik ... tentang bagaimana dia 
datang ke sini hari ini untuk melepaskan diri dari rasa ketidakberdayaan yang meluas yang 
membebani dirinya. 

Bukan karena dia ingin simpati, dan juga bukan dia yang ingin menghibur. Dia sebenarnya 
berpikir bahwa gadis itu, yang tiba-tiba muncul entah dari mana, akan mundur dan pergi 
begitu dia mendengar. Perasaan jahat itulah yang mendorong Sakuta untuk berbicara. Itu 
sendiri seperti yang dikatakan gadis itu, Sakuta jauh dari rumah. 

"Jadi, itulah yang terjadi." 

 

Anehnya, gadis itu tidak menunjukkan sedikit pun keraguan, bahkan begitu dia selesai 
menceritakan semuanya padanya. Dia tidak memberinya simpati atau mencoba 
menghiburnya. Dia bahkan tidak menyinggung bekas luka di dadanya atau tampaknya 
meragukan bahwa kisah itu adalah kebenaran, dia hanya menawarkan tangan kanannya. 

"Aku Makinohara Shouko, Makinohara Shouko berasal dari Makinohara di 'Area Layanan 
Makinohara', dan Shouko dalam 'seorang anak yang terbang tinggi di langit'. Siapa 
namamu?" Kata gadis itu. 

"Aku ..." Sakuta membuka mulutnya secara refleks, dengan tangkas meraih untuk 
menanggapi jabat tangannya, tetapi sebelum dia bisa memegang tangannya, mimpi itu 
berakhir. 

Tangan Sakuta yang telah bergerak sia-sia dalam mimpinya menyentuh sesuatu. Sensasi 
bulat dan lembut memenuhi tangannya ... 

Dari sana, Sakuta memperhatikan kehangatan tubuh sendiri, kulit yang agak lembab di sisi 
kanan tubuhnya. Kelembutan dan beratnya membawa seorang gadis ke pikiran. 
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Saat pikiran-pikiran ini menari-nari samar-samar di kepalanya, dia merasakan lidah 
menjilat bibirnya. 

Dia perlahan membuka matanya. 

Ada makhluk putih berbulu di depan mata Sakuta, anak kucing berbulu putih yang 
menjilati wajah Sakuta dengan lidahnya yang kasar. 

Ada alasan untuk ini, itu kucing yang datang untuk tinggal di rumah Sakuta dua minggu 
yang lalu ... pada hari terakhir masa sekolah. 

Dia mengambil kucing putih itu dari wajahnya. Namun, dia masih belum bisa bangun. Ada 
si kecil lagi ... yah, memanggilnya si kecil itu tidak benar, makhluk besar lain sedang 
berbaring di seberang Sakuta. 

Dia adalah seekor panda, atau yah, adik perempuannya mengenakan piyama. Dia berusia 
lima belas tahun ini, tetapi kadang-kadang masih merangkak ke tempat tidur Sakuta 
seperti ini. 

Di atas dadanya ada kucing kesayangan keluarga Azusagawa, Nasuno, yang merupakan 
kucing betina betina. Sumber sensasi lembut dan bulat di tangannya rupanya bagian 
belakang kucing dan Sakuta menghela napas lega bahwa dia tidak sengaja meraba-raba 
adiknya. 

Sakuta melepaskan tangannya dari Nasuno dan mencubit hidung Kaede saat bersiul sedikit 
dengan napasnya saat dia tidur. 

"Mgh." Terdengar suara dari tenggorokan Kaede saat dia membuat ekspresi sedih, tetapi 
dia segera membuka mulut dan mempertahankan pasokan oksigennya. Dia 
mempertimbangkan untuk menutup mulutnya juga, tetapi memutuskan itu bukan sesuatu 
yang harus dia lakukan untuk adik perempuannya yang masih remaja. 

"Kaede, bangun," katanya sebaliknya. 

"Ngh? Ah, Onii-chan, selamat pagi, "jawabnya, menahan menguap saat dia menggosok 
matanya. 

"Berapa kali aku harus memberitahumu untuk berhenti merangkak ke tempat tidurku?" 

"Apakah itu karena kamu akan terbangun oleh cinta terlarang?" 

"Tidak, tidak." 

"Tidak apa-apa, aku akan tenggelam ke kedalaman apa pun yang kamu inginkan." 

"Itu hanya karena terlalu panas." 
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Saat ini musim panas, itu adalah tahun ketika kehangatan kulit seseorang sama sekali tidak 
menyenangkan. Jika ada, itu adalah musim di mana Kamu ingin menghindari kontak 
sebanyak mungkin. 

Tentu saja, pacarnya yang lebih tua, Sakurajima Mai, merupakan pengecualian, dan dia 
lebih suka berhubungan dengannya sepanjang tahun. 

Namun, dunia tidak adil, dan hari-hari tanpa kulit dari Mai berlanjut dan mereka hanya 
dapat bertemu beberapa kali sejak liburan telah dimulai. 

Mai telah kembali ke bisnis pertunjukan dan begitu sibuk merekam untuk drama TV, iklan, 
dan bahkan menjadi model untuk sampul majalah mode, melakukan wawancara dan tampil 
di acara publisitas, sehingga hari-harinya dipenuhi dengan pekerjaan. 

Dia mengatakan "Setengah dari itu aku akan bekerja" tentang liburan, tetapi jadwalnya 
telah diajukan dalam sekejap mata dan dia hampir tidak punya waktu istirahat. 

"Hah ..." 

Karena hal inilah Sakuta akan mendesah dengan sedih sekali atau dua kali sepanjang hari. 

"Ada apa, Onii-chan?" Tanya Kaede. 

"Kaede, hari apa bulan berapa itu?" 

Kaede memeriksa jam alarm digital dan kemudian menjawab. 

"Ini tanggal 2 Agustus." 

"Jadi, kita sekitar dua minggu ke liburan." 

"Kita." 

"Namun, aku belum bisa bersenang -- senang dengan Mai-san." 

"Lalu, apakah Kamu ingin bersenang-senang dengan aku?" Dia bertanya, tiba-tiba 
mendekatkan wajahnya ke wajahnya. 

"Tidak, aku tidak," jawab Sakuta, mendorong dirinya melewati Kaede yang masih belum 
menunjukkan tanda-tanda akan turun darinya. 

"Apa yang tidak menyenangkan tentang aku !?" Teriak Kaede, mencondongkan tubuh ke 
depan dengan tiba-tiba. Dia sangat dekat untuk mendorongnya, jadi Sakuta dengan cepat 
bangkit dari tempat tidur. 

"Kamu menjadi sangat putus asa hari ini." 

"Itu karena aku saat ini menghadapi krisis terbesar dalam sejarah Kaedeisme." 
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"Apa maksudnya itu?" 

"Aku harus menguasai imoutodo secepat mungkin!" Kaede menyatakan dengan keras, 
dengan anggukan pada kata-katanya sendiri. 

Apa itu imoutodo? Sakuta bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Yah, itu terdiri dari karakter 
untuk 'adik perempuan' dan 'jalan', seperti 'kendo' terdiri dari pedang dan jalan, dan judo 
terdiri dari 'lembut' dan 'jalan', jadi mungkin itu adalah sesuatu yang serupa? Tidak , dia 
memutuskan, jika aku menempatkan mereka bersama seperti itu, aku bisa melihat 
organisasi yang berhubungan dengan mereka menelepon untuk mengeluh. 

Sementara pikirannya sibuk dengan pikiran-pikiran tak berguna semacam itu, bel pintu 
berbunyi. Melihat jam, dia bisa melihat jam sepuluh pagi, jadi dia sudah tahu siapa itu 
sebelum dia sampai di pintu. Hanya ada satu gadis yang datang pada jam ini. 

"Yeah yeah, aku datang," kata Sakuta, menahan menguap ketika dia pergi untuk 
menyambut tamunya. 

Pengunjung itu adalah seorang gadis muda yang tampak sopan dan pantas dengan gaun 
putih yang mempromosikan kepolosannya. 

Dia berusia dua belas tahun dan berada di tahun pertamanya di sekolah menengah 
pertama, tetapi haluannya yang sopan dan salam yang tenang, "Halo, maaf mengganggu," 
membuatnya tampak lebih dewasa dan sikap umumnya sopan dan sopan. 

Dia memasuki aula dan melepaskan sepatunya ketika kucing putih berlari dari kamar 
Sakuta untuk meringkuk di sekelilingnya ... kaki Makinohara Shouko, menggosok 
punggungnya ke arahnya. 

"Kami belum makan," kata Sakuta padanya. 

"Ah, bisakah aku memberinya makan?" 

"Apakah kamu akan membuat makanan Nasuno pada saat yang sama?" 

"Aku akan." Shouko tersenyum senang. 

Dia menunjukkannya ke ruang tamu, anak kucing berlarian di bawah kaki. 

"Onii-chan, kemari sebentar," Kaede memberi isyarat padanya ketika mereka melewatinya. 
Sakuta pergi ke ruang tamu bersama Shouko, lalu kembali ke Kaede. 

"Apa?" 

"Apakah Kamu lebih suka adik perempuan yang lebih muda?" Dia bertanya, tampak hampir 
menangis. 
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"Ada apa dengan pertanyaan itu?" 

"Apakah kamu tipe orang yang lebih suka saudara perempuan yang sopan dan sopan?" Dia 
melanjutkan, menembak sekilas ke ruang tamu. Rupanya, itulah krisis terbesar dalam 
sejarah Kaedeisme hingga Kaede. 

"Aku tipe orang yang lebih suka kamu sebagai kakakku." 

"B-benarkah?" 

"Menurutmu apa yang akan kukatakan, aku-" 

"B-lalu apa Shouko-san bagimu?" 

"...Aku penasaran..." 

Dua minggu telah berlalu sejak pertemuan mengejutkan mereka. Dia telah banyak 
berspekulasi, tetapi tidak ada jawaban untuk keberadaan 'Makinohara Shouko'. 

Wajahnya terlalu mirip dengan hanya memiliki nama yang sama, dan sebuah keluarga 
tidak akan memberi saudara kandung nama yang sama. Paling tidak, dia tidak mengenal 
Sakuta, jadi dia berpikir bahwa dia bukan gadis yang sama seperti yang dia temui dua 
tahun lalu. Tapi tetap saja, Sakuta tidak bisa melihat siswa sekolah menengah tahun 
pertama merawat anak kucing itu seperti orang lain kecuali siswa sekolah menengah tahun 
kedua yang dia temui dua tahun sebelumnya dari penampilannya, sampai pada tingkat 
yang tak terpikirkan ... 

Dengan demikian ada satu kemungkinan yang bisa dia pikirkan. 

Itu adalah beberapa bentuk Sindrom Remaja. Itu biasanya dikatakan online sebagai 
semacam fenomena supernatural palsu, yang terdiri dari legenda urban seperti 'seseorang 
tiba-tiba menghilang dari depan Kamu' atau 'bisa mendengar pikiran orang lain'. Namun, 
Sakuta tahu bahwa itu bukan rumor internet sederhana. Sakuta telah mengalami dua 
kejadian sejak tahun dimulai. Yang pertama adalah milik Mai dan yang lainnya adalah milik 
junior Koga Tomoe-nya. 

Mungkin sesuatu yang serupa terjadi dengan Shouko, meskipun tidak ada cara untuk 
mengetahui apakah itu terjadi sekarang atau dua tahun yang lalu ... 

"Um, Sakuta-san?" Tanya gadis itu, berbalik dari tempat Sakuta mengamatinya dan 
berpikir. 

"Hm?" 

"Aku, uh, maaf." 

"Untuk apa?" 
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"Untuk si kecil ini," jawabnya, dengan lembut membelai punggung anak kucing itu saat 
dimakan. "Aku bilang aku ingin mengadopsi dia, tetapi aku belum bisa membawanya ke 
orang tua aku. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Nasuno muncul di sebelah anak kucing. 

"Aku pasti akan berbicara dengan mereka tentang hal itu, jadi tolong tunggu sebentar lagi," 
katanya. 

Itulah alasan anak kucing itu ada di rumah Sakuta. 

"Apakah orang tuamu ketat?" 

"Mereka sangat baik padaku." 

"Apakah mereka buruk dengan binatang?" Sakuta menyarankan. 

"Aku pikir mereka menyukainya, mereka selalu sama bahagia dengan aku ketika kita pergi 
ke kebun binatang." 

"Apakah mereka alergi kucing?" 

"Tidak," dia menggelengkan kepalanya. 

"Apakah kamu benar-benar tinggal di restoran?" Dia bertanya, mungkin itu pertimbangan 
kebersihan atau pelanggan dengan alergi sendiri. 

"Ayah punya pekerjaan kantor dan ibu adalah ibu rumah tangga yang normal, kami hanya 
rumah tangga biasa." 

"Aku mengerti," hanya itu yang dia katakan, ingin menahan diri agar tidak tampak seperti 
interogasi. 

Namun, kemudian Shouko berbicara, "Jika aku berkata 'Aku ingin kucing', maka aku yakin 
mereka tidak akan keberatan." Wajahnya sedikit mendung di sana. Dia anehnya secara 
tidak langsung, jadi meskipun dia, tentu saja, penasaran, Sakuta tidak mempertanyakannya, 
jika dia bisa mengatakannya secara langsung sejak awal, Shouko tidak akan memilih cara 
untuk mengatakannya. "Tapi, itu sebabnya aku tidak bisa mengatakannya ..." 

Dia masih belum benar-benar mengerti apa yang dimaksud wanita itu, tetapi menjawab 
dengan, "Aku mengerti." 

"Maaf, kamu mungkin tidak mengerti maksudku." 

"Ya, tidak sama sekali." 

Sakuta menjawab dengan apa yang dia pikirkan dan Shouko tampaknya menemukan 
sesuatu tentang itu lucu ketika dia mulai tertawa. 
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"Yah, dia bisa tinggal sebentar. Nasuno juga senang dengan hal itu, "kata Sakuta ketika 
Nasuno menjilat wajah anak kucing itu," dan kamu bisa berlatih bagaimana merawat 
kucing di sini juga. " 

"Baik!" 

"Oh ya, sudahkah kamu memilih nama?" 

"Sudah," mengangguk Shouko dengan senyum tiba-tiba. 

Namun, dia tidak melanjutkan dan mereka berdua terdiam. 

"Apakah kamu tidak akan memberitahuku?" 

"Eh? Ah, benar ... tolong jangan tertawa? " 

"Apakah nama itu lucu?" 

"A-bukan, kurasa itu normal, tapi ... Ini Hayate." 

Kucing itu menatap Shouko, menatapnya dengan bingung, hampir seperti entah bagaimana 
mereka tahu mereka sedang membicarakannya. 

"Dia seperti suara mendesing putih , jadi aku memikirkan Hayate." 

"Itu berhasil, dia bisa menjadi teman Tohoku Nasuno." 

Rupanya, koneksi dengan Shinkansen tidak datang, itu tidak layak dijelaskan, jadi Sakuta 
hanya melambaikannya. 

Shouko kemudian bermain dengan kucing-kucing itu sebentar sebelum melihat ke atas 
ketika sesuatu terjadi padanya. 

"Um," dia mulai dengan bisikan dan mata yang terbalik. Tatapannya melesat ke samping, di 
belakang Sakuta ... di mana Kaede sedang menonton dari sedikit pembukaan pintu. 
"Apakah Kaede-san membenciku?" 

"Itu hanya reaksi normalnya kepada orang-orang, jangan khawatir tentang itu." 

"Tapi itu membuatku khawatir," jawabnya dengan sudut pandang yang masuk akal. Dan 
sekarang dia menyebutkannya, itu lebih relevan untuk Sakuta juga. 

"Kaede," serunya, "sudahkah kamu menyelesaikan apa yang kamu pelajari hari ini?" 

"Ada beberapa hal yang tidak aku dapatkan, jadi aku ingin Kamu menjelaskannya kepada 
aku," jawabnya. 
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"Kalau begitu, datanglah kesini." 

Sambil memegang buku-bukunya di dadanya, Kaede dengan takut-takut keluar ke kamar 
dan segera menempel di punggung Sakuta. 

"Dan bagaimana aku bisa mengajarimu hal seperti ini?" 

"Ini," katanya, meletakkan bukunya di depan wajahnya. Halaman-halaman itu disusun 
berdasarkan faktor, dengan perhitungan ditulis lengkap dan semua pertanyaan 
dipecahkan. 

"Aku tidak mendapatkan apa yang tidak kamu dapatkan." 

"Aku tidak mengerti ketika memfaktorkan akan berguna dalam hidupku." 

"Ini berguna ketika kamu mengikuti ujian untuk sekolah menengah yang ingin kamu 
masuki," jawab Sakuta dengan satu kali ia menemukan kegunaan untuk factorisation. 

"Mengerti," kata Kaede dalam pemahaman, menulis 'berguna dalam ujian!' di buku. Dia 
bertanya-tanya apakah dia benar-benar mendapatkannya dan apakah dia akan baik-baik 
saja dengan jawaban itu atau apakah dia akan meminta sesuatu yang lebih konkret, tetapi 
Sakuta tidak akan menjawabnya. Sakuta sendiri ingin tahu apa yang akan menggunakan 
kalkulus diferensial dan integral, dan trigonometri dalam hal ini. Siapa di bumi yang 
memikirkan hal itu? Sinus, kosinus, singgung ... , Sambil meleset dalam pikirannya, dia 
merasakan tatapan Shouko padanya. 

"Ada apa?" Dia bertanya. 

"Bisakah aku mengerjakan PR-ku di sini juga?" 

"Pekerjaan rumah musim panasmu?" 

"Iya." 

"Tentu, gunakan meja ini," jawabnya, menunjuk meja di depan TV. 

"Terima kasih," katanya sopan sebelum duduk dan mengambil cetakan PR-nya dari tas 
jinjingnya. Rupanya, dia juga mengerjakan matematika, lembar memiliki daftar persamaan 
linear sederhana untuk dipecahkan, dua puluh total. Sedikit konsentrasi akan melihat 
seluruh latihan dilakukan dalam lima belas menit. 

Terlepas dari ini, Shouko duduk dengan kaku di depan seprai, pensil mekaniknya dipegang 
di tangannya. Pertanyaan pertama adalah '3 ? = 9', hanya membagi kedua sisi dengan '3' 
akan menghasilkan ' ? = 3', tetapi tangan Shouko tidak bergerak sedikit pun. 

Semenit berlalu seperti ini. 
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Tepat ketika dia berpikir dia akan memulai, Shouko mengulurkan tangan ke tasnya dan 
mengeluarkan buku pelajaran matematika. Dia kemudian membukanya untuk, tentu saja, 
persamaan linear dan mulai membaca, ekspresinya berputar dalam kebingungan. 

"Ingin aku tunjukkan?" Sakuta menawarkan, membuat Shouko mengangkat kepalanya 
dengan terkejut, "kamu terlihat seperti sedang berjuang." 

"A-aku baik-baik saja. Aku pikir aku bisa melakukannya. " 

Dia melanjutkan kontes menatapnya dengan buku pelajarannya. 

Setelah sekitar lima menit, dia mulai mengerjakan pertanyaan pertama, membagi kedua 
belah pihak dengan '3' dan mendapatkan ' ? = 3'. 

Dia kemudian menatap Sakuta untuk konfirmasi dan dia menjawabnya dengan, "Benar, 
bagus sekali." 

Setelah itu, ia menyelesaikan pertanyaan dengan lancar, rupanya sekarang memahami apa 
persamaan linear dan nyaris tidak ragu-ragu. Tapi itu sendiri yang dianggap aneh oleh 
Sakuta. Sepertinya dia tidak ingat apa yang telah dia pelajari di kelas, tetapi lebih seperti 
dia mengerti pertanyaan yang dia lihat untuk pertama kalinya. Dia menyelesaikan 
pertanyaan tanpa kesulitan dengan cara yang sama. 

"Hei," kata Sakuta, menyebabkan Shouko segera menatapnya sekarang setelah dia 
menyingkirkan kertas itu. Dia masih mengikuti pelajaran 'melihat orang ketika mereka 
berbicara denganmu' yang diajarkan di sekolah dasar. "Bisakah aku bertanya sesuatu yang 
aneh?" 

"Umm ..." Shouko tampak agak dijaga dan pipinya memerah karena alasan tertentu, 
"apakah ini sesuatu yang mesum?" 

"Tidak, tidak," katanya. 

"A-aku mengerti ..." 

Dia penasaran mengapa dia berpikir seperti itu, tetapi menjadi terganggu akan 
membuatnya kehilangan kesempatan untuk bertanya, jadi dia langsung saja. 

"Makinohara-san, apakah kamu memiliki kakak perempuan?" 

"Bukan aku." 

"Adakah saudara yang terlihat sangat mirip denganmu?" 

"Kurasa tidak ..." Caranya terdiam membiarkan Sakuta mengerti bahwa dia ingin tahu 
mengapa dia bertanya. 
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"Aku bertemu seseorang yang sangat mirip denganmu sebelumnya. Yah, dia lebih tua 
darimu ... jadi aku bertanya-tanya apakah kau punya kakak perempuan atau apa. " 

"Aku anak tunggal," katanya. 

"Aku melihat." 

"Berapa umurnya?" 

"Hm?" 

"Orang yang sangat mirip denganku." 

"Dia berada di tahun kedua sekolah menengahnya dua tahun yang lalu, jadi jika dia pergi ke 
universitas, dia akan menjadi tahun pertama ... jadi mungkin sembilan belas tahun ini." 

"Sembilan belas ..." Shouko bergumam pada dirinya sendiri. Sakuta tidak mengira nomor 
itu akan berarti baginya, tetapi dia sepertinya mengatakannya seperti itu. Dia mungkin 
membayangkannya, pikirnya. 

"Ada apa?" Dia bertanya. 

"Ah, tidak ada ... Aku tidak bisa membayangkan diriku di universitas, jadi aku hanya ingin 
tahu seperti apa aku nantinya." 

Dia baru saja menjadi siswa sekolah menengah, jadi itu mungkin normal. 

"Jangan khawatir tentang itu, aku di tahun kedua sekolah menengahku, dan aku juga tidak 
bisa." 

"Aku pikir kamu harus segera mulai memikirkannya, Sakuta-san," Shouko mengoreksinya 
dengan malu-malu. 

"Kurasa kau benar." 

Mereka melanjutkan percakapan tak berarti untuk sesaat sebelum Shouko berdiri tepat 
sebelum tengah hari, saat yang sama dia selalu pergi. 

Dia melihatnya turun ke lantai dasar dan tepat sebelum dia pergi, berjanji, "Kami akan 
mandi Nasuno besok, jadi kamu bisa berlatih dengan itu." 

Hayate masih kecil sehingga tidak berurusan dengan air dan mengatur suhu tubuhnya, 
yang berarti mereka akan menunda memandikannya. 

"Jaga Hayate kalau begitu," katanya dengan busur sebelum mulai berjalan pergi dengan 
ombak kecil. 
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Saat dia menyaksikannya berjalan ke kejauhan, Sakuta bergumam, "Jadi tidak ada yang 
baru tentang apa yang terjadi dua tahun yang lalu hari ini juga, ya?" 

Dia berhenti sejenak dan kemudian naik lift lagi, mengatakan, "Kurasa aku akan berbicara 
dengan Futaba tentang hal itu." 

Setelah berpisah dengan Shouko, Sakuta pergi sedikit di depan normal untuk shift-nya, 
menuju ke toko grosir elektronik bukannya langsung ke restoran tempat dia bekerja. Dia 
berjalan melalui barisan smartphone terbaru dan naik eskalator lurus ke atas, tanpa 
melirik lantai audio atau lantai peralatan rumah tangga. 

Suasana umum daerah berubah ketika ia mencapai lantai tujuh, karena lantai ini dan lantai 
berikutnya penuh dengan toko buku umum. 

Lantai besar memiliki rak buku yang berjejer di atasnya, dipenuhi dengan buku-buku. 
Lantai tujuh berurusan dengan buku-buku khusus sehingga memiliki rentang usia yang 
besar dan suasana yang tenang, hampir seperti perpustakaan. Sakuta berjalan di antara 
rak, memeriksanya seperti yang dilakukannya. 

Dia tidak mencari buku apa pun khususnya, itu karena ketika dia telah menghubungi 
Futaba Rio sebelumnya untuk berkonsultasi dengannya, dia mengatakan kepadanya bahwa 
dia hanya di salah satu toko ini dan datang sendiri. 

Dia tidak bisa melihatnya di mana pun. Dia yakin dia ada di sudut buku fisika, tetapi satu-
satunya orang di sana adalah seorang gadis dengan rambut terangkat dan seragam SMA 
Minegahara. Tanpa pilihan lain, dia mengambil putaran di lantai. Dia benar-benar tidak ada 
di sana. 

"Pada saat-saat seperti ini telepon akan sangat membantu," katanya pada dirinya sendiri. 
Dia dapat mengirim email, telepon, atau bahkan hanya mengirim pesan kepadanya dan 
memeriksa lokasinya secara langsung. 

Ketika dia melewati bagian fisika pada putaran kedua, seseorang berbicara kepadanya dari 
belakang, "Azusagawa." 

Dia berhenti dan berbalik. 

"Apakah kamu mencoba untuk melecehkanku? Hanya berjalan lewat seperti itu, "kata gadis 
yang dilihat Sakuta sebelumnya, dan setelah diperiksa lebih dekat, dia bisa melihat bahwa 
ini adalah Rio. 

"Futaba?" 

"Kurasa musim panas mulai terasa di kepalamu," desah Rio. Dia mengenakan seragam yang 
sudah dikenalnya, dan tentu saja, tidak di sekolah dia tidak mengenakan jas lab. Tapi ada 
alasan terpisah bahwa Sakuta telah melewatinya, bahkan setelah melihatnya dua kali. 
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Gaya rambutnya berbeda dari biasanya. Itu biasanya jatuh santai di bahunya, tetapi 
sekarang diikat di belakangnya, memperlihatkan kulit putih pucat dari tengkuknya yang 
sama sekali tidak disengaja. Rio selalu agak pendiam, sehingga dengan sendirinya agak 
menggoda. 

"Terlalu panas untuk mengenakannya," Rio memberitahunya sebelum dia bisa bertanya, 
memperhatikan tatapannya. Bahkan alasannya sangat mirip dengannya. Namun, Sakuta 
tidak hanya memiliki satu pertanyaan, hal berikutnya yang dia tanyakan adalah matanya. 
"Aku tidak memakai kacamata karena aku punya kontak hari ini," jawabnya sebelum dia 
bisa bertanya lagi. 

Dengan rambutnya yang terangkat dan tanpa kacamata, dia agak berbeda dari kesan pria 
itu terhadapnya. Namun, jawabannya yang tidak tertarik pada pertanyaannya sama seperti 
dia. 

"Kenapa seragamnya?" Dia berhasil bertanya, pertanyaan terakhirnya. Rio bukan tipe yang 
mengiklankan dirinya sebagai siswa sekolah menengah selama liburan. 

"Aku pergi ke sekolah setelah ini." 

"Kunimi bekerja denganku, jadi dia tidak akan ada di sana," katanya. 

"Aku satu-satunya anggota klub sains, jika aku tidak meninggalkan sesuatu , itu akan 
dihapuskan," katanya dengan tatapan mencela. "Apa yang kamu inginkan?" 

"Hm, ya. Tentang itu-" 

"Apakah ini akan menjadi gangguan lain?" Dia bertanya ketika dia mengambil sebuah buku 
dari rak tanpa minat, membalik-baliknya. Itu adalah buku mekanika kuantum yang jauh 
dari zona nyaman Sakuta. 

"Mungkin tidak." 

"Sangat ragu-ragu." 

"Aku bertemu Makinohara Shouko." Dia langsung ke pokok permasalahan. 

Rio mendongak dari buku yang terbuka pada saat itu, terkejut dengan tatapannya. Dia telah 
mengatakannya ke Rio sebelumnya, Shouko adalah cinta pertamanya bahwa dia telah 
mengikuti ujian untuk masuk ke SMA Minegahara untuk diikuti. Dia tidak di sekolah ketika 
dia tiba. Tidak ada jejak dia lulus atau bahkan terdaftar. Dengan keadaan yang 
membingungkan itu, Sakuta akhirnya menjadi kekasih, dan Rio tahu semua ini. 

Karena itu, ia dapat memahami kejutan Rio dengan kata-kata selanjutnya: 

"Jadi dia benar-benar ada." 
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Sakuta sendiri mengira mereka tidak akan pernah bertemu lagi, dan tidak pernah 
bermimpi bertemu dengannya hampir setahun. 

"Yang lebih mengejutkan adalah dia sekarang sekolah menengah pertama." 

"Hah?" Kata Rio kaget, hampir menjatuhkan bukunya. 

"Ketika aku bertemu dengannya dua tahun yang lalu, dia berada di tahun kedua sekolah 
menengahnya, tetapi ketika aku bertemu dengannya lagi pada hari terakhir masa jabatan, 
dia berada di sekolah menengah pertama." 

"Azusagawa, apakah kamu waras?" 

"Sayangnya." 

"Itu tidak bertambah kalau begitu." 

Jika dia berada di tahun kedua sekolah menengahnya dua tahun yang lalu maka dengan 
asumsi bahwa dia pergi langsung ke universitas, akan aneh baginya untuk tidak berada di 
tahun pertamanya di sana, tetapi berada di tahun pertamanya di sekolah menengah adalah 
sebuah regresi . 

"Dan kau?" Dia bertanya. 

"Dia tidak ingat aku ... atau lebih tepatnya tidak tahu kalau kita pernah bertemu." 

Dia benar-benar memberikan salam 'pertama kali' segera setelah mereka bertemu. 

Rio jatuh hati dengan kerutan. 

"Azusagawa," katanya akhirnya, hanya menatapnya di sudut matanya. 

"Hm?" 

"Apakah kamu pikir dia mungkin bukan hanya seseorang dengan nama yang sama yang 
terlihat sama?" 

"Itu sepertinya hal yang paling mungkin, ya," jawab Sakuta, setelah memikirkannya sendiri. 
Dia telah berpikir begitu, tetapi juga berpikir itu tampaknya terlalu kebetulan. 

"Rupanya, ada tiga orang di dunia yang memiliki penampilan yang sama." 

"Itu hanya legenda urban, bukan?" 

"Ya, hanya legenda kota," jawab Rio, memalingkan muka. Dia bertindak benar-benar tidak 
peduli, seolah-olah itu tidak benar-benar mengkhawatirkannya, tetapi sesuatu tentang hal 
itu tersangkut dalam pikiran Sakuta karena dia tidak dapat melihat alasan apa pun itu akan 
menggerakkannya. Biasanya dia akan terus terang mengejeknya pada saat ini. 
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"Futaba?" 

"Kemungkinan lainnya adalah dia adalah adik perempuan Makinohara Shouko dan 
memperkenalkan dirinya dengan nama saudara perempuannya karena alasan tertentu?" 
Rio melanjutkan tanpa khawatir, jadi Sakuta menyerah bertanya setelah itu sekarang. 

"Alasan macam apa itu?" Pengaturan untuk itu terlalu rumit. 

"Tanyakan saja padanya sendiri." 

"Jika aku mengajukan terlalu banyak pertanyaan aneh, dia akan berpikir aku orang aneh." 

"Dan tidak masalah jika aku melakukannya?" 

"Aku hanya mengatakan aku lebih suka tidak." 

"Mengejutkan melihat kamu ingin terlihat baik bagi siapa pun selain Sakurajima-senpai." 

"Hanya memastikan kamu tahu, tapi aku tidak bernafsu mengejar anak sekolah menengah." 

"Itu tidak masalah. Kemungkinan lain yang bisa aku berikan adalah bahwa Makinohara 
Shouko yang Kamu temui dua tahun lalu adalah melalui Kamu melihat ke masa depan sejak 
saat itu ... atau sesuatu seperti itu. " 

"Bukan aku yang menyebabkan itu," desak Sakuta. Simulasi di masa depan disebabkan oleh 
Adolescence Syndrome Koga Tomoe. Dia adalah seorang siswa yang pergi ke sekolah yang 
sama dengan dia dan berada di tahun di bawah, kouhai-nya yang lucu dan anggun. 

"Kurasa tidak mungkin untuk menyatakan dengan jelas bahwa kamu bukan penyebabnya 
ketika kamu mengalaminya bersama." 

"Kalau begitu, usiaku tidak cocok." 

"Benar, tapi ... tidak ada salahnya sekarang, kan?" 

"Yah, tidak." 

Itu pada dasarnya berbeda dari pada Mai dan Tomoe. Dia tidak tahu apakah ini Sindrom 
Remaja, tetapi belum ada hal buruk yang terjadi. Rio menutup buku itu dan 
mengembalikannya, mengambil yang lain dari rak. Dua gadis di Yukata berjalan melewati 
mereka. Mereka berbicara tentang semacam laporan, jadi mungkin mahasiswa di sini 
untuk menemukan buku referensi. Sakuta mengikuti mereka dengan matanya saat mereka 
lewat. 

"Azusagawa, kau menatap," Rio menunjuk dengan tajam. 

"Kamu memakai hal semacam itu untuk dilihat." 
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"Tapi mungkin tidak untuk dilihat olehmu." 

"Apakah ada kembang api yang dipajang hari ini?" 

"Chigasaki punya satu." 

"Tidak berharap kamu tahu." 

"Ada tertulis di sana," kata Rio, mengibaskan matanya ke dinding di samping mereka, 
tempat sebuah poster mengiklankan kembang api di Chigasaki yang menghadap ke Teluk 
Sagami, dua stasiun di bawah Stasiun Fujisawa di jalur Tokaido. Itu terdaftar untuk kedua 
Agustus, yang memang hari ini. 

"Oh ya, kita pergi ke satu tahun lalu." 

Itu adalah Pertunjukan Kembang Api di Enoshima, yang diadakan pada malam kedua puluh 
Agustus untuk melepaskan diri dari panasnya musim panas. 

"Ya," Rio setuju, mengirimkan pandangan tidak terkesan pada gadis-gadis yang pergi. 

"Kamu baru saja mengenakan pakaian normal, Futaba." 

"Kamu juga." 

"Aku dan Kunimi menantikannya," kata Sakuta. Sekitar waktu itulah ia mengetahui bahwa 
Rio memiliki perasaan terhadap Yuuma. Sebenarnya, pada hari itu dia menjadi yakin ketika 
dia melihat Rio menatap wajah Yuuma ketika dia melihat kembang api. "Kamu seharusnya 
berpakaian untuk itu." 

"Kenapa aku harus melakukan semua upaya itu untuk memamerkan padamu ?" 

"Itu untuk menunjukkan pada Kunimi." 

Rio memandangnya dengan sedih. 

"Bagaimanapun," katanya, "itu tidak cocok untukku." 

"Bukan begitu?" 

"Tidak akan." 

"Ah, karena yukata tidak cocok dengan peti besar?" 

Dengan Rio, bahkan seragamnya membuat ukurannya jelas. 

"Bukan itu maksudku," kata Rio, menjaga dadanya dengan buku di tangannya, tidak ingin 
terlalu banyak dilihat. 
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"Lalu apa maksudmu?" 

"Aku tidak perlu menjawabmu." 

"Mengapa?" 

"Kamu sudah berpikir kamu tahu, kamu hanya mencoba membuatku mengatakannya." 

"Jika kamu pikir kamu terlalu polos untuk melakukannya, kamu salah besar." 

Penampilannya bertanya kepadanya apa sebenarnya yang dimaksudnya. 

"Aku pikir mengenakan yukata dengan rambutmu seperti itu, kupikir itu akan sangat 
bagus." 

Rambutnya seperti itu sepertinya akan cocok dengan yukata. 

"Selain itu, kamu pernah mencoba mengenakannya sebelumnya, kan?" Sakuta bertanya. 

Ekspresi Rio berubah menjadi hati-hati. 

"Dan apa artinya itu?" 

"Cara kamu mengatakannya, kamu mungkin punya satu." 

"Apa dasar yang kamu miliki untuk memikirkan itu?" Dia bertanya, pertanyaannya hampir 
sama dengan kesepakatan. 

"Jika tidak, maka kamu akan mengatakannya daripada mengatakan apakah itu cocok 
untukmu atau tidak dengan cara yang biasanya kamu bicarakan." 

Rio selalu didasarkan pada logika dan kenyataan. 

"... Kamu benar-benar jengkel dengan hal semacam itu." 

"Jangan katakan itu seperti kamu benar-benar tidak menyukainya." 

"Aku harus, aku benar -- benar tidak menyukainya." 

"Sangat buruk." 

Rio mengabaikan senyum tegang Sakuta dan menarik sebuah buku berjudul The Future of 
Quantum Teleportation . 

"Lupakan, aku akan pergi," katanya, menuju ke meja. 

"Terima kasih untuk ceramahnya," Sakuta memanggilnya. 
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Ketika Sakuta berpisah dengan Rio, shift-nya semakin dekat sehingga dia menuju ke 
restoran keluarga tempat dia bekerja. 

"Selamat pagi," dia menyapa manajer, yang berdiri di kasir, sebelum melihat ke daerah. 
Pada saat malam ini, ada beberapa pelanggan, kebanyakan hanya sekelompok ibu yang 
minum teh, siswa belajar untuk ujian, dan pria yang cocok mengerjakan laptop, semuanya 
datang bersama-sama menjadi suasana yang agak damai. 

Sakuta tidak menghentikan langkah saat dia melangkah ke area istirahat, dia harus masuk 
dan berubah setelah semua. 

Kunimi Yuuma, salah satu dari beberapa teman Sakuta sedang duduk di kursi di ruang 
istirahat, telah tiba dan selesai berganti pakaian. 

"Yo," panggilnya, mengangkat tangan ketika Sakuta masuk. 

"Kamu bahkan lebih kecokelatan?" Sakuta bertanya. Mereka terakhir bertemu tiga hari lalu 
secara bergiliran, Yuuma sudah disamak saat itu, tetapi kulitnya semakin gelap. 

"Aku? Ya, aku pergi ke pantai beberapa hari yang lalu. " 

"Dengan pacarmu?" 

"Ya?" 

"Ugh, sangat menyebalkan." 

"Ada apa dengan itu, kamu juga punya pacar yang sangat seksi, kan?" 

"Dan dia sangat sibuk sehingga aku tidak melihatnya sepanjang minggu." 

"Aku melihatnya di TV kemarin." 

"Jangan khawatir, aku juga melihatnya di TV setiap hari." 

Dia tidak tahu berapa banyak kontrak yang sudah berhasil dia dapatkan, tetapi dia sering 
beriklan untuk minuman ringan dan permen baru. Dia juga menggunakan papan nama 
untuk kosmetik dan sampo yang memanfaatkan kecantikannya sebaik-baiknya. 

"Baiklah, belasungkawa aku," Yuuma tersenyum mengejek pada Sakuta ketika dia datang 
dari sekitar loker. 

Sama seperti Sakuta akan mulai mengeluh: 

"Selamat pagi," terdengar suara yang akrab dari aula di luar. Namun, langkah kaki itu agak 
asing ketika mereka mendekat, dengan suara gemerincing yang berdenting di setiap 
langkah. 
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Setelah sedetik, Koga Tomoe memasuki ruang istirahat. Area jorok untuk kedua bocah itu 
tiba-tiba tumbuh jauh lebih mewah. Tomoe mengenakan yukata cerah, zori menempel di 
kakinya dengan tali yang imut, dan kantong bermotif ikan mas yang tergantung di 
tangannya. 

"Ack, Senpai!" Tomoe berseru dengan tidak senang ketika dia melihat Sakuta. 

"Apakah kamu datang untuk memamerkan yukata imutmu?" Sakuta bertanya, dia tidak ada 
dalam daftar shift untuk minggu ini, jadi seharusnya tidak berada di sini untuk bekerja. 

"Aku hanya tidak memasukkan rencanaku untuk minggu depan jadi aku datang untuk 
melakukannya," katanya, mengambil jadwal kosong dari rak buku plastik di atas meja 
sebelum membukanya. Dia dengan hati-hati duduk di kursi, berhati-hati untuk tidak 
merusak yukata-nya sebelum mengisi rencananya selama dua minggu ke depan. Mereka 
menyerahkan rencana mereka seperti ini dalam jadwal dan mereka kemudian digabungkan 
menjadi shift. Itu semua bisa dilakukan di ponsel atau sejenisnya, jadi Sakuta sangat 
berterima kasih atas metode analog seperti itu. 

"Koga-san, kamu terlihat imut di yukata kamu," kata Yuuma secara alami menggantikan 
Sakuta, yang tidak mengatakan apa-apa. 

"Eh? T-terima kasih, "Tomoe memerah dan sedikit panik, melirik Sakuta. 

"Yukata cocok untukmu," dia menawarkan. 

"Itu pelecehan, Senpai," cemberut Tomoe meskipun dia benar-benar memujinya. 

"Maksudnya apa...?" 

Dia menerima pujian Yuuma dengan begitu mudah, tetapi bukan pujiannya? 

"Kamu menatap dadaku." 

Dia menutupi dadanya dengan tangan memegang kantongnya. 

"Betapa kasarnya, aku juga memperhitungkan keseimbangan pinggul dan punggungmu." 

"Kamu tidak perlu! Ngomong-ngomong, aku tidak punya dada yang bagus sehingga bisa 
bersandar pada obi, aku hanya kekar! 

 

Dia hanya merajuk tentang sesuatu. 

Yuuma tidak bisa menahan tawa ketika dia memperhatikan mereka. 

"Kapan kalian berdua begitu dekat?" Dia bertanya. 
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"K-kita tidak dekat!" Tomoe menjawab dengan cemberut. 

"Sesuatu terjadi?" Yuuma bertanya pada Sakuta dengan pandangan sambilan. 

"Aku membuatnya dewasa." 

"S-Senpai! Wha'cha sayin '!? " 

"Begitu, kamu sudah dewasa, Koga-san," tambah Yuuma sambil tertawa. 

"Bahkan kamu, Kunimi-senpai ..." dia menatapnya dengan pengkhianatan. "Aku punya 
rencana jadi aku akan pergi. Permisi, Kunimi-senpai. " 

Tomoe membungkuk tepat saat dia mendengus dan pergi untuk pergi. 

"Koga," seru Sakuta ke punggungnya. 

"Hm? Apa?" Dia bertanya, berhenti untuk mendengarkan. 

"Gadis-gadis di yukata harus mengawasi ketika mereka ada di sekitar." 

"Senpai, itu menyeramkan, menghentikanku untuk mengatakan itu," kata Tomoe, 
mengerutkan wajahnya dengan perasaan tidak senang. 

"Itu hanya lelucon." 

"Apa itu?" 

"Aku tidak bisa melihat garis celana dalam, jadi aku bertanya-tanya apakah kamu akan 
menjadi komandan." 

"Aku hanya mengenakan yang tidak akan ditampilkan!" 

"Jadi, thong? Sama seperti kamu." 

"A-Aku tidak akan memakai itu! Hei, jangan bayangkan mereka !? " 

Tomoe meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya dan menutupi dirinya. 
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"Aku sudah lama membayangkannya, jadi menyerahlah," kata Sakuta. 

"Asal tahu saja, mereka lebih lengkap, mereka seperti petinju." 

"Uwah, mimpiku sudah mati, aku seharusnya tidak bertanya." 

"Ya ampun, jangan hanya depresi setelah menanyakan sesuatu yang memalukan! Aku 
disensor! Aku sedang pergi!" 

"Ah, tunggu," panggil Sakuta. 

"Kau benar-benar menyebalkan," kata Tomoe, menatapnya dengan waspada. 

"Hati-hati jika kamu kena." 

"Eh? Ah, ya ... terima kasih. " 

"Kamu memang imut." 

"Jangan panggil aku lucu," cemberutnya padanya. 

"Oke, kamu sangat imut jadi hati-hati." 

"Kita semua akan bersama jadi kita akan baik-baik saja. Aku akan terlambat! " 

Kali ini Tomoe benar-benar pergi, dan itu hanya dua anak laki-laki lagi. 

"Hei, Sakuta?" Tanya Yuuma. 

"Hm?" 

"Apa artinya 'disensor'?" 

"Siapa tahu?" 

Sakuta mengikuti Yuuma saat mereka masuk. 

"Koga-san terkadang menggunakan frasa yang belum pernah kudengar sebelumnya." 

"Mereka mungkin hanya 'masuk' dengan siswi saat ini." 

Tomoe menjaga fakta bahwa dia datang dari Fukuoka rahasia, jadi Sakuta memberinya 
bantuan yang dia bisa. 

Ada lebih sedikit langkah kaki dari biasanya hari itu, dan restoran itu sunyi. Itu mungkin 
karena banyak orang yang tinggal di dekatnya berada di pameran kembang api di 
Chigasaki. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Pada jam delapan lewat sedikit, keluarga berpakaian Yukata masuk. Dilihat dari 
penampilan mereka, mereka dalam perjalanan pulang dari layar. Bocah empat atau lima 
tahun itu mungkin kelelahan karena bermain-main dengan yukata berpola pahlawannya 
dan matanya setengah tertutup. Ada juga pelanggan lain yang mengenakan yukata di 
sekitar restoran. 

Setelah menerima pesanan mereka, Sakuta pergi ke gudang untuk mengambil sedotan 
untuk mengisi ulang bar minuman. Dia mengambil sebuah kotak dari rak dan 
meninggalkan ruangan untuk menemukan dirinya berhadapan muka dengan senyum 
Yuuma. 

"Oh, ini dia, Sakuta. Pergi ke tabel lima berikutnya. " Yuuma memberitahunya. 

"Hah?" 

"Kamu akan mendapatkannya saat kamu di sana." 

Seringai Yuuma membuatnya berpikir bahwa itu bukan pengalaman yang menyenangkan. 
Dia telah menentukan meja, jadi mungkin seseorang di sana untuknya, tetapi tidak ada 
orang yang akan mengunjungi untuk melihatnya benar-benar datang ke pikiran. Ada 
wanita baru, Nanjou Fumika, tapi itu saja, dan dia belum menunjukkan dirinya selama dua 
atau tiga bulan. 

Ada juga Mai, tetapi dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan kembali dari syuting di 
Kyoto besok. 

"Aku ingin tahu siapa itu," dia bertanya pada dirinya sendiri ketika dia menuju. 

Meja lima adalah meja stan lebih jauh ke daerah itu. Ketika dia mendekati dia bisa melihat 
siluet dari belakang. Mereka memiliki tas jinjing kecil di sebelah mereka, dengan desain 
kuno yang akan muncul di film pada saat itu. 

Ketika Sakuta berdiri di samping meja, orang itu mendongak dari menu, dan ketika dia 
melihat bahwa itu adalah Sakuta, tatapan angkuhnya sedikit melembut menjadi senyuman. 

"Kenapa kamu di sini, Mai-san?" 

Memang, duduk di meja lima adalah pacar Sakuta, Sakurajima Mai. Dia mengenakan lebih 
banyak pakaian dewasa dari biasanya dan memiliki sedikit riasan wajah. Mungkin untuk 
menahannya, tetapi kehadiran seorang aktris yang terampil mengalir darinya. 

Tentu saja, pelanggan di kursi terdekat semua bergumam kesan sederhana seperti 'apakah 
dia yang asli?', 'Wajahnya kecil', atau 'huh, dia pergi ke restoran keluarga'. 

"Aku pikir kamu akan kembali besok?" Sakuta bertanya. 
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"Ada banyak veteran di sana, dan aku juga tidak punya slip-up, jadi kami selesai lebih 
awal." 

"Aku mengerti, jadi kamu kembali sehari lebih awal sehingga kamu bisa melihatku lebih 
cepat?" 

"Ya," kata Mai, mengesampingkan provokasi minor Sakuta dengan senyum nakal. "Hotel ini 
sudah dipesan sehingga aku bisa tinggal satu malam lagi dan memiliki perjalanan pulang 
yang menyenangkan, tetapi aku meminta manajer aku untuk membeli tiket untuk kereta 
peluru. Apa kamu senang?" 

"Sangat senang," kata Sakuta dengan gaya yang monoton. 

"Ada apa denganmu?" Mai mengerutkan kening padanya, mungkin tidak senang dengan 
reaksinya. Sakuta pura-pura tidak memperhatikan dan membuka terminal pesanannya. 

"Jika kamu siap memesan?" 

Dia menatapnya diam-diam. 

"Aku akan mengambil pesananmu," Sakuta menekan dengan senyum layanan pelanggan. 

"Untuk apa kamu merajuk?" 

"Aku tidak merajuk." 

"Kamu jelas." 

"Dan menurutmu itu salah siapa?" 

"Itu, um ..." 

"Um?" 

"... Maafkan aku," Mai meminta maaf dengan lemah lembut setelah beberapa saat, "Aku 
sadar aku adalah pacar yang mengerikan yang telah mengabaikan pacarnya untuk bekerja 
sesaat setelah mereka mulai berkencan." 

"Yah, aku tidak akan mengatakan hal buruk , tapi ..." 

"Tapi?" 

"Tapi aku sedang melihat ke depan untuk permintaan maaf Kamu." 

"Baik, aku akan melakukan sesuatu untukmu," Mai mengizinkan. 

"Bahkan sesuatu yang mesum?" 
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"Hanya sedikit." 

"Kalau begitu aku akan memaafkanmu." 

"Jangan terbawa suasana," katanya, menggilingkan kakinya ke kaki pria itu di bawah meja 
sembari menjaga wajahnya tetap lurus, mendaftar pesanannya. 

Sakuta memasukkan semuanya ke terminal sebelum bergumam sehingga hanya Mai yang 
bisa mendengar, "Aku benar-benar senang kau kembali lebih awal untukku." 

"Bodoh, kamu seharusnya mengatakan itu dulu," katanya, nadanya marah, tetapi dengan 
senyum bahagia, "jam berapa kamu bekerja?" 

"Aku punya setengah jam lagi. Sobat, aku ingin melihatmu di rumah. " 

Sekarang jam setengah delapan, dan dia selesai pukul sembilan. 

"Aku akan menunggu setelah selesai makan, kalau begitu." 

"Aku akan meneleponmu kalau sudah selesai kalau begitu." 

