
Volume 1 Chapter 1 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Ini tanggapan primitif terhadap rasa terima kasih. Untuk memberikan kesenangan. 
Soalnya, tuan rumah normal kita tidak berakal; mereka hanya bisa berterima kasih dengan 
sensasi fisik." 

"Terima kasih telah setuju untuk mengantarku. Terima kasih banyak." 

• "Satu-satunya Hal yang Harus Dilakukan" oleh James Tiptree, Jr. 

Bab 1 
Seorang petinju, seorang prajurit, seorang gigolo, seorang detektif, bahkan seorang bos 
Yakuza--- 

Saya bertemu begitu banyak tipe orang yang berbeda pada musim dingin itu; musim dingin 
saya berumur enam belas tahun. Secara teknis mereka semua diklasifikasikan sebagai 
NEET , tetapi jenisnya berbeda. NEET , istilah tersebut kadang-kadang berhasil masuk ke 
surat kabar atau televisi. Pada saat itu saya pikir itu hanya merujuk pada pemuda yang 
tidak termotivasi dan menganggur, tetapi kenyataannya ada banyak sisi berbeda dari 
mereka. Tidak ada alasan menyeluruh mengapa mereka tetap menganggur dan gagal 
bersekolah. 

"Istilah NEET tidak mengacu pada 'orang tidak berguna' atau 'orang malas'". Kata-kata 
itulah yang dikatakan detektif itu kepadaku. "Perbedaannya hanya terletak pada aturannya. 
Sementara semua orang tampak puas menggunakan papan catur untuk bermain catur, 
kami malah bermain catur." 

"Saya tidak mengerti. Bukankah itu berarti Anda hanya menghalangi? Aku yang naif saat itu 
mempertanyakan. Detektif itu tampak berpikir sejenak, mengerucutkan bibir seperti ceri 
yang akhirnya berubah menjadi senyuman diam. 

"Kurasa itu akan terlihat seperti itu bagi mereka yang hanya ingin terburu-buru. Saya 
mengerti bahwa masyarakat hanya ingin mengelompokkan kami dan melabeli kami: 
membuang kami ke tempat pembuangan sampah. Saya juga mengerti bahwa mereka ingin 
menunjuk kami, tertawa mengejek. Biarkan mereka tertawa semau mereka. Tidak peduli 
bagaimana Anda membantahnya, faktanya tetap ada. Kami adalah pengaruh negatif pada 
masyarakat pada umumnya, itu tidak dapat disangkal. 

Detektif itu menundukkan kepalanya, menatap telapak tangannya yang terbuka sebelum 
menatapku lagi. Kali ini senyumnya bukan sarkasme atau kepahitan, melainkan sebanding 
dengan sinar matahari di hari musim dingin yang membekukan. "Kami tidak akan pernah 
menertawakan diri kami sendiri. Sama seperti cacing tanah yang tidak takut kegelapan dan 
penguin tidak malu karena ketidakmampuannya untuk terbang. Itulah arti hidup, bukan?" 

Saya tidak bisa mengumpulkan tanggapan. Mungkin karena saya tidak pernah berpikir 
sedalam ini tentang hal-hal seperti ini sebelumnya. Terlepas dari bagaimana Anda 
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mendandaninya, dari berapa banyak metafora yang Anda gunakan, bukankah fakta 
utamanya tetap ada? Kalian semua masih orang-orang yang tidak berguna. 

Namun, pada musim dingin yang sama saya melihat mayat pertama saya, saya menyerang 
orang lain. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup saya ini saya merenungkan apa artinya 
hidup yang sebenarnya. Padahal, saya kira siapa pun yang menyaksikan orang lain 
kehilangan nyawanya dan mencari kematian mungkin merasakan hal yang sama. 

Tapi saya mundur, itu cerita untuk nanti. Untuk saat ini saya akan bercerita tentang musim 
dingin pertama kali saya bertemu orang-orang ini, dan kisah seorang gadis normal, non-
NEET . 

* 

Menjelang akhir November, saya bertemu Ayaka untuk pertama kalinya. 

Setelah sekolah berakhir pada hari Selasa, aku duduk di menara air di atap kampus selatan, 
dan menatap kosong ke gedung-gedung tinggi di kejauhan. Biasanya setelah sekolah 
berakhir, saya akan pergi ke lab komputer dan fokus pada kegiatan klub yang hanya 
membutuhkan satu orang. Namun pada sore hari dengan pelajaran komputer, masih 
banyak siswa yang tetap bermain di komputer yang biasanya tidak dapat mereka akses. 
Saya tidak bisa memaksakan diri untuk masuk begitu saja, jadi saya akhirnya naik ke atap 
untuk membuang waktu setiap hari Selasa dan Kamis. Menatap lab komputer di lantai dua 
kampus utara, saya banyak mengeluarkan kata-kata "Sudahlah tersesat!" gelombang, dan 
mendesah saat aku melihat jalan-jalan di bawah. 

Jalanan kota tempat saya tinggal saat ini dapat dibagi menjadi dua warna, sedangkan 
sungai tipis panjang yang mengalir seperti arteri pasien adalah pemisah warna. Sisi yang 
lebih dekat dengan saya memiliki atap pabrik yang berkarat, apartemen murah yang 
terletak berdampingan, dan kemudian ada sekolah menengah. Saya tidak yakin kenapa, 
tapi ada banyak kuil dan kuburan di area ini; Rumah saya juga di sisi ini. Di sisi lain ada 
jembatan layang tinggi dengan jalan raya menuju ibu kota, stasiun kereta api raksasa 
dengan rel kereta api yang tak terhitung jumlahnya, gedung-gedung tinggi yang dikemas di 
sepanjang jalan yang terjalin rumit di lereng, pusat perbelanjaan, dan stasiun televisi. Di 
hari yang cerah, Anda bahkan bisa melihat bayangan gedung pemerintah di kejauhan. 

Melihat ke bawah dari atap, stasiun kereta api ini seperti adegan iklan di TV, tanpa 
realisme. Mungkin karena saya tidak ingin mendekati daerah itu? Karena kami bisa 
mengenakan seragam sekolah kami dan langsung pergi bermain setelah pulang sekolah, 
kudengar sekolah kami agak populer di Tokyo; Jika kostum pelaut memiliki warna-warna 
cerah, itu bahkan dapat meningkatkan daya tarik sekitar 40%. 

Hari itu adalah hari berawan, cukup bagus sehingga Anda dapat mengamati dari dekat 
panel kaca gedung-gedung tinggi yang biasanya tidak jelas karena pantulannya yang tajam. 
Omong-omong, itu hanyalah sekumpulan jendela kaca yang dipotong menggunakan 
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metode serupa. Saya selalu mengisi kotak kaca itu dengan warna dalam pikiran saya, 
seolah-olah saya sedang membuat sketsa pixel art. 

Aku sudah terbiasa menghabiskan waktu seperti itu. Saya pikir itu karena saya selalu 
pindah sekolah karena pekerjaan ayah saya. Pada awal Oktober, ketika saya pindah ke 
sekolah menengah saya saat ini, saya bergabung dengan Klub Komputer hanya karena 
tidak ada orang lain yang aktif di sana, dan menjalani kehidupan sekolah saya tanpa 
diketahui oleh siapa pun. Saya sering berpikir bahwa tidak ada gunanya saya pergi ke 
sekolah menengah, sementara saya tidak bisa mengikuti pelajaran juga. 

Saat aku menatap bangunan itu, tiba-tiba aku mendengar suara gemerincing di bawahku, 
dan dengan demikian aku mencondongkan tubuh bagian atasku ke luar untuk melihatnya. 
Menara pasokan air dipasang di atas ruang tangga yang menjorok keluar dari atap 
sementara suara terdengar seperti seseorang yang menaiki tangga dan membuka pintu. 

"Eh? Dia tidak ada di sini?" 

Aku mendengar suara seorang gadis. Ketika saya dengan hati-hati mencondongkan tubuh 
ke depan dan mengintip langsung ke bawah, dia berbalik, bertemu dengan pandangan saya. 

Dia memiliki rambut pendek, dan alis yang kuat, kontras dengan matanya, yang 
memberikan kesan lucu dan ramah. Aku merasa seperti pernah melihatnya sebelumnya. 
Ketika saya bergerak untuk bangun, dia membuat wajah yang sangat terkejut, 
mengeluarkan "Wah!", menyebabkan saya jatuh dari menara pasokan air. 

Beruntung aku jatuh dari kakiku, tetapi saat punggung tanganku tergores kasar ke dinding 
beton, hal pertama yang dia lakukan saat kami bertemu adalah mencuci lukaku dengan air 
dari kaleng penyiram yang dia miliki. 

"Mengapa kamu memanjat tempat seperti itu, itu berbahaya!" 

Katanya sambil mengoleskan plester pada lukaku. Ditanya pertanyaan seperti itu, aku tidak 
bisa menjawabnya. 

".....idiot dan sesuatu seperti tempat tinggi, lagipula." 

"Kamu harus mengecilkan bagian 'idiot' ketika kamu mengatakan itu!"[1] 

Dia dengan tenang menjawab. Meskipun saya ingin melarikan diri, saya tidak dapat 
melakukannya karena tangan saya dipegang erat-erat. 

"Di sana, aku sudah selesai. Ingatlah untuk tidak mendaki ke tempat tinggi lagi." Dia dengan 
ringan menepuk tangan kananku yang penuh dengan plester, seperti seorang pengasuh 
yang sedang memarahi anak kecil. Kemudian, dia berkata sambil tersenyum, "Meskipun 
saya mengatakan semua itu, saya benar-benar memanjatnya terlebih dahulu. Melihat 
tangga di sana benar-benar membuatmu terdorong untuk menaikinya, bukan?" 
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Ngomong-ngomong, siapa sebenarnya gadis ini? Karena aku tidak dapat mengingat baik 
wajah maupun nama siapa pun di sekolah, aku tidak dapat memikirkan gadis mana pun 
yang akan berbicara denganku dengan nada ramah seperti itu. 

Tiba-tiba, saya melihat lencana kuning di lengan kirinya. Meski sudah cukup tua dan sudah 
agak pudar, tulisan 'Panitia Berkebun' masih bisa terlihat di sana. Pada saat itu, saya 
akhirnya memperhatikan sejumlah besar pot bunga yang diatur oleh pagar. Apakah 
sekolah kita bahkan memiliki Komite Berkebun? 

"Ah, jadi kamu harus mendaki setinggi itu untuk melihat lab komputer! Apakah kamu tipe 
orang seperti itu, Fujishima-kun? Mereka yang tidak bisa berkonsentrasi saat ada orang 
lain di dalam ruangan? Tipe yang orang sebut tipe artistik? 

Gadis itu berpegangan pada pagar, mengatakan semua itu sambil melihat gedung sekolah 
di seberang kami. Saya terkejut. 

"------Bagaimana kamu tahu tentang itu?" 

Aku mengeluarkan teriakan yang bahkan mengejutkan diriku sendiri. Dia berbalik untuk 
menatapku dengan ekspresi kaget di wajahnya. 

"Yah, kelas kita ada di sisi lantai tiga ini, jadi lab komputer bisa terlihat dari sana. Selain itu, 
Fujishima-kun selalu duduk di samping jendela." 

saya ketahuan. Warna mengering dari wajahku. Berapa banyak yang diketahui gadis ini? 
Dia tidak tahu bahwa saya menggambar gambar nakal di komputer, bukan? Tunggu, bukan 
itu poin utamanya... 

"Mengapa kamu tahu namaku?" 

Dia mengangkat tangannya seperti pelempar baseball yang bersiap-siap untuk melempar 
bola. Sepertinya pertanyaanku mengejutkannya. 

"Apakah kamu tidak ingat aku? Kita bahkan berada di kelas yang sama!" 

"Hah?" 

Saya mulai cemas. Sejak saya pindah ke sekolah ini, saya praktis menghindari semua 
kontak dengan orang lain, itulah sebabnya saya tidak dapat mengingat nama teman sekelas 
saya. 

"Akulah yang memberitahumu di mana letak kantin dan juga mengumpulkan informasi 
Sejarah Dunia untukmu. Bahkan saat kamu berganti pakaian selama pelajaran olahraga, 
aku telah membantumu!" 

"Tu-Tunggu sebentar!" 
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"Komentar terakhir itu hanya lelucon~" 

Aduh, gadis ini... 

"Meskipun saya berpikir bahwa Anda mungkin telah melupakan saya, saya tidak benar-
benar percaya bahwa itu benar ....." 

Melihat gadis dengan air mata berlinang di matanya, aku merasa agak bersalah. 

"Namaku Ayaka Shinozaki, dan aku duduk tepat di sampingmu di kelas. Bagaimana Anda 
bisa melupakan saya bahkan seperti ini? 

"Maafkan saya..." 

"Fujishima-kun, kamu tidak berpikir bahwa kamu adalah bagian dari kelas 1-4, kan? Anda 
bahkan membolos sekolah selama festival sekolah. 

Tapi festival sekolah diadakan seminggu setelah aku pindah, jadi aku tidak punya pilihan 
selain melewatkannya! 

"Dan kamu bahkan tidak memakai lencana kelas. Jarang sekolah menengah negeri memiliki 
lencana kelas, jadi sayang sekali jika kamu tidak memakainya!" 

Saya tidak berpikir itu sangat disayangkan, jadi saya berbohong padanya: "Saya 
kehilangannya." 

"Kalau begitu aku akan meminjamkanmu milikku, aku punya beberapa cadangan di 
rumah." Kata Ayaka sambil melepas lencana kelasnya dari seragam pelautnya. 

"Hah? Tidak, benar-benar tidak perlu." 

"Serius, jangan bergerak." 

Dia menangkap saya dari belakang ketika saya mencoba melarikan diri. Aku hanya bisa 
membeku dan menghentikan napasku sejenak. Dia memindahkan tangannya ke bagian 
depan blazerku dan memasang lencana kelas di kerah blazerku. Melihat ini dari sudut lain, 
bukankah dia terlihat memelukku dari belakang? Tidak, tunggu, aku harus tenang. 

Setelah waktu yang terasa sangat lama, kehangatan tubuhnya akhirnya menghilang dari 
punggungku. 

"Hm, itu lebih baik." 

Dia membalikkan tubuhku dan mengangguk dengan ekspresi puas di wajahnya. Dengan 
perasaan yang rumit, aku menurunkan pandanganku dan menatap lencana biru dan hijau 
itu. Seolah-olah benda asing muncul di leherku. Mengapa dia membantu saya sejauh ini? 
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Saya melihat banyak orang lain yang merawat siswa pindahan dengan sangat baik, tetapi 
ini adalah pertama kalinya saya melihat seseorang yang sangat membantu . 

"Adalah persyaratan dari peraturan sekolah bahwa seseorang harus memakai lencana 
kelas, jadi jangan kau lepas." 

"Mengapa sekolah di Tokyo memiliki begitu banyak aturan aneh....." 

Sebenarnya, bukankah salahku karena merasa bahwa Tokyo adalah tempat yang sangat 
bebas? Salah satu dari banyak aturan yang mengganggu adalah bahwa siswa harus 
bergabung setidaknya satu klub. Itu semua karena peraturan-peraturan ini sehingga saya 
mendapat masalah seperti ini. 

"Jika bukan karena peraturan sekolah, kamu mungkin sudah berada di Klub Pulang-Pulang, 
bukan?" 

Jadi? Terus? 

"Tapi bukankah Klub Komputer akan dibubarkan tahun depan?" 

"......Hah?" 

"Soalnya, Tahun Ketiga akan segera lulus. Saya mendengar bahwa mereka akan menghapus 
klub yang memiliki kurang dari dua anggota ketika mereka memutuskan anggaran klub 
April mendatang." 

Ini adalah pertama kalinya saya mendengar tentang masalah yang begitu penting. Aku 
memikirkan wajah penasihat Klub Komputer yang pucat dan berbentuk tomat. Orang itu 
ingin membiarkan Klub Komputer tutup tanpa berkata apa-apa, ya? Tidak heran kegiatan 
klub saya begitu santai. 

"Seperti yang saya katakan..." 

Ayaka tiba-tiba meninggikan suaranya, mengejutkanku untuk mundur setengah langkah. 

"Aku punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Jika Anda menerima kondisi saya ..... 
"Ekspresinya adalah orang yang membuat resolusi yang kuat. "Saya setuju untuk 
bergabung dengan Klub Komputer!" 

"......Kondisi?" 

"Sebenarnya, aku juga satu-satunya anggota yang tersisa di Klub Berkebun." 

Ayaka, yang memiliki ekspresi kemenangan di wajahnya karena suatu alasan, meletakkan 
ban lengan di lengan kirinya di telapak tanganku. Klub Berkebun? Bukan Komite 
Berkebun? 
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"Komite sudah ditutup sejak lama. Saya menemukan ini tergeletak di lemari. Bukankah itu 
keren?" 

"Tidak semuanya." 

"Mengapa kamu selalu mengatakan hal-hal seperti itu!" 

Seluruh wajahnya memerah. Mengapa Anda harus begitu gelisah, saya tidak mengerti sama 
sekali. 

"Klub kecil harus saling membantu, bukan begitu?" 

* 

Pada akhirnya, aku mengalah pada ancaman Ayaka dan menerima kondisinya. Kami pergi 
ke ruang staf untuk menyerahkan formulir aplikasi kami, dan semuanya seharusnya 
berakhir begitu saja. Menyadari bahwa aku tidak bisa tinggal di rooftop sendirian lagi, aku 
hanya bisa menemukan tempat lain untuk menghabiskan waktu sepulang sekolah. Dalam 
perjalanan pulang, saya berpikir: Apakah perpustakaan lebih baik atau toilet khusus guru 
lebih baik? 

Namun, Ayaka berjalan melewati mejaku sepulang sekolah. 

"Aku akan meminjam kunci atap, jadi kamu bisa mendapatkan alat berkebun dulu! Anda 
tahu di mana mereka berada, bukan? Anda dapat menemukannya di lemari dengan tulisan 
"Komite Berkebun" di atasnya." 

Tatapan teman-teman sekelasku melayang di antara aku dan Ayaka, yang sibuk 
membereskan buku-bukuku. 

"Apakah aku bukan hanya anggota hantu?" Saya mulai berkata. 

".....Anggota hantu?" Dengan wajah pucat, Ayaka berbalik dan menutup mulutnya. "I-Itu 
benar, aku sangat menyesal. A-Aku terlalu bersemangat, dan itu membingungkanku untuk 
sesaat." 

Sepertinya air mata bisa keluar dari matanya kapan saja. Tatapan teman sekelasku 
menembusku, seolah-olah akulah yang membuat Ayaka menangis...... Tidak, akulah yang 
membuatnya menangis. Bagaimanapun, situasi ini sangat mengerikan. 

"Erm, eh, tunggu sebentar!" 

"Fujishima-kun, kamu sibuk dengan aktivitasmu di Klub Komputer kan? Aku benar-benar 
minta maaf karena mengganggumu." 

"O-Tentu saja tidak------" 
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"Apakah kamu tidak akan segera menyelesaikan gambar gadis di komputer? Kamu hanya 
belum menambahkan gaunnya, kan?" 

"UWAAAAAAHHHHH!" 

Aku buru-buru menutup mulut Ayaka. 

"Baiklah baiklah! Saya mendapatkannya. Aku akan membantumu kalau begitu." 

"...... Betulkah?" Air mata menghilang dari wajahnya dalam sekejap. "Terima kasih banyak!" 

Dia menjulurkan lidahnya, seolah-olah itu hanya lelucon barusan. Arrggh, gadis ini... 

"Aya-chan, ada anggota baru di klubmu?" 

Seorang teman sekelas wanita bertanya sambil menatapku curiga. 

"Oh ya. Itu sebabnya kami memiliki lebih banyak tenaga kuda sekarang. Anda bisa 
menanyakan apa saja tentang tumbuhan!" 

Teman sekelasku bertukar pandang. 

"Oh ya!" seorang teman sekelas laki-laki mengangkat tangannya. "Ada banyak jamur di 
wastafel kamar mandi, tolong pikirkan sesuatu untuk membantu." 

"Cetakan bahkan bukan tanaman!" seru Ayaka. 

"Tidak, itu harus dihitung sebagai tanaman, bukan?" "Membedakan organisme dengan 
hewan atau tumbuhan sudah ketinggalan zaman!" "Bukankah yang ada di kamar kecil 
berlumut?" "Lichen jelas bukan tumbuhan!" "Yang ada di Klub Biologi, tutup mulut." "Tapi 
itu tumbuh sangat cepat." "Terlihat seperti wajah seseorang." "Dengan serius?" 

Orang-orang mulai mendiskusikan topik itu dengan penuh semangat. Apa yang salah 
dengan kelas ini? Setelah sekitar dua puluh menit berdiskusi, Ayaka akhirnya mendapatkan 
semprotan jamur untuk membersihkannya. Aku buru-buru menghentikan Ayaka, yang 
hendak berlari ke kamar kecil pria. 

"......Izinkan saya!" 

Teman-teman sekelas saya mungkin merasa kasihan kepada saya karena harus 
membersihkan jamur yang telah menyebar di seluruh dinding. Beberapa dari mereka 
datang untuk membantu saya. Kamar kecil segera berbau bau klorin yang menyengat. 

"Fujishima, sulit bagimu......" 

Mereka mulai mengasihani saya. 

"Tentu saja, Shinozaki juga tidak buruk." "Bukan orang jahat." "Ya." 
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Aku mengangguk lelah sambil menggosok dinding dengan kuat dengan spons. 

Saya tiba-tiba menyadari bahwa ini adalah pertama kalinya teman sekelas saya memanggil 
saya dengan nama saya. Meski begitu, saya hanya tergagap, bahkan tidak bisa 
menjawabnya dengan benar. 

* 

"Mari kita mengadakan pesta penyambutan! Perlakuanku!" 

Katanya malam itu saat kami membawa tanaman anggrek di dalam ruangan. 

"Aku bekerja paruh waktu di toko ramen, jadi aku bisa memberimu diskon." 

Saya berpikir: Betapa jarang gadis SMA bekerja paruh waktu. 

"Karena saya sering ke sana, akhirnya saya menjadi pekerja paruh waktu. Ada banyak 
pelanggan yang menarik juga. Apakah kamu ingin pergi denganku?" 

"Mengapa--" 

Berpikir bahwa aku harus melihat wajah penuh air mata Ayaka jika aku menolaknya, aku 
mengangguk dengan enggan. Setelah menyimpan peralatan di lemari dan mengembalikan 
kunci ke kantor staf, aku berjalan keluar dari pintu masuk sekolah bersamanya. 

Setelah mengetahui bahwa saya bahkan belum melewati Jalan Tol Shuto, dia tercengang. 

"Tapi bukankah kamu tinggal di dekat sini?" 

"Yah, aku baru saja pindah ke sini, dan ada banyak orang di stasiun, jadi aku tidak terlalu 
ingin pergi. Lagipula, aku bahkan tidak punya alasan untuk pergi ke sana." 

"Bukankah kamu biasanya pergi ke toko buku atau toko kaset?" 

Aku mengangguk. Biasanya, saya hanya akan membeli buku atau kaset yang saya inginkan 
secara online, karena saya mungkin tidak menemukan barang yang saya inginkan 
meskipun toko sebenarnya besar. 

"Apakah begitu? Tapi toko yang baru saja saya sebutkan sangat jauh dari stasiun. 
Ramennya tidak begitu enak, tapi es krimnya sangat enak, jadi masih sangat terkenal." 

"Kalau begitu mulailah saja toko es krim..." 

"Cobalah untuk tidak mengatakan itu pada Min-san, atau kamu akan mendapatkan ramen 
yang disajikan dengan es krim." 

Min-san mungkin adalah pemilik toko ramen. Apakah dia orang Cina? 
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Ayaka berjalan sedikit lebih cepat dariku. Melihatnya dengan gembira berjingkrak-
jingkrak, saya sangat bingung. Di mana salahnya? Bagaimana hasilnya seperti ini? Kenapa 
dia begitu baik padaku? 

Ketika kami sedang menyeberangi jembatan, sebuah truk pengiriman besar lewat, 
menyemprotkan debu ke arah kami. Setelah memasuki jalanan, kami berjalan melewati 
jembatan Shuto Expressway dan menuju stasiun. Kemudian, kami mengikuti orang banyak 
dan masuk ke sisi selatan underpass dan keluar melalui sisi timur. 

Kami berjalan kembali ke permukaan ke arah rel kereta api. Setelah kami melewati tenda 
gelandangan di sebuah taman, kami menemukan toko ramen di gang gelap yang tidak 
terjangkau oleh lampu jalan. Di lantai pertama gedung yang memiliki toko dan penginapan, 
hanya papan bertuliskan 'Hanamaru Ramen' yang memiliki lampu. Para pelanggan yang 
berkumpul di sekitar toko tampak seperti serangga yang tertarik pada pembasmi serangga. 

Bagian dalam kedai ramen itu sangat sempit. Sebagian besar ruang di toko digunakan oleh 
dapur, sementara hanya ada lima meja di toko. Pelanggan lain hanya bisa makan di luar di 
kursi baja. Bahkan ada beberapa pelanggan yang duduk di atas peti bir yang dibalik, 
memakan ramen mereka sambil memegang mangkuk. 

"Kamu bisa duduk di mana pun kamu suka." 

Setelah mengatakan itu, dia memasuki toko. Meskipun dia menyuruh saya duduk di mana 
pun saya suka, masalahnya adalah kursi dan peti bir sudah terisi penuh. 

Saya melihat seorang pria duduk di tangga darurat antara gedung dan gedung lain yang 
baru saja dimasuki Ayaka, terletak di dekat pintu masuk dapur. Di bawah tangga, ada 
tumpukan ban bekas, tangki bensin kecil, dan beberapa kardus penuh noda. 

Ketika dia mengangkat kepalanya, aku hanya bisa mundur selangkah. Pria itu berusia 
sekitar dua puluh tahun dan berkulit gelap. Saat itu sudah November, tapi dia hanya 
mengenakan T-shirt, benar-benar memamerkan otot bisepnya yang menonjol. Pada saat 
dia menatapku, aku bahkan berpikir bahwa aku akan terbunuh. 

"Apakah kamu siswa SMA M?" 

"Nonono, aku masih SMP. Apa aku terlihat seperti anak SMA?" Aku berbohong tanpa alasan 
sama sekali. Dia meletakkan mangkuknya dan berkata: 

"Betulkah? Ada seorang guru yang mengajar Matematika, Fukumoto-sensei. Apakah dia 
masih memiliki rambut yang tersisa?" 

"Tidak, banyak rambutnya yang rontok o......AHHH!" 

Dia mendekatiku dan menjentikkan dahiku. Rasa sakit itu membuatku merasa seolah-olah 
ada lubang di dahiku. 
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"...... Uuuuuu...... Kau terlalu hina. Karena kamu sudah lulus dari sekolah kami, kenapa kamu 
tidak mengatakannya sejak awal!" Saya sendiri tidak mengerti mengapa saya merasa dia 
hina (Terlihat jelas dari seragam sekolah saya bahwa saya dari SMA M, itu masalah saya 
untuk berbohong). Aku menutupi dahiku yang sakit dan berjongkok sambil mengerang. 
Pada saat itu, sebuah suara terdengar di belakangku: 

"Dia tidak lulus. Orang ini dikeluarkan dari sekolah: putus sekolah. Ini, makan ini." 

Ketika saya menoleh, saya melihat seorang wanita muda dengan rompi abu-abu tanpa 
lengan berdiri di belakang saya. Rambutnya diikat ke belakang menjadi ekor kuda, dan kau 
bisa melihat sarashi putih[2] di sekitar dadanya. Dia tampak seperti seorang buruh. Hanya 
karena celemek hitam dengan tulisan 'Hanamaru' berwarna putih, aku menyadari bahwa 
dia berasal dari toko. Apakah itu berarti dia adalah Min-san? Jadi dia seorang wanita! 

Benda yang Min-san masukkan ke tanganku adalah cangkir kertas berisi es krim. 

"Tuan, saya sudah memberi tahu Anda berkali-kali, saya tidak diusir. Saya keluar sendiri." 

"Katakan itu setelah kamu membersihkan tab, kamu gelandangan." 

"Bayi juga menganggur saat mereka lahir! Hanya saja mereka ternoda di bak mandi besar 
yang disebut kehidupan setelah itu!" 

Itu akan menjadi tidak berwarna, bukan menganggur.[3] Tapi Min-san sepertinya tidak 
ingin membalasnya, melainkan berbalik dan kembali ke dapur yang dipenuhi asap putih. 
Saya memegang cangkir kertas dengan es krim dan hanya berdiri di sana dalam keadaan 
linglung selama beberapa waktu. 

"Hei kamu yang disana!" orang yang dikeluarkan dari sekolah menelepon saya. Segera 
setelah saya berbalik, saya buru-buru menutupi dahi saya. 

"Untuk apa kamu begitu gugup! Jadi kamu di tahun pertama sekarang, ya?" Katanya sambil 
melihat lencana kelasku. "Berapa banyak kegagalan yang kamu dapatkan dalam ujianmu?" 

"Hah?" 

Kenapa kau menanyakan hal seperti ini padaku? 

"Fujishima-kun, jangan terlalu lama mengobrol dengan Tetsu-senpai, nanti kamu kena 
virus NEET!" 