"Jangan malas, kembali bekerja." 

"Kaulah yang memanggilku." 

Setelah menyuarakan keluhannya, Sakuta kembali ke gudang untuk menyelesaikan 
pekerjaannya dari sebelumnya. 

Sakuta bekerja dengan tekun selama tiga puluh menit berikutnya dan dengan demikian 
bisa keluar tepat waktu. 

"Aku pergi duluan," serunya ketika dia selesai berganti dan keluar ke area utama tepat 
ketika Mai sedang menyelesaikan tagihannya. Jika dia sedikit kemudian, Mai mungkin akan 
pergi sendiri. Mereka meninggalkan toko bersama. 

"Mai-san, ini," kata Sakuta, menawarkan bantuan untuk barang-barang Mai saat mereka 
pergi. 

"Terima kasih." 

Ketika dia mulai menariknya, mereka berjalan berdampingan. 

"Apakah dia datang setiap hari?" Mai segera bertanya dengan tidak peduli, seolah dia 
sedang mendiskusikan cuaca. 

"Hm?" 

"Makinohara Shouko-san." 
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"Dia adalah." 

"Jangan tanya kapan kamu sudah tahu apa maksudku," katanya, dengan ringan mencubit 
pipinya. 

"Apakah itu mengganggumu?" 

"Tentu saja, gadis yang kamu temui sebagai gadis sekolah menengah sekarang adalah gadis 
sekolah menengah," ekspresi terkejut di wajahnya semua mengatakan "Aku tidak akan 
cemburu dengan gadis sekolah menengah '. 

"Tapi kuharap kau sudah muak dengan itu," kata Sakuta. 

"Dengan apa?" 

"Tentu saja dengan kecemburuan." 

"Kamu tidak bernafsu pada anak SMP ketika kamu memiliki aku sebagai pacarmu, kan?" 

"Aku mungkin saja jatuh ke jalur lolicon di bawah tekanan kehidupan tanpa tanggal jika 
aku tidak mendapatkan hadiah yang indah darimu." 

"Aku membiarkanmu membawa barang bawaanku, kan?" Dia melihat kembali ke 
kasingnya, "Ada celana dalamku." 

"Bisakah aku membukanya?" 

"Jadi, kamu tahu, mereka sudah dicuci." 

"Bukankah aku memberitahumu bahwa aku lebih suka mereka dicuci?" 

"Kamu tidak?" Sayangnya, ekspresi Mai terkejut. 

"Ini bukan pakaian dalam yang ingin aku lihat, ini adalah rasa malumu sementara aku bisa 
melihatnya." 

"Aku tidak akan malu dengan sesuatu seperti kamu bisa melihat pakaian dalamku." 

"Aku bisa melihat itu?" 

"Sudah cukup, kembali ke intinya," katanya. 

"Aku ingin lebih banyak menggoda denganmu, sudah begitu lama sejak kita bertemu satu 
sama lain." 

"Kamu bisa melakukan itu sebanyak yang kamu suka nanti," kata Mai sambil menghela 
nafas. 
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"Ehh, tapi aku ingin sekarang," rengek Sakuta. 

"Baiklah, aku akan memegang tanganmu." 

"Kami bukan pasangan sekolah menengah, itu tidak akan memuaskanku, kan?" 

"Ah, baiklah kalau begitu," kata Mai, menarik tangannya. Sakuta meraih tangan itu dan 
mengambil alih-alih menjawab. Mai segera menjalin jari-jarinya dengan jarinya, meremas 
dengan lembut. 

"Ini baik-baik saja, kan?" Dia bertanya. 

Sakuta tidak menjawab. 

"Untuk apa kau diam saja?" 

"Aku hanya berpikir kamu sangat imut," jawab Sakuta. 

"Aku tahu itu," katanya singkat, tapi dia tampak agak malu ketika memalingkan muka, 
"Jadi?" 

Dia mengarahkan pembicaraan kembali ke topik asli, masih menghadap ke depan. Tentu 
saja, ini bertanya tentang apa yang terjadi dengan Shouko. 

"Dia datang setiap hari untuk merawat kucing." 

"Adakah yang aneh terjadi?" 

"Tidak juga." 

"Apakah kamu menemukan sesuatu?" 

"Aku berbicara dengan Futaba sebelumnya, tetapi tidak ada. Dia hanya menembak aku dan 
mengatakan bahwa dia mungkin hanya seseorang dengan nama yang sama. " 

"Tentu saja. Aku pikir sama ... Selain itu, apakah dia mirip dengan gadis yang Kamu temui? " 

"Dia lebih muda dari yang kuingat, jadi aku tidak bisa mengatakan dengan pasti, tapi yah, 
jika dia terus tumbuh, kurasa begitu. Tapi kepribadiannya agak berbeda. " 

Mungkin itu karena dia tidak terbiasa dengannya, tetapi Shouko sekarang merasa jauh 
lebih tenang daripada itu. Gadis sekolah menengah dari dua tahun yang lalu sama sekali 
tidak merasakan hal itu dan dengan cepat menutup jarak di antara mereka. 

"Hmm," desis Mai dengan nada membisu. Dia belum mengenal gadis itu sejak saat itu, jadi 
hanya mendengarkan Sakuta berbicara tentang dia tidak sepenuhnya membantu. 
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"Aku seharusnya tidak khawatir tentang itu kecuali jika itu menyebabkan kerusakan 
seperti itu dengan kamu, itulah yang setidaknya Futaba katakan." 

"Oke, jika kamu setuju dengan itu," katanya, tidak terlalu setuju sama sekali. 

Mulut Mai kemudian terbuka sesaat ketika dia berhenti. 

"Mai-san?" 

"Bukankah itu Futaba-san?" Dia bertanya, menunjuk ke sebuah toko terdekat. 

Gadis sekolah menengah yang berjalan dengan tas pembawa itu memang Rio. Dia 
mengenakan seragam sekolahnya ketika mereka bertemu sebelumnya, tetapi sekarang 
mengenakan kaus longgar dan celana panjang. Rambutnya tidak lagi diikat dan jatuh 
dengan cara biasa yang biasa di pundaknya, dia bahkan mengenakan kacamatanya lagi. 

"Apa yang dia lakukan...?" 

Melihat dari dekat, dia bisa melihat bahwa tas yang dibawanya rata, jadi ada sekotak 
makanan di dalamnya. Ketika dia menyadari hal itu, perasaan gelisah tiba-tiba muncul 
dalam dirinya. Rio biasanya bukan tipe orang yang berpartisipasi dalam kehidupan malam 
kota, jadi dia berjalan di sekitar kawasan bisnis setelah jam sembilan malam itu aneh. 
Selain itu, perlu beberapa saat baginya untuk mendapatkan makanan dari toko swalayan 
oleh Stasiun Fujisawa karena dia bukannya berhenti di jalur Odakyu-Enoshima tempat dia 
tinggal di Honkugenuma yang juga menarik perhatiannya. 

Lebih dari segalanya, jumlah perhatian yang dia berikan pada lingkungannya, tampaknya 
mencoba dan menghindari orang, yang sebenarnya membuatnya semakin terlihat. 

"Mai-san, keberatan kalau kita berhenti?" Dia bertanya. 

 

"Mau ikut campur?" 

Nada suaranya mengutuk, tetapi dia yang mengikuti Rio terlebih dahulu. 

Sakuta dan Mai mengikuti Rio kembali ke stasiun ke gedung tujuh atau delapan lantai, 
melihatnya masuk. Menatap gedung, mereka bisa melihat ada bank, bar, dan kafe internet 
di sana. Di antara mereka, bank ditutup dan staf di bar akan memalingkannya, sehingga 
mereka tahu tujuannya. 

Namun, bahkan warnet memiliki jam malam untuk siswa SMA jam sepuluh malam. 
Waktunya terbatas, tetapi makanan membuatnya tampak seperti dia berencana untuk 
bermalam. 
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"Mai-san, maukah kamu menunggu di sini?" Sakuta bertanya. Mengambil selebritas seperti 
dia akan menyebabkan keributan yang terlalu banyak. 

"Aku belum pernah ke sana," katanya, tampaknya bersiap untuk pergi bersamanya, dan 
tidak ada perdebatan. 

Tanpa pilihan, dia dan Mai naik lift. 

Mereka naik lift ke lantai tujuh dan, setelah menunggu pintu otomatis terbuka, masuk ke 
warnet. Tekanan keras dari pencahayaan beralih ke dekorasi interior yang chic dan tenang. 

"Selamat datang," kata resepsionis berusia dua puluhan, nada suaranya cocok dengan 
suasana kafe juga. Bahkan ketika dia melihat dengan penuh rasa ingin tahu pada Mai ketika 
dia mengintip dengan rasa ingin tahu di belakang Sakuta, dia melanjutkan, "berapa banyak 
waktu yang kamu inginkan?" 

Ada daftar biaya di konter, dengan biaya untuk 'tiga jam', 'lima jam' dan 'sampai pagi' 
terdaftar satu demi satu. 

Sakuta menunjuk ke baris paling atas dengan mengatakan, "Ini tolong." Tiga puluh menit 
pertama adalah dua ratus yen, dan kemudian biaya meningkat dengan jumlah waktu yang 
digunakan. Mereka hanya ada di sana untuk mencari Futaba, jadi tiga puluh menit 
seharusnya cukup. 

Dia selesai membayar, membeli waktu Mai juga dan menerima dua voucher. 

Mai sendiri ada di sudut minuman, memandangi mesin es krim. 

"Kita dapat memiliki satu begitu kita menemukan Futaba." Sakuta memberitahunya. 

"Berapa harganya?" 

"Mereka gratis setelah Kamu membayar biaya penggunaan dasar." 

Yah, sebenarnya, biaya sudah termasuk. Ada minuman berkarbonasi, teh oolong, jus jeruk, 
dan pembuat kopi dan mesin espresso. Ada barisan yang mirip dengan restoran keluarga, 
dan memiliki mesin es krim jadi lebih baik jika ada. 

Sakuta pergi seolah-olah dia akan pindah ke kursi dan berkeliaran di area dalam. Pusat 
ruang dipenuhi oleh rak buku dengan manga yang berjejer di rak. Seolah dikelilingi oleh 
mereka, ada kamar-kamar dengan nomor yang tertulis di masing-masing. 

Apalagi Rio, tidak ada pelanggan lain di sana, rupanya, semua orang ada di kamar masing-
masing. Satu-satunya kebisingan adalah ketukan keyboard secara berkala. Tidak ada cara 
untuk mengetahui di mana Rio seperti ini. 
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Dia berpikir untuk bertanya pada resepsionis, tetapi tentu saja dia tidak akan memberi 
tahu mereka tentang pelanggan lain. 

"Jika kamu ingat nomornya, kamu bisa meneleponnya," usul Mai, mengulurkan telepon 
kelinci-kepadanya. Bahkan ketika dia mengambil telepon, tatapan Sakuta terfokus pada 
tangan Mai yang lain. 

Dia memegang cangkir dangkal dengan gulungan es krim melayani lembut. Dia 
mengatakan 'begitu kita menemukan Futaba', tetapi dia tidak mendengarkan sama sekali. 
Itu persis seperti dia. 

Dia menggunakan sendok plastik kecil untuk mengambil es krim dan memegangnya di 
depan mulut Sakuta. 

"Di sini, buka lebar-lebar," katanya. 

Seperti yang dia katakan, dia membuka mulutnya, berpikir itu akan menjadi jebakan, tapi 
dia benar-benar memberinya makan. 

"Apa ini enak rasanya?" Dia bertanya. 

"Ya," jawabnya, mendorong senyum puas dari Mai saat dia mengisi sendok lagi, 
menggerakkannya untuk memberi makan Sakuta sekali lagi. 

"Bukankah kamu membuatnya karena kamu ingin memakannya?" 

"Aku baru saja makan, jadi aku kenyang." 

"Jadi begitu ya?" 

"Apa? Jika Kamu tidak suka ini, Kamu bisa memakannya sendiri? " 

Rupanya, Sakuta menyelesaikannya adalah kesimpulan yang sudah pasti, dalam hal ini, dia 
lebih suka dia memberinya makan. 

Tanpa berkata-kata, dia membuka mulutnya dan Mai memaksa semua es krim pergi ke 
sendok dan kemudian ke mulutnya. 

Dia merasakan lonjakan rasa sakit yang tajam di kepalanya seperti ketika dia makan es 
serut. Ketika Mai melihat itu, dia bergumam, "Tidak ada yang membantumu," dan kembali 
ke sudut minuman dan menyeduh dia espresso. 

"Terima kasih," katanya. 

"Sama-sama." 
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Dia meniupnya dan begitu dia menenggak seluruh minumannya, dia membuang cangkir 
kertas itu dan mengembalikan cangkir kopi ke tempatnya. Setelah selesai dengan ini, ia 
menekan nomor telepon Rio ke telepon Mai. 

Panggilan tersambung di tengah deringan kedua. 

"Iya?" Jawab suara Rio dengan waspada. Mungkin karena panggilan telepon dari nomor 
yang tidak dikenal. 

"Ini aku." 

"Kenapa kamu menelepon dari ponsel?" 

"Aku meminjam Mai-san." 

"Jika kamu akan pamer, cari orang lain," jawabnya, bercampur dengan desahan. Itu adalah 
reaksinya yang biasa, tetapi terlalu alami dan sepertinya tidak dekat. "Apa yang kamu 
inginkan kemudian gangguan lain?" 

"Apakah aku hanya identik dengan kesal padamu?" 

"Itu benar, keberadaanmu adalah gangguan." 

"Hei-" Sakuta mulai membalas ketika sebuah pintu terbuka di belakangnya. 

"... Sakuta, lihat," kata Mai, menepuk pundaknya. 

Sakuta berbalik dengan tidak peduli dan bertemu dengan tatapan pelanggan yang baru saja 
meninggalkan kamar mereka. Pada saat itu, kegelisahan memenuhi tubuhnya. 

Itu adalah Rio. Orang yang dicari Sakuta. Dia tidak memegang telepon, dan dia juga tidak 
memiliki penutup telinga. Telinganya dipenuhi dengan suara seseorang yang berbicara. 

"Azusagawa, ada apa?" Dia mendengar dari telepon. 

Namun Rio di depannya, hanya menatapnya dengan sedikit terkejut dan tidak 
menggerakkan bibirnya sedikit pun. 

"Ah, maaf, Futaba, flat telepon, aku akan bicara denganmu besok." 

"Ah, baiklah. Aku tidak keberatan jika Kamu tidak terburu-buru. " 

"Sampai jumpa." 

Dia menyentuh layar ketika dia memindahkan telepon dari telinganya, mengakhiri 
panggilan sebelum mengangkat matanya dari telepon dan bertemu dengan tatapan Rio lagi. 

Dia segera kembali ke kamar. 
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"Ah, tunggu!" Sakuta memanggil. Tanpa peduli, Rio menutup pintu dengan tegas. Dia 
pindah ke pintu yang dia tutup sendiri dan mengetuk ringan. 

"Futaba?" 

Tidak ada jawaban yang datang. 

"Kamu tidak bisa berpura-pura tidak berada di sana dalam situasi seperti ini." Dia 
mengatakan padanya, mendorong kunci untuk berderak dan pintu terbuka perlahan. 

Rio keluar. Dia tanpa ragu adalah teman Sakuta, Futaba Rio. Dia mengenakan celana 
longgar dengan saku samping yang besar dan T-shirt longgar yang sama dengan tank top 
bergaris di bawahnya. 

"Apakah kamu yang menelepon?" Dia memulai dengan apa yang akan terdengar seperti 
pertanyaan yang sangat aneh, tetapi sangat valid dalam situasi ini dan sesuatu yang ingin 
ditanyakan Sakuta sendiri. 

"Ya," jawabnya. 

"Maka tidak ada gunanya mencoba menyembunyikannya." 

Ekspresi tegang Rio berubah menjadi kekalahan. 

Rio berkata, "Ayo kita bicara di luar," jadi Sakuta mengembalikan voucher miliknya dan Mai 
ke resepsionis dan meninggalkan gedung. Rio berhenti di antara gedung stasiun JR dan 
lorong menuju Stasiun Fujisawa Enoden. Kemudian mulai berbicara secara terpisah. 

"Ada dua dari aku," dia memulai. 

Rio memperhatikan orang-orang berjalan melalui lorong ketika dia meletakkan kedua 
tangannya di pegangan. 

"Bagaimana apanya?" 

"Persis seperti yang aku katakan, sudah ada dua Futaba Rios sejak tiga hari yang lalu." 

Dia mengerti apa yang dikatakan itu tidak masuk akal. Dia mengerti, tetapi tidak bisa 
membuat pikirannya menyangkalnya. Di telepon sebelumnya dia, tanpa ragu, telah 
berbicara dengan Rio. Rio yang sama yang dikenalnya dengan baik. Dan kemudian ada Rio 
lain di depannya, sebuah Futaba Rio. 

"Apakah itu Sindrom Remaja?" Tanya Mai. 

Rio berbalik dan berbicara, "Meskipun aku lebih suka tidak mengakuinya." 

"Apakah kamu punya ide?" 
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"Jika aku melakukannya, aku sudah akan mengatasinya." 

"Ya, tentu saja." 

Tiba-tiba sebuah pertanyaan muncul di benaknya ketika dia mendengarkan. Rambutnya di 
bahu dan kacamatanya menandakan dia memiliki pakaian yang berbeda dari Rio yang dia 
temui saat makan siang. 

"Jadi, aku bertemu yang lain saat makan siang?" Dia bertanya. 

"Aku belum bertemu denganmu hari ini, jadi ya." 

"Aku melihat..." 

" Palsu itu sangat merepotkan. Dia hanya menjalani hidup aku di rumah, jadi aku bahkan 
tidak bisa pulang sendiri, orang tua aku tahu akan buruk dalam beberapa hal. " 

"Ya," jawab Sakuta. 

Orangtuanya mungkin tidak akan dapat memahami tiba-tiba memiliki dua anak 
perempuan. 

"Di atas semua itu, yang palsu pergi ke sekolah dan melemparkan dirinya ke dalam 
kegiatan klub." 

"Futaba mengenakan seragamnya ketika aku bertemu dengannya dan mengatakan dia 
melakukan pekerjaan klub setelah itu." 

"Itu hanya membuat keluar lebih berbahaya. Jika ada orang yang mengenal aku melihat 
aku, itu akan sangat merepotkan. Aku harus bersembunyi sebentar. " 

"Jadi itu sebabnya kamu ada di warnet. Itu sedikit a- " 

"Aku tidak punya uang untuk tinggal di hotel," tambah Rio, tidak yakin berapa lama dia 
melanjutkan. 

"Apakah kamu orang bodoh?" Tanya Sakuta. 

"Ini memalukan untuk disebut tolol oleh Kamu ," kata Rio. 

"Panggil saja aku segera." 

Senyum sarkastik Rio memudar ketika dia sepertinya menyadari bahwa Sakuta benar-
benar marah, dan dia tidak bisa menjawab. 

"Pikirkan tentang hal ini, kamu seorang siswa sekolah menengah, kan? Dan Kamu berpikir 
untuk tinggal di warnet selama berhari-hari? Apakah kamu waras? " 
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Kamar mungkin memiliki kunci, tapi itu bukan jaminan keamanan. Mungkin baik untuk 
pria, tetapi sesuatu mungkin terjadi pada seorang gadis. Ada pria yang akan mengincar 
seorang gadis yang semuanya melarikan diri dari rumah. Mungkin karena alasan serius, 
tetapi pilihan Rio terlalu gegabah. 

Selain itu, staf akhirnya akan menyadari bahwa dia adalah siswa sekolah menengah dan dia 
tidak akan bisa terus seperti itu selamanya. Mereka mungkin menghubungi polisi, yang 
kemudian akan melakukan hal yang sama kepada orang tuanya, keluar dengan satu 
gerakan. 

Rio tampaknya menyesali apa yang telah dilakukannya dan hanya menatap tanah tanpa 
kata-kata. 

"Katakan, Futab-ah!" Saat Sakuta hendak melanjutkan, Mai menjulurkan kepala Sakuta dari 
samping. 

"Mai-san," dia menoleh padanya, "Aku tahu kamu bosan tanpa perhatian, tapi ini ow-
import ow!" 

Kali ini, dia menarik di telinganya. 

"Dia tidak bisa begitu saja memanggilmu dengan mudah," kata Mai padanya, matanya 
mengatakan kepadanya bahwa dia tidak mendapatkan apa-apa, "Kamu tidak mengerti 
semua ini," dia selesai, mengatakannya secara lisan juga. 

"Umm, apa maksudmu?" 

"Katakan saja dia melakukan dan menjelaskan segalanya padamu, apa yang akan kamu 
lakukan?" 

"Yah, biarkan dia tinggal di milikku." 

"Tapi kau juga lelaki." 

"Yah, ya, tapi ..." 

"Kamu mungkin mengenalnya dengan sangat baik, apakah dia akan memanggil seorang 
anak laki-laki dan meminta untuk tinggal di rumah mereka?" 

"Jujur, aku ragu," jawabnya jujur, menarik napas besar dari Mai. 

"Seperti itulah pria." 

"Maaf," dia meminta maaf. 

" Seperti itulah dirimu ." 
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Tapi, kamu tahu, Futaba adalah teman, aku tidak akan melakukan hal aneh. " 

"Hehhh, jadi kamu tidak akan memiliki perasaan mesum jika seorang gadis yang baru saja 
keluar dari kamar mandi ada di kamarmu." 

"Aku akan." 

"Jangan hanya melompat dengan jawaban yang mengerikan seperti itu," dia 
menusukkannya ke dahi. 

"Yah, tentu saja membayangkan dia hanya dengan handuk akan memberiku perasaan 
seksual." 

"Aku tidak memberitahumu untuk membayangkannya," kata Mai dengan senyum yang 
tidak mencapai matanya. 

Rio sendiri menatapnya dengan tatapan tidak senang. 

"Tentu saja, kamu adalah model yang aku bayangkan, Mai-san." 

"Baiklah kalau begitu." Dia menjawab. 

"Baik." 

Mengabaikan Sakuta, Mai kembali ke Rio. 

"Kamu ketahuan, bisakah kamu mengandalkan Sakuta?" Dia bertanya padanya. Nada 
suaranya tidak terlalu memaksa, tidak terlalu lembut ketika sifat dewasanya tiba-tiba 
muncul ke permukaan. Dia hanya satu tahun di depan mereka di sekolah, tetapi pada saat-
saat seperti ini, senioritas dan ketenangan Mai benar-benar terlihat. "Jika kamu tetap keras 
kepala sekarang, Sakuta hanya akan berpikir kamu masih kekanakan." 

Dia tidak tahu apakah dia tidak menginginkan itu, tetapi Rio menghela nafas dan 
memandangnya. 

"Azusagawa." 

"Tentu kamu bisa." 

"Aku bahkan belum mengatakan apa-apa," kata Rio, tersenyum sekarang sarafnya sudah 
menetap. 

"Jadi, Mai-san." 

"Apa?" 

"Futaba tinggal di tambang untuk sementara waktu, apakah tidak apa-apa denganmu?" Dia 
bertanya, hanya untuk memastikan. 
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Namun, jawaban Mai adalah, "Tidak." 

"Hah?" 

Dia benar-benar tidak mengerti maksudnya, dia sendiri sepertinya menunjuk Rio untuk 
tinggal bersama Sakuta, dengan lembut memotong segala cara untuk melarikan diri 
darinya. 

"Kenapa kamu terkejut?" Tanya Mai. 

"'Mengapa' adalah apa yang ingin aku tanyakan kepada Kamu," katanya, benar-benar tidak 
memahaminya. 

"Apakah kamu benar-benar bertanya itu?" Dia bertanya, tatapannya seolah memanggilnya 
idiot. Tidak, tidak ada 'kelihatannya' di sana, tatapannya memanggilnya idiot. "Kalau begitu, 
aku akan bertanya padamu ... jika aku mengatakan seorang teman laki-laki tinggal 
bersamaku, apakah kamu akan baik-baik saja dengan itu?" 

"Aku bahkan tidak ingin membayangkannya, serius." 

"Baik?" 

"Ya, aku minta maaf." 

Tapi apa yang akan mereka lakukan tentang Rio sekarang? Dia melipat tangannya dalam 
pikiran; nyaris mengejek, Mai dengan lancar berkata, "Karena itulah aku akan tinggal juga." 

"Hah?" 

"Ayo, mari kita ambil barang-barang Futaba-san," katanya, berjalan kembali ke kafe 
internet tanpa menunggu jawabannya. 

Rio dan dia bertukar pandang sebelum mengikutinya. 

"Itu berjalan sangat baik," kata Rio sambil meliriknya. 

 

"Jangan menatapku seperti aku dicambuk." 

"Bagus sekali, kamu mengerti," 

"Hal semacam ini membuat hubungan berjalan baik," Sakuta membela. 

"Membuat alasan seperti itu, betapa pas untuk kehidupan yang rendah." 

Sakuta mengikuti setelah Mai sambil merasakan tatapan mencemooh Rio menyapunya. 
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Ketika Sakuta tiba di rumah, dia menjelaskan situasinya kepada Kaede yang mengantuk. 
Melewati Sindrom Remaja saat itu akan muncul, ia mendapat persetujuannya untuk 
membuat Mai dan Rio tetap tinggal. 

"Kau membawa gadis baru ke rumah ...," gumam Kaede. 

"Reputasi aku buruk sekali, ya?" 

"T-tapi, aku adik perempuanmu, jadi aku siap untuk menerima bahwa kamu juga seperti 
itu." 

Awalnya Kaede gugup, tetapi sikap waspada terhadap Rio segera memudar. Dia sepertinya 
menemukan rasa aman di alam Rio yang relatif tenang, dan dia sudah terbiasa dengan Mai 
yang datang beberapa kali, jadi itu mungkin sebagian besar. 

Dengan persetujuan Kaede, mereka sekarang harus memutuskan perintah untuk mandi. 
Kaede sudah melakukannya, jadi itu antara Sakuta, Mai, dan Rio. 

"Aku akan pergi terakhir," usul Sakuta, murni karena kebaikan hatinya, tetapi Mai dan Rio 
bereaksi dengan jijik. 

"Aku merasa seperti hamil," kata Mai. 

"Mai-san, logika apa yang kamu kerjakan di sana?" 

"Aku akan pulang sebentar untuk mengurus barang bawaanku, jadi aku akan mandi di 
sana. Aku ingin mendapat baju ganti juga. " 

Dia menyatakan secara sepihak sebelum pergi. 

"Kamu dulu, Azusagawa." 

"Aku mengerti, jadi kamu pikir aku cabul yang akan terangsang di atas air mandi yang telah 
direndam seorang gadis?" 

Pergi keluar dari jalan untuk memprotes itu tidak akan membantu, jadi Sakuta mandi dulu. 
Setelah sepuluh menit di kamar mandi, dia keluar ke ruang tamu untuk berganti dengan 
Rio, yang duduk dengan tenang di sofa. 

Setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa dia lupa meninggalkan handuk untuk Rio dan 
mengambil handuk yang sudah dicuci dan dilipat ke dalam ruang ganti. 

Uap di udara memberi tahu dia bahwa Rio sudah berada di kamar mandi di belakang pintu. 

"Futaba," panggilnya, mengumpulkan percikan besar sebagai imbalan. 
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"A-apa?" Dia bertanya dengan suara bingung yang tidak biasa. Rupanya, dia telah mundur 
pada panggilannya dan berlindung di air mandi. Mungkin dia pikir dia akan membuka 
pintu atau sesuatu, tidak percaya sama sekali. 

"Aku meninggalkan handuk di sini." 

"Baik." 

"Apakah kamu punya baju ganti?" Dia bertanya. 

Barang-barang yang mereka ambil dari warnet semuanya terkandung dalam tas jinjing 
besar. 

"Ya." 

"Jika tidak, aku bisa meminjamkanmu kelinci atau piyama piyama." 

"Aku baru saja memberitahumu aku melakukannya. 

Tentu saja, dia tidak akan mengenakan setelan kelinci, tetapi Kaede memiliki banyak set 
piyama, jadi dia benar-benar ingin melihat Rio mengenakannya. 

"Aku bisa mencuci pakaian yang kamu kenakan sebelumnya, kan?" 

Mesin cuci itu mencuci Sakuta dan Kaede di dalamnya, ia juga melemparkan baju Rio dan 
menyalakannya. Itu diisi dengan air dan mulai melakukan pekerjaannya. 

"Aku mampu ... Tunggu, suara itu, sudah pergi?" 

"Mengisi sekarang." 

"T-celana dalamnya?" 

"Hm? Apakah kamu tipe yang tidak suka dia mandi dengan pakaian dalam pria? " 

Sayangnya, pakaian dalam Sakuta juga ada di sana. 

"A-aku sedang berbicara tentang milikku !" 

"Aku harus mencuci tangan mereka, kan? Aku tahu itu." 

Bra dan celana dalam yang dikenakan Rio hari ini ada di keranjang, dan Sakuta 
mengulurkan tangannya ke kain kuning pucat yang tampak lembut. 

"Kamu tidak tahu apa-apa! Jangan lihat mereka! Jangan menyentuh mereka! Keluar!" 

"Ini adalah rumah aku." 
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"Maksudku ruang ganti." 

"Selain itu, apa kamu baik-baik saja?" 

"Aku akan begitu kamu pergi." 

Sakuta menyerah untuk mencuci pakaian dalam dan duduk dengan punggung ke mesin 
cuci dengan sedikit usaha. 

"Apa yang kau inginkan di luar sana?" Dia bertanya. 

"Aku bertanya tentang Sindrom Remajamu." 

Rio mungkin tahu juga, kesunyiannya yang lama sebelum dia menjawab adalah buktinya. 

"... Aku tidak benar-benar tahu." Adalah respons akhirnya, yang tidak pasti, dengan nada 
agak tertutup. 

"Apakah itu semuanya?" 

"Apa yang kamu ingin aku katakan?" 

"Tidak ada yang benar-benar, aku hanya ingin mendengar pendapat jujurmu." Situasinya 
bahkan membuat kulit Sakuta merayap, dan bukan dia yang terpengaruh, tidak mungkin 
Rio tidak merasakan apa-apa tentang ini. 

"Aku ... sedikit takut," katanya, bergeser di air mandi. 

"Hanya sedikit?" 

"Ketika aku sendirian di warnet, aku benar-benar takut," jawabnya, suaranya bergetar 
dengan memori emosi itu. 

Ada satu lagi dari dirinya. Dia terjebak dalam ketakutan akan situasi yang tidak pernah 
dialami siapa pun, tentu saja dia akan takut. 

"Tapi apakah ini semua mungkin? Maksud aku, satu orang menjadi dua? " 

Sakuta teringat desas-desus tentang sesuatu yang menyebar untuk sementara waktu ketika 
dia masih di sekolah dasar. Desas-desus tentang seorang doppelgänger dan bahwa kamu 
akan mati jika bertemu dengan mereka, gambar dari legenda urban. 

Dia tidak merasa ingin menertawakannya dalam situasi ini. 

"Mungkin saja, jika teleportasi kuantum berlaku di dunia makroskopis." 

"Kata kuantum hanya membuatku berkedut." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Dan teleportasi?" 

"Itu hal dalam cerita fiksi ilmiah, kan?" 

"Tidak, itu benar-benar terjadi." 

"Serius?" 

Teleportasi adalah istilah yang hanya terbatas pada cerita untuk Sakuta. 

"Kami berbicara tentang keterikatan kuantum sebelumnya, ya?" 

"Ya, sesuatu tentang partikel yang jauh berbagi hal-hal?" 

Dia tentu ingat berbicara tentang dua partikel yang terjerat dan berbagi informasi secara 
instan. 

"Benar, jadi jika aku menyesuaikannya dengan situasi ini dan mengatakannya secara 
sederhana ... Katakan bahwa ada kerangka informasi yang aku buat." 

"Itu sederhana ?" Dia menyela, sudah merasakan kedutan. 

"Sekarang katakan bahwa kerangka kerja secara instan ditransmisikan ke lokasi lain." 

"Jadi, seperti informasi kamu di kamar mandiku yang dikirim ke sekolah?" 

"Itu bekerja. Kerangka kerja di sekolah menjadi pasti ketika diamati oleh seseorang, jadi 
jadilah Futaba Rio yang Kamu tahu, "jelasnya. 

"Teori observasi, ya." 

"Aku terkesan kamu ingat." 

"Yah, aku terus mendengarnya." 

Di dunia kuantum, semuanya ditentukan oleh pengamatan, sampai saat itu, semuanya 
hanya sebuah probabilitas ... rupanya. 

Namun, pemahamannya tentang itu hanya tingkat permukaan, dia tidak benar-benar 
merasa seperti dia benar-benar memahaminya. Membawa teleportasi ke dalamnya 
sekarang tidak ada bedanya dengan mengatakan 'sihir itu ada' baginya. 

"Tapi pada saat itu, kalian berdua tidak akan bisa eksis, kan?" 

Teleportasi kuantum berbeda dari menyalin sesuatu. 

"Itu benar ... aku terkesan kamu sadar tanpa itu dijelaskan." 
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"Yah begitu diamati, itu bukan probabilitas, jadi tidak mungkin di kedua tempat? Jika 
kerangka diamati di kamar mandi aku, Kamu di sana, dan tidak di sekolah, ya? " 

"Aku benar-benar terkejut, kamu benar-benar memahaminya," katanya. 

"Aku punya guru yang baik." 

"Tapi ya, kamu benar. Aku sebenarnya belum melihat aku yang lain. " 

"Eh?" 

"Jadi, ketika Kamu bertanya apakah ada dua dari aku pada saat yang sama, aku tidak bisa 
menyatakan secara meyakinkan ada. Aku hanya berpikir ada sesuatu yang terlihat sama 
dengan aku di tempat yang berbeda, melakukan hal yang berbeda. Kamar dan telepon aku 
cocok dengan hipotesis itu, ada perubahan dan tanda yang aku tidak ingat pernah 
membuatnya. " 

"Jadi jika aku terus mengamatimu, orang lain kamu tidak bisa ada?" 

"Jika kamu adalah pengamat yang menentukan keberadaanku, mungkin. Sebenarnya ... 
mungkin selama yang diamati, pengamat tidak bisa mengamati yang lain '... " 

"Hm? Aku tidak mengerti. " 

"Ini berbicara tentang banyak sudut pandang. Dalam situasi ini ... Sakurajima-senpai bisa 
melihat palsu di luar. " 

"Baik." 

"Mungkin saja jika dia kemudian membawa palsu itu di sini, di dunia yang kau dan aku bisa 
lihat, palsu itu tidak ada di sini. Sebaliknya, di dunia yang Sakurajima-senpai bisa lihat, aku 
tidak akan berada di sini. " 

"... Itu tampak konyol," kata Sakuta, dan itu benar-benar terjadi. 

"Ini. Dalam situasi itu, dengan dunia yang Kamu dan Sakurajima-senpai lihat tidak setuju, 
itu akan menciptakan paradoks. " 

"Tapi ketika kita bertemu di warnet, aku sedang berbicara dengan yang lain di telepon, dan 
kamu tepat di depanku." 

"Apakah mereka benar-benar aku?" Dia bertanya dengan penuh arti. 

"Itu kamu." 

"Pastinya?" 

"Yah, aku tidak bisa melihatnya dengan pasti." 
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"Jadi kamu bisa mengatakan bahwa itu bukan 'keberadaan yang sama persis denganku'. 
Dengan kata lain, aku di ujung telepon memiliki faktor yang tidak ditentukan. " 

"Jadi kamu bisa hidup pada saat yang sama?" 

"Ini semua anggapan pada akhirnya, hanya satu kemungkinan. Mungkin ini hanya 
kebetulan bahwa aku belum menemukan yang palsu . Aku tidak bisa membuang 
kemungkinan orang lain bisa melihat kami berdua sekaligus. " 

"Maka kamu benar-benar tidak bisa keluar sembarangan." 

Dalam satu atau lain cara, membiarkan siswa melihat bahwa ada dua Rio akan menjadi 
masalah. Itu akan membutuhkan semacam penjelasan, dan dia tidak berpikir mereka bisa 
berpura-pura menjadi kembar. 

"Ah," dia menyadari, "tapi itu hal teleportasi kuantum? Tidak akan memiliki ingatan dan 
kesadaran yang sama mana dari kalian yang diamati? " 

Jika pengamatan hanya menentukan lokasi, maka begitu mereka kembali, informasi tidak 
akan berubah dari menjadi 'Futaba Rio'. Jika mereka memiliki ingatan dan kesadaran yang 
terpisah maka harus ada dua keberadaan yang menyebut diri mereka 'Futaba Rio'. 

"Ini hanya hipotesis, tapi ..." Rio memulai sebelum berhenti, membuat mesin cuci terdengar 
lebih keras. 

"Futaba?" Dia mendorong pembicaraan dengan lembut. 

"Jika ... Jika aku sendiri adalah keberadaan yang mengamati 'Futaba Rio', tetapi ada dua 
kesadaran diriku yang melakukan pengamatan itu, itu mungkin menjelaskan hal ini." 

"Apakah itu seperti kepribadian ganda?" Sakuta bertanya. 

"Kurasa tidak banyak pemisahan." 

"Jika itu masalahnya ... mengapa?" 

"Sudah kubilang bahwa aku tidak tahu tentang itu." Rio bersikeras. 

"Apakah kamu memiliki kejutan besar, atau kamu berada di bawah semacam tekanan?" 

"Kamu bisa bertanya hal seperti itu dengan mudah. Bahkan aku pernah mendengar hal 
semacam itu yang menyebabkan kerusakan pada kesadaran dan ingatan. " 

Sakuta pernah mengalami sesuatu seperti itu sebelumnya ketika Kaede diintimidasi dua 
tahun yang lalu, ia telah melihat tekanan yang kuat pada saat itu menjadi pengaruh negatif 
pada kesehatan fisik. 
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"Yah, aku sudah bicara sedikit tentang itu sebelumnya, ya." 

"... Tentang ibumu?" Tanya Rio dengan suara yang sepertinya tidak yakin bagaimana cara 
bertanya. Dia telah berbicara dengan Rio tentang reaksi ibunya terhadap intimidasi Kaede 
sebelumnya, dan bagaimana dia dibawa ke rumah sakit. 

"Betul." 

"Maaf." 

"Tidak apa-apa, akulah yang membawanya." 

"Benar ... Sekarang, Azusagawa." 

"Hm?" 

"Aku ingin keluar, hawa panas menyengat kepalaku." 

"Mengerti," jawab Sakuta, masih duduk di depan mesin cuci. 

"Itu berarti keluar," terdengar suara muak Rio. Suara itu bergema di sekitar kamar mandi, 
menggandakan betapa sedihnya dia terdengar. Sakuta bangkit tanpa mengeluh. 

"Aku akan pergi, tetapi kamu bisa tinggal selama yang kamu mau." 

"... Eh, maaf." 

"Jangan khawatir tentang itu." 

Berpikir bahwa sepertinya dia tidak hanya mengatakan 'terima kasih', Sakuta 
meninggalkan area ganti dan dengan tegas menutup pintu. 

Ketika dia melakukannya, bel pintu berdering ketika Mai kembali. 

"Benar, benar, pada waaayyy-ku," panggilnya. 

Ketika Rio selesai mandi, topik selanjutnya adalah siapa yang akan tidur di mana. Sakuta 
dan Kaede tinggal di flat dua kamar, hanya ada dua tempat tidur, satu di masing-masing 
kamar mereka. Mereka memang memiliki tempat tidur untuk tamu sehingga dapat 
menampung tiga. 

"Aku pikir Mai-san dan Futaba-san bisa menggunakan kamar Onii-chan, dan Onii-chan bisa 
tidur denganku," usul Kaede. 

"Ditolak," kata Sakuta, mengesampingkan saran itu. Pada akhirnya, Kaede berada di 
kamarnya sendiri, Mai dan Rio akan menggunakan kamar Sakuta dan tempat tidur tamu, 
dan Sakuta akan jatuh di ruang tamu. Itu adalah kesimpulan yang masuk akal ... tapi sekali 
lagi tidak ada pilihan lain untuk memulai. 
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"Selamat malam." 

Setelah kedua pintu ditutup, Sakuta mematikan lampu dan berbaring di depan TV. 

Masih ada cahaya redup dari bohlam LED di langit-langit, dan dengung lemari es mengisi 
keheningan. Bahkan berbaring di sana dengan mata tertutup, dia tidak bisa langsung 
tertidur. 

Setelah beberapa saat, dia mendengar pintu terbuka, kamarnya sendiri menilai dari arah 
suara. Langkah kaki, yang awalnya dianggap Sakuta sedang menuju ke toilet, mendekati 
Sakuta, sebelum akhirnya berhenti di sebelahnya. 

Dan kemudian , dia merasakan seseorang berbaring di sebelahnya. Dia tidak mengira Rio 
akan melakukan hal seperti itu, jadi dia membuka matanya, mengira itu mungkin Mai. 

Tepat ketika dia berpikir, wajah cantik Mai ada di dekatnya ketika dia berbaring di lantai. 
Bahkan cahaya redup membiarkannya dengan jelas melihat kontur wajahnya, dan melihat 
bahwa dia entah bagaimana menikmati dirinya sendiri. 

"Mai-san?" 

"Hm?" Dia bertanya, bahkan suaranya bersemangat tinggi. 

"Apa yang sedang kamu lakukan?" 

"Aku melihat wajahmu," jawabnya. 

"Yah, aku bisa melihatnya." 

"Aku melihat wajah pacarku." 

Itu tidak adil, hatinya berdegup kencang di dalam dadanya, membuatnya semakin 
terbangun. 

"Jantung berdetak kencang, ya?" Matanya berbinar menggoda padanya. 

"Kau tampak dalam suasana hati yang baik, Mai-san." 

"Aku akhirnya harus menghabiskan waktu dengan pacarku, dan aku bahkan tinggal di 
tempatnya, tentu saja aku," aktingnya memiliki beberapa kenakalan yang disembunyikan 
dengan buruk, dan matanya memiliki percikan ketidakpuasan. Tepat saat dia menyadari 
hal itu, Mai mengulurkan tangan dan menjepit hidungnya. 

"Bagaimana dengan Futaba?" Dia bertanya dengan suara sengau. 

"Dia tertidur lelap. Aku ragu dia bisa tidur nyenyak selama beberapa hari terakhir. " 

"Aku melihat." 
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Tinggal di warnet selama beberapa hari tentu akan memengaruhi pikiran seorang gadis, 
dan dia punya perasaan Rio akan sangat sensitif terhadap hal itu. 

"Jadi, kamu lebih khawatir tentang Futaba-san daripada aku ketika aku tepat di depanmu." 

"Itu hanya karena kamu tampak dalam suasana hati yang buruk, jadi kupikir aku akan 
serius ..." 

Rupanya, itu juga kesalahan. 

"Hahhhhh, dan kupikir kita bisa pergi kencan karena aku libur sepanjang hari besok," kata 
Mai sambil berbalik, akhirnya melepaskan hidung Sakuta, "Itu sebabnya kamu pulang 
sehari lebih awal?" 

Mai tidak mengkonfirmasi atau menyangkal pikirannya, hanya menatap Sakuta dengan 
tidak senang, jadi dia yakin dia benar. 

"Kenapa kamu berbicara seperti kita tidak bisa sekarang?" Dia bertanya. 

"Yah, kamu akan melihat ke dalam masalah Futaba, kan?" Tanya Mai, memukul paku tepat 
di kepala. 

"'Palsu' seharusnya ada di sekolah untuk klub sains besok, kupikir, ya sudah, aku akan 
melihat apa yang sedang terjadi." Dia mengakui, tahu tidak ada gunanya mencoba 
menyembunyikannya. Dia ingin memeriksa apakah benar ada Futaba Rio. 

"Lihat, aku tahu itu." 

"Pada catatan itu, aku punya permintaan untuk ditanyakan." 

"Tidak," bantah Mai sebelum dia selesai berbicara, "kamu hanya akan memintaku untuk 
menonton 'Futaba-san yang sebenarnya' sementara kamu pergi ke 'Futaba-san palsu'." 

"Itu Mai-san-ku, kamu kenal baik sekali denganku." 

Membawa Rio yang sebenarnya ke sekolah dan menempatkan mereka berdua di tempat 
yang sama akan menjadi metode tercepat, tetapi itu membawa risiko. Jika seseorang 
menyaksikannya, itu akan menyebabkan masalah dan kepanikan. 

Ada juga hipotesis Rio bahwa tidak mungkin untuk melihat mereka bersama. Itu ditambah 
dengan legenda urban tentang doppelgänger juga berarti dia merasa akan lebih baik jika 
mereka tidak bertemu satu sama lain. 

"Jangan begitu senang tentang itu," katanya, mencubit pipinya. 

"Ow ow." 
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"Jangan menikmati itu." 

"Jadi ya, tolong, Mai-san." 

Mai terdiam dan melepaskan pipinya. 

"Kalau begitu kita akan genap." 

"Untukmu meninggalkanku sebentar?" 

"Betul." 

"Ehhh." 

"Tentu saja kita akan." 

"Sebagai terima kasih, aku akan melakukan apa pun yang kamu minta, jadi tinggalkan 
permintaan maaf itu sebagai permintaan maaf." 

"Aku berbaring di sebelahmu sekarang." 

"Aku lebih suka sesuatu yang berirama 'salah'." 

Mai tampak sangat terkejut. 

"Oh, apakah kamu tidak mengerti?" 

Tentu saja dia mengerti, itu karena dia melakukan itu dia terkejut, setelah semua, 'ciuman' 
berirama dengan 'salah'. 

"Ini tidak seperti permintaan maaf jika kamu memilih waktu, tempat, dan suasana hati 
dengan benar, aku tidak keberatan kamu mengambil inisiatif." 

Mata Mai memiliki kilau nakal tentang mereka ketika dia mulai, tetapi pada saat dia selesai, 
dia memalingkan muka karena malu. 

"Mai-san?" 

"A-apa?" Dia bertanya, memaksa dirinya untuk menatapnya. 

Tidak apa-apa sekarang. Mungkin akan baik-baik saja. Jika ya, Mai hanya akan 
memarahinya, dan itu adalah hadiah untuk Sakuta dengan caranya sendiri, jadi tidak ada 
alasan untuk ragu. 

Tatapan mereka terkunci. 

Sedetik berlalu, lalu satu lagi ... lalu setelah yang ketiga, mata Mai berkibar menutup. 
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Sakuta mencondongkan tubuh ke depan untuk menciumnya, dan pada saat yang sama, Mai 
memiringkan kepalanya sedikit karena malu. Karena itu, dahinya lebih jauh ke depan 
daripada bibirnya, dan kedua dahi mereka bertabrakan dengan pukulan keras. 

"Itu sakit," kata Mai dengan tatapan kesal. 

"Itu karena kamu melihat ke bawah karena malu." 

"A-itu karena kamu terlalu serakah," keluhnya padanya, duduk. 

"Mai-san?" 

"Itu saja untuk hari ini," katanya. Dia tidak bisa benar-benar melihat wajahnya, tetapi dia 
merasa itu diwarnai sedikit merah. 

"Ehh," menunda setelah datang sejauh ini menyakitkan. 

"Itu karena kamu payah." 

"Uwah, itu menyakitkan. Aku akan kehilangan kepercayaan diri aku sebagai pria dan 
akhirnya takut pada wanita. " 

"Itu tidak akan terjadi," Mai membantah dengan datar. 

"Apa yang membuatmu mengatakan itu?" 

"Karena aku akan membiarkan kamu berlatih sampai kamu bisa melakukannya dengan 
baik." 

"... Mai-san." 

"Apa? Kamu tidak mau? " 

"Aku sangat mencintai kamu." 

"Aku tahu," katanya. Nada suaranya terdengar bosan, tetapi ada senyum di wajahnya saat 
dia balas menatapnya. "Selamat malam kalau begitu," dia selesai, berdiri. 

"Benar, selamat malam." 

Mai kembali ke kamarnya dengan lambaian kecil dan Sakuta menutup matanya ketika 
pintu tertutup, 

Meskipun begitu, dia tidak berpikir dia akan segera tidur. Memintanya untuk tidak bekerja 
dengan kata-kata dan tindakan Mai adalah tidak masuk akal. Ada hal lain yang 
mengganggunya juga. 
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Rio terlintas dalam pikirannya, Rio yang diajaknya bicara saat makan siang, dan Rio di 
kamar tidur Sakuta. 

Rio yang tidur di kamarnya menyebut yang lain 'palsu'. Jika dia bisa setuju, maka mungkin 
dia tidak akan terganggu dengan itu, tetapi Sakuta memiliki kesan berbeda. 

Mereka berdua tampak seperti Futaba Rio , pikirnya dalam hati. 

Jika ada yang palsu, mereka bisa menyingkirkan mereka, tetapi dia tidak berpikir 
situasinya sangat sederhana, dan itulah yang mengganggunya. 

Tetapi jika keduanya nyata, itu akan menyebabkan masalah, di rumah, di sekolah, dan 
mungkin bahkan dengan masyarakat itu sendiri, mereka tidak akan dapat menerima 
bahwa ada dua Futaba Rios. Sakuta bisa merasakannya di tulangnya, jadi hatinya tidak 
akan tenang. 

"Ahh, sial. Mengingat Mai-san dengan pakaian bunny-nya pasti yang terbaik di saat-saat 
seperti ini. " 
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Volume 3 Chapter 2 Revisi - Remaja 
Adalah Paradoks 
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Dia memandang laut. Dia dari dua tahun sebelumnya duduk di tangga turun ke pasir, 
menatap samar ke gelombang. 

Itu adalah mimpi tentang pantai Shichirigahama yang telah dilihatnya berulang kali. Jadi, 
bahkan dalam tidurnya, Sakuta yakin bahwa ini adalah mimpi. 

Dia tahu bagaimana hal-hal akan berkembang dari sini, Shouko harus segera sampai di 
sana. 

"Kamu tampak lelah lagi hari ini, Sakuta-kun," kata Shouko, melompat ke sisinya dan duduk 
di sebelahnya. 

"Dan kau masih menjengkelkan," jawabnya. 

"Apakah datang ke laut setiap hari tidak menenangkan hatimu yang sakit?" 

"Mengetahui seberapa jauh jarak ke cakrawala adalah masalahnya." 

Meskipun cakrawala tampak begitu jauh, sebenarnya hanya empat kilometer saja. Mungkin 
mengajarkan beberapa pelajaran tentang bagaimana hal-hal yang tampak begitu jauh 
sebenarnya sangat dekat. 

"Ya ampun, aku bisa merasakan tanggung jawab. Bagaimana kami bisa membuatmu 
kembali bahagia? Aku akan melakukan apa yang aku bisa untuk membantu, "usulnya, 
memandang wajah Sakuta dari samping. Saat dia melakukannya, rambutnya yang tergerai 
bergoyang ke samping saat dia memiringkan kepalanya dengan manis. 

"Aku pikir aku akan bahagia lagi jika aku bisa menyentuh payudaramu," Sakuta kembali 
dengan lalai. 

"Apakah itu benar-benar akan membuatmu bahagia lagi?" Dia bertanya dengan pandangan 
ragu. 

"Itu akan." 

"Tapi, aku ... tidak terlalu besar?" Dia mempertanyakan dengan mata terbalik. 

Sakuta tidak menjawab dan terus menatapnya, pipinya semakin merah. 

"... H-hanya sedikit," dia akhirnya mengizinkan. 

"Aku hanya bercanda, jangan menganggapnya serius," Sakuta menarik, melihat sepertinya 
dia benar-benar akan membiarkannya pada tingkat ini. 

"Aku tahu sebanyak itu." 

"Benarkaaaah?" 
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"Meskipun jika itu benar-benar akan membuatmu merasa lebih baik, aku punya ide." 

Shouko tersenyum seperti kakak perempuan. 

"Jangan terlalu percaya diri dengan ukuran itu, kan?" 

"Kamu sudah melakukannya sekarang!" Dia berseru, bersemangat, berputar-putar di 
belakangnya. Dengan teriakan pendek, dia melompat ke punggungnya, melingkarkan 
tangannya di pundaknya. Tentu saja, ini berarti dada Shouko menempel di punggungnya. 
Berkat itu, seluruh konsentrasi Sakuta terfokus di sana. 

"Shouko-san," katanya. 

"Apa yang kamu inginkan?" 

"Kau memiliki lebih dari yang kupikirkan." 

"Benar, benar," jawabnya ke telinganya dengan suara puas. 

"Yah, itu masih lebih dari yang kupikirkan ." 

"Jantungmu berdebar kencang dan kau seperti tongkat di lumpur." 

"Milikmu juga," katanya, tetapi bahkan dengan itu, dia tidak menjauh darinya untuk 
sementara waktu. Mereka hanya melihat ke laut, berbicara dalam boks dan menjemukan 
ketika mereka tetap di posisi mereka. Percakapan mereka mengembara, dan Sakuta merasa 
dirinya santai dengan panas dari tubuh Shouko. Karena itu, dia tidak tahu apa yang 
mendorong topik tersebut, tetapi hanya berpikir bahwa percakapan itu berakhir dengan 
cara ini seperti yang dikatakan Shouko: "Kamu merasa bersalah karena tidak bisa 
membantu kakakmu, bukan?" 

"... Apakah itu sangat buruk?" Dia bertanya pada gilirannya. 

"Itu tidak buruk, hanya jika kamu tidak bahagia, aku pikir itu akan sulit pada kakakmu. Dia 
akan berpikir itu salahnya kalau senyummu mati dan sedih karenanya. " 

"Bukan salah Kaede, dia diintimidasi." 

"Walaupun demikian." 

Sakuta tidak punya jawaban untuknya. 

"Perasaan permintaan maaf itu penting, kau tahu?" Dia melanjutkan. "Ini penting, tetapi 
jika seseorang terus-menerus mengarahkan perasaan itu kepada mereka, perasaan itu 
akan hancur karena permintaan maaf." 

"Apa yang harus aku lakukan?" 
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"Kata-kata apa yang ingin kamu dengar?" 

Sekali lagi, dia tidak punya jawaban. 

"Apakah kamu suka mendengar 'maaf'?" 

"Bukan aku." 

"Aku juga tidak suka. 'Terima kasih', 'kamu berjuang keras', dan 'Aku mencintaimu' adalah 
kata-kata yang ingin kudengar, tiga frasa manisku yang menyenangkan. " 

Shouko sedikit mengencangkan genggamannya dari belakang, memeluknya erat. Itu 
membuatnya agak sulit untuk bernapas, tetapi itu menyenangkan dan hangat. 

"Kamu berjuang keras, Sakuta-kun." 

"Apa !?" 

Jantung Sakuta berdegup kencang mendengar kata-katanya di telinganya. 

"Kamu berjuang sangat keras untuk adikmu." 

Sebuah api mekar di belakang matanya pada kelanjutannya dan pada saat dia menyadari 
apa yang akan datang, sudah terlambat. Dalam sekejap mata, air mata mengalir dari mata 
Sakuta. 

Dia tidak bisa mengandalkan siapa pun, tidak bisa meminta bantuan siapa pun, dan tidak 
bisa melakukan apa-apa selain menonton ketika tubuh saudara perempuannya dipenuhi 
luka oleh Sindrom Adolescence. Tidak peduli seberapa besar dia ingin melakukan sesuatu, 
dia tidak bisa, tidak ada yang percaya pada fenomena misterius yang menyerangnya. 

Sakuta telah menjelaskan apa yang terjadi, tetapi tidak ada yang mau mendengarkan. 
Orang tuanya tidak menerima kenyataan dan para guru sekolah mulai menghindari 
tanggung jawab, tidak ada teman yang mau mendekati mereka. Semakin keras dia 
berusaha, semakin banyak orang di sekitarnya menjauhkan diri dari Kaede dan dirinya. 
Mereka hanya dilihat sebagai orang yang tidak bisa membaca suasananya. Itu menyakitkan, 
melelahkan, tidak bisa dihindari, dan hanya membuat frustrasi. 

"AKU..." 

"Kamu bertarung cukup keras." 

Kata-kata itu menembus perasaannya, dan dia tidak bisa menghentikan air matanya untuk 
mengalir. Dia mengira tidak ada yang akan mengerti, tapi di sini ada orang yang mengerti. 
Seseorang yang mengerti ... Itu adalah perasaan yang benar-benar bahagia, itu sendiri 
menjadi perasaan yang menyelamatkannya. 
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"Shouko-san, aku ..." 

Dia mencoba membiarkan gelombang emosinya memalingkan kepalanya, tetapi dia tidak 
bisa, sebaliknya, tiba-tiba dia menemukan kedua pipinya dipegang erat, menghentikannya 
dari menggerakkan kepalanya ... 

Sakuta terbangun, mengingat tekanan di wajahnya. 

Pipi kanannya panas, kirinya juga. Mereka berdua menyengat seolah dia ditampar. 

Saat ia membuka matanya terhadap rasa sakit itu, dan hal pertama yang dilihatnya adalah 
wajah Mai yang terbalik. 

Ekspresi ketidaksenangannya merusak tampilan celemek yang sebenarnya dia kenakan. 
Dia terbalik karena dia berjongkok tepat di atas kepala Sakuta ketika dia berbaring 
telentang, tangannya memegang kepalanya di antara mereka. 

"Aku minta maaf," katanya, dimulai dengan permintaan maaf saat mulutnya ditumbuk 
menjadi lingkaran. 

"Untuk apa?" 

"Umm ..." Dia punya satu ide, bahwa dia telah memanggil nama yang seharusnya tidak dia 
miliki, sambil berbicara sambil tidur. 

"Aku yakin kamu bisa menyimpulkan alasannya?" Dia menyarankan dengan ragu-ragu. 

"Aku hanya marah melihatmu tidur nyenyak ketika kita berada di bawah atap yang sama," 
dia berbohong dengan bibir mengerucut saat dia memalingkan muka. 

"Karena kamu tidak bisa tidur di rumah pacarmu?" 

"Menginap di rumah pacarku yang lebih muda tidak masalah," katanya, mendapatkan 
kembali disposisi normalnya. Namun, saat dia menyelesaikan kalimatnya, dia menguap 
kecil. Meskipun dia tidur sangat nyenyak ketika mereka berada di ranjang yang sama di 
Ogaki ... Mungkin dia lebih memperhatikannya sebagai seorang pria sekarang, atau 
mungkin dia masih lelah dengan syuting di Kyoto ... Sakuta memutuskan untuk optimis dan 
tetap dengan mantan. 

"Jangan berpikir hal-hal kurang ajar ketika kamu hanya kamu ." 

"Oh, apa yang membuatku pergi?" 

"Ada tertulis di wajahmu." 

"Apa, yang kupikir Mai-sanku yang tidak bersalah terlalu manis?" 
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"Kamu benar-benar nakal," katanya, memukul dahinya dengan keras. "Aku membuat 
sarapan, jadi cuci muka saja." 

Sakuta mengangkat kepalanya dari lantai untuk melihat roti panggang Prancis dan telur 
orak-arik diletakkan di atas meja. 

"Aku minta maaf karena menggunakan ramuanmu tanpa bertanya." 

"Tolong pikirkan ini sebagai rumahmu sendiri dan lakukan apa yang kamu inginkan," 
katanya. 

"Mempercepatkan!" Sakuta keluar, terlihat seperti dia akan bangun tetapi sebenarnya 
hanya mengangkat kepalanya ke paha Mai menjadi sesuatu yang biasanya disebut bantal 
pangkuan. Namun, itu tidak sempurna, Mai berlutut jadi anehnya Sakuta bengkok dengan 
tubuhnya dari tanah. 

"Mai-san, leherku sakit." 

"Jangan lakukan sesuatu dan kemudian mengeluh tentang itu," omelnya. Namun meski 
begitu, dia tidak berusaha untuk menggerakkan kepalanya dan waktu berlalu dengan 
bahagia. 
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"Hah!?" Mereka mendengar entah dari mana agak jauh, ketika Kaede keluar dari kamarnya. 

"Ah, pagi Kae Ah!" 

Di tengah sapaannya, Mai tiba-tiba berdiri, jadi kepala Sakuta kehilangan dukungannya dan 
menampar lantai ruang tamu. 

Dia bahkan tidak bisa menangis karena terkejut, dan hanya menggeliat di lantai, memegang 
bagian belakang kepalanya. 

"Pagi, Kaede-chan," kata Mai dengan ekspresi tenang, mengabaikan nasib buruk pacarnya. 
Sakuta memutuskan dia mungkin secara tidak sengaja memanggil nama Shouko dalam 
tidurnya. Mai tidak secara eksplisit mengatakannya, tapi itu adalah kebanggaannya sebagai 
pacarnya, dia tidak mau mengakui diganggu oleh Shouko. 

"S-selamat pagi. Aku tidak melihat apa-apa! " Dia menangis ketika Sakuta akhirnya bangkit 
untuk melihatnya gelisah dengan kedua tangan menutupi matanya, "Aku masih tidak bisa 
melihat apa-apa, semuanya gelap!" 

"Yah ya, itu akan terjadi jika kamu menutupi wajahmu." Sakuta membalas. 

"Aku juga tidak bisa melihat besok!" 

"Itu hanya hidup." 

"Ini seperti sebuah drama tanpa plot, bukan?" 

"Pagi benar-benar hidup di rumahmu, Azusagawa," kata Rio ketika dia meninggalkan 
kamar mandi, ekspresi aneh aneh di balik kacamatanya. Dia yakin itu karena dia tidak tahu 
bagaimana menyesuaikan diri dengan suasana di sini. 

Mereka berempat kemudian mengepung sarapan yang disiapkan Mai. 

Mereka mulai makan dengan, "Ayo makan." 

Ini pertama kalinya meja makan diisi seperti ini sejak Sakuta dan Kaede mulai tinggal di 
sini. 

Butuh beberapa saat bagi mereka untuk duduk, tetapi Kaede dan Sakuta duduk 
bersebelahan dan mulai mengangkut roti Prancis yang lembut ke mulut mereka. Anehnya 
itu terlalu sempurna, jadi agak sulit untuk dimakan. 

"Onii-chan, ini enak, sangat lembut!" Seru Kaede. 

"Telurnya juga bagus," kata Sakuta padanya. 

"Mereka meleleh di mulutku." 
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"Mari kita minta Mai-san memasak untuk kita setiap hari mulai sekarang." 

"Ayo!" Kaede mengangguk sambil tersenyum. 

"Jangan mengeksploitasi Kaede-chan," Mai memperingatkannya, menginjak kakinya di 
bawah meja. 

"Ah!" 

"Ada apa, Onii-chan?" 

"Cintaku sedang diuji," katanya ketika Mai mengayunkan kakinya. 

Kaede memiringkan kepalanya untuk bertanya, dan Rio juga berhenti makan karena suatu 
alasan. 

"Futaba-san, apakah kamu tidak menyukainya?" 

"Ah, bukan itu," kata Rio atas pertanyaan Mai, memindahkan beberapa roti panggang 
Prancis ke mulutnya, "Sudah lama sejak aku makan pagi dengan seseorang." 

Sekarang dia menyebutkan itu, Sakuta menyadari dia sering makan roti di laboratorium 
dan minum kendi kopi pribadi guru fisika ... Mungkin dia tidak makan sarapan bersama 
keluarganya. 

Tepat saat dia membuka mulut untuk bertanya, getaran pelan menembus udara. Itu adalah 
suara samar yang harus kamu dengarkan dengan saksama, tetapi Sakuta dapat segera 
mengatakan bahwa itu adalah dering ponsel, ketika Kaede mulai bergetar di sebelahnya. 

"Ah, maaf, itu aku," kata Mai, mengeluarkan telepon yang tertutup kelinci dari saku 
celemek, "Beri aku waktu sebentar, itu manajerku." 

Dia minta diri dari meja dan pergi ke balkon, meletakkan telepon di telinganya. 

"Halo?" Dia menjawab dengan nada dewasa. 

"Ah, Mai-san?" 

Sakuta tidak yakin apakah itu karena orang lain berbicara dengan keras atau karena 
volume teleponnya tinggi, tetapi suara itu juga menghampirinya. 

"Apa yang salah?" Tanya Mai. 

"Aku minta maaf mengganggumu sepagi ini, apakah kamu bebas berbicara?" 

"Aku." 
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"Kerja bagus dalam pembuatan film ... Apakah kamu kebetulan?" Mereka bertanya, 
mungkin mendengar suara yang diambil oleh mic. Sebenarnya, dia ada di balkon. 

"Aku di rumah pacarku," jawab Mai dengan mudah, seolah-olah manajernya seharusnya 
sudah tahu dia berkencan. 

Atau begitulah pikir Sakuta. 

"Ahh, pacarmu ... apa !?" Para manajer berteriak kaget. Rupanya, ini adalah yang pertama 
kali mereka dengar. "I-itu tadi anak laki-laki !? Kamu bilang pacar? " 

"Ya," jawabnya dengan tidak peduli kepada manajernya yang bingung. 

"J-jangan pindah dari sana! Aku akan berbicara dengan bos! Aku akan mengunjungi 
rumahmu nanti! " 

Rupanya setelah menutup telepon, Mai kembali ke dalam, bahkan berkata, "Sekarang kita 
baik-baik saja," ketika dia melepas baterai telepon. 

"Maaf, Kaede-chan," dia meminta maaf dengan serius kepada Kaede saat dia duduk 
kembali. 

"T-tidak apa-apa! Aku hanya menggigil ketika mendengar suara itu. " 

"Apakah kamu baik-baik saja, Mai-san?" Sakuta bertanya. 

"Terima kasih, aku akan mendapat kuliah dari bos agensi nanti." 

Sakuta tetap diam. 

"Itu tadi lelucon," dia tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa, menggerakkan beberapa roti 
panggang Perancis ke mulutnya. "Ini sangat bagus," dia memuji dirinya sendiri. Sebenarnya 
sangat enak, dan Sakuta tidak bercanda ketika dia mengatakan dia ingin dia membuatnya 
setiap hari. 

"Aku tidak tahu apakah lelucon dunia pertunjukanmu itu lelucon atau tidak, jadi tolong 
jangan." 

"Memiliki pacar baik-baik saja." 

"Kalau begitu, bagaimana dengan manajermu? Mereka tampak sangat panik? " 

"Kami baru saja mendapat kontrak iklan, jadi dia sensitif terhadap apa pun yang bisa 
menjadi skandal. Yah, kita mungkin akan diberitahu untuk tidak pergi bersama sebentar. " 

"Itu sama sekali tidak apa-apa, kan?" 

Itu terdengar seperti itu akan berkembang menjadi menyuruh mereka untuk putus. 
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"Ah, dan sejauh dia menjadi panik, dia selalu begitu." 

"Itu juga tidak apa-apa, kan?" 

Dia tidak tahu banyak tentang itu, tetapi seorang manajer harus berurusan dengan 
pekerjaan bakat dan mengatur jadwal. Jika mereka memiliki watak seperti sebelumnya, itu 
akan mengkhawatirkan. Dan pada akhirnya, dia menutup telepon meskipun dia tidak 
mengangkat apa yang dia telepon ... Dan sekarang Mai telah melepas baterai telepon karena 
pertimbangan untuk Kaede, jadi jika dia menyadari bahwa dia tidak memberi tahu Mai apa 
dia. Seharusnya, dia mungkin panik lagi. 

Yah, Sakuta khawatir tentang itu tidak akan membantu, jadi dia memutuskan untuk tetap 
makan sarapan lezat. 

Ketika jam menunjukkan pukul sepuluh, Shouko berkunjung seperti biasa. Dia mengenakan 
topi bertepi lebar hari ini, tampak seperti anak perempuan dari keluarga kaya yang keluar 
untuk jalan-jalan musim panas. 

"Ibu bilang aku harus memakainya karena matahari yang kuat," dia meminta maaf ketika 
dia melihat tatapan Sakuta. "Um, apakah kamu punya tamu di sini?" Dia bertanya, melihat 
sepatu asing di aula. 

"Beberapa hal terjadi, kamu baik-baik saja untuk masuk." 

Shouko melepaskan sepatunya dan pindah ke ruang tamu untuk melihat Mai dan Rio di 
sana serta Kaede. 

"Kamu punya banyak kenalan wanita, Sakuta-san," katanya. 

Sakuta hanya menatapnya. 

"Ah, aku tidak bermaksud buruk dengan itu," katanya, melambaikan tangannya di depan 
dadanya untuk mencoba dan menghilangkan kesalahpahaman itu. 

"Aku tidak," ulangnya, meskipun Sakuta tidak mengatakan apa-apa. 

"Apakah kamu pikir aku seorang pemain?" 

"Tidak, aku hanya berpikir kamu mungkin secara mengejutkan seperti salah satu 
maharaja," katanya dengan hati-hati. Sebelum kesalahpahaman bisa berkembang lebih 
jauh, Sakuta memperkenalkannya kepada Rio, dia dan Mai bertemu ketika mereka 
mengambil kucing. 

"Ini Futaba Rio, dia tahunku di sekolah." 

"Aku Makinohara Shouko," kata Shouko dengan membungkuk rapi, memicu ekspresi agak 
tegang dari Rio. Setelah itu, dia melirik Sakuta. Dia mengangguk sedikit. Kemarin dia 
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berbicara dengan Rio yang lain, tetapi belum menyebut Shouko dengan Rio ini, jadi wajar 
saja kalau dia terkejut. 

Dia berbicara dengan 'Rio', jadi meskipun dia bermaksud sudah berbicara dengannya, dia 
benar-benar lupa. 

Ketika Shouko bermain dengan Hayate, Sakuta berbicara kepada Rio tentang dia. 

"Sindrom Remaja benar-benar mencintaimu, bukan?" Dia berkata, sama sekali tidak 
bahagia. 

Kemudian, seperti yang dijanjikan, Sakuta dan Shouko memandikan Nasuno. Shouko 
mengangkatnya dan membawanya ke kamar mandi. Hayate tampaknya juga berjingkrak di 
belakang mereka, tetapi mungkin waspada, karena dia tidak mengikuti mereka ke kamar 
mandi. 

Sakuta mengisi baskom dengan air hangat, dan atas sinyalnya, Shouko memasukkan 
Nasuno ke dalamnya. Dia duduk dengan patuh di baskom, dan mereka menggunakan kendi 
untuk menuangkan air ke bagian punggungnya yang keluar dari air saat dia menutup 
matanya dengan senang. 

Mereka kemudian menambahkan shampo. 

"Pergi perlahan dengan arah bulunya." 

"Baik." 

Shouko menggosok Nasuno dengan tangan kecilnya, mengambil setiap sudut dan celah dan 
meletakkan gelembung di seluruh tubuh kucing. 

"Benar, sudah selesai." 

Nasuno keluar dari baskom dengan suara jawab, keluar tepat di depan Shouko. 

"Ah, sial," kata Sakuta. 

"Eh?" Tanya Shouko. 

Pada saat yang hampir bersamaan, Nasuno mengibaskan air dari tubuhnya, 
menyemprotkan air ke mana-mana. 

"Kyaa!" Shouko menjerit, jatuh kembali ke lantai yang basah karena terkejut. Menunjuk 
kepala pancuran pada dirinya sendiri pada saat yang sama, "Kyaa, kyaaa!" 

Shouko menjatuhkan kepala pancuran karena terkejut, air membuatnya tertulis di seluruh 
lantai, tanpa ampun membasahi seluruh tubuh Shouko. 
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Dia merengek saat Sakuta buru-buru mematikan pancurannya. 

Tapi itu terlalu terlambat. Shouko basah kuyup dari kepala hingga ujung kaki, gaun putih 
tipisnya menempel di kulitnya, tidak hanya menunjukkan pakaian dalamnya, tetapi juga 
kulitnya. 

Nasuno melewatinya tanpa khawatir, pergi ke koridor. Dia masih basah, jadi mereka tidak 
bisa meninggalkannya begitu saja. 

"Kaede! Nasuno sedang dalam perjalanan, keringkan dia! " 

Setelah dia selesai berteriak kepada Kaede, Sakuta menawarkan Shouko. Dia ternyata 
sangat ringan. Dia menuntun tangannya ke ruang ganti dan mulai mengusap kepalanya. 

"Tidak apa-apa, aku akan melakukannya sendiri." 

"Cukup adil," jawabnya, bagaimanapun juga dia bukan anak kecil. "Aku akan memberimu 
pakaian ganti, jadi lepaskan pakaianmu." Kamu tidak ingin masuk angin. 

"Baik." 

Shouko meletakkan tangannya ke tombol di dadanya, tetapi karena betapa basahnya 
mereka, dia sepertinya tidak bisa melepaskannya. 

"Berikan mereka di sini," kata Sakuta, mengulurkan tangannya. Shouko patuh membalik 
tombol. Mereka memang tangguh, tapi dia berhasil membatalkan yang pertama, dan yang 
kedua. 

Bagian depan gaun itu terbuka dan kamisol putih yang dikenakannya di bawah terlihat. Itu 
juga direndam dan transparan. 

Saat dia akan membatalkan yang lain untuk membuatnya lebih mudah untuk dihapus, dia 
merasakan seseorang di belakangnya. 

"Sakuta, apa yang kamu lakukan?" Tanya Mai dari mana dia berdiri di depan kamar. 

"Melepas pakaian Makinohara-san." 

"Jangan hanya berani mengakuinya," katanya, tampaknya marah. 

"Eh? Hah? Apakah aku terlihat seperti orang cabul yang mengambil keuntungan dari gadis 
yang tidak bersalah? " 

"Kamu melakukannya." 

"Tunggu sebentar, Mai-san, dia masih anak-anak, kan?" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Shouko terlalu muda untuk Sakuta untuk menganggapnya sebagai anggota jenis kelamin 
lainnya. 

"Dia perempuan," lanjut Mai, masih tidak senang, tampaknya ada perbedaan sudut 
pandang di antara mereka. Mereka jelas membutuhkan penggambaran yang jelas di sini. 

"Makinohara-san," katanya. 

"Iya?" Dia menjawab, dengan tenang bahkan ketika percakapan tiba-tiba berbalik 
kepadanya. 

"Apakah kamu mandi dengan ayahmu?" 

"Aku melakukannya sampai tahun ketigaku," jawabnya. 

"Bagaimana dengan sekarang?" 

"Tidak lagi," jawabnya datar. 

Sekarang dia menyebutkannya, meskipun dia lebih muda, Shouko sudah di tahun pertama 
sekolah menengahnya, dan bukan anak kecil, dia adalah seorang gadis, seperti kata Mai ... 

"Umm ... Mai-san, tolong selesaikan sisanya," dia mencoba menyesatkannya dengan 
senyum paksa. 

"Setelah selesai, kita perlu bicara," katanya, sayangnya tidak salah arah sama sekali. 

"Aku harap ini sesuatu yang menyenangkan." 

"Um, aku baik-baik saja dengan itu, jadi tolong jangan marah dengan Sakuta-san," kata 
Shouko, tatapannya yang murni terfokus pada Mai. 

Dia bersyukur atas bantuannya, tetapi dalam situasi ini, itu terjadi sebaliknya. 

"Apakah kamu tidak menjinakkannya dengan baik," katanya, matanya tidak tersenyum. 

"Aku tidak melakukan apa-apa, dia selalu seperti ini." 

"Keluar saja," katanya, mengusirnya dari kamar dan menutup pintu dengan kuat. 

"Sial, dia benar-benar marah ..." 

"Aku bisa mendengarmu, idiot." 

"... Maafkan aku, maafkan aku." 

Setelah reaming dari Mai dan makan siangnya, Sakuta berganti ke seragam sekolahnya dan 
menuju ke sekolah seperti yang dia rencanakan. Sekitar sepuluh menit berjalan kaki di 
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bawah terik matahari melihatnya ke Stasiun Fujisawa di dekatnya. Itu berada di pusat kota 
dengan populasi sekitar 400.000. Toko-toko umum dan pengecer volume praktis 
mengelilingi stasiun, dan stasiun itu sendiri adalah titik pertemuan antara tiga jalur, jalur 
JR, Odakyu, dan Enoden, sehingga memiliki banyak penumpang bahkan hari ini. 

Perjalanan santai ke tenggara di Enoden yang terikat Kamakura memakan waktu sekitar 
lima belas menit sebelum dia turun di stasiun Shichirigahama, sebuah stasiun kecil dengan 
hanya satu jalur yang melewatinya. 

Sakuta keluar melalui hambatan tiket dan disambut oleh aroma laut. Dia mengira sudah 
terbiasa dengan itu selalu naik kereta, tapi begitu dia keluar dari kereta, dia bisa 
merasakan laut bahkan sekarang. Jika ada, kesadarannya telah benar-benar tumbuh ke titik 
di mana dia bisa melihat perbedaan halus yang datang dengan musim dan perubahan 
cuaca. 

Namun, pada kesempatan ini, dia tidak bisa tidak menyadari kakinya karena Mai telah 
membuatnya berlutut untuk waktu yang lama, membuat mereka merasa lucu. 

Tidak ada siswa lain di jalan pendek ke sekolah, Dia melihat peselancar lokal aneh 
membawa papan mereka yang benar-benar membawa pulang musim panas. Mahasiswa 
universitas menuju ke laut, tertawa saat mereka pergi. 

Dia melewati gerbang, kira-kira sepertiga terbuka, ke sekolah. Dia bisa mendengar teriakan 
aktivitas klub dari lapangan olahraga, para pemain baseball bergegas mengejar bola 
mereka. Sesekali, dentang menyenangkan kelelawar logam yang mengenai bola juga 
terdengar di udara. 

Dengan berakhirnya turnamen musim panas, tahun ketiga sudah pensiun, jadi tim harus 
mengatur ulang diri mereka ke dalam sistem baru. Hanya beberapa dari banyak pemain di 
sekolah menengah di Kanagawa yang memiliki kesempatan untuk keluar ke lapangan di 
Stadion Koshien. Para siswa Minegahara tahun ini telah menghadapi juara bertahan di 
babak kedua dan telah dikalahkan. Justru karena KTT itu begitu jauh, agak menyilaukan 
melihat para siswa bekerja sendiri untuk mendapatkan kesempatan untuk mencapainya. 

Mendengarkan teriakan mereka, Sakuta pergi dari mereka menuju gedung sekolah untuk 
mencari tempat teduh. 

"Futaba, kamu di sini?" Sakuta memanggil ringan ketika dia membuka pintu ke 
laboratorium fisika. 

Tidak ada jawaban, dan ruangan itu kosong. Namun, ada secangkir kopi setengah mabuk di 
wastafel lab, jadi sepertinya 'palsu' memang datang ke sekolah. 

Mungkin dia pergi ke toilet, pikirnya, menjulurkan kepalanya ke koridor dan melirik toilet 
gadis itu di lorong. Sepertinya tidak ada yang keluar. 
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Tasnya ada di bawah meja, jadi sepertinya dia tidak pulang. 

Sakuta berkeliaran di lab, berniat menunggu Rio kembali. Ruangan itu sekitar dua ruang 
kelas normal, terlalu besar untuk menghabiskan waktu sendirian. Dia bisa merasakan jejak 
orang-orang yang telah berada di sini dari kursi-kursi yang ditempatkan secara 
serampangan, dan teriakan jauh dari para siswa tentang kegiatan klub mereka membuat 
keheningan di dalam ruangan semakin mencolok. 

Berada di sini membuatnya merasa seperti dia ditinggalkan sendirian di sekolah. Meskipun 
hanya beberapa saat yang lalu ada begitu banyak orang, tidak ada lagi ... atau begitulah 
atmosfer di lab sepertinya mengatakan. 

Perasaan itu tumbuh menjadi kegelisahan, tekanan yang membangun di sekitar perutnya, 
Dia bertanya-tanya apakah Rio merasa seperti ini setiap hari, atau apakah itu hanya 
imajinasinya. 

Untuk mencoba dan mengubah mood, Sakuta membuka jendela, membiarkan angin hangat 
bersama dengan sorakan dari luar. Menempatkan kepalanya keluar dari jendela 
memungkinkan antusiasme dari kerumunan di sekitar gym untuk menghubunginya. 
Banyak siswa berseragam bola basket ada di sekitar gedung, dengan beberapa warna 
berbeda, mungkin dari sekolah yang berbeda. 

"Oh ya, Kunimi bilang dia ada pertandingan latihan," kata Sakuta pada dirinya sendiri, 
mengulangi apa yang Yuuma katakan padanya sehari sebelumnya selama bekerja, bahwa 
mereka tampaknya memiliki kecocokan dengan sekolah menengah terdekat. 

Dalam hal ini, lokasi Rio tidak perlu dikatakan lagi. 

Kembali ke pintu masuk, Sakuta beralih ke sepatu luar dan menuju ke gym, suara-suara 
bola memantul, teriakan para pemain dan derit sepatu mereka di lantai menjadi lebih jelas 
ketika dia mendekat. 

Tiga pintu dengan jarak yang sama terbuka untuk membiarkan angin masuk, dan Sakuta 
melihat Rio di yang terjauh. 

"Jadi dia ada di sini ..." gumamnya, suaranya sedikit gugup. 

Dia telah bertemu 'palsu' kemarin, dan berbicara dengannya dengan benar, menerima 
nasihatnya. Pada saat itu dia tidak merasakan apa-apa, tetapi sekarang tahu ada dua Rio 
dan mata yang lain menatap yang lain membuat hawa dingin merambat ke tulang 
punggungnya. 

Dia mengawasinya dengan mantap. Dia menata rambutnya dengan cara yang sama seperti 
ketika mereka bertemu di toko buku sehari sebelumnya. Dia tidak mengenakan jas labnya, 
dan kakinya, biasanya disembunyikan oleh ujungnya yang panjang, benar-benar dipajang, 
membiarkan pahanya yang sedikit montok terlihat. Blusnya tampak kencang di dadanya, 
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dan rompi di atasnya mendorongnya hingga melengkung. Kerahnya benar-benar rapi, dan 
ditambah dengan penampilannya yang serius, membuat pertumbuhan dadanya semakin 
menarik perhatian. 

Beberapa anak laki-laki dari sekolah lain mencuri pandang padanya, dan ketika dia 
melewati mereka, dia mendengar: "Hah, apa dia tahun ketiga?" 

"Dia agak panas, pintar-panas." 

"Bicaralah padanya." 

" Kamu melakukannya." 

Dia bisa memahami perasaan mereka saat percakapan tak berguna mereka berlangsung. 
Rio memang terlihat lebih dewasa dengan rambutnya yang naik ke atas, dan dia juga 
terlihat seksi. Di atas semua itu, tatapannya tanpa kacamata menyembunyikannya tampak 
agak lesu dan membuatmu ingin berbicara dengannya. 

Namun, Rio hanya memiliki mata untuk satu orang, dan mengikuti mereka. Rio tidak 
menonton pertandingan, dia menonton Kunimi Yuuma, matanya tidak mengikuti bola sama 
sekali. 
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"Kunimi baik-baik saja?" Tanya Sakuta, menggambar di sampingnya, berbicara seolah 
semuanya normal. 

Dia mulai terkejut. 

"Hah, pacarnya?" Datang salah satu suara dari sebelumnya. 

"Kurasa tidak," jawabnya. 

Rio melirik Sakuta dan langsung membuang muka. Melihat wajahnya dari samping, dia 
terlihat agak tidak nyaman, dan sepertinya dia tidak menikmati dirinya sendiri. 

"Aku hanya datang untuk menonton sambil melakukan pekerjaan klub," katanya samar. 

"Tapi aku tidak mengatakan apa-apa?" 

"Lagi pula kau pasti bertanya." 

"Yah, ya, melihatmu malu adalah pemandangan yang berharga." 

"Mati." 

"Masih banyak yang ingin aku lakukan dengan Mai-san, jadi tunggu delapan puluh tahun." 

"Kamu pikir kamu masih hidup pada usia sembilan puluh lima?" 

"Orang-orang sepertiku memiliki umur panjang, kan?" 

"Itu bukan kalimat yang seharusnya kau sampaikan sendiri," kata Rio sambil mendesah, 
matanya mengikuti Yuuma. 

Sakuta memeriksa skor. Pertandingan hampir berakhir, Minegahara unggul tipis hanya tiga 
poin. Bola basket punya tiga angka, sehingga bisa berubah dalam sekejap. Tepat pada saat 
itu, salah satu lawan dengan baju kuning mengambil salah satu tembakan itu. 

Bola menelusuri lengkungan di udara ... sebelum memantul dari tepi. Seorang pemain 
tinggi putih berpakaian meraup bola dan melemparkannya dalam umpan panjang ke 
Yuuma, yang sudah dekat jaring sisi lain. 

Langkah kaki terburu-buru dari kedua tim berlari memenuhi gym. 

Yuuma menerima operan dan segera menggiring bola melewati setengah lainnya, dengan 
membohongi melewati di antara kaki pemain kuning dan meninggalkannya, tiba di ruang 
yang sekarang bebas dan akan melompat untuk mengambil tembakan. Tiba-tiba, seorang 
pemain besar melompat di depannya, tingginya hampir dua meter. Namun, gerakan Yuuma 
adalah tipuan lain, dan kakinya masih tertanam kuat di tanah. 
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Sekarang setelah pertahanan sepenuhnya dilakukan, dia mengarahkan kembali dan 
menembak dengan nyata kali ini. 

Bola basket mengeluarkan parabola malas di udara, berputar dengan indah melalui jaring. 
Gadis-gadis yang datang untuk menonton pertandingan bersorak nyaring, mereka mungkin 
tahun pertama. Ada gadis-gadis dari sekolah lain juga bersorak. 

"Persetan, pemandangan ini membuatku kesal, aku disensor." 

"Kamu terlalu berpikiran sempit, Azusagawa." 

"Bukankah kamu akan menjerit 'kyaa, Kunimiiiii' juga?" 

Dia hanya memelototinya. 

"Kau akan mengejutkannya dan pasti akan mendapatkannya." 

"Aku mendukungnya." 

"Di dalam?" 

Keheningannya cukup meyakinkan. 

"Kau tidak cukup menarik baginya," kata Sakuta ketika sorak-sorai lain naik saat lawan 
mencetak gol. Reaksi itu memberi tahu dia bahwa pertandingan itu bolak-balik seperti ini, 
pertandingan dekat. Ada tiga menit tersisa dalam pertandingan. 

"Katakan, Futaba," Sakuta memulai. 

"Aku lebih suka kamu tidak ikut campur." 

"Apa yang kamu sukai dari dia?" 

Bola dilemparkan ke tengah lapangan. 

"Kamu adalah temannya dan kamu bahkan tidak tahu itu?" 

"Dia pria yang baik, cukup baik sehingga membuatku kesal, dan tidak menilai orang 
berdasarkan prasangka." 

Dia bisa melihat berbagai hal untuk dirinya sendiri, tidak didasarkan pada rumor atau 
desas-desus dari orang lain. Yuuma mengatakan bahwa itu adalah cara dia diajar oleh 
ibunya, tetapi Sakuta tidak berpikir itu sesuatu yang bisa kamu ajarkan. Cara dunia adalah 
bahwa jika Kamu bersama orang-orang yang memiliki reputasi buruk, reputasimu sendiri 
akan menderita, jadi itu tidak seperti dia tidak bisa memahami perasaan Kamisato Saki 
ketika dia mengatakan kepadanya untuk menjauh dari Yuuma. Tidak menyenangkan diberi 
tahu itu, tapi ... 
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"Tapi apa yang membuatmu menyukainya? Aku seorang pria, jadi aku tidak mengerti 
bagaimana seseorang seperti dia memikat wanita. " 

Sakuta tahu bahwa Yuuma memiliki wajah yang tampan, dan lebih tinggi darinya. Dia jago 
basket dan tampan secara umum. Dia mendengar mahasiswa perempuan mengatakan 
bahwa dia terlihat kekanak-kanakan dan lucu ketika dia tertawa. Namun, dia punya 
perasaan bahwa tidak ada yang menjadi alasan perasaan Rio terhadapnya. 

"Dan apa yang akan kamu lakukan ketika kamu tahu?" Dia bertanya. 

"Tidak ada yang benar-benar, aku hanya ingin tahu. Itu jenis percakapan yang dimiliki 
siswa sekolah menengah, kan? " 

"Itu hak siswa SMA biasa." 

"Apakah kamu mencoba untuk mengatakan bahwa kamu spesial, Futaba?" 

"Aku mengatakan bahwa aku tidak memiliki kehidupan SMA yang normal," katanya, tidak 
terkesan, matanya masih mengikuti Yuuma sendirian. 

"Setiap orang berhak untuk mencintai, tidak seperti mobil, Kamu tidak perlu lisensi." 

Semua orang diizinkan untuk mencintai. Jika ada, itu di luar diizinkan atau tidak. Jantung 
bergerak sesuai kehendak, kiri atau kanan. Hanya perlu ada seseorang yang Kamu nikmati 
bersama, yang Kamu khawatirkan, bahwa kekhawatiran Kamu terasa seperti mereka akan 
menghancurkan dadamu ... 

Itu tidak istimewa. 

"Aku sudah memikirkan ini sebelumnya, tapi kamu benar-benar romantis di hati." 

"Aku?" 

"Kamu datang jauh-jauh ke sini untuk mengejar cinta pertamamu, dan butuh waktu 
setahun untuk melupakannya, lalu kamu berpacaran dengan selebritis itu, itu tidak 
normal." 

"Aku akan mulai memerah jika kamu memujiku seperti itu." 

"Ini harus pergi tanpa berkata, tapi aku tidak." 

"Sayang sekali." 

"Aku tidak memujimu, tapi aku sedikit iri dengan kesetiaanmu pada perasaanmu. Orang-
orang biasanya mundur, kejujuran, keterusterangan dan kesetiaan tidak populer saat ini. " 
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Bahkan ketika Rio mengatakan bahwa dia cemburu, sikapnya tetap tidak peduli, dan dia 
tidak terlihat sama sekali. 

"Kamu juga tidak peduli dengan mode." 

"Jika aku melakukannya dengan terus terang, itu akan merusak apa yang kita miliki 
sekarang." 

Tentu saja, Rio berbicara tentang Yuuma. 

"Begitu? Apa yang akhirnya membuatmu jatuh cinta padanya? " Tanya Sakuta, dengan 
paksa mengembalikan pembicaraan kembali ke jalurnya saat dia merasa dia mulai dengan 
terampil mengubah topik pembicaraan. 

Rio hanya menatapnya sebelum menghela nafas, matanya mengatakan padanya untuk 
membaca suasana. 

"Huh, mendesah pada kisah cinta." 

"Mendengar kata-kata 'kisah cinta' dari mulutmu membuatku merinding." 

"Kalau begitu aku akan berhati-hati untuk tidak mengatakannya untuk yang kedua 
kalinya," Sakuta mengizinkan. 

Entah bagaimana, dia merasa bahwa ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia 
mengatakannya. 

"Sebuah cornet cokelat," Rio tiba-tiba bergumam. 

"Ingin aku berlari dan membeli satu?" 

"Tidak, Kunimi memberiku satu ketika aku tidak makan siang suatu hari." 

Sekolah itu tidak memiliki kafetaria yang luar biasa, jadi membawa bekal makan siang 
adalah standar. Jika Kamu tidak memilikinya, maka ada sebuah van kecil yang datang dan 
digunakan oleh seorang wanita yang lebih tua untuk menjual roti, sebuah toko roti terbuka 
tepat di luar gerbang selama waktu makan siang. 

Ada juga toko serba ada di dekat sekolah, jadi jika Kamu memutuskan untuk 
menggunakannya, Kamu bisa. Namun, itu melanggar peraturan sekolah untuk 
meninggalkan tanah, jadi jumlah orang yang melakukannya terbatas. 

Jadi dengan satu-satunya cara yang taat aturan untuk mendapatkan makan siang adalah 
toko roti, itu selalu penuh sesak, dipadati oleh siswa yang lapar yang turun seperti wabah 
belalang, mengosongkan kasus roti. 
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Setelah mereka bubar, yang tersisa hanyalah kotak plastik kosong, dan seorang wanita 
yang puas. 

"Itu pada semester pertama tahun pertama ... itu pertama kalinya aku pergi ke van roti ..." 

Para siswa di sekitar van tentu saja sangat kuat, dan siswa yang berhati lemah mungkin 
tidak bisa menemukan keberanian untuk terjun. 

"Dan kemudian Kunimi muncul dalam armor yang bersinar?" 

"Dia muncul memakan rampasannya, roti kari." 

"Pangeran Roti Kari, ya?" 

"Dia berbicara kepadaku ketika aku kewalahan ... dia tersenyum dan berkata, 'Kamu 
seorang gadis, Futaba, jadi aku pikir kamu ingin sesuatu yang manis'." 

Bahkan tanpa menyaksikannya sendiri, Sakuta bisa membayangkan adegan itu. Rio akan 
berdiri agak jauh dari keramaian, ingin membeli makanan tetapi tidak memiliki keberanian 
untuk bergabung dengan kerumunan. Kemudian, saat dia menyerah dan pergi dengan 
sedih, Yuuma akan muncul, mengenakan senyum riangnya yang biasa ... 

Dia bisa mengerti bagaimana itu menjadi dorongan. 

Sakuta mengangguk dengan "Hmm," dan menunggu kelanjutannya. 

Namun, Rio hanya berdiri di sana dan perlahan memerah sedikit. 

"Lalu?" Dia mendesak, begitu jelas dia tidak akan melanjutkan. 

"Itu dia," kata Rio seperti biasa. 

"Aku mengerti, itu dia." 

"Baik." 

"Berapa harga cornet coklat?" 

"Dua ratus tiga puluh yen." 

"Kamu murah hati, ya?" 

 

"Jika kamu, maka aku tidak akan jatuh cinta." 

"Jadi itu penampilannya pada akhirnya." 
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"Kunimi adalah yang pertama selain kamu yang memanggilku 'Futaba'." 

Sakuta, Yuuma, dan Rio semuanya berada di kelas yang sama tahun sebelumnya, kelas 1-1. 
Rio menonjol karena dia selalu mengenakan jas lab, dan tidak bergabung dengan kelompok 
perempuan mana pun. Tentu saja, anak-anak itu juga tidak berbicara dengannya. Melihat 
dia hanya duduk sendirian di kursinya memberikan kesan aneh, seperti dia tidak peduli 
dengan siapa pun. Teman sekelas mereka sering memanggilnya 'profesor' atau 'jas lab' di 
belakangnya. 

"Apakah jatuh cinta padaku akan seburuk itu?" 

"Aku toh bukan tipemu," kata Rio. 

"Yah, kamu tipe yang aku lebih suka sebagai teman daripada pacar," jawab Sakuta. 

Rio menertawakan kepribadiannya yang tidak berubah ketika dia berbicara. 

"Pada akhirnya," dia melanjutkan, "Aku pikir itu waktunya. Aku benar-benar turun saat itu. 
" 

"Hm? Apakah sesuatu terjadi saat itu? " 

"Tidak ada yang benar-benar, aku hanya merasa tertekan, aku yakin itu tidak pernah 
terjadi padamu." 

"Kamu mungkin tidak menyadari hal ini, jadi aku akan memberitahumu, tapi aku manusia 
sepertimu." 

"Itu wahyu yang mengejutkan," dia kembali. 

"Yah, terserahlah. Begitu? Kamu pikir Kunimi spesial karena dia baik padamu saat kamu 
sedang depresi? " 

"... Aku memang terdengar murahan ketika kau mengatakannya seperti itu," dengus Rio 
sendiri. 

Saat dia mencari jawaban, bel untuk memberi tanda akhir pertandingan terdengar. 

"Terima kasih!" Datangi teriakan nyaring melalui gym. 

Setelah pertandingan, para pemain berkeringat keluar dari gym dalam kelompok-
kelompok, mencambuk atasan mereka dan berteriak tentang menyelam ke laut sebelum 
bergegas ke pasokan air dan mulai mencuci diri. Mereka semua kencang dari latihan 
mereka. Sekolah lain itu rupanya juga sekolah tepi laut, karena bukan hanya siswa 
Minegahara yang disamak. 
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Gadis-gadis tahun pertama merengek, setengah malu-malu, dan setengah bahagia. Gadis-
gadis dari sekolah ini sebagian besar mengerutkan kening dan mengatakan bahwa anak 
laki-laki adalah yang terburuk, dengan ini menjadi sesuatu yang hanya bisa mereka 
lakukan setelah pertandingan. 

Selain itu, Sakuta tidak tertarik pada tubuh pria, jadi berhenti menonton, itu hanya kotor. 

Rio juga melakukan itu, memalingkan muka. Namun, itu karena alasan yang berbeda dari 
Sakuta. Bahwa teriakan dari Yuuma dan yang lainnya ketika mereka mengacaukan air 
mencapai telinganya jelas dari reaksinya ketika dia memerah sampai ke lehernya. 

"Awasi saja jika kamu ingin menonton," kata Sakuta padanya, ketika Yuuma mengibaskan 
air seperti seekor anjing, sebelum menggunakan handuk dan mengeringkan dirinya sendiri 
lalu berganti menjadi T-shirt baru. "Ahh, dia berpakaian lagi." 

Rio sedikit berbalik untuk menghadapnya, janji kematian yang dingin di matanya. Dia 
mungkin harus berhenti menggodanya, dia memutuskan, jangan sampai dia merusak 
persahabatan mereka. 

"Begitu? Apa yang kau inginkan?" 

"Hah?" 

"Kamu tidak suka sekolah cukup untuk datang selama liburan jika tidak ada sesuatu yang 
kamu inginkan." 

"Yah, aku tidak akan keberatan liburan berlanjut selamanya," jika dia bisa bertemu Mai 
setiap hari. 

"Mimpimu seperti anak sekolah dasar," Rio memotongnya, sorot matanya mengatakan 
kepadanya untuk kembali ke intinya. 

"Kalau begitu aku akan mengatakannya terus terang." 

" Terus terang apa ?" 

"Futaba ada di rumahku sekarang." 

Tatapan Rio tiba-tiba goyah. 

"Begitu, jadi itu sebabnya kau bertingkah aneh di telepon tadi malam," gumam Rio pada 
dirinya sendiri. 

"Apa yang sebenarnya terjadi?" 

"Kenapa kamu tidak bertanya yang lain padaku?" 
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"Kamu mengakui bahwa ada lebih dari satu dari kalian yang begitu mudah." 

Nada suaranya seperti bisnis, seolah-olah dia sedang berbicara tentang orang lain. Itu 
persis seperti Rio yang diketahui Sakuta. Reaksinya untuk berbicara tentang Yuuma juga 
sama. Sayangnya, dia tidak bisa melihat satu hal pun tentang dia yang bukan Rio, 
bagaimana dia bisa menyebutnya palsu? 

"Apa pendapat aku yang lain?" Dia bertanya. 

"Bahwa jika itu mungkin, itu melalui teleportasi kuantum atau sesuatu." 

"Sama seperti aku saat itu." 

Sekarang dia menyebutkannya, ketika mereka bertemu di toko buku, Rio telah membeli 
buku tentang teleportasi kuantum. 

"Tapi dalam hal itu," lanjutnya, "tidak akan ada lebih dari satu diriku pada saat yang sama, 
dan kita harus memiliki ingatan yang sama." 

Rio yang lain juga mengatakan itu. 

"Itu sebabnya orang lain yang kamu katakan itu adalah kesadaranmu sendiri yang 
mengamatimu, terbagi dua karena beberapa alasan." 

Dia tidak tahu apakah penjelasannya benar, tetapi dia memahaminya. 

"Aku mengerti, dan alasan mereka berpisah?" 

"Dia bilang dia tidak punya ide." 

"Dan kamu percaya kebohongan yang jelas itu?" 

"Aku tidak curiga teman-temanku berbohong," katanya. 

"Kamu, kamu benar-benar berpikir aku palsu , bukan?" 

Rio terinjak dengan tajam di tanah. 

"Jujur, aku pikir kamu mungkin pada awalnya." 

"Kedengarannya kamu tidak lagi." 