Ayaka, yang mengenakan celemek hitam di atas seragam sekolahnya, berkata sambil 
berjalan keluar dari dapur dengan nampan penuh mangkuk. Pria berkulit gelap ------ Tetsu-
senpai menggertakkan giginya, tapi hanya berpura-pura mengibaskan dahi Ayaka. Ini 
hanyalah perlakuan istimewa biasa! Ayaka menjulurkan lidahnya, dan mulai melayani 
pelanggan di luar toko. 
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"Oh, jawab saja aku! Wajahmu seperti orang yang banyak gagal sejak tahun pertama." 

Meskipun saya pikir dia adalah orang yang sibuk, apa yang dia katakan tetaplah kebenaran. 
Saya hanya bisa menjawab dengan suara kecil: "Saya perlu mengulang Sejarah Bahasa 
Inggris dan Jepang saya." Tetsu-senpai menangkap lenganku sambil berseri-seri, dengan 
paksa menyeretku ke tangki bensin dan membuatku duduk. 

"Sebenarnya, kursi di sini khusus untuk NEET. Kamu memiliki potensi untuk menjadi 
NEET, jadi jika kamu keluar, silakan datang ke sini! Kami akan selalu menyambut Anda." 

"Tidak, tolong jangan berharap itu dariku." Kita? Apakah ada orang lain yang bersamanya? 

"Mengapa? Saya bisa mulai dari mengajari Anda cara memilih mesin pachinko! Juga, saya 
mengenal beberapa karyawan dengan cukup baik, jadi saya tahu mana yang memiliki 
frekuensi paling tinggi untuk mendapatkan jackpot!" 

Ketika saya melihat lebih dekat, saya melihat beberapa majalah tentang judi pachinko 
disimpan di saku belakang Tetsu-senpai. Wah, jadi orang ini adalah pemain pachinko 
profesional. Sungguh orang yang tidak berguna. Aku mengalihkan pandanganku, dan mulai 
memakan es krim menggunakan sendok kayu. Berjemur di bawah sinar matahari sore di 
penghujung musim gugur ini dan menikmati aroma kuah ramen yang nikmat sambil 
menyantap es krim memang luar biasa nikmat. 

Orang kedua dari 'kami' yang dibicarakan Tetsu-senpai muncul saat aku sedang makan mie 
babi panggang. Dia tiba-tiba menempelkan benda keras ke bagian belakang kepalaku dan 
berkata: "Jangan bergerak. Buang senjatamu, angkat tangan, nyatakan nama dan unitmu." 
Aku hampir memuntahkan daging babi panggang dari mulutku. 

"Erm...... Err...... Tapi......" Jika aku mengangkat tanganku, babi panggang itu akan jatuh! 

"Mayor, kamu sangat lambat. Berhentilah melakukan hal-hal bodoh dan duduklah." 

Kata Tetsu-senpai sambil mengaduk es krim rasa vanila dan saus karamelnya. 

"Tapi dia duduk di kursiku! Siapa orang ini?" 

"Narumi. Dia berada di klub yang sama dengan Ayaka." 

"Hiro-san bilang dia datang nanti juga, kalau begitu tidak akan ada cukup kursi." 

"Hiro bisa saja duduk di paha Narumi." 

"Oh begitu." 

Apa maksudmu kamu melihat? 
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Pria bernama Mayor lalu masuk ke bidang penglihatan saya. Dia mengenakan pakaian 
olahraga penyamaran berwarna hijau tua dan kopi, helm yang terlihat kokoh, dan sepasang 
kacamata hitam berbentuk seperti kacamata. Dia agak kurus dan kulitnya berwarna merah 
muda yang indah milik siswa sekolah dasar. Dia benar-benar terlihat seusiaku. Sambil 
menyimpan pistol model (Yah, saya pikir itu mungkin pistol model, tapi bagaimana jika itu 
pistol sungguhan?) ke dalam ransel khakinya, dia menatap saya dan berkata: 

"Tapi bukankah orang ini anak sekolah menengah? Dia tidak cocok dengan deskripsi 
NEET." 

"Jangan khawatir, dia adalah kouhai-ku. Dia akan menjadi NEET yang hebat setelah satu 
atau dua tahun." 

"Aku pasti tidak akan menjadi NEET!" Saya protes dengan tergesa-gesa. Melalui 
kacamatanya, Mayor memelototiku dan duduk di atas kotak kardus. 

"Di era ini ketika ada sekitar satu miliar NEET di negara kita, NEET yang menunggu seperti 
Anda diperlukan, bukan? Masa depan negara kita pasti gelap." 

"......sedang menunggu?" 

Dengan bingung, saya bertanya kepadanya apa yang dia maksud dengan itu. Mayor 
menunjuk ke arahku dan mulai mengoceh dengan antusias: 

"Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu bagaimana NEET didefinisikan? Istilah 'NEET' 
awalnya digunakan pada orang-orang yang berusia antara 16 dan 18 tahun dan tidak 
dalam pendidikan atau pekerjaan. Ketika kata itu datang ke Jepang dari Inggris, artinya 
berubah menjadi orang dari 15 menjadi 34. Karena banyak tipe muncul setelah itu, mereka 
bahkan diklasifikasikan menjadi tipe aktif dan tipe pasif, tipe tiba-tiba, tipe tertantang, 
manusia gua tipe dan tipe ragu-ragu. Selain itu, ada juga beberapa upaya untuk 
mengklasifikasikannya menggunakan koordinasi tiga dimensi untuk membaginya menjadi 
delapan kuadran, tetapi itu sebenarnya hanyalah klasifikasi yang tidak berarti bagi saya." 

"Mukai-san, maaf sudah menunggu." 

Ayaka menghidangkan Ramen rasa asin untuk Mayor. Sepertinya Mukai adalah nama asli 
Mayor. 

"Maafkan aku, Fujishima-kun, akan ada lebih sedikit pelanggan setelah beberapa saat." 

Saya mencoba memberi Ayaka sinyal 'cari alasan untuk meninggalkan kursi ini', tetapi dia 
tidak mengerti. Mayor menyeruput sup dan melanjutkan: 

"NEET awalnya hanyalah penyakit ketergantungan budaya, dan hanya akan muncul di 
negara makmur seperti negara kita. Kita harus lebih bangga dengan NEET! Cintai negara 
yang berusaha menghasilkan NEET, untuk perdamaian dunia, kita harus berdiri! Kita harus 
menemukan lebih banyak elit yang tidak menunggu NEET, belajar dari satu sama lain, 
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membentuk Partai Jepang baru, dan dengan berani menantang kejahatan! Tumbuh, NEET! 
Tumbuh seperti nyala api! NEET!" 

"Sangat berisik! Diam saja dan makan miemu!" 

Ledakan marah Min-san bergema dari dapur, dan wajan kecil terbang keluar dari dapur 
segera setelah itu, mendarat di kepala Mayor. 

"Hah? Ada apa dengan pria itu?" 

Suara laki-laki terdengar di gang, dan siluet tinggi muncul di ujung gang. 

Seorang pria muda dengan berani mengenakan mantel berwarna cerah dengan jeans khaki 
berdiri di ujung gang. Pekerjaannya adalah sebuah misteri, tetapi dia memancarkan aura 
seorang profesional. Auranya berbeda dengan yang dimiliki Tetsu-senpai, tapi mereka 
memiliki cara yang sama. Pria itu mendekat, hampir membuatku jatuh dari tangki bensin. 

"Dia teman Ayaka. Lihat, dia dari SMA M." Kata Tetsu-senpai. "Oh? Oh------" Pria itu 
menepuk pundakku dan berkata: 

"Dulu Tetsu juga memakai seragam ini!" 

Dia melirik pintu belakang dapur yang sempit dan duduk di samping Tetsu-senpai. Saya 
mulai bingung. Bukankah kursi di sini hanya untuk NEET? 

"Hai salam kenal. Ini kartu Saya." Dia mengeluarkan selembar kartu dari sakunya dan 
menyerahkannya kepadaku. Dia adalah orang yang bekerja! Sambil berpikir demikian, saya 
mengambil kartu itu, di kartu itu tercetak: 

'NEET -- Hiroaki Kuwabara' 

...... Hah? Saya hampir pingsan saat itu. 

Untuk menegaskan kembali dunia tempat saya tinggal, saya menarik napas dalam-dalam 
dan melihat sekeliling saya. Tetsu-senpai sedang makan es krim, Mayor sedang makan 
ramen rasa asin. Ayaka sedang sibuk mencuci mangkuk di dapur berasap, Min-san 
mengadakan battle royale dengan api. Melihat langit malam di musim gugur ini, satu-
satunya orang yang menemukan sesuatu yang salah adalah aku. 

"Apakah ...... Apakah pekerjaanmu NEET?" 

tanyaku hati-hati. Hiro-san menunjukkan senyuman yang layak untuk iklan pasta gigi 
sambil berkata: 

"Apa yang sedang Anda bicarakan? NEET bukanlah pekerjaan!" 
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Ya, itu benar. Saat aku hendak mengangguk, komentar Hiro-san berikutnya benar-benar 
membuatku hancur. 

"Menjadi NEET adalah gaya hidup." 

Dia benar-benar mengatakan bahwa itu adalah gaya hidup? Saya hampir menangis. Hiro-
san, dengan mata menyipit sambil mendorong rambutnya ke belakang, sangat tampan. Ada 
apa dengan orang-orang ini? 

"Apakah kamu membuat kartu ini sebelum ini, Hiro?" 

"Yah, cukup nyaman saat menggoda. Orang-orang selalu tertawa saat melihatnya." 

"Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa kamu akan membuat pacarmu marah 
seperti ini, dan bahwa kamu tidak boleh terlalu sering menggoda orang lain?" 

"Ah, aku sudah putus dengannya. Saya sekarang tinggal di rumah seorang wanita yang 
bekerja di klub malam. Memperjelas bahwa saya menganggur sejak awal membuat hidup 
saya jauh lebih mudah!" 

Jadi Hiro-san adalah seorang gigolo! Yah, dia mengatakan bahwa itu adalah gaya hidup. 

Saya mendengarkan percakapan mereka di sela-sela sambil minum sup ramen, tapi saya 
tidak terlalu memperhatikan rasanya. Dari percakapan mereka, saya menyimpulkan bahwa 
mereka berusia sekitar 18 hingga 19 tahun, dan seharusnya menjadi remaja yang memiliki 
masa depan cerah. 

Samar-samar aku berpikir dalam hati: apakah kata-kata Tetsu-senpai bahwa aku akan 
menjadi seperti itu akan segera menjadi kenyataan? Saya hanya bisa berharap bahwa ini 
tidak akan menjadi kenyataan. 

Setelah kami selesai makan ramen, dan sedang menikmati es krim (Tetsu-senpai sudah 
makan sedetik), musik rock yang sangat bising tiba-tiba menggelegar di ruang sempit ini. 
Itu adalah 'Buldog Colorado[4] . Ketiganya langsung meloncat, mengeluarkan ponsel 
mereka yang hampir bersamaan memainkan nada dering yang sama. 

Tetsu-senpai mengangkat telepon terlebih dahulu, lalu telepon Mayor dan Hiro-san 
langsung berhenti berdering. Ekspresi yang sangat mirip dengan penyesalan muncul di 
wajah mereka. 

"Min-san, Alice punya pesanan untukmu! Ramen bawang, tanpa ramen, babi panggang dan 
telur." 

Bukankah itu berarti hanya ada daun bawang yang tersisa? Saya berpikir sendiri. Setelah 
tiga menit, mangkuk yang diambil Min-san terlihat seperti hanya ada daun bawang dan 
sup. 
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"Katakan ini padanya dengan jelas, kami menjual ramen." Min-san berkata dengan ekspresi 
masam di wajahnya. 

Daun bawang yang mengambang di sup tampak seperti pulau di lautan sup. Tetsu-senpai, 
Mayor dan Hiro-san saling berpandangan. 

"Masalahnya adalah, siapa yang akan membawanya?" kata Tetsu-senpai. 

"Apakah Alice terlihat sedang dalam suasana hati yang buruk?" tanya Hiro-san. 

"Pastinya." 

"Apakah kalian membawanya ke dia?" saya mengajukan pertanyaan ini adalah tanda 
malapetaka. Tetsu-senpai mengangguk, lalu menampar tempurung lututnya. 

"Karena ada empat orang di sini, mari kita putuskan dengan permainan Jalur Yamanote[5] , 
yang kalah mengirimkannya." 

Empat orang? 

"Jadi apa topiknya?" 

"Kalau begitu, mari kita gunakan "Brosur yang biasa ditemukan di agen tenaga kerja". 

"Oke, tapi hanya ada satu kesempatan ketika kamu tidak bisa menjawab." 

"Tu-Tunggu sebentar, apakah kamu menghitung saya?" 

"Oke, mari kita mulai dari saya. 'Panduan untuk Asuransi Buruh'." 

"'Mencari Impian Anda dari Tiga Puluh Dua'." 

"'Temukan Bakat Anda dalam Dua Menit'." 

"Ah, eh, erm......" 

"Narumi, itu kekalahan pertamamu. 'Bagaimana Mengundurkan Diri dengan Baik'." 

"'Memulai Bisnis Anda Dari Komputer'!" 

"'Panduan Memadukan di Tempat Kerja Baru Anda'." 

"...... Bagaimana mungkin aku tahu semua itu!" 

"Ah, kamu marah ya? Narumi, selama kamu seorang NEET, kamu harus tahu tentang ini! 
Pergi ke agen tenaga kerja tetapi kembali tanpa melakukan apa-apa, ini adalah jalan yang 
harus kita semua ambil." 
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Tidak, masalahnya adalah aku bukan NEET. 

"Jika kamu kalah, kamu harus mengakuinya, pecundang." 

"Jangan pedulikan, Narumi, tidak memalukan jika kamu tidak tahu tentang ini." 

"Yah, tentu saja! Jangan menghiburku!" 

"Tapi kamu masih harus mengirim ramen!" 

Tidak dapat membalas, begitulah cara saya jatuh ke dalam perangkap mereka. 

Tempat saya seharusnya mengirim ramen berada di gedung yang sama dengan toko ramen, 
tetapi di lantai tiga, kamar 308. Seperti yang mereka katakan: "Kamu akan tahu kapan 
kamu pergi." Ada papan nama besar di pintu. 

'Agen Detektif NEET' 

Kata-kata itu ditulis dengan tulisan tangan yang agak lucu, dan ada deretan kata bahasa 
Inggris yang membingungkan. 

Itu satu-satunya hal NEET yang harus dilakukan 

Pikiranku sudah mati rasa setelah kejadian yang aku lalui hari ini, jadi aku tidak akan 
terkejut bahkan jika aku melihat NEET menjadi detektif. Saya menggunakan sudut nampan 
yang berisi ramen untuk menekan bel listrik, dan kamera samping yang dimodifikasi 
menjadi bel listrik berkedip biru. Menurut Tetsu-senpai, itu adalah tanda 'Masuk'. 

Setelah membuka pintu, saya melihat bahwa itu adalah kamar tunggal yang panjang. 
Karena AC-nya kuat, bahkan lebih dingin daripada di luar. Berjalan melewati lemari es, 
dapur, dan mesin cuci di koridor, sebuah ruangan sempit bisa terlihat. Karena tidak ada 
partisi di dalam ruangan, rak komputer dapat dilihat bahkan dari pintu masuk, sementara 
monitor yang tak terhitung memenuhi dinding ruangan. 

"Ramenmu ada di sini......" 

"Silakan masuk." 

Suara seorang gadis muda terdengar dari dalam ruangan. 

Sambil memegang nampan, aku masuk ke kamar. Ruangan ini benar-benar sesuatu. Tiga 
sisi dinding ditutupi dengan mesin yang tidak dikenal, monitor plasma cair dan kabel 
listrik, sedangkan ruang kecil yang tersisa ------ lantai di tengah ruangan, diisi dengan 
kasur. Seolah-olah dia dikubur dalam boneka, siluet mengenakan piyama berbalik. 
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Dia tampak seperti boneka. Dia memiliki wajah kecil, sepasang mata besar yang kontras 
dengan wajahnya, kulit putih luar biasa, tungkai kurus, rambut halus tergerai di seprai, dan 
mengenakan piyama biru pucat dengan gambar kartun beruang di atasnya. Aku memegang 
nampan dan menatap gadis itu. 

Gadis itu menggeser meja yang ada keyboardnya, dan menarik ke tempat tidurnya meja 
panjang lain yang persis seperti meja kecil yang digunakan dengan kasur di rumah sakit. 

"Untuk apa kau berdiri di sana? Saya memesan ramen daun bawang. Saya tidak ingat 
memesan ornamen berbentuk siswa sekolah menengah." 

"Ah, um...... Di mana aku harus meletakkan ramennya?" 

"Karena kamu berdiri sangat jauh, apakah menurutmu lenganku sepertinya cukup panjang 
sehingga aku bisa mengambil mangkuk dari tanganmu?" 

Saya dimarahi olehnya. Tapi saya bahkan tidak merasa marah atau terkejut lagi. Aku 
meletakkan nampan di atas meja di depan gadis itu. Dia mengambil sumpit sekali pakai, 
melihatnya sebentar dan menarik napas dalam-dalam. Wajah kecilnya penuh tekad 
sementara tangan yang memegang ujung sumpit memberikan tekanan padanya. Tapi saat 
sumpit diseret menjadi bentuk '人', sumpit itu hanya bergetar tapi tidak terpisah. Seberapa 

kecil kekuatan yang dimiliki gadis ini? 

"...... Apakah kamu ingin aku membantumu?" 

Gadis cantik yang mengenakan piyama itu tampak memelototiku. 

"Sepertinya kamu adalah tipe yang melihat burung lemah yang tidak bisa terbang, 
melemparkannya ke atas dan tenggelam dalam kepuasanmu sendiri setelah itu, bukan? 
Tipe orang seperti ini adalah yang paling tidak berguna dari semuanya. Ketika Anda pergi 
dengan penuh kemenangan, burung itu akan jatuh kembali ke jalan aspal dan mati, tetapi 
Anda bahkan tidak akan mengetahuinya. Menjadi bodoh benar-benar harus memiliki 
batas." 

Itu hanya sepasang sumpit sekali pakai, kenapa aku dimarahi seperti ini? Tapi aku tidak 
membalasnya. Sekali lagi, dia menarik napas dalam-dalam dan menerapkan kekuatan 
untuk memisahkan sumpit. 

Pukulan keras. 

Sumpit di sebelah kanan terbelah menjadi dua. Ini adalah hasil yang paling umum. Dia 
tanpa emosi menatap sebentar sumpit dengan panjang yang tidak sama, dan kemudian 
mulai menangis. Hei, jangan menangis! 

Dia menggunakan punggung tangannya untuk menyeka air matanya, dan mulai memakan 
ramen daun bawang (yang hanya ada daun bawang di dalamnya). Saat saya memikirkan 
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hal ini, dia mulai memelototi saya lagi dan berkata: "Ketertarikan Anda benar-benar di luar 
pemahaman saya. Apakah dengan diam-diam melihat orang makan membuatmu bahagia?" 

"Ah, sangat-maaf." 

Ketika saya hendak keluar dari ruangan, kali ini dia berkata: "Kamu pikir kamu mau 
kemana? Jika Anda pergi, siapa yang akan membuang mangkuk-mangkuk itu? Anda harus 
benar-benar memikirkan hal ini." Aku menggaruk kepalaku, dan tidak punya pilihan lain, 
aku berjongkok di pintu masuk dengan punggung menghadap kasur. 

Sambil mendengarkan gadis yang mengenakan piyama memakan bawang, aku 
merenungkan hal-hal yang terjadi hari ini. Aku di sini hanya karena aku tidak bisa menolak 
permintaan Ayaka...... Lalu, aku menemui banyak hal. Saya sangat lelah. Saat aku hendak 
tertidur, suara gadis itu terdengar lagi. 

"Narumi, aku sudah selesai. Ambilkan minuman untukku dari lemari es." 

Terkejut, aku berbalik menghadap gadis itu. 

"Eh, ya?" 

"Aku berkata, ambilkan aku minuman dari kulkas. Tertidur bahkan di rumah orang lain, 
kamu benar-benar tidak tahu malu." 

Siapa Anda untuk mengatakan itu tentang saya? Tapi tetap saja, saya mengikuti 
instruksinya karena saya tidak punya tenaga untuk membalas. Setelah membuka lemari es, 
saya menemukan isinya penuh dengan kaleng merah berukuran 350ml, dan tidak ada yang 
lain. Saya pikir mereka semua adalah Coke, tetapi sebenarnya mereka semua adalah Dr. 
Pepper . Aku bahkan tidak punya energi untuk mengatakan apa-apa lagi. Gadis itu 
meminum semua Dr. Pepper yang kubawakan untuknya dalam satu tarikan napas, dan 
kebahagiaan terpancar dari wajahnya. Melihat ekspresi itu membuatku merasa bisa 
memaafkan semuanya. 

"Ketika Tuhan menciptakan dunia, karena Dia meminum Dr. Pepper maka Dia beristirahat 
pada hari ketujuh. Jika Dr. Pepper tidak ada, akan ada dua belas hari dalam seminggu, 
bukan tujuh." 

"Apakah begitu?" 

"Narumi, kamu juga harus meminumnya! Saya tidak bisa memberi Anda yang ada di lemari 
es saya, tapi saya bisa memberi tahu Anda di mana Anda bisa mendapatkannya. 

Jadi kau tidak memberikannya padaku? 

"...... Tunggu!" Saat itulah saya menyadari: "Mengapa Anda tahu nama saya?" 
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Apakah saat dia berbicara dengan Tetsu-senpai di telepon? Tidak, pada saat itu Alice baru 
saja memesan ramen daun bawangnya, dan dia menutup telepon tepat setelah dia 
memesan. Tidak ada waktu bagi mereka untuk menyebut namaku. 

"Fujishima Narumi, enam belas tahun, laki-laki, tinggi 164cm, berat 51kg, di kelas 1-4 SMA 
M......" Dia dengan fasih berbicara tentang semua informasi pribadiku ------ alamat, nomor 
telepon, latar belakang pendidikan, dan latar belakang keluarga. Saya terdiam. 

"Ayaka bilang ada anggota klub baru, jadi aku hanya melakukan sedikit investigasi. Ada 
begitu banyak informasi di sekolah Anda, tetapi sangat sedikit tindakan perlindungan, jadi 
lebih baik jika Anda lebih berhati-hati." 

Kehilangan kata-kata, saya melihat dinding yang terbentuk dari komputer. 

"...... Apakah kamu seorang peretas?" 

"Saya bukan peretas." 

Gadis itu tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. 

"Aku seorang detektif NEET." 

Detektif itu berkata, Alice sebagian adalah nama aslinya, dan sebagian lagi adalah nama 
samaran. 

"Yuuko juga bisa dibaca sebagai Alice[6] . Nama Alice diambil dari nama asli James Tiptree 
." 

"Siapa dia?" 

Alice duduk di kasur sambil memeluk lututnya, menatapku seolah-olah dia sedang melihat 
seorang idiot. 

"Dia seorang novelis! Apakah Anda tidak melihat papan nama di pintu? Meskipun saya 
mengubah surat, itu kutipan yang cukup terkenal! Apa kau belum pernah membacanya 
sebelumnya?" 

Aku memiringkan kepalaku, memikirkan kata-kata bahasa Inggris di papan nama. 

"Detektif yang kamu bicarakan...... Bukankah mereka hanya menerima permintaan orang 
lain dan menyelidiki berbagai kasus?" 

"Saya bukan detektif biasa, tapi detektif NEET. Mereka berbeda seperti Chofu dan Den 
Enchofu, ingatlah. Seorang detektif biasa mencari-cari informasi, memantau orang lain, 
semuanya pergi ke sana kemari untuk mencari informasi dan menemukan target mereka. 
Detektif NEET, di sisi lain ...... " 
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Alice membusungkan dadanya, berbalik ke dinding yang dipenuhi mesin dan melambaikan 
tangannya. 

"Tidak perlu keluar kamar bahkan selangkah pun, tapi bisa mencari ke seluruh dunia untuk 
menemukan kebenaran. Kamu mungkin hanya berpikir bahwa aku hanyalah seorang 
hikikomori yang terlalu bergantung pada internet, ya? Kamu tidak perlu berbohong." 

"Erm..... Ya." 

"Hmph, itu karena orang biasa tidak bisa memahami pekerjaan seorang detektif. Seorang 
detektif adalah utusan almarhum, mencari kata-kata yang hilang dari kuburan mereka, 
menyakiti yang hidup demi melindungi kehormatan almarhum, dan mengutuk yang mati 
demi menghibur yang hidup. Itulah mengapa ini adalah pekerjaan yang tidak populer dan 
disalahpahami ...... Apakah ekspresi Anda mempertanyakan mengapa saya, sebagai seorang 
hikkikomori, mengatakan semua ini? 

"Tidak, ekspresiku seharusnya tidak sejelas itu." 

"Betulkah?" 

"Ya." 

"Tapi kau terlihat seperti ingin mengatakan sesuatu. Jangan khawatir, tanyakan saja! 
Karena pekerjaan saya, saya sudah terbiasa dengan pertanyaan yang tidak pernah 
berakhir. Dan aku akan membiarkanmu jatuh dalam keputusasaan dengan sangat cepat." 

...... Putus asa? 

Aku tidak punya banyak hal untuk ditanyakan, hanya saja aku sedikit terkejut dengan 
obrolan tak berujung dari gadis aneh ini, Alice. Tetapi dalam situasi ini, sepertinya saya 
perlu mengajukan pertanyaan. Melihat sekeliling ruangan yang terlihat seperti ruang 
kontrol, saya mengajukan pertanyaan yang paling membingungkan saya. 

"Kamu ...... Apa yang biasanya kamu makan? Apa kau selalu makan makanan itu?" 

Mata bulat Alice menjadi semakin bulat. 

"Masalah sepele ini adalah hal pertama yang kamu pikirkan?" 

"...... Kupikir apa yang kita makan itu sangat penting." 

"Ya kamu benar. Kamu juga orang yang aneh, berbeda dari apa yang dikatakan Ayaka." 

Alice menyipitkan matanya sambil menatapku, seolah-olah dia sedang tersenyum. 

"Untuk mendapatkan nutrisi penting bagi tubuh saya, minum Dr. Pepper sudah cukup. Tapi 
Min-san sangat gigih, jadi terkadang aku makan sayur juga." 
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"Jadi itu sebabnya kamu tidak tumbuh ......" 

"Dari mana datangnya pendapat biasmu bahwa hanya orang tinggi yang baik? Saya dapat 
membuat daftar lima puluh keuntungan menjadi pendek dan kerugian menjadi tinggi, jika 
Anda bersedia berdebat, saya selalu siap menerima tantangan. 

"Tidak, maaf." 

Aku hanya memikirkan tinggi badannya, yang membuatku bergumam sendiri dan 
terdengar. 

"Jadi, apakah kamu bergantung pada Min-san untuk kehidupan sehari-harimu?" 

Alice mengangkat alisnya. 

"Kau benar-benar tidak sopan, kau tahu. Saya sudah mengatakan bahwa saya seorang 
detektif NEET, seorang detektif NEET adalah seorang detektif pekerjaan! Saya memiliki 
penghasilan nyata, dan membayarnya untuk semuanya." 

"Eh, eh, tapi bukankah kamu seorang NEET?" bukankah semua NEET menganggur? 

"Kamu salah memahami NEET dari tingkat dasar. E kedua di NEET adalah Ketenagakerjaan, 
dipekerjakan oleh seseorang. Pekerjaan saya adalah perusahaan pribadi, jadi saya tidak 
bekerja. Bagaimana orang lain memandang itu tergantung." 

Bagaimana orang lain akan melihat. 

"...... Gaya hidup ya?" 

"Dalam kehidupan Hiro, memang begitu. Turgenev mungkin mengatakan menyebutnya 
akhir dari ilusi, Dostoyevsky mungkin menyebutnya neraka, William Somerset Maugham 
mungkin menyebutnya kenyataan, sementara Haruki Murakami mungkin menyebutnya 
sendiri. Saya menggunakan nama lain untuk itu, tapi bagaimanapun itu tidak ada 
hubungannya dengan masalah pendapatan." 

Aku sama sekali tidak tahu apa yang dia bicarakan, tapi fakta bahwa gadis berpiyama itu 
mendapatkan uang dengan menjadi seorang detektif agak sulit dipercaya. Yang 
mengingatkan saya, dia sepertinya akrab dengan penggunaan komputer dan internet. 

"Ekspresimu memberitahuku bahwa kamu tidak percaya padaku. Tidak masalah, pria lain 
akan datang ke sini sebentar lagi untuk meminta penyelidikan saya, Anda mungkin akan 
percaya setelah mendengarnya. 

"...... Hah?" 

Pada saat itu, bel pintu berbunyi seperti yang dia perkirakan. Aku berbalik dan melihat ke 
arah pintu. 
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"Buka pintunya." 

"Saya?" 

"Alangkah baiknya jika agensi menambahkan cara lain untuk menyambut tamu selain 
lampu biru." 

Saat saya berjalan ke pintu masuk untuk membuka pintu, saya membeku karena ada tiga 
pria di luar pintu. Pria muda di tengah mengenakan mantel kulit dan terlihat sedikit lebih 
tua dariku, tapi ekspresinya seperti serigala liar. Di antara dua orang lainnya yang 
mengapit sisi tubuhnya, yang satu adalah pria berotot seperti gunung berbatu, yang lainnya 
tinggi seperti tiang listrik. Keduanya mengenakan hoodie abu-abu yang sama. 