"Tidak peduli bagaimana aku memandangmu, aku hanya bisa melihat Futaba. Ngomong-
ngomong, jika Kamu tahu mengapa kesadaran Kamu terpecah menjadi dua, katakan 
padaku. " 

"Tidak bisakah kau bertanya padaku yang lain? Dia seharusnya punya ide. " 
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"Mengapa kamu berpikir begitu?" 

"Karena aku melakukannya," jawabnya. 

Dengan kata lain, dia mencoba mengatakan bahwa jika yang lain adalah 'Futaba Rio', maka 
dia harus tahu, dan sebaliknya, jika dia tidak maka dia yang palsu. 

"Jika itu sama, mana pun yang aku minta, kamu bisa memberitahuku, kan?" 

Tatapan Rio menyelinap melewati Sakuta sejenak, ke tempat Yuuma seharusnya berada. 

"Aku akan kembali ke klub," katanya, tanpa argumen dan berjalan menuju gedung, hampir 
berlari pada kenyataannya ... 

"Kamu tidak mau berbicara dengan Kunimi?" 

Dengan mencoba untuk berbicara tentang Sindrom Adolescence menjadi sia-sia, Sakuta 
memanggilnya dengan cara yang sama seperti biasanya. " 

Semua yang dia jawab adalah diam. Dia tidak berhenti dan melanjutkan ke gedung, 
akhirnya menghilang. 

"Pengekangan itu juga seperti dia," kata Sakuta, merasakan rasa sakit sendiri dari 
menonton. 

"Ada apa dengan Futaba?" Datang pertanyaan dari belakangnya, ditanyakan oleh Yuuma 
yang memiliki handuk di kepalanya dan mengenakan T-shirt dan celana pendek. Dia 
membawa minuman olahraga berlabel biru di tangannya, botol dua liter, sudah dua pertiga 
kosong saat dia menenggak sepertiga terakhir sekaligus. 

"Hahh, aku hidup kembali," desahnya. 

"Jadi, kamu mati sampai sekarang?" 

"Cukup dekat ... Jadi, ada apa dengan Futaba?" 

"Tidak ada yang benar-benar, Futaba menjadi Futaba seperti biasa." 

"Maksudnya apa?" 

Itu hanya gangguan yang tidak berharga, tapi Yuuma memutuskan untuk membiarkannya. 
Jelas, dia tidak bisa mengatakan tentang ada dua Rios, Yuuma akan berpikir dia gila. 
Sebenarnya, Yuuma mungkin akan mendengarkan sampai dia mengerti, tetapi Rio mungkin 
tidak ingin dia tahu. 

"Dia baru saja di sini, kan?" Tanya Yuuma. 

"Kamu memperhatikan?" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Aku melihatnya menonton dari sini sejak awal pertandingan." 

"Lebih fokus pada pertandingan itu sendiri." 

"Tentu saja aku bisa melihat teman-temanku di pengadilan," dia meminta maaf ketika dia 
melemparkan botol yang sekarang kosong ke tempat sampah. Sakuta berpikir keras untuk 
itu, ingin kehilangan, tetapi langsung masuk. 

"Kamu baru saja berpikir 'rindu', bukan?" Yuuma bertanya. 

"Kamu bisa membaca pikiran?" 

"Seluruh wajahmu," jawabnya, menusuk ringan ke kepalanya. 

"Apakah Futaba sering datang?" 

"Hmm, aku tidak tahu, kurasa kadang-kadang sementara dia di sini untuk hal-hal klub?" 

"Aku ingin tahu yang mana dia sebenarnya di sini," kata Sakuta, memandang Yuuma 
dengan penuh arti. 

"Kamu cukup kuat baru-baru ini." 

"Aku tidak akan membiarkanmu bermain-main dengan Futaba." 

"Itu terus terang," kata Yuuma ketika pertandingan para gadis dimulai di gym, "Aku akan 
berhati-hati dengan itu ... Untuk apa kau di sini?" Dia bertanya seolah-olah itu adalah 
pertanyaan alami. 

"Haruskah aku tidak?" 

"Kamu tidak cukup suka sekolah untuk masuk selama liburan." 

"Futaba sudah memberitahuku itu." 

"... Apakah ada sesuatu dengan Futaba?" Yuuma tiba-tiba bertanya setelah berpikir sejenak. 

"Apa maksudmu, sesuatu?" 

"Tidak ada yang benar-benar terjadi padaku, dan kamu di sini meskipun ini liburan ... jadi 
kupikir pasti ada sesuatu yang menimpanya." 

Logikanya didasarkan pada apakah Sakuta ada di sekolah ... Itu adalah kesimpulan bahwa 
dia tidak akan pernah datang tanpa mengenal mereka berdua dengan baik. 

"Kunimi-senpai, pelatih ingin membahas pertandingan," seorang siswa tahun pertama 
memanfaatkan celah dalam percakapan mereka. 
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"Mengerti, dalam perjalananku," kata Yuuma, bergerak seolah-olah untuk masuk ke dalam, 
tetapi berhenti dan kembali menatap Sakuta. "Panggil aku jika terjadi sesuatu?" 

"Hm?" 

"Dengan Futaba." 

"Aku akan menelepon apakah kamu memintaku atau tidak, kamu sebaiknya terbang 
bahkan jika itu tengah malam." 

"Aku tidak bisa terbang sendiri, jadi aku hanya akan membuat sepedaku terbang," jawab 
Yuuma sambil tersenyum, kembali ke dalam. 

Sakuta meninggalkan gym dan langsung menuju pintu masuk pengunjung, sekitar tiga 
puluh meter dari pintu masuk utama. Ada sebuah kantor di dalam, itu bukan tempat yang 
sering ia kunjungi, dan bukan tempat yang biasa dikunjungi para siswa. Mereka biasanya 
menggunakan rumah sakit, dua pintu di bawah. 

Dia melepas sepatunya di pintu masuk pengunjung yang sunyi dan berganti memakai 
sandal. Dia tidak pergi ke kantor yang gelap, malahan berhenti di depan telepon umum 
berwarna hijau. Mengambil satu koin sepuluh yen dari dompetnya dan mengangkat 
handset, hanya menyimpan satu koin itu. 

Dia memutar nomor telepon rumahnya, dan segera diangkat. 

"Halo, ini Azusagawa." 

Dia bisa langsung mengatakan bahwa orang yang menjawab adalah Mai. 

"Mai-san, tolong katakan itu sekali lagi." 

"Halo, ini Azusagawa," ulangnya, terdengar lebih seperti dia menjawab panggilan bisnis 
kali ini daripada suara lembut dari sebelumnya dan dia bisa melihat ekspresi lelahnya. 

"Cobalah lebih seperti pengantin baru." 

"Kau sangat senang atas panggilan telepon," katanya. 

"Yah, itu karena itu panggilan untukmu." 

"Aku tidak akan bertingkah seperti pengantin baru, bahkan jika kamu mengatakan itu." 

"Kamu tidak perlu malu." 

"Bagaimana keadaan disana?" Mai kembali ke percakapan utama, sama sekali mengabaikan 
jarum Sakuta. 
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Dia ingin tetap bekerja lebih lama, tetapi sepuluh yen ada batasnya, jadi dia memutuskan 
untuk menjawab dengan jujur, setelah semua, itulah yang dia minta. 

Dia mengambil sepuluh yen lagi. 

"Futaba datang ke sekolah," katanya. 

"Aku melihat. Dia juga ada di sini selama ini. " 

"Apa yang dia lakukan sejak aku pergi?" 

"Terutama menonton Kaede belajar. Dia mengajar sains sekarang. " 

"Untuk Kaede?" 

"Yah, ada sedikit jarak di antara mereka," katanya, tertawa kecil. Kaede mungkin sedang 
memuncak keluar dari kamarnya dan Rio sedang mengajarinya dari ruang tamu. Kaede 
lebih besar dari Rio, jadi itu memang memberi kesan agak lucu. Tinggi Kaede 162 
sentimeter, dan Rio baru sekitar 155, jadi dia bisa mengerti tawa Mai. 

"Dan apa yang telah kamu lakukan?" 

"Aku membersihkan kamarmu," jawabnya, dengan sengaja menambahkan nada nakal pada 
nadanya. 

"Jadi, Mai-san, kamu membuka pakaianku dan melihat celana pendekku." 

"Aku membuang semua benda terlarang di kamarmu." 

"... Serius?" 

"Kamu tidak membutuhkan kostum kelinci lagi, kan?" 

"Itu hal kedua yang paling berharga bagiku!" Dia membungkuk lebih dekat ke handset. 

"Apa yang paling berharga?" 

"Kamu, tentu saja." 

"Benar, benar." 

"Aku serius," katanya. 

"Maka kamu tidak perlu yang kedua dan seterusnya." 

"Eh?" 

"Jika kamu memiliki aku, itu sudah cukup, kan?" 
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Dia tidak punya jawaban. 

"Apakah aku salah?" Datang pertanyaan tajamnya. 

"Sudah cukup," jawabnya pelan, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. 

"Kamu tidak perlu kesal tentang hal itu. Aku menyisihkan semuanya daripada 
membuangnya. " 

"Kamu jahat, Mai-san." 

"Oh ya, apakah kamu suka berhala?" Tanya Mai, tiba-tiba mengganti topik pembicaraan. Itu 
terlalu mendadak, jadi Sakuta tidak tahu apa maksudnya. 

"Eh? Kenapa kamu bertanya? " 

"Ada majalah manga dengan suntikan gravure idola di sampulnya, dari sekitar tiga bulan 
lalu." 

"Ah, aku hanya lupa membuangnya, kamu bisa menyingkirkannya." 

"Aku mengerti," Mai setuju sebentar. Jawabannya terdengar seperti sedang memikirkan hal 
lain. 

"Mai-san?" 

"Oh ya, manajerku datang sekitar sepuluh menit, apakah tidak apa-apa jika aku 
membiarkannya masuk? Um ... Lagipula aku harus mengawasi Futaba-san, kan? " Dia 
bertanya, berbicara lebih pelan karena khawatir pada Rio. 

"Jika kamu mengatakan itu salam lagi." 

"Halo, ini Azusagawa," ucapnya lirih, memberikan aura kebahagiaan pada kata-kata itu, 
sama seperti pengantin baru seperti yang dibayangkan Sakuta. "Sakuta, apakah kamu ingin 
menikah denganku?" 

"Saat ini, aku ingin menjadi pacarmu," jawabnya. 

"Aku tidak ingin kamu langsung menjawab 'ya', tapi anehnya itu seperti penolakan." 

"Jujur saja, pernikahan belum benar-benar terasa nyata bagiku." 

"Hmm," katanya, masih belum sepenuhnya yakin sepertinya, "Yah, aku setuju dengan itu, 
adegan keluarga yang bahagia tidak benar-benar memiliki realitas untuk itu." 

Mai hampir berbicara pada dirinya sendiri, pikir Sakuta karena orang tuanya berpisah 
ketika dia masih muda dan dia telah tinggal bersama ibunya sejak lama, dan sekarang dia 
memiliki hubungan yang buruk dengan ibunya dan hidup terpisah darinya. 
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"Sebenarnya, aku ingin menikah," kata Sakuta. 

"Apa yang menyebabkan ini tiba-tiba?" 

"Aku ingin memiliki keluarga yang bahagia bersamamu." 

"Benar, benar? Apakah kamu pulang sekarang? " 

"Itu rencananya, aku punya sesuatu untuk ditanyakan pada Futaba itu." 

"Aku mengerti. Baiklah, aku akan berbicara denganmu nanti. " 

"Baik." 

Sakuta menunggu panggilan berakhir dan mengembalikan handset dan mengembalikan 
koin yang tersisa ke dompetnya sebelum berbalik untuk pergi. 

"Geh," dia tidak bisa membantu tetapi melihat ketika dia melihat seseorang berdiri di 
belakangnya. Pacar Yuuma, Kamisato Saki, berdiri empat atau lima meter jauhnya. 

"Apa artinya 'geh'," tanyanya, menatapnya dengan tangan di pinggul. 

Tatapan mereka terkunci selama beberapa detik tanpa mereka mengucapkan sepatah kata 
pun. Memutuskan itu adalah hal yang baik, dan karena dia tidak punya apa-apa yang perlu 
dia bicarakan dengannya, dia segera pergi untuk berganti pakaian. 

"Hei," panggilnya tajam, ketidaksenangannya terlihat jelas dalam kata-katanya. 

Sakuta terus saja mengenakan sepatunya. 

"Berpura-pura kau tidak bisa mendengarku benar-benar menyebalkan," katanya dingin. 

Sakuta menghela nafas mental dan berbalik menghadapnya. 

"Sialku, aku bahkan tidak berani bermimpi bahwa kamu, Kamisato Saki, dipandang sebagai 
gadis paling lucu di kelas kita yang akan berbicara kepadaku, penyendiri kelas. Uwah, aku 
sangat terkejut, "jawabnya dengan nada datar yang membosankan untuk menyampaikan 
suasana hatinya sendiri. 

"Ada apa denganmu, itu benar-benar menjengkelkan," katanya, menatapnya seolah dia 
sampah. Betapa memalukan. Jika dia akan dilihat seperti itu, dia lebih suka kalau itu dari 
Mai, yang akhirnya akan menjadi hadiah baginya, tetapi dari Saki, itu tidak menyenangkan. 

"Aku sadar aku menjengkelkan," jawabnya. 

Tentu saja dia akan menjengkelkan jika dia disebut menjengkelkan, tetapi terutama 
kurangnya penolakan tentang dirinya yang dikenal sebagai yang paling lucu pastilah cukup 
menyenangkan baginya. 
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"Apa yang kamu inginkan?" Dia bertanya. "Di sini untuk memintaku untuk putus dengan 
Kunimi lagi?" 

"Aku yang berkencan dengannya." 

"Kami benar-benar tidak nyata." 

Saki tidak menjawab, tapi pipinya sedikit memerah. 

"Kamu tertarik dengan itu, Kamisato?" 

"Tidak!" 

"Yakinlah, aku juga tidak. Aku akan meneruskan pria, aku suka wanita. Sedemikian rupa 
sehingga jika aku mencoba dan menulis 'wanita', itu berakhir sebagai 'wow, pria'. " 

"Apa yang sedang kamu kerjakan?" 

"Jadi, untuk menghindariku menjadi lebih merepotkan, cepat dan langsung ke intinya." 

Mai menunggunya di rumah, jadi dia ingin segera kembali. 

Meskipun dia sudah memulai percakapan, Saki sedikit ragu, melihat sekeliling seolah dia 
sedang mencari kata-kata. 

"Azusagawa, kamu berteman dengan wanita itu, kan?" 

Dia tetap diam. 

"Apa?" Dia bertanya. 

"Dengan 'wanita itu', aku menganggap maksudmu Futaba?" 

"Wanita jas lab." 

"Jadi, ya, Futaba." 

Saki menutup mulutnya lagi, tapi kali ini tatapannya segera kembali kepadanya dengan 
ekspresi percaya diri yang biasa, ekspresi pertama yang dilihatnya darinya. 

"Wanita itu melakukan beberapa hal yang cukup berisiko bukan?" 

"Barang-barang berisiko?" 

Untuk sesaat, dia mengira dia sedang berbicara tentang Rio's Sindrom Pubertas, tetapi dia 
mengatakan 'melakukan', yang tidak sesuai dengan itu, dan itu membuatnya merasa sedikit 
tidak nyaman. 
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"Apa, apa dia membuat bom di lab?" Meminta Sakuta untuk mendorongnya, tidak bisa 
mendapatkan apa yang dia maksud sendiri. 

"Hah? Apakah kamu idiot?" Dia menatapnya, jijik dari lubuk hatinya. 

"Lalu bagaimana, cepat dan katakan padaku," bisiknya, menahan kemarahannya. 

"Dia ..." Sekali lagi, Saki berhenti berbicara. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya 
begitu tidak jelas dan baru saja mulai memarutnya, Saki sedih sesuatu yang tak terpikirkan. 
"Sekitar seminggu yang lalu ... dia mengambil foto apa yang ada di bawah roknya." 

Butuh beberapa saat baginya untuk memahami apa yang dikatakannya. 

Keheningan jatuh di antara mereka berdua dan mereka samar-samar bisa mendengar 
panggilan dari gym. 

"Hah?" Sakuta akhirnya berhasil setelah sekitar lima detik. 

"Aku beritahu padamu! Dia mengambil kamera ponselnya, dan ... "Saki menyelipkan 
teleponnya sendiri di bawah roknya dan menyilangkan kakinya, mengambil beberapa pose 
aneh yang berhasil menyembunyikan pakaian dalamnya. 

"Aku kira beberapa game mesum sangat populer di kalangan siswi saat ini." 

"Mereka tidak." 

"Kamisato, apakah kamu dihidupkan?" 

"Aku tidak!" 

"Simpan barang-barang secukupnya." 

"Seperti yang aku katakan, ini bukan aku! Itu wanita itu Futaba! Kamu benar-benar 
menyebalkan, matilah saja. " 

Kalimat terakhir diucapkan dengan nada dingin, sangat serius. Sakuta menyadari dia 
mendorongnya terlalu jauh dan meminta maaf secara mental. 

"... Futaba adalah?" 

Namun, dia tidak bisa percaya apa yang dikatakan Saki. 

"Dia," mengangguk Saki pada pertanyaannya pada dirinya sendiri. 

"Apakah dia?" 

"Iya." 
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"Masalahnyaaaa?" 

Dia tidak menjawab lebih lanjut dan mereka hanya saling memandang selama beberapa 
detik. 

"... Jadi, apakah itu?" 

Sakuta sangat terkejut, dan sejujurnya lebih dari ini karena ada dua Rios. Namun, dia belum 
melihatnya sendiri, jadi itu tidak terasa benar-benar realistis, jadi dia tidak bisa membantu 
tetapi tidak terlalu tersentuh olehnya daripada Saki. 

Selain itu, setelah Sindrom Remaja, Sakuta siap untuk menerima hal-hal yang jauh lebih 
konyol. 

"Kamu sama sekali tidak mengerti, kan, Azusagawa?" 

"Dia mengambil selfie ke atas roknya? Aku mengerti. " 

"Tidakkah menurutmu dia menunjukkannya pada seseorang?" 

"Hah?" 

"Kamu benar-benar tidak," katanya, menatap kaget pada kebodohan yang dirasakannya. 

"Aku tidak mengerti maksudmu dengan menunjukkannya kepada seseorang, bukan yang 
paling berkabut." 

Saki mengalihkan pandangannya pada pernyataan Sakuta dan mulai mengacaukan 
teleponnya, ekspresinya bosan. 

Dia kemudian mengangkat wajahnya dari telepon dan mendekatinya dengan langkah 
panjang dan ekspresi bosan di wajahnya. Angin sepoi-sepoi membawa aroma jeruk ke 
hidungnya, mungkin parfum Saki. 

"Ini," katanya, menyodorkan layar di depan wajah Sakuta. 

Itu akun twitter seseorang. Gambar tampilan itu hanyalah foto mulutnya, jadi sulit untuk 
mengatakan siapa itu, tapi Sakuta punya satu ide. Dua tahi lalat kecil di sisi kanan bibirnya 
berada di tempat yang agak mirip dengan bibir Rio. 

 

Posting teratas adalah 'hanya sedikit', dan diposting kemarin dengan satu foto. Itu blusnya 
dengan tiga kancing atas terlepas, dan terbuka agak seksi. Sudut dari atas memberikan 
pandangan yang cemerlang tentang belahan dadanya. 

Foto itu hanya bidikan sempit, tetapi tampak seperti seragam sekolah yang sudah dikenal. 
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"Ini adalah akun tersembunyi wanita itu." 

"Akun tersembunyi?" 

"Sebuah akun dirahasiakan dari teman-teman dan kenalan di kehidupan nyata," kata Saki 
lelah. 

"Hmm." 

Apakah selusin karakter aneh ini benar-benar seperti itu? 

"Wanita itu tampaknya tidak memiliki akun publik, jadi bisa jadi itu baik." 

"Jadi, mengapa kamu tahu tentang akun rahasia Futaba?" 

Sebuah akun tersembunyi tidak akan ada artinya jika orang-orang yang mengenalnya di 
kehidupan nyata dapat menemukannya. Mereka bukan teman, atau bahkan kenalan, jadi 
mereka tidak akan bertukar akun. 

"Aku melihat teleponnya ketika aku pergi ke lab sebelumnya," Saki dengan mudah 
mengaku mengambilnya untuk melihatnya. 

"Serius, apa yang kamu lakukan saat pacarmu memainkan pertandingan latihannya ..." 

"Ini tidak ada hubungannya dengan Yuuma!" Saki bereaksi berlebihan, memelototinya. 

"Apa, apa kamu bertarung?" 

Saki tetap diam dan hanya memelototinya. Rupanya, dia benar, dan sesuatu telah terjadi 
pada hari-hari sejak tanggal pantai mereka. 

"Yah, terserahlah, Futaba tidak berhati-hati dan kamu ceroboh," kata Sakuta. Berkat itu, 
Sakuta telah menemukan beberapa informasi yang tidak akan ia miliki sebaliknya, tetapi ... 

"Apakah Kamu juga menggunakan ponsel Kunimi?" 

Saki tidak mengatakan apa-apa dan terus melotot dengan ekspresi menakutkan yang sama 
seperti awal. Mungkin itu yang menyebabkan perkelahian. Lebih baik tidak mengikuti 
lubang kelinci itu lebih jauh, pikirnya, sebelum kemarahan diarahkan ke arahnya. 

"Bisakah aku melihat?" Dia bertanya. 

Dengan itu, dia mengambil telepon Saki dan menggulir semua pengiriman. 

Dia segera mencapai akhir, tidak ada lebih dari sepuluh. Yang pertama adalah gambar 
piyamanya, set berkerudung, dengan celana pendek untuk bagian bawah, sehingga kakinya 
terlihat jelas dengan pahanya yang lembut di bagian atas. Pahanya yang lembut dan 
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membangkitkan gairah. Itu telah diposting dengan 'Aku akan memposting lagi jika orang 
menyukainya'. 

Ada sembilan pos lain yang serupa, tidak ada satu pun dari mereka yang wajahnya terlihat. 
Posting pertama bertanggal dua puluh Juli, seminggu sebelumnya. 

Pada masing-masing dari mereka ada tanggapan yang panjang. 

Ini adalah paha yang bagus! 

PJs itu imut, aku mau pakai yang seperti itu! 

Seorang siswa sekolah menengah? Dengan belahan dada itu !? 

Bentuk 'I' menunjukkan ini alami, yang palsu membuat 'Y' ... 

Lol, ini dia maestro. 

Dan seterusnya ... Banyak tanggapan meminta lebih, dan untuk melihat lebih banyak. 

"Jika itu benar-benar Futaba." 

"Aku yakin," Saki membentak dalam konfirmasi. 

"Kenapa dia melakukannya?" 

"Untuk mendapatkan lebih banyak pengikut." 

Dia saat ini memiliki sekitar dua ribu. 

"Apa fungsinya?" 

"Itu tidak melakukan apa-apa." 

"Persetan?" 

"Hal-hal seksi adalah karena dia ingin perhatian," kata Saki kepadanya. 

"Aku mengerti," Sakuta setuju, masih belum benar-benar mengerti, dia tidak bisa melihat 
alasan baginya untuk mengambil gambar, atau untuk mengunggahnya. Berpikir logis, itu 
tindakan bodoh, itu saja. Tetapi Rio sendiri pasti akan tahu itu, jadi jika ada alasan dia akan 
melakukannya terlepas dari pengetahuan itu, itu tidak terlintas dalam pikiran. 

"Kapan gadis sekolah menengah melakukan hal semacam ini?" Dia bertanya. 

"Bukan aku." 

"Katakan saja padaku tanpa gangguan." 
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"Aku sudah bilang tidak, apakah kamu idiot?" 

"Meskipun kamu mengambil foto-foto ini?" Dia bertanya, menunjukkan padanya foto yang 
telah dia buka. 

Itu adalah selfie dari Saki yang memeluk beruang setinggi satu meter, karakter dengan 
ekspresi 'Gaburincho bear ~' yang jahat. 

"H-hei, jangan hanya melalui ponselku! Apa yang kamu pikirkan!?" 

"Ketika kamu mengeluh pada orang, penting untuk mengingat apa yang telah kamu 
lakukan sendiri." 

Dia menyambar telepon kembali darinya. 

"Ya ampun, kamu bisa bertanya padanya tentang sisanya," katanya sebelum berjalan 
dengan gusar. 

"Dia memiliki cara aneh untuk mengkhawatirkan orang," gumam Sakuta pada dirinya 
sendiri saat dia memperhatikannya. Dia memiliki rasa keadilan yang aneh. 

"Lalu bagaimana sekarang ...?" 

Sekarang setelah Saki pergi, pikirannya kembali ke Rio. Dia sekarang di laboratorium fisika 
melakukan beberapa percobaan, jadi berbicara dengannya akan mudah, tetapi dia telah 
memperhatikan sesuatu. 

Akun yang diperlihatkan Saki kepadanya memiliki foto pertama yang diposting seminggu 
yang lalu, dan Rio mengatakan kemarin bahwa sudah tiga hari sejak ada lagi Rio. Dengan 
kata lain, seminggu yang lalu, seharusnya hanya ada satu ... jadi Rio mengambil selfie erotis 
dan mengunggahnya sebelum Sindrom Adolescence nya menjadi masalah. 

"Jujur, apa yang harus aku lakukan ..." 

Dia memiliki pengetahuan bahwa ada gadis-gadis sekolah menengah yang menggunakan 
jenis kelamin mereka, yang menggunakannya ... atau digunakan untuk itu. Ungkapan JK 
Business sering menjadi berita saat ini. 

Sakuta biasa memperlakukan hal semacam itu sebagai sesuatu yang terjadi di suatu negara 
yang jauh, dan tidak benar-benar menyadarinya. Dia belum pernah mendengar desas-
desus tentang teman sekelasnya melakukan hal itu, dan tidak pernah terlibat dengan hal 
seperti itu sendiri. 

"Aku perlu bicara dengan seseorang ..." katanya pada dirinya sendiri, tetapi tidak bisa 
memikirkan siapa pun yang memiliki pengetahuan tentang hal semacam ini, "... 
Sebenarnya, ada seseorang." 
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Mereka bukan seseorang yang ingin dia temui, dan lebih tidak ingin berhutang budi 
padanya, tetapi tidak ada orang lain yang bisa dia ajak bicara. 

Sambil mendesah, ia melepaskan sepatu dan kembali ke telepon umum, mengeluarkan 
kartu nama dari dompetnya bersamaan dengan koin. 

4 

"Selamat datang!" Datang suara pelayan yang manis ketika Sakuta memasuki restoran 
tempat dia bekerja, "Huh, senpai?" 

Tomoe adalah satu-satunya pelanggan yang menyambut, keraguan di wajahnya mungkin 
karena dia tahu bahwa Sakuta tidak ada perubahan pada hari itu. 

"Aku pelanggan sekarang," katanya. 

"Meja untuk satu?" 

"Aku bertemu seseorang, mereka akan ke sini nanti. 

"Sakurajima-senpai?" Tomoe bertanya dengan ragu-ragu, dengan mata terbalik yang indah. 

"Tidak." 

"Kunimi-senpai?" 

"Bukan dia juga." 

Dia terdiam sesaat, rupanya, dia tidak bisa memikirkan orang lain yang akan dia temui. 

"Teman imajiner?" Dia bertanya dengan kasar. 

"Aku akan meremasmu," dia memperingatkan. 

Segera, Tomoe menutupi bagian belakangnya. 

"Bukankah kamu biasanya berpikir aku sedang berbicara tentang dadamu?" 

"Kau tahu, aku tidak punya cukup dada untuk meraba-raba." 

"Kapan hubungan kita menjadi sangat erotis?" Dia bertanya. 

"A-Aku tidak bermaksud seperti itu!" Tomoe memprotes dengan cibiran. 

"Yah, kamu benar-benar imut, Koga." 

"Sudah cukup, lewat sini." 
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Seharusnya itu pujian, tapi Tomoe sepertinya tidak senang dan menunjukkannya ke bilik di 
dalam sambil mengeluh pelan. Itu adalah meja nomor lima, tempat Mai duduk kemarin. 

Sakuta duduk dengan patuh. 

"Senpai, mengapa kamu berseragam?" Tomoe bertanya seperti yang dia lakukan. 

"Aku pergi ke sekolah." 

"Untuk pelajaran perbaikan?" 

"Aku bukan kamu." 

"Aku juga tidak punya." 

"Hanya beberapa tugas," katanya. 

"Hmm," desisnya, tidak puas padanya menghindari pertanyaan saat dia memelototinya. Dia 
tidak menanyainya lebih lanjut. 

"Hanya akses ke bar minuman," Sakuta memberi perintah. 

"Benar, nikmati dirimu," katanya sambil tersenyum dan membungkuk sopan setelah 
memasukkan pesanan ke terminal. 

Saat itulah lonceng pelanggan berdering. 

"Selamat datang!" Dia memanggil ketika dia berlari ke pintu masuk. 

Namun, dia segera kembali ke meja Sakuta. 

"U-umm, tamumu," menawarkan Tomoe dengan ekspresi gugup, menatap penuh tanya ke 
arah Sakuta. Ini karena 'tamu' di sisinya. 

Dia adalah seorang wanita berusia akhir dua puluhan. Dia mengenakan blus putih yang 
terlihat keren dan celana dewasa yang turun ke betisnya. Dia memiliki lapisan tipis riasan 
yang memberinya kesan aktif, seperti seorang reporter berita ... yang mengatakan, dia 
adalah seorang reporter berita kehidupan nyata. 

"Aku pikir segalanya sudah terlalu jauh di antara kita, tapi kemudian kamu memanggilku 
dan memintaku untuk bertemu," kata Nanjou Fumika ketika dia duduk di seberangnya 
dengan senyum. 

"Berhentilah berbicara seperti seorang istri yang menghitung hari untuk perceraiannya." 

"Oh, kamu mengerti," katanya, tampaknya benar-benar pergi untuk pengaturan itu. 

"Apakah kamu ingin sesuatu untuk dimakan?" Tomoe bertanya, mengulurkan menu. 
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"Bisakah aku mendapatkan set kue keju dan minuman?" Dia bertanya tanpa mengambil 
menu yang ditawarkan, tersenyum kepada Tomoe. 

"B-benar, set cheesecake dan minuman." 

Tomoe memasuki ordo dengan gerakan tersentak-sentak, menatap Sakuta seperti yang dia 
lakukan, tetapi jelas tidak bisa menanyakan hubungan seperti apa yang mereka miliki. 

"Nikmati dirimu," katanya saat meninggalkan meja. 

"Dia lucu," kata Fumika. 

"Baik?" Setuju Sakuta. 

"Apa yang sangat kamu banggakan?" 

"Dia kouhai-ku yang indah," katanya. 

Ketika dia berbicara, Sakuta berdiri dan menuju ke bar minuman, membuat dua kopi, satu 
panas dan satu es. 

Ketika dia kembali, Fumika sudah menyiapkan cheesecake di depannya, dan sudah mulai 
makan karena ujung runcingnya telah rusak. 

"Ini," katanya, menempatkan cangkir kopi di depannya. 

"Terima kasih," jawabnya, segera menempatkan bibirnya yang mengkilap ke cangkir dan 
meniupnya dengan ringan. 

"Kamu ingin bertanya tentang bagaimana gadis-gadis sekolah menengah hidup saat ini, 
kan?" Dia bertanya. 

Dia saat ini fokus pada variety show makan siang sebagai asisten presenter. Itu luas, 
meliputi hiburan, politik, dan ekonomi, antara lain. Mereka sering menyentuh masalah dan 
masyarakat pada umumnya tentang anak di bawah umur, jadi Sakuta telah melakukan 
kontak dengannya, dengan asumsi bahwa dia akan tahu tentang hal itu. 

"Ada banyak masalah dengan situs kencan online dan kompensasi kencan dengan Bisnis JK 
baru-baru ini," Fumika membacakan seperti yang dia lakukan di telepon. Kemudian dia 
melangkah lebih jauh dengan mengatakan bahwa dia bebas sekarang, dan datang untuk 
menemuinya. Dia kemudian membiarkan tujuannya yang sebenarnya, "Ah, tentu saja, aku 
ingin mewawancaraimu pada suatu saat untuk menebus ini." 

"Aku tidak mengerti apa yang kamu maksud dengan itu," kata Sakuta. 

"Kamu harus tahu apa yang aku inginkan bahkan jika kamu tidak akan mengatakannya." 
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Meski begitu, Sakuta mempertahankan ekspresinya yang kosong. Sakuta lebih suka 
kejujurannya di saat-saat seperti ini, dan mungkin akan menyukainya jika dia tidak ingin 
melaporkannya. Namun, itulah tepatnya mengapa dia tidak bisa membiarkan penjagaannya 
turun. 

Fumika ingin tahu tentang Sindrom Pubertas yang dialami Sakuta. Insiden yang tidak 
normal tidak akan pernah diterima sebagai kebenaran oleh masyarakat, dan dia akan 
dikecam sebagai pembual dan mungkin bahkan diburu oleh kamera. Ada risiko bahwa itu 
bisa melibatkan Mai, Tomoe, dan Rio sekarang. 

"Jadi, apa sebenarnya yang ingin kamu ketahui?" Dia bertanya, mengangkut sepotong kue 
keju seukuran gigitan ke mulutnya. 

"Tentang gadis-gadis mengambil foto belahan dada mereka dan menempatkannya di 
jejaring sosial." 

"Apakah itu sukarela? Atau apakah mereka dipaksa oleh seseorang di beberapa situs 
kencan? " 

"Aku pikir ini sukarela." 

"Jadi begitu ...?" 

"Bagaimana menurutmu?" 

"Aku pikir gadis-gadis sekolah menengah tumbuh cepat saat ini." Tatapan Fumika 
menyelinap melewati Sakuta. Dia berbalik untuk mengikuti pandangannya untuk melihat 
sekelompok empat siswa berseragam berkerumun di sekitar telepon, tertawa, sepenuhnya 
di dunia mereka sendiri. "Dulu ketika aku masih di sekolah menengah, aku tidak memiliki 
belahan dada tidak peduli berapa banyak aku mencoba." 

"Aku tidak terlalu peduli dengan perkembanganmu." 

Blus putih yang dia kenakan sekarang tidak bisa menyembunyikan gelombang besar 
dadanya. 

"Namun aku masih bisa merasakan pandanganmu tepat di dadaku?" 

"Sejauh pembicaraan berlangsung, pikirkan terlihat seperti pujian." 

"Bisa jadi karena pria bereaksi seperti itu," usulnya. 

Dia hanya melanjutkan ketika kesunyian Sakuta memperjelas bahwa dia tidak punya 
jawaban, "Karena ada permintaan untuk itu," rupanya dia sekarang pindah ke topik utama, 
"ketika aku merasakan pandanganmu di dadaku, itu memberiku jumlah kecil kepuasan." 

"Kamu pelacur." 
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"Terlihat sebagai wanita itu penting dengan caranya sendiri. Yah, itu tergantung pada 
siapa, aku akan memberikan orang mesum dan bos menggunakan posisi mereka untuk itu. 
" 

"Jadi mereka mengunggah foto seperti itu untuk kepuasan itu?" 

"Itulah salah satu alasan mengapa tindakan mereka dapat meningkat. Pertama, itu dimulai 
dengan kaki mereka, sedikit pakaian dalam, lalu mereka mendapat komentar seperti 'baik', 
'tunjukkan lebih banyak', dan 'Aku ingin melihat baju renang berikutnya', dan semuanya 
berangsur-angsur meningkat. " 

Sakuta hanya menatap tanpa kata padanya. 

"Kamu tidak terlihat seperti kamu percaya padaku, tetapi gadis-gadis yang aku wawancarai 
semuanya mengatakannya secara berbeda, tetapi mengatakan sesuatu seperti 'Aku ingin 
berpikir seseorang membutuhkanku'." Dia benar -- benar tidak mengerti. "Maaf karena 
membuat ini sedikit rusak, tetapi gadis-gadis yang melakukan ini cenderung memiliki rasa 
isolasi yang lebih kuat daripada yang lain." 

"Isolasi..." 

"Mereka tidak bisa berteman di sekolah, atau hal-hal tidak berjalan dengan baik ... Mereka 
tidak banyak berbicara dengan keluarga mereka, atau memiliki rasa harapan yang kuat 
dari mereka, dan bagaimanapun juga tidak bisa saling memahami memahami ... lalu 
mereka mulai berpikir tidak ada yang mengerti mereka. " 

"Aku mengerti," kata Sakuta, sebagian besar hanya mengangguk, hampir tidak mengerti 
apa-apa. 

"Tapi karena itu, mereka selalu mencari validasi, dan aku pikir begitu ada yang mengatakan 
sesuatu yang bagus, mereka puas." 

"Jadi karena itu membuat mereka senang dan puas, mereka pikir mereka membutuhkan 
lebih banyak dan meningkat, seperti yang kamu katakan sebelumnya?" 

"Betul." 

"Tapi apa yang mereka pikirkan tentang apa yang sebenarnya mereka lakukan? Apakah 
mereka pikir itu benar, apakah mereka ingin melakukannya? " Itulah pertanyaan yang 
paling di benaknya. 

"Tahun kedua yang aku wawancarai mengatakan dia selalu merasa kotor melakukannya, 
seperti dia menyedihkan mengambil foto dirinya di pakaian dalamnya dan bahwa dia malu 
... Kemudian ketika dia mengunggahnya khawatir tidak mendapat balasan, atau bahkan jika 
dia apakah mereka akan seperti 'sapi', atau 'merayap'. " 

"Lalu pasti mereka bisa berhenti?" 
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Berpikir bahwa mereka seharusnya tidak melakukannya mungkin terlalu sederhana. 

"Kegelisahan dan kekhawatiran itu adalah masalahnya," kata Fumika, sebelum melanjutkan 
ketika Sakuta mengerutkan keningnya, "Semakin besar kegelisahan dan kekhawatiran itu, 
semakin besar kebahagiaan ketika mereka mendapat respons positif." 

Sakuta mengangguk, memahami bagaimana amplitudo itu bisa membuat mereka bahagia. 

"Kata sederhana 'bagus' menghilangkan ketidaknyamanan itu dan tampaknya memberikan 
rasa kepuasan yang besar," tambah Fumika. 

"Tapi bukankah itu berlawanan dengan intuisi?" 

"Ya, itu memuaskan mereka untuk sementara waktu ... tapi ketidaknyamanan mereka 
segera kembali dan mereka menginginkan lebih." 

"Jadi untuk mengubur kegelisahan dan kesepian itu ...?" 

"Itu menciptakan lingkaran setan yang sulit untuk dilepaskan. Mereka tidak ingin orang 
yang dekat dengan mereka tahu, jadi mereka tidak dapat berbicara dengan mereka. Ini 
dimulai dengan sedikit menyerah pada godaan. Kurasa seperti itulah ... dari gadis-gadis 
yang setidaknya pernah kulihat. " 

Dia pikir dia mengerti, tetapi tidak memiliki keyakinan bahwa dia benar -- benar bisa . 

"Bagaimana kamu harus membawanya?" Dia bertanya. 

"Pilihan terburuk adalah mengatakan hal-hal seperti 'jangan lakukan hal bodoh seperti itu'. 
Mereka tahu apa yang mereka lakukan itu bodoh, dan tidak berpikir mereka bisa 
dimaafkan karenanya. " 

Setidaknya dia bisa mengerti. Kenangan ketika Kaede diganggu melewati benaknya. Ketika 
dia berhenti sekolah, orang-orang mengatakan padanya 'kamu tidak punya kemauan' dan 
'menguasai dirimu'. 

Tapi Kaede tidak menjauhkan diri dari sekolah karena dia suka, dia tidak menjadi gadis 
yang mencintai rumah seperti itu. 

Kaede menderita karena tidak bersekolah dan berusaha melakukan yang lebih baik, tetapi 
bahkan sekarang dia berpikir bahwa itu hanya akan memperburuk lukanya. 

Yang perlu adalah memahami perasaannya, dan agar orang-orang memuji dia atas upaya 
itu. Dia tidak ingin tidak pergi ke sekolah, dia ingin tetapi tidak bisa. Dia membutuhkan 
orang yang bisa mengerti itu. 

Sakuta telah memahami hal itu dari luka-lukanya ... dan Shouko akhirnya menjelaskannya 
kepadanya. Dijelaskan bahwa dia harus memberikan kata-kata bahagia sebagai gantinya. 
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"Yah, kamu mungkin sudah tahu sebanyak itu," katanya. 

Meski begitu, dia bersyukur telah mengatakannya, sementara dia mungkin sudah 
memahaminya, penting untuk mempersiapkan diri sebelum kamu menghadapi situasi 
seperti itu. 

"Tidak sama sekali, terima kasih." 

"Melihatmu datang begitu lemah kepadaku adalah pemandangan yang berharga, apakah 
aku sudah dekat denganmu?" 

"Ini dan itu adalah hal-hal yang terpisah." 

"Ya ampun, sungguh memalukan," katanya, tidak tampak sangat kesal sama sekali saat dia 
memakan kue keju terakhirnya. "Apakah kamu bertanya tentang seorang teman?" 

"Tidak ada komentar." 

"Bagaimana kamu bisa begitu dingin? Bahkan setelah aku memberitahumu semua ini. " 

"Itu teman, ya." 

Membiarkannya membuatnya tampak seperti dia melakukan kebaikan padanya akan 
membuat jengkel, jadi Sakuta mengakuinya dengan mudah. 

"Hati-hati kalau begitu," katanya. 

"Aku ingin menjadi seperti itu." 

Pertanyaan sebenarnya adalah apa yang bisa dia lakukan. 

"Setelah semuanya daring, mereka agak sulit dihapus. Begitu mereka di sana, berhenti 
belum tentu merupakan akhir. " 

Itu juga masalah, itu tidak selalu bohong bahwa mereka akan tinggal bersamamu seumur 
hidupmu ketika kamu melakukan sesuatu seperti itu. 

"Bahkan jika mereka tidak menunjukkan wajah mereka, masih ada risiko diidentifikasi, 
ditemukan, atau terjebak dalam masalah atau kejahatan. Ponsel dengan GPS dapat 
memasukkan informasi lokasi dalam foto tergantung pada pengaturannya. " 

Meskipun bisa nyaman, begitu informasi itu ada di luar sana, informasi itu tidak dapat 
dikandung saat disebarkan dengan kecepatan cahaya. 

"Masih ada gambar rokku yang meledak saat siaran, itu masalah nyata." 

"Apakah kamu tidak senang ada permintaan?" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Aku mengenakan pakaian hitam saat itu, jadi aku mendapat panggilan mengerikan seperti 
'Kamu sangat tak tahu malu, mengenakan itu di TV siang hari'. Aku ingin itu dilupakan 
dengan cepat, tetapi kadang-kadang aku masih melihatnya di internet ketika aku sedang 
meneliti. " 

Jadi apakah mereka akan baik-baik saja jika itu di malam hari? Sakuta bertanya-tanya. Dia 
tidak mendapatkan orang yang akan keluar dari jalan mereka untuk memanggil dan 
mengeluh. 

"Yah, itu sudah cukup tentangku," kata Fumika sambil tersenyum. 

"Apa?" Sakuta mendesaknya untuk bertanya apa yang diinginkannya. 

"Hubungan seperti apa yang kamu miliki dengan Sakurajima Mai-san?" 

"Kami teman sekolah," jawabnya datar, sambil memuaskan dahaga dengan es kopi. 

"Apakah itu semuanya?" Dia bertanya, jelas meragukannya, dengan beberapa dasar juga. 

Sakuta telah membiarkan bekas lukanya difoto dengan imbalan informasi tentang Mai, dan 
Mai kemudian bernegosiasi untuk menghindarinya agar tidak dipublikasikan, menawarkan 
berita bahwa dia akan kembali ke bisnis pertunjukan. 

Intinya, Mai telah melindungi dia, jadi tentu saja, Fumika berpikir ada sesuatu yang lebih 
daripada menjadi teman sekolah di sana. Jika ada, itu akan menjadi asing jika dia tidak 
memikirkan itu. 

"Dia belum memiliki skandal cinta, jadi sesuatu seperti 'Dia telah menemukan pacar' akan 
menjadi berita bagus." 

"Kalau begitu, kurasa aku tidak akan pernah menjawabnya dalam wawancara." 

"Aku pikir ada perusahaan lain yang membidiknya juga, jadi berhati-hatilah. Aku tidak bisa 
menerima hubungan kami memburuk karena sesuatu seperti itu. " 

"Aku mengerti," jawabnya. Meskipun dia tidak tahu seberapa realistis itu, Mai tampaknya 
tidak khawatir sama sekali. Selama semester terakhir, mereka biasanya pergi ke dan dari 
sekolah bersama-sama dan dia tinggal di rumahnya kemarin dengan senang hati. Entah dia 
tidak merasakan bahaya dari melakukannya, atau melakukannya terlepas dari 
pengetahuan. Dia harus memeriksanya ketika dia sampai di rumah. 

"Begitu?" Fumika bertanya, mencondongkan tubuh ke depan dengan penuh konspirasi. 

"Terus?" 

"Seberapa jauh kamu sudah pergi?" Dia bertanya dengan kekanak-kanakan, matanya 
berbinar. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Sakuta hanya bisa kaget melihatnya. 

"Apakah kamu mencium?" Dia melanjutkan, tidak peduli. 

"Nanjou-san." 

"Baik? Sudahkah Kamu? Apakah kamu? " 

"Kamu terdengar seperti gosip lama." 

"Kau bisa memberitahuku sebanyak itu," gerutunya kekanak-kanakan, merosot kembali ke 
kursinya. 

"Apakah kamu tidak punya pacar?" Sakuta kembali dengan blak-blakan. 

"Kau tahu, dengarkan ini, dia mengerikan ..." Dia memulai, sebelum mengeluh tentang 
pacarnya selama lebih dari satu jam. 

Mereka telah berkencan sejak mereka masih pelajar dan mereka seusia. Dia bekerja di 
sebuah perusahaan komunikasi besar dan mereka telah hidup bersama selama tiga tahun. 
Fumika tampaknya sedang menunggu lamaran, tetapi sepertinya dia tidak merasakan hal 
yang sama. Tampaknya dibandingkan dengan pekerjaannya sebagai penyiar, dia belum 
cukup di sana, jadi dia mengatakan kepadanya tentang apa yang dia katakan tadi malam. 

"Jadi, apa yang terjadi pada akhirnya?" Tanya Sakuta, juga terhanyut oleh amarahnya. 

"Dia mengatakan bahwa kita harus putus jika aku tidak menyukainya. Aku bisa 
mendapatkan pemain baseball pro, pasti. " Dia berkata, tapi sepertinya dia menyukainya. 

Sebagai imbalan atas semua informasi yang dia berikan kepadanya, Sakuta melanjutkan 
melalui percakapan itu selama satu jam penuh. 

Sakuta berjalan menuju rumah sendirian setelah berpisah dengan Fumika di restoran. 
Waktu sudah mendekati jam tujuh malam, dan meskipun dia tidak bisa melihat matahari 
itu sendiri, langit masih cukup terang. 

Ketika dia melewati taman di dekatnya, dia bisa mendengar panggilan jangkrik dari pohon-
pohon di dalamnya. Hanya ada satu panggilan, dan dari panggilan itu sendiri mungkin 
jangkrik cokelat besar. Ada banyak lagi di siang hari, cukup banyak dari mereka untuk 
membuat keributan nyata, tetapi tangisan itu sekarang tampak agak sedih. 

Sakuta berhenti dan menatap pohon itu, tetapi tidak dapat menemukan serangga yang 
sebenarnya. 

"... Isolasi, ya?" Dia bergumam tanpa sadar. Itu adalah kata yang paling membuat Sakuta 
khawatir dari percakapan sebelumnya, kata yang telah tersimpan di dadanya. Jika apa yang 
Fumika katakan kepadanya adalah masalahnya, maka Rio akan tersiksa oleh isolasi itu. 
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"Dia tidak benar-benar memiliki kepribadian yang cocok dengan salah satu kelompok di 
kelas." 

Sifat argumentatif Rio pasti akan menjadi bumerang di komunitas-komunitas yang 
membutuhkan empati dan simpati. Rio sendiri mungkin juga tahu itu, dan mungkin itulah 
sebabnya dia selalu menjauhkan diri dari teman sekelas mereka. 

Dia hanya berbicara dengan Sakuta dan Yuuma, mungkin itu tidak cukup. Atau mungkin dia 
terisolasi di luar sekolah juga. 

"Aku ingin tahu seperti apa keadaan di rumahnya," Sakuta bertanya-tanya pada dirinya 
sendiri, menyerah mencari jangkrik dan menuju rumah lagi. 

Sakuta belum pernah mengunjungi rumahnya, dan tidak tahu rumah seperti apa dia 
tinggal, apakah itu rumah yang terpisah, apartemen, atau yang lainnya. Dia bahkan tidak 
tahu apa yang orang tuanya lakukan untuk mencari nafkah. Yang dia tahu adalah dia 
tinggal satu stasiun di jalur Odakyu Enoden dari Stasiun Fujisawa, di Honkugenuma. Agak 
terlambat, tetapi Sakuta baru menyadari bahwa dia hanya tahu sedikit tentang informasi 
pribadi Rio. Dia tidak cenderung berbicara tentang dirinya sendiri tanpa dorongan, dan 
hanya menjawab pertanyaan dengan apa yang sebenarnya perlu, jadi ada sedikit 
kesempatan untuk belajar tentang dirinya dalam percakapan yang tergelincir. 

"Yah, pada akhirnya aku bisa bertanya padanya," katanya. Lagi pula, Kamu tidak bisa 
mengubah situasi dengan hanya menonton dari jauh, jadi dia hanya perlu melibatkan 
dirinya sendiri bahkan jika itu akan membuatnya berpikir dia menjengkelkan. 

Ini adalah pikiran yang memenuhi pikiran Sakuta saat dia menguap ke langit. 

"Aku kembali!" Sebut Sakuta saat dia membuka pintu. 

Namun tidak ada jawaban. Biasanya, Kaede akan datang keluar untuk menyambutnya, 
tetapi bahkan ketika dia melihat ke arah ruang tamu, tidak ada tanda-tanda 
keberadaannya. 

"Mungkin mereka tertidur," katanya sambil melepas sepatu dan menuju ke dalam dan 
mencuci tangannya sebelum memasuki ruang tamu. 

Seperti yang ia pikirkan, Kaede berbaring di depan TV, tidur dengan dua kucing itu. 

"Selamat datang kembali," terdengar suara dari dapur, membuat Sakuta berbalik untuk 
melihat dengan bingung ke arah itu. 

Rio berdiri di sana dengan nyala api di bawah wajan, mengaduk isinya agar tidak terbakar. 

"Futaba, apa yang kamu lakukan?" 

"Membuat kari," jawabnya. 
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"Berpakaian seperti itu?" Dia bertanya pada gilirannya, menunjukkan mantel lab yang 
dikenakannya. 

"Kari mungkin terciprat," dia membela diri. 

"Apakah itu bahkan bisa dimakan?" 

Penampilannya seperti penyihir ilmiah, penyihir tanpa ekspresi, logis, dan sepertinya dia 
bahkan mungkin menambahkan beberapa bahan kimia yang meragukan. 

"Aku mengikuti resep surat itu, jadi tidak apa-apa." 

Sekarang dia melihat, Sakuta bisa melihat buku resep terbuka di sebelah wajan yang telah 
dia beli ketika mereka mulai hidup sendiri untuk belajar cara memasak. Dia baru saja 
membukanya, jadi dia lupa di mana itu. 

"Oh ya, dimana Mai-san?" Dia bertanya. Kaede masih tidur di lantai di depan TV, tetapi Mai 
tidak terlihat. 

"Dia membaca naskah di kamarmu. Dia juga mengatakan untuk memberitahumu untuk 
pergi menemuinya segera setelah kamu kembali. " 

"Aku akan berubah saat aku melakukannya," Sakuta tidak bisa tenang jika dia berada di 
rumah dengan seragamnya, itu tidak nyaman, "Aku salah satu yang akan segera berubah 
ketika mereka pulang ke rumah." 

"Aku tidak ingin tahu," balas Rio, tidak mengalihkan pandangan dari kari. 

Sakuta pindah ke pintu dan mengetuk, untuk berjaga-jaga. 

"Mai-san, bisakah aku masuk?" Dia bertanya. 

Tidak ada balasan. Dia telah melalui gerakan yang benar, jadi bahkan jika dia berubah 
ketika dia masuk, dia seharusnya tidak marah. Sambil berharap kebetulan yang 
menyenangkan di sepanjang garis itu, Sakuta membuka pintu. 

Dia segera melihatnya, dia berbaring di tempat tidur, kakinya selebar bahu ketika matanya 
mengamati naskah di tangannya. 

Dia mengenakan atasan berkerudung dan celana panjang yang baru saja melewati lututnya. 
Betis kakinya, biasanya disembunyikan oleh celana ketat hitam, terlihat. 

Ekspresinya keras, dan konsentrasinya yang menusuk bercampur ke udara ruangan, 
memberinya suasana yang tegang. Itu benar-benar tidak merasa seperti dia harus 
memanggilnya. 
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Untuk saat ini, dia diam-diam masuk dan dengan hati-hati menutup pintu sebelum berlutut 
di sudut kamarnya dan menunggu, tentu saja duduk untuk menghormati ketegangan yang 
diciptakannya. 

Naik turunnya dada Mai menunjukkan bahwa dia bernapas, dan kedipan yang berulang-
ulang membuatnya jelas bahwa dia tidak akan tidur. Sakuta memutuskan untuk 
menghabiskan waktu agar dia tidak menimbulkan gangguan. Dia melihat sekeliling 
kamarnya dan melihat bahwa kamar itu telah dirapikan dengan indah. Dia benar-benar 
telah membersihkan untuknya, dan bahkan majalah tiga bulan yang baru saja dia buang di 
lantai dengan rapi diletakkan di atas meja. 

Dengan tidak ada lagi yang bisa dilakukan, dia mengulurkan tangan untuk itu. Seperti yang 
dikatakan Mai di telepon, ada grup idola yang menghiasi sampulnya, tujuh gadis lima belas 
atau enam belas tahun dengan wajah tersenyum. Melihat lebih dekat pada pakaian mereka, 
dia bisa merasakan ujung sesuatu seperti band rock. Dicampur dengan sifat mereka 
sebagai kelompok idola, itu berakhir seperti kostum Halloween yang dibuat dengan baik, 
terlihat lucu dan bergaya. 

Membalik majalah terbuka, halaman-halaman pertama adalah pemotretan gravure dari 
para gadis, dengan perkenalan untuk masing-masing. Rupanya, mereka disebut 'Peluru 
Manis', dan mereka diperkenalkan dengan 'Apakah tahun ini istirahat mereka !?' dalam 
huruf besar dan mengkilap. 

Tiba-tiba, matanya menangkap salah satu profil mereka, di bawah tajuk 'Hal favorit', di 
bawah tinggi dan kota kelahirannya, adalah 'Sakurajima Mai'. 

Namanya adalah Toyohama Nodoka, enam belas tahun. Meskipun semua anggota lainnya 
memiliki rambut hitam, dia sendiri menonjol dengan rambut pirang. Bukankah Kamu 
biasanya mengatakan sesuatu seperti 'stroberi' untuk itu? Sakuta bertanya-tanya. Enam 
lainnya memiliki semua hal yang ditulis seperti itu. 

Sakuta akhirnya membaca profil mereka tanpa terduga dan kemudian menutup majalah itu 
dan mengembalikannya ke meja. 

 

Memeriksa Mai lagi, dia melihat bibirnya yang cantik bergerak, mungkin dia membaca 
sepanjang garis, pikirnya. 

"... Mai-san?" Dia memanggil dengan tenang, lelah menunggu. 

Mai tidak bergeser sama sekali. 

"Apakah itu berarti aku bisa memainkan lelucon seksual apa pun yang aku inginkan?" 

"Aku bisa mendengarmu," katanya, akhirnya mengalihkan pandangan dari naskah ke 
Sakuta. 
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"Apakah aku mengganggu kamu?" 

"Jika aku tidak ingin diganggu, aku tidak akan membaca skrip di sini, selamat datang di 
rumah." 

"Senang bertemu denganmu lagi." 

Mai menutup naskah dan duduk, duduk kembali di tepi tempat tidur. Sakuta pergi untuk 
duduk di sebelahnya. 

"Kau duduk di lantai," katanya, seolah dia menunjuk sebuah kandang. 

Sakuta dengan enggan duduk di lantai. 

"Manajermu datang?" 

Jika Mai menginginkan sesuatu dengannya, itulah yang terlintas dalam pikirannya, jadi 
Sakuta memulai pembicaraan. 

"Memang, tapi dia pergi." 

"Apakah kamu berbicara?" 

"Kami melakukannya, itu sebabnya dia datang ke sini." 

Ya tentu saja. Menilai dari sedikit ketidaksenangannya, Sakuta dapat sedikit banyak 
membayangkan bagaimana itu terjadi. 

"Apa yang dia katakan?" 

"Dia tidak mengatakan untuk putus, tetapi kita tidak boleh bertemu sendirian untuk 
sementara waktu." 

Itu kurang lebih seperti yang diharapkan. 

"Bisakah aku meminta alasan mereka?" Sakuta bertanya. 

"Aku baru saja mulai bekerja lagi, dan dia ingin menghindari skandal. Kami baru saja 
mendapat kontrak iklan, jadi kami harus sadar tentang sponsor. Jika ternyata aku punya 
pacar, citra perusahaan mungkin ternodai oleh diriku sendiri. " 

"Saham penjual minuman olahraga akan turun hanya karena kamu punya pacar ... itu luar 
biasa." 

Meskipun dia punya perasaan bahwa itu tidak akan mempengaruhi minuman sebanyak itu 
... 
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"Aku bisa mengerti jika aku berpacaran dengan idola tampan dan dia mendapat keluhan 
dari penggemar mereka, atau jika ada perselingkuhan dengan beberapa aktor menikah, 
tapi ... Jika hanya pacaran dengan junior ku dari sekolah, terutama yang polos sepertimu 
memberiku citra yang buruk, maka dunia tidak bisa diselamatkan. " 

"Yah, aku setuju dengan itu." 

"Ryouko-san sepertinya mendapat kesan kalau aku salah satu dari idola yang dia bisa 
larang untuk berkencan." 

Dia melirik majalah di meja Sakuta yang telah dia baca sebelumnya. 

"Ryouko-san manajermu?" 

"Ya, Hanawa Ryouko-san. Dia membenci nama keluarganya karena dia mendapat julukan 
'Holstein' ketika dia masih kecil. " 

Hanawa dikatakan sama dengan kata untuk cincin hidung, dan dari sana mereka pergi ke 
sapi Holstein. Sakuta yakin bahwa orang yang memberinya nama itu adalah seorang bocah 
lelaki yang bodoh, tetapi dia bisa menghargai arti penamaan itu. 

"Asal tahu saja, Ryouko-san ramping," kata Mai padanya. 

"Tapi aku tidak mengatakan apa-apa?" Kata Sakuta, tetap diam bahwa nama panggilan itu 
membuatnya membayangkan seseorang dengan payudara besar. 

"Dia bilang dia benci sarkasme di balik itu juga." 

"Berapa lama?" Sakuta bertanya. 

Ekspresi Mai tiba-tiba mendapat cemoohan ketika dia memandangnya. 

"Aku bertanya berapa lama dia ada di sini," Sakuta membela, tentu saja dia tidak akan 
bertanya tentang berapa lama tali bra-nya. 

"Dia sudah di perusahaan selama tiga tahun, dan dia dua puluh lima." 

"Jadi, apakah kamu setuju dengan tuntutan Hanawa-san yang berumur dua puluh lima 
tahun?" 

"Itu bukan sesuatu yang bisa aku putuskan sendiri, jadi aku menundanya." 

"Maksudmu, kita yang harus memutuskan?" 

"Benar, itu masalah bagi kita berdua, bukan?" 

Itu terdengar bagus, masalah bagi mereka berdua. Pikir itu mengatakan, hanya ada satu 
jawaban. 
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Itu karena Mai tahu bahwa dia dalam suasana hati yang buruk. 

"Kurasa kita harus sementara waktu, bukan?" Dia bertanya. 

Itu adalah satu-satunya pilihan nyata sehingga Sakuta memutuskan untuk mengatakan itu 
untuk mengakhiri pembicaraan. 

"Apa maksudmu dengan 'harus'?" Tanya Mai, ekspresinya menghilang dan suaranya 
menjadi tanpa nada. 

Sebelumnya, Mai marah pada manajernya, tetapi sekarang Sakuta merasakan benjolan di 
tenggorokannya. 

Dia diam, tetapi jelas marah. 

"Hah? Kenapa kamu marah? Apa aku membuatmu marah? " 

Sakuta berpikir bahwa jika dia menganggapnya serius, itu akan menjadi pertarungan nyata, 
jadi dia melebih-lebihkan ketakutannya. 

Ketika dia melakukannya, sikap Mai berubah dan dia memelototinya dengan sengaja. 

"Jangan lari," katanya, itu menakutkan, tetapi juga tidak, amarahnya berubah menjadi 
sesuatu yang lebih menyenangkan. 

"Ini adalah retret yang strategis," dia bersikeras. 

"Kamu benar-benar tak tahu malu." 

"Kamu seharusnya tidak bertarung dalam pertempuran yang tidak bisa kamu menangkan." 

"Kamu pembohong, kamu bertarung ketika kamu perlu." 

"Sebenarnya itu membuatku terdengar sangat keren." 

"Jangan katakan itu tentang dirimu sendiri," tegurnya, menggulung naskahnya dan 
memukul kepalanya. 

"Aduh. Jika aku mulai menikmati hal semacam ini, aku harap Kamu akan bertanggung 
jawab. " 

Mai hanya menatapnya. 

"Maaf, itu hanya lelucon," dia mengoreksi dirinya sendiri. 

"Apakah kamu baik-baik saja dengan tidak bisa melihatku untuk sementara waktu?" 

"Kalau dipikir-pikir, kita belum bisa bertemu satu sama lain baru-baru ini." 
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"Aku terkesan kamu bisa mengatakan itu dalam situasi ini," katanya, menatap dengan mata 
menyipit. Itu membuatnya takut, jadi dia memutuskan untuk kembali ke topik utama. 

"Aku benar-benar tidak mau," akunya, "Tapi, manajermu benar. Kamu baru saja mulai 
bekerja lagi, jadi Kamu harus berperilaku untuk sementara waktu dan meningkatkan 
popularitasmu, bukan? " 

"Itu logis yang menyebalkan," katanya, tetapi sepertinya dia menginginkan jawaban itu. Dia 
mungkin tahu bahwa itu akan berakhir seperti ini sejak awal, tetapi masih memilih untuk 
melalui gerakan dan membawanya sebagai sesuatu yang mereka berdua harus putuskan. 

Baru saja percakapan selesai, pintu perlahan terbuka dan Kaede mengintip dari celah, 
setelah bangun dari tidur siangnya. 

"Onii-chan, selamat datang kembali, apa kamu sudah selesai berbicara dengan Mai-san?" 

"Aku sudah selesai," jawabnya. 

"Lalu Rio-san bilang ini waktunya kari." 

"Tidak makan malam?" Dia bertanya. 

"Ah, baunya enak," kata Mai. Dan dia benar, aroma pedas memenuhi ruangan. 

Kari dimasak dengan baik dan ternyata enak. 

"Futaba, kamu akan menjadi istri yang baik suatu hari nanti," kata Sakuta padanya. 

"Siapa pun bisa membuat kari seperti ini," katanya, sama sekali tidak malu. 

"Cara kamu memasaknya membuatnya tampak seperti percobaan." 

Sendok ukur dan timbangan, sering tidak digunakan oleh Sakuta, berada di permukaan 
meja kerja. Mudah untuk membayangkan dia telah memperlakukan bahan-bahan itu 
seperti dia akan reaktan dalam percobaan dan mengukur rempah-rempah ke miligram. 

Meskipun dia belum melihatnya, dia yakin dia benar. Ditambah dengan jas lab di tempat 
celemek, itu membuat rasa kari sedikit kimia. 

Setelah mereka berempat selesai makan malam, Sakuta pergi dengan Mai untuk melihat 
rumahnya. Mereka naik lift ke lantai dasar dan keluar dari gedung. 

Langit mengawasi mereka, tentu saja, gelap, waktunya hampir setengah delapan. Meski 
begitu, langit yang hampir tak berawan tampak seperti biru tua. 

Mai hanya tinggal di jalan, jadi tidak perlu satu menit untuk sampai. Keduanya berhenti 
sedikit sebelum pintu pengunci otomatis. 
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"Selamat malam, Mai-san." 

"Ya, malam, Sakuta." 

"Sampai jumpa," kata Sakuta, mengangkat tangannya sedikit sebelum berbalik. 

"... Ah, tunggu," panggil Mai pelan. 

"Apakah kamu ingin pelukan selamat tinggal?" Dia bertanya, hanya untuk dijawab dengan 
diam, "Hah? Aku benar?" 

"Tidak ... tapi juga ya," kata Mai, melihat sekeliling dengan hati-hati. 

"Mai-san?" 

"Kami tidak akan bisa bertemu satu sama lain untuk sementara waktu." 

"Kami tidak akan," jawabnya, tidak bisa hanya mengatakan 'ya' untuk itu. Tapi Mai sudah 
memutuskan. 

"Mungkin tidak sampai semester kedua dimulai." 

"Aku akan pergi dan menemukan beberapa lubang persembunyian di sekolah kalau 
begitu." 

"Dan kamu baik-baik saja sekarang?" 

"Eh?" 

"Kau baik-baik saja berpisah seperti ini?" Dia bertanya, menggoda dia dengan tatapannya 
yang terbalik, terus menatapnya bahkan ketika dia menundukkan kepalanya sedikit karena 
malu. 

"Umm," kata Sakuta, memalingkan wajahnya sendiri. Diam-diam memeriksa jalur ke 
stasiun dan daerah sekitarnya. 

"Tidak ada pejalan kaki," Mai mencegahnya, membuat punggungnya kaku. 

"Tidak ada mobil yang berhenti juga." 

Jika mereka tidak perlu khawatir tentang pejalan kaki, maka seharusnya tidak ada 
paparazzi di sekitarnya. 

Dia tidak bisa mundur setelah banyak bicara, tentu saja tidak. 

Sakuta dengan lembut meletakkan tangannya di pundak Mai. Tatapan mereka terkunci 
selama beberapa detik dan Sakuta menggerakkan wajahnya ke arah wajah Mai. Matanya 
bergetar tertutup dalam suatu tindakan yang mungkin tidak disadari. Mai sedikit 
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membungkuk ke depan, menundukkan kepalanya. Menatap wajahnya sendiri, Sakuta 
mengambil bibirnya. 

"Ngh ..." Datang suara erotis dari hidung Mai, napasnya yang panas menyapu pipinya. 
Menggelitik aneh. Berfokus ketika dia berada di bibirnya, Sakuta lupa untuk bernapas, dan 
menarik diri dari Mai ketika dia mulai merasakan kekurangan oksigen. 
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Mai memandang Sakuta seolah-olah tidak ada yang terjadi, tapi dia tidak bisa 
menyembunyikan pipinya. 

"A-apa kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan?" Dia bertanya setelah beberapa detik. 

"Terima kasih untuk pestanya." 

"Idiot," katanya, terdengar seperti dia berusaha menyembunyikan rasa malunya. 

"Kalau begitu, aku butuh beberapa detik." 

"Kamu benar-benar idiot," katanya lagi, kali ini berarti itu, rasa malunya memudar menjadi 
kesal, sungguh sia-sia, "Kita akan melanjutkan ini nanti." 

"Eh, tapi apinya menyala sekarang, kamu tidak bisa memintaku untuk menahannya." 

"Kamu bukan monyet yang panas, jadi tahanlah dengan itu." 

"Kaulah yang membuatku monyet dalam panas." 

"Aku tidak butuh pacar monyet." 

"Aku hanya menjawab permintaanmu." 

"A-Aku tidak memohon sama sekali." 

"Bukan begitu?" 

"Aku tidak." 

"Tapi kau benar-benar imut sekali." 

"Kamu tidak bisa mengatakan itu," protes Mai, "kamu akan terhanyut." 

Sakuta hanya menatap matanya. 

"Jangan lihat aku seperti ikan mati juga." 

"Seharusnya seperti anak anjing yang ditinggalkan." 

"Kamu tidak memiliki bakat akting, sebenarnya, ini lebih seperti bakat akting negatif," 
katanya dengan kasar, "selamat malam kalau begitu." 

Sakuta berusaha melawan tanpa kata. 

"Sakuta, aku mengucapkan selamat malam," dia mengulangi seperti yang dilakukan pada 
anak yang nakal. 
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"Selamat malam," jawab Sakuta datar. 

"Aku akan memanggilmu." 

"Uwahh, aku menantikannya." 

"Hahhh ..." Mai menghela nafas berlebihan. Desahan dalam-dalam. "Kamu hanya boleh 
egois untuk hari ini, oke?" 

Setelah mengatakan itu dengan cepat, Mai mengambil satu langkah lebih dekat dan 
menggeliat, memberikan ciuman lembut di bibir Sakuta, ciuman pendek dengan kontak 
singkat. 

"Ini tidak akan terjadi lain kali," dia memperingatkannya. 

"Eh? Itu sistemnya? " 

"Ya," Mai tersenyum senang bermain dengan Sakuta sebelum berputar-putar dan masuk ke 
dalam, menghilang dari pandangannya. 

"Sial, aku terlalu sakit sekarang, apa yang harus aku lakukan ..." 

Namun, Sakuta tidak bisa menghabiskan sisa hari itu dengan bergairah, dia masih memiliki 
hal-hal yang harus dilakukan hari ini, dia harus pulang dan berbicara penting dengan Rio. 

"Aku ingin tahu apakah aku bisa meninggalkan Futaba sampai besok ..." Memutuskan 
bahwa dia mungkin tidak bisa, Sakuta menelusuri kembali langkahnya ke rumah. 

6 

Ketika dia kembali dari melihat Mai pulang, Kaede sedang mandi dan Rio sedang membaca 
buku hardcover di meja, mungkin sebuah novel. 

Dapur, yang ingin dia bereskan begitu kembali, sudah bersih, panci dan wajan disingkirkan 
dan sisa makanan ditumpuk di lemari es. 

"Terima kasih, Futaba." 

"Tentu," jawabnya singkat, fokus pada bukunya, "Kau butuh waktu yang adil untuk melihat 
rumahnya," tambahnya aneh penuh makna, tetapi tampaknya tidak mengutuknya. Dia 
hanya terdengar seperti sedang menyatakan fakta. 

 

"Apa yang kau baca?" Dia bertanya. 
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"Kakakmu bilang itu bagus dan meminjamkannya kepadaku," jawabnya, mengangkat buku 
untuk menunjukkan sampul kepadanya. Judulnya adalah Pangeran Telanjang dan Penyihir 
yang Tidak Bahagia , dan penulisnya adalah Yuigahama Kanna, penulis favorit Kaede. 

Sakuta telah membaca banyak bukunya atas rekomendasi Kaede, tetapi tidak berhasil 
mendapatkannya. Sebagian besar dari mereka tidak memiliki ujung yang dia senangi, 
mereka semua meninggalkan aftertaste yang tidak menyenangkan. Ketika dia memberi 
tahu Kaede, dia bilang dia tidak merekomendasikan itu, tapi ... 

"Apakah itu membosankan?" 

"Hm? Tidak juga ... Ini tentang seorang gadis yang baru saja mendapatkan pacar 
pertamanya dan mengkhawatirkannya. " Hanya mendengar bahwa dia bisa menceritakan 
kisah itu menyenangkan. "Pacarnya populer ... jadi dia khawatir bahwa seseorang yang 
'polos sepertiku' tidak cukup baik untuknya, dan jika seorang gadis cantik datang 
mendekat, dia mulai membenci dirinya sendiri dan berpikir bahwa mereka akan jauh lebih 
bahagia bersama daripada dia akan bersamanya. . Dia masih tidak jujur, jadi dia mengambil 
itu pada pacarnya. " 

Itu deskripsi yang cukup spesifik, dan itu terdengar seperti gadis itu agak menjengkelkan. 

"Apakah itu menyenangkan?" Sakuta bertanya dengan sederhana. 

"Ya, aku bisa bersimpati dengan kepribadiannya." 

"Apakah itu benar -- benar menyenangkan ...?" 

"Gadis-gadis adalah makhluk simpati dan empati," katanya, sepertinya menganalisanya 
lebih daripada merasakannya, meskipun dia sendiri seorang gadis. Jika dia menganalisis 
dirinya sendiri secara objektif, dapatkah dia benar-benar menikmati membacanya? 

"Aku selesai mandi, aku benar-benar hangat," datang suara Kaede, mendorongnya untuk 
memberinya minuman dari lemari es. "Aku benar-benar kedinginan sekarang!" 

"Futaba, kamu bisa pergi mandi." 

Rio akhirnya mendongak dari bukunya dan mengarahkan tatapan menghina padanya dari 
balik kacamatanya. 

"Hanya untuk memperjelas, aku tidak punya niat untuk melakukan apa pun dengan kaldu 
mandimu." 

"Azusagawa." 

"Kamu mengerti?" 

"Kamu harus mati begitu kamu mengatakan 'kaldu'." 
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"... Aku akan pergi mandi dulu, kau yakin?" 

"Aku yakin, ini sedikit bagus," jawabnya, sekali lagi menggerakkan matanya melintasi 
deretan karakter. 

"Apakah ada adegan ciuman?" 

"Dia mendisiplinkan pacarnya dengan menatapnya seperti kotoran di lantai." 

Itu terdengar seperti adegan yang menarik sedikit dari apa yang dia harapkan. 

"Kedengarannya menyenangkan, aku akan meminjamnya kalau sudah selesai," katanya, 
menuju kamar mandi. 

Dia mandi setelah stripping, menggosok lengan dominannya dengan sabun tubuh pada 
spons, dengan cara yang sama seperti biasa, sebelum menggunakan lengan itu untuk 
menggosok seluruh tubuhnya. Setelah selesai, dia membasuh busa dan menyisir 
rambutnya, akhirnya mencuci wajahnya dan membersihkan semuanya dengan shower dan 
kemudian berendam di bak mandi, membutuhkan waktu sekitar sepuluh detik sebelum 
pergi. 

"Futaba, bak mandinya gratis." 

"Apakah kamu menggunakan mandi burung?" 

"Musim panas terlalu hangat," katanya. Tentu saja, dia akan membutuhkan waktu lebih 
lama selama musim dingin. 

"Kalau begitu, aku akan mandi," kata Rio, meletakkan bookmark di antara halaman dan 
memasuki ruang ganti, menutup pintu dengan tegas. Namun, satu-satunya pintu di rumah 
dengan kunci adalah pintu depan dan toilet. 

Dia samar-samar bisa mendengar gemerisik pakaian di luar pintu. Mendengarkan akan 
terasa menyeramkan, jadi Sakuta duduk di depan kipas angin dan menyalakannya, 
membiarkan angin mendinginkan tubuhnya. 

"Bawa aku ke pemimpinmu!" Dia mengatakannya, tapi anehnya itu tidak ada gunanya. 

Setelah sekitar lima menit mendinginkan dirinya, dia berdiri dan menuju kamar mandi. 

Dia membuka pintu ke ruang ganti, mendengar suara gemerincing dari area mandi, baskom 
jatuh di lantai. 

Dia bisa melihat siluet perempuan melalui kaca buram, dengan punggungnya kepadanya, 
tampaknya dia sedang mencuci sendiri. 

"Futaba, kamu punya waktu sebentar?" 
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"Bisakah aku mulai?" 

"Hm?" 

"Kenapa kamu selalu berbicara denganku saat aku mandi?" 

"Karena itu membangkitkanku untuk hanya memiliki pintu antara aku dan seorang gadis 
telanjang." 

Hanya kesunyian yang menjawabnya. 

"Mungkin karena lebih mudah untuk membicarakan beberapa hal ketika kamu tidak 
bertatap muka." 

"Maksudnya apa?" Dia bertanya, dengan hati-hati. Meski begitu, dia mulai bergerak lagi, 
menutupi dirinya dalam gelembung. 

Sakuta menjauh dari pintu dan duduk di lantai ruang ganti. Dia tidak berpikir bahwa 
percakapan mereka akan berakhir dengan cepat. 

"Rumah seperti apa kamu tinggal?" 

"Apa yang kamu minta?" Dia bertanya dengan ragu, tapi Sakuta tidak memedulikannya dan 
melanjutkan. 

"Apartemen? Rumah yang terpisah? " 

"Rumah yang terpisah." 

"Apakah itu besar?" 

"Apakah ada yang tidak?" 

"Apakah kamu kaya?" 

"Mungkin," jawabnya dengan mudah, tidak tampak seperti sedang membicarakan dirinya 
sendiri. Sakuta merasa itu karena dia tidak melihat dirinya kaya, tetapi itu adalah orang 
tuanya. 

"Apa yang orang tuamu lakukan?" 

"Ayahku seorang dokter." 

"Serius !?" 

"Tidak ada yang mengejutkan, tentu?" Dia bertanya. 

"Apakah rumahmu rumah sakit?" 
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"Dia bukan dokter umum, dia bekerja di rumah sakit pendidikan." 

"Apakah ada persaingan antara kedua tipe itu?" 

"Sepertinya begitu." 

"Itu luar biasa." 

Dia bisa mendengar air mengalir dan membersihkan gelembung dari kamar mandi. Setelah 
beberapa saat, siluet Rio mulai berendam di bak mandi. 

"Bagaimana dengan ibu mu?" Dia bertanya. 

"Dia mengelola toko pakaian impor." 

"Jadi dia presidennya." 

"Dia ... jadi, apa yang ingin kamu tanyakan?" Datang pertanyaan tenangnya, setelah 
memperhatikan bahwa Sakuta tahu rahasia tentang dia, "Kamu mendengar sesuatu dari 
yang palsu , bukan?" 

"Yah, ini sedikit lebih rumit dari itu," dia tidak akan pernah berpikir bahwa Saki akan 
terlibat, "Aku tahu apa yang telah kamu lakukan." 

"Aku mengerti," katanya tanpa emosi, hampir berbicara pada dirinya sendiri. 

Keheningan jatuh untuk sementara waktu. 

"Aku membuat akun sebelum liburan musim panas," dia mengakui dengan tenang, "tapi 
aku tidak tahu apa yang harus kutulis." 

Dia mengatakan itu seperti latihan sekolah. 

"Apa pun akan dilakukan, kan? Sesuatu seperti 'Aku jatuh cinta dengan cowok seksi yang 
punya pacar'. " 

"Apakah orang lain ingin melihatnya?" 

"Bukankah cewek cewek simpati dan empati?" 

"Selain itu, mereka hanya akan berpikir aku adalah seorang wanita yang pahit, dan 
mengatakan bahwa seorang perempuan tua tidak boleh mendahului dirinya sendiri." 

"Betapa rendah hati," katanya. Paling tidak, dia tidak pernah mengira Rio adalah wanita 
sombong atau semacamnya. Dia memberi kesan sederhana, tetapi itu adalah salah satu 
bagian yang menawan. 
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"Aku tidak cukup tidak sensitif untuk mengaku pada selebritas terkenal di depan seluruh 
sekolah." 

"Kau melakukan sesuatu yang bahkan lebih berani." 

Dia tidak memberikan jawaban. 

"Kamu tidak pernah menunjukkan kepadaku belahan dadamu yang cemerlang, meskipun 
kita sudah saling kenal selama lebih dari setahun." 

"Aku tidak punya alasan untuk memberimu layanan seperti itu." 

"Jika tidak masalah dengan siapa kamu menunjukkannya, bukankah seharusnya aku baik-
baik saja?" 

"Kamu benar-benar idiot." 

"Mai-san juga memberitahuku." Dalam cara yang hampir sama juga ... "Aku tidak benar-
benar mengerti, kamu biasanya sangat dijaga." 

"... Aku benar-benar benci kamu begitu tanggap." 

"Tidak, kamu hanya mudah dibaca," kata Sakuta padanya. 

Dia mengenakan roknya lebih lama dari siswa lain, dan blusnya selalu rapi. Dia bahkan 
mengenakan jas lab di sekolah selama tahun ketika sebagian besar perempuan bahkan 
tidak mengenakan rompi mereka. Selain memiliki lengan panjang, ujung yang panjang juga 
menyembunyikan sebagian besar kakinya. 

"Dan kau masih melecehkanku juga." 

"Aku selalu berhati-hati untuk tidak benar-benar melangkahi garis itu." 

"Kamu mengerikan." 

"Lalu kamu bosan denganku dan memutuskan untuk mencoba dan berteman online?" 

"Aku ingin tahu ... aku pikir itu sedikit berbeda." 

"Berbeda?" 

"Aku pikir ... aku mungkin hanya ingin perhatian," katanya, mengejek dirinya sendiri. Dia 
bertindak dengan cara yang sama seperti yang selalu dilakukannya, dia tampaknya tidak 
menyerah dan hanya berbicara dengan nada biasa. 

Itu sebenarnya membuat Sakuta lebih khawatir. Jelas bahwa sesuatu telah terjadi untuk 
membuat Rio mengunggah foto selfie, tetapi bukan itu masalahnya. Hari-hari suram baru 
saja menumpuk dan segalanya berakhir seperti ini tanpa terjadi sesuatu yang dramatis. 
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Dia mengira itu seperti gelas hatinya dipenuhi dengan kebencian, setetes demi setetes, 
sebelum akhirnya meluap. Perlahan, perlahan-lahan mengganggu dia, jadi Sakuta tidak 
memperhatikan apa pun. 

"Hal-hal seksi sejak awal tidak adil." 

"Hanya itu yang kumiliki." 

"Oh, apakah kamu begitu percaya diri dengan itu?" 

"... Jika ada, itu lebih kompleks." 

Jika bukan itu masalahnya, dia tidak akan mengerti mengapa dia begitu dijaga. 

"Di sekolah menengah ... aku tumbuh sebagai seorang wanita lebih cepat daripada teman-
teman sekelasku, jadi aku tahu bagaimana anak laki-laki seperti monyet menatapku." 

"Mengatakan hal-hal seperti 'pria, payudaranya'?" 

"Mereka benar-benar mengatakan hal itu." 

Sakuta sendiri tahu tentang menjadi seperti monyet di sekolah menengah. Bahkan 
sekarang, dia tidak berpikir itu benar-benar berubah, mereka pada usia mereka asyik 
dengan tubuh perempuan, usia di mana bahkan garis bra melalui blus sekolah membuat 
mereka panas dan terganggu. Jika satu atau dua anak perempuan tumbuh lebih besar, 
mereka akan menjadi fokus perhatian seperti itu, dan di kelas Rio, sepertinya itu adalah 
dia. 

"Suatu hari setelah sekolah, aku kembali dari mengambil sampah kelas untuk tugas 
kebersihan dan mendengar anak-anak berbicara tentangku ... kemudian aku membenci 
tubuhku, dan mengira aku kotor ..." 

Itu meninggalkan kesan yang tahan lama, baik karena dia sensitif, atau hanya syok 
pubertas itu sendiri. Bahkan jika itu baru saja terjadi sekali saja, itu akan melekat di hatimu 
dan memengaruhi bagaimana Kamu hidup lama di masa depan, bahkan jika Kamu tidak 
menyadarinya pada saat itu ... 

"Maaf tentang itu." 

"Kenapa kamu meminta maaf?" 

"Sebagai perwakilan untuk anak laki-laki seperti monyet." 

Dia mendengar tawa yang sedikit lelah dari kamar mandi. 

"Sejak itu, aku mulai membenci tampang laki-laki." 
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Dia mendapatkan rincian tentang apa yang terjadi sampai saat itu, tetapi itu tidak 
konsisten dengan apa yang dia lakukan. 

"Tapi kamu masih memposting foto-foto itu?" 

Itu tampak sangat berlawanan dengan intuisi. Rio membenci penampilan anak laki-laki, 
tetapi bahkan jika dia menyembunyikan wajahnya, dia masih mengunggah foto agak 
bersifat cabul. 

"Mereka mendapat reaksi." 

"Apakah kamu ingin diganggu oleh orang-orang tua yang menyeramkan?" 

"Satu-satunya orang yang bisa memilih adalah orang-orang dengan pesona untuk bisa, 
tidak semua orang bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan." 

"Aku tidak pernah memintamu untuk memberiku fakta." 

"Hanya reaksi mereka yang membuatku merasa nyaman, siapa pun mereka." 

"Sepertinya itu tidak seperti yang kamu inginkan." 

"Mungkin itu sebabnya. Pada akhirnya, aku tidak bisa melepaskan kebencianku pada 
pandangan ... yang berarti bahwa metode yang aku gunakan bertentangan dengan tujuan, 
menciptakan lebih banyak tekanan. Maka itu membuat kesadaranku berbeda, sepertinya 
paling tidak masuk akal, "dia menganalisis dirinya dengan tenang. 

"Memisahkan menjadi 'Futaba yang menginginkan perhatian' dan 'Futaba yang tidak bisa 
membiarkan metode itu'?" 

Dia pikir itu terdengar konyol, tapi itu cocok satu sama lain, dan Rio mungkin benar. 

"Aku tidak berpikir itu perbedaan yang jelas ... tapi itu cocok dengan tren penjelasannya." 

"Aku melihat..." 

Dia menatap langit-langit, ke tempat cahaya itu berkedip-kedip. Pikiran yang tidak 
berhubungan mengisi kepalanya sejenak, tentang bagaimana dia harus mengganti bohlam, 
tapi kemudian tentang betapa mahal harganya, tetapi mereka segera menghilang. 

"Futaba yang lain masih mengunggah mereka." 

"Aku tahu. Aku memeriksa di warnet. Aku akan menghapus akun, tetapi dia sudah 
mengubah kata sandi. " 

"Apa yang akan kamu lakukan?" 

"Tidak ada yang bisa aku lakukan," katanya pasrah. 
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"Maksudnya apa?" 

"Dia juga aku, dia tidak akan berhenti dengan mudah, jika dia mau, dia tidak akan 
melakukannya." 

"Kamu tidak bilang tidak ada yang bisa menghentikannya dengan mudah." 

Rio tetap diam. 

"Apa yang kamu inginkan?" 

"Aku ingin menghentikannya, jika memungkinkan." 

"Paham, serahkan padaku." 

Dia belum memikirkan metode, dan dia tidak berpikir dia akan menanggapi bujukannya. 
Seperti yang dikatakan Rio, jika dia akan berhenti dengan mudah, dia tidak akan 
melakukannya sejak awal. 

Itu tidak logis. Jika itu bisa dihentikan secara logis, maka Rio akan lebih baik menghadapi 
situasi ini daripada Sakuta. Namun, itu bukan karena situasinya telah berevolusi seperti ini. 

Sakuta mengangkat tubuhnya. 

"Azusagawa, apa yang akan kamu lakukan?" 

"Aku akan pergi ke sekolah besok." 

"Lalu?" 

"Bicaralah padanya sepanjang hari." 

"Dan setelah itu?" 

"Pergi sehari setelahnya juga." 

"Aku mengerti ... dan kemudian berbicara dengannya sepanjang hari lagi." 

"Aku rasa begitu." 

"Kedengarannya menyebalkan." 

"Yah, kamu tidak akan datang ke pantai jika aku mengundangmu, kan?" 

"Aku akan menolakmu, seratus dua puluh persen." 

Itu agak persuasif, dan jelas apa yang akan dikatakan Rio. 
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"Kamu benar," katanya, "ada hal-hal yang lebih mudah untuk dibicarakan ketika kamu 
tidak bertatap muka." 

Sakuta berpura-pura tidak bisa mendengar kalimat terakhir dan meninggalkan ruangan, 
memutar otak atas pertanyaan yang semakin meningkat ... 
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Volume 3 Chapter 3 Revisi - Persahabatan 
Bergerak Dengan Kecepatan 40 Km / Jam 
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Keesokan harinya, Senin keempat Agustus, pagi cerah dan jernih. 

Sakuta melangkah ke balkon untuk menggantung cucian. Awan putih murni mengalir 
melintasi langit dari barat ke timur. Angin sepoi-sepoi, tetapi sinar matahari yang 
menyilaukan menyirami seluruh area, jadi sepertinya hari ini akan berakhir agak panas 
juga. 

Jam menunjukkan pukul sepuluh pagi, biasanya, di sinilah bel berbunyi, tetapi hari ini 
tidak. Sebaliknya, telepon berdering. 

"Ya, ya," kata Sakuta sambil melihat layar LCD monokrom, di mana nomor yang dikenalnya 
ditampilkan. Sebelas digit, mulai '090', itu adalah nomor ponsel Shouko. "Halo, ini 
Azusagawa." 

"Selamat pagi, ini Makinohara," jawabnya. 

"Pagi," sapanya. 

"Um ... Maaf," dia meminta maaf entah dari mana. 

"Hm?" 

"Aku tidak akan bisa mengunjungi hari ini," katanya. Sesuatu sepertinya telah terjadi, dan 
Sakuta sedikit khawatir tentang nada tertindas dalam suaranya. Mereka hanya berbicara 
selama beberapa saat, tetapi ada sesuatu yang jelas mengganggunya. 

"Begitu, aku akan memastikan untuk memberi makan Hayate dengan benar kalau begitu." 

"Benar, terima kasih. Dan, um ... " 

"Ya?" 

"Ini bukan hanya hari ini ... Aku tidak akan bisa berkunjung selama seminggu, atau bahkan 
mungkin lebih lama." 

"Apakah kamu pergi ke luar negeri?" Dia bertanya. Meski begitu, dia anehnya tidak 
langsung, 'mungkin lebih lama' dan kurangnya kepastian tampaknya mengatakan 
rencananya tidak diperbaiki. 

"Tidak, aku tidak akan melakukan perjalanan, tapi aku harus pergi jauh dari rumah untuk 
sementara waktu." 

Jadi dia tidak akan berada di rumah untuk sementara waktu untuk sesuatu selain 
perjalanan. Setelah berpikir sebentar, hanya satu kesimpulan yang muncul di pikiran 
Sakuta. Sakuta pernah memiliki pengalaman itu di masa lalu, tetapi dia tidak ingin 
menanyakan Shouko pertanyaan yang perlu dia pastikan. 
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Dia telah memilih kata-katanya dengan hati-hati sejak awal pembicaraan, jadi dia mungkin 
ingin membuat Sakuta dalam kegelapan, karena sekarang, tidak perlu mengganggunya 
dengan pergi keluar dari cara bertanya. 

"Mengerti, telepon aku kalau kamu bisa datang lagi. Aku akan menjaga Hayate untukmu. " 

"Aku akan, aku minta maaf." Dia mendengar seorang wanita memanggil namanya dari sisi 
lain telepon, dan dia menjawab bahwa dia datang sebelum berbicara dengan Sakuta lagi, 
"Sampai aku bisa menelepon lagi kalau begitu." 

Masih tertindas, sampai akhir percakapan, Shouko menutup telepon, dan Sakuta 
meletakkan telepon kembali juga. 

"Kaede," panggilnya. 

"Apa itu?" Tanya Kaede, mendongak dengan gembira karena dia belajar di meja makan. 

"Makinohara-san tidak akan datang untuk sementara waktu, jadi pastikan untuk menjaga 
Hayate juga." 

"Benar, serahkan padaku!" Teriak Kaede, membusungkan dadanya yang tidak ada. 

Kemudian, setelah makan siang yang sedikit lebih awal, Sakuta berganti ke seragamnya 
untuk pergi ke sekolah. 

"Kau benar-benar akan pergi," kata Rio kepadanya ketika dia melangkah keluar ke aula 
dengan seragam sekolahnya. Nasuno berguling-guling di kakinya, cukup terbiasa 
dengannya sekarang. 

"Kamu akan datang juga?" 

"Akan lebih bijaksana untuk tidak melakukannya." 

"Mengapa?" 

"Legenda kota. Yang tentang mati setelah bertemu doppelgänger, atau seseorang dengan 
wajah yang sama denganmu. " 

"Ah, ya." 

"Kedua keberadaan kita yang diperbaiki pada saat yang sama tidak terpikirkan dengan 
teleportasi kuantum, jadi ... untuk berjaga-jaga." 

"Jika Kamu mengikuti hipotesis itu, menurut Kamu apa yang akan terjadi jika Kamu berdua 
bertemu?" 
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"Aku kira salah satu dari kita akan dihapus untuk menyelesaikan paradoks ... atau mungkin 
paradoks akan runtuh dan kita berdua lenyap." Tak satu pun dari ini yang samar-samar 
lucu. "Ada juga desas-desus bahwa pemenang hadiah sastra terkenal meninggal seperti itu 
... Mungkin memang ada orang lain yang mengalami fenomena doppelgänger yang sama 
seperti aku." 

Penulis itu sebenarnya telah menulis sebuah novel yang melibatkan seorang doppelgänger. 
Kembali di sekolah dasar ketika legenda perkotaan terbentuk ... Sakuta ingat teman-teman 
sekelasnya bersemangat pada tingkat keandalan dalam kisah itu. 

"Itu sebabnya akan lebih bijaksana bagiku untuk tetap tinggal," Rio selesai. 

"Jaga rumah itu," jawabnya, bergerak ke pintu dan mengenakan sepatunya. 

"Aku akan menyiapkan makan malam." 

"Agak seperti kita hidup bersama," katanya, bermaksud sebagai lelucon tetapi membuat 
wajah Rio memelintir ketidaksenangan yang nyata. 

"Itu yang kedua kalinya hari ini." 

Pertama kali pagi itu. Rio mengatakan bahwa sebagai ganti membiarkannya tinggal, dia 
akan membantu mencuci. Dia tampak mengejutkan au fait dengan cucian dan 
menghaluskan lipatan dengan baik. Gerakannya menunjukkan bahwa dia biasanya mencuci 
sendiri, dan ketika dia mengeringkan pakaian dalam Sakuta, dia mengatakan hal yang 
sama. 

Itu mengakibatkan dia melemparkan celana dalam padanya. 

"Sekarang kamu hanya perlu datang menyambutku dengan celemek dan itu akan 
sempurna." 

"Itu bukan 'hidup bersama', itu 'menjadi pengantin baru'." 

"Ah, benar?" 

"Lakukan semacam itu bermain dengan Sakurajima-senpai." 

"Ide bagus," katanya, meninggalkan rumah dengan memori sosok Mai di celemek di 
benaknya. 

Udara musim panas terasa lembab, dan matahari berangsur-angsur menimpanya. 
Mengikuti kabut panas yang bisa dilihatnya di aspal, Sakuta berjalan di rute yang biasa. 

Setelah sepuluh menit, ia tiba di Stasiun Fujisawa, meneteskan keringat. Dia menaiki tangga 
dan melewati koridor langsung ke stasiun Enoden. 
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Sakuta melewati hambatan tiket saat kereta hijau dan krem berhenti di stasiun. Melihat 
kereta dari depan biar ia memperlihatkan wajah retronya yang menawan ketika kereta itu 
dengan gagahnya mengangkut penumpang dari Fujisawa ke Kamakura, bahkan di bawah 
terik matahari. 

Mengambil kesempatan untuk duduk di gerbong yang dingin dan ber-AC dan 
mendinginkan, Sakuta melihat wajah yang akrab menaiki kereta dari stasiun terdekat. 

Dia mengenakan seragam SMA Minegahara, blus putih di atas rok biru tua. Dasi yang dibuat 
hingga tenggorokannya berwarna merah. Itu adalah seragam standar yang 
direkomendasikan oleh sekolah, tetapi sebenarnya ada sangat sedikit siswa yang 
mengenakannya seperti itu. 

Mata Rio bertemu dengan mata Sakuta dan dia duduk tanpa kata di sebelahnya. 

Sekelompok terakhir gadis sekolah yang panik naik ketika lonceng keberangkatan 
berbunyi. Pintu ditutup sesaat kemudian, kereta meninggalkan peron. 

"Apakah kamu ... menemukan sesuatu?" Tanya Rio, memandangi pemandangan yang lewat. 

"Bahwa kamu luar biasa di bawah pakaianmu," dia berhenti untuk mengizinkannya 
menjawab, kemudian melanjutkan ketika dia tidak, "meskipun aku tahu kamu luar biasa 
bahkan jika kamu tidak melepasnya juga." 

Melihat dadanya sekarang akan mengundang cemoohan, jadi dia mengikuti teladannya dan 
fokus pada pemandangan yang lewat di luar juga. Dari sudut matanya, dia bisa melihat 
bahwa dia memiliki rambutnya lagi hari ini dan tidak mengenakan kacamatanya. 
Sebenarnya, Rio yang lain mengenakannya, jadi mungkin Rio ini tidak punya pasangan 
sendiri. 

"Jadi kamu datang untuk memberitahuku untuk tidak melakukan hal bodoh?" 

"Seolah-olah, terlalu banyak usaha." 

"Aku tidak bisa berkencan dengan Mai-san, dan aku punya terlalu banyak waktu luang, jadi 
kupikir aku akan mengobrol denganmu untuk hari itu." 

Rio berpikir sejenak. 

"Aku mengerti, jadi kamu datang untuk melakukan sesuatu yang membutuhkan lebih 
banyak usaha." Sakuta tidak memberikan jawaban dan hanya menatap wajahnya. "Apa?" 

"Kamu mengambil foto lain? Selain yang telah Kamu unggah. " 

"Aku punya, mengapa?" 

"Tunjukkan kepadaku." 
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Ekspresi Rio berputar tidak menyenangkan. 

"Menunjukkan padaku sekarang seharusnya tidak penting, kan?" Dia bertanya. 

Provokasi cahaya mendorongnya untuk tanpa kata menyerahkan teleponnya. Dia 
membuka folder foto dan menggulir melalui preview. 

"Kamu benar-benar ..." 

Ada lebih dari tiga ratus foto di sana, sepuluh kali lipat dari yang dia bayangkan. 

Namun, itu bukan hanya gambar erotis. Ada beberapa foto hanya dari telapak tangannya, 
atau hanya jari kakinya, bersama dengan rekaman apa yang ada di tasnya. 

Beralih ke data yang lebih tua, ia menemukan Rio mengenakan seragam sekolah yang tidak 
dikenalnya. Dia mengenakan blazer biru tua dan rok selutut. Dia tampak lebih muda 
daripada yang dia lakukan sekarang, dan rambutnya pendek, tapi tidak salah lagi. 

"Apa ini?" Dia bertanya, menunjukkan layarnya. 

"Ini dari sekolah menengah." 

Jadi dia mengambil selfie bahkan saat itu, itu adalah tradisi yang kuat. 

"Ada beberapa dengan wajah atau foto seluruh tubuhmu." 

Semakin tua gambar, semakin kuat tren itu. Dan semakin baru foto-foto itu, semakin jarang 
wajahnya muncul. Sebaliknya, foto yang menunjukkan garis-garis pakaian dalam atau 
sekilas kulit dengan isyarat kuat seksualitas meningkat. 

"Awalnya, aku tidak akan menunjukkan siapa pun atau mengunggahnya." 

"Ini hanya album dirimu sendiri?" 

"Apakah kamu mencoba membuatku keluar untuk menjadi wanita yang mencoba?" 

"Kamu sudah, kan?" 

"Mungkin begitu," Rio tersenyum mengejek pada dirinya sendiri. Sakuta berpikir bahwa itu 
adalah senyum yang buruk, dan dia tidak ingin melihat Rio membuat wajah seperti itu. 
"Ketika Aku mulai, Aku pikir Aku hanya ingin melihat mereka secara objektif dan berpikir 
Aku melakukan sesuatu yang bodoh." 

"Untuk apa?" Dia bertanya. 

"Melihat kebodohan untuk diriku sendiri membuatku segar." 

Itu tumbuh semakin jauh dari pemahaman Sakuta. 
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"Akan menyenangkan untuk menyebutnya analisis diri," lanjutnya, "tapi Aku pikir itu 
sebenarnya jenis melukai diri sendiri." 