"Siapa lelaki ini? Di mana Alice?" 

kata serigala. Seolah-olah saya tertusuk oleh tatapannya yang tajam, bibir saya bergetar 
dan saya tidak dapat berbicara. Pada saat ini, suara Alice terdengar dari dalam ruangan: 

"Oh, Yondaime, silakan masuk." 

Dua orang di belakang pria yang dipanggil Yondaime berkata: "Kami akan menunggu di 
sini." Dan kemudian saya diseret ke kamar. Setelah pintu ditutup, kedua pria itu 
menghilang dari pandanganku. Pada saat saya menutup pintu, saya merasa seperti 
dipelototi, dan tangan saya yang memegang gagang pintu bergetar. 

"Narumi, ambil sekaleng Dr. Pepper lagi." 

Suara Alice akhirnya melepaskan tanganku dari gagang pintu. 

"Hei, siapa pria itu? Bukankah kita akan membicarakan pekerjaan itu? 

Ketika saya menyerahkan Dr. Pepper kepada Alice, Yondaime yang sedang duduk di 
samping kasur menggunakan dagunya untuk menunjuk ke arah saya, lalu berbalik dan 
berkata kepada saya: "Kamu, keluar sebentar." 

"Eh?" 

Menyuruhku pergi ke luar ruangan untuk berteman baik dengan dua pengawal mirip 
beruang itu, dan menunggumu selesai berdiskusi? Apa yang sedang Anda bicarakan! 

"Yondaime, bayangkan saja ada ornamen berbentuk siswa SMA di sini, santai dan mulai 
diskusi." 

"Hei, Alice, apakah kamu bercanda? Anda harus tahu bahwa ini bukanlah sesuatu yang 
dapat Anda beri tahu kepada orang luar! 
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"Tidak masalah, Narumi hanya asistenku untuk hari ini, aku jamin dia tidak akan 
membicarakan hal ini kepada orang lain." 

Saya bahkan tidak tahu kapan saya menjadi asisten. 

"Itu bukan intinya." 

"Jika kamu begitu ngotot, kenapa kamu tidak berbicara agar orang luar tidak mengerti? 
Pekerjaan Anda memiliki banyak jargon. Jika Anda tidak mau, Anda bisa memberikan 
permintaan itu kepada beberapa orang lain. 

Ekspresi canggung muncul di wajah Yondaime dan dia menggunakan kakinya untuk 
menendang ranjang. Akhirnya, dia menghela nafas dan mulai berbicara. 

Memang, saya tidak dapat memahami apa pun, itu semua adalah sekumpulan kata benda 
dan kata kerja yang tidak diketahui yang tidak dapat Anda pahami. Hal-hal yang hampir 
tidak bisa saya pahami "urus dia saat kita menangkapnya", adalah hal-hal yang benar-
benar tidak ingin saya pahami. 

"Hmm." 

Alice selesai mendengarkan penjelasan Yondaime dan menghabiskan kaleng kedua Dr. 
Pepper. 

"Saya mengerti. Narumi, apakah kamu mengerti apa yang baru saja dia katakan?" 

Aku buru-buru menggelengkan kepala. 

"Apakah begitu? Pada dasarnya, seseorang melakukan perdagangan narkoba yang tidak 
diketahui di belakang punggung Yondaime, jadi dia meminta saya untuk membantu 
mencari tahu tentang cara mereka menangani narkoba." 

"Apa gunanya aku berbicara seperti itu ketika kamu menjelaskannya padanya!" Yondaime 
menjadi marah. Itu cukup bisa dimengerti. Aku merasa agak senang dan berpikir: Hebat, 
akhirnya seseorang akan memberinya pelajaran...... "Ada apa dengan ekspresi bahagia di 
wajahmu itu!" Yondaime mengubah target kemarahannya kepadaku. Saya hanya bisa 
mundur ke koridor dan bersembunyi di balik lemari es. 

"Yah, karena aku sakit kepala parah pagi ini, aku ingin membuat marah orang pertama 
yang datang untuk melampiaskan kekesalanku, siapa pun itu. Meskipun Narumi adalah 
orang pertama yang masuk, tapi entah kenapa dia cukup toleran terhadapnya, dan tidak 
marah sama sekali." 

Jadi dia melakukan semua itu dengan sengaja! 
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"Kebetulan, orang berikutnya adalah kamu, jadi aku melampiaskan kekesalanku padamu, 
jadi jangan pedulikan. Jika saya melakukan kesalahan, Anda akan selalu marah, dan itulah 
mengapa saya sangat menyukai Anda." 

Alice meregangkan kakinya keluar dari selimut dan tersenyum manis. Pada saat ini, saya 
benar-benar kalah (Yondaime mungkin juga demikian). Yondaime memukul-mukul 
selimutnya beberapa saat, mencoba mengatakan sesuatu tapi kemudian berhenti, lalu dia 
berdiri. 

"Jadi, apakah kamu bersedia menerima permintaan itu?" 

"Aku menerimanya, jadi serahkan semuanya padaku!" 

"Aku akan mengirimkan detailnya kepadamu, selamat tinggal." 

Yondaime berjalan ke koridor dan menyeretku keluar dari kulkas. Dia memegang bahu 
kiriku dan menekannya sampai ibu jarinya hampir tenggelam ke dalam tubuhku. 

"Ah, aduh......." 

"Aku sudah mengingat wajahmu, dan akan segera mengetahui alamatmu. Dengarkan baik-
baik, Anda tidak mendengar apa-apa sekarang. Apakah itu jelas?" 

Mata serigala mendekat ke mataku, sementara aku hanya bisa mengangguk sambil 
gemetar. 

"Jawab aku!" 

"Aku ...... aku tidak mendengar apa-apa." 

Yondaime melemparku ke tanah dan berjalan keluar ruangan. 

"Apa kamu baik baik saja?" 

Alice datang dan bertanya saat aku meringkuk di lantai karena kelelahan. Jadi dia bisa 
berjalan? Saya pikir dia menderita penyakit yang menyebabkan dia meninggal jika dia 
meninggalkan tempat tidurnya. 

"Aku hanya merasa sangat lelah." 

Kata-kata itu keluar dari mulutku. Itu akan menjadi perasaan saya tentang apa yang terjadi 
sepanjang hari. 

"Jika aku tidak melakukannya, aku khawatir kamu masih berpikir bahwa aku adalah 
seorang hikikomori yang terlalu bergantung pada internet. Jangan pedulikan itu!" 

"Tidak, aku sudah mengerti dengan jelas." 
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Karena Ayaka, aku melangkah ke dunia yang sulit dipercaya. Pengedar narkoba, detektif, 
dan peretas, aku selalu berharap ini hanya ada di dunia yang tidak kuketahui. 

"Kamu hanya ingin aku memahami pekerjaanmu, jadi kamu mengatakan dengan tidak 
masuk akal bahwa aku asistenmu dan aku bungkam ......" 

"Itu bukan omong kosong. Kamu memang bungkam, aku yakin itu." 

Aku mengangkat kepalaku untuk melihat Alice dan melihat bahwa dia tersenyum. Karena 
ini adalah pertama kalinya kami bertemu, mengapa dia berani mengatakannya? 

"Hei, Narumi. Orang-orang yang bertemu denganku, masing-masing dari mereka akan 
bertanya: 'Apakah kamu benar-benar seorang NEET? Mengapa kamu menjadi NEET?' , dan 
kamu adalah orang pertama yang tidak menanyakan pertanyaan ini kepadaku." 

Menyesuaikan dengan ketinggian mataku, Alice berjongkok. 

"Meskipun itu mungkin karena kamu ceroboh atau tidak peduli, tapi aku --- kami para 
NEET akan sangat bahagia. Daripada mengasihani kita, mengabaikan kita akan lebih baik. 
'Mengapa kita menjadi NEET?', pertanyaan ini seharusnya tidak ditanyakan. Karena hanya 
ada satu alasan -- itu tertulis di halaman buku catatan Tuhan kita: 'Kita rugi saat kita 
bekerja.' Tidak ada alasan lain." 

"...... Buku catatan Tuhan?" 

"Bukankah pernyataan ini sangat tidak bertanggung jawab sehingga bagus?" 

Menempatkan tangan dan dagunya di atas lututnya, Alice berkata sambil tersenyum: 

"Apa arti kata NEET sebenarnya bukanlah 'Seseorang yang tidak tahu bagaimana 
melakukan apapun', dan bukan 'Seseorang yang tidak ingin melakukan apapun'." 

* 

Memegang mangkuk kosong di atas piring sambil berjalan keluar dari Agensi Detektif 
NEET, aku melihat bahwa di luar sudah benar-benar gelap. Cahaya bintang tidak dapat 
dilihat karena tersembunyi oleh cahaya yang menusuk di bumi. Toko ramen di bawah 
menjadi sangat ramai. Tawa dan teriakan marah yang datang dari sana bisa terdengar 
bahkan dari sini. 

Setelah saya berjalan menuruni tangga darurat, saya menemukan Yondaime duduk di kursi 
khusus untuk NEET yang baru saja saya duduki. Tetsu-senpai, Mayor, Hiro-san dan 
Yondaime mengelilingi meja kayu itu, dan terlihat seperti sedang melakukan sesuatu 
bersama. Dering jelas dari suara seperti bel bisa terdengar bahkan dari jauh. 

"Sou-san! Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu hanya bermain selama lima menit!?" 
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Pengawal, Rocky, yang berdiri di belakang Yondaime berteriak marah di telinga Yondaime. 

"Diam, bagaimana aku bisa kembali saat aku kalah beruntun! Tetsu, cepat dan lempar!" 

"Oke, empat lima enam." 

"Mustahil!" 

Seikat besar uang ada di mangkuk. Jadi mereka memainkan permainan dadu. Apakah 
keempat orang ini saling mengenal? 

"Fujishima-kun, Min-san membuat es krim rasa, apakah kamu ingin mencobanya?" 

Ayaka berlari sambil memegang es krim. Sambil menjilati es krim yang mengeluarkan 
aroma harum, saya mendengarkan dadu yang berdenting di dalam mangkuk. Yondaime 
berteriak dengan seluruh wajahnya memerah, melemparkan uangnya ke mangkuk seperti 
ninja melempar pisau. Melihat situasi ini, mau tak mau aku merasa -- agak senang. 

* 

Dalam perjalanan pulang, lampu jalan di jalan sangat redup. Berjalan di depanku, Ayaka 
berbalik dan berkata: 

"Maafkan aku, aku memang mengatakan bahwa aku ingin mengadakan pesta penyambutan 
untukmu, tapi kebetulan toko sedang sibuk......" 

Ngomong-ngomong, sepertinya aku tidak banyak bicara dengan Ayaka hari ini di toko. Ada 
begitu banyak pelanggan yang bahkan saya bantu mengantarkannya. 

"Oh ya, apakah kamu melihat Alice?" 

"Ya ...... Dia aneh." Saya tidak bisa mengatakan apa-apa lagi tentang dia. 

"Tapi itu benar-benar sulit dipercaya hari ini. Memang ada banyak orang menarik di balik 
kedai ramen tersebut, tapi jarang sekali mereka semua hadir seperti hari ini! Kamu sangat 
beruntung, Fujishima-kun." 

"Apakah itu dianggap beruntung?" 

Memang orang-orang yang saya temui dan wajah-wajah yang saya lihat hari ini sudah jauh 
melebihi kapasitas otak saya, tapi saya masih ingat semuanya. Tetsu-senpai, Min-san, 
Mayor, Hiro-san, Alice dan Yondaime. 

"Akan lebih baik jika Onii-chan bisa datang." 

Onii Chan? 
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"Setelah kakakku lulus sekolah, dia menjadi NEET. Dia biasanya pergi ke kedai ramen 
untuk berkumpul bersama Tetsu-senpai dan yang lainnya. Namun baru-baru ini dia bahkan 
tidak pulang atau ke toko. Aku bahkan tidak bisa mencapai teleponnya." 

"Kamu tidak bisa mengatakan bahwa semua yang nongkrong di sana tidak punya pekerjaan 
......?" 

Ilusi yang mengerikan menimpaku. Apakah saya akan menjadi seperti mereka ketika saya 
meninggalkan sekolah suatu hari nanti? 

Ayaka berbalik dan berkata: "Apakah kamu pernah berpikir untuk meninggalkan sekolah?" 

"Setiap hari." 

Di bawah lampu jalan, ekspresi misterius muncul di wajah Ayaka. 

"...... Sekarangpun?" 

Saya terdiam sesaat. Tidak bisa langsung menjawab pertanyaan ini memang aneh. 

Ayaka menatapku dengan tulus. 

Aku mengalihkan pandangannya dan berbohong: "Sekarang...... aku tidak mau....... 
Mungkin!" 

"Apakah begitu." Senyum lembut muncul di wajah Ayaka. 

"Tapi aku pikir kamu tidak perlu berbohong sekarang." 

Aku berhenti berjalan, terdiam, dan Ayaka juga berhenti. Kebetulan kami berdiri di tengah 
dua lampu jalan, sementara bayangan kami bertautan di jalan aspal. 

"...... Mengapa?" 

Saya hanya bisa mengatakan satu kata ini. Mengapa? Bagaimana dia tahu bahwa aku 
berbohong? 

"Karena ...... Tempat itu awalnya milikku." kata Ayaka. "Itu karena tidak ada anggota lain 
sehingga saya masuk ke Klub Berkebun. Jadi dalam hal ini, saya adalah senior Anda selama 
sekitar setengah tahun!" 

Aku merenungkan alasan mengapa Ayaka bisa tersenyum sambil mengatakan hal seperti 
itu. Karena dia berbeda dari saya, dan dapat mengobrol dengan siswa lain di kelas kami 
seolah-olah tidak terjadi apa-apa, terasa alami seperti bernafas. 

Mendengar saya berbicara tentang pikiran saya yang sebenarnya, dia menunjukkan kepada 
saya senyum seperti kaca yang bahkan lebih transparan. 
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"Ini sangat sederhana, Anda juga bisa melakukannya. Berteriaklah saat kamu marah seperti 
orang lain, tertawalah saat kamu bahagia seperti orang lain, dan ungkapkan pikiranmu saat 
kamu menginginkan sesuatu." 

Aku menundukkan kepalaku, dan berpikir berulang kali tentang apa yang dimaksud Ayaka 
dengan kata-katanya. Saya masih tidak mengerti. Saya hanya merasa bahwa kata-katanya 
seperti orang yang sibuk, meskipun isinya benar-benar sesuai dengan situasi saya saat ini. 

Setelah kami menyeberangi jembatan, Ayaka dan aku saling berpamitan. 

Melihat siluet Ayaka yang sedang berlari menuju stasiun, saya memikirkan adegan ketika 
dia berteriak atau tertawa seperti yang lainnya. Bukankah dia hanya mendorong dirinya 
sendiri? Apakah dia bermaksud bahwa saya harus melakukan itu juga? Memaksa diri untuk 
berbicara dengan siswa lain, memaksa diri untuk tersenyum. 

Saya berharap bahwa dia tidak akan peduli tentang saya lagi. Lagipula aku tidak bisa 
melakukan apa yang dia katakan. 
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Volume 1 Chapter 2 

Bab 2 
Namun, saya masih menjadi anggota Klub Berkebun setelah seminggu ketika bulan 
Desember dimulai; itu karena Ayaka menangkapku sepulang sekolah setiap hari untuk 
kegiatan klub. Kenapa dia harus terus menggangguku? Aku bahkan tidak tahu, dan kupikir 
kepalaku akan pecah. 

Karena saya tidak memiliki pengetahuan tentang berkebun, saya masih harus berpegangan 
pada pagar sambil menatap kosong ke jalanan seperti biasa. Hari itu, langit biru cemerlang 
membuntuti cakrawala. Hanya ada dua atau tiga awan di langit seperti stiker yang 
menempel di langit, menyilaukan siapa saja yang berani menatapnya untuk waktu yang 
lama. 

Aku selalu ingin bertanya pada Ayaka: "Mengapa kamu mengatakan semua itu di hari saat 
kita dalam perjalanan pulang dari toko ramen?" Namun, karena saya tidak bisa memikirkan 
pertanyaan yang cocok untuk ditanyakan, saya hanya bisa terus melihat pemandangan di 
seberang pagar. 

"Serius, kamu harus benar-benar membantuku!" 

Kata Ayaka sambil menggembungkan pipinya dan memegang gunting yang digunakan 
untuk memangkas. 

"...... Aku bahkan tidak tahu harus berbuat apa, dan bunganya sudah disiram." 

"Kalau begitu bantu aku menggunakan ampul di pohon, satu untuk setiap tanaman." 

Ayaka menyerahkan pupuk ampul kepadaku. Ampul itu seperti sebotol kecil kecap yang 
dilengkapi dengan bento mewah, hanya saja tidak ada kecap di dalamnya, melainkan cairan 
berwarna hijau kekuningan. 

"Membuka ampul cukup sulit! Jika bukaannya terlalu besar, pupuk akan tumpah terlalu 
cepat; yang saya buka sebenarnya dilakukan dengan keterampilan tingkat profesional. 

Ayaka berkata dengan penuh kemenangan sambil menggunakan guntingnya untuk 
memotong sedikit ujung ampulnya. 

"Aku akan bertugas memotong, sementara kamu memasukkannya ke dalam panci." 

"Aku benci bekerja." 

Aku menggumamkan keluhan sambil membalik ampul untuk ditempelkan ke dalam panci. 
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"Kamu mungkin tidak membenci pekerjaan, hanya saja kamu tidak bisa membayangkan 
dirimu bekerja!" 

"Hime-sama, kenapa kamu begitu tajam tentang hal-hal ini?" Saya menjadi bingung dan 
secara tidak sengaja mengucapkan kata-kata kehormatan. 

"Karena saudara laki-laki saya pernah mengatakan hal serupa sebelumnya. Dia berkata 
bahwa dia tidak tahu mengapa kita harus bekerja jika kita ingin hidup, jadi dia 
meninggalkan sekolah di pertengahan sekolah menengah atas. Dia bahkan tidak 
mendapatkan pekerjaan, dan hanya pergi ke sana kemari tanpa tujuan." 

Entah mengapa kita harus bekerja jika kita ingin hidup... Memang, saya juga merasakannya. 
Jika hari seperti itu akan menimpa saya, akankah saya benar-benar menerima kenyataan 
bahwa saya perlu bekerja untuk terus hidup? Atau apakah saya akan menjadi salah satu 
orang di belakang Hanamaru Ramen? 

Aku bergidik, menyangkal imajinasi masa depanku yang menghebohkan, dan mengalihkan 
perhatianku untuk memasukkan ampul ke dalam pot. Itu sudah melewati musim berbunga; 
banyak daun dan cabang kering dapat ditemukan tergeletak di tanah. Sekarang saatnya 
mempersiapkan musim berbunga berikutnya. 

"Jika saya salah paham, saya minta maaf sekarang kepada Anda terlebih dahulu. Tapi saya 
pikir Anda dan saudara laki-laki saya mungkin memiliki penyakit yang lebih buruk 
daripada membenci pekerjaan." 

"Eh?" Jadi ini penyakit? 

"Misalnya, beberapa orang benci makan wortel atau seledri saat masih kecil, tapi mereka 
memakannya saat dewasa! Tapi jika saya menyuruh Anda makan sepatu bot atau berlian, 
itu tidak bisa dicapai untuk selama-lamanya. Ini bukan masalah suka atau benci: mereka 
tidak bisa dimakan bahkan sebagai orang dewasa." 

"Maksudmu mengatakan: 'Aku tidak bisa membayangkan diriku makan wortel atau 
seledri,' ya?" 

"Tepat." 

"Analogi Anda membuat saya merasa sedih." 

"Semangatlah!" Ayaka menepuk punggungku. Oh tolong, orang yang membuatku merasa 
sedih adalah kamu sejak awal! 

"Orang-orang di 'Hanamaru' sepertinya sangat menyukai Fujishima-kun, mungkin karena 
kalian mengeluarkan aura yang sama! Tetsu-senpai menyuruhku untuk membawamu ke 
sana lagi." 
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"Saya sudah memutuskan untuk tidak pernah pergi ke sana lagi." Jika saya terus pergi, saya 
pasti akan menjadi salah satu dari mereka cepat atau lambat. 

"Tolong pergi! Semua orang menunggumu!" 

Kualitas apa dalam diri saya yang mereka kagumi? Saya hampir tidak pernah berbicara 
dengan orang lain dengan sukarela, jadi keterampilan sosial saya sangat buruk! 

"Kamu tidak seintrovert armadillidium seperti yang kamu kira!" 

"Betulkah?" Saya tidak mengatakan bahwa saya seperti armadillidium. 

"Itu benar, dan kamu terus berbicara pada dirimu sendiri." 

Saya tidak sengaja menempelkan ampul ke sepatu saya. 

"Apakah ...... Apakah saya sering berbicara sendiri?" 

"Oh ya, kupikir itu sebabnya kamu bisa berkomunikasi dengan mereka. Apakah kamu baik-
baik saja? Kamu terlihat mengerikan!" 

Saya mungkin tidak bisa berfungsi lagi. 

"Tapi jika kamu tidak mengutarakan pikiranmu, tidak ada yang akan mengerti kamu!" 

"Saya selalu lupa bagaimana berkomunikasi." Saya menjawab secara acak. Tetapi ketika 
saya memikirkannya, hal-hal memang demikian. Ayaka menatapku sebentar, dan menghela 
nafas. 

"Maka kamu harus berlatih! Benar?" 

* 

Pada akhirnya, aku tetap tidak bisa menolaknya, dan hanya bisa mengikuti Ayaka ke toko 
ramen. Hari itu, tidak ada seorang pun di balik pintu dapur "Hanamaru". Meski sudah 
malam, tidak ada pelanggan di sana. 

"Jadi kamu di sini lagi, Narumi?" 

Ekspresi terkejut muncul di wajah Min-san, dan dia mengatakannya sambil memotong 
kubis, juga memelototiku. Seperti yang saya lihat sebelumnya, dia mengenakan rompi 
sementara payudaranya ditutupi dengan sarashi, penampilannya tampak seolah-olah 
orang dapat dengan mudah memanfaatkannya. 

"Lupakan saja, kupikir kamu akan menjadi seperti itu terakhir kali kita bertemu." 

"Ternyata bagaimana?" 
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"Masih belum terlambat!" Min-san mengatakan hal itu. Apa yang dia maksud dengan tidak 
terlambat? 

"Jika kamu hanya melatih keterampilan komunikasimu, kamu mungkin tidak akan menjadi 
NEET." 

Setelah mengatakan itu, Ayaka pergi ke dapur dan memakai celemek. Aku menghela napas, 
dan duduk di tangki bensin. Katakan apa pun yang Anda inginkan! 

"Oh ya, apakah kamu juga ingin bekerja paruh waktu di sini, Fujishima-kun?" 

Min-san segera menjawab: "Narumi sepertinya dia tidak tahu bagaimana melakukan 
apapun, toko tidak membutuhkan orang seperti ini." 

Dengan putus asa, saya mengambil sendok dan mengaduk es krim kopi saya. Min-san 
mengambil mangkuk dan menjulurkan kepalanya keluar dari dapur. 

"Itu benar, masih ada sesuatu yang bisa kamu lakukan." 

"Apa itu?" 

"Bawa ini ke Alice." 

Itu Mie Dan Dan gaya Jepang yang diisi dengan sayuran, tapi kali ini, beberapa mie bisa 
dilihat di lautan sayuran. 

"Terakhir kali kamu mengirimkannya, Alice memakan semuanya. Sebelumnya, dia biasanya 
tidak menyelesaikannya, jadi tolong bantu hari ini juga. Jika masih ada yang tersisa di 
mangkuk, aku akan menghajarmu!" 

* 

"Apa ini? Saya memesan Dan Dan Noodles, tapi tanpa mie, wortel, jamur atau daging." 

Alice menggembungkan pipinya, menatap makanan di dalam mangkuk dengan tidak 
senang. 

Hari itu, AC di kantor detektif masih sangat dingin, tapi Alice hanya mengenakan piyama 
dengan boneka beruang di atasnya. Apa dia tidak akan kedinginan seperti ini? 

"Tapi jelas ada mie, daging, dan lainnya di dalamnya! Tolong beri tahu saya alasan saya 
makan ini. " 

"Min-san khawatir kamu akan kekurangan gizi." 

"Oh, jadi ada standar malnutrisi? Maka tolong beri tahu saya tentang standar Anda ini. Biar 
saya perjelas, setelah hidup selama lebih dari sepuluh tahun hanya dengan Dr. Pepper, saya 
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tidak akan mendengarkan alasan yang tidak masuk akal, dan jangan mencoba 
menggunakan alasan yang buruk untuk meyakinkan saya. Saya akan menghilangkan 
argumen Anda sepenuhnya. 

aku menghela nafas. Meskipun aku tidak yakin apakah Alice seorang detektif atau bukan, 
tapi gadis kecil ini benar-benar ingin bicara banyak. Aku sudah tahu kalau aku tidak bisa 
meyakinkannya, jadi aku segera menggunakan teknik rahasia yang Min-san ajarkan 
padaku. 

"Min-san bilang kamu tidak bisa makan es krim jika kamu tidak menghabiskannya." 

Alice membeku, dan bibirnya mulai bergetar. 

"...... Begitu-sangat tercela...... Menurut Undang-Undang 222 KUHP, ini sudah dapat dianggap 
sebagai ancaman, dan juga melanggar hukum Persaingan karena menolak untuk menjual." 

Alice yang berlinang air mata melambaikan tangannya, mendaftar satu demi satu hukum 
yang mencurigakan. Karena menurutku itu menarik, aku melihat tindakan Alice secara 
diam-diam untuk sementara waktu. 

Dia mungkin menyerah, ya? Alice mengambil sumpitnya sambil cemberut. 

"Ambilkan aku Dr. Pepper! Tiga kaleng semuanya!" 

"Apakah kamu ingin meminumnya setelah makan?" 

"Aku ingin makan sambil minum! Bagaimana wortel dan daging bisa dimakan langsung?" 

Alice, yang memegang kaleng merah tua di satu tangan sambil makan Dan Dan Noodle 
dengan mata berkaca-kaca, benar-benar layak untuk ditonton. 

"Berhentilah mengamatiku!" 

Alice dengan cepat menghabiskan kaleng Dr. Pepper pertamanya, mengambil kaleng 
kosong itu dan melemparkannya padaku, sementara aku hanya bisa menahan tawa sambil 
membelakangi dia. Tapi Alice benar-benar pemilih makanan! Apakah dia benar-benar dari 
Bumi? 

"Apa yang kamu lakukan saat makan siang bernutrisi di sekolah? Apakah kamu tidak 
dimarahi?" 

Aku tiba-tiba berpikir tentang itu dan bertanya pada Alice. 

Alice terdiam beberapa saat, dan kemudian dia menjawabku: 

"Saya belum pernah sekolah." 
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"Eh?" 

"Meskipun saya tahu apa itu makan siang bergizi, saya tidak pernah masuk lembaga 
pendidikan apapun sejak lahir." 

Saya tidak berpikir bahwa Alice memiliki kehidupan yang normal, tetapi saya tidak pernah 
berpikir bahwa dia bahkan tidak bersekolah. 

"Menurut Tetsu, NEET yang bahkan belum lulus sekolah dasar berada di level tertinggi dari 
semuanya. Hmph, aku sama sekali tidak tertarik dengan peringkat ini." 

Meski begitu, aku memiliki firasat bahwa jika Alice pergi ke sekolah seperti orang lain, dia 
akan berpikir bahwa kehidupan normal juga sangat tidak menarik. 

"Tidak ada hal seperti itu, aku tidak akan meremehkan hal-hal normal." 

Aku terkejut dan membalikkan kepalaku. Sepertinya saya tidak sengaja mengungkapkan 
pikiran batin saya lagi. 

"Saya benar-benar bertekad untuk menyelesaikan sekolah dasar dan menengah. Meskipun 
saya benci ketidaktahuan, itu sama sekali tidak relevan dengan keadaan normal. Pergi ke 
sekolah adalah pengalaman yang tidak pernah saya alami, dan itu juga penyesalan saya. 
Tetapi ketika orang-orang yang seumuran dengan saya mengikuti pendidikan wajib, 
menurut Anda apa yang saya lakukan? 

Alice berhenti sejenak untuk memasukkan sepotong mie ke dalam mulutnya, memasamkan 
wajahnya dan meneguknya dengan sedikit Dr. Pepper. Sepertinya dia meminta 
pendapatku. 

"Belajar bagaimana menjadi istri yang baik?" 

Alice hampir memuntahkan makanan dari mulutnya. 

"...... Selera humormu memang membingungkan, tidak heran kalau kamu dikucilkan dari 
orang lain. Aku sangat kasihan padamu." 

Aku sekarang merasa kasihan, tapi apa yang dikatakan Alice adalah kebenaran. 

"Jadi, apa jawaban yang benar?" 

"Eh? Ah, jawabannya seperti yang kamu lihat------membuka jendela di dunia jaringan, 
mengamati dunia yang terbatas dan bengkok." 

Tatapan Alice tertuju pada mesin hitam yang menutupi seluruh dinding di belakangnya. 