Hal-hal yang dia katakan jauh dari lucu, tetapi mengatakannya tentang dirimu memang 
bisa menjadi lucu. Bahkan menyadari itu, Rio terus, dan tentu saja meningkat. 

"Kamu mungkin tidak mengerti, Azusagawa ... tapi aku membenci diriku sendiri." 

"Futaba yang lain juga mengatakan itu." 

Pertumbuhan tubuhnya telah menyebabkannya, dia telah mengalami reaksi dari anak-anak 
itu dan mengatakan bahwa itu telah membuatnya merasa kotor. Dari itu, ia tumbuh 
membenci sifat femininnya. 

"Itu sebabnya aku melukai diriku sendiri, karena aku membenci diriku sendiri." 

"Jadi, kamu menekan dirimu sendiri, dan itu membuatmu merasa lebih baik walaupun itu 
hanya sesaat?" 

"Kamu lebih pintar dari yang kamu lihat." 

"Tapi yang menekan dirimu sendiri, pada akhirnya, kan, kan?" 

Jadi itu tidak akan menyelesaikan apa pun. Setelah beberapa waktu berlalu, dia tentu saja 
akan memperhatikan bahwa dia telah kembali menjadi dirinya sendiri. Dia akan melihat 
kembali tindakannya dan membenci kelemahannya. Kemudian dia akan lebih membenci 
dirinya sendiri, dan mengulangi hal yang sama lagi untuk melukai dirinya sendiri. Setiap 
kali tindakannya akan tumbuh dalam keparahan dan melangkah lebih jauh ke arah 
ekstrem. 

Spiral jahat itu menyerang hatinya dengan ketidakstabilan. Maka hasilnya adalah ini, 
wabah Sindrom Remaja dan perpecahan kesadarannya ... bersama-sama yang membawa 
dua Futaba Rio menjadi ada. 

Rio membawa paradoks dalam dirinya yang tidak bisa didamaikan oleh dirinya sendiri. 

Dia tidak punya niat untuk mengatakan dia bisa mengerti itu, tetapi ada satu titik yang bisa 
diempati oleh Sakuta. Kaede berada di tahun pertamanya di sekolah menengah ketika dia 
diganggu. Sakuta tidak bisa melakukan apa-apa ketika dia menderita tepat di depannya. 
Ketidakberdayaan dan kepengecutan yang terbentuk di dalam hatinya pada waktu itu telah 
makan di Sakuta dari dalam daripada dari luar. 

Dikonsumsi oleh rasa jijik pada dirinya sendiri, Sakuta terus mengutuk dirinya sendiri, dan 
pada akhir hari-hari kebencian itu, Sakuta telah memiliki tiga bekas luka yang terukir di 
dadanya. Jika ada satu alasan untuk luka-luka itu, dia akan menganggapnya sebagai 
hukuman yang dia berikan pada dirinya sendiri, suatu tanda rasa malu karena tidak dapat 
membantu adik perempuannya. 
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"Katakan, Azusagawa?" 

"Hm?" 

"Kamu berada di pihak siapa?" 

"Aku di pihak Futaba Rio," jawabnya tanpa ragu sedikit pun. 

"Jawaban cerdas," katanya. 

"Woah, dari atas ke atas." 

"Namun, 'kita' tidak dapat saling memahami." 

"Jangan egois." 

"Dari atas juga darimu." 

"Aku tipe pria yang tidak bisa menahan diri dengan teman-temannya," kata Sakuta, 
meskipun merasa malu, dia tahu bahwa Rio akan mendorong balik, tetapi dia malah sedikit 
tersenyum. 

"Kalau begitu aku akan mengatakan ini tanpa menahan diri juga ... Menyerah pada salah 
satu dari kita akan lebih cepat." 

"Berhentilah dengan hal-hal yang menakutkan, aku akan membasahi diriku sendiri." 

"Jika kamu menjawab dengan itu, kamu harusnya mengerti, kan?" Kereta berhenti di 
Shichirigahama, "Dunia tidak membutuhkan dua Futaba Rio." 

Suaranya entah bagaimana dingin ketika dia berbicara, sebelum berdiri dari tempat 
duduknya dan turun dari kereta. Lonceng kereta berangkat berbunyi segera setelah itu. 

Sementara Sakuta sedang mencari jawaban, pintu ditutup dan kereta melanjutkan dengan 
Sakuta masih di kursinya. 

"Serius, berhenti dengan hal-hal yang menakutkan, aku benar-benar akan kencing sendiri," 
katanya pada dirinya sendiri. Satu-satunya yang mendengarnya adalah wanita yang duduk 
di sebelahnya, yang dengan diam-diam menarik diri darinya, membuatnya menambahkan, 
"Aku bercanda." 

Tentu saja, dia tidak mendekatinya lagi. 

Sakuta sempat berpikir untuk turun di stasiun berikutnya, Inamuragasaki, tetapi akhirnya 
naik sampai ke ujung di Kamakura. 

Sekali lagi, berakhir di luar stasiun, ia pergi ke sebuah toko yang menarik perhatiannya dan 
membeli lima biskuit roti berbentuk merpati, suvenir mewakili Kamakura. Mereka adalah 
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makanan yang akrab bagi Sakuta, dari Prefektur Kanagawa sendiri, seumur hidupnya, 
setingkat dengan shumai. 

Cinderamata di satu tangan, Sakuta kembali ke stasiun kereta dan diam-diam menelusuri 
kembali langkahnya ke Enoden. 

Kali ini, dia turun di Shichirigahama. Itu sedikit jalan memutar tetapi Sakuta tiba dengan 
selamat di sekolah, meskipun empat puluh menit lebih lambat dari yang direncanakan. 

"Ini, suvenir," kata Sakuta sambil meletakkan tas kuning berisi roti merpati di atas meja 
yang digunakan Rio ketika dia berjalan ke lab. 

"Apa yang kamu lakukan." 

"Darurat menyerukan kunjungan ke Kamakura." 

"Aku mengerti," katanya tanpa minat, bahkan ketika dia meraih paket itu. Dia sepertinya 
baru saja menyeduh kopi, dan akan menemani minuman itu. Rupanya, Rio adalah salah 
satu yang memulai dengan ekor. 

Sakuta, yang mulai dengan kepala, mengambil satu juga. 

"Sudahkah kamu memutuskan salah satu dari kita yang akan kamu ajak pergi?" Dia 
bertanya. 

"Kamu tahu, Futaba?" 

"Apa?" 

"Putuskan sendiri hal-hal semacam itu." 

Rio tidak memberikan jawaban sejenak, jadi Sakuta melanjutkan, "Kamu harus 
memutuskan sendiri tentang dirimu." 

"Aku mengerti, itu masuk akal." 

Sakuta menarik bangku dari bawah meja dan duduk. Kemudian, untuk mengisi ruang, dia 
meraih remote untuk TV dan menekan tombol power. TV di sisi papan, tergantung dari 
langit-langit, menyala. Tampil di layar adalah variety show sore. 

Wajah yang familier sedang menatap kamera dan menyuguhkan segmen tentang lomba 
seni pasir di beberapa pantai. Presenter Nanjou Fumika memegang mikrofon dan melihat 
ke kamera, tampaknya jauh dari studio lagi hari ini. 

"Lihatlah bagian yang indah ini!" Datang suara bersemangat wanita itu saat dia 
memamerkan patung pasir. Mengisi layar adalah Sagrada Família yang terkenal dari 
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Barcelona, dengan semua delapan belas menara selesai juga. Itu sempurna, tentu saja 
sehebat yang dikatakan Fumika. Potongan kontestan lain memucat dibandingkan. 

"Dua orang di sini adalah pencipta," lanjutnya, memperkenalkan seorang pria dan wanita. 
Mereka berdua tampak berusia pertengahan dua puluhan. Pria itu tinggi dan ramping, 
mengenakan kacamata yang memberinya suasana tampan saat dia tersenyum dengan 
sedikit tersentak pada kehadiran kamera. Wanita itu mungil, dan memiliki wajah imut. 
Meskipun begitu, dia masih memiliki sosok yang hebat, yang banyak terlihat bahkan 
melalui T-shirt yang dia kenakan di atas pakaian renangnya. Bikini merahnya terlihat di 
balik kemejanya, memegangi dadanya erat-erat, dan kemejanya jatuh tidak seperti 
perutnya yang kencang, mengintip pinggangnya yang kencang. 

Tingginya agak mirip dengan Rio dan dia menemukan matanya mencari cara untuk 
membandingkan mereka. 

"Aku tidak setipis itu," kata Rio, membaca pikirannya. Meskipun di sisi lain, itu bisa 
dianggap sebagai kesepakatan untuk yang lain. Mungkin dia terlihat lebih baik daripada 
yang dipikirkan Sakuta dari pakaiannya. 

"Apakah kalian berdua dalam suatu hubungan?" Tanya Fumika di televisi. 

"Kau lebih cantik dalam kehidupan nyata, bukan?" Pria itu bertanya balik, mengabaikan 
pertanyaannya, tetapi pada kedutan alisnya, dia melanjutkan dengan lancar, "Dia istriku." 

Segera, wanita itu menunjukkan cincin berkilau di jarinya, membuat suara ping berkilau 
seperti yang dia lakukan. 

"Kamu agak muda, apakah kamu pengantin baru?" Fumika bertanya lebih lanjut. 

"Tidak sama sekali, kami menikah pada usia delapan belas." 

Pria itu memandang ke kejauhan. Untuk menikah pada usia delapan belas tahun, pasti 
banyak yang terjadi. Mungkin dia memikirkan kesulitan itu. Sakuta akan berusia delapan 
belas tahun depan, tetapi konsep pernikahan masih terasa seperti istilah dari fantasi. 

"Menikah di usia delapan belas cukup mengesankan," kata Fumika, terlempar oleh jawaban 
yang tak terduga sebelum mengalihkan mikrofon ke wanita itu, "Nah, ini sebagian besar 
dibuat oleh Kamu, jadi di mana ada bagian yang sangat sulit?" 

"Aku akan membawanya keluar di acara di Kugenuma pada tanggal dua puluh thiiiird! Ayo 
jabat tangan di sana! " Wanita itu tiba-tiba berteriak, benar-benar mengabaikan suasana 
hati. Sakuta tidak tahu apa yang sedang dia bicarakan. Dia kemudian maju pada kamera 
membuat mengaum tiruan. Kemudian, pria itu ... suaminya, meraih lengannya dari 
belakang dan membawanya keluar dari bingkai. 

Fumika terkejut, tetapi segera tenang kembali. 
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"Ayo kembali ke studio," dia menangkis sambil tersenyum. Setelah kembali ke studio, yang 
sedikit keluar dari situ, pembawa acara utama melanjutkan dengan iklan. 

Layar beralih, menunjukkan orang yang dikenalnya, Mai kali ini. Itu adalah iklan sampo, 
rambutnya yang halus dan berkilau disapu dan kemudian ditata kembali saat narasinya 
berkata, "Lembut dan lentur, setiap hari." Pada saat yang sama, Mai tertawa sedikit di 
depan cermin, seolah dia geli. Itu adalah ekspresi yang menghancurkan menggabungkan 
kelucuan dan keindahan. Tidak peduli berapa kali dia melihatnya, itu akan menarik napas, 
itu pemandangan yang bagus. 

Ketika TV beralih ke iklan lain, Sakuta mengambil kipas tangan dari meja dan pindah ke 
dekat jendela. Pendingin ruangannya tampak agak lemah, jadi ada sentuhan panas di 
ruangan saat dia mengipasi dirinya sendiri. 

Ketika dia melihat keluar, dia bisa melihat lima orang berlarian di sekitar ladang. Yang 
berlari di depan adalah Yuuma, jadi mereka mungkin adalah anggota klub basket. 

"Katakan, Futaba?" 

"Apa?" 

"Bagaimana menurutmu kamu bisa kembali menjadi satu?" Dia bertanya tiba-tiba, masih 
melihat ke luar jendela. 

 

"Dunia tidak membutuhkan dua Futaba Rio." 

Rio sendiri yang mengatakan itu, dan itu tetap ada di pikiran Sakuta sepanjang waktu. 
Mengunggah foto sugestif adalah masalah, tetapi kasus Sindrom Pubertas juga tidak bisa 
dibiarkan begitu saja. 

"Kita tidak bisa." 

"Jika kamu mengatakan itu karena perbedaan kepribadian, kamu dapat jika mereka 
kembali menjadi satu?" 

"... Mungkin," jawab Rio lalai dan sepertinya dia sudah menyerah. 

"Bagaimana kita melakukannya?" 

"Setidaknya saat ini, kita semakin banyak dan semakin berbeda. Kami melakukan hal yang 
berbeda dan memiliki ingatan dan pengalaman yang berbeda. Ketika mereka menjadi lebih 
teratur, Aku tidak berpikir kita bisa kembali menjadi orang yang ". 

"Jadilah sedikit lebih optimis, aku akan mendapat bisul." 
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"Kurasa begitu kita merasakan hal yang sama." 

"Dipenuhi dengan cinta untuk Kunimi?" 

Satu-satunya jawaban adalah kesunyian yang dingin. Jika dia berbalik, dia yakin dia akan 
menatap tajam padanya, jadi dia tidak berbalik. 

"Aku pikir kita berdua sudah merasakan hal yang sama dengan perasaan itu," katanya 
akhirnya. 

"Kembalilah menjadi satu saat itu," katanya. 

"Fakta bahwa kita tidak mungkin berarti bahwa itu membutuhkan perasaan yang lebih 
kuat." 

"Apakah kamu memiliki perasaan yang lebih kuat untuk hal lain selain Kunimi?" 
Setidaknya Sakuta tidak berpikir begitu. 

"Aku tidak tahu," menyerah Rio. Rasanya seperti dia mengajukan pertanyaan yang tidak 
bisa dijawab. Ekspresinya berubah dan dia mengalihkan perhatiannya ke biskuit 
terakhirnya. Saat ia mengunyah sisa-sisa ekornya, Yuuma selesai berputar-putar di sekitar 
ladang dan mendekati bangunan. 

Mata Yuuma bertemu dengan mata Sakuta, dan ekspresinya sedikit rileks ketika dia 
memperhatikannya. Dia kemudian berlari menghampiri Sakuta sebelum jatuh ke dinding. 

"Ah, aku sudah mati!" Sakuta mendengar ketika dia membuka jendela. 

Dia terengah-engah dan keringat menetes ke beton. 

"Ada hal bagus di tanganmu di sana," kata Yuuma, menatap Sakuta sambil mencondongkan 
tubuh ke luar jendela. Yuuma membuat gerakan mengipasi dengan tangannya, meminta 
Sakuta untuk mengipasinya. Sebagai buktinya, matanya terfokus pada kipas di tangan 
Sakuta. 

"Tidak," kata Sakuta. 

"Mengapa?" 

"Aku tidak punya alasan untuk melayanimu." 

"Tolong angin sepoi-sepoi!" Yuuma memohon. 

Mengabaikan itu, Sakuta berbalik menghadap laboratorium. 

"Futaba," panggilnya, memberi isyarat padanya untuk menyiapkan tabung reaksi. 

"Apa?" Dia bertanya, bergerak ke arah mereka bahkan ketika dia mengerutkan kening. 
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Dia menyerahkan kipas itu padanya. 

"Penggemar Kunimi." 

"Dia bertanya padamu, bukan?" 

"Jika kamu akan dikipasi, itu pasti seorang gadis yang melakukannya." 

Ekspresi sedihnya setidaknya setengah malu. 

"Futaba, semoga saja!" Teriak Yuuma dengan sedih, benar-benar kelelahan. 

Setelah beberapa saat berpikir, Rio tanpa kata-kata mengepakkan kipas bolak-balik. 

"Ahhh, itu terasa enak." 

Empat anggota lainnya masih berlari, berjalan terhuyung-huyung di sekitar lapangan. 

"Klub ada di gym, kan? Kenapa kalian berlima berlari sendirian? " Sakuta bertanya. Harus 
ada lebih banyak anggota. 

"Itu adalah penalti karena kalah dalam pertandingan persahabatan." 

" Kamu kalah?" 

"Tim Aku semua tahun pertama," dia membela. 

"Mendorong kesalahan pada rekan setimmu tidak seperti dirimu. Kamu pasti palsu. " 

"Apa yang kamu pikirkan tentangku?" 

"Bahwa kau sangat populer dan menjengkelkan." 

"Kamu bajingan," jawab Kunimi, sebelum tertawa. 

"Benar-benar merupakan misteri bagaimana kalian berdua menjadi teman," gumam Rio, 
hampir pada dirinya sendiri. 

Yuuma hanya tersenyum lebar, dan Sakuta mengikuti teladannya. Dia tidak benar-benar 
ingin menjawabnya, dan tidak pernah mengatakannya. Bagaimanapun, memasukkannya ke 
dalam kata-kata itu sulit, pada dasarnya, mereka hanya bergaul. Mereka mengatakan apa 
yang mereka inginkan satu sama lain tanpa menahan diri, dan Kunimi selalu memiliki 
suasana tentang dia yang membuat Kamu tahu apakah dia bercanda atau tidak. 

Dia bisa mengatakan hal yang sama tentang Rio juga. Pertama kali mereka berbicara 
dengan benar adalah pada semester pertama tahun pertama mereka, setelah desas-desus 
tentang Sakuta berubah menjadi kekerasan dan mengirim teman-teman sekelasnya ke 
rumah sakit sudah menyebar. 
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Pada saat itu, Sakuta telah mencari tempat ia bisa makan siang dengan tenang dan berakhir 
di laboratorium fisika, tetapi sudah ada seseorang di sana. 

"Aku terkesan kamu bisa datang ke sekolah setiap hari dengan semua orang 
memandangmu seperti itu, Azusagawa," kata Rio, di kelasnya saat itu. 

"Berpikir 'semua orang menghindari Aku' mungkin terlalu sadar diri," jawabnya. 

"Aku tidak berpikir itu sama sekali. Apakah Kamu baik-baik saja di kepala? Sebenarnya, 
jelas bukan, kamu datang ke sekolah. " 

"Kamu menarik, Futaba." 

"Hah? Bagaimana?" 

"Berbicara kepada Aku seperti ini berarti Kamu sama." 

Begitulah semuanya dimulai, dengan percakapan tanpa sedikit pun keberatan di dalamnya. 
Dia bisa mengingatnya dengan baik bahkan sekarang, dan perasaan di antara mereka tidak 
berubah sedikit pun meski sudah lebih dari setahun berlalu. 

"Satu dasbor terakhir!" Dipanggil Yuuma ke empat tahun pertama, menyebabkan mereka 
semua untuk mempercepat, semua berlari untuk Yuuma seolah-olah bersaing. 

Mencapai dia, mereka semua jatuh ke depan, menopang diri mereka sendiri dengan tangan 
di lutut, terengah-engah. 

"Ah, tidak adil!" Mereka berteriak pada Yuuma yang dikipasi oleh Rio, "Kamu punya pacar 
dan kamu akan mendapatkan gadis lain untuk melakukan itu, kenapa kamu satu-satunya 
yang populer !?" 

Sakuta setuju di sana dan mengangguk dalam-dalam. 

"Ayo, kenalkan kami pada gadis yang luar biasa itu." 

"Dia anak kelas dua?" 

"Huh, kamu tidak tahu Futaba?" Dia bertanya. 

Rio sedikit terkenal di sekolah, dia dikenal sebagai tahun kedua yang aneh yang selalu 
mengenakan jas lab. Meskipun mereka berada di tahun yang berbeda, mereka seharusnya 
menyadari itu juga. 

"Eh?" Mereka berempat bersuara kaget, saling memandang. 

"Dia ini imut?" Salah satu dari mereka berkata pelan, tetapi Sakuta dapat dengan jelas 
mendengar mereka. Rio tidak mengenakan jas labnya sekarang, rambutnya terangkat, dan 
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dia tidak mengenakan kacamatanya, jadi kesan yang dia berikan terlalu berbeda dan 
mereka tidak tahu. Sakuta pada awalnya sama. 

"Kamu tidak cukup cerdas, aku tidak akan memperkenalkan kamu. Ayo, kembali ke gym, 
"Yuuma mengusir mereka. Mereka pergi, sesekali melihat ke belakang dan berbicara di 
antara mereka sendiri, menjadi lebih bersemangat: "Tahun kedua benar-benar terlihat 
dewasa." 

"Dia hanya tipeku." 

"Dia seksi-pintar! Sebenarnya, pintar-seksi! " 

"Sial, aku ingin dia mengajariku beberapa hal." 

"Harus kukatakan, aku juga tidak terlalu memikirkan kepekaanmu," Sakuta mencaci Yuuma 
ketika dia menyaksikan anak-anak kelas satu pergi. Namun dalam benaknya, dia 
memikirkan sesuatu yang berbeda. 

Dia mengingat kata-kata Rio ini. 

"Dunia tidak membutuhkan dua Futaba Rio." 

Memang benar, dunia tidak bisa menerima dua Futaba Rio. Mereka berdua tidak bisa 
datang ke sekolah ketika semester kedua tiba, dan mereka berdua tidak bisa tinggal di 
rumah yang sama. Ada juga masalah dengan apa yang akan terjadi dengan sertifikat tempat 
tinggal dan di atas itu, tidak diragukan bahwa Rio saat ini memiliki kehidupan sosial adalah 
Rio ini. Rio yang tinggal di rumah Sakuta hanya diketahui oleh sedikit orang. 

Jadi segalanya tidak bisa berlanjut seperti ini. Meskipun Sakuta belum diajari cara 
membuat dua orang menjadi satu di sekolah. Rio telah mengatakan tentang keterikatan 
yang kuat, tetapi dia tidak bisa memikirkan apa pun yang lebih melekat padanya daripada 
Kunimi. 

"Serius, apa yang harus aku lakukan," gumamnya pada dirinya sendiri. 

"Hm?" Kunimi bertanya sebagai tanggapan. 

"Tidak ada," menghindari Sakuta, tidak memiliki hal lain yang bisa dia lakukan. 

"Jadi, berapa lama kamu akan melanjutkan ini?" Tanya Futaba tanpa basa-basi saat mereka 
duduk di Stasiun Shichirigahama, menunggu kereta pulang. 

Hari ini sudah tanggal dua belas Agustus dan Sakuta menghabiskan setiap hari selama 
minggu terakhir di lab bersama Rio. 

"Sampai kau berhenti melakukan hal itu, kurasa," jawabnya. 
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Bahkan sekarang, Rio mengunggah foto agak bersifat cabul. Dia telah memeriksa dalam 
perjalanan pulang dari kerja tadi malam dan dia telah memposting gambar tabung reaksi di 
belahan dadanya, tampaknya sebagai tanggapan terhadap tuntutan untuk 'menempatkan 
sesuatu di antara mereka', tapi itu mungkin hanya Sakuta yang berpikir itu tampak lebih 
lebih konyol, dan tidak terlalu erotis. 

"Atau kamu bisa menunjukkannya padaku, kurasa," tambahnya. 

"Kalau begitu, kamu semakin jauh dari tujuanmu setiap hari." 

"Itu memalukan." 

Dia membungkuk ke depan dan melihat ke arah Kamakura, masih belum ada kereta. Jam 
terus berdentang menuju pukul enam sore, tetapi langit masih terang, dengan semburat 
merah di barat. 

"Apa yang akan kita lakukan besok?" Dia bertanya. Ada banyak percobaan yang cukup 
membosankan di minggu lalu, sebagian besar menggunakan troli untuk mengukur hal-hal 
seperti percepatan gravitasi. Tidak ada minat hanya melihat hal-hal yang mudah dirusak 
dan dipahami. 

"Mungkin kita bisa membuat roket agar kamu tidak bosan?" 

"Serius?" 

"Ya, roket botol." 

"Kamu bisa pergi dan mengambilnya." 

"Itu seharusnya membantu? Inilah saatnya kamu seharusnya mengadakan kontes untuk 
melihat roket siapa yang melangkah lebih jauh. " 

"Yah, itu tidak akan menjadi kontes denganmu," katanya, menatap teleponnya. Beberapa 
jenis notifikasi sepertinya telah berbunyi. 

Saat dia melihat layar, bahunya bergetar dan ekspresinya jelas menegang. Dia segera 
memalingkan muka dari layar tetapi kemudian memeriksanya lagi, dan darah mengering 
dari wajahnya. Tampak mengingat sesuatu, dia menyembunyikan teleponnya. 
Menempatkannya menghadap ke bawah di pahanya dan kemudian menutupinya dengan 
kedua tangan. 

"Apa yang salah?" Tanya Sakuta. 

"Tidak ada," jawabnya tanpa menatapnya, mengamati orang-orang lain menunggu kereta 
mereka. Ada beberapa siswa Minegahara dan kelompok siswa yang tersebar di platform. 
Sementara dia melakukan itu, teleponnya berdengung. 
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"Futaba?" 

"... Tidak apa-apa," desaknya. Itu sama sekali tidak terlihat 'baik', reaksinya tertunda dan 
suaranya lemah. Terlihat, dia bisa melihat bahwa tangannya di pangkuannya bergetar juga, 
dengan cara yang tidak ada hubungannya dengan getaran ponselnya. 

"Seseorang membalas?" 

Rio hanya mengangguk kecil. 

"Bisakah aku melihat?" Dia bertanya, menunjuk ke arah teleponnya yang tersembunyi 
dengan matanya. 

"Tidak." 

Meski begitu, Sakuta mengulurkan tangannya dan menyentuh kotak telepon di antara jari-
jarinya. 

Membungkuk sedikit, Rio tidak benar-benar menahannya untuk mengeluarkan telepon, 
pada dasarnya membiarkannya melihatnya. 

Dia memeriksa telepon di tangannya. Ditampilkan di layar adalah beberapa pesan 
langsung. 

"Itu seragam Minegahara, kan?" 

Ucapkan pesan pertama. 

"Aku dulu pergi ke sana, aku tahu." 

Datang yang kedua setelah hanya beberapa detik. 

"Aku dekat sini hari ini, mari kita bertemu?" 

Yang ketiga berlanjut, dan ketika dia membacanya, beberapa pesan pendek datang 
berturut-turut: "Aku bisa membayar dengan caraku, 15rb?" 

"Jika tidak, aku akan memberi tahu sekolahmu." 

"Beresiko, bukan?" 

"Hei, mari kita bertemu, kan?" 

Rio, mengawasi dari sisinya, mencengkeram ujung kemejanya dengan gelisah, Hermione 
bergetar semakin kuat, langsung menunjukkan kepadanya betapa gelisahnya dia. 

"Jadi orang-orang seperti ini benar-benar ada," katanya sambil memanipulasi telepon, 
menulis pesan. Bahkan ketika dia melakukannya, pesan-pesan itu tidak berhenti. 
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"Aku ingin bertemu." 

"Aku menunggu." 

"Oi, kamu mendengarkan?" 

"Jangan salahkan aku." 

Mereka menumpuk saat dia mengetik. Itu menyebalkan, tapi Sakuta menyelesaikan pesan 
yang dia ketikkan. 

"Azusagawa?" 

Dia mengirimnya bagaimanapun. 

"Apa itu tadi!?" Dia bertanya. 

Dia menunjukkan layar ke Rio, pesan masih ditampilkan. 

"Aku akan memanggil polisi." 

Pada pesan itu, telepon telah jatuh diam, pesan berhenti. 

"Seharusnya tidak apa-apa sekarang," katanya. 

"...Hapus." 

"Hm?" 

"Hapus ... akun itu." 

"Mengerti ..." katanya, menjaga layar tetap terlihat oleh Rio sehingga dia bisa memastikan 
dia melakukannya dengan benar saat dia menghapus akun. "Apakah itu tidak apa apa?" 

"Ya," jawabnya sebelum mereka naik kereta ke Fujisawa. Sekelompok wanita tua yang 
kembali dari Fujisawa membawa tas suvenir, dan ada juga pasangan muda yang tampaknya 
telah pergi ke pantai bersama dengan kelompok mahasiswa. 

Sakuta membimbing Rio ke kursi kosong tepat di tengah gerbong. Sepanjang waktu, dia 
memegang cengkeramannya di bajunya. Dia bisa merasakan tatapan hangat dari sekitar, 
mereka tampak seperti pasangan baru. 

"Maaf," kata Rio pelan, "Itu yang pantas aku terima, tapi ..." 

Tubuh dan suaranya memegang ketakutan yang mendalam, dia benar-benar ketakutan. 

"Aku tidak benar-benar mengerti ... Aku hanya sangat takut ..." lanjutnya, gemetarannya 
masih belum berhenti, seperti yang dia tahu dari mana bahu mereka bersentuhan. 
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"Email dan pesan menusukmu," katanya dengan nada yang biasa, masih melihat ke depan. 

Rio mengeluarkan suara bertanya. 

"Itu adalah sesuatu ... penasihat mengatakan kepada Aku ketika Kaede diganggu, manusia 
mengambil sekitar delapan puluh persen dari informasi mereka melalui mata mereka." 

"... Sepertinya itu mungkin." 

"Itu sebabnya ada lebih banyak dampak dari pesan atau surat yang memberitahumu untuk 
mati daripada hanya diberitahu secara lisan." 

Selain itu, mereka tiba-tiba juga, jika ada seseorang di depan Kamu, Kamu biasanya dapat 
mengukur bagaimana percakapan berlangsung dan siap untuk itu, tetapi surat digital yang 
dikirim entah dari mana dapat dengan mudah mengejutkan Kamu dan tiba-tiba mencungkil 
niat jahat. ke dalam hatimu sebelum kamu siap. 

Persis seperti itulah keadaan Rio sekarang. 

Sesampainya di Stasiun Fujisawa, Sakuta melewati gerbang tiket Odakyu-Enoshima. 
Biasanya dia akan berjalan pulang dari sini, tetapi dia tidak bisa melakukannya hari ini. 

Sekilas, platform itu cukup panjang sehingga tampak seperti ujung. Namun, bahkan tanpa 
rel khusus, Kamu bisa naik kereta baik naik turun melalui switchback menuju Shinjuku 
atau Katase-Enoshima. 

"Um ... Maaf," Rio meminta maaf ketika mereka berjalan di samping penumpang lain. Dia 
mungkin meminta maaf karena menyebabkan masalah atau menjadi gangguan. 

Dia tidak bisa melepaskan tangannya dari kemejanya, mungkin karena berapa lama dia 
memegang cengkeramannya. 

"Aku harus melihatmu lucu, jadi aku akan membual tentang hal itu kepada Kunimi." 

Dia memelototinya tanpa berkata-kata, tetapi masih di tengah-tengah ketakutannya, dia 
tampak lebih dekat untuk menangis. 

Mereka naik kereta saat tiba. Dia tidak bisa meninggalkannya sendirian seperti ini, jadi 
Sakuta berencana membawanya pulang. 

Kereta putih dengan garis biru di atasnya meninggalkan stasiun tepat pada jadwal. Karena 
Rio tinggal di dekat Stasiun Honkugenuma, yang hanya berjarak satu perhentian, tidak 
perlu waktu lama untuk tiba. Dari sana, mereka berjalan sekitar lima menit. 

"Kami di sini," gumam Rio pelan, berhenti di sudut jalan perumahan yang tenang. Itu 
adalah jalan yang tenang dengan rumah-rumah terpisah yang berbaris di sepanjang itu. 
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Bangunan flat terbesar di dekatnya hanya sekitar lima lantai dan langit tampak lebih 
terbuka. 

Rio meletakkan tangannya di gerbang ganda yang lebar. Di atasnya ada gapura yang dihiasi 
ornamen-ornamen halus, hanya dengan melihatnya memberi kesan bahwa orang-orang 
kaya memiliki rumah itu. 

Memasuki, itu tumbuh lebih jelas, enak, lempengan batu lebar membuka jalan ke rumah, 
bergaya berbentuk kubus. Ada sebuah garasi besar di samping yang terlihat memiliki pintu 
otomatis di atasnya, dengan mudah bisa memuat tiga mobil di dalamnya. 

"Ini pasti sesuatu," Sakuta tidak bisa membantu tetapi mengatakan. 

"Itu hanya rumah yang tampak dingin," kata Rio tidak terkesan. 

"Yah, sepertinya tidak ada yang tinggal di sini, tidak," dia setuju. Rasanya seperti sesuatu 
yang akan Kamu lihat di acara TV untuk mempromosikan area Shonan. 

"Di situlah kamu tidak setuju." 

"Jangan terlalu berharap padaku." 

"Yah, itu benar." 

Mereka akhirnya tiba di pintu dan Rio menghasilkan kuncinya, membuka kunci pintu. 
Lampu menyala, tapi tidak ada orang di rumah. Mungkin ada beberapa sensor di dekat 
gerbang yang menyalakannya. 

Waktu baru saja lewat tujuh, dan meskipun langit terang, itu mulai menunjukkan sedikit 
malam. 

"Pastikan kamu mengunci pintu," katanya. 

"Azusagawa," katanya, memegang pintu dan menatapnya dengan ekspresi gelisah di 
wajahnya. 

"Hm?" 

Jujur, dia tahu apa yang akan dikatakannya tanpa bertanya. Dia masih takut karena pesan 
dari beberapa pria tak dikenal, dan tidak bisa melepaskannya. 

"Mm ... Aku ingin kamu tinggal di sini malam ini," katanya samar-samar, tetapi masih jelas. 

"Orang tua Kamu?" 

"Ayahku pergi ke Jerman untuk bekerja, dan Ibu ada di Eropa untuk pertemuan bisnis." 

"Itu terdengar seperti sesuatu yang keluar dari sebuah drama." 
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"Ini cukup sering terjadi pada kita." 

"Hanya pastikan Kamu tahu, tapi Aku Aku seorang pria." 

"Jika sesuatu terjadi, aku akan memberi tahu Sakurajima-senpai tentang semua yang kamu 
lakukan atau tidak lakukan." 

"Tetap berpegang pada hal-hal yang Aku lakukan." 

"Aku percaya kamu." 

"Tapi secara pribadi aku lebih baik menjadi tipe pria yang kamu merasa waspada." 

"Idiot, masuk." 

"Kalau begitu permisi saja." 

Dia masuk ke dalam dan kesunyian semakin dalam. Kerutan seragam mereka terdengar 
sangat keras di kesunyian. Pintu masuknya lebih seperti atrium, jadi itu mungkin akan 
terjadi. 

Mengikuti Rio, ia melangkah ke ruang tamu yang sama besar. Itu mungkin sekitar dua 
puluh tikar tatami, atau sekitar tiga puluh meter persegi. Dekorasinya relatif monoton, 
berdasarkan warna hitam dan putih. Di depan sofa yang tampak nyaman ada TV besar 
enam puluh inci, dan taman yang terawat dengan baik terlihat melalui jendela. 

Dapurnya terbuka, dan di dalam lemari kaca ada bumbu dan peralatan makan yang berjejer 
di dalamnya seperti ruang pamer. Aula itu sendiri semua diterangi dengan mode dengan 
pencahayaan tidak langsung. 

Seluruh area itu sederhana dan halus, tetapi masih memiliki suasana kemewahan, jenis 
rumah yang ingin ditinggali siapa pun. 

Namun, ada sesuatu yang hilang dari rumah menurut pendapat Sakuta. Dia bisa 
merasakannya bahkan sebelum memasuki rumah. Tidak ada aroma, tidak ada karakter. 

Sebagai tempat menyimpan barang-barang, itu luar biasa, tetapi entah bagaimana rasanya 
Rio tidak tinggal di sini, tidak ada kehangatan di rumah. Dia diserang oleh sensasi tersesat 
di tempat yang asing, hanya berdiri di sana membuatnya gelisah. 

"Apakah keluargamu sering tidak di rumah?" Dia bertanya. 

"Bukan itu masalahnya." 

"Aku mengerti." 

"Hanya sekitar setengah tahun." 
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"Oi, itu sering." 

Itu terlalu sering. Ketika dia menyangkalnya, Sakuta mengharapkan sesuatu seperti dua 
atau tiga kali selama setahun. Tetapi pada saat yang sama, anehnya dia bisa melihat kalau 
itu masalahnya, rumah itu tidak akan terasa seperti ini jika bukan itu masalahnya, jika 
orangtuanya pulang ke rumah setiap malam, itu tidak akan terjadi. 

"Ayah menyewa kamar dekat rumah sakit, dan Ibu sering di luar negeri untuk urusannya, 
jadi ini normal." 

"Di dunia apa ini seharusnya normal ?" 

Sekarang dia mengerti mengapa Rio yang lain ada di rumah dengan memasak dan mencuci, 
karena dia tinggal sendirian di sini selama setengah tahun, jadi tentu saja dia sudah 
terbiasa. 

"Ini normal di sini. Tidak satu pun dari mereka yang cocok untuk menjadi orang tua, 
"katanya tanpa peduli, hampir seolah-olah memberitahukan kepadanya sesuatu yang 
merupakan pengetahuan umum. Sepertinya dia tidak merasakan apa-apa lagi tentang itu, 
dia sudah menyerah sejak lama dan itu menjadi normal ... Itulah kesan yang didapat Sakuta. 
"Tampaknya Ayah menikah untuk kesuksesan di rumah sakit." 

"Persetan?" 

"Tampaknya, ini adalah dunia yang kamu tidak bisa sukses sebagai bujangan." 

 

"Dan ibumu setuju?" 

"Ibu menikah karena dia menginginkan gelar 'Istri Profesor Futaba', jadi mereka berdua 
memiliki kelebihan. Mereka berdua melakukan apa yang mereka sukai juga, jadi tidak satu 
pun dari mereka yang tidak bahagia. Kamu memiliki cara berpikir yang sangat kuno. " 

"Yah, aku primitif yang tidak memiliki smartphone di zaman sekarang ini." 

"Dari mana asalnya?" 

"Junior kecilku yang imut mengatakannya." 

"Ah, Imp Laplace dari sebelumnya, dia ada benarnya," kata Rio, sedikit tertawa. Dia 
biasanya tidak akan menertawakan hal seperti itu. Dia tidak tahu apakah dia sadar, tetapi 
dia mengalihkan perhatian dengan memaksa dirinya untuk tertawa. Rio dengan cepat 
menyalakan lampu yang diperlukan dan menekan tombol untuk mengisi bak mandi. 

"Setelah selesai, silakan," katanya. 
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"Tentu saja," jawabnya, enggan mengatakan padanya bahwa dia akan mengejar dalam 
situasi ini, jadi menerima undangannya dan segera memasuki kamar mandi. 

Saat dia mempertimbangkan hal itu dan memasuki kamar mandi, Rio mengatakan 
kepadanya, "Jangan keluar sampai mencuci dan mengeringkan selesai." 

"Berapa lama?" 

"Tiga puluh menit." 

"Apakah kamu mencoba membunuhku?" 

Tanpa ampun, tidak ada jawaban yang datang. 

Berganti dengan Sakuta, yang sekarang pusing, Rio menghabiskan waktu satu jam untuk 
mandi. Dia menyuruhnya menunggu di luar sementara dia melakukannya. Rupanya, dia 
benar-benar tidak ingin sendirian. Tanpa pilihan lain, Sakuta duduk di dinding di luar, sama 
seperti dia telah berbicara dengan Rio yang lain dua kali sebelumnya. 

"Azusagawa." 

"Aku di sini," jawabnya. 

"Baik..." 

Keheningan jatuh untuk beberapa saat, sebelumnya, "Azusagawa?" 

"Sini." 

"Benar ..." Sebelum sekali lagi, "Az-" 

"Aku masih di sini!" 

Percakapan itu diulang beberapa kali. 

"Katakan, Azusagawa?" 

"Ini menjengkelkan, ingin aku masuk denganmu?" 

"... Jika kamu tetap menutup mata sepanjang waktu," jawabnya setelah sedikit jeda. Rio 
sama sekali tidak akan pernah mengatakan itu secara normal, itu adalah bukti 
keraguannya. 

"Tidak mungkin, itu hanya siksaan." 

"Nyanyikan lagu atau sesuatu saat itu." 

"Itu lebih buruk!" 
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Setelah Rio selesai mandi panjang, mereka makan sederhana. Menggunakan dapur yang 
luar biasa itu, mereka telah menyiapkan cangkir ramen. Sakuta tidak bisa menahan tawa di 
adegan lucu, tetapi Rio tampaknya tidak melihat sesuatu yang aneh tentang itu. Dia tinggal 
di sini, jadi itu wajar saja. 

Sementara mereka menunggu selama tiga menit, dia menelepon ke rumah dan memberi 
tahu Kaede bahwa dia tidak akan pulang malam ini. Keduanya lalu duduk di depan TV dan 
memakan mie mereka. Alih-alih musik, Rio menempatkan drama asing pada pemutar Blu-
Ray dan mereka menghabiskan waktu. 

Meskipun begitu, mencoba untuk menghargai drama selama lima jam berturut-turut tentu 
memakainya. 

"Ayo tidur," kata Rio ketika jarum jam mengayun ke jam setengah satu pagi dan mata 
mereka bertambah berat. 

Rio, yang telah mengenakan piyama sejak dia meninggalkan kamar mandi, melangkah ke 
tangga. Itu adalah piyama berbulu yang pernah dilihatnya di salah satu foto sebelumnya. 
Bagian bawahnya adalah celana pendek, jadi kakinya sedikit menarik mata. 

Berpikir bahwa dia tidak bisa begitu saja mengikutinya ke kamarnya, Sakuta berhenti di 
bawah tangga. Ketika dia melakukannya, Rio memperhatikan dia berhenti dan berbalik di 
tengah jalan menaiki tangga. 

"Sebenarnya kita akan tidur di ruang tamu," dia memutuskan. 

"Sayang sekali, kupikir ini kesempatanku untuk memberikan penghormatan ke kamarmu." 

"Itu karena kamu berbicara seperti itu sehingga aku tidak ingin menunjukkannya padamu. 
Kamu juga akan berbicara dengan Kunimi tentang itu. " 

"Yah ya, aku sudah bilang." 

"Hahh ..." 

Rio kembali ke ruang tamu dan menggunakan sofa di tempat tidur. Sakuta ... setelah 
memindahkan meja di sebelahnya sedikit untuk membuat beberapa ruang, diam-diam 
berbaring di lantai. 

Karpetnya lembut, jadi tidak nyaman. Jika ada, itu cukup bagus, perubahan besar dari lantai 
Sakuta sendiri. 

"Malam itu," katanya. 

"Ya, malam" 
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Saat mereka menonton TV, Sakuta terus menguap, tetapi sekarang setelah berbaring, dia 
tidak mengantuk sedikit pun. 

Awalnya terasa nyaman ketika dia memutuskan untuk tetap terjaga sampai Rio tertidur, 
tapi ... Sudah hampir satu jam sejak Rio berbaring di sofa. Menebak dari napasnya yang 
tidak rata, dia pasti tidak tidur. 

Perlahan-lahan, dia menghela nafas panjang, jenis yang kamu lakukan saat secara mental 
menyortir sesuatu, niat menghela nafas. 

Saat dia mendaftar, Sakuta menatap langit-langit, melemparkan cahaya pucat dari 
iluminasi samar melalui celah di tirai. 

Setelah beberapa saat, Rio berbicara: 

"Azusagawa, kamu sudah bangun?" 

"Aku tertidur." 

"Jadi, kamu sudah bangun." 

"Aku tidur sekarang," katanya, memaksakan menguap. Dia ingin Rio tertidur, jika dia 
bangun, kegelisahannya hanya akan membuat pikiran lebih buruk. Tidak ada yang lebih 
baik daripada tidur ketika Kamu bermasalah, Kamu bisa memikirkannya nanti. 

"Kurasa aku takut," akunya. 

Dia tidak memberikan jawaban padanya. 

"Aku punya kamu dan Kunimi sekarang, tapi aku yakin aku akan berakhir sendirian lagi." 

"Kenapa kamu berpikir begitu?" 

"Aku tidak gelisah sampai masuk sekolah menengah. Aku selalu sendirian, apakah itu di 
rumah atau di sekolah. Lalu aku bertemu denganmu dan Kunimi dan tumbuh untuk tidak 
menyukainya ... " 

"Kunimi orang jahat, ya?" 

"Itu setengah salahmu. Aku tidak menikmati pergi ke sekolah sampai sekolah menengah, 
tetapi setelah sekolah menengah, Aku menikmatinya sedikit. " 

"Hanya sedikit?" 

"Nah, apakah kamu menikmati sekolah?" Dia bertanya. 

"Tidak, hanya sedikit yang terbaik." 
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"Itu sama," katanya. 

Tetapi 'sedikit saja' itu telah membuat Rio gelisah. Jika orang datang untuk menikmati 
sesuatu, mereka ingin itu berlanjut selamanya, dan jika mereka pikir mereka akan 
kehilangan itu, mereka akan menjadi gelisah. "Ketika Kunimi punya pacar, aku ketakutan 
..." 

"Di situlah kamu seharusnya berpikir 'mengapa dia? '. " 

"Aku melakukannya..." 

"Jadi kamu melakukannya, bagus, Futaba." 

"Tapi seorang gadis cantik seperti dia cocok untuknya. Aku tidak akan pergi bersamanya. " 

"Man, Kunimi mengerikan, dia terus membuatmu sedih." 

"Kamu juga tidak bisa bicara." 

"Hah?" 

Dia mengira dia aman, tetapi ternyata tidak. 

"Kamu sendiri punya pacar yang cantik, jadi kupikir kamu akan berhenti peduli padaku." 

"Bodoh," dia mendengus, "Memang benar aku jungkir balik untuk Mai-san-" 

"Itu pertama kalinya aku mendengar seseorang berkata jungkir balik, kapan itu bahkan 
digunakan?" Rio tertawa. 

"Tapi aku akan membuatmu menjadi temanku selama sisa hidupku," dia selesai. 

"Kamu juga tidak punya teman, ya?" 

"Itu benar, jadi jangan hanya menghilang, aku akan menangis." 

Rio tidak menjawab, sepertinya menjaga jarak. 

"Selain itu, kamu tidak mendapatkan apa-apa." 

"Tentang apa?" 

"Kamu jatuh hati pada Kunimi, tetapi kamu tidak mendapatkannya sama sekali." 

"Itu tidak be-" 

"Itu benar," Sakuta memotongnya, "Aku meminjam teleponmu." 
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Dia menyalakan telepon yang dia masih rawat, lampu latar menerangi wajahnya. 

"Apa yang sedang kamu lakukan?" 

"Akan kutunjukkan betapa menakjubkannya Kunimi, kamu akan jatuh cinta lagi padanya." 

Nomor telepon Yuuma ditampilkan di layar, dan Sakuta menekan tombol panggil. 

"Azusagawa, kamu tidak bisa!" Rio menangis, berlari dengan tegak, "Dia akan mengira aku 
konyol, menelepon pada malam begini ..." 

Di wajahnya panik dan kebingungan ... dan juga perasaan seorang gadis cinta. Keinginan 
untuk tidak membenci Yuuma tertulis di wajahnya. 

"Sudah terlambat," kata Sakuta sambil meletakkan telepon di telinganya dan 
mendengarkan nada panggil. Namun, pada jam setengah dua pagi, tidak mungkin dia 
mengambilnya, tetapi Sakuta tidak meragukannya. 

Panggilan tersambung pada dering keenam. 

"Ngh, Futaba?" Datang suara mengantuk Yuuma, dia benar-benar tertidur sepertinya. 

"Ini aku." 

"Sakuta, apa?" Terus terang, Sakuta kecewa, reaksi itu terlalu membosankan. Meski begitu, 
menyadari siapa itu tanpa Sakuta menyebut dirinya seperti Yuuma. 

"Futaba dalam kesulitan, datang ke Stasiun Honkugenuma sekarang." 

"Benar, mengerti," katanya, nadanya tiba-tiba berubah, seperti dia melompat dari tempat 
tidur, "aku akan segera ke sana." 

Segera setelah memberikan jawaban singkatnya, Yuuma menutup telepon. Karena 
volumenya, Rio juga dapat mendengar kalimat terakhir. 

Sakuta mematikan telepon lagi dan berdiri, Rio hanya mengawasinya kosong dari sofa. 

"Kunimi datang," katanya. 

"Kamu gila." 

"Kunimi yang gila, setuju untuk segera datang pada malam hari ini. 

Yuuma tinggal di utara Stasiun Fujisawa, sekitar tiga atau empat kilometer dari sini. Kereta 
jelas tidak berjalan, jadi dia harus menemukan jalan lain ke sana, dan itu akan memakan 
waktu yang cukup lama. 
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"Kamu harus mencuci muka," katanya. Dia tidak menangis, tetapi matanya bengkak, 
"berpakaian juga." 

Piyama lembutnya cukup imut, tapi dia tidak bisa mengeluarkannya seperti itu. 

"Apakah kamu menyuruhku berdandan?" 

"Baru saja berubah secara normal." 

"Tunggu di luar kalau begitu." 

Sakuta berjalan ke pintu masuk, meninggalkan Rio di ruang tamu. 

Itu sekitar lima belas menit sejak dia melangkah keluar, dan punggungnya menjadi cukup 
akrab dengan lempengan batu tempat dia duduk. 

"Maaf membuatmu menunggu," kata Rio agak malu-malu. 

Sepertinya dia telah mencuci wajahnya dan menyegarkan seperti yang dikatakan Sakuta, 
dan rambutnya diikat oleh scrunchie. Dia mengenakan T-shirt longgar yang tidak 
memamerkan tubuhnya. Dia tertutupi dari kepala hingga kaki, mengenakan celana jins di 
bawah kemeja, hanya menunjukkan pergelangan kakinya. 

Dia melihat dengan cermat pakaiannya dalam menghormati waktu dia terus menunggu. 

"A-apa?" Dia bertanya, membuat dirinya waspada. 

"Itu tidak cukup menunjukkan, lakukan lagi," katanya, menunjuk ke dalam. 

"Aku tidak ingin membuat Kunimi menunggu," katanya, berjalan menuju stasiun. 
Sandalnya memiliki sedikit tumit, bahkan tidak membuatnya lebih tinggi lima sentimeter. 
Itu yang paling bisa dia lakukan saat ini. 

"Yah, itu upaya yang bagus untukmu." 

"Mengapa kamu harus berbicara denganku seperti itu?" 