"...... Setiap hari?" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"'Setiap hari' yang saya maksud lebih buruk dari yang Anda bayangkan. Hidup saya terdiri 
dari hanya menyimpan informasi ke dalam tubuh saya, dan membasuh ketidakberdayaan 
saya dengan meminum Dr. Pepper. Aku terus mencari arti keberadaanku. Apakah kamu 
tahu ini? Di Bumi, seorang anak meninggal karena kemiskinan setiap 3,6 detik, dan 
sebenarnya semua ini adalah 'salahku' ." 

"...... Ah?" 

Aku hanya bisa berseru kaget. Omong kosong apa yang dia semburkan? 

"Ini murni masalah hipotetis. Dengar, jika aku punya cukup sumber daya dan cara 
menghasilkan makanan, aku bisa menyelamatkan anak-anak yang kelaparan. Saya tidak 
khawatir tentang kemiskinan, dan saya bukan orang suci. Saya ulangi, ini murni masalah 
hipotetis. Jika saya memiliki kekuatan yang cukup, saya dapat menyelamatkan anak-anak 
yang secara bertahap sekarat, jadi kematian anak-anak itu karena saya tidak memiliki 
kekuatan yang cukup untuk menyelamatkan mereka. Demikian pula, ketika sebuah 
pesawat disandera oleh teroris dan menabrak sebuah gedung, itu karena saya tidak 
memiliki kekuatan untuk menghentikannya; Kerugian yang ditimbulkan akibat gempa 
bumi atau tsunami adalah karena saya tidak memiliki kekuatan untuk memprediksinya." 

Murni masalah hipotetis. 

Tapi kalau begitu, bukankah itu berarti semua yang terjadi adalah kesalahan Alice? 

"Begitulah cara saya melewati hari-hari saya, menggunakan waktu saya untuk 
mengkonfirmasi ketidakberdayaan saya. Tepatnya, sekitar delapan tahun atau lebih, ya? 
Saya ingin tahu apa yang dapat dilakukan oleh orang yang tidak berdaya seperti saya untuk 
dunia ini, misalnya, melakukan sesuatu untuk orang-orang yang mati tanpa harapan, atau 
saya tidak dapat melakukan apa pun untuk mereka sama sekali. 

Menggunakan delapan tahun. Itu terlalu bodoh. 

"Karena saya merasa ada keterbatasan, saya kabur dari rumah. Saya menyegel diri saya di 
benteng baru, dan terus membuka jendela di dunia ini. Hehe, sebenarnya aku sedang 
dikejar oleh keluargaku, jadi aku tidak punya pilihan selain membuka jendela di dunia 
nyata." 

Alice tertawa mencela dirinya sendiri, dan melihat ke monitor kubik yang tak terhitung 
jumlahnya di sisi kanan tempat tidurnya. Meskipun monitornya kecil, saya tidak bisa 
melihat apa itu. Baru setelah tirai 'Hanamura' muncul di monitor, saya menyadari bahwa 
itu adalah pemandangan di sekitar gedung. Ada enam video langsung yang diambil dari 
kamera pengintai, termasuk ruang antara gedung ini dan berikutnya, dan juga interiornya. 

"Dikejar.....? 
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"Karena orang-orang di keluargaku tidak bodoh, mereka mungkin sudah tahu di mana aku 
bersembunyi. Ini hanya sebagai tindakan pencegahan agar mereka tidak menggunakan 
metode yang tidak ortodoks untuk mencari saya! Aku melarikan diri dari rumah, melarikan 
diri dari ketidakberdayaanku dan dari dunia yang secara bertahap hilang karena 
ketidakberdayaanku..... Tapi meski begitu aku tidak bisa menemukan jawabannya, jadi......" 

Aku menatap wajah Alice, terkejut. 

Gadis ini serius, meski kupikir hal-hal yang dia katakan hanyalah lelucon. 

"Jadi saya memilih menjadi detektif." 

"...... Maaf, kata-katamu membuatku bingung, aku tidak mengerti." 

"Kamu tidak mengerti? Di dunia ini, hanya ada dua pekerjaan yang dapat membantu 
mereka yang telah meninggal atau kehilangan sesuatu, novelis dan detektif: Seorang 
novelis dapat menghidupkan kembali mereka dalam mimpinya, detektif dapat menggali 
pesan sebenarnya dari kuburan mereka. Inilah yang tidak bisa dilakukan oleh para 
pemimpin agama, politisi, agen pemakaman, atau petugas pemadam kebakaran." 

Saya tidak bisa berkata apa-apa saat itu. Alice menundukkan kepalanya dalam kesepian, 
menggunakan sumpitnya untuk mengaduk-aduk makanan di mangkuknya. 

"Tapi terkadang saya masih merasa agak mual. Seorang detektif hanya bisa menindak 
barang-barang yang sudah hilang, bukan? Mereka tidak dapat menyelesaikan hal-hal yang 
belum terjadi, atau menggali kuburan yang belum dibuat. Jadi untuk orang-orang yang 
mungkin akan terluka di masa depan, saya masih tidak berdaya." 

Setelah itu, Alice terdiam dan mengalihkan perhatiannya ke sisa makanan di mangkuknya. 
Karena malu, aku berpaling darinya lagi. Suara Alice yang sedang mengunyah kubis 
terdengar sedih, untuk beberapa alasan. 

Setelah sekian lama, Alice akhirnya membereskan makanan di mangkuk. Aku diam-diam 
menyerahkan es krim vanilla yang aku sembunyikan selama beberapa waktu, tapi Alice 
hanya meletakkannya di atas meja, bahkan tidak menyentuhnya, tapi mengangkat 
kepalanya untuk melihat wajahku. 

"Eh...... Apa ada yang salah?" 

"Tidak ada, aku hanya merasa tidak terbayangkan, mengapa aku akan memberitahumu 
begitu banyak." 

Aku juga merasa bingung, tidak pernah terpikir olehku bahwa Alice akan bercerita banyak 
tentang dirinya, membuatku merasa sedikit khawatir tentang masa depan gadis 
berpakaian piyama ini------ meskipun aku sama sekali tidak memenuhi syarat untuk 
mengkhawatirkan orang lain. 
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"Kamu bisa memberitahuku apa yang kamu pikirkan! Saya tidak keberatan." 

"Oke." Meskipun saya ragu-ragu, saya tetap mengungkapkan pikiran saya dengan jujur, 
karena saya tahu betapa menyakitkannya kebohongan putih. "Apa yang kamu katakan 
terlalu abstrak, aku sama sekali tidak tahu apa yang kamu katakan." 

Kupikir Alice akan melempar kaleng kosong kedua ke arahku, tapi dia malah tertawa 
terbahak-bahak. Alice, dengan rambut hitam panjangnya yang menjadi sulit diatur, berkata 
sambil menyeka air mata di sudut matanya: 

"Kamu orang yang sangat menarik. Hanya mendengarkan penjelasan Ayaka tentangmu, 
kupikir kau adalah orang yang putus asa! Sepertinya tidak demikian." 

"Ayaka ...... mengatakan sesuatu tentang aku padamu?" 

"Hmph, jadi kamu keberatan? Itu mengejutkan. Saya pikir Anda sama sekali tidak tertarik 
pada orang lain. 

Alice mulai tertawa nakal. 

"Tentu saja aku tidak keberatan." Aku hanya bisa membalas. 

"Betulkah? Maka saya tidak punya alasan untuk memberi tahu Anda. 

Aku menggigit bibir bawahku, menyadari bahwa aku mulai gelisah. Tentu saja aku 
keberatan bagaimana Ayaka melihatku. Seolah-olah dia telah melihat melalui pikiranku, 
Alice akhirnya menjawab. 

"...... Ayaka bilang kamu mirip dengan Toshi." 

"Toshi? Siapa itu?" 

"Dia saudara laki-laki Ayaka! Dia juga drop out yang selalu bergaul dengan Tetsu dan yang 
lainnya, tapi akhir-akhir ini dia tidak ada. Yang mengingatkan saya, tidak berguna, tidak 
berbicara ketika suasana hatinya sedang buruk, selalu berbicara sendiri dan selalu 
memberi masalah pada Ayaka, sifat-sifatnya ini sangat mirip dengan Anda. 

Apa yang dikatakan Alice benar-benar terlalu berlebihan. Ketika aku memikirkan tentang 
situasi ketika Ayaka menggambarkan kakaknya, perasaan yang rumit muncul dalam diriku. 
Jadi karena Ayaka mengkhawatirkanku, yang mirip dengan kakaknya, yang memaksanya 
mengundangku ke Klub Berkebun? Mau tak mau aku berpikir bahwa hal-hal yang 
kupikirkan cukup konyol. 

"Kamu tidak perlu khawatir, kamu tidak terlalu mirip, dan kamu juga bukan NEET." Alice 
berkata kepadaku, yang diam. "Toshi tidak keras kepala sepertimu, setidaknya......" 
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Alice tiba-tiba berhenti berbicara, matanya terpaku pada monitor di samping tempat 
tidurnya. 

"...... Apakah ada masalah?" 

"Yah, bicara tentang iblis. Ini Toshi." 

"Eh?" 

"Kenapa dia keluar dari dalam?" 

Mengikuti petunjuk Alice, aku menatap monitor, yang menunjukkan siluet kurus di kotak 
ketiga dari kanan. Lingkungan tangki bensin yang bisa dilihat di sudut kiri bawah layar 
difilmkan dari atas, tempat para NEET suka berkumpul. Siluet mengenakan hoodie biru tua 
berdiri di celah antara bangunan, bahkan tidak bergerak satu inci pun. 

"Narumi, tangkap orang itu untukku. Dia mungkin hanya ingin kembali seperti ini." 

"Mengapa......" 

"Karena Ayaka mengkhawatirkannya. Jangan tanya lagi, cepat saja!" 

* 

Ketika saya menuruni tangga, siluet itu berjalan lebih jauh ke celah dengan punggung 
menghadap saya. Aku mendorong bukit kantong sampah sambil berlari ke arahnya. 

"Hai!" 

Siluet mengenakan jaket olahraga bergetar sesaat, dan kemudian menoleh. Dia memiliki 
wajah kurus, pucat, dan memiliki ekspresi gugup di balik kacamatanya yang berkeliaran di 
sana-sini. Jelas bahwa dia adalah saudara laki-laki Ayaka, karena mata mereka identik. 
Melihat dia sangat gugup, saya, yang awalnya ingin berbicara dengannya, tidak bisa 
memikirkan apapun untuk dikatakan. 

"Onii Chan?" 

Suara Ayaka terdengar di gang. Aku berbalik, dan melihat Ayaka, yang mengenakan 
celemek, mengeluarkan separuh tubuhnya dari dapur. 

Saudara laki-laki Ayaka ------ Toshi mendesah, seolah-olah dia telah menyerah pada 
sesuatu. 

"Anda bisa menelepon kami sebelum Anda datang ke sini." 

"Layanan telepon saya telah dibatalkan, karena saya tidak membayar." 
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Ayaka menyeret Toshi keluar dari celah di antara gedung-gedung, dan diam-diam 
mengeluarkan sejumlah uang dari dompetnya dan menyerahkannya kepadanya. Wah, 
sebenarnya ada saudara yang tidak berguna, saya hanya bisa berpura-pura tidak melihat 
apa-apa. 

Toshi yang kembali ke kedai ramen, duduk di tangga dan berkata ke arah dapur: "Min-san, 
beri aku es krim! Saya kering." Min-san, yang berjalan keluar dari dapur, mengernyitkan 
alisnya, menatap Toshi dan berkata: "Kamu mungkin makan makanan aneh lagi, bukan? 
Jika Anda makan makanan dingin, Anda akan muntah." Dia kembali ke dapur setelah 
mengatakan itu. 

Ayaka berkata: "Onii-chan, tunggu aku sebentar, aku akan membuat sesuatu yang panas 
untuk kamu makan." Dan dia kembali ke dapur setelah mengatakan itu juga. 

Toshi mendecakkan bibirnya, lalu mengeluarkan kantong plastik kecil dari sakunya, 
memecah pil di kantong plastik menjadi dua, menghancurkannya, menelannya bahkan 
tanpa minum air, dan kemudian menatapku setelah dia selesai makan. obat. 

"Ayaka memberitahuku tentangmu beberapa waktu lalu, jadi kamu berada di klub yang 
sama?" 

Toshi akhirnya berkata kepadaku, dan aku mengangguk sedikit gugup. 

"Oh sungguh, jadi kamu Narumi." 

Aku berpikir, apa yang Ayaka katakan pada Toshi? 

"Dia sangat bodoh, bersama dengannya itu sulit, bukan?" 

Aku menggelengkan kepala. Toshi menatap langit musim dingin yang penuh awan dan 
tertawa hampa, tawanya terasa seperti seseorang menggunakan tongkat logam dingin 
untuk menggaruk punggungnya. 

Setelah itu percakapan kami terhenti. Toshi membungkukkan punggungnya, lalu 
memasukkan tangannya ke dalam saku jaket olahraganya. Matanya mengembara sambil 
mulai menggoyang-goyangkan kakinya. Aku diam-diam mengamati Toshi dari samping. 

Apa dia benar-benar mirip denganku? 

Entahlah, mungkin memang mirip? Dia lebih tua dari saya sekitar satu atau dua tahun, 
tetapi kulitnya terlihat kering, kasar dan pucat. Pantas saja Ayaka mengkhawatirkannya. 

"Oh? Betapa jarangnya kamu muncul di sini!" 

Sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakang kami. Aku menoleh, dan melihat Tetsu-senpai 
mengenakan T-shirt lengan pendek seperti biasa, Hiro-san mengenakan jaket kulit, 
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sementara Mayor mengenakan pakaian yang tampak seperti garnisun Siberia. Ketiganya 
berjalan ke celah antara bangunan bersama-sama. 

"Toshi, apa yang kamu lakukan sebelum ini?" 

"Tidak ada, aku hanya sibuk dengan banyak hal." 

Menghadapi pertanyaan Tetsu-senpai, Toshi mengalihkan pandangannya dan menjawab 
secara misterius. 

Tetsu-senpai menatapku lalu menatap Toshi, dan berkata: "Narumi datang lagi! Dengan 
begitu, ketiga drop out semuanya ada di sini, NEET yang lulus SMP benar-benar yang 
terbaik!" 

"Aku belum keluar, jangan kelompokkan aku bersama kalian!" 

Keberatan saya benar-benar diabaikan. 

"Itu karena Tetsu-san mengatakan hal seperti ini, NEET yang menunggu akan bertambah! 
Kita tidak bisa menunggu sampai dia keluar, kita harus mencari cara agar dia keluar 
dengan sukarela!" "Yang lulus SMA, kamu terlalu berisik! Mau berkelahi?" Mayor dan 
Tetsu-senpai mulai berdebat karena suatu alasan. 

"Jarang Toshi ada di sini, karena kita sudah lama tidak pergi ke arcade, ayo pergi bersama!" 
Hiro-san menyarankan. "Aku belajar teknik rantai baru, dan bisa menggunakan teknik 
pembunuh baru, jadi aku bisa mengalahkan Toshi sekarang!" 

"Eh, aku tidak mau, aiyo!" 

Toshi tidak mau pergi, tapi lengannya dipegang oleh Tetsu-senpai, dan dipaksa berdiri. 

"Maukah kamu ikut dengan kami, Narumi?" 

"Ke mana?" Ayaka terbang keluar dari dapur dengan tergesa-gesa. 

Hiro-san tersenyum dan berkata: "Arcade." 

"Apakah Onii-chan juga pergi?" 

"Ayo cepat pergi!" 

Seakan merasa situasinya merepotkan, Toshi menatap Ayaka sejenak dan kemudian 
dengan cepat berjalan ke jalan utama. 

* 

**Saya dibawa ke arcade di pusat perbelanjaan stasiun. Lantai pertama diisi dengan 
permainan derek dan mesin pembuat stiker, sedangkan separuh lantai kedua ditempati 
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oleh mesin permainan musik besar, game online, dan game balap. Game-game lama 
semuanya terjepit di sudut. 

Toshi sangat jago dalam game fighting, Tetsu-senpai dan Hiro-san menantangnya secara 
bergiliran, tapi tetap tidak bisa mengalahkannya. 

Mayor menyeret Toshi ke mesin pertarungan Gundam dan menantangnya dengan penuh 
percaya diri, tetapi juga kalah telak. Toshi, yang mengendalikan Sac II, memiliki indera 
seperti manusia super, membuat orang berpikir bahwa dia memiliki sepasang mata lain di 
belakang punggungnya. Toshi tidak ingin bermain di awal, tetapi matanya menjadi agak 
menakutkan setelah memenangkan beberapa pertandingan, dan dia juga mengeluarkan 
suara-suara aneh. Memiliki enam kali kemenangan beruntun saat bermain dengan Major, 
saya awalnya berpikir bahwa Toshi akan kembali membuat tawa yang menyebalkan itu 
lagi, tetapi wajahnya tiba-tiba menjadi hijau, berkata 'Saya akan ke kamar kecil sebentar', 
dan meninggalkan permainannya yang tadi. bermain setengah jalan. 

"...... Orang itu, sepertinya dia dalam masalah lagi." Tetsu-senpai berkata dengan cemas. 

"Dalam masalah?" 

"Dia pernah membeli obat legal dari Internet sebelumnya. (Catatan: Obat legal-obat. Tidak 
legal sama sekali, dan dikatakan legal oleh penjual yang sedang melakukan promosi)" 

Aku ingat pil yang Toshi telan barusan, apakah itu obat legal yang dikatakan Tetsu-senpai? 
Saya mulai agak khawatir. 

"Aku akan memeriksa kondisi Toshi." 

Toshi keluar dari kamar mandi dengan ekspresi sakit di wajahnya, sudut bibirnya basah, 
dan berbau agak masam. Dia mungkin muntah. 

Toshi berkata: "Aku akan keluar untuk mencari udara segar." Aku masih khawatir, jadi aku 
mengikutinya keluar. 

Di bawah matahari terbenam, jalan penuh dengan mobil, lagu Natal Bing Crosby dan lampu 
merah hijau dekorasi terlihat dan terdengar di trotoar yang penuh dengan orang. Toshi 
duduk di tangga batu di luar arcade, dan meminum air berkarbonasi Fanta yang dia beli 
dari penjual otomatis. Mata Toshi mengembara lagi, membuat orang-orang merasa mual. 

"...... Apakah kamu baik-baik saja?" 

"Mereka terlihat seperti tidak bergerak." 

"Eh?" 
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"Orang-orang terlihat seperti tidak bergerak. Memang benar, saya bahkan bisa melihat 
pergerakan sebuah titik. Bahkan jika saya memejamkan mata, dan hanya mendengarkan 
kebisingannya, saya bisa menang." 

Setelah mengatakan itu, dia tertawa, tidak memikirkan orang-orang yang berjalan-jalan. 

"Apakah kamu selalu bergaul dengan Tetsu dan teman-teman?" 

Kata Toshi sambil cegukan. 

"Tidak ...... aku baru mengenal mereka baru-baru ini." 

"Tapi kamu terlihat sangat dekat dengan mereka." 

Toshi tertawa lagi. Apa aku terlihat sangat dekat dengan mereka? 

"...... Itu karena aku sering bolos sekolah untuk pergi ke arcade, lalu lambat laun aku 
menjadi lebih dekat dengan mereka. Mereka mengajari saya banyak hal, jadi mengapa Anda 
tidak bermain game pertarungan juga! Aku bisa mengajarimu lain kali." 

Aku merasa agak malu, dan menjatuhkan pandanganku untuk melihat lututku. Jika aku bisa 
bermain seperti ini setiap hari, bahkan jika aku dikeluarkan dari sekolah, bahkan jika aku 
menjadi NEET, maka ------ itu bukanlah hal yang buruk. 

"Toshi, apakah kamu masih akan datang ke 'Hanamaru' setelah ini?" 

"Eh? Ah..... Hmmm, ya, benar, aku sudah......" 

Menghadapi pertanyaanku, Toshi terlihat seperti sedang melihat jauh. 

"Lupa, karena aku sudah lama tidak bertemu mereka......" 

Toshi tiba-tiba berhenti bicara, dan mulai terbatuk-batuk. Setelah dia berhenti batuk, dia 
masih terengah-engah, punggungnya yang bungkuk bergoyang-goyang. Aku tidak tahu 
harus berbuat apa, dan hanya bisa mengusap punggungnya yang tertutup jaket olahraga. 

Toshi menggunakan tangannya yang gemetar untuk mengeluarkan kantong plastik dari 
sakunya, kali ini dia menelan pil dengan seteguk Fanta. Aku mencoba menghentikannya, 
tapi sudah terlambat. Minuman berkarbonasi itu tumpah ke celana jins Toshi, tapi 
sepertinya dia tidak keberatan. Orang-orang yang lewat menatap kami. 

Tubuh Toshi akhirnya berhenti gemetar. 

"...... Perbaikan Malaikat." 

"Apa itu?" 

"Ini! Nama yang bagus, bukan!? Itu membawamu ke surga." 
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Toshi menempelkan sisa dua pil yang tersisa di tas ke wajahku. Aku bisa melihat gambar 
sayap dan huruf AF terukir di pil merah muda kecil. 

"Apakah kamu menginginkannya? Saya bisa menjualnya kepada Anda dengan harga 
diskon." 

"Tidak, terima kasih ...... Itu bukan obat biasa, kan?" 

"Itu tidak masalah. Itu bukan obat, yang lain hanya membuat keributan besar dari 
ketiadaan, ini hanya obat legal." 

Aku menelan ludahku dalam kesedihan. 

"Mengapa? Jenis obat ini ...... " 

"Kamu bertanya kenapa? Kamu, kamu......" Apa yang dikatakan Toshi mulai kacau. 
"Menurutmu mengapa manusia hidup di dunia ini?" 

Aku tidak tahu apa maksud Toshi dengan tiba-tiba mengatakan ini, jadi aku hanya bisa 
diam. 

"Dalam otak manusia, ada sejenis yang disebut sistem saraf kompensasi, yang kita sebut 
sistem saraf A10. Ketika kita makan makanan yang enak, dipuji oleh orang lain atau telah 
membeli sesuatu yang kita inginkan, sistem akan mensintesa neurotransmiter, dan 
mengubahnya menjadi sinyal sehingga kita akan merasakan kebahagiaan. Sebaliknya, 
skizofrenia atau depresi biasanya disebabkan oleh penurunan dopamin. Singkatnya, 
betapapun kerasnya kita berusaha mengejar kebahagiaan, jika otak tidak mensintesis 
neurotransmitter dengan baik, kita tidak akan merasa bahagia, jadi alasan kita terus hidup 
adalah untuk merangsang sistem saraf A10." 

Saya tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya menatap wajah Toshi. Saya dapat melihat 
bahwa Toshi tidak lagi fokus pada saya, apakah dia tahu dengan siapa dia berbicara? 
Seolah-olah dia adalah orang yang berbeda dari Toshi barusan, dan menjadi sangat 
cerewet. 

"Itu sebabnya, kita hanya bisa bergantung pada obat! Ini mudah, mudah dan Anda bisa 
langsung merasakan kesenangan. Anda tidak perlu bekerja keras untuk mendapatkan uang, 
dan tidak perlu mencari gadis untuk dinikahi, kita dapat mencapai hasil yang sama hanya 
dengan bergantung pada obatnya. Tapi Prosesnya tidak sama, tidak sakit dan tidak 
memakan waktu. Obatnya sempurna. Misalnya, orang-orang seperti saya, dikeluarkan dari 
sekolah menengah, dipecat dari pekerjaan, baru lulus sekolah menengah dan tidak dapat 
menemukan pekerjaan, tetapi saya tidak benar-benar ingin mencari pekerjaan. Hanya 
malaikat yang tidak akan memandang rendah saya, itulah masalahnya." 
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Toshi mengangkat kantong plastik berisi pil merah muda untuk menutupi lampu jalan yang 
menyilaukan di malam hari. Mau tak mau aku memegang bahunya dan mulai 
mengguncangnya. 

"Aku baik-baik saja, sakit, berhenti mengguncangku." 

Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja, seolah mengikuti irama sebuah lagu, Toshi terus 
mengulangi kalimat ini. 

"Itu benar, ada yang ingin kutanyakan padamu, apakah kamu melihat beberapa yakuza 
yang seumuran dengan kita di toko ramen baru-baru ini?" 

"...... Maksudmu Yondaime?" 

Aku memberi tahu Toshi tentang Yondaime yang mengunjungi kamar Alice. 

"Apaan sih, jadi kamu tahu tentang Yondaime dan Alice! Itu bagus, saya hanya ingin tahu 
tentang hal ini. Hahaha, kamu benar-benar menjadi salah satu dari mereka sekarang!" 

Toshi berjalan menuju trotoar, tertawa sinting di langit malam. Orang-orang yang lewat 
mengernyitkan alis mereka dan berjalan jauh dari kami, membentuk ruang berbentuk 
setengah lingkaran. 

"Apakah Ayaka cocok dengan yang lain?" 

Aku mengangguk. 

"Bukankah dia agak kesepian di sekolah?" 

"Meskipun dia agak eksentrik, Ayaka tidak sama denganku, dia bisa dengan senang hati 
berbicara dengan teman sekelas kita secara alami." 

"Apakah begitu? Mengapa begitu, saya bertanya-tanya? Dia pernah menolak untuk pergi ke 
sekolah ketika dia masih di sekolah menengah, mengapa demikian? Kapan dia menjadi 
orang normal lagi? Dan dia bahkan ingin menyeretku ke sekolah juga. Aku hanya tidak bisa 
melakukannya, bukan karena aku suka tidak pergi ke sekolah. Dia menjadi marah ketika 
saya mengatakan bahwa saya ingin keluar, sungguh, mengomel saya harus ada batasnya. 

Setelah mendengarkan ini, saya, yang sedang duduk, membeku. Sambil tertawa terbahak-
bahak, Toshi berjalan ke arah kerumunan, menuju jalan utama. Melihat Toshi menghilang 
di lautan manusia, aku hanya bisa menatap pemandangan itu dengan bingung. 

Di tengah hiruk pikuk keramaian, tawa Toshi yang menakutkan dan melengking masih 
terdengar. Aku buru-buru berdiri, mendorong kerumunan dan mengejarnya. Ini tidak 
bagus. Meskipun saya tidak tahu mengapa, saya merasa bahwa masalah akan muncul. 
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Orang-orang di sekitar juga sepertinya merasakan apa yang saya rasakan dari tawa itu. 
Toshi berjalan terhuyung-huyung di jalan, dan ruang melingkar terbentuk di sampingnya, 
seolah-olah dia memakai pelampung besar yang tidak terlihat. Kerumunan berhenti 
bergerak, membuatku tidak bisa mendekati Toshi. 

Itu seperti Toshi terkurung dalam selaput yang tidak bisa dijelaskan, melompat ke arah 
zebra cross saat lampu menyala kuning. Lampu kuning berubah menjadi merah dalam 
sekejap, dan para pengemudi mulai membunyikan klakson pada Toshi. Dia dengan goyah 
berjalan ke sisi lain dari zebra cross sambil tertawa, dan aku, yang berdiri di sisi lain, tidak 
bisa berbuat apa-apa selain terus menatapnya. 

Kerumunan yang sedang menunggu lampu berubah menjadi hijau membuat suara kecil, 
tetapi siluet Toshi menghilang hanya sesaat di antara klakson yang tidak sabar dan mobil 
yang melewati persimpangan. Begitu siluet Toshi menghilang, semua orang sepertinya 
sudah melupakan tawa menakutkan itu. Orang-orang di kota ini sangat toleran terhadap 
hal-hal aneh, karena hal-hal tidak akan ada habisnya jika mereka peduli dengan mereka 
masing-masing. 

Meski begitu, seorang pria terus menatap Toshi dengan senyum di wajahnya, sampai Toshi 
menghilang. Pria itu masih sangat muda, dan sedang menunggu lampu berganti di sisiku. 
Dia mengenakan mantel wol kelas tinggi Kashmir, memiliki pipi tipis, dan memiliki 
sepasang kacamata tanpa bingkai di wajahnya dengan dagu yang lancip. 

Tatapan kami terkunci untuk sesaat, dan itu cukup membuatku menggigil. Aku tidak tahu 
kenapa, tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang tersembunyi jauh di dalam matanya 
yang membuatku merasa mual. 

Musik berdering dari saku mantel pria itu, itu adalah suara petikan gitar yang mantap. Dia 
mengeluarkan ponselnya dan menjawabnya: "Halo...... Ya, aku telah menemukan Shinozaki, 
aku akan segera kembali setelah menjemputnya. Hmm? Simpan distilasi dulu, dan tunggu 
aku kembali.. Terus taruh di kemasan terpisah, kamu tahu stok kita tidak cukup kan? Itu 
benar, ya ...... " 

Suara yang tidak pernah bisa dilupakan meski hanya terdengar sekali, memberi orang 
perasaan tidak enak seperti duri. Pria itu mulai berjalan sambil berbicara di telepon, 
sementara saya didorong oleh orang-orang di belakang, dan hampir jatuh di jalan. Saya 
buru-buru memegang pagar di sisi trotoar. Lampu lalu lintas berubah menjadi hijau ketika 
saya tidak menyadarinya, jadi kerumunan itu bergegas keluar menuju zebra cross. 

Tapi aku tidak bisa bergerak. Kata-kata pria itu meninggalkan kesan yang tak terlupakan 
bagiku, menyebabkan kakiku gemetar, tidak bisa bergerak bahkan satu langkah pun. 