"Aku hanya berpikir bahwa jika kamu mengenakan atasan semacam itu maka kamu harus 
mengenakan celana pendek di bawahnya." 

Saat dia berjalan, Rio menatap pinggulnya. 

"Kalau begitu sepertinya aku tidak memakai apa-apa." 

"Itu bagus, presentasi itu penting." 

"... Um, Azusagawa," tiba-tiba dia berbicara, nadanya menurun. 
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"Hm?" 

"Apakah ini benar-benar tidak cukup baik?" Dia bertanya, menatapnya dengan gelisah. 

"Siapa yang tahu, aku tidak tahu selera Kunimi." 

"Aku meminta pendapatmu, sebagai anak laki-laki," katanya, suaranya yang marah 
memalingkan pandangan gugupnya. 

"Aku pikir itu baik, sangat Kamu." 

"Maksudnya apa?" 

Sakuta yakin bahwa tidak ada yang dia katakan akan menyingkirkan perasaan itu, itu 
sebabnya mereka akan bertemu Yuuma. 

Tentu saja, saat itu jam tiga pagi, mereka tidak bertemu siapa pun, orang pertama yang 
mereka lihat adalah ketika mereka tiba di stasiun, sebuah siluet mengangkangi sepeda 
hanya di dekat gerbang tiket, menyeka keringat dari dahi mereka dengan lengan baju, 
"Kamu terlambat," katanya sambil tertawa, memperhatikan Sakuta dan Rio dan 
menunggangi mereka dengan lembut. Yuuma keluar ke cahaya. Sakuta benar-benar tidak 
menyangka dia sudah ada di sini, dia pasti segera pergi setelah selesai menelepon dan 
menunggang kuda penuh. 

"Kamu terlalu dini." 

"Kaulah yang menyuruhku terbang, Sakuta." 

"Apa, apa kamu hanya terbuat dari otot?" 

"Yah, cukup dekat," katanya sebelum pindah dari Sakuta dan menatap Rio, "kamu baik-baik 
saja, Futaba?" 

"Eh?" Dia menjawab. 

"Apakah Sakuta melakukan sesuatu padamu?" 

"Seolah aku mau." 

"Aku yakin kamu akan mengejarnya atau apa." 

"Kalau begitu, mengapa aku memanggilmu?" 

"Mungkin hati nurani yang bersalah? Sebenarnya, Aku kira Kamu tidak memiliki hati 
nurani seperti itu. " 

Meskipun dia berkuda di sini sangat larut malam, Yuuma sama seperti biasanya. 
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"Kenapa ..." kata Rio sambil menghela nafas. 

"Kenapa ..." ulangnya. Dan kemudian semuanya terjadi sekaligus. 

Air mata mengalir di matanya dan kemudian menelusuri pipinya, menetes seperti hujan 
lebat ke aspal. 

"Kenapa ... mengapa ..." dia terus mengulangi. 

"Jangan membuatnya menangis, Kunimi." 

"Ini salahku?" Yuuma meringis pada celaan Sakuta, mungkin bahkan lebih dari yang ia tahu 
tentang situasinya. 

"Ini jelas salahmu." 

"Ya ampun," kata Yuuma, menggaruk kepalanya dengan sangat khawatir. 

"Itu bukan salahnya ..." kata Rio dengan air mata, mengusap wajahnya dengan kedua 
tangan, hampir seperti anak kecil yang akan menangis. 

"Itu bukan kesalahannya ..." dia mengulangi, untuk memastikan itu telah melalui air 
matanya, "Jangan menimbulkan masalah ..." 

Dia memindahkan tangannya dari wajahnya dan memelototinya, tetapi dalam situasi ini, 
dia tidak bisa melihat apa pun kecuali seorang anak yang siap menangis. 

"Kamu punya cara menangis yang imut," kata Sakuta, membuatnya terlihat malu. 

"Jangan tanya aku ... Sudah begitu lama ..." 

Mungkin dia tidak tahu bagaimana menangis karena itu, dia baru saja tumbuh di sekolah 
menengah dengan cara menangis yang sama seperti anak-anak. 

"Tapi ... Tapi ..." dia memulai, sekali lagi menjadi diliputi oleh emosi dan mulai menangis 
lagi, "Aku ... aku ..." 

Dia terisak, wajahnya sudah berantakan. 

"Aku tidak sendirian ..." dia selesai, "aku tidak sendirian ..." 

Rio menangis dengan ekspresi damai, jadi Sakuta tidak mengatakan sepatah kata pun. 
Yuuma juga, sementara tidak mengerti alasannya, diam-diam mengawasinya. Rio 
mengulangi dirinya beberapa kali, bergumam pada dirinya sendiri. Dia berusaha 
menghentikan air matanya, tetapi diserang oleh gelombang baru setiap kali. 
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"Sakuta." 

"Hm?" 

"Pergi, belikan aku dan Futaba, minum." 

"Aku tidak mengerti mengapa kamu mengeksploitasi aku, bukan yang foggiest." 

"Kita harus rehidrasi," kata Yuuma penuh kemenangan. 

"Tentu, itu tidak terlalu bagus, tapi yah, istimewa hari ini." 

"Aku baik-baik saja dengan sesuatu yang bersoda, bagaimana denganmu, Futaba?" Yuuma 
bertanya. 

"Aku akan minum kopi es," katanya, masih melihat dengan tegas ke arah toko terdekat 
bahkan ketika dia menangis. Rupanya, mesin penjual otomatis tidak cukup baik. 

Menggerutu, "Jangan salahkan Aku jika Kamu tidak bisa tidur," Sakuta menyerah dan 
masuk. 

Sakuta, setelah masuk sendirian, mengambil minuman olahraga berlabel biru dari rak. 
Botol dua liter hanya untuk mengganggu Yuuma. Dia membawanya ke kasir dan menyuruh 
orang yang seumuran universitas itu untuk menambahkan kopi es ke pesanan. Ketika dia 
melakukannya, kembang api yang dipajang di sebelah kasir menarik perhatiannya. Dia 
mengambil satu dan menambahkan itu sebelum membayar total. 

"Terima kasih atas perlindunganmu," kata petugas itu dengan lesu saat dia pergi. 

Ketika dia keluar, dia tiba di sebelah Yuuma dan Rio, dan wajah Rio sedikit merah. 

"Apakah dia mengatakan sesuatu yang mesum," tanya Sakuta. 

"Dia tidak, itu tentang pakaianku ..." Rio mengatakan kepadanya dengan tenang, dan 
menilai dari pipinya yang memerah, itu mungkin pujian. Itu Yuuma untukmu ... dia 
mengerti. 

Sakuta menyerahkan kopi di tangannya dengan sedotan yang sudah ada di dalam. 
Kemudian dia mengambil botol itu dari tas dan menyerahkannya kepada Yuuma, itu adalah 
dari iklan Mai. 

"Kau benar-benar sudah dijinakkan oleh Sakurajima-senpai, bukan," Rio tertawa, bekas-
bekas air mata masih mengalir di wajahnya, tetapi akhirnya berhenti menangis. 

"Dia mengabdi dengan cara yang paling aneh," kata Yuuma, tidak mengeluh tentang itu 
bukan minuman bersoda, atau bahkan berkomentar tentang ukuran botol. Sebenarnya, dia 
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menghabiskan setengah botol dalam satu draft. Rupanya, dia benar-benar haus. Dia 
meletakkan botol dan apa yang tersisa di keranjang sepedanya. 

"Jadi, apa yang kita lakukan sekarang?" Yuuma bertanya, masih duduk di sepedanya. Waktu 
berlalu jam tiga pagi. 

"Ini," jawab Sakuta, memasukkan tas itu ke dalam keranjangnya juga, membiarkan 
kembang api mengatur dia baru saja membeli pertunjukan itu sendiri. 

"Apakah ada tempat lain di dekat kita yang bisa menyalakan kembang api di malam hari 
seperti ini?" 

Melihat ke dua arah, itu adalah area yang sepenuhnya hunian, sehingga dia bisa memahami 
perasaan Yuuma. 

"Bagaimana dengan pantai?" 

"Ini berjalan cukup jauh dari sini," kata Rio dengan tenang, yang paling akrab dengan 
daerah itu. 

"Jika aku naik dengan Futaba di belakang sepeda, dan kamu berlari, itu akan memakan 
waktu sekitar sepuluh menit." 

"Kau tahu itu sepedaku?" 

"Apa, maksudmu Futaba harus berlari?" 

"Aku bilang kamu harus," Yuuma tertawa ketika dia menyerahkan sepeda ke Sakuta. Dia 
meregangkan, terutama tendon Achilles-nya, benar-benar siap untuk berlari. 

"Yah, membuatmu berlari tidak akan jauh berbeda dari hanya berjalan." 

"Jangan mengolok-olok Aku. Aku harus istirahat, itu akan lebih lama. " 

"Jangan terdengar sangat bangga tentang itu," Yuuma terkekeh, tetapi segera ingat jam 
berapa sekarang dan menahan tawanya. 

"Futaba," kata Sakuta, mendesaknya untuk naik sepeda. 

"Aku pergi duluan," kata Yuuma, artinya Rio tidak bisa menolak, juga tidak akan menahan 
diri. 

"Kita akan ditangkap karena mengendarai satu sepeda bersama," katanya kaget, tetapi 
masih duduk di pelana di rak di bagian belakang, memegang erat-erat ke pelana. 

"Kamu bisa berpegangan pada Aku, bukan kamu tahu." 

"Kamu benar-benar cabul." 
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"Itu adalah jo-oooh." 

Suara aneh itu karena Rio tiba-tiba memeganginya, meletakkan lengannya di pinggangnya 
dan menempel di punggungnya, sensasi lembut di punggungnya. 

"Aku akan memastikan untuk memberi tahu Sakurajima-senpai bahwa kamu bernafsu 
mengejarku." 

"Dia akan mulai memarahiku, aku akan menantikannya. 

"Dan itu sebabnya kamu orang rendahan." 

Menertawakan itu, Sakuta mulai mengayuh, mengayun ke kiri dan ke kanan sampai dia 
mempercepat. 

"T-tolol, jalan lurus," Rio panik, jarang baginya. 

"Kamu berat," itu semua yang ditawarkan Sakuta. 

"Mati." 

Entah bagaimana dia memperbaiki jalannya dan mereka menyusul Yuuma. 

"Kalian berdua menikmati dirimu sendiri," katanya sambil tertawa ketika melihat mereka. 

"Aku sama sekali tidak menikmati diriku sendiri," kata Rio dengan malu, seperti yang 
dilakukan gadis normal setelah berat badannya dikomentari. 

Lima belas menit kemudian, setelah meninggalkan Stasiun Honkugenuma, mereka satu 
stasiun ke selatan di Stasiun Kugenumakaigan dan mencapai Kugenuma. Itu adalah sudut 
area Shonan yang menghadap ke Teluk Sagami. Daerah itu adalah taman yang menghadap 
ke pantai dan mempertahankan jalan setapak ke pasir. Ada juga area yang disisihkan untuk 
voli pantai dan skateboard, meskipun Sakuta tidak pernah menggunakan itu dalam 
hidupnya ... 

Enoshima terlihat ke timur, dan karena jaraknya, jembatan Benten tampak seperti tali 
sempit. 

"Hei, Sakuta," kata Yuuma. 

"Apa?" 

"Anginnya agak kuat, bukan?" 

Mereka bertiga telah berbaris dengan punggung ke laut, Sakuta pertama, kemudian Rio, 
lalu Yuuma, membuat dinding melawan angin, tetapi lilin tidak menyala. 

"Rupanya ada badai yang datang besok malam." 
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Anginnya sendiri basah. 

"Mendekatlah, Kunimi, gunakan tubuh besarmu untuk menghalangi angin," kata Sakuta. 

"Kamu juga," jawabnya, ketika mereka berkumpul lebih dekat, mengapit Rio. 

"K-kau terlalu dekat," protesnya pelan, tetapi mereka pura-pura tidak mendengarnya, "aku 
bilang kau terlalu dekat." 

Rio meringkuk di antara mereka berdua. 

"Ah, sudah menyala!" Yuuma bersorak kegirangan dari tempat dia memegang 
pertandingan, "Futaba, cepat." 

Atas desakannya, Rio meletakkan ujung kembang api yang dipegangnya di dekat api kecil 
lilin. Itu menyala sempurna, percikan hijau menyembur keluar, berubah menjadi kuning 
dan akhirnya merah muda. 

Sakuta dan Yuuma keduanya menyalakan sendiri, menciptakan pulau cahaya di sekitar 
mereka bertiga. 

Aroma mesiu hangus benar-benar membawa pulang musim panas. 

Karena berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyalakannya, ada rasa aneh yang 
aneh ketika mereka akhirnya tertangkap. Mereka kemudian nyaris berlaga, menyalakan 
kembang api setelah kembang api. 

Setelah beberapa saat, angin berhenti, dan mereka bertiga meraih bunga api seolah-olah 
hampir direncanakan, menyalakannya pada tiga, semuanya diam-diam memotret saat 
mereka melepaskan percikan api. 
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"Apakah kamu tidak akan bertanya, Kunimi?" Rio bertanya, tatapannya tak tergoyahkan 
dari kilauannya. 

"Hm?" 

"Tentang Aku?" 

"Dulu ketika Sakuta memanggilku, jelas aku bertanya-tanya apa yang sedang terjadi," kata 
Yuuma tanpa peduli, Rio memperhatikan wajahnya dari samping, "Tapi ketika aku 
melihatmu menangis sebelumnya, aku memutuskan itu tidak masalah." 

"Lupakan itu..." 

"Ah." 

"Oh." 

Kembang api Sakuta dan Yuuma keduanya hampir habis secara bersamaan. 

"Brengsek, kita kalah!" Kata Yuuma, meregangkan tubuh dan berdiri. Itu tidak seperti 
mereka benar-benar membuatnya menjadi kontes, tetapi Sakuta merasakan hal yang sama, 
"Kita harus dapat melihat mereka dari sini," tambahnya, melihat ke arah Enoshima. 

"Hah? Melihat apa?" Tanya Sakuta. 

"Kembang api Enoshima, mereka minggu depan, kan?" 

Sakuta juga berdiri dan bergerak di sebelahnya. Jarak moderat tentu saja sepertinya akan 
membuat kembang api mudah terlihat. 

"Aku mengatakan itu tahun lalu, kau tahu?" Kata Rio, kilaunya masih menyala. 

 

"Apakah kamu?" 

"Ya, lalu kalian berdua berkata, 'Aku ingin terlihat dekat dari mereka'." 

Pada akhirnya, ada banyak orang, leher mereka sakit, dan suaranya luar biasa. 

"Bagaimana kalau kita menonton mereka dari sini tahun ini?" Tanya Yuuma dengan 
senyum riang di wajahnya saat dia melihat kembali ke arah Rio. 

"Apa kamu tidak punya rencana dengan pacarmu yang imut?" Tanya Sakuta menggantikan 
Rio, yang tidak segera menjawab. 

"Ah, kita sedang bertengkar," jawabnya sambil tertawa. 
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"Kamu mengerti?" Sakuta kembali ke Rio. 

"Bagaimana denganmu, Azusagawa, kamu tidak punya rencana dengan Sakurajima-
senpai?" 

"Agensinya telah melarang kita berkencan untuk saat ini." 

"Yah, dia adalah benar-benar terkenal," Yuuma menertawakan kemalangan nya. 

"Aku punya pekerjaan hari itu, tapi yah, aku bisa meminta Koga untuk pindah bersamaku." 

"Rencana Koga tidak penting?" Tanya Yuuma dengan tawa ngeri. 

"Bagaimana denganmu, Futaba?" 

"Aku tidak punya rencana." 

"Sudah diputuskan," kata Yuuma. 

"Dan sebagai ucapan terima kasih untuk hari ini, kamu harus memakai yukata," tambah 
Sakuta. 

"Eh?" 

"Oh, itu akan menyenangkan," kata Yuuma. 

Mendengar itu, Rio bergetar dengan jelas. 

"Tapi sulit untuk membuatnya," keluhnya pelan tanpa benar-benar mengeluh. 

"Jadi, kamu butuh bantuan untuk mendapatkannya." 

Menyadari apa yang disiratkannya terlambat, Rio memelototinya, mendekatinya dan 
meninju bahunya dengan ringan. 

"Katakan," Yuuma berbicara dari tempat dia masih melihat ke arah Enoshima, "Apakah 
langit semakin cerah?" 

Melihat dari Gunung Fuji ke barat menuju Enoshima ke timur, mereka melihat Yuuma 
benar, langit timur jelas cerah. 

"Ini adalah pertama kalinya aku menghabiskan sepanjang malam seperti ini," kata Rio, "apa 
yang sedang kulakukan?" 

"Sesuatu yang bodoh, jelas," Sakuta berbicara dalam benaknya. 

"Pasti," Yuuma setuju. 
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Dia kemudian menghela nafas sebelum bergumam, "Ini benar-benar mengecewakan." 

"Dia berbicara tentang kamu, Kunimi." 

"Nah, ini pasti tentang kamu." 

"Kamu berdua," katanya, membuat pasangan itu saling bertukar pandang. Melihat ekspresi 
bingung mereka, Rio sedikit tertawa, "Aku berharap kalian berdua menjadi gadis." 

Sekali lagi, Sakuta dan Yuuma bertukar pandang. 

Jika mereka perempuan, akan ada jarak yang lebih sedikit di antara mereka, mereka bisa 
berbicara tentang lebih banyak hal, dia tidak akan jatuh cinta pada Yuuma dan mereka bisa 
tetap berteman selamanya. 

Mungkin itu yang ingin dia katakan. 

"Kamu harus memakai rok mulai besok, Sakuta." 

"Aku selalu ingin mencobanya," tambah Sakuta segera pada saran Yuuma. 

Rio tertawa keras. 

"Kamu idiot," dia memandang dengan gembira pada mereka berdua, "kamu benar-benar, 
kamu yang terburuk, tapi ..." 

Di sini, dia berhenti. 

"Tapi?" 

"Tidak ada." 

"Serius, apa?" 

"Aku tidak memberitahumu." 

"Persetan?" 

Sakuta dan Yuuma sama-sama menyuarakan ketidaksenangan mereka, tetapi dia tidak mau 
mengatakannya, jadi mereka berhenti bertanya padanya. Mereka bisa membayangkan apa 
yang akan mereka katakan dengan cukup mudah. 

"Kamu benar-benar, kamu yang terburuk, tapi itu sebabnya kita berteman." 

Mereka yakin itu akan seperti itu. 

"Kunimi," kata Sakuta, melemparkan telepon ke arahnya tanpa menunggu jawaban. Itu 
telepon Rio, masih dalam perawatannya. 
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"Hm? Wow." Bahkan dengan keterkejutannya, dia dengan mudah menangkap satu tangan, 
sebuah pertanyaan di wajahnya, tetapi ketika dia melihat Sakuta mengatur Rio di sisinya 
dengan laut sebagai latar belakang, dia membuat suara pengertian, berdiri di sisi yang lain. 

"A-apa?" Tanya Rio, tidak mengerti. 

"Tidak apa-apa, tidak apa-apa," Yuuma bersikeras, menunjuk lensa ke arah mereka dan 
membuka aplikasi kamera, merentangkan lengannya hingga batas untuk membuat mereka 
semua dibingkai. 

"Apa yang dibuat dengan memfermentasi susu?" 

"Keju," jawab Rio monoton. Sesaat kemudian, suara rana yang menyenangkan bergema di 
sekitar pantai. 

Sejak saat itu sampai matahari terbit, Sakuta dan yang lainnya hanya mengobrol. Tentang 
apakah Rio ingin menjadi dokter seperti ayahnya, tentang dibangkitkan oleh perawat yang 
tidak ramah, tentang apakah dia tidak ingin menjadi dokter, tentang bagaimana Yuuma 
memiliki selera buruk pada anak perempuan, bagaimana dia memiliki poin bagusnya 
sendiri, dan bagaimana mereka bertarung ... mereka hanya mengatakan apa yang mereka 
inginkan tanpa ragu-ragu atau menahan diri. 

Ketika matahari terbit mereka berbicara tentang bagaimana itu tampak hebat dan bergerak 
secara emosional, tetapi matahari yang cerah pada mata mereka yang lelah tidak 
menyenangkan, jadi mereka meninggalkan pantai. 

Tentu saja, mereka mengumpulkan semua sampah dari kembang api, memasukkan bara ke 
dalam botol berisi air laut seperti tusuk sate yang sudah selesai mereka makan. 

"Ah, kereta seharusnya berjalan sekarang," kata Sakuta ketika mereka berjalan ke Stasiun 
Katase-Enoshima, bangunan merah yang berbasis di Istana Raja Naga. Mereka berpisah 
dengan Yuuma di gerbang tiket. 

"Terima kasih, sampai jumpa." 

"Ya," jawab Yuuma ketika dia pergi, segera mempercepat dan menghilang melewati 
gedung. 

Sampai akhir, dia tidak bertanya apa-apa kepada Rio. 

"Aku bisa mengerti mengapa kamu jatuh cinta padanya, kurasa." 

"Apa yang menyebabkan ini terjadi?" 

"Kunimi, pria yang terlalu baik." 

"Kamu juga," kata Rio saat melewati rintangan tiket. Sakuta berjalan mengejarnya. 
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"Jangan ganggu aku dengan bajingan itu." 

"Jadi kamu juga malu," tertawa Rio tanpa berbalik. Mereka naik kereta di peron di antara 
beberapa penumpang lainnya. Mereka kebanyakan pemuda, sebagian besar mahasiswa. 
Mereka sepertinya sudah keluar sepanjang malam dan pergi ke stasiun di pagi hari seperti 
Sakuta dan Rio. Sekitar setengah dari mereka tampak kelelahan, dan mereka bahkan bisa 
mendengar orang tidur. 

Kereta diam-diam meninggalkan stasiun. 

"Azusagawa," suara Rio memecah keheningan khas kereta kereta pagi. Pandangannya 
mengamati pemandangan yang lewat melalui jendela di seberangnya. 

"Jika kamu takut, aku bisa tinggal hari ini juga." 

"Tidak apa-apa, aku hanya ingin pulang dan tidur sekarang," katanya sambil menahan 
menguap. 

"Aku setuju di sana," kata Sakuta, menguap mendorong salah satu miliknya, "jadi?" 

"Ini tentang aku yang lain." 

"Yah, kurasa." 

"Dia akan lebih buruk daripada aku." 

Sakuta memandangnya ke samping, berusaha memahami makna dirinya. 

"Dia membenciku," Rio menambahkan. 

"Aku mengerti." 

"Dia membenciku, buktinya ingin diinginkan oleh pria. Aku membuatnya jijik, dan dia pikir 
Aku bukan dia. " Itu mungkin mengapa ada dua dari mereka, "Tapi betapapun dia 
membenciku, dan jijik kepadaku ... Aku yakin dia masih tahu bahwa itu masih dia." 

"Kedengarannya mengerikan." 

"Ini." Rio yang lain membenci Rio ini berarti bahwa pada akhirnya, dia membenci dirinya 
sendiri, tidak ada kata untuk itu selain mengerikan. "Jadi tolong, jaga aku yang lain." 

"Aku mau, tapi." 

"Tapi apa?" 

"Terima kasih, buatkan aku kopi setiap kali aku muncul di lab." 

"Tentu. Ini bukan milikku, tapi ... kurasa itu akan baik-baik saja? " 
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Rio tidak menyembunyikan kegelisahannya. 

"Siapa tahu, Aku tidak tahu. Tetapi ketika Aku melihat Kamu menangis, Aku agak mengerti. 
" 

Mungkin itu hanya imajinasinya, tetapi mungkin itulah yang benar-benar diinginkan Rio, 
setidaknya itulah yang ia pikirkan. 

"Lupakan itu, ini benar-benar memalukan ..." 

Rio membungkuk pada dirinya sendiri ketika kereta berhenti di Stasiun Kugenumakaigan 
dan kemudian pergi lagi, tiba di stasiun Rio, Stasiun Honkugenuma setelah sekitar satu 
menit. 

"Ah, teleponmu?" Sakuta bertanya, masih memilikinya. 

"Simpan, setidaknya untuk sementara waktu." 

Dilihat dari wajahnya, dia bahkan tidak ingin menyentuhnya. 

"Tentu, malam itu." 

"Kamu juga," Rio melambai, tersenyum lembut di bawah cahaya pagi. Bahkan untuk Sakuta, 
yang telah mengenalnya lebih dari setahun, senyum itu membuat jantungnya berdetak 
kencang. 

Menggosok matanya yang mengantuk, Sakuta sampai di rumah sekitar setengah lima. 
Semua orang sepertinya tidur di dalam, tetapi ketika Sakuta melepas sepatunya: "Selamat 
datang kembali," sapa Rio. 

"Ya, aku di rumah ..." 

"Kamu tampak lelah." 

"Futaba, ini," dia menyerahkan telepon padanya ketika dia masuk ke dalam, "Dia mungkin 
tidak akan melakukannya lagi. 

"... Begitu," katanya, sambil menatap telepon. Foto Sakuta, Rio, dan Yuuma telah ditetapkan 
sebagai layar kunci. 

Rio menatap kosong ke arah kamera di tengah, Yuuma tersenyum cerah di sebelah kanan, 
dan Sakuta di sisi yang berlawanan, hanya setengah terlihat. Laut di latar belakang, dengan 
Enoshima dan langit yang cerah. Itu sama sekali bukan foto profesional, dan tidak diambil 
dengan rapi, tetapi yang terbaik yang pernah mereka ambil. 

"Aku akan memberitahumu semuanya dengan baik nanti, tapi aku lelah sekarang, akan 
tidur." 
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Dia terhuyung-huyung ke ruang tamu dan menjatuhkan dirinya ke lantai, dia tidak ingin 
bergerak lagi, dan tidak bisa pada kenyataannya. Saat dia menutup matanya, dia langsung 
ditelan mimpi. 

Itu sebabnya dia tidak mendengar Rio berbicara kepadanya, dan tidak memperhatikan 
suara pintu menutup setelah beberapa saat. 

Malam itu, ketika Sakuta bangun, Rio tidak ada di rumah. 
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Menyelesaikan Semuanya Di Malam Yang 
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Ketika Sakuta membuka matanya, itu untuk menemukan seekor kucing putih, Hayate, tepat 
di depan mereka. Dia telah melompat dan bermain-main di atas Sakuta. Setidaknya dia 
tampaknya tumbuh dengan baik. 

Sakuta bangkit dan melihat sekeliling. Dia berada di ruang yang akrab, ruang tamunya 
sendiri, telah tertidur di lantai. 

Akhirnya, otaknya mulai bekerja dan dia ingat pulang ke rumah pagi itu. Dia melihat jam 
dan melihat bahwa itu mendekati jam enam sore sehingga dia tidur sekitar dua belas jam. 
Meski begitu, tubuhnya berat dan dia masih merasa mengantuk. 

Bagaimanapun, dia sadar dia masih harus menyiapkan makan malam dan berdiri, pertama 
mandi untuk membersihkan keringat. Pancuran pendingin terasa hebat dan saat dia 
meninggalkan kamar mandi, dia sudah benar-benar terjaga. Ketika dia kembali ke ruang 
tamu dengan celana pendeknya, Kaede keluar dari kamarnya. 

"Selamat pagi, Onii-chan," dia menyapanya. 

"Malam, Kaede." 

"Selamat malam." 

"Apakah Futaba ada di kamarnya?" Dia bertanya, kamarnya sendiri telah sepenuhnya 
berubah menjadi kamar Futaba untuk saat ini. 

"Tidak, dia belum kembali." 

"Hah? Dia pergi keluar?" 

"Ya, dia bilang dia akan berbelanja tepat setelah kamu kembali." 

" Belanja? " 

Sakuta kembali sekitar pukul enam pagi itu, dan pergi berbelanja sepagi itu aneh. Sebagian 
besar pedagang akan melakukan stocking pada jam itu. Sakuta membuka kamarnya, yang 
sekarang praktis milik Rio. Anehnya rapi, dan tidak ada satu pun item kiri Rio, dan bahkan 
ada tanda-tanda dia membersihkan. 

Keringat dingin mengalir di punggungnya yang baru saja dicuci. 

"Bodoh itu," katanya pada dirinya sendiri, mengikuti naluri dari inti tubuhnya dan berlari 
keluar dari pintu depan. Namun, dia segera berhenti. Dia tidak tahu ke mana harus pergi. 
Selain itu, dia masih hanya memakai celana pendek. Ini mungkin waktu yang tepat untuk 
bisnis biasa-biasa saja, tetapi masyarakat pada umumnya mungkin tidak akan membiarkan 
pakaiannya. Dia kira-kira sepuluh tahun terlalu dini untuk itu, dia harus menunggu sampai 
munculnya bisnis berbahaya yang kasual. 
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Sakuta kembali ke kamarnya dan mengenakan sepasang celana kargo tiga perempat dan 
bergerak di depan telepon ketika dia mengenakan T-shirt, menekan nomor ponsel 
temannya, nomor telepon Rio. 

Tidak peduli berapa kali berdering, dia tidak mengangkatnya, dan ketika dia pikir dia 
melakukannya, itu hanya voicemail. 

"Ini aku, Azusagawa. Dimana kamu Apakah kamu tidak akan kembali? Panggil Aku ketika 
Kamu mendengar ini, lakukan, "dia meninggalkan pesan, meskipun dia pikir itu tidak ada 
gunanya, dan meletakkan gagang telepon kembali. Dia kemudian mengambilnya lagi, 
bermaksud untuk memanggil Rio yang lain. Namun, ketika dia menghubungi nomornya, dia 
menyadari dia tidak tahu nomor telepon rumahnya. Ada jaringan kelas di sekolah dasar, 
tetapi dia belum melihat hal serupa sejak mulai sekolah menengah, dan sampai sekarang 
belum ada kebutuhan nyata yang perlu diketahui. 

"Kaede, aku akan keluar sebentar," katanya. 

"Sekarang juga?" Dia bertanya. 

Dia meletakkan tangannya di kepalanya saat dia tampak kesepian. 

"Maaf." 

"T-tidak, itu bukan salahmu. Aku akan baik-baik saja!" 

"Cicipi kari untuk makan malam." 

"Aku akan." 

"Aku mungkin akan kembali terlambat, jadi kamu tidak perlu menunggu." 

"Aku akan menunggu selama yang dibutuhkan," desaknya, mendorongnya untuk 
menggosok kepalanya sebelum pergi. 

Sakuta berlari melewati jalan-jalan mengendarai sepedanya, pertama menuju Stasiun 
Fujisawa di mana ia akan beralih ke kereta api untuk pergi ke Stasiun Honkugenuma di 
dekat rumah Rio sebelum memutuskan bahwa satu pemberhentian akan lebih cepat pada 
sepeda sehingga terus mengayuh sepeda. 

Angin di sekujur tubuhnya terasa hangat, dan basah kuyup, dan setelah hidup selama ini, 
Sakuta punya ide bagus tentang apa artinya itu, angin topan ada di dekatnya. 

Dia terus mengayuh tanpa melambat ketika dia menatap langit untuk melihatnya 
diselimuti oleh lapisan tebal awan gelap. Mereka menggeliat seolah-olah mereka adalah 
makhluk hidup, mengalir ke utara saat mereka bergelombang dan bergeser aneh. 

"Ayo, jangan." 
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Begitu dia membuka mulutnya, setetes hujan turun dari langit, diikuti sesaat kedua dan 
ketiga menyerang tubuhnya. Tumbuh lebih kuat dengan cepat, segera berubah menjadi 
lebat, cukup berat sehingga seluruh area di sekitarnya tampak putih. 

"Tidak mungkin," teriaknya, kausnya menempel kuat padanya dengan air. 

Dia berpikir untuk kembali, tetapi dia masih basah kuyup. 

"Ini yang terburuk, brengsek!" Sakuta berteriak dengan tidak senang, masih mengayuh 
sepedanya dengan putus asa. 

Pada saat dia tiba di rumah Rio, dia sudah basah kuyup ke kulitnya. Terus terang, rasanya 
mengerikan, tapi ini bukan saatnya untuk mengeluh. 

Dia menyentuh tombol pada interkom. Dengan kedua orang tuanya keluar, dia pikir itu 
mungkin tidak ada artinya, tetapi Rio menjawab. 

"Azusagawa?" Datang suaranya dari interkom. 

"Bagaimana kamu bisa tahu?" 

"Kamera." 

"Hah, teknologi tinggi." 

"Mereka tidak begitu langka saat ini, masuk." 

Gerbang terbuka dan Sakuta membawa sepedanya lewat. Itu masih memiliki aura 
kekayaan yang Sakuta tidak akan pernah biasakan, namun berkali-kali dia datang. 
Tampaknya menolak Sakuta, bahkan lebih berantakan karena basah kuyup. 

Sakuta menghentikan sepedanya dan Rio membuka pintu, memandang keluar dengan 
piyama imut dan lembutnya. 

"Apa yang salah?" Dia bertanya. 

"Futaba sudah pergi." 

"Eh?" 

"Dia ada di sana ketika aku kembali, lalu aku jatuh ... ketika aku bangun, dia benar-benar 
pergi, barang-barangnya dan segalanya." 

"Asal tahu saja, kurasa kita belum kembali ke satu." 

"Kupikir." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Entah bagaimana dia mengira itulah yang akan terjadi, tidak ada alasan bagi mereka untuk 
melakukannya. 

"Apakah kamu tahu di mana dia akan pergi?" Dia bertanya. 

"... Mungkin sekolah," jawab Rio dengan kuat tanpa banyak keraguan. Dia sepertinya entah 
bagaimana yakin akan hal itu. "Jika aku yang lain ingin menghilang dari kita ... aku pikir dia 
mungkin akan melakukan itu, aku akan pergi ke tempat aku akhirnya tidak sendirian pada 
akhirnya." 

"Sudah, terima kasih." 

Lalu, ada petir, mengguncang udara. 

"Kya," teriak Rio terkejut, menutupi telinganya. 

"Jadi, kamu membuat suara seperti itu juga." 

"A-itu hanya sudde-kya!" Di tengah alasannya, langit menyala lagi, segera diikuti oleh suara 
dari dekatnya. 

Sakuta menatapnya sejenak. 

"Aku baik-baik saja," desaknya. 

"Jika kamu takut sendiri, hubungi Kunimi." 

"Aku tidak akan memanggilnya." 

"Kamu bisa pergi 'aku scaaared' dan berpegang teguh padanya." 

"Aku tidak akan mengatakan hal seperti itu." 

"Jika kamu berhasil membuatnya datang kepadamu, dia akan bertanggung jawab." 

"Aku tidak ingin bersama seperti itu." 

"Yah, lakukan yang terbaik biasanya," jawab Sakuta dan mengayunkan kakinya kembali ke 
atas sepedanya. 

"Aku akan datang juga." 

"Kamu tinggal. Ah, beri tahu aku nomor telepon rumahmu juga. " 

Rio kembali ke dalam dan kemudian keluar dengan selembar kertas yang dia berikan 
padanya. 

"Aku akan menelepon jika aku menemukan sesuatu. Juga..." 
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"Dia mungkin datang ke sini," Rio mendahului dia. Tatapannya gugup dan dia mungkin 
memikirkan legenda doppelgänger di mana kamu akan mati jika kamu bertemu dengan 
milikmu sendiri. Sebenarnya ada dua Rios sekarang, sehingga tidak bisa diabaikan. Tidak 
ada yang tahu apa yang akan terjadi jika mereka bertemu, dan hipotesis Rio juga termasuk 
itu. 

"Jika dia melakukannya, bicarakan dengannya dengan tenang." 

"Aku bermaksud, tapi ..." 

Dia tahu apa yang ingin dia katakan, mereka tidak tahu bagaimana yang lain akan bereaksi, 
dan mereka tidak bisa mengabaikan beberapa perkembangan yang mencurigakan menjadi 
alasan dia pergi. Jika keduanya tidak bisa menjadi satu lagi, hanya satu dari mereka yang 
bisa hidup sebagai 'Futaba Rio'. Mereka harus mempertimbangkan kemungkinan keduanya 
bersaing untuk tempat yang sama. 

Ketika dia mempertimbangkan kasus terburuk yang absolut itu, Sakuta sekali lagi pergi, 
perlu mencari Rio secepat mungkin. 

Dia berpikir untuk kembali ke Stasiun Fujisawa dan naik Enoden ke sekolah, tetapi dia 
segera menolak gagasan itu. Dia sudah basah kuyup, jadi akan menyebabkan masalah naik 
kereta satu atau lain cara, dan itu pasti akan menghalangi. 

Angin menjadi perhatiannya berikutnya, anginnya cukup kuat, mungkin kekuatan angin 
kencang, dan ditambah dengan hujan deras dapat mengganggu layanan kereta api, dan 
memaksanya untuk berhenti. 

Jadi Sakuta meninggalkan rumah Rio dan menuju Enoshima. Dia mengambil rute 134 di 
sepanjang pantai. Mengambil jalan itu, itu sekitar dua kilometer ke Shichirigahama. 

Angin dari laut sangat kencang dan laut tampak gelap gulita, ombak menjulang di pantai 
yang biasanya damai. 

Menyipitkan mata karena hujan dan angin yang kencang, Sakuta mengayuh maju melewati 
Enoshima. Dia bahkan tidak bisa melihat lentera gantung yang biasanya akan bersinar pada 
saat seperti ini tahun ini, mereka mungkin sudah diturunkan dalam persiapan untuk badai. 

Angin memukuli tubuhnya berulang kali, hampir menjatuhkannya pada beberapa 
kesempatan. Jalanan melihat banyak lalu lintas, ada tempat-tempat berbahaya dan mobil-
mobil yang melewatinya menyiraminya dengan semprotan. 

"Ah, sial, ini sangat menyebalkan!" Dia mengeluh kepada siapa pun, hujan meredam 
suaranya. "Benar-benar!" 
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Dia masih tidak berhenti berteriak, dan dia tidak melambat. Dia berdiri di atas pedal, 
Shichirigahama di depan mata, dan mempercepat lebih jauh. 

"Sial, Futaba!" 

Shichirigahama adalah pemandangan yang akrab baginya, tetapi terlihat sangat berbeda. 
Ombaknya disukai para peselancar sejak awal, tetapi mereka sepertinya akan menelanmu 
sekilas sekarang. Berbalik pada mereka, Sakuta melakukan upaya terakhir menuju sekolah 
yang sekarang terlihat. 

"Hahh ... Ah, aku akan muntah, aku akan," katanya, bergoyang ketika dia berhenti di 
gerbang. 

Dia memanjat gerbang yang tertutup dan memasuki tempat sekolah. 

Tidak ada tanda-tanda siapa pun. Ada liburan Obon dari tanggal tiga belas ke enam belas 
Agustus, sehingga siswa tidak bisa datang ke sekolah. Mungkin ada beberapa guru, tetapi 
Sakuta tidak bisa melihat tanda-tanda mereka, dan tentu saja, pintu masuknya ditutup. 

"Jika dia tidak di sini sekarang , aku akan menangis," keluhnya ketika dia berkeliling 
sekolah ke luar laboratorium fisika. 

Rio yang lain baru-baru ini memberitahunya bahwa kunci jendela rusak pada kunci kedua 
dari dalam. 

"Yang ini," katanya, meletakkan tangannya di gelas dan dengan mudah menggesernya ke 
samping. 

Dia meletakkan kakinya di bingkai jendela dan memasuki ruangan. 

"Futaba, kamu di sini?" 

Tidak ada balasan. 

"Kamu tidak di sini?" Dia bertanya. 

Tentu saja, tidak ada jawaban. 

Dia mengambil sepatu dan kaus kakinya, bergerak ke wastafel dan melepas bajunya 
sebelum memerasnya. Sejumlah air menggelegak. Kemudian dia melakukan celananya, dan 
karena tidak ada orang di sana, juga celana pendeknya, jumlah air yang membuatnya 
seperti dia praktis membalikkan ember. 

Dia tidak ingin berkeliaran di sekolah telanjang, jadi mengenakan bajunya yang masih 
basah. Rasanya mengerikan, tetapi dia harus menanggungnya. Masalah yang lebih besar 
adalah bahwa Rio tidak ada di lab. Ketika Rio yang lain menyarankan sekolah itu, Sakuta 
berasumsi bahwa inilah yang dia maksudkan. 
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Namun, dia tidak ada di sini, mungkin dia bahkan tidak di sekolah. 

Ketika dia memikirkan itu, Sakuta melihat sesuatu yang familier di meja dekat papan tulis, 
sebuah smartphone. Ketika dia mengambilnya dan menggunakannya, dia segera 
menemukan bahwa itu milik Rio. 

Dia pasti ada di sini, jadi dia harus memastikan bahwa dia tidak diam. 

Mencoba melepaskan kegelisahannya, Sakuta melangkah ke koridor untuk mencarinya, 
berjalan pergi secara acak. Untuk saat ini, dia memutuskan untuk pergi ke ruang kelas dua, 
mungkin dia ada di ruang kelasnya sendiri. 

Saat dia menuju tangga, Sakuta melewati ruang kelas tahun pertama. Semua kelas tahun 
berada di lantai yang terpisah, tahun pertama di lantai pertama, tahun kedua di lantai 
kedua, dan tahun ketiga di lantai tiga. 

Pintu Kelas 1-1 setengah terbuka. 

Sakuta berhenti. 

Itu adalah kelas yang dia miliki tahun lalu, bersama Rio dan Yuuma. 

Dia membuka pintu sepenuhnya dan masuk. 

Suara itu mengejutkan orang di dalamnya. 

Rio duduk di kursi terjauh di sisi jendela, memegangi lututnya saat dia duduk, menatap 
Sakuta dengan mata terbelalak saat dia memasuki ruangan. 

"Azusagawa, kenapa ..." 

"Laki-laki yang sakit," kata Sakuta ketika dia duduk di kursi yang agak jauh dari Rio, tepat 
di depan meja guru. Di sinilah ia duduk di masa jabatan ketiga tahun lalu, papan mudah 
dilihat dari sana. 

Tatapan Rio menusuk punggungnya, membiarkannya merasakan betapa jaganya dia. Dia 
pura-pura tidak memperhatikan dan membuka mulutnya. 

"Aku lupa bertanya sesuatu padamu kemarin ... sebenarnya, kurasa itu pagi ini." 

"...Apa?" 

"Mau datang ke kembang api minggu depan?" 

"Eh?" Tanya Rio dengan heran, mungkin itu hal terakhir yang dia harapkan. 

"Yang ada di Enoshima, kita pergi tahun lalu, kan?" 
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"Bukan itu maksudku," katanya, agak marah, kesal dengan apa yang dia lakukan. 

"Kunimi juga datang," katanya. 

Rio terdiam beberapa saat, jadi Sakuta melanjutkan. 

"Kita akan menonton mereka dari Kugenumakaigan seperti yang kamu katakan tahun lalu." 

"AKU..." 

"Kamu akan datang juga, kan?" 

"... Aku tidak akan melakukannya." 

"Sudah punya rencana?" 

"Aku akan menghilang dari sini," katanya, emosinya ditekan dari suaranya, "aku akan 
menghilang darimu, dan dari kota ini." 

Suaranya tenang dan dingin. 

"Apa itu seharusnya?" Dia kembali dengan ringan, mengabaikan suasana hati. 

"Dunia ini tidak membutuhkan dua Futaba Rios." 

Itulah yang dikatakan Rio lainnya. Mereka adalah orang yang sama sehingga mereka 
mengatakan hal yang sama, hal yang jelas itu membuat Sakuta merasa nyaman, mereka 
berdua adalah Rio. 

"Jika aku tidak di sini, itu akan menyelesaikan segalanya." 

"Benarkah?" Dia bertanya. 

"Yang lain sudah berhenti dengan foto-foto tidak senonoh itu." 

"Ya, dia bilang dia akan melakukannya." 

"Dan aku yakin dia tinggal di rumah besar yang kosong seperti Futaba Rio, kan?" 

"Baik." 

"Dia datang ke sekolah setiap hari dan melakukan aktivitas klub dengan benar juga." 

"Yah, dia kadang-kadang masuk untuk menonton latihan Kunimi." 

"Dia hidup sangat baik seperti Futaba Rio," katanya pelan, menghilangkan segala keberatan 
dan mempersempit keberadaannya sendiri. Dia benar-benar telah menutup hatinya dan 
berusaha untuk menghilang. Seperti apa rasanya di bumi, pikirnya. 
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"Para pemain bola basket tahun pertama mengira dia juga imut." 

"Lalu dia menjadi 'Futaba Rio' yang lebih baik daripada aku," katanya, sepotong lain yang 
pas, sepotong keputusasaan ... "Dia sudah menjadi bagian dari dunia ini, hidup bahagia 
sebagai 'Futaba Rio'." 

Teka-teki itu hampir selesai. Sebenarnya, itu sudah lengkap, semua yang tersisa ... 

"Jika aku menghilang, itu akan menyelesaikan segalanya." 

Adalah untuk membuang potongan-potongan yang tersisa. 

"Itu benar-benar salah sebagai solusi," jawab Sakuta tanpa ragu, sama seperti biasa ... 

"Itu tidak salah sama sekali, itu jawaban yang sepenuhnya benar." 

"Ini benar-benar salah, sejak awal." 

"Lalu mengapa!?" Rio berdiri dengan gemerincing, "Mengapa kamu menunjukkan gambar 
itu padaku !?" 

Mata Sakuta jatuh ke telepon di tangannya, dengan latar belakangnya, Rio, dan Yuuma. Itu 
akan klise, tetapi ada sesuatu yang ekstra dalam gambar yang tidak bisa Kamu lihat. Dia 
yakin bahwa jika Kamu memasukkan kata 'persahabatan' ke dalam sesuatu, itu akan 
menjadi gambar ini. 

"Tidak ada tempat bagiku untuk pergi lagi!" Rio berteriak dengan suara bergetar, "Apa lagi 
yang akan Aku pikirkan ketika Kamu menunjukkan gambar seperti itu kepada Aku !?" 

Dia mendengar dengusan dari belakangnya. 

"Jelas kamu tidak membutuhkanku lagi ... Kamu, Kunimi, kamu berdua memilikinya 
padaku!" Itulah mengapa dia pikir dia menangis, menangis langsung dari lubuk hatinya, 
siap untuk kehilangan segalanya ... "Kamu sangat tidak sensitif !!" 

Kata-kata Rio menyinggung dan menusuk, dan pada saat ini, dia membencinya, dan merasa 
itulah satu-satunya hal yang menyakitinya tentang hal ini. 

"Kamu tolol," Meski begitu, dia menertawakan perasaan itu, "Mengapa kamu mengatakan 
itu sekarang , Futaba?" 

"Karena..." 

"Aku sudah tahu aku tidak sensitif, kamu sudah cukup sering mengatakannya padaku." 
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"...Itu yang aku maksud! Mampu mengatakan hal-hal seperti itu dalam situasi seperti ini! 
Itu sebabnya-! " Rio berusaha melanjutkan, tetapi Sakuta dengan tenang berbicara atas 
dirinya. 

"Jadi ya, setengah enam di Stasiun Kugenumakaigan pada tanggal sembilan belas." 

Dia berbicara dengan nada yang sama seperti yang selalu dia gunakan ketika mereka 
mengobrol di lab, dengan nada yang sama seperti yang dia gunakan ketika menggodanya 
tentang perasaannya terhadap Kunimi. 

Rio benar-benar kehilangan kata-kata. 

"Hanya itu yang harus kukatakan," dia berbicara, meletakkan telepon di sakunya dan 
berdiri. Masih melihat papan tulis dan tidak berbalik ke Rio sama sekali. 

Sisanya terserah Rio. Jika dia tidak mau meraih tangan yang ditawarkan, tidak ada lagi yang 
bisa dilakukan Sakuta. Kamu tidak bisa menyelamatkan seseorang dari keputusasaan 
sendiri, dia tidak sombong untuk berpikir dia bisa. 

Tidak ada alasan baginya untuk tinggal di sini, jadi dia pergi berjalan pergi. 

Pada saat itulah pandangannya kabur dan tubuhnya berayun. Ketika dia menyadari itu 
pusing, dia sudah jatuh pingsan. 

"Azusagawa !?" Dia mendengar suara tegang Rio dari jauh, jauh. 

Visinya benar-benar hitam, dan dia tidak bisa melihat apa pun. Sejenak dia pikir dia bisa, 
tapi itu hanya pola ubin lantai. Mereka mungkin kotor , pikirnya sebelum akhirnya jatuh 
pingsan. 

Tubuhnya terguncang, ada sesuatu yang berderak di bawahnya dan dia bisa merasakan 
goyangan ke kiri dan kanan. 

Ketika dia memperhatikan itu, dia juga menyadari seseorang sedang berbicara dengannya. 

Dia perlahan mencoba membuka matanya. 

Langit-langit asing menyambutnya, tapi itu adalah langit-langit yang pernah dilihatnya 
sebelumnya. Dia juga ingat suara sirene. Hal-hal lain yang bisa dia dengar adalah hujan 
menggedor jendela dan sapuan wiper biasa. 

"Apakah kamu bangun?" Tanya seorang pria berusia tiga puluhan, mengintip wajah Sakuta, 
mengenakan seragam paramedis. 

"Azusagawa," kata Rio cemas dari sebelahnya. 
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"Ah, apa aku pingsan?" Dia bertanya, mengingat pusing yang mengerikan. Semuanya 
menjadi gelap setelah itu, dan dia baru sadar sekarang. 

"Sepertinya kamu mengalami dehidrasi. Pingsan itu tampaknya merupakan gejala sengatan 
panas ringan, "kata paramedis itu, menggunakan kata-kata yang sering Kamu dengar di 
berita saat ini. Sakuta tidak pernah berpikir itu akan terjadi padanya. "Apakah ada yang 
sakit? Kamu mungkin telah menabrak diri Kamu sendiri saat jatuh. " 

Dia menganggap dirinya, tidak ada yang benar-benar sakit. 

"Tidak ada yang sakit, tidak." 

"Dia bilang kamu mungkin telah memukul kepalamu, jadi ketika kami tiba di rumah sakit, 
aku pikir kamu akan diperiksa." 