Pria itu memang berkata: "Shinozaki." Apakah dia mengenal Toshi? Tapi siapa sebenarnya 
dia? 

Sebuah firasat buruk melintas di benakku. 
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"Hai! Dimana Toshi? Kemana dia pergi?" 

Sebuah suara berbicara kepada saya, yang berdiri di ujung jalan, tidak tahu harus berbuat 
apa. Memalingkan kepalaku ke arah suara itu, Tetsu-senpai, Hiro-san, dan Mayor semuanya 
ada di sana. 

"...... Aku tidak tahu kemana dia lari." 

kataku akhirnya. Setelah memberi tahu mereka tentang kondisi Toshi, ekspresi tercengang 
muncul di wajah Tetsu-senpai, dan dia menggaruk kepalanya. 

"Jangan jadi gila di jalanan setelah minum obat, idiot itu......" 

Mayor berkata, "Haruskah kita pergi mencarinya?" 

Hiro-san menggoyangkan ponselnya: "Tapi aku tidak bisa membuka ponselnya!" 

Hampir bersamaan, ketiganya melihat ke jalan yang penuh dengan orang. Tidak mungkin 
mencari siapa pun di jalan ini. Meski begitu, Tetsu-senpai dengan ringan menepuk 
kepalaku. 

"Narumi, kamu kembali ke 'Hanamaru' dulu dan berurusan dengan Ayaka." 

"T-Tapi......" 

"Jangan membuatnya merasa terlalu khawatir. Kami akan mencari Toshi." 

Aku bahkan tidak punya cukup waktu untuk menjawabnya, lalu ketiganya menghilang di 
antara kerumunan, mencari Toshi. 

* 

Setelah kembali ke toko ramen, saya menemukan bahwa toko itu gelap gulita, dan tidak ada 
satu pelanggan pun, sementara Ayaka juga tidak terlihat di mana pun. Min-san sedang 
mengaduk mentega dalam mangkuk besar. 

"Aku memberi tahu Ayaka, karena tidak ada pelanggan hari ini, dia bisa pulang dulu. Tapi 
dia bilang Toshi mungkin akan kembali, jadi dia menunggu di lantai atas." 

"Di lantai atas seperti di agensi Alice?" 

"Ya." 

Ayaka duduk di kasur agensi, dan dia membiarkan Alice duduk di pahanya, menyisir 
rambut panjang Alice. 

"Apakah Onii-chan sudah pergi? Dimana dia?" 
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"Ayaka, sakit, kamu menarik rambutku." Alice menggerakkan lehernya sebagai protes. 

"Ah, maaf sekali." 

Ayaka tidak terlalu tinggi, tapi jika dibandingkan kamu bisa melihat bahwa Alice sangat 
mungil, hampir seperti boneka sungguhan. 

"Apakah Onii-chan mengatakan di mana dia tinggal sekarang?" 

"...... Aku tidak begitu yakin." 

Aku tidak bisa menjawabnya dengan benar. Mengigau setelah minum obat, dan kemudian 
menghilang, sangat sulit untuk memberi tahu orang-orang tentang hal semacam ini. 

"Sungguh memusingkan, setidaknya dia harus memberitahuku bagaimana cara 
menghubunginya!" 

Tapi sepertinya Toshi menganggap Ayaka merepotkan. Benarkah itu yang dia pikirkan? 
Atau omong kosong yang dia katakan setelah minum obat? 

"Ayaka, jangan pedulikan pria bebal dan bodoh yang tiba-tiba menghilang. Hubungan darah 
adalah landasan kepercayaan bodoh pertama yang harus dihancurkan manusia. 

"Alice, jangan berbalik!" 

"(terisak)" Alice ingin memutar kepalanya menghadap Ayaka, tapi Ayaka memegang kepala 
Alice, sehingga dia tidak bisa menggerakkan kepalanya, menyebabkan Alice terlihat 
mengerikan. 

"Dan jika kamu juga tidak peduli dengan rambutku, aku akan sangat senang." 

"Itu tidak akan berhasil! Anda memiliki rambut panjang yang indah dan indah, jika Anda 
tidak menyisirnya dengan benar, itu akan segera menjadi sulit diatur. Sampo dan 
kondisioner yang kuberikan padamu, apakah kamu menggunakannya?" 

"Sungguh, harus ada batasan untuk menjadi orang yang sibuk! 

Alice membuat suara tidak puas, tapi masih duduk di paha Ayaka. Ada tipe orang di dunia 
ini yang sibuk, dan tidak bisa meninggalkan orang lain sendirian. Ayaka adalah salah 
satunya. Mungkin itu saja. 

Saat aku hendak keluar dari agensi, Ayaka mengatakan bahwa dia ingin pulang juga. 

Sambil menuruni tangga, nada dering telepon berdering dari tas Ayaka. 

"...... Halo?" 

"Halo, Ayaka? Ini aku......" 
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Toshi, yang sedang berbicara di telepon sangat keras, sangat keras bahkan aku bisa 
mendengarnya. Efek obat itu mungkin masih ada, suaranya terdengar ceria. 

"Onii Chan?" 

"Ini ponsel Hakamizaka-san, jadi aku tidak bisa berbicara lama denganmu. Saya di 
tempatnya sekarang, jadi bantu saya untuk memberi tahu ibu. 

"Ah, tapi Onii-chan......" 

Dia menutup telepon tiba-tiba, seperti ketika dia menelepon tadi. Ayaka diam-diam melihat 
ponselnya, lalu menatapku, menunjukkan senyum bermasalah. Aku memalingkan muka. 

"Apakah itu Toshi?" 

"Ya. Sepertinya dia ada di tempat Hakamizaka." 

Hakamizaka? 

"Ya------ Aku hanya melihatnya dua atau tiga kali, jadi kami tidak sedekat itu. Dia mungkin 
seorang mahasiswa. Dia sangat berpengetahuan tentang bunga poppy, jadi mungkin dia 
akan menjadi sarjana, ya?" 

"Jadi, apakah kamu tahu di mana mereka sekarang?" 

"Tidak, aku tidak tahu dan nomor teleponnya juga pribadi...... aku tidak bisa meneleponnya 
lagi. Onii-chan terlalu berlebihan." 

Ayaka dengan sedih mengernyitkan alisnya, meletakkan ponselnya kembali ke tasnya. 

"Dia seperti ini setiap saat, selalu menghilang tanpa berkata apa-apa." 

Saya berpikir dalam hati: "Itu mungkin karena dia menganggap Anda merepotkan." Ayaka 
menatapku dan memiringkan kepalanya. 

"Apa yang baru saja kamu katakan?" 

Aku memalsukan ekspresi 'ididn'tsayanything'. Saya mungkin telah melepaskan pikiran 
batin saya lagi. 

"...... Onii-chan mungkin mengatakan sesuatu padamu, bukan? Aku tahu kau 
menyembunyikan sesuatu dariku." 

Aku diam-diam menundukkan kepalaku. 

"Sungguh, kenapa kamu tidak memberitahuku?" 

Aku menelan ludah, dan mengangkat kepalaku. 
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"...... Aku pernah mendengar bahwa kamu menolak untuk pergi ke sekolah ketika kamu 
masih di sekolah menengah." 

Mengapa saya mengajukan pertanyaan ini? Ekspresi Ayaka membeku, dan senyum gelisah 
muncul di wajahnya, menunjukkan bahwa dia ingin menyembunyikan sesuatu. 

"T-Tentang aku, ya? Eh, um, itu ...... " 

Toshi mau bagaimana lagi sekarang, tapi jika itu aku------ 

"Apakah menurutmu aku masih bisa diselamatkan?" 

"...... Bagaimana apanya?" 

Aku membelakangi Ayaka dan berjalan cepat menuruni tangga. Bahkan saya tidak tahu apa 
yang saya bicarakan, mengapa saya mengatakan hal seperti itu? 

Fujishima-kun! 

Aku mengabaikan teriakan Ayaka dan berlari keluar gedung. Dalam perjalanan pulang, 
kata-kata Ayaka dan Toshi bercampur aduk, berputar-putar di pikiranku. 

* 

Keesokan harinya, saya berencana untuk melewatkan Kimia periode kelima dan keenam 
dan langsung pulang. Itu karena aku belum siap berbicara dengan Ayaka sendirian. 

Tapi ketika waktu istirahat dimulai, orang-orang terdekat mulai datang dan mengobrol 
denganku, membuatku kehilangan kesempatan untuk kabur dari kelas. 

"Fujishima, aku melihatmu di arcade kemarin. Kamu bersama Ichinomiya-senpai, bukan?" 

"Eh, hm?" 

Akhir-akhir ini, teman sekelasku terus mengobrol denganku, tapi aku masih belum 
terbiasa. Tepatnya, saya belum ingat nama mereka, jadi saya merasa seolah-olah saya 
melakukan kesalahan saat berbicara dengan mereka. Tapi saya tetap menjawabnya: 

"Apakah kamu berbicara tentang Tetsu-senpai, mungkin? Apa kalian mengenalnya?" 

"Tentu saja, Ichinomiya-senpai sangat terkenal, saya dengar beberapa pusat tinju mencoba 
merekrutnya untuk tim mereka." 

"Itu benar, dia adalah orang yang legendaris. Bukankah dia melakukan banyak hal hebat 
sebelum ini? Saya pernah mendengar bahwa alasan toilet guru olahraga diubah menjadi 
gudang adalah karena Ichinomiya-senpai merusaknya." 
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"Juga dikatakan bahwa pintu belakang tetap tertutup karena Ichinomiya-senpai 
memecahkannya, sehingga menjadi bengkok dan tidak bisa dibuka." 

"Kepala sekolah botak karena Ichinomiya-senpai." 

Te-Tetsu-senpai sepopuler itu? 

"Bagaimana kamu mengenal Ichinomiya-senpai, Fujishima?" 

Itu karena...... 

"Apakah karena Ichinomiya-senpai selalu pergi ke tempat Ayaka bekerja paruh waktu? 
Bukankah begitu?" 

Gadis-gadis itu juga bergabung dalam percakapan. 

"Ini toko ramen, kan? Aku pergi ke sana sekali." "Penjaga toko itu sangat cantik." 
"Betulkah? Aku ingin pergi lain kali." "Apa ini enak rasanya?" "Es krim mereka adalah yang 
terbaik." "Kenapa es krimnya enak? Bukankah itu toko ramen?" 

Tapi Ayaka sebagai orang yang mereka bicarakan tidak mengatakan apa-apa, atau 
bergabung dalam percakapan. Teman sekelas kami mengabaikan Ayaka dan aku, 
mengobrol dengan gembira. Tepat ketika kami mulai gaduh, bel tanda jam pelajaran kelima 
berbunyi, dan guru Kimia masuk ke dalam kelas. 

Itu menyebabkan saya tidak bisa membolos, jadi saya terpaksa tinggal sampai sekolah 
berakhir. Biasanya, Ayaka akan langsung menyeretku ke Klub Berkebun, tapi hari ini dia 
hanya menatapku sebentar, dan berjalan keluar kelas sambil mengenakan ban lengannya. 

"Apakah kalian bertengkar?" 

Pria yang duduk di depanku bertanya padaku dengan santai, dan aku menggelengkan 
kepalaku. Fokus teman sekelasku tertuju padaku. Jika aku pulang begitu saja, sepertinya 
suasananya akan semakin buruk. Saya terpaksa meninggalkan tas saya di kamar dan pergi 
mencari Ayaka di halaman. 

Ayaka sedang memegang sekop sambil berjongkok di sisi taman. Saya duduk di batu bata di 
samping taman, memperhatikan tanaman yang kami rawat, karena saya tidak tahu harus 
berkata apa. 

Orang yang berbicara pertama kali adalah Ayaka. 

"Kamu masih tidak ingat nama teman sekelas kita, kan?" 

"...... Bagaimana kamu tahu?" 

"Aku merasakannya dari caramu berbicara." 
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Tapi apakah ada masalah dengan itu? 

"Tidak masalah jika Anda tidak ingat nama mereka, hanya saja Anda tampak sangat 
berhati-hati saat berbicara dengan yang lain, seperti Anda berbicara di dua sisi dinding 
bata. Kamu juga seperti itu kemarin......" 

Ayaka masih memikirkan apa yang terjadi kemarin...... Sebenarnya aku juga keberatan. 
Kata-kata yang diucapkan Toshi masih melekat di telingaku. 

"...... Kenapa kamu begitu banyak ikut campur dalam bisnisku? Apakah orang-orang yang 
tidak cocok dengan kehidupan sekolah itu merusak pemandangan?" 

Setelah saya mengatakan itu, saya merasa bahwa saya terlalu kasar. Sejak kemarin, aku 
berusaha mengendalikan emosiku. Ayaka tampak tercengang, dengan rahang terbuka. 
Setelah sekitar tiga detik, dia tiba-tiba tersipu. 

"Mengapa kamu menanyakan hal seperti itu?" 

Dia benar-benar bertanya mengapa. 

"Saya hanya bisa berbicara dengan yang lain melalui dinding, apakah itu mengganggu siapa 
pun?" 

"...... Itu menggangguku!" 

Ayaka menjawab dengan wajah merah. 

"...... Kamu telah menggangguku!" 

Nada Ayaka menjadi kasar, dan dia mengulanginya lagi. Dengan mulut setengah terbuka, 
aku hanya bisa menatap bibirnya dengan bingung. apa yang sedang dia bicarakan? Apa 
yang dia lakukan dengan itu? 

"Kamu tidak perlu mengenal yang lain di kelas dengan lebih baik, tapi tidak bisakah kamu 
menurunkan kewaspadaanmu saat berbicara denganku? Itu membuatku merasa sangat 
kesepian." 

"...... Mengapa?" 

"Mengapa? Anda bertanya mengapa? Apakah kamu tidak tahu?" 

Ayaka berdiri dan berkata dengan keras. Beberapa siswa di halaman mengalihkan 
pandangan mereka ke arah kami. 

"Aku ...... Eh? Ah, k-kenapa?" Pikiran kacau saya membuat saya tampak seolah-olah saya 
mengoceh. saya berdiri. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"...... Aku benar-benar tidak tahu!" 

"Lupakan saja, sudahlah jika kamu tidak tahu." 

Ayaka, yang wajahnya diwarnai merah matahari terbenam, menggigit bibirnya dan 
menggelengkan kepalanya. Aku membeku, dan Ayaka mengambil tasnya yang ada di 
bangku di samping taman, berbalik dan lari. 

"...... Tunggu!" 

Aku tidak tahu kenapa aku ingin menangkap Ayaka, tapi dia dengan kasar membuang 
tanganku. 

Bzzzzzzt. 

Suara sesuatu yang robek terdengar keras. Seluruh tubuhku tiba-tiba menjadi dingin. 

Sebuah benda kuning jatuh ke tanah. 

Ban lengan Komite Berkebun telah menjadi sobekan kain kuning. 

"Ah......" 

Ayaka berbalik, menggunakan tangannya untuk menutupi mulutnya, dan menundukkan 
kepalanya untuk melihat ban lengannya sebentar. Saat aku mengambilnya untuk 
mengatakan sesuatu, Ayaka buru-buru berbalik dan lari, menghilang dari gerbang sekolah 
dalam sekejap. 

Saya tertinggal. Aku berjongkok dan linglung di bawah sinar matahari musim dingin, 
berulang kali memikirkan hal-hal yang baru saja dikatakan Ayaka. Aku berpikir berkali-
kali, tapi aku masih tidak mengerti alasan air mata Ayaka, dan tidak tahu harus berbuat apa 
sekarang. 

Aku berdiri di sana sebentar, dan dengan pasrah mengambil sekop dan ban lengan. 
Awalnya aku mengira Ayaka mungkin akan segera kembali, tapi aku sebagai anggota Klub 
Berkebun harus tetap melakukan pekerjaanku. Tapi saya hanya tahu bagaimana menyiram 
dan menyiangi, setelah saya selesai melakukannya, seolah-olah ada lubang di hati saya. 

Hingga matahari terbenam, Ayaka masih belum kembali. 

Saya masuk ke lab komputer yang sudah lama tidak saya masuki, mencoba duduk di kursi 
dekat jendela, tetapi saya tidak dapat menemukan tenaga untuk menyalakan komputer. 
Jadi lab komputer yang hanya ada satu orang itu sebenarnya sepi. 

Saya meletakkan ban lengan yang robek di atas meja. Mengapa? Mengapa Ayaka marah? 
Aku semakin marah memikirkannya. Dia bahkan tidak menjelaskan dengan benar tetapi 
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mulai menangis, itu membuatku pusing juga. Aku bahkan tidak tahu apakah itu salahku. 
Tidak, itu mungkin salahku. Jika saya tidak bisa terus diam, apa yang harus saya lakukan? 

Lalu aku memikirkan sesuatu. 

Bukankah ini berarti aku telah kembali ke hari-hari ketika aku sendirian? 

Tapi kesunyian di ruangan itu menyesakkan. Saya tidak tahan, memasukkan ban lengan 
kembali ke saku saya dan berjalan keluar dari laboratorium komputer. 

* 

Kalau dipikir-pikir, ini pertama kalinya aku pergi ke stasiun sendirian. Di sekitar stasiun 
banyak orang yang menunggu untuk menyeberang jalan, terkadang massa berhamburan 
keluar seolah-olah ada gerbang yang tiba-tiba terbuka. 

Di jalan terdengar orkestra suara knalpot, langkah kaki ratusan orang, orang jualan 
handphone dan musik lagu-lagu Natal. Berjalan di keramaian, punggung dan bahuku terus 
didorong, jadi aku hanya bisa terus berjalan dengan goyah. Tiba-tiba saya mendapat ilusi 
bahwa saya sendirian di tempat tandus di musim dingin. 

Saya menggelengkan kepala, menyeberangi penyeberangan zebra dan pergi ke arcade di 
pusat jalan. 

Saya ingat menggunakan beberapa koin untuk bermain, tetapi tidak begitu ingat 
permainan apa yang saya mainkan. Setelah saya menghabiskan semua koin, saya duduk di 
kursi dengan punggung menghadap ke dinding dan menatap layar akhir permainan. 

Sebelum saya bertemu Ayaka, bagaimana saya menghabiskan waktu sendirian? Aku benar-
benar tidak bisa mengingatnya, itu benar-benar luar biasa. Aku tidak tahu bagaimana cara 
meminta maaf kepada Ayaka jika aku pergi ke toko ramen dan bertemu dengannya di sana, 
jadi aku hanya bisa tinggal di arcade, tertekan. Karena Ayaka bahkan tidak mau berbicara 
denganku. 

Begitulah cara saya dengan lelah bersandar ke dinding, dan tidak pergi sampai arcade 
memainkan 'Lagu Selamat Malam'. 

* 

Hari sudah lewat tengah malam, jalanan yang jauh dari stasiun sudah gelap gulita. Aku 
berjalan di dekat toko Ramen Hanamaru dan mengintip ke dalam toko dari antara gedung-
gedung. Tirai sudah diturunkan, dan cahaya redup terlihat samar-samar di dapur yang 
gelap. Tidak ada orang lain kecuali Min-san, karena sudah waktunya toko tutup. 

Apa yang saya lakukan? 
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Aku berjongkok di samping AC untuk menyembunyikan diri. Semuanya sudah menjadi 
kacau. Saya benar-benar merasa ingin menggali lubang untuk bersembunyi di dalamnya. 
Ketika saya duduk, udara dingin melewati mantel tipis saya. Mungkin aku harus tidur di 
sini saja? Aku mungkin bisa mati kedinginan seperti ini. 

"Narumi, apa yang kamu lakukan di sini?" 

Tiba-tiba saya mendengar suara dari atas saya. Terkejut, saya berdiri dan membenturkan 
kepala ke pipa knalpot. Rasa sakit membuatku melihat bintang. 

"...... Itu menyakitkan." 

"Apakah kamu idiot......" 

Ekspresi terkejut muncul di wajah Min-san. 

"Bagaimana ......" Bagaimana Anda tahu bahwa saya ada di sini? 

"Alice menelepon saya untuk mengatakan bahwa seseorang berkeliaran di sini. Mengapa 
kamu datang? Ayaka sudah pulang!" 

"Ah......" 

Ini kamera pengintai. Sungguh menyebalkan, menyia-nyiakan mesin berteknologi tinggi ini 
di tempat tak berguna ini. Aku tidak bisa menghadapi Min-san, tapi merasakan tatapannya 
padaku. 

Aku tidak bisa berkata apa-apa untuk sesaat. 

Akhirnya, aku mendengar desahannya. 

"Mau masuk toko? Ada beberapa hidangan baru untuk musim dingin." 

Aku mengangkat kepalaku. Min-san bahkan melepas rompinya, mengenakan celemek di 
bagian bawah tubuhnya, sementara hanya sarashi yang terikat di bagian atas tubuhnya. 

Min-san memegang lenganku dan menyeretku ke dalam toko. Saya baru datang ke sini 
kemarin, tapi sekarang saya masih merasakan aroma di Toko Ramen Hanamaru sangat 
nostalgia. Panci besar yang digunakan untuk memasak sup di dapur masih memanas, 
dengan asap putih mengepul darinya. Bahkan jika musim dingin, sup yang disiapkan untuk 
waktu yang lama akan tetap mengepul panas, bukan? Hanya saja cara berpakaian Min-san: 
memperlihatkan perutnya, terlalu seksi untuk remaja sepertiku. Aku hanya bisa berpaling 
darinya. 
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Min-san mengambil dua cangkir kertas dan duduk di sampingku. Halo? Anda hanya 
mengenakan sarashi untuk tubuh bagian atas Anda! Mengapa Anda tidak setidaknya 
memakai kemeja? Saya berusaha sangat keras untuk tidak melihatnya dan memusatkan 
perhatian saya pada es krim. Es krim kali ini ditaburi bubuk kakao. Makan sesendok saja, 
saya bisa merasakan rasa manis keju dan aroma orange wine, ini adalah rasa yang bahkan 
saya tahu. 

"...... Tiramisu?" 

"Itu benar, kadang-kadang saya mencoba untuk membuat sesuatu menjadi arus utama 
juga. Apakah rasanya enak?" 

Aku mengangguk. Dibandingkan dengan ramen di sini, mengatakan bahwa es krimnya enak 
tidak hanya sopan. Saya ingat bahwa tiramisu dalam bahasa Italia berarti 'beri saya 
tarikan', apakah perasaan tertekan saya terlihat jelas di wajah saya? Aku jatuh ke dalam 
pemikiran yang dalam, dan tanpa sengaja membiarkan lidahku tergelincir. 

"Kamu bisa membuat es krim yang begitu enak, lalu kenapa kamu membuka toko ramen?" 

Ups! 

Dengan hati-hati aku mengintip ekspresi Min-san, tapi hanya bisa melihat ekspresi 
melankolis di wajahnya. 

"Toko ini awalnya milik ayahku." Ekspresinya tiba-tiba kembali normal dan berkata: "Saya 
ingin membuka toko es krim, jadi saya magang di toko es krim. Tapi suatu hari ayah saya 
tiba-tiba menghilang tanpa jejak, jadi saya kembali untuk mewarisi toko tersebut. 

"Jadi begitu......" Aku tidak tahu harus berkata apa, dan hanya bisa menundukkan kepalaku 
untuk meminta maaf. "Maaf, menanyakan pertanyaan aneh ini." 

"Kamu tidak perlu menyesal." Min-san berkata sambil tersenyum. 

"Pernahkah Anda berpikir untuk merombak toko menjadi toko es krim?" 

"Ya saya telah melakukannya. Tapi saya suka toko ini, pelanggan dan suasana di sini. Ini 
hanya hadir karena toko ramen. Jika saya merombak toko, ini akan hilang, jadi saya 
memilih untuk melanjutkan." 

Min-san melihat sekeliling toko yang gelap. Ada menu yang berceceran dengan tetesan 
minyak, tanda tangan seniman (mungkin) menempel di dinding, meja yang retak, dan 
langit-langit dan dinding dapur tua tapi dipoles cerah. 

"Mereka yang tidak punya pekerjaan mengklaim bagian belakang kedai ramen sebagai 
wilayah mereka, karena mereka tidak punya tempat tujuan lain. Saya tidak keberatan itu!" 
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Sambil mengatakan itu, Min-san menepuk celemeknya yang bertuliskan 'Hanamaru'. Ini 
adalah simbol toko dan toko adalah apa yang didapat Min-san karena menyerah pada 
mimpinya menjual es krim. 

"Apakah begitu?" 

Saya kembali memikirkan hal-hal yang tidak berarti, dan tanpa sengaja mengatakannya. 

"Tapi ayahmu mungkin hilang karena dia membenci toko ramen dan mungkin tidak ingin 
kamu mewarisi toko ramen itu." 

"Saya tahu." 

Min-san menampar bahuku dengan kasar sambil tertawa keras. 

"Saya tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain, saya melakukannya karena saya ingin 
melakukannya, dan itu sudah cukup. Orang hidup dengan memaksa orang lain untuk 
menerima orang lain untuk menerima cara hidup mereka sendiri." 

Aku menatap kosong ke wajah Min-san. 

"Lagipula kita bahkan tidak tahu apa yang mereka pikirkan, jadi kita hanya bisa berasumsi 
bahwa mereka sama dengan kita!" 

...... Ah, jadi begitu. 

Aku akhirnya mengerti alasan kemarahan Ayaka. 

Dia sama sepertiku. Aku juga tertekan dan marah karena Ayaka pergi tanpa berkata apa-
apa. 

Karena satu-satunya orang di sisiku adalah Ayaka. 

Ayaka adalah satu-satunya orang yang berbicara denganku. 

Mengapa saya baru mengetahui tentang masalah yang begitu sederhana sekarang? Kenapa 
sekarang? 

Setelah lama terdiam, tiba-tiba aku menemukan dahiku berada di bahu telanjang Min-san, 
lalu aku buru-buru mundur. 

"Ah, err...... Jadi-maaf." 

Min-san tertawa, menepuk kepalaku dengan lembut dan menunjukkan senyuman 'tidak 
apa-apa, tidak apa-apa'. 
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Semuanya mungkin baik-baik saja sekarang, bukan? Meskipun saya masih tidak tahu harus 
berbuat apa. Mungkin karena aku sudah lega, perutku mulai keroncongan. Min-san tidak 
melewatkan itu. 

"Ada ramen dengan rasa baru, mau coba?" 

"Err..... Erm....." Aku ragu sejenak. Sepertinya Min-san menyadari sesuatu, lalu dia 
menyipitkan mata sambil mendekatiku. 

"......Hmmm, aku merasa kamu sering mengatakan perasaanmu yang sebenarnya kepada 
orang-orang, jadi aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu." 

"Ah?" Apa aku terlihat seperti orang seperti ini? Apakah saya sering berbicara sendiri? 

"...... Bagaimana ramenku? Apakah mereka baik?" 

Ekspresi Min-san menjadi sangat tulus. Tangannya memegang kedua tanganku, mata basah 
menatapku genit, membuatku tidak bisa diam. 

"Berbuat salah......" 

"Kamu bisa mengatakan yang sebenarnya, aku tidak akan memukulmu." 

"Terkadang supnya terasa sedikit manis......" 

"Kamu bisa memberitahuku dengan jujur, apakah itu baik atau buruk?" 

"Jika kamu benar-benar ingin aku mengatakannya, tentu saja itu buruk. Aduh! Itu 
menyakitkan, bukankah kamu bilang kamu tidak akan memukulku?" 

"Diam, bodoh!" 

Saya diusir dari toko. 

"AKU AKAN membuat sup yang akan membuatmu mengatakan bahwa itu enak dan 
membuatmu menangis, ingat itu!" 

Seperti anak kecil yang meneriakiku, Min-san menutup pintu teralis. Saya adalah satu-
satunya orang di bagian bawah gedung ini. 

Akankah semuanya menjadi baik-baik saja bahkan sekarang? Bagaimana saya harus 
meminta maaf? 'Sederhana saja....." Kata-kata Ayaka terputar ulang di pikiranku. 
'Berteriaklah ketika kamu marah seperti yang lain, dan tertawalah ketika kamu bahagia 
seperti yang lain, ungkapkan pikiranmu ketika kamu menginginkan sesuatu, kamu juga 
bisa melakukannya.' 
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Jika semuanya sesederhana itu, saya tidak akan berada di sini sekarang. Lalu apa yang bisa 
saya lakukan? Aku berpikir dengan kabur sambil berjalan menuju jalanan malam yang 
dingin. 

* 

Saya bolos kelas selama dua hari. Itu bukan karena saya sakit atau terluka. Meskipun aku 
sendiri berpikir ini bodoh, aku masih merasa: aku tidak bisa menghadapi Ayaka sebelum 
aku siap secara mental. 

Pada hari Jumat, saya pergi ke sekolah setelah itu berakhir. Aku sudah lama tidak pergi ke 
atap sepulang sekolah, tapi Ayaka tidak terlihat di mana pun. Menyeberang pagar dan 
melihat kampus, aku tidak bisa melihat Ayaka di taman. 

Saya pikir------ mungkin sudah terlambat, mungkin saya sudah kehilangan segalanya, tetapi 
masih lucu berputar-putar, mencoba menebus kesalahan. Mau bagaimana lagi, karena aku 
idiot. 

Setelah merenung sejenak, saya memikirkan tempat yang belum saya cari. 

Rumah kaca berada di bagian dalam sekolah, dekat tembok yang mengelilingi sekolah. Di 
sisi lain tembok ada kuburan, jadi tidak banyak orang yang pergi ke sana. Memasuki Klub 
Berkebun selama sekitar satu bulan, ini masih pertama kalinya aku datang ke rumah kaca. 
Karena merawat tanaman rumah kaca memerlukan keterampilan khusus, Ayaka selalu 
menanganinya sendiri. 

Melalui kaca berkabut, aku hanya bisa melihat samar-samar kehijauan di dalamnya, 
interiornya seharusnya sebesar ruang kelas. 

Saat aku hendak mengulurkan tanganku ke pegangan kelas atas yang tidak berkarat, pintu 
terbuka dari dalam. 

"...... Fujishima-kun?" 

Tiba-tiba aku berhadapan muka dengan Ayaka yang terlihat kaget setelah berteriak. Aku 
juga kaget, dan tidak bisa langsung menerima kenyataan bahwa Ayaka tiba-tiba muncul di 
depan mataku. 

"A-Aku baru saja menyemprotkan herbisida ke dalamnya, jadi kamu tidak bisa 
mendekatinya!" 

Ayaka mendapatkan kembali ketenangannya dan mendorongku keluar dari rumah kaca di 
dekat peti. 

"Kenapa kamu datang kesini?" 

Ayaka terdengar seolah dia masih marah. 
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"...... Yah, aku juga bagian dari Klub Berkebun." 

"Kamu tidak perlu memaksakan dirimu lagi. Ini semua salahku, menyeretmu ke Klub 
Berkebun bertentangan dengan keinginanmu. Mari kita menjadi anggota hantu di klub 
masing-masing." 

Ayaka berkata dengan marah, yang tidak sesuai dengan karakternya. 

"......Itu tidak akan berhasil." 

Kataku dengan suara yang semakin mengecil. Mungkin Ayaka tidak akan pernah 
memaafkanku lagi. Memikirkan hal ini, seluruh tubuhku menggigil. 

"Mengapa? Bukankah kamu ....... " 

"...... Jika terus seperti ini, bukankah hal-hal yang telah kita lakukan dengan susah payah 
akan sia-sia?" 

"------ Eh?" 

Saya mengeluarkan kantong plastik dari saku saya, mengambil salah satunya dan 
memasukkannya ke tangannya. Dia membuka tangannya dan mengangkatnya setinggi 
mata. Itu adalah sepotong kain hitam ------ ban lengan, dan di atasnya tercetak bentuk 
oranye bulat. 

Ayaka menatap ban lengannya sebentar, dan mengangkat kepalanya. 

"...... Cabul, Menolak, Mesin? (Catatan: Cabul, tolak, dan mesin dalam bahasa Jepang masing-
masing adalah 'Chikan', 'Genkitai', dan 'Mesin'. Inisial CGM mereka sama dengan 
lencananya.)" 

"Saya pikir lebih baik jika Anda mengembalikannya kepada saya!" 

"Wah, aku hanya bercanda, maaf." 

"Kamu membacanya dari huruf tengah ------ M High School Gardening Club. 

"...... Itu berarti kita, kan?" 
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Aku mengalihkan pandanganku dan mengangguk. Ekspresi wajah Ayaka mengalami 
perubahan yang rumit, tampak seolah-olah dia menangis sekaligus tertawa. 

"Bagaimana kamu membuat ini? Bukan karena Anda ingin membuat ini sehingga Anda 
mengambil cuti dua hari, bukan? 

"Ya, saya mendesainnya menggunakan komputer, dan membuatnya di toko." 

Ayaka tampak lega. Dia dengan hati-hati memakai ban lengannya dan kemudian 
menunjukkannya kepadaku; ekspresi kakunya berangsur-angsur hilang juga. 

Ayaka melihat kantong plastik di tasku dan berkata: "Apakah kamu juga membuatnya 
sendiri?" 

"Ya, kamu harus memesan setidaknya sepuluh jika kamu ingin membuatnya di sana." 

Saya memikirkan banyak hal sebagai permintaan maaf, tetapi pikiran saya kosong 
sekarang. 

"Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu seburuk itu dalam bernegosiasi dengan orang 
lain." 

Ayaka tertawa senang, sementara aku benar-benar malu, dan hanya bisa menundukkan 
kepalaku. 

"Tapi kamu membuatkan ban kapten untukku, aku sangat senang." 

Dia berkata kepadaku. Aku mengangkat kepalaku, dengan kikuk mengembalikan 
senyumnya dan berkata dengan suaraku yang terdengar seperti akan menghilang kapan 
saja: "Uh, maafkan aku......" Itu yang terbaik yang bisa kulakukan saat itu. 

"Hei, ayo buat yang lebih besar! Seperti bendera atau semacamnya. Kita bisa 
menggunakannya selama festival sekolah untuk lomba estafet klub." 

Lalu siapa yang akan ambil bagian? Hanya ada dua orang di klub. 

"Betul, kita bisa membuat halaman web! Kami dapat membiarkan logo ini tampil di situs 
web. Apakah Anda tahu bagaimana melakukan hal-hal ini? 

Apa yang bisa Anda masukkan ke situs web? Tapi aku tidak punya cukup waktu untuk 
menjawab sebelum Ayaka melanjutkan: "Kalau begitu aku akan meminjam kunci atap!" dan 
kemudian lari. 

Sambil melihat siluetnya, saya berpikir: tidak apa-apa jika keadaan seperti ini. 

Aku mungkin kikuk, tapi, itu akan cukup jika aku melakukan hal-hal yang aku tahu 
bagaimana melakukannya sedikit demi sedikit. 
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* 

Tapi semua ini sudah terlambat. Di tempat yang tidak saya ketahui, dunia kecil saya diam-
diam tapi benar-benar terkorosi oleh narkoba. Di pojok koran sore malam itu, ada laporan 
kematian seorang pemuda yang dilarikan ke rumah sakit karena overdosis obat. 

Insiden 'Perbaikan Malaikat' membuat hidup saya yang berusia enam belas tahun 
berantakan di musim dingin itu, dan orang pertama yang meninggal dalam insiden itu 
adalah orang itu. 
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Volume 1 Chapter 3 

Bab 3 
Selama liburan musim dingin, saya mulai lebih sering muncul di Toko Ramen Hanamaru, 
karena Ayaka biasanya bekerja di sana. Diam di rumah saja benar-benar membosankan. 

Awalnya, Ayaka terkejut setiap kali dia melihatku. 

"Jadi kamu bisa keluar bahkan ketika kamu tidak melakukan apa-apa?" 

Dia pikir aku ini orang apa? 

Toko Ramen Hanamaru selalu sangat bebas di musim dingin, tidak banyak pelanggan di 
pagi hari. Salah satu alasannya karena ini adalah periode tahun baru. Di sisi lain, karena 
ada kemungkinan toko ramen tersebut disalahartikan sebagai toko es krim. 

Hari itu, Hiro, Ayaka, dan aku mencicipi es krim rami spesial buatan Min-san. Karena saya 
hanya mencicipi ramen asin sepanjang hari, lidah saya terasa jauh lebih baik saat 
bersentuhan dengan rasa manis dari es krim rami dan vanila. Sup yang dibuat Min-san 
sekarang jauh lebih enak dari yang dia buat sebelumnya, tapi mencicipinya setiap hari 
masih sangat menyakitkan. 

"Apakah Toshi menghubungimu setelah itu?" 

Menghadapi pertanyaan Hiro, Ayaka menggigit sendoknya, mengerutkan alisnya, dan 
menggelengkan kepalanya. 

"Dia bahkan tidak pulang untuk tahun baru." 

Apakah Ayaka tahu bahwa Toshi kecanduan narkoba? Sejak akhir tahun lalu hingga tahun 
ini, cukup banyak kasus kekerasan yang terjadi di jalanan. Saya mendengar bahwa polisi 
tidak dapat memahami apa yang dikatakan para tersangka, karena kecanduan narkoba 
membuat mereka menderita ketika mereka berada dalam tahanan. Saya menonton berita 
setiap pagi dan malam, dan nama Shinozaki Toshi selalu terlihat di layar televisi, karena dia 
hilang sekarang. 

Ayaka berkata: "Kurasa kakakku mungkin ada di tempat Hakamizaka." 

"Apakah orang itu pacar Toshi?" 

"Tidak, dia laki-laki! Saya tidak yakin, tapi saya pikir dia seorang mahasiswa atau peneliti. 

Tidak mungkin kakak punya pacar! Ayaka berkata dengan serius, yang keluar dari 
karakternya. Meskipun menyedihkan bagi Toshi untuk mengatakan bahwa dia tidak bisa 
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punya pacar, tapi sebenarnya aku memiliki perasaan yang sama. Hanya Hiro yang 
memberikan pendapat yang kontras. 

"Betulkah? Kepribadiannya yang lemah sebenarnya cukup cocok untuk menjadi seorang 
gigolo. Saya tidak akan terkejut bahkan jika dia tinggal di tempat seorang gadis sekarang. 
Sebenarnya, aku lebih lega jika seperti itu." 

"Tidak diragukan lagi akan lebih meyakinkan jika keadaannya seperti itu...... Tapi itu tidak 
mungkin! Kakak tidak bisa mencuci pakaiannya dan tidak bisa memasak." 

"Tidak tidak, seorang gigolo tidak perlu mencuci pakaian atau memasak." 

"Apakah begitu?" 

"Meskipun terkadang mereka disalahpahami, yang bisa melakukan pekerjaan rumah 
tangga adalah 'ibu rumah tangga', bukan gigolo. Gigolos ingin wanita merasakan: 'Pria ini 
tidak bisa hidup tanpaku!' jadi pekerjaan rumah ditangani oleh perempuan." 

Orang ini sama sekali tidak berguna. 

"Wow, aku tidak bisa melakukannya jika itu aku. Saya mungkin akan merasa malu untuk itu 
dan membantu mereka, menyelesaikan masakan dan menunggu mereka kembali atau 
semacamnya." 

"Betul, tugas seorang gigolo adalah mengeluarkan naluri keibuan seorang wanita, orang 
normal tidak cukup kompeten untuk melakukan semua itu." 

"Kamu luar biasa sekali!" 

Sama sekali tidak bagus, omong kosong apa yang dilontarkan Hiro? Dia sampah yang 
sangat tidak berguna! Meskipun aku memikirkannya sendiri, aku malas untuk 
memperbaikinya, jadi aku terus memakan es krim ramiku. 

"Pernahkah kamu berpikir tentang pernikahan?" 

"Tidak pernah!" 

"Mengapa demikian?" 

"Sebenarnya saya memiliki orang yang sangat saya cintai di hati saya, jadi saya tidak bisa 
menikah dengan wanita lain." 

"Tapi apakah tidak apa-apa bagimu untuk hidup bersama dengan mereka? Apakah kamu 
tidak merasa bahwa kamu melakukan sesuatu yang salah pada gadis-gadis itu? 

"Saya merasa bahwa saya juga bersalah kepada mereka, tetapi saya tidak dapat 
mengubahnya, ini adalah gaya hidup saya." 
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"Pergi ke neraka!" 

"Itu tidak akan berhasil, Fujishima-kun, kamu mengatakan hal-hal yang sedang kamu 
pikirkan lagi." 

Ah, itu benar, tapi tidak apa-apa. 

"Apakah kalian baru saja menyebut Hakamizaka?" 

Sebuah suara datang dari belakang kami. Aku menoleh, dan melihat seseorang 
mengenakan topi bulu persegi seperti yang dikenakan oleh tentara Alaska, dan mantel luar 
tahan air yang digunakan dalam ketentaraan. Saya hanya mengenali setelah beberapa saat 
bahwa orang itu adalah Mayor. Kacamata hitam bergaya kacamata benar-benar menutupi 
matanya, membuatnya tampak seolah-olah itu adalah bagian dari wajahnya. 

"Ah! Mukai-san, sudah lama, selamat tahun baru! Apa yang ingin Anda pesan hari ini?" 

"Aku sedang bertugas sekarang." 

"Bagaimana dengan set Bawang Putih Cina?" 

"Hmmm...... Baiklah kalau begitu!" 

Mengapa Mayor memesan sesuatu dengan begitu patuh? Dan juga, apa itu Chinese Garlic 
set? 

Sepertinya Mayor tidak bisa menangani Ayaka. Di antara orang-orang yang kukenal, hanya 
Ayaka yang memanggil Mayor dengan namanya. Setiap kali saya mendengarnya, saya 
berpikir: Siapa Mukai-san? 

"Akhirnya ada beberapa pekerjaan yang harus dilakukan! Min-san, satu naengmyeon Cina 
(Catatan: sejenis mi), dengan tambahan bawang putih!" 

Ayaka berdiri dan bergegas ke dapur. Makan naengmyeon di cuaca dingin begini? Mayor 
tampak seperti baru saja menelan kodok hidup, dan duduk di tangki bensin tempat Ayaka 
duduk tadi. 

Hiro bertanya kepada Mayor: "Mayor, apakah Anda tahu orang yang bernama Haka-
sesuatu?" 

"Kurasa ada seseorang bernama Hakamizaka di pusat penelitian sekolah kita." 

Hiro dan aku terkejut dan saling memandang. Hiro mencondongkan tubuh ke depan dan 
melanjutkan: 

"Kami mendengar bahwa Hakamizaka adalah orang yang bergaul dengan Toshi akhir-akhir 
ini." 
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Mayor menekankan tangannya ke dagunya dan berpikir sejenak. 

"Apakah kamu kenal dia? Kemudian cobalah untuk membuat beberapa pertanyaan!" 

"Tidak, aku baru saja mendengar tentang namanya. Dia sangat terkenal! Mereka 
mengatakan bahwa dia bahkan tidak muncul di pusat penelitian, tetapi tesis PhD-nya lulus. 
Tapi mereka mungkin hanya memiliki nama yang sama, kan? Mengapa Toshi bergaul 
dengan orang-orang seperti ini?" 

"Haka-sesuatu bukanlah nama yang dimiliki setiap Tom, Dick, dan Harry! Toshi jarang 
menghubungi kami akhir-akhir ini." 

"Tapi aku baru saja pergi ke sekolah sekali hari ini, apakah kamu ingin aku pergi lagi? Ada 
profesor dan mahasiswa di mana-mana!" 

Tentu saja ada profesor dan mahasiswa di universitas! Tapi Mayor sebenarnya adalah 
seorang mahasiswa! Poin ini sangat mengejutkan saya. 

"Para profesor hanya mengomeliku sampai mati setiap kali aku muncul." 

"Kalau begitu tinggalkan sekolah lebih awal!" 

"Apa yang sedang Anda bicarakan? Demi nyaris tidak sekolah, saya berusaha mendapatkan 
SKS yang pas-pasan untuk lulus, kemudian membolos, mempertahankan keadaan tidak 
naik ke jenjang berikutnya atau lulus, menunggu delapan tahun untuk lulus lalu otomatis 
keluar dari sekolah. " 

"...... Apakah kamu tidak ingin lulus?" Aku sebenarnya menanyakan itu padanya. 

"Apakah saya masih dianggap NEET jika saya lulus secara normal dari universitas? Apakah 
kamu tidak tahu apa arti E kedua di NEET?" Melihatmu meneriakkan pembunuhan biru 
tentang hal-hal seperti ini, aku juga pusing. 

"Mayor pergi ke universitas demi mencari informasi." 

"Itu karena buku sejarah dan informasi militer tidaklah murah! Membiarkan perpustakaan 
sekolah membelinya adalah rencana terbaik. Saya hanya meminta perpustakaan untuk 
membelikan buku untuk saya sebelum saya meninggalkan sekolah, sampai seluruh 
ruangan dipenuhi dengan buku-buku yang ingin saya baca, dan kemudian ruangan itu akan 
disebut ruang Mayor." 

Beli aja sendiri kalau mau baca! Benar-benar murid yang merepotkan. 

"Betul, izinkan saya memberi tahu Anda, buku-buku yang ada saat ini adalah tentang kapal 
selam pertempuran yang dapat memancarkan sinyal!" 

"Oh ya, Mayor, bukankah kamu pergi ke sekolah karena permintaan Alice?" 
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Mayor membuka tas itu dan membalikkannya, dan kertas-kertas di dalamnya jatuh ke peti 
yang kami gunakan sebagai meja. 

"Kalian ingin melihat informasi yang difotokopi, ya? Anda memegangnya terbalik. 

"Saya tidak mengerti ini." 

"Aku sendiri, tidak memahaminya juga." 

Saya pergi untuk melihat kertas-kertas yang dipegang Hiro, kertas fotokopi berwarna 
dengan bunga merah tinggi di atasnya, dan kata-kata dikemas rapat di sekitar tanaman. 

"Kamu tahu bahwa narkoba merajalela di jalanan sekarang, kan? Inilah yang diminta 
Yondaime untuk diselidiki Alice. Saya pernah mendengar bahwa itu bukan sesuatu yang 
baik. Toshi tidak akan mengambil ini, kan......" 

Saya terkejut, dan memikirkan pil merah muda yang digunakan untuk menghalangi kelap-
kelip lampu dekorasi Natal, yang memiliki sayap malaikat dan dua huruf Inggris di atasnya. 
Setelah meminum pil, dia mengklaim bahwa itu adalah obat legal yang dapat membuat 
benda 'terlihat seolah-olah tidak bergerak'. Apa namanya lagi? Apa namanya? Itu sudah di 
ujung lidahku, tapi aku masih tidak bisa mengingatnya. 

"Ah, itu ......" 

"Mukai-san, maaf sudah menunggu." 

Ayaka melayani Mayor naengmyeon-nya, menyela kata-kataku. Aku menelan kembali apa 
yang akan kukatakan, karena aku tidak ingin Ayaka mendengarnya. Hiro menunjukkan 
ekspresi bingung dan memiringkan kepalanya. Aku buru-buru menggelengkan kepala. 

"Apa itu?" Ayaka datang untuk melihat, dan aku dengan cepat mengambil kertas itu dari 
tangan Hiro dan membaliknya. 

"Itu sangat buruk darimu! Apa yang kamu sembunyikan, Fujishima-kun?" 

"Tidak ada apa-apa! Tidak ada sama sekali." 

Pada saat ini, seorang pelanggan akhirnya muncul di toko. Ayaka buru-buru memakai 
celemeknya dan pergi untuk melayaninya, membuatku menghela nafas lega. 

"Apa itu? Ada apa denganmu, Narumi?" 

Saat aku hendak menjawab, nada dering 'COLORADOBULLDOG' yang menggelegar 
berdering di toko. Tubuh kurus Mayor melompat setinggi hampir satu meter, sementara 
Hiro buru-buru mengeluarkan ponselnya, tetapi Mayor lebih cepat. 
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"Aku tahu kamu ada di sini, jadi jangan bicara omong kosong dengan yang lain di bawah. 
Cepat dan sampai di sini! Ini penting! Dan Hiro, cepat dan menukikkan mobil ke depan, 
cepat!" 

Bahkan aku bisa mendengar suara Alice di sisi lain telepon dengan jelas, menunjukkan 
betapa sakitnya telinga Major saat ini. Saat Mayor hendak menjawabnya, dia menutup 
telepon. 

"Alice juga dalam suasana hati yang buruk hari ini, ya?" Hiro mengangkat kepalanya dan 
melihat bangunan usang di belakangnya. 

"Apakah kamu tidak tahu? Setiap dua puluh sembilan hari, Alice akan mengalami kondisi 
mental yang tidak stabil selama lima hari, ini adalah hasil dari penyelidikan saya yang 
mendetail jadi tidak mungkin salah. Adapun alasannya, saya masih belum yakin akan hal 
itu. 

Bukankah alasannya jelas karena masa gadis? Tetapi melihat Mayor dengan penuh 
kemenangan berbicara tentang semua itu kepada Hiro, saya tidak dapat mengatakannya 
kepada mereka. 

"Setiap dua puluh sembilan hari, jadi hari ini adalah hari kedua." 

"Aku akan menyetir mobil ke sini. Ada apa, saya bertanya-tanya? 

Hiro pergi, meninggalkan Mayor yang diam. Aku memiringkan kepalaku. Alice tidak 
seseram itu, kan? Sepertinya dia dalam suasana hati yang buruk setiap hari! Setelah aku 
mengatakan itu, dan dipelototi dengan tajam oleh Mayor, yang matanya tersembunyi di 
bawah kacamata. 

Akhirnya, Mayor berkata dengan serius: 

"Apakah Anda kenal Wakil Laksamana Jisaburo Ozawa? Dia adalah Panglima Tertinggi 
Armada Gabungan Angkatan Laut Jepang yang terakhir." 

"Tidak pernah mendengar tentang dia." 

"Kalau begitu, apakah kamu tidak tahu tentang pertempuran laut yang terjadi selama 
Perang Dunia Kedua di Teluk Leyte, Filipina? Itu dianggap sebagai pertempuran laut 
terbesar di dunia, dan Wakil Laksamana Ozawa menggunakan timnya sebagai umpan 
untuk memancing musuh menjauh, dan berhasil mengalihkan perhatian pasukan Amerika 
dari Leyte." 

"Ah?" 

"Jadi kami mengandalkan Anda, Wakil Laksamana Fujishima." Siapa wakil laksamana? "Ayo 
kita bertemu di Kuil Yakusuni!" 
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"Menolak!" 

* 

Pada akhirnya, saya pergi dengan Mayor. Segera setelah saya masuk ke kamar Alice, saya 
melihatnya meringkuk di dalam selimutnya, tampak seolah-olah dia akan menangis. 

"Telinga Mocha Bear telah jatuh!" 

Boneka beruang besar berwarna teh diletakkan di depan tempat tidur. Tidak peduli 
bagaimana kau melihatnya, itu lebih besar dari Alice, tapi itu mungkin karena dia terlalu 
mungil. Seperti yang Alice katakan, benang yang menahan telinga kanan beruang telah 
putus, memperlihatkan kapas yang tersembunyi di jahitannya. 

"Hati-hati! Masukkan dengan hati-hati ke dalam kotak! Isi penuh dengan handuk! Narumi, 
jangan sentuh lukanya! Bagaimana jika Anda memperbesar lukanya! 

Mengikuti arahan Alice yang penuh dengan teriakan dan tangisan, Major dan aku 
meletakkan boneka yang terluka itu ke dalam kotak kardus besar yang diisi penuh dengan 
gulungan handuk di keliman kotak. Kotak besar yang terbungkus memang merupakan 
benda yang tidak bisa ditangani oleh satu orang saja. 

Mayor bertanya: "Jadi tidak apa-apa jika kita membawa ini ke Yondaime's?" 

"Katakan padanya untuk memperbaikinya malam ini, ini menyangkut hidupku!" 

Kata Alice dengan mata berkaca-kaca. Mengapa mereka menyerahkannya kepada 
Yondaime? Bagaimana ini menyangkut hidupnya? Pertanyaan berputar-putar di benak 
saya, tetapi suasananya tidak memungkinkan saya untuk menanyakannya. 

"Dan inilah informasi yang kamu minta untuk kutemukan." 

Alice mengambil file transparan dari Major, membacanya secepat dia membaca manga, lalu 
mengeluarkan sebagian dari kertas fotokopi dan melemparkannya padaku. 

"Untuk apa kamu melamun? Apakah kamu tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan ini 
jika aku tidak memberitahumu untuk menyerahkan ini kepada Yondaime juga?" 

Mayor dan aku melarikan diri dari ruangan dengan kotak berisi beruang Alice yang 
berharga. 

* 

Mobil Hiro berwarna biru tua, mobil impor kelas atas, dan sepertinya bukan sesuatu yang 
bisa dimiliki oleh seorang pria berusia sembilan belas tahun. 
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"Itu karena saya satu-satunya yang memiliki mobil, meskipun saya tidak membelinya 
sendiri." 

Dia menjelaskan bahwa itu adalah hadiah dari pacarnya, dan itu dari mantan mantan 
pacarnya. Pria ini mungkin akan mendapatkan pisau di dadanya oleh seorang wanita suatu 
hari nanti. 

"Tapi mengemudi di sana adalah tindakan bunuh diri......" Aku melihat ke sisi lain rel kereta 
api, yang memiliki lampu besar menerangi langit malam. Ada tiga jalan di sisi selatan 
stasiun, dan selalu ada kemacetan di sana. 

"Ngomong-ngomong, membawa kotak ini ke sana dengan mobil ini juga dianggap sebagai 
tindakan bunuh diri, bukan?" 

Aku menundukkan kepalaku dan melihat kotak besar berisi boneka itu. Hiro ada benarnya. 
Sebenarnya kita bisa saja mengikat kotak itu di belakang sepeda motor dan 
mengirimkannya ke sana, tetapi Mayor berkata bahwa dia perlu kembali ke sekolahnya 
sebentar, dan mengendarai sepeda motor itu pergi. Sepertinya dia ingin menyelidiki pria 
Hakamizaka ini. 

Kami memasukkan kotak itu ke kursi belakang, menggunakan sabuk pengaman untuk 
menahannya dan kembali ke kursi depan. 

"Apakah beruang itu benar-benar penting?" 

"Alice tidak bisa tidur tanpanya di malam hari." 

"Ah?" Segalanya menjadi seburuk itu, hanya karena itu? "Tapi kenapa kita membawanya ke 
Yondaime?" 

"Ah--- tentang Yondaime, dia terlihat garang dan lain-lain, tapi dia tertarik pada seni dan 
kerajinan. Dia membantu Alice untuk memperbaiki bonekanya sekali sebelumnya, dan 
keahliannya adalah yang terbaik. Itu juga pertama kalinya saya melihat Yondaime 
menjahit." 

"Siapa......" 

Mobil itu melaju tanpa suara di jalanan. Pemandangan malam telah menjadi sungai yang 
dibentuk oleh lampu jalan. 

"Siapa pria itu?" 

"Pernahkah kamu mendengar tentang Hirasaka-gumi?" 

Saya memiliki kesan samar tentang nama itu, karena akan muncul di sela-sela percakapan 
di sekolah. 
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"Apakah mereka geng motor?" 

"Nono, mereka bukan geng motor. Mereka hanyalah geng yang terbentuk dari sekumpulan 
anak-anak yang suka berkelahi atau mengikuti keramaian di distrik ini, geng yakuza yang 
memproklamirkan diri. Yondaime adalah pemimpin mereka." 

Hiro berkata dengan santai. Tapi bahkan aku, yang baru saja pindah ke sini, mengetahui 
keberadaan Hirasaka-gumi, jadi bukankah seharusnya mereka adalah organisasi yang 
cukup besar? 

"Apakah karena Yondaime adalah generasi keempat organisasi sehingga dia disebut 
Yondaime?" 

"Tidak, dia pemimpin pertama dari Hirasaka-gumi. Dia mendirikan Hirasaka-gumi, jadi 
satu-satunya orang yang bisa mengendalikan anggotanya adalah dia." 

"Eh? Lalu kenapa dia dipanggil Yondaime?" 

"Karena dia adalah generasi keempat di kampung halamannya, Kansai. Sepertinya dia 
kabur dari rumah, dan di sanalah yakuza yang sebenarnya berada." 

Wah, benarkah? Lalu mengapa dia tidak tinggal di rumah saja dan menjadi pemimpin 
generasi keempat mereka? 

"Dia akan marah setiap kali seseorang memanggilnya Yondaime, tapi Alice merasa geli 
karenanya dia sengaja memanggilnya Yondaime. Itu akhirnya menjadi julukannya di antara 
kami." 

"Kalian benar-benar keterlaluan......" 

Aku bergumam pada diriku sendiri, dan Hiro tertawa sambil menepuk perlengkapan yang 
dia pegang. 

"Dia bahkan lebih buruk dari kita! Tapi tidak ada yang bisa mengalahkannya, tidak peduli 
itu Yondaime atau kita, mengerti?" 

Saya memikirkan kulit seputih salju yang seperti boneka Jepang, mata besar dan rambut 
panjang sehitam molase. Saya mengerti maksud Hiro, karena saya tidak bisa menang 
melawannya. 

"Tapi kamu harus menahan diri untuk tidak menyebutkan ini kepada orang lain, karena 
Yondaime akan membunuhmu. Hirasaka-gumi adalah organisasi kesatria yang 
memproklamirkan diri, dan sangat teguh, sehingga mereka tidak akan memaafkan mereka 
yang menyalahgunakan narkoba." 

Saya ingat sesuatu. 
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"Hiro, apakah kamu ingat apa nama obat itu?" 

"Tidak ...... Ah, aku lupa, itu harus ditulis pada informasi yang dikumpulkan oleh Mayor, 
bukan?" 

Saya membaca sepintas kertas yang seharusnya kami berikan kepada Yondaime. 
Persamaan kimia yang agak rumit dan konten yang ditulis secara profesional membuat 
kepala saya pusing. Mengulangi tindakan yang sama, kegembiraan, terlalu waspada, 
insomnia, tekanan darah naik, telinga tajam, pupil kendur ...... Efek samping obat itu 
dikemas dengan padat di atas kertas, memberi tahu orang betapa berbahayanya untuk 
mengkonsumsinya, namanya obat, yang paling penting bagi saya, tidak tertulis di atasnya. 

Saya harap itu hanya ketakutan saya yang tidak berdasar. 

* 

Kantor Hirasaka-gumi terletak di sebuah bangunan yang agak kotor, setelah berkendara di 
lereng yang berada di sisi kiri jalan utama di depan stasiun. Bangunan itu berada tepat di 
samping pertigaan di lereng. 

Kami memarkir mobil di tempat parkir dan mengeluarkan kotak itu. Kami naik lift sempit 
yang mengeluarkan suara seperti orang tua yang terengah-engah, sampai lantai empat. 
Segera setelah kami berjalan keluar dari lift, kami dapat melihat papan nama yang panjang 
dan lurus tergantung di samping pintu besi, dan kata-kata 'Hirasaka-gumi' tertulis dengan 
sungguh-sungguh di atasnya. Logo geng berbentuk kupu-kupu swallowtail digambar dalam 
bingkai hitam bulat...... Tunggu, itu seharusnya bukan logo geng mereka, tapi lambang 
organisasi mereka. Saya benar-benar ketakutan, mereka sebenarnya bukan yakuza, kan? 
Tapi tanpa menggunakan bel, Hiro langsung membuka pintu dan masuk. 

Pintu di ruangan itu agak lebih kecil dari pintu di ruang kelas, dan terlihat lebih kecil 
karena lemari yang diatur oleh dinding, sofa di tengah ruangan, dan meja. Empat atau lima 
orang yang memakai kaos hitam awalnya duduk, tapi tiba-tiba berdiri bersamaan. 

"Kakak kedua (Catatan: tidak yakin tentang ini), terima kasih atas kerja kerasmu!" 

"Terima kasih atas kerja kerasmu!" 

Mereka memberi hormat kepada Hiro. Mau tidak mau aku mundur selangkah, hampir 
menjatuhkan kotaknya dalam proses. Ada apa dengan situasi ini? Kakak kedua? 

Orang-orang yang memakai kaos hitam itu masih cukup muda, paling-paling usianya baru 
lulus SMA. Mereka memiliki kulit yang diwarnai dengan warna gelap, rambut yang 
memutih dan memiliki tindikan di telinga mereka. Mereka tampak seperti anak muda biasa 
yang akan berkumpul di jalan-jalan pusat jalan setiap malam. Satu-satunya hal yang 
berbeda dengan mereka adalah ada lambang yang tercetak di atas kaos mereka. 
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Hiro menjawab: " Jangan panggil aku seperti itu! Saya sudah mengatakan itu berkali-kali, 
jangan panggil saya saudara kedua. 

"Tapi kamu dan Sou-san sudah seperti saudara. Sini, biarkan aku membantumu mengambil 
barang-barangmu." 

Sambil mengatakan itu, pengawal Yondaime -- Rocky meletakkan kotak itu ke tanah. 

"Yah, lupakan saja, aku sudah berkencan dengan banyak gadis sebelumnya, jadi entah 
bagaimana, aku adalah saudara laki-laki Yondaime." Bagaimana itu dianggap sebagai 
saudaranya? 

"Hiro, kamu benar-benar tidak ingin hidup lagi, kan?" 

Yondaime membuka pintu ke kanan dan berjalan keluar. Hari itu, dia mengenakan rompi 
ungu, dan Anda bisa melihat tato lambang mereka di bahu kanannya. 

"Bukankah kamu di sini untuk memberiku laporan investigasi? Ada apa dengan kotak besar 
ini? Itu tidak penuh dengan laporan, kan?" Yondaime duduk di kursi di belakang meja dan 
berkata dengan malas. Hiro menggelengkan kepalanya dan merobek kaset di kotak itu. 

"Tidak tidak, ini adalah permintaan Alice. Telinga bonekanya jatuh dan dia ingin seseorang 
memperbaikinya." 

Mendengar kata-kata Hiro, Yondaime hampir melompat beberapa meter, seperti pegas. Dia 
melompati meja dan melompat ke depanku dalam sekejap, menekan kotak yang hendak 
dibuka, dan menatap tajam ke arah Hiro. 

"Apakah kamu tidak tahu itu? Anda tidak dapat berbicara tentang hal itu di sini! 

"Sou-san, apa yang ada di dalam kotak?" 

"Tidak ada apa-apa! Bawa kotak itu ke mobilku, dan jangan melihat ke dalam. Jika kamu 
melihat, aku akan menghajarmu sampai kamu melupakannya!" 

Sikap Yondaime yang mengesankan seperti angin topan, dan dia melemparkan kunci mobil 
ke pria lain. "Ya pak! Aku akan segera mengasah kejantananku!" Dia mengambil kunci dan 
memberi hormat. Bagaimana Anda bisa mengasah kejantanan Anda sambil memindahkan 
kotak kardus? 

"Ini adalah barang milik ane-san, jadi kita harus memindahkannya dengan hati-hati." 

Ane-san adalah Alice, kan? Apakah mereka terlalu banyak menonton film aneh atau 
semacamnya? Kotak itu dibawa keluar oleh dua orang yang memakai kaus hitam. Apakah 
kita baru saja melakukan pekerjaan yang tidak berarti? Aku mengangkat kepalaku dan 
menatap Hiro. Dia tertawa diam-diam. Oh~ Jadi dia sengaja memindahkannya ke sini untuk 
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mengganggu Yondaime...... Dia menyuruhku untuk tidak memberi tahu siapa pun, tapi dia 
sendiri ingin menggoda Yondaime. 

"Kamu harus memperbaikinya malam ini." 

"Saya tahu! Saya akan mengirimkannya ke sana setelah saya memperbaikinya. 

Bagaimanapun, dia masih bos yakuza, tapi dia benar-benar akan menghabiskan malam 
memperbaiki boneka untuk hikikomori berbaju piyama? Sungguh misteri, ada apa dengan 
situasi ini? Saya melihat orang-orang di ruangan itu, berpikir bahwa mereka mungkin akan 
sangat terkejut jika mengetahuinya, ya? 

"Kamu juga tahu? Hiro memberitahumu tentang itu, bukan?" 

Yondaime mencengkeram kerah bajuku. 

"Tahu apa?" 

"Ketahuilah hal itu! Itu!" Pada saat ini, saya tiba-tiba merasa ingin menggodanya. 

"Eh? Masalah apa yang Anda maksud dengan itu? "Apakah kamu tidak mengetahuinya? Ini 
...... itu!" "Kamu terus menyebutkan itu, tapi bagaimana aku tahu apa itu ketika kamu tidak 
mengatakannya dengan jelas?" "Jangan pura-pura bodoh! Idiot, bagaimana mungkin aku 
mengatakannya sendiri!" "Eh? Tapi saya tidak yakin, jadi mengapa Anda tidak memberi 
tahu saya saja kemungkinan jawabannya? "Narumi, aku tahu kamu sangat geli sekarang, 
tapi Yondaime akan sangat tertekan jika kamu tidak berhenti bicara!" "Aku akan menjadi 
orang yang tertekan jika aku berhenti bicara!" "Ini laporan investigasinya." 

Hiro menyerahkan file transparan kepada Yondaime, seolah-olah tidak ada yang terjadi 
sekarang. Yondaime melemparku ke lantai dan menyambar folder itu. "Hai! Dapatkan saya 
folder dari rumah sakit. perintah Yondaime. Seorang pria mengenakan T-shirt hitam masuk 
ke ruangan dan memberi kami map biru laut. 

Kembali ke sisi lain meja, Yondaime melihat ke dua folder dengan ekspresi serius di 
wajahnya. Hiro mendekat untuk melihat dan bertanya: 

"Apa ini?" 

"Ini adalah gejala orang-orang yang dirawat di rumah sakit bulan ini atau lebih karena 
mengonsumsi obat-obatan, kami juga sedang menyelidikinya." 

"Kau cukup sabar..... Oh ya, kau bisa membandingkannya dengan informasi Alice." 

"Benar...... Hmm, orang ini adalah......" Jari Yondaime bergerak mengikuti informasi efek 
obat, lalu menunjuk ke kertas-kertas di folder biru laut. "...... Kami menebak dengan benar. 
Efek obatnya terlalu lama untuk MDMA, sedangkan obat perangsang tidak bisa diminum 
langsung, dan pasiennya juga masih muda." 
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"Apakah itu Perbaiki?" 

tanya Rocky si bodyguard sambil mengintip ke samping. 

"Kita tidak akan tahu jika kita tidak bertanya. Dia ada di Rumah Sakit N, jadi ayo pergi!" 

Kata-kata Yondaime membuat semua orang yang berbaju hitam berdiri dan memakai jaket. 
Rasanya suasana di dalam ruangan berubah total seperti lampu yang tiba-tiba dinyalakan. 

...... Memperbaiki? 

Kenangan saat itu akhirnya muncul, ukiran huruf AF di dasar sayap bidadari. Toshi 
mengatakan bahwa, malaikat tidak akan memiliki perlakuan istimewa pada manusia. 

"...... Perbaikan Malaikat?" 

Karena gumamanku, Yondaime dengan ganas berbalik, membuatku takut sampai aku 
bahkan tidak bisa meluruskan punggungku. 

"Mengapa kamu tahu tentang Angel Fix?" 

"Eh..... Itu, itu karena......" 

Yondaime memegang kerahku, dan Hiro menjawab untukku dengan wajah hijau: 

"Hari itu aku bersama Toshi...... Orang itu......" 

"Hei, jadi barang yang dipegang Toshi itu pil? Yang bulat, Anda yakin? 

Yondaime dengan erat memegang kerahku, dan menariknya sampai hampir tidak bisa naik 
lebih tinggi. Tertangkap, aku mengangguk dengan sungguh-sungguh. Hiro memegang 
tangan Yondaime, mencoba menariknya menjauh dariku. 

"Hentikan itu! Apakah Anda ingin membunuhnya? Ada apa dengan pilnya?" 

Yondaime melemparku ke sofa, dan aku hanya bisa terbatuk-batuk sambil meletakkan 
tangan di lantai sebagai penyangga. Suara Yondaime terdengar dari atasku. 

"Bukankah Alice memberitahumu sesuatu? Cara menjual Angel Fix sangat spesial, dan tidak 
ada cara pasti untuk menjualnya. Orang yang membelinya menghancurkannya menjadi 
bubuk, lalu menjualnya kepada orang lain yang mereka kenal. Sepertinya mereka bahkan 
tidak ingin mendapatkan uang, jadi kami tidak dapat menemukan sumber obat tersebut. 
Satu-satunya hal yang kami yakini adalah, sumber obatnya adalah orang yang memiliki pil 
bulat." 

Yondaime berhenti berbicara sejenak dan menatapku. 

"Apakah Toshi orang yang langsung membeli pil, atau dia orang yang menjualnya?" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Mengenakan jas putih yang diberikan antek-anteknya, Yondaime dengan cepat mengirim 
pesanan menggunakan telepon. Beberapa dari mereka pergi ke rumah sakit sementara 
beberapa dari mereka pergi mencari Toshi. Yondaime dan beberapa anteknya tetap tinggal 
di kantor sementara yang lain buru-buru keluar. 

"Pulang saja, Narumi!" 

Hiro menarik kerah jaket olahragaku, dan baru saat itulah aku terbangun dari pingsanku. 

"Kalian tidak mencari..... Toshi, kan?" 

"Aku bahkan tidak tahu di mana dia." 

"Tetapi......" 

Jika saya perhatikan sebelumnya ...... 

"Untuk apa kamu berlama-lama di sana? Cepat dan pulang, jangan halangi kami." 

Nada Yondaime kasar, jadi Hiro hanya bisa menyeret lenganku, tapi kakiku tidak bergerak. 
Bukankah seharusnya ada sesuatu yang bisa saya bantu? Walaupun aku tidak begitu jelas 
tentang masalah Toshi, tapi orang yang terakhir berbicara dengannya sebelum dia 
menghilang adalah aku. Seharusnya ada sesuatu yang bisa saya bantu. 

"Tidak ada yang membutuhkan bantuanmu. Cepat dan enyahlah. Sudah ada yang mati 
karena narkoba." 

Yondaime menjawab dengan tegas. 

"Tetapi......" 

Ini semua salahku, jika aku menangkap Toshi dengan benar, semua ini akan baik-baik saja. 
Kalau saja saya ingat nama obat itu tadi dan membicarakannya dengan seseorang...... 

"Narumi......" 

Sepertinya Hiro, yang berada di belakangku, akan mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan 
oleh tangan Yondaime yang terangkat. Saya merasa seperti akan digigit sampai mati 
olehnya, jadi saya hanya bisa menutup mulut dan menundukkan kepala. Suara langkah kaki 
kacung menghilang dari pintu. Aku diam-diam mengangkat kepalaku lagi. 

Yondaime awalnya berdiri di sisi lain sofa, tapi matanya yang seperti serigala tiba-tiba 
muncul lagi di hadapanku. Saya menderita pukulan berat di perut, dan mau tidak mau 
harus menekuk punggung saya, air liur menetes dari rahang saya yang terbuka. Yondaime 
menggunakan tangan yang baru saja dia pukul untuk menopangku dan dengan kasar 
melemparkanku kembali ke sofa. 
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"Jika itu pisau, kau sudah mati. Jangan terlalu sombong, Nak. Orang normal hanya akan 
menghalangi kita jika mereka terluka saat ikut serta dalam penyelidikan, jadi sebaiknya 
kau tersesat!" 

Setelah Yondaime keluar dari ruangan, aku bersandar di bahu Hiro dan berdiri lagi. 

* 

Matahari sudah terbenam saat kami kembali ke kedai ramen. Seolah-olah kami bisa 
menyentuh udara dingin yang menumpuk di antara gedung-gedung. Hanya sekeliling tirai 
'Toko Ramen Hanamaru', yang memiliki lampu jalan yang menyinari, memiliki kehangatan 
di sana. Aku tercengang sejenak sambil melihat lampu. 

Berjalan ke pintu belakang dapur, sosok yang sedang duduk di atas tumpukan ban bekas 
adalah Tetsu-senpai yang mengenakan kemeja lengan pendek. Memegang mangkuk, senpai 
berbalik, dan hanya terdengar suara dia makan ramen di kegelapan. 

"Di mana Hiro?" 

"Dia sedang memarkir mobilnya." 

Saya duduk di atas ban yang sudah aus, dan berhenti berbicara. Senpai menghabiskan 
ramen rasa garam bersama supnya, lalu mengeluarkan majalah pachinko yang sudah kusut 
dari punggungnya. 

Bukankah dia akan bertanya tentang Toshi? Atau dia sudah tahu tapi tidak peduli? Apakah 
saya satu-satunya yang seperti orang idiot yang berpikir bahwa saya terlibat dalam 
masalah ini? 

"Apa itu?" 

Aku tidak tahu apakah dia baru menyadari tatapanku, tapi Tetsu-senpai mengalihkan 
perhatiannya dari majalah kepadaku. 

"Apakah kamu sudah tahu tentang Toshi?" 

"Yondaime baru saja menelepon. Toshi benar-benar idiot." 

"Kalian ...... teman, kan?" 

"Kami berteman sekarang juga, selama dia mau datang." Tetsu-senpai tertawa setelah 
mengatakan itu. 

Lalu, apakah kamu tidak mengkhawatirkannya? 

Senyum menghilang dari wajah senpai, seolah dia menyadari apa yang ingin kukatakan. 
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"Orang itu tidak datang mencari bantuan kita, kan? Kami bahkan tidak tahu di mana dia 
berada, jadi kami hanya bisa menghindari masalah ini. 

Tapi, aku punya perasaan ini -- dia mungkin telah tenggelam dalam keadaan yang sangat 
tidak berdaya, dan akan lebih baik jika seseorang bisa mendengar suaranya yang tanpa 
suara. Tapi setidaknya saya tidak bisa melakukannya, saya tidak bisa berbuat apa-apa. 

"Mataku ada untuk mencatat angka 7 yang terletak berdampingan, sementara mencari 
anak yang kecanduan narkoba adalah tugas Yondaime." 

Setelah mengatakan semua itu, dia tenggelam ke majalah pachinko-nya lagi. 

Apakah pria ini benar-benar petinju ......? 

Aku tiba-tiba berdiri, dan mendekati Tetsu-senpai. Hampir pada saat yang sama dia 
mengangkat kepalanya dari magasinnya, aku meninju perut senpai, dan mengeluarkan 
suara terlambat. Tinjuku ditahan oleh tangan kiri Tetsu-senpai yang besar. 

"Apa yang kamu lakukan?" 

Tetsu-senpai sama sekali tidak terdengar marah. Aku menggelengkan kepala dan 
berjongkok. 

"...... Tetsu-senpai, tolong ajari aku tinju." 

"Mengapa kamu tiba-tiba ingin belajar bagaimana bertinju?" 

"Tidak ada alasan khusus." 

Saya tahu bahwa saya hanyalah seorang anak yang lemah, tetapi saya masih merasa 
tertekan ketika saya mengetahui fakta ini dengan jelas. Mau bagaimana lagi, aku tidak bisa 
melakukan apapun di dunia nyata. 

Benar, aku harus memberitahu Ayaka tentang apa yang terjadi pada Toshi. Tapi bagaimana 
aku harus mengatakan itu padanya? Sambil berpikir, aku mencari Ayaka dari dapur ke luar 
toko, tapi aku tidak bisa melihatnya dimanapun. 

"Min-san, di mana Ayaka?" 

Aku menjulurkan kepalaku ke pintu belakang dapur dan bertanya. Min-san menjawab 
tanpa mengalihkan pandangan dari panci di atas api: 

"Dia baru saja pulang lebih awal. Dia terlihat sangat sakit, apakah sesuatu terjadi padanya?" 

Pulang lebih awal? 

Aku menatap wajah Tetsu-senpai. 
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"Dia tidak ada di sini ketika aku datang." 

Tidak mungkin karena dia sudah tahu kalau Toshi memakai narkoba? Tidak mungkin. Lalu 
ada apa? Atau apakah dia makan sisa es krim rami sendirian, lalu sakit perut? 

Aku menyandarkan punggungku ke tangki bensin dan berjongkok. Suasana hati saya saat 
ini seolah-olah saya telah berjalan di tempat yang salah dan kemudian menemui jalan 
buntu, lalu mengulangi situasi yang sama lagi. 

Aku menundukkan kepalaku, dan ponsel di sakuku mulai bergetar. 

"Aku sudah mendengar dari Yondaime. Tapi jangan bicara tentang bagaimana Anda 
melupakan informasi penting tersebut terlebih dahulu. Dimana Ayaka? Saya tidak bisa 
menghubungi teleponnya." 

Apakah saya membayangkan sesuatu? Suara Alice terdengar sangat dingin. 

"...... Sepertinya dia pulang lebih awal karena dia merasa sakit." 

"Pulang lebih awal, ya? Ini buruk, dia satu-satunya petunjuk untuk menghubungi Toshi. 
Semester ketiga dimulai besok, kan? Jika Anda melihatnya di sekolah besok, katakan 
padanya untuk segera menelepon saya. Meskipun saya tidak benar-benar berpikir saudara 
kandung berhubungan ...... " 

Pada saat itu, saya teringat malam saat Toshi menelepon Ayaka. Dia berkata bahwa dia 
menelepon dari telepon Hakamizaka. 

"Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Aku benar-benar muak dengan 
kebodohanmu, aku benar-benar tidak tahu harus membandingkan otakmu dengan apa. 
Dibandingkan dengan kecepatan proses otakmu, kecepatan pertumbuhan stalaktit bisa 
dianggap lebih cepat." 

Dicaci dengan kejam, seluruh tubuhku hampir meringkuk menjadi bola. 

"Kapan panggilan terakhir itu? Coba pikirkan waktu yang tepat." 

"Seharusnya ...... Sebelum jam tujuh. Mengapa Anda bertanya kepada saya tentang waktu? 

"Saya bisa mengetahui siapa mereka hanya dengan memeriksa log telepon. Karena kita 
tidak bisa mendapatkan telepon Toshi, kita akan mendapat terobosan jika kita bisa 
mengetahui cara kontak Hakamizaka." 

Memeriksa log telepon? Tapi bagaimana caranya? 

"Tapi Ayaka bilang tidak ada nomor yang ditampilkan." 
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"Terus? Itu tidak ditampilkan di ponsel Ayaka, tapi masih ada rekaman di pusat 
telekomunikasi!" 

Bagaimana Anda bisa memeriksa hal seperti itu? Bukankah itu kejahatan? 

"Bukankah kamu agak meremehkan detektif NEET? 

Alice menutup telepon. 

Aku menatap ponselku yang dingin sebentar. Yang mengingatkan saya, saya pikir dia 
mengatakan bahwa dia adalah seorang hacker atau sesuatu seperti itu. Dia bisa menyelidiki 
file saya bahkan dengan Dr. Pepper di satu tangan, dan menyenandungkan lagu melalui 
hidungnya, bukan? Tapi bukankah tidak mungkin baginya untuk menyelidiki catatan pusat 
telekomunikasi? 

Percuma saja jika aku khawatir. Satu-satunya hal yang bisa kulakukan adalah memberi 
tahu Ayaka tentang masalah Toshi, setidaknya memberitahunya bahwa ini adalah tugasku. 
Tapi bagaimana aku harus mengatakannya? Kakakmu saat ini kecanduan narkoba jadi 
jangan dekat-dekat dengannya, bolehkah aku memberitahunya hal seperti ini? 

Aku tidak tahu. Saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk memberitahunya tentang hal 
ini. 

* 

Pada hari upacara pembukaan, Ayaka tidak masuk sekolah. Saya khawatir dia terkena flu 
berat, tetapi dia tidak menjawab telepon ketika saya menelepon. Mau bagaimana lagi. Saya 
hanya bisa merawat taman dan tanaman sendirian, sambil mengabaikan rumah kaca. 

Ayaka juga tidak pergi ke sekolah keesokan harinya. Mencarinya di toko ramen, dia juga 
tidak ada di sana. 

"Dia tidak terlihat seperti orang yang akan absen tanpa alasan." Min-san mengerutkan 
alisnya. Karena dia sangat sibuk melayani dan mencuci piring, saya membantunya mencuci 
piring. 

Hari ketika saya akhirnya melihat Ayaka adalah hari kelima semester baru, hari Jumat. Saya 
segera pergi ke atap sepulang sekolah, dan melihat siluet yang saya kenal. Dengan ban 
lengan hitam di lengan kirinya, Ayaka sedang menyiram tanaman. Aku terkejut saat 
melihat Ayaka, yang membalikkan kepalanya. Jelas tidak ada yang berubah untuknya, 
tetapi dia terlihat seperti orang lain untuk sesaat. 

"Aku minta maaf karena absen tanpa alasan." 

"Apakah kamu terkena flu?" 

"Ya itu benar. Mungkin hanya flu." 
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Dia memberiku senyum tipis, yang bahkan aku tahu itu palsu. 

"Sepertinya kamu melakukan aktivitas klub dengan baik saat aku tidak di sini." 

"Lagipula, aku anggota klub!" 

"Terima kasih, Fujishima-kun." Ayaka menunjukkan padaku senyuman transparan yang 
membuat orang merasa tak berdaya. "Tapi jika Anda mengenakan ban kapten, saya akan 
lebih bahagia." 

"Tidak, itu terlalu memalukan. Hai! Hentikan itu!" 

Ayaka melepas ban lengannya sendiri dan mulai menyerangku, mencoba memakainya di 
tangan kiriku. 

"Kamu harus memakainya sepanjang hari, itu perintah dari presiden klub." 

Ayaka terlihat sangat bahagia hari itu. Dia mengajari saya banyak hal, seperti cara 
memangkas, memetik benih, jenis pupuk dan floriografi, sampai saya hampir tidak bisa 
mengingat semuanya. Melihat Ayaka seperti itu, mau tidak mau aku ingin sekali bertanya 
padanya beberapa kali: "Apakah sesuatu terjadi padamu?" Awalnya aku ingin memberi 
tahu Ayaka tentang Toshi, tapi aku tidak melakukannya karena aku tidak tahu bagaimana 
cara memberitahunya. 

Akhirnya, matahari sudah terbenam. Jam di gedung sekolah di seberang gedung ini 
menunjukkan pukul empat empat puluh lima. Kami duduk berdampingan di pagar dan 
memandangi langit malam. 

"Apakah Anda memiliki saudara kandung?" 

tanya Ayaka. 

"Seorang saudara perempuan." 

"Betulkah? Bagaimana hubunganmu dengannya?" 

"Tidak terlalu bagus. Baru-baru ini saya terus pulang larut malam, jadi saya terus dimarahi. 
Tapi kakak akan selalu membuatkan makan malam untukku, jadi tidak apa-apa kan?" 

"Kakakmu satu-satunya yang memasak? Bagaimana dengan orang tuamu?" 

"Ayah saya hanya di rumah sekitar lima hari dalam setahun, sedangkan ibu saya sudah 
meninggal." 

"Ah maaf." 
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"Mengapa setiap kali saya menjawab bahwa ibu saya sudah meninggal, semua orang 
meminta maaf kepada saya?" Saya bilang. "Mengapa? Aku bahkan tidak marah. Atau 
apakah itu normal untuk marah sekarang? 

"Hmmm ...... Hmm?" Mata Ayaka mengembara. "Saya pikir Anda tidak perlu memaksakan 
diri untuk marah." 

"Betulkah? Saya tidak tahu apa yang mereka maksud dengan normal." 

"Kamu tidak perlu merasa bahwa kamu memiliki semacam cacat!" 

"Itu karena kata-katamu membuatku merasa cacat." 

Ayaka tertawa datar. 

"Itu hanya bohong. Karena aku tidak begitu tahu bagaimana berbicara dengan orang lain, 
sebenarnya aku hanya ingin berbicara denganmu." 

Aku merasakan tatapan Ayaka di wajahku, tapi aku tidak bisa memalingkan wajahku. 

"Saya tidak sekolah waktu SMP, tapi hanya belajar di rumah. Setelah saya masuk SMA, saya 
hanya merasa bahwa..... merasa bahwa saya harus memulai dari awal. Hingga kira-kira 
bulan Mei, aku melewatkan waktuku di rooftop saat jam istirahat dan sepulang sekolah. 
Setelah itu, saya mencoba mengobrol dengan yang lain dan menghindari datang ke rooftop. 
Tapi saya masih merasa sangat kesepian di hati saya, dan hanya bisa merasa bahagia ketika 
saya sedang berkebun. 

Ayaka mengangkat kepalanya untuk melihat matahari terbenam. 

"Suatu hari, saya kembali ke atap karena putus asa, tetapi saya menemukan bahwa Anda 
ada di sini." 

Kapan itu terjadi, saya bertanya-tanya? Jauh lebih awal dari saat aku melihat Ayaka, dia 
sudah tahu siapa aku. 

"Saat itu aku ingin mencarimu dan berbicara, tapi aku tidak punya kesempatan. Jadi saya 
memindahkan beberapa tanaman ke atap dan berpura-pura tinggal di atap karena kegiatan 
klub." 

Saya hampir tidak bisa bernapas saat ini. 

"Aku mungkin lebih canggung darimu. Meskipun Anda mungkin tidak merasakannya, saya 
sangat berterima kasih kepada Anda. Jadi, saat musim semi tiba---" 

Ayaka berhenti dan menatap tanah yang penuh rumput liar. 

Kapan musim semi tiba? 
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Ada apa sebenarnya? Ayaka benar-benar aneh hari ini. Mengatakan semua hal yang 
membuat orang merasa tidak nyaman, sesuatu BENAR-BENAR terjadi, bukan? Aku harus 
bertanya padanya tentang ini. 

Tapi saat aku hendak berbicara, terdengar suara yang menandakan seseorang sedang 
membuka pintu rooftop. 

Seseorang mengenakan mantel hijau pucat dan telinga panjang yang tak terlupakan muncul 
di pintu. Itu adalah guru konsultan untuk Klub Berkebun -- Sayuri-sensei (karena semua 
orang memanggilnya dengan namanya, saya tidak tahu apa nama belakang guru itu). 

"Ah, kalian berdua ada di sini." 

Mengenakan sepatu hak tinggi, Sayuri-sensei berlari dengan goyah sambil melambai ke 
arah kami. 

"Shinozaki, apakah kamu mengambil cuti karena flu?" 

"Aku sudah baik-baik saja." 

Ayaka menunjukkan senyum gugup sambil berkata. 

"Betulkah? Maka itu bagus. Benar, kamu harus membersihkan tanaman di atap." 

Ayaka mengerutkan kening dan berkata: "Apakah akan ada kegiatan di sana?" 

"Foto grup untuk buku tahunan kelulusan. Saya pernah mendengar bahwa kami akan 
berkumpul di atap, dan foto akan diambil dari atas dengan helikopter." 

Sayuri-sensei melihat sekeliling atap. 

"Tapi ada begitu banyak rumput liar di sini, kami tidak bisa membiarkanmu 
membersihkannya begitu saja." 

Seperti yang sensei katakan, rumput liar menempati seluruh atap hanya dengan tumbuh di 
celah-celah lantai. 

Dia mengeluarkan pita pengukur dan mulai mengukur ukuran atap. Ada sekitar dua ratus 
orang atau lebih yang lulus dari sekolah kami (sebenarnya jarang ada sekolah di distrik ini 
yang lulus begitu banyak orang). Apakah atap cukup untuk orang sebanyak itu? 

"Benar, ini sudah musim kelulusan. Waktu benar-benar berlalu." 

Setelah Sayuri-sensei pergi, Ayaka berkata dengan nada kesepian: 

"Tapi tidak masalah jika Fujishima-kun ada di sini. Kami akan merekrut banyak anggota 
baru tahun depan!" 
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Ayaka melihat ban lengan hitam di lenganku, dan aku mengangguk dalam diam. 

Sampai kemudian, saya masih ingat apa yang dikatakan Ayaka waktu itu -- apa artinya itu? 

Apakah maksudnya dia baik-baik saja jika dia bersamaku? 

Atau -- apakah maksudnya tidak apa-apa jika hanya aku? 

"Jadi, Fujishima-kun......" 

Ayaka ragu-ragu, menatap wajahku. Itu adalah pertama kalinya, dan terakhir kali, Ayaka 
ragu-ragu saat berbicara denganku. Itu jelas situasi yang tidak biasa, mengapa saya tidak 
menyadarinya? Mengapa? 

Tapi Ayaka memberiku, yang bingung, senyuman dan menggelengkan kepalanya. 

"Maaf, tidak ada apa-apa." 

* 

Kegiatan klub berakhir untuk hari itu. Setelah itu, kami pergi ke toko ramen bersama. 
Ayaka dimarahi dengan kasar oleh Min-san karena absen tanpa alasan, jadi dia 
memecahkan tumpukan mangkuk karena terlalu aktif. 

Ketika saya sedang mencoba es krim moka yang sangat pahit, Tetsu-senpai, Major dan Hiro 
muncul, yang cukup awal bagi mereka. 

Hiro berkata: "Kami baru saja mengunjungi rumah sakit." 

"Mengunjungi rumah sakit?" 

"Salah satu anak di organisasi Yondaime ditikam. Dia menemukan sumber obatnya, tapi 
orang itu punya pisau dan dia mulai mendambakan obatnya." 

"Kemudian......" 

"Bagaimanapun tidak apa-apa jika dia baik-baik saja. Dia juga kouhai-ku." 

Tetsu-senpai duduk di tangga dan mendesah. 

"Sekarang Hirasaka-gumi sedang mencari mati-matian di jalanan, jadi jika Toshi juga 
pengedar narkoba......" 

Senpai mengintip Ayaka yang ada di dapur, menurunkan volumenya dan berkata: 

"Dia mungkin akan segera tertangkap." 
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Mayor memberi tahu kami: "Sepertinya Hakamizaka benar-benar seorang peneliti dari 
sekolah kami." "Alice ada di jalan itu, jadi kita mungkin bisa segera menangkapnya." 

Aku juga mengintip Ayaka, berpikir bahwa aku tidak perlu memaksakan diri untuk 
memberitahunya tentang Toshi melihat karena kita akan segera menemukannya. Aku 
menghibur diriku seperti itu, dan di sisi lain tidak ingin Ayaka khawatir. 

Saya hanya berharap Toshi kebetulan mendapat obat dari seseorang, dan kemudian 
kecanduan. 

"Bagus. Sebelum Toshi kembali, ayo kita ajari Narumi dulu." 

"Mari kita mulai dari bermain dadu!" 

Eh? Bagaimana hal-hal menjadi seperti ini? 

Tapi aku tidak bisa menolak karena aku dikelilingi oleh Tetsu-senpai, Hiro dan Mayor. Itu 
sebenarnya pertama kalinya saya dipaksa untuk mempertaruhkan uang dalam permainan 
dadu. Pada akhirnya, senpai berhutang padaku sekitar dua ratus tujuh puluh ribu yen. 
Senpai yang kehilangan semua uangnya berkata padaku di tengah jalan: "Meskipun aku 
tidak punya uang tersisa, aku masih akan bertaruh sepuluh ribu!", atau "Aku tidak bisa 
membayar semua itu, jadi aku akan tambahkan dua puluh ribu!" Sungguh orang yang 
konyol. 

* 
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Dalam perjalanan pulang, aku berjalan ke halte bus bersama Ayaka, tapi tetap tidak bisa 
berkata apa-apa. Ketika kami berjalan melewati jembatan, bus tersebut kebetulan melewati 
kami. Ayaka buru-buru mengejar bus, dan melambai padaku. 

Aku masih bisa mengingat dengan jelas wajah Ayaka saat itu. 

Itu terakhir kali aku melihat senyum sehat Ayaka. 

* 

Di udara dingin Selasa pagi, seseorang menemukan Ayaka pingsan di taman depan gedung 
sekolah. Para guru dan siswa dari klub olahraga membentuk tembok manusia, mengelilingi 
darah yang berceceran di tanah semen. Tubuh bagian atas Ayaka roboh di kebunnya yang 
dia rawat selama sepuluh bulan. Dia memiliki wajah hijau pucat dan tanda hitam 
kemerahan bisa terlihat jelas di bawah matanya yang terbuka, membuatnya tampak seperti 
mengenakan pakaian perang penduduk asli. 

Gadis-gadis itu menoleh dan muntah. Meskipun para guru dengan putus asa mengusir para 
siswa, kerumunan itu masih ada. Saya juga berdiri di dinding manusia, samar-samar 
mendengar suara ambulans yang semakin dekat. 

Aku terus memandangi tubuh kecil Ayaka yang dipindahkan ke tandu, hingga mobil putih 
itu menelannya dan pergi. Suara ambulans berdering lagi. Saya bergegas ke tempat parkir 
sepeda, membuka kunci seperti akan merusaknya, naik sepeda dan bergegas keluar. 

Saya mengejar ambulans yang bergegas keluar ke jalan, angin yang membekukan 
menggores telinga saya, seolah-olah akan memotong telinga saya. 

Saya tidak begitu ingat apa yang terjadi setelah saya sampai di rumah sakit. Saya ingat 
dinding putih koridor, lampu menyala di atas pintu ruang operasi, tandu ke sana kemari, 
dan langkah kaki para perawat. 

Ayaka langsung dikirim ke ruang ICU setelah dia menjalani operasi, sementara aku 
dikeluarkan dari rumah sakit. Kerumunan yang mengenakan seragam familiar berkumpul 
di pintu masuk, meski sudah sangat larut. 

"Fujishima, bagaimana kabar Ayaka?" 

"Apakah operasinya sudah selesai?" 

"Hei, apakah Ayaka baik-baik saja? Hai!" 

Dikelilingi oleh teman-teman sekelasku, aku hanya bisa menggelengkan kepala sambil 
melihat ke lantai. Suara itu menyakitkan telingaku. Saya mendorong orang-orang itu dan 
melarikan diri. 
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Di tempat parkir sepeda yang gelap gulita, sepeda saya sangat dingin hingga seperti 
membeku. 

Saat aku pulang, aku meringkuk di tempat tidurku, membayangkan saat Ayaka 
menyeberang pagar di atap untuk melompat dari gedung, tapi aku tidak bisa. Ada apa 
dengan ini? Ada apa dengan ini? Tanganku yang terkepal erat mulai bergetar, dan aku 
mulai merasa mual. Saya dengan sungguh-sungguh berusaha untuk tidak melakukannya, 
dan pada akhirnya saya pergi ke alam ketika kenyataan dan mimpi saling terkait dan 
tertidur. 

* 

Keesokan paginya, televisi menayangkan berita tentang seorang siswi yang bunuh diri 
dengan melompat dari atap SMA M. Sepertinya mereka menemukan sepatunya tertata rapi 
di pagar, tapi tidak menemukan surat wasiat. Ketika layar menunjukkan pintu masuk 
sekolah dan bangunan yang familiar, saya bergegas ke kamar kecil dan muntah, tetapi 
hanya asam lambung yang keluar. 

"Aku akan membantumu menelepon sekolah untuk cuti sakit!" 

Adik saya berkata kepada saya, yang mengurung diri di kamar saya. Hanya pada saat-saat 
inilah saudariku yang tanpa emosi dan tegas dengan matanya yang tajam membuatku 
merasakan sedikit rasa terima kasih. Akhirnya, suaranya mengatakan "Aku akan keluar" 
dan terdengar langkah kaki keluar dari pintu masuk. Aku satu-satunya yang tersisa di 
rumah. 

Hanya ada aku yang tersisa. 

Saya ingat hari di atap. Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Apakah Ayaka 
mencoba mengatakan sesuatu padaku? Kenapa dia tidak mengatakannya? Apakah saya 
melewatkan sesuatu? Jika aku bertanya padanya, apakah dia akan menjawab? Mengapa 
saya tidak bertanya? Mengapa? Telepon saya berdering cukup lama, tetapi saya pura-pura 
tidak mendengarnya. Pikiranku terus memutar ulang beberapa jam pada hari itu di atap. 

Satu-satunya yang Ayaka tinggalkan untukku adalah ban lengan Klub Berkebun, dicetak 
dengan logo oranye di atasnya. Ini ban lengan yang dia kenakan di lengannya hari itu. 
Setelah saya dipaksa untuk memakainya, saya ingin mengembalikannya, dan langsung 
membawanya pulang. 

Apakah Ayaka sudah berencana untuk bunuh diri saat itu? 

Saya tidak mengerti. 

Ketika saya tiba-tiba merasa ingin membuka tirai, di luar sudah gelap. Begitu saya 
menyalakan lampu, jendela kaca memantulkan wajah menyedihkan seorang pemuda. 

Orang itu adalah saya. 
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Dengan punggungku di langit biru malam itu, aku berjongkok di atas tikar. Itu seperti 
tubuhku milik orang lain, karena aku bahkan tidak bisa merasakan sedikitpun rasa dingin. 

* 

Ketika saya akhirnya melihat Ayaka, dua hari kemudian. 

Di ruangan yang tidak berwarna tapi sangat terang, Ayaka berbaring di kasur. Saya berpikir 
bahwa Ayaka akan dikelilingi oleh banyak jenis tabung dan mesin yang tidak diketahui, 
membuatnya tampak seperti bantalan yang menakutkan; tapi sebenarnya hanya ada infus 
yang tergantung di tangannya. Aku hanya mengenali wajah Ayaka. Rambutnya dicukur 
seluruhnya. Kepalanya yang terbungkus rapat diletakkan di atas bantal terlihat sangat kecil 
jika dibandingkan. 

Aku duduk di bangku bundar, menatap kelopak mata pucat yang tak mau terbuka lagi. Di 
sisi lain tempat tidur, dokter sedang menjelaskan kepada ibu Ayaka tentang perbedaan 
seseorang dalam keadaan vegetatif dan mati otak. 

Saya berpikir: Apa bedanya? 

Keduanya tidak bisa berbicara atau tertawa, jadi apa bedanya? 

Mengapa tidak ada yang mengatakan apa-apa kepada saya, siapa yang hadir? Saya tidak 
mengerti. Mungkin karena saya datang ke sini pagi-pagi sekali padahal sudah jam sekolah, 
jadi saya dikira keluarganya? Dokter kemudian mulai menjelaskan pembayaran eutanasia 
dan sistem pendukung kehidupan, tapi itu mungkin bukan dokter, tapi orang tanpa ampun 
dari perusahaan asuransi. Kalian semua sebaiknya diam saja. Mengapa Anda bisa 
mengatakan hal-hal ini di depan Ayaka seolah-olah tidak terjadi apa-apa? 

Mengapa ini terjadi pada Ayaka? 

Kemarahan tiba-tiba melonjak dalam diriku. 

Ini semua salah seseorang, seseorang memaksa Ayaka menemui jalan buntu. Apa yang 
Tuhan tulis di halaman buku catatan Ayaka? Meskipun itu adalah pemikiran bodoh, tapi 
aku tidak bisa menghentikannya. Di tempat yang tidak kuketahui, bahkan jika seseorang 
ditusuk, ditembak, atau ditabrak, aku tidak peduli, tapi bukan tentang Ayaka. 

Aku memeluk lututku di bangku rumah sakit yang keras dan bundar, menahan pikiran 
bodoh yang meledak di hatiku. 

Setelah itu, teman sekelasku datang mengunjungi Ayaka beberapa kali. Dibandingkan 
dengan melihat Ayaka, mereka bahkan lebih terkejut saat melihatku. Sepertinya mereka 
mengatakan hal-hal seperti bergembiralah, kamu tidak boleh bolos sekolah atau 
semacamnya, tapi aku benar-benar tidak bisa mengingatnya. 
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Pada akhirnya, satu-satunya orang di lingkungan itu adalah saya. Hanya aku dan cangkang 
kosong Ayaka yang tersisa. Sinar matahari musim dingin yang melewati tirai lambat dan 
lemah. 

Aku tidak tahan, jadi aku menyeret tubuhku yang kaku dan berlari keluar dari rumah sakit, 
pulang, dan mengurung diri di kamarku. 

* 

Pada dua atau tiga hari berikutnya, saya bahkan tidak keluar kamar. 

Saya tidak ingin pergi ke rumah sakit lagi, karena saya tidak ingin melihat teman sekelas 
saya, dan saya merasa sedih ketika melihat Ayaka. 

Adikku mengetuk pintu dan berkata: "Kamu sudah membolos sekolah selama sekitar satu 
minggu, ya?" Aku diam-diam menggelengkan kepala. Meskipun dia tidak bisa melihat 
ekspresiku, dia tetap meletakkan semangkuk besar bubur di depan pintu dan pergi bekerja. 

Saya bahkan tidak menyentuhnya, dan membiarkan buburnya menjadi dingin. Baru pada 
siang hari saya membuka jendela yang tidak saya buka selama tiga hari, dan menghirup 
udara luar. Paru-paru dan tenggorokanku terasa panas, mengeluarkan asap putih yang 
begitu jelas sehingga kau bahkan bisa menangkapnya dengan tanganmu. Langit yang cerah 
begitu menyilaukan bahkan mataku mulai sakit. 

Saat-saat terakhir yang saya lalui dengan Ayaka di atap, juga hari yang cerah seperti ini. 

Melihat fakta bahwa aku akan menjadi seperti ini, aku juga merasa bingung. Itu hanya 
orang lain selain saya yang bunuh diri, hanya orang lain selain saya yang tidak mau 
tersenyum atau membuka mulut lagi, itu saja. 

Aku tiga bulan sebelumnya mungkin akan menertawakanku sekarang, ya? Atau -- 

Bel pintu tiba-tiba berbunyi, membuatku takut bersembunyi di bawah jendela. Pada saat 
saya membeku, bel pintu berbunyi dua kali, tiga kali, dan lebih banyak lagi. Suara tajam bel 
pintu elektrik menusuk gendang telingaku. Siapa itu? Mengapa mereka melakukan itu? 
Apakah itu seorang anak yang sedang bercanda? 

Suara bel pintu akhirnya berhenti, dan suara mesin knalpot mulai terdengar. Aku 
mengintip ke jalan di luar jendela, dan melihat siluet kurus mengenakan pakaian kamuflase 
mengendarai sepeda motor, dan menghilang di tikungan. 

Itu Mayor. 

Mengapa Mayor datang ke rumah saya? 

Aku berlari menuruni tangga dan membuka pintu ke pintu masuk. Ada kotak hitam di 
ambang pintu, dan kata-kata yang familiar tertulis di atasnya dengan warna putih -- 
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Hanamaru. Dengan tangan gemetar, saya mengambil kotak itu, merobek kasetnya dan 
membukanya. 

Asap putih keluar. Di dalam padatan keputihan -- es kering, ada dua gelas plastik bundar 
transparan, dan ada es krim yang ditaburi bubuk cokelat di atasnya. 

Tiramisu. 

'Beri aku tarikan.' 

Aku memindahkan kotak itu ke dapur dan duduk di lantai. Aku mengambil cangkir dan 
makan seteguk es krim. Menelan makanan sangat sulit, saya tersedak es krim seteguk 
kedua. Es krim yang dingin, manis dan menyakitkan. 

Setelah menghabiskan dua es krim, saya menatap es kering di dalam kotak sampai selesai 
subliming dan menghilang. Berat dan rasa dingin di lututku akhirnya menghilang setelah 
waktu yang sangat lama. 

Ketika saya mandi, saya merasa seluruh tubuh saya telah disegarkan. 

Akhirnya jam menunjukkan pukul lima sore. Setelah saya mengeringkan diri dan berjalan 
keluar dari pintu. 

* 

Saya tidak pergi ke toko ramen selama seminggu, tetapi semuanya tampak telah berubah. 
Toko itu penuh dengan pelanggan, bahkan ada orang yang memegang mangkuk di kursi di 
luar dan di atas peti bir. Itu hanya pemandangan biasa dari toko ramen, tapi Ayaka tidak 
ada disana. 

Min-san menatapku, yang sedang berdiri di pintu masuk, sejenak. Para pekerja kantoran 
yang sedang mengunyah pangsit sambil membaca berita olahraga juga menatapku. 

Min-san berkata: "Kamu sudah menghabiskan dua es krim?" Aku mengangguk. 

"Apakah begitu? Salah satunya untuk Ayaka." 

Kata-kata Min-san menusuk hatiku. 

Aku meninggalkan pintu masuk toko yang terang dan pergi ke pintu belakang dapur, tapi 
hanya melihat siluet Tetsu-senpai dalam kegelapan. Senpai sedang duduk di anak tangga 
kedua, dan sedang membaca majalah tentang mesin pachinko. Aku bahkan tidak tahu harus 
berkata apa, jadi aku hanya bisa diam, mendengarkan suara orang memesan makanan dan 
suara peralatan makan yang beradu. 

Tetsu-senpai akhirnya berdiri. Aku terkejut, dan buru-buru meluruskan punggungku. 
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"Narumi, kamu ingin aku mengajarimu tinju, kan?" 

"..... Eh? Oh, Ya ...... Itu benar. 

"Aku berhutang padamu dua ratus ribu, jadi aku akan mengajarimu gratis, kursus dua 
tahun." 

"Senpai......" 

"Berdiri, dan lepaskan mantelmu." 

Kata-kata Tetsu-senpai sulit dibantah. Aku berdiri dan melepas mantelku. 

"Mengapa kamu ingin belajar tinju?" 

Aku menatap kosong ke arah Tetsu-senpai, lalu menundukkan kepalaku dan menatap 
tanganku yang kasar. 

"...... Itu karena aku ingin, menjadi lebih kuat......" 

"Hmm, jadi apa cara tercepat untuk menjadi lebih kuat?" 

"Eh? Bukankah ini latihan?" 

"Tidak, jawaban yang benar adalah......" 

Tetsu-senpai mengeluarkan dua gulungan perban dari tas di sampingnya. 

"Pakai perban." 

"Eh?" 

"Perbedaan antara petinju dan orang biasa bukanlah kuat atau lemah, tapi mereka tidak 
bisa memukul orang lain dengan sia-sia. Saat Anda memukul orang lain, kepalan tangan 
Anda akan sakit, dan pihak lain juga akan sakit. Ketika Anda berpikir bahwa orang lain juga 
akan terluka, Anda tidak dapat memukulnya lagi. Pakai perban." 

Tetsu-senpai membalut kedua tanganku kuat-kuat dengan perban. Tanganku yang terkepal 
bahkan tidak terasa seperti milikku sendiri. Setelah itu, senpai mengeluarkan karung tinju 
dan memakainya di tangannya. 

"Datang! Pukul saya! Di mana saja tidak apa-apa." 

Aku menundukkan kepalaku dan mulai ragu. Saya tidak bisa mengangkat kepalan tangan. 

"Baru mulai! Terkadang, lebih baik orang mencari sesuatu untuk dipukul. Jangan pikirkan 
apapun, mulailah saja!" 
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Aku mengangkat kepalaku dan melihat senpai tersenyum. 

"Aku akan menerima pukulanmu yang lemah dan tidak berdaya." 

Bahu saya gemetar, dan cairan kental naik dari bagian atas pinggang saya ke panggul saya. 
Jika aku hanya berdiri di sana tanpa bergerak, aku mungkin hanya akan berteriak tanpa 
alasan, jadi aku mengayunkan tinjuku yang terkepal erat. 
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Tangan kananku yang terulur mengeluarkan suara 'dong', dan diserap oleh sarung tinju. 
Rasa sakit yang mematikan ditransmisikan ke siku dan bahu saya. Aku tidak peduli, dan 
menyerang dengan kepalan tangan kiriku. Bertabrakan dengan sarung tinju segera setelah 
saya meluruskan tangan saya, rasa sakit bisa dirasakan bahkan dari gigi saya. Kanan, kiri, 
kanan, aku terus memukul siluet besar Tetsu-senpai. Meskipun saya memberikan banyak 
pukulan, sarung tinju yang dipegang erat akan menerima tinju saya, memantulkan kembali 
serangan ke tubuh saya. Itu menyakitkan. Ketika Anda memukul orang, diri Anda sendiri 
akan merasakan sakit. Ini adalah fakta yang sederhana dan persuasif. Apakah Ayaka juga 
merasakan sakit saat itu? Atau apakah dia tidak punya waktu untuk merasakan sakit? 
Keringat bercucuran di mataku, mengaburkan pandanganku. Saya hanya bisa mendengar 
napas saya yang cepat dan suara saya memukul sarung tinju. Ini adalah suara nyata milik 
saya, 

Aku tidak tahu sudah berapa lama aku berlatih, tapi sebelum aku menyadarinya, aku 
berdiri dengan punggung tertekuk, terengah-engah sambil memegangi ban yang aus. Saat 
saya berolahraga tiba-tiba, telinga saya berdenging dan dada saya sakit. Keringat mengalir 
dari dahiku ke daguku. 

Saat ini, saya akhirnya tahu mengapa saya datang ke toko ramen -- untuk Ayaka, dan untuk 
diri saya sendiri. 

Aku mengangkat kepalaku, dan melihat Tetsu-senpai terlihat santai. 

"Apakah kamu ingin berlatih lagi?" 

Aku menggelengkan kepala. 

"Terima kasih.....kamu, itu....semuanya untuk hari ini." 

Aku melepas perban dan menyerahkannya kembali ke senpai, tubuhku masih terbakar. Itu 
sangat alami, itu karena saya masih hidup. Ayaka mungkin tidak merasakan panas ini lagi, 
tapi setidaknya aku masih bisa berdiri dengan kedua kakiku sendiri. 

"Aku akan pergi mencari Alice." 

* 

Ruangan itu remang-remang karena puluhan monitor di ruangan itu. Alice sedang duduk di 
samping tempat tidur. Mungkin karena rambutnya yang hitam dan indah, tapi itu membuat 
siluetnya terlihat seperti vas, dan vas itu dipenuhi bintang di galaksi. 

"Inilah cara saya mengungkapkan kesedihan saya, karena saya tidak tahu cara lain." 

Kata Alice dengan punggung menghadapku. Dalam kegelapan, kecepatan tempa Alice pada 
keyboard sangat cepat, dan suaranya seperti suara tembakan cepat dari senapan otomatis 
yang digunakan dalam perang di sisi lain Bumi. 
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"Aku sudah memeriksa rekam medis Ayaka, tapi sebenarnya aku tahu bahwa aku tidak 
perlu melakukan itu. Orang yang paling mengerti bahwa Ayaka tidak bisa pulih lagi, 
mungkin adalah kamu, yang telah melihatnya dengan mata kepala sendiri." 

Tidak bisa---pulih. 

Benarkah itu? Meskipun para dokter mengatakan, Ayaka mungkin perlu berbaring di 
tempat tidur sepanjang hidupnya, melewati hari-harinya dalam keadaan vegetatif. 

"Tapi kamu masih datang untuk mencariku. Aku sebenarnya mengira kamu akan menutup 
diri di kamarmu, atau sudah mencoba bunuh diri." 

"Apakah begitu?" 

Aku duduk di depan tempat tidur. Alice berhenti mengetik di keyboard dan berbalik. 
Piyama warna-warni tampak seperti warna merkuri karena sinar cahaya oleh monitor, 
sedangkan mata tampak seolah-olah akan hancur jika Anda hanya menyentuhnya, dan 
memancarkan sinar cahaya yang lemah. 

"...... Kamu bahkan tidak akan marah jika aku mengatakan itu." 

"Eh?" 

"Tidak, tidak apa-apa, ini salahku." 

Saya pikir saya telah mendengar sesuatu yang luar biasa, Alice benar-benar meminta maaf 
kepada saya. 

"Saya tidak punya alasan untuk marah. Jika tidak ada yang peduli padaku, maka aku 
mungkin akan menjadi seperti yang kau katakan." 

"Betulkah? Maka kamu harus berterima kasih kepada penjaga toko yang sangat pandai 
membuat es krim." 

Aku mengangguk. 

"Ucapkan permintaanmu!" 

"Alice, kamu seorang detektif, kan?" 

"Aku bukan detektif biasa, tapi detektif NEET!" 

"Orang yang dapat mencari ke seluruh dunia tanpa melangkah keluar dari ruangan, dan 
menemukan kebenaran?" 

"Seperti yang telah Anda katakan." Alice menunjukkan mata sedihnya, tersenyum 
mengejek diri sendiri. 
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Tentu saja saya tidak percaya promosinya yang dilebih-lebihkan, tetapi saya tidak punya 
orang lain untuk dituju. 

"Lalu......" Aku menelan ludah, "Aku ingin memintamu menyelidiki sesuatu untukku." 

Saya membicarakannya sendiri, tetapi kedengarannya agak lucu. 

Pada saat itu, aku ditatap oleh mata Alice yang besar dan dalam, dan mengalami rasa sakit 
karena berhenti bernapas. Gadis muda itu berkata dengan suara lemah: 

"Apa yang ingin kamu ketahui?" 

"Kenapa Ayaka...... menjadi seperti itu?" 

Alice menurunkan bulu matanya yang panjang, terlihat seperti dia sedang berpikir, dan 
juga terlihat seperti sedang mendengarkan suara yang tidak bisa dia dengar. 

"...... Apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan sebelumnya? Seorang detektif adalah 
perwakilan dari almarhum, mencari kata-kata yang hilang dari kuburan mereka, menyakiti 
yang hidup demi melindungi kehormatan almarhum, dan mengutuk yang mati demi 
menghibur yang hidup." 

"Aku ingat." 

Alice membuka matanya. 

"Kalau begitu aku akan bertanya sekali lagi, penyelidikanku mungkin mengungkap apa 
yang ingin disembunyikan Ayaka, atau bahkan menghancurkan kehidupanmu yang bodoh 
tapi damai. Apakah Anda masih ingin tahu meski begitu? 

Walaupun demikian--- 

Meski begitu, aku-- 

"Aku masih ingin tahu." 

Alice mendesah besar. 

"Aku mengerti, maka aku menerima permintaanmu. Anda tidak perlu membayar saya, 
karena saya juga ingin tahu jawabannya." 

Aku melebarkan mataku. 

"...... Eh?" 

"Aku sudah tahu apa yang ingin kamu ketahui, meski semua ini sudah terlambat......" 

"K-lalu......" 
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Suara tajam Alice menginterupsi kata-kataku. 

"Semuanya sudah jelas, kamu tidak perlu memikirkan mengapa Ayaka ingin mati, hal yang 
ingin aku ketahui bukanlah ini." 

"Apa yang kamu bicarakan ......" 

"Yang ingin kuketahui adalah, 'Mengapa Ayaka memilih mati di sekolah'." 

Untuk sesaat aku tercengang, dan tidak mengerti apa yang ingin Alice katakan. 

"Sehari sebelum dia bunuh diri adalah hari Senin, dan Ayaka tidak bersekolah, kamu juga 
tahu tentang ini. Namun menurut saksi, Ayaka pergi ke sekolah setelah sekolah selesai 
karena suatu alasan, dan tidak pulang ke rumah. Pada Senin malam, Ayaka sudah 
bersembunyi di atap, lalu menunggu sampai pagi untuk bunuh diri dari atap. Apakah kamu 
mengerti? Ayaka tidak hanya secara impulsif berlari ke atap sekolah untuk bunuh diri, 
tetapi telah memilih untuk bunuh diri di atap sekolah sejak awal. Mengapa dia 
melakukannya?" 

Aku merasakan hawa dingin di punggungku. 

Alasan dia memilih mati di sekolah. Memilih ...... tempat dia akan mati? 

"Saya tidak paham. Aku tidak mengerti kenapa Ayaka ingin mati di sekolah, tapi aku harus 
tahu. Jadi aku butuh bantuanmu, karena orang yang paling dekat dengan Ayaka selama dua 
bulan ini adalah kamu." 

"Saya......? Mengapa? Mengapa Anda ingin tahu tentang ini? 

Alice mengangkat satu sisi alisnya dengan mata melebar, terlihat seperti dia marah atau 
bingung. 

"Mengapa? Mengapa saya ingin tahu tentang ini? Anda menanyakan pertanyaan ini kepada 
saya? Anda yang ingin tahu mengapa Ayaka bunuh diri, sebenarnya menanyakan 
pertanyaan ini kepada saya? 

"Ah......" 

"Sama sepertimu, aku harus tahu alasan mengapa Ayaka bunuh diri, karena seharusnya 
aku bisa mencegahnya melakukan itu. Jika saya tahu tentang ini lebih awal, mengetahui 
lebih banyak, saya bisa mencegah Ayaka melakukan bunuh diri. Ini salahku kalau Ayaka 
menjadi seperti itu. Bahkan jika hal-hal telah terjadi, saya harus tetap mengetahuinya, 
meskipun sudah terlambat. Jika saya tidak melakukan itu, saya akan, saya akan ...... " 

Alice mengeluarkan suara seolah-olah dia dipaksa ke sudut dan berkata berulang kali. Aku 
menekan emosi yang menumpuk di dadaku. Apa emosi yang ditunjukkan gadis muda di 
depanku? Nostalgia, rasa sakit dan ketidakberdayaan. 
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"Apakah kamu bersedia membantuku? Mari kita jadikan itu