"Benar," jawab Sakuta setuju, berpikir berpura-pura ketangguhan setelah pingsan adalah 
hal yang bodoh. 

Setelah sepuluh menit, mereka tiba di rumah sakit dan Sakuta dibawa ke ruang 
pemeriksaan yang cukup normal. Dia agaknya diperkirakan akan dibawa ke ruang gawat 
darurat seperti yang Kamu lihat di drama medis, tetapi ternyata tidak. 

Seorang dokter berusia akhir dua puluhan memeriksanya. 

"Untuk berjaga-jaga, kami akan melakukan CT scan," katanya, dan mereka pindah ke lantai 
lain. Seperti yang dikatakan dokter, kepala Sakuta dimasukkan ke dalam mesin besar dan 
pemindaian dilakukan sebelum mereka kembali ke ruang pemeriksaan awal. 

"Kami akan menempatkan Kamu pada infus, untuk berjaga-jaga." 

Itu cara yang meresahkan, tapi dia hanya harus mempercayai dokter. Dia ditempatkan di 
tempat tidur dan jarum dimasukkan di lengannya dan infus diletakkan di sisi tempat tidur 
dan dihubungkan ke Sakuta dengan sebuah tabung. 

"Aku akan datang kalau sudah selesai," kata dokter sebelum bergegas. Mungkin ada 
seseorang yang lebih mendesak yang harus dia temui. 

Sakuta diam-diam memperhatikan infus saat menetes. Kemudian menjadi nyaman dan 
tertidur. 

Ketika Sakuta bangun, itu karena ketidaknyamanan di pipinya. Perasaan anehnya kaku, 
seperti seseorang mencubit pipinya. 

Mengatasi kekosongan yang mengisi dirinya, Sakuta perlahan membuka matanya. 

"Pagi," terdengar suara seorang wanita yang menatapnya dengan sedih. Jari-jarinya yang 
mencubit pipinya. 
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Untuk saat ini, dia hanya menatapnya dengan mantap. 

"Apa yang membuatmu terpesona?" Dia bertanya. 

"Seniorku yang luar biasa cantik ada di sana, tidak bisa menahannya." 

"Kurasa kau baik-baik saja kalau begitu, menilai dari itu." 

Sakuta mengangkat tubuhnya. Tidak ada pusing yang menyertai gerakan itu, dan kantung 
infus benar-benar kosong dan telah terputus di beberapa titik, diganti dengan kain kasa di 
lengannya. 

"Jadi, Mai-san ... untuk apa hukuman ini?" 

Jari-jari Mai masih belum meninggalkan pipinya. 

"Itu adalah hukuman untuk kakak laki-laki yang membuat Kaede-chan khawatir sebelum 
tidur di sana dengan bahagia." 

"Aku mengerti, bisa dimengerti," katanya setuju, "aku minta maaf." 

"Kaede-chan yang seharusnya kau minta maaf, telepon dia sekarang." 

"Benar," jawabnya, hendak meminta untuk meminjam telepon Mai, tetapi kemudian 
khawatir apakah dia harus menggunakannya di rumah sakit dan memutuskan untuk tidak 
melakukannya. Rumah sakit seharusnya memiliki banyak telepon umum, "Oh ya, 
bagaimana bisa kamu di sini?" 

"Futaba-san memanggilku." 

Dia telah menelepon Rio dari telepon Mai sebelumnya, jadi nomor teleponnya ada dalam 
riwayat panggilan yang dia duga. 

"Tapi apakah tidak apa-apa untuk datang ke sini?" Dia bertanya, memikirkan manajernya 
yang mengatakan mereka seharusnya tidak bertemu sebentar. Dia belum mendengar apa-
apa tentang itu yang dibatalkan. 

Di ruang pemeriksaan ini, mereka tidak di depan umum, tetapi koridor yang terhubung ke 
kamar lain dan para dokter dan perawat yang bolak-balik semua memperhatikan Mai. 
Seorang pria berlapis putih sebelumnya membuat suara kejutan, dan perawat yang datang 
untuk memeriksa grafiknya tampak dua kali. Ada juga dokter yang lebih muda yang telah 
melakukan perjalanan tanpa tujuan untuk melihatnya. 

"Sebelum semua itu, bukankah ada sesuatu yang harus kamu katakan kepada pacarmu 
setelah mengkhawatirkannya?" 

Dia bertanya dengan sedih saat dia berdiri dari kursinya. 
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"Aku minta maaf karena membuatmu khawatir." 

"Lakukan itu." 

"Ehh." 

"Lakukan itu," ulangnya, lebih dan lebih sedih. Ini akan terus berlanjut sampai dia 
mengatakan kepadanya apa yang ingin dia dengar, dan jika dia tidak bisa sampai di sana 
dengan cepat, dia akan mulai menginjak kakinya. 

"Aku tidak ingin kamu tidak bisa bekerja karena ini." 

"Kau tahu," katanya cemberut karena dia masih tidak akan mengatakan apa yang dia 
inginkan, "aku suka kerja, itu menyenangkan, dan aku ingin tetap melakukannya, tapi." 

Dia selesai dengan pembagian yang jelas, matanya tampak mendesaknya. Dia kurang lebih 
mendapatkan apa yang ingin dia katakan, dia lakukan, tetapi dia ingin mendengarnya 
mengatakan itu jika dia bisa. 

"Tapi?" Dia bertanya dengan ekspresi polos. 

"Kamu sudah tahu, kan?" 

"Tidak, tidak sama sekali." 

Mai sedikit cemberut, tetapi membuka mulutnya menyerah. 

"Pekerjaan itu penting, tapi ... aku ingin menjagamu jika kau masuk angin, aku ingin 
berkencan di hari liburku," dia tampak cemberut, wajahnya menyalahkan Sakuta karena 
membuatnya mengatakannya, "Aku hanya bekerja lagi karena kamu, tidak ada gunanya jika 
itu berarti aku tidak bisa melihatmu. " 

Semua itu sangat merusak, kata-kata manis atau bahagia tidak melakukannya dengan adil. 

"Mai-san!" Dia berseru. 

"A-apa?" 

"Bolehkah Aku memeluk Kamu?" 

"Mengapa?" Dia bertanya dengan hati-hati, bersandar. 

"Aku ingin menunjukkan kepadamu betapa bahagianya aku." 

Dia berhenti untuk berpikir sejenak, dan kemudian berkata sambil tersenyum, bermain 
keras, "Tiga detik." 

"Ehh, aku butuh setidaknya satu menit." 
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"Jika kamu memelukku selama itu, aku akan hamil-kya!" 

Saat dia berbicara, Sakuta memeluknya dengan erat, meletakkan kedua tangannya di 
punggungnya. Tubuhnya lembut dan hangat, dan dia berbau harum. 

Dia meletakkan kedua tangan di dadanya saat dia menyusut di lengannya. 

"Itu tiga detik." 

"Beri aku perpanjangan." 

"Kamu sudah memiliki hal-hal yang perlu kamu lakukan." Dia berkata. 

Dia harus menelepon Kaede dan berterima kasih kepada Rio karena memanggil ambulans 
dan menemaninya ke rumah sakit. 

"Setelah selesai, bisakah kita melanjutkan?" 

"Sudah lebih dari sepuluh detik, jadi tidak." 

"Ehhh." 

"Itu salahmu karena tidak menepati janjimu," katanya, membuatnya segera menjauh. 

"Sudah terlambat," tambahnya, menusuk dahinya. 

Dia memohon mati-matian dengan matanya. 

"Memandangku seperti ikan mati tidak akan membantu." 

"Aku melihatmu seperti anak anjing yang ditinggalkan." 

"Cepat dan pergi, aku akan mendengarkan ketika dokter kembali untukmu." 

"Silakan," katanya, meninggalkannya di kamar dan menuju ke koridor, "Pertama, aku perlu 
menelepon Kaede." 

Telepon hijau bernostalgia itu berada di sebelah toko yang tertutup dan gelap, di samping 
empat mesin penjual otomatis. 

Dia memasukkan koin sepuluh yen dan memutar nomor telepon rumahnya, mesin 
penjawab mengangkat telepon. 

"Kaede, ini aku, apakah kamu masih bangun?" 

"Onii Chan!?" Suara Kaede datang dari telepon setelah beberapa detik. 

"Ya, itu Onii-chan kamu." 
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"Syukurlah, kau masih hidup ..." 

"Jangan pergi membunuhku. Masih ada beberapa hal yang harus dilakukan di sini, jadi Aku 
akan sedikit lebih lama sebelum Aku kembali, "katanya, melihat jam di dinding dan melihat 
jam sepuluh malam, Dia lebih suka pulang ke rumah hari ini," Kamu tidak perlu menunggu. 
" 

"Aku akan menunggu," desaknya. 

"Aku mengerti, yah, jangan memaksakan dirimu," katanya, yakin dia tidak akan 
mendengarkan bahkan ketika dia mengatakannya, jadi dia melanjutkan, menghentikannya 
menjawab, "Kaede." 

"Apa itu?" 

"Aku minta maaf karena membuatmu khawatir." 

"Aku adikmu, tentu saja aku mengkhawatirkanmu!" 

"Yah, terima kasih karena selalu menjadi saudara perempuanku." 

"B-benar! Aku akan terus melakukan yang terbaik! " 

"Nanti," katanya, meletakkan gagang telepon. 

Ketika dia melakukannya, dia tiba-tiba menyadari betapa sepi itu, dan kemudian bunyi lift 
tiba memecah keheningan itu dari hanya melewati mesin penjual otomatis. 

Pintu terbuka dan seorang gadis keluar. 

"Ah," kata Sakuta, karena dia tahu wajah gadis itu. 

"Eh?" Dia masih menatap Sakuta dengan heran. Gadis yang muncul dengan piyama dan 
sandal ... adalah Makinohara Shouko. "U-um ... Kenapa kamu di sini?" 

Dia bertanya, melemparkan pandangannya ketika dia mencoba mempertahankan dirinya, 
dengan ekspresi tertentu yang kamu miliki ketika kamu terlihat di suatu tempat yang tidak 
kamu inginkan. 

"Ambulans membawaku ke sini setelah aku pingsan karena sengatan panas." 

"A-apa kamu baik-baik saja?" 

"Gejala-gejalanya ringan, dan mereka memberiku infus, jadi aku bahkan lebih baik dari 
biasanya." 
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"Kau harus menjaga dirimu tetap terhidrasi," katanya, akhirnya menatapnya dengan benar 
dan berbicara kepadanya seperti yang dilakukan kakak perempuan, "dan kau juga perlu 
garam yang cukup." 

"Ya, kurasa begitu." 

Percakapan berhenti sejenak. 

"Uhmm, kenapa kamu ada di sini, Makinohara-san?" Dia bertanya, tidak dapat menghindari 
pertanyaan setelah pertemuan seperti ini. Tidak bertanya akan terlihat tidak wajar, dan 
Sakuta jujur peduli. 

"Aku masuk angin," jawabnya datar. 

"Mari kita lihat," katanya, mendekatinya dan meletakkan tangannya di dahinya, "sepertinya 
kau tidak demam." 

"B-benar." 

"Suaramu juga sama seperti biasa, tidak batuk?" 

Dia diam. 

"Tidak terlihat seperti hidungmu juga berlari," katanya, memotong jalan keluarnya satu per 
satu. 

"Maaf, aku berbohong," akunya dengan mudah. 

Dia sudah tahu itu sejak awal. Dia mengenakan piyama dan sandal, dan rumah sakit tidak 
terbuka untuk pasien rawat jalan selarut ini. Jika dia tidak dibawa dengan ambulan seperti 
Sakuta, maka hanya ada satu kemungkinan yang tersisa, dia adalah pasien rawat inap. 

"...Apa yang salah?" Dia bertanya, tidak yakin apakah akan bertanya, tetapi ketika dia 
melihat ekspresi sedihnya, dia mulai berbicara. 

Shouko membuka mulutnya, tapi kemudian segera menutupnya lagi. 

"Jika kamu tidak ingin membicarakannya, jangan memaksakan dirimu." 

"Tidak, kurasa aku harus memberitahumu," katanya, menatapnya dengan tatapan tegas. 

Mereka duduk di bangku dekat mesin penjual otomatis dan Shouko memberitahunya 
tentang penyakitnya dengan suara pelan dan tenang. 

Dia belum pernah mendengar nama itu sebelumnya, dan tidak tahu bagaimana menulisnya, 
tetapi dia bisa mengerti bahwa itu semacam penyakit jantung. 
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Bagaimanapun, itu adalah penyakit serius dan kondisi Shouko semakin memburuk saat dia 
tumbuh. Dia mengatakan kepadanya bahwa ada beberapa metode untuk memperpanjang 
hidupnya, tetapi satu-satunya cara untuk merawatnya dengan benar adalah transplantasi. 
Namun, ada jauh lebih sedikit donor organ anak daripada orang dewasa, dan mereka 
tampaknya tidak dapat menemukannya. Karena menemukan satu akan berarti bahwa 
orang lain telah bertemu dengan kemalangan, Shouko memiliki ekspresi yang rumit ketika 
dia membicarakannya. 

Dia ingin seorang donor muncul, tetapi pada saat yang sama, merasa seperti itu berarti dia 
ingin orang lain menderita sehingga membuatnya sedih. 

"Apa yang terjadi jika mereka tidak dapat menemukan donor?" Sakuta bertanya. 

"Ketika mereka menyadari penyakit apa itu, para dokter mengatakan mungkin sulit bagi 
Aku untuk lulus sekolah menengah." 

Shouko berbicara dengan relatif jelas tentang saat-saat terakhirnya sendiri, dan 
ekspresinya bahkan tampak lega, yang sama sekali tidak dipahami Sakuta. 

Namun, ada sesuatu yang dia mengerti. 

"Jadi begitu." 

"Sakuta-san?" 

"Aku akhirnya mengerti." 

"Dapat apa?" 

"Ingat ketika kita berbicara tentang Hayate? Kamu mengatakan bahwa jika Kamu memberi 
tahu orang tua Kamu, 'Aku ingin punya kucing', mereka pasti akan membiarkan Kamu. " 

Tanpa donor, Shouko mungkin hanya hidup sampai empat belas atau lima belas tahun. 
Tidak mungkin orang tuanya akan menutup telinga terhadap kata-katanya dalam hal itu, 
mereka secara alami akan mencoba dan melakukan segalanya untuknya. Jika Shouko 
mengatakan dia menginginkan sesuatu, maka mereka akan melakukan yang terbaik untuk 
membelinya untuknya, jika dia mengatakan dia ingin melakukan sesuatu, mereka akan 
melakukan yang terbaik untuk memastikan dia bisa. 

"Mereka berdua sangat baik padaku," katanya. 

Sakuta hanya menunggu. 

"Mereka sangat baik ... Jika Aku meminta sesuatu, mereka hanya mengatakan 'yakin', tidak 
peduli apa itu. Itu membuat Aku benar-benar bahagia, tetapi sama menyakitkannya. " 

 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Ya," Sakuta kembali, hanya untuk memberi tahu dia bahwa dia mendengarkan tanpa 
terlalu banyak menyela, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia memahami perasaan 
mereka. 

"Setelah dia mengatakan 'yakin', dia pasti akan meminta maaf ketika aku tidak ada di sana 
... karena telah melahirkanku dengan tubuh ini ..." 

"Baik..." 

"Jadi ... aku masih belum berbicara tentang Hayate," katanya, ekspresinya dibayangi. Sakuta 
menyadarinya, dan menyadari apa yang menyebabkannya, jadi dia tanpa sadar mencubit 
pipinya. 

"Untuk apa itu?" Dia bertanya dengan panik pada tindakannya yang tak terduga. 

"Hukuman karena menyalahkan ibumu," jawabnya. 

"Eh?" 

"Jika kamu meminta sesuatu dengan wajah suram seperti itu, tentu saja ibumu akan 
menyesal." 

"...Tapi-" 

Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Sakuta menarik pipinya yang lain juga. 

"S-Shakuta-shan !?" 

Mungkin itu seharusnya 'Sakuta-san', tebaknya. 

"Makinohara-san, selama kamu merasa kasihan karena sakit, itu tidak akan berubah. Aku 
yakin orang tua Kamu memperhatikan perasaan bersalah itu, bukankah menurut Kamu 
menyimpan perasaan duka terhadap Kamu itu yang paling menyakitkan bagi mereka? 
Ibumu merasa menyesal telah melahirkan tubuhmu seperti itu. " 

"... Itu mungkin benar," dia melanjutkan dengan sedikit persetujuan dan suara pelan, "Tapi 
apa yang harus aku-" 

"Makinohara-san, apa pendapatmu tentang orang tuamu? Kamu tidak ingin mereka merasa 
sedih dan menyesal, bukan? " 

"Aku mencintai mereka berdua, aku memujanya," jawabnya tanpa ragu, tanpa ragu jujur. 

"Dan apakah kamu sudah mengatakan itu pada mereka?" 

"... Aku belum." 
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"Daripada diberi tahu 'Aku minta maaf', itu membuatku lebih senang mendengar 'Aku 
mencintaimu'. Sesuatu seperti 'Aku memujamu' akan menempatkanku di cloud sembilan. " 

"Ah ..." Dia berkata, akhirnya sepertinya mengerti apa yang ingin dikatakan Sakuta. 

"Seseorang pernah mengatakan kepada Aku bahwa 'terima kasih', 'kamu telah berjuang 
keras', dan 'Aku mencintaimu' adalah tiga ungkapan yang sangat dicintai." 

"AKU..." 

Sakuta melepaskan dan dia berdiri. 

Sesaat kemudian, lift tiba, sepasang suami istri berusia akhir tiga puluhan melangkah 
keluar. Dia bisa tahu dari reaksi mereka melihat Shouko. Mereka datang untuk mencarinya 
ketika dia belum kembali. 

"Ibu, Ayah," katanya, berlari cepat ke arah mereka. 

"Ah, Shouko, jangan ru-" Shouko mengubur dirinya di dada ibunya saat dia khawatir, "Oh, 
ada apa?" 

Dia terkejut, tapi masih dengan lembut memeluknya. 

"Ibu, Ayah, terima kasih atas segalanya." 

"Apa? Apa yang salah?" 

Orangtuanya bertukar pandang. 

"Aku cinta kalian berdua, aku sangat mengagumimu." 

"Kami berdua juga memujamu," jawab ayahnya, dengan lembut membelai kepalanya. 

"Benar," jawab ibunya. 

"Aku senang kau orang tuaku," katanya, menatap mereka dari tempat dia masih memeluk 
ibunya, senyum penuh mekar di wajahnya. 

"Shouko ..." Kata ibunya sebelum tersedak, air matanya berkilau. Ayahnya juga sedikit 
memalingkan muka, menyeka air mata dari wajahnya sendiri. Suasana hangat menyelimuti 
mereka, penuh perhatian keluarga di antara satu sama lain. 

"Aku ... punya permintaan," katanya. 

"Ada apa, Shouko?" 

"Aku ingin punya kucing," jawabnya, masih dengan senyum cerahnya. Mereka berdua 
menerima itu dengan ekspresi lembut. 
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"Kedengarannya bagus, mari kita lakukan." 

"Azusagawa," terdengar suara dari belakangnya ketika dia melihat Shouko pergi lagi, 
bergandengan tangan dengan orang tuanya. Itu adalah Rio, mungkin sudah ada di sana 
untuk sementara waktu, "Haruskah kamu sudah siap?" 

"Bahkan jika aku pingsan lagi, aku sudah di rumah sakit, jadi tidak apa-apa." 

"Kau pasien yang merepotkan, bukan?" Rio bertanya, desahan bercampur geli. 

"Aku juga menyusahkanmu, maaf." 

"Itu hanya curang," dia memarahinya, matanya sedih, "Aku tidak bisa meninggalkanmu 
begitu saja di sana." 

"Itu sepadan dengan itu," kata Sakuta, duduk di bangku, Rio melakukan hal yang sama, 
dengan jarak dua orang di antara mereka. "Terima kasih sudah menelepon Mai-san." 

"Kamu sebaiknya berterima kasih." 

"Itu sebabnya aku bilang terima kasih." 

"Bukan untukku, untuk Sakurajima-senpai." 

"... Apakah dia benar-benar khawatir?" 

Dia bahkan tidak menunjukkan sedikit pun ketika mereka berbicara sebelumnya, tapi dia 
bergegas ke sini untuknya, jadi dia pasti lebih khawatir daripada yang dia pikirkan. 

"Dia memegang tanganmu sejak dia tiba di sini." 

"Apakah kamu mendapatkan gambar?" Dia bertanya. 

"Tentu saja tidak." 

"Uwahh, aku benar-benar ingin melihatnya." 

"Kamu benar-benar idiot," katanya sambil tertawa kaget. Suara kering itu bergema di 
sekitar koridor. 

Mereka berhenti berbicara, udara tenang dari rumah sakit tengah malam itu tampaknya 
meningkat, dengung tenang mesin penjual otomatis mengisi kesunyian. 

Rio memandangi jari-jari kakinya yang terentang, seakan mencari hal berikutnya untuk 
dikatakan ... 

"Azusagawa, aku-" 
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"Jika kamu akan mengatakan sesuatu seperti 'Aku tidak perlu lagi', 'semuanya akan baik-
baik saja jika aku tidak di sini', atau 'tapi aku benar-benar takut dan tidak tahu harus 
berbuat apa' ... maka jangan repot-repot. " 

Keheningan Rio cukup untuk membuat dia tahu bahwa dia sepenuhnya benar. 

"Kamu bisa membenci dirimu sendiri jika kamu mau," katanya, suaranya memenuhi 
koridor yang sunyi. 

Ada jeda panjang yang lain sebelum dia menambahkan, "Aku hanya berpikir 'baik, 
begitulah hidup Aku." 

"Itu sama seperti kamu," katanya sambil tertawa kecil, "bukankah ini di mana kamu 
mengatakan 'kamu bisa menyukai dirimu sedikit demi sedikit,' atau 'kamu punya banyak 
poin bagus'?" 

"Optimisme semacam itu melelahkan. Orang yang mencintai diri sendiri menyebalkan. " 

Memaksa diri sendiri tidak akan membuat Kamu mencintai sesuatu yang Kamu benci, 
mencoba melakukannya hanya akan menyebabkan gesekan dan tekanan, membuatnya 
lebih buruk. Jika itu hanya akan melukai diri sendiri, menyerah terlebih dahulu adalah 
salah satu metode. Sakuta telah belajar bahwa melakukan hal itu bisa menyelamatkanmu 
dua tahun yang lalu dengan Kaede; perkelahian bukanlah segalanya, dan itu tidak masalah. 

"Kamu yang terburuk, Azusagawa. Ya, tapi ... bantuan semacam itu. " Wajah Rio rileks 
seperti setan diusir, "Itu benar-benar membantu." 

Jika mereka tetap tegang, seutas emosi akhirnya akan patah. Kamu harus rileks sesering 
mungkin dan biarkan mereka kendur. Segalanya akan jauh lebih baik, dan kelonggaran itu 
dapat mengubah cara Kamu melihat lingkungan Kamu, seperti dengan Rio sekarang ... 

Rio membutuhkan sedikit kelonggaran dengan apa yang disimpannya di dalam dirinya, 
hanya sedikit bersantai. 

Itu adalah pikiran Sakuta ketika dia melihat wajah rileks Rio dari samping. 

"Katakan, Azusagawa," kata Rio dengan ragu setelah beberapa saat hening. 

"Hm?" 

"...Kembang api." 

"Ya?" 

"Bisakah aku ikut juga?" 

"Tidak." 
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Rio terdiam lagi. 

"Tidak jika kamu bertanya seperti itu." 

Desahan pertimbangan meninggalkan mulutnya, tetapi yang dia butuhkan hanyalah 
beberapa detik. 

"A-Aku ingin pergi melihat kembang api juga," katanya, dengan tergesa-gesa untuknya, 
mengalami kesulitan menunjukkan emosinya yang jujur dengan betapa tidak terbiasanya 
dia melakukannya. 

"Kau mengatakan orang yang salah," katanya, membalik koin sepuluh yen yang tersisa. 
Koin itu menelusuri parabola yang lembut sebelum ditangkap dengan dua tangan oleh Rio, 
matanya secara alami mengarah ke telepon. 

Dia berdiri sendiri dan berjalan ke telepon. Dia mengangkat gagang telepon dan 
memasukkan koin, memutar nomor. Sakuta mendengarkan dari belakang. 

Dia bisa mendengar napas Rio yang gelisah. Dia bisa mengatakan telepon itu segera 
dijawab saat dia menarik napas lambat. 

"Ini aku ... Ya, aku bertemu Azusagawa. Juga, um ... Aku punya permintaan. " 

Dia berhenti berbicara sejenak dan mengambil napas panjang lagi, kemudian melanjutkan 
dengan perasaan, "Aku ingin pergi untuk melihat kembang api juga." 

Tidak ada yang mengikuti itu. Napasnya sendiri sepertinya telah menghilang. Lalu dia 
mendengar suara gemerincing. 

Dia berbalik untuk melihat. 

Dia melihat telepon umum yang benar-benar biasa, gagang telepon berayun darinya. Dia 
melihat ke kanan dan ke kiri, tetapi tidak ada seorang pun di sana, hanya koridor yang 
panjang. Sejauh yang bisa dilihatnya, tidak ada orang lain di sana. 

Berdiri, Sakuta mengambil gagang telepon dan berbicara dengan nada main-main, 
"Hellooo." 

"Kembalilah ke ruang pemeriksaan, Sakurajima-senpai menunggumu, bukan?" Apakah 
kata-kata yang menjawabnya. 

"Aku akhirnya bisa bermain-main dengan Mai-san." 

"Aku tidak bertanya tentang itu." 

"Seharusnya, sedikit saja." 
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"Lebih penting lagi, kembang api?" Rio secara paksa mengubah topik pembicaraan. "Jangan 
terlambat, Azusagawa." 

"Tapi kamu bisa sedikit terlambat, Futaba. Butuh beberapa saat untuk mengenakan yukata. 
" 

"Apakah aku benar-benar harus memakainya?" 

"Tidak ada gunanya pergi ke kembang api jika tidak ada gadis di yukata." 

 

"Aku mengerti ... maka kurasa aku harus berjanji," katanya, suaranya agak ceria. 
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Volume 3 Chapter 5 Revisi - Epilog ( 
Kenangan Musim Panas, Masih Ada 
Setelah Kembang Api ) 
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Itu adalah tanggal 19 Agustus, hari festival kembang api malam di Enoshima. Sakuta tiba di 
tempat pertemuan, Stasiun Kugenumakaigan, dan menemukan Yuuma sudah menunggu di 
sana. 

"Hei." 

"Yo." 

Mereka saling menyapa. 

Yuuma dibalut dengan yukata. Sakuta juga mengenakan yukata juga, keduanya dipaksa 
oleh Rio mengatakan bahwa akan memalukan jika dia adalah satu-satunya yang 
mengenakan yukata. 

Sakuta benar-benar masuk akal, delapan ribu yen. Ketika dia berada di sana, dia telah 
membelikan Kaede juga, dan itu membutuhkan biaya lebih banyak sehingga dia harus 
bekerja lebih banyak shift untuk sementara waktu. 

"Oh ya, Koga-san benar-benar berganti shift denganmu kalau begitu," kata Yuuma, tahu 
bahwa Sakuta pada awalnya dijadwalkan memiliki shift hari ini. 

"Tapi aku harus memperlakukannya dengan parfait," jawabnya, memutuskan untuk 
mengatakan padanya bahwa mereka delapan ratus Kalori pada waktu itu. 

"Kamu memiliki persahabatan yang baik." 

Sementara mereka berbicara, sebuah kereta datang ke peron dari ujung rel. Waktu untuk 
pertemuan terjadwal mereka telah berlalu. 

Ada beberapa penumpang yang juga mengenakan Yukata di antara kerumunan yang 
datang dari gerbang tiket. Sakuta kemudian melihat wajah yang familier di bagian 
belakang. 

"Hei, Futaba!" Yuuma melambai untuk memberitahunya di mana mereka berada. 

Dia bertemu mata mereka dan kemudian melihat kembali ke bawah lagi. Bahkan sejauh 
dia, mereka bisa melihat dia sudah merah di telinganya. 

Rio mendekat dengan langkah kecil, matanya masih tertunduk. 

Yukata-nya berwarna kuning polos dengan pola bunga merah-marah. Selempang itu 
berwarna kuning lembut dan dengan imut menarik seluruh pakaian. Rambutnya terangkat, 
tetapi mengenakan kacamatanya, kantong biru tua di tangannya yang menyatukan warna. 

"Futaba, kamu kembali ke kacamata," komentar Yuma. 
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"A-apa itu terlihat aneh?" Dia bertanya, menyentuh jarinya ke bingkai mereka dan khawatir 
tentang mereka. 

"Mereka pergi dengan yukata-mu, kan, Sakuta?" 

"Ini agak seksi, kan, Kunimi?" 

"Yah, kamu di sana." 

"Inilah sebabnya aku tidak menyukai mereka," kata Rio dengan jijik, tetapi tidak sesenang 
yang dia yakini. 

Mereka berjalan lambat, sepuluh menit dari stasiun dan tiba di pantai tepat saat kembang 
api pertama diluncurkan. 

Bunga yang indah mekar di langit, disertai dengan suara nyaring. Saat itu menghilang, 
kembang api berikutnya menerangi langit di atas Enoshima dengan warna-warna cerah. 

Ada kembang api yang melengkung seperti cabang-cabang pohon willow, kembang api 
yang meledak menjadi cincin yang tak terhitung jumlahnya di atas satu sama lain, dan 
begitu masing-masing menghilang, berikutnya bersinar di tempatnya ... 

Sakuta, Rio, dan Yuuma semua menyaksikan kembang api di langit, nyaris tidak bertukar 
kata. 

Ketika finale mendekat, sebuah kembang api bola besar mewarnai langit. Menyalakan laut, 
Enoshima sendiri, dan jembatan Benten. 

Serangkaian kembang api itu mengesankan, dan suara melewati langit sebagai tremor. 

"Kunimi," kata Rio pelan, suaranya bercampur dengan suara. 

"Hm?" 

Suara Rio kemudian ditenggelamkan oleh suara kembang api. 

"Apa?" Dia bertanya, rupanya, Yuuma juga tidak bisa mendengarnya, jadi Rio bergerak di 
sebelah telinganya dan berbicara lagi. 

Dia menangkupkan kedua tangannya ke mulut dan meregangkan tubuh, membisikkan 
sesuatu ke telinganya. Itu adalah kalimat pendek, dan Rio pindah pada saat dibutuhkan 
satu set kembang api untuk pergi dan menghilang. 

Rio segera menunduk dan mengunyah bibirnya karena malu. Wajahnya merah, dan jelas 
bukan dari cahaya yang dipancarkan oleh kembang api. 

"Futaba, aku-" Kunimi memulai, hanya untuk disela oleh Rio. 
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"Kamu tidak perlu memberi aku balasan, aku sudah tahu." 

"...Aku mengerti." 

"Jika Kamu mengatakan sesuatu, aku pikir aku akan menangis," akunya. 

"Sakuta bisa meminjamkan lengan bajunya kepadamu jika kamu mau." 

"Kau bisa meledakkan hidungmu jika mau," kata Sakuta. 

"Orang bodoh," katanya, memandangi Sakuta dan tertawa, lalu memandangi Yuuma dan 
melakukan hal yang sama. Dia kemudian meraih lengan Sakuta di tangan kanannya dan 
tangan Yuuma di kirinya dan menariknya erat-erat ke dirinya sendiri ketika dia melihat ke 
arah kembang api. 

Keduanya mengeluarkan suara kejutan secara simultan pada tindakannya yang tak 
terduga. 

"Aku yakin aku satu-satunya," katanya. 

"Hm?" 

"Satu-satunya yang bisa menyaksikan kembang api di antara kalian berdua." 

Ada air mata berkumpul di sudut matanya, tapi dia tersenyum, jadi Sakuta tidak 
mengatakan sepatah kata pun dan mengembalikan tatapannya ke langit, Yuuma melakukan 
hal yang sama. 

Seekor bunga besar muncul di langit malam di atas Enoshima, cahaya membakar dirinya ke 
mata mereka, sebagai kenangan yang tidak akan pernah pudar ... sebagai kenangan yang 
ketiganya suatu hari akan melihat kembali dengan sayang saat musim panas kedua mereka 
di sekolah menengah ... 
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Kemudian sepuluh atau lebih hari setelah itu yang tersisa dari liburan musim panas berlalu 
dengan damai. 

Larangan kencan masih berlaku, jadi Sakuta tidak bisa keluar dengan Mai, dan jumlah 
pekerjaan yang dia maksudkan adalah mereka tidak bisa bertemu. 

Dengan tidak ada lagi yang bisa dilakukan, Sakuta mengubur dirinya dalam pekerjaannya 
sendiri, kadang-kadang pergi ke sekolah dan mengunjungi laboratorium fisika untuk 
mengobrol dengan Rio. Dia mengatakan dia menghalangi kegiatan klubnya dan tidak 
datang, tapi dia mengabaikannya. 

Liburan musim panas, yang seharusnya panjang, segera berakhir seperti ini. Saat itu 
tanggal tiga puluh satu Agustus, dan Shouko datang untuk mengunjungi orang tuanya pagi 
itu. Kondisi Shouko sudah membaik sehingga dia diberhentikan dua hari sebelumnya, dan 
mereka datang untuk menjemput Hayate. 

Nasuno melihat mereka di pintu masuk dan mengeong kesepian. Kaede hampir sama 
ketika dia mengintip keluar dari ruang tamu, tetapi masih melambaikan tangan dan 
memberikan perpisahan terakhir. 

Ini adalah hal yang baik, jadi mereka harus bahagia. 

Ketika mereka pergi, Sakuta melihat mereka ke bawah gedung. 

"Um, Sakuta-san?" Shouko berbicara agak gugup. 

 

"Apa?" 

"U-uhmm ..." Mata mereka bertemu, dan Shouko memalingkan muka, yang agak tidak 
seperti dia. Dia melihat ke bawah sedikit dan pipinya menjadi sedikit merah. "Bisakah aku 
datang lagi kapan-kapan?" 

Terlepas dari rasa malunya, dia masih menatap Sakuta dan bertanya dengan lugas. 

"Tentu, kamu juga bisa membawa Hayate, Kaede dan Nasuno akan senang juga." 

"Dan kau?" 

"Hm?" 

"Apakah kamu akan bahagia juga?" 

Sakuta tidak memberikan jawaban. 

"Maaf, aku bertanya sesuatu yang aneh ..." 
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Sakuta meletakkan tangannya ke kepalanya saat dia menyusut pada dirinya sendiri dan 
menjadi merah. 

"Ayo lagi," katanya. 

"Aku akan!" Dia menjawab dengan penuh semangat ketika dia melihat ke atas, bahkan 
sama malunya dengan dia. Dia kemudian tersenyum dan melambaikan tangan dan pergi 
bersama orang tuanya. 

"Yah, tidak apa-apa," kata Sakuta pada dirinya sendiri ketika dia berpikir tentang 
bagaimana dia masih tidak tahu tentang Shouko yang dia temui dua tahun lalu, tetapi 
masih mengawasinya ketika dia pergi dengan gembira. 

Hari berikutnya adalah yang pertama bulan September, dan dimulainya masa sekolah 
kedua yang lama ditakuti. 

Panasnya musim panas sangat menyengat, tapi Sakuta pergi ke sekolah. Dia akan bisa 
melihat Mai di sana, sehingga itu menjadi kekuatan pendorongnya. 

Yuuma dan Rio keduanya berada di platform Enoden Fujisawa. Jarang bagi mereka semua 
ada di sana pada saat yang sama. 

"Hei." 

"Yo." 

"Pagi." 

Mereka semua menyapa. Rio mengenakan kacamata dan rambutnya ke atas, memberikan 
citra intelektual, dewasa, dan tampak sedikit halus. 

"Apa yang kamu lihat?" Dia meminta untuk menghentikannya, tetapi dia mungkin 
menyadari mengapa, jadi dia memutuskan untuk tidak menyebutkannya. 

"Apakah kamu mengerjakan pekerjaan rumahmu?" Dia malah bertanya. 

"Itu hanya seperti yang kamu tanyakan ketika liburan sudah berakhir." 

Ketika mereka berbicara, kereta bergaya retro berhenti di stasiun, dan Sakuta menikmati 
perjalanan nostalgia ke sekolah ketika semester kedua dimulai. 

Rio naik ke pintu belakang, Sakuta dan Yuuma mengikutinya. Ketika mereka 
melakukannya, Sakuta merasakan tatapan padanya dari pacar Yuuma di sebelah. Mata 
mereka bertemu dan dia segera berbalik. 

"Kamu masih bertarung?" Tanya Sakuta. 
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"Ini perang dingin," jawab Yuuma, ekspresi bermasalah di wajahnya. 

"Kamu pergi ke sana," kata Rio, menggunakan tubuh kecilnya untuk mendorong tubuh 
Yuuma yang lebih besar. 

"O-oi, Futaba?" 

"Kamu belum memberi kami alasan, jadi itu karena salah satu dari kita, kan?" 

"Ahh, baiklah," kata Yuuma, tidak segera menjawab tetapi tampak sedih. Sakuta juga sadar. 

"Apa yang terjadi?" Dia bertanya. 

"Yah, dia semacam ... menghapusmu dari kontakku." 

"Aku dan Futaba?" 

"Nah, hanya kamu." 

"Perempuan jalang itu." 

"Kamu harus cepat dan berbaikan," kata Rio, meskipun dia sendiri kurang terlibat. 

 

"Tapi kau tahu." 

"Jika kamu tetap seperti itu, tekadku akan melemah," dia memperingatkannya. 

"Ya ampun, aku tidak tahan melawan itu," jawab Yuuma, tampaknya memutuskan dan 
pergi dari pintu, naik di yang berikutnya sebelum kereta pergi dan bergerak di sebelah Saki 
dan mulai berbicara dengan Saki. Saki tampak agak bingung, tetapi setelah beberapa saat 
tersenyum bahagia, tampak lega. 

Rio tampaknya tidak ingin melihat percakapan mereka yang bahagia dan menggunakan 
Sakuta sebagai dinding ketika dia bersandar ke pintu untuk menyembunyikan diri. 

"Kau bisa membiarkannya," kata Sakuta padanya. 

"Ini baik-baik saja. Jika kita menjadi pacar dan kekasih, itu hanya berlangsung sampai kita 
putus. " 

Sakuta menunggunya untuk melanjutkan. 

"Aku ingin sesuatu yang tahan lebih lama." 

"Wow, kau pecundang yang mengerikan." 
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"Diam," katanya, cemberut kekanak-kanakan. Itu adalah pertama kalinya Sakuta melihat 
ekspresi seperti itu darinya. Mungkin perlu waktu lebih lama baginya untuk memilah 
perasaannya, tapi ini baik-baik saja untuk saat ini, karena itulah yang dirasakannya ... 

Kereta empat gerbong pendek berundak dengan lambat hari ini juga. 

Upacara pembukaan yang dihadiri oleh sekitar seribu siswa di sekolah itu berbicara 
tentang panasnya diri dengan banyaknya siswa yang membawa kipas angin. 

Bahkan sapaan kepala sekolah disertai dengan kepakan siswa yang kecokelatan mengipasi 
diri mereka sendiri. Para guru juga tidak menghentikan mereka, seseorang yang pingsan 
karena sengatan panas akan menjadi masalah. 

Tatapan Sakuta mengembara ketika pidato kepala memasuki menit kelima tanpa tanda-
tanda berhenti, berfokus pada tahun ketiga, di mana kelas Mai berada. 

Namun, dia tidak bisa melihat Mai sama sekali. 

Kemarin malam telah melihat telepon dari dia di mana dia mengatakan mereka akan dapat 
bertemu hari ini jadi dia sudah menantikannya, tapi dia sepertinya belum tiba. 

Ketika alamat pembukaan selesai, setiap kelas memiliki kelas. Guru Sakuta mulai dengan, 
"Yah, tenang saja.", Yang tidak benar-benar didapat oleh Sakuta. Itu mungkin hanya untuk 
mencocokkan dengan kurangnya motivasi yang siswa akan miliki setelah liburan. 

Sakuta mengambil tasnya dan meninggalkan ruang kelas, menuju ke lantai tiga, lantai tiga. 

Dia melihat ke kelas yang masih dilewati wali kelas. 

Mai jelas tidak ada di sana, kursinya terbuka dan tasnya tidak ada di sana, jadi dia tidak di 
sekolah. 

Sakuta turun ke lantai satu untuk menggunakan telepon umum untuk mengecek, pindah ke 
kantor di sudut sekolah. 

Sakuta memasukkan koin sepuluh yen ke telepon yang mungkin hanya digunakan olehnya 
dan memutar nomornya. 

Itu tidak terhubung, dan voicemail menjawabnya setelah sepuluh dering. 

"Uh, ini Sakuta. Aku menelepon karena sepertinya Kamu tidak di sekolah, aku akan pulang 
untuk saat ini. " Sakuta meninggalkan pesan dan meletakkan telepon, menghela nafas. 

Setelah yakin dia bisa melihatnya hari ini, kekecewaannya sangat besar. 

"Yah, aku bisa mendapatkan imbalan yang sama besarnya," katanya pada dirinya sendiri, 
berpikir optimis saat dia pulang. 
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Dia naik kereta dari Stasiun Shichirigahama selama sekitar lima belas menit dan turun di 
stasiun Fujisawa sebelum berjalan sekitar sepuluh menit dan tiba di luar gedungnya. 

Dia berhenti di depan gedung dan menatap yang berlawanan, tempat Mai tinggal. 

Ketika dia khawatir apakah dia harus memanggilnya di interkom, pintu penguncian 
otomatis terbuka dan seseorang keluar. 

Itu adalah Mai. 

Sakuta bertemu matanya dan dia berkedip dua kali, tetapi dia memalingkan muka dengan 
tidak peduli dan berjalan melewatinya. 

"Mai-san?" Dia memanggil, meletakkan tangan di bahunya. 

Ketika dia melakukannya, dia mengibaskan tangannya dan berbalik untuk menatapnya 
dengan waspada saat dia mengamatinya. 

"Eh, apa?" Dia bertanya, dengan kegelisahan di dalam dirinya pada keanehan ini. Ini pasti 
Mai, tapi dia tampak seperti orang yang berbeda. 

"Kamu siapa?" Dia bertanya. 

"Hah?" Dia menjawab, tidak menyadari apa yang dia tanyakan pada awalnya. 

"Aku bertanya siapa kamu?" Dia berkata terus terang. Sama sekali tidak seperti sikap santai 
biasanya. Pandangannya bingung dan tidak menyembunyikan ketidakpercayaannya. Dia 
benar-benar tampak seperti orang yang berbeda. 

Mereka baru saja menangani insiden Rio, apakah doppelgänger lain muncul? 

"Seperti yang kau ketahui, aku Azusagawa Sakuta, dalam hubungan yang murni dan penuh 
cinta dengan dirimu yang baik, Mai-san," katanya, suaranya penuh sindiran. 

"Hah? Tidak mungkin lelaki bermata mati sepertimu akan menjadi pacar Onee-chan, 
"katanya seolah berbicara kepada orang bodoh. 

"Hah?" Dia menjawab tanpa sengaja. Mai baru saja mengatakan 'Onee-chan', mungkin dia 
adalah saudara kembar yang lebih muda? Tidak, ketika mereka berbicara tentang saudara 
kandung, dia telah bertanya kepada Mai sebelumnya dan dia mengatakan bahwa dia 
memiliki adik perempuan yang memiliki hubungan yang sedikit rumit. Ayah Mai 
menceraikan ibunya dan meninggalkan mereka sebelum menikah lagi dengan wanita lain 
dan memiliki seorang putri. Adik perempuan dari ibu lain, mereka bukan kembar dan 
mereka seharusnya tidak seusia, hampir mustahil mereka akan terlihat identik. 

Namun, lalu apa kemungkinan lain yang ada? Dia tidak punya ide sedikit pun. 
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Tetapi karena itu, "Siapa kamu ?" adalah satu-satunya hal yang bisa dia tanyakan ... 
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Volume 3 Chapter 6 Revisi - Kata Penutup 
Ini adalah volume ketiga dari Pubescent Low-Life Series . 

Jilid pertama disebut  Seishun Buta Yarou wa Bunny Girl Senpai no Yume wo Minai , dan 
yang kedua disebut Seishun Buta Yarou wa Chibi Devil Kouhai no Yume wo Minai , jadi jika 
seri ini menarik minat Kamu dari buku ini, itu akan membuat aku senang jika Kamu juga 
mengambil volume itu juga. 

Bagi mereka yang membeli pemikiran ini, itu adalah jilid pertama ... Maaf. 

Aku juga minta maaf karena menulis kata penutup yang memiliki beberapa deja vu. 

Aku punya beberapa pertanyaan tentang itu, jadi aku akan berbicara sedikit tentang 
judulnya. 

Aku memutuskan untuk tidak menghitung volume dan hanya mengubah sebagian judul 
untuk seri ini karena setiap volume memiliki pahlawan wanita yang jelas. 

Aku pikir Kamu dapat memahaminya dengan sesuatu ... seperti kasih sayang orang tua 
membuat aku ingin memiliki karakter dengan sorotan di sampulnya. 

Jadi, volume empat akan menjadi A Low-Life Dreams Does Not A ○ × △ □ . Kata utamanya 
adalah 'Idol' saat ini, tapi apa ya !? Idola macam apa !? 

Mai harus menampilkan banyak volume berikutnya. Itu hanya rencana pada akhirnya, 
tetapi mereka tidak boleh berubah ... Aku tidak berpikir mereka akan ... Mereka tidak akan, 
oke? 

 

Terima kasih banyak kepada ilustrator aku Mizoguchi-san dan editor aku Araki-san untuk 
semua upaya Kamu dengan buku ini. Aku berharap dapat bekerja sama dengan Kamu 
untuk masa depan juga. 

Aku mengucapkan terima kasih yang terdalam kepada semua orang yang telah bersama 
aku sejauh ini dan berharap bahwa kita dapat bertemu lagi di volume 4. Mungkin akan di 
musim semi ... aku pikir. 

Kamoshida Hajime 
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Volume 3 Chapter 7 Bonus Revisi - Iblis 
Musim Panas Itu 
Itu adalah hari kerja September tertentu, tepat setelah liburan musim panas selesai. Sakuta 
lamban mengambil pelajaran sejak pagi itu dan ketika sekolah selesai telah pergi ke 
restoran keluarga untuk pekerjaan paruh waktunya. 

 

Dia melangkah ke area istirahat untuk berganti ke seragam pelayannya. Ada orang lain di 
sana, seorang gadis mungil duduk dengan tenang di bangku, juniornya di sekolah, Koga 
Tomoe. Dia punya majalah tersebar di atas meja dan sedang melihatnya. 

"Apa yang kamu lihat?" Dia bertanya. 

"Uwah, Senpai!" Dia berteriak, menutupi halaman-halaman dengan bingung. Rupanya, dia 
tidak ingin dia melihat. 

"Jadi, sesuatu yang erotis?" 

"Jangan ganggu aku denganmu," katanya, menatapnya tajam. Bibirnya menonjol keluar 
seolah-olah untuk memprotes juga. 

"Apa itu?" 

"Bukan apa-apa, sungguh ..." gumamnya, duduk. Dia telah menyembunyikan daftar area 
musim lalu, terbuka untuk 'Tempat Tanggal Musim Panas' yang memperkenalkan tempat-
tempat di sekitar Enoshima. 

Enoshima berada di antara pantai Nishihama dan Higashihama. Ada juga akuarium 
terdekat, Kuil Enoshima, berjalan melintasi pulau, bahkan pemandangan di sekitar 
Chigogafuchi terdaftar ... Mereka semua terdaftar dengan waktu yang dibutuhkan untuk 
mereka dan artikel. Itu semua adalah tempat yang dikunjungi Sakuta setidaknya sekali. 

"Kami pergi ke pantai," kata Sakuta. 

"Ya." 

"Kami juga pergi ke akuarium." 

"...Ya." 

"Kami bahkan berjalan di sekitar Enoshima." 
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Tomoe terdiam. Ini semua terjadi pada bulan Juni dan Juli, mereka semua adalah tempat 
dimana keduanya pergi ketika Tomoe meminta Sakuta untuk berpura-pura pergi 
bersamanya, tempat-tempat yang mereka kencani. 

Pada akhirnya, itu tidak berakhir hanya dengan kepura-puraan, dan Tomoe telah mengaku 
pada Sakuta pada hari terakhir masa jabatan. Reaksi aneh Tomoe tidak diragukan lagi 
karena perasaan dari keadaan itu. Bahkan Sakuta merasa canggung tentang hal itu seperti 
orang lain. 

Ketika Sakuta mendongak dari artikel-artikel itu, dia bertemu dengan tatapan cemberut 
Tomoe. 

"Koga, kamu tidak bisa menerima perintah dengan ekspresi itu," katanya. 

"Ini salahmu ..." sadar diri, dia menatap Sakuta dengan sedih, "Bertanggung jawab ..." 

"Aku akan memberitahumu sesuatu yang akan kamu sukai saat itu." 

"Apa?" 

"Aku belum pergi ke satu pun dari mereka atau melakukan sesuatu di tempat-tempat itu 
dengan Mai-san. Sebenarnya, kita bahkan belum berkencan. " 

"Eh? Apa yang kamu lakukan di liburan? " 

 

Dia tinggal di rumah temannya, Futaba Rio, dan melewati banyak masalah, tapi itu cerita 
lain. 

"Hitung mundur hari sampai kita bisa menebak ..." Kata Sakuta, membiarkan perasaan 
sejatinya ketika dia memandang ke kejauhan. 

"Persetan? Itu lucu! " Kata Tomoe, tertawa terbahak-bahak. Dia tampak agak menikmati 
dirinya sendiri, jadi Sakuta mengacaukan gaya rambutnya, gaya rambutnya yang sangat dia 
banggakan dan bangun pukul enam pagi untuk dibereskan. 

"Ahh, ya ampun, serius, berhentilah melakukan itu!" 
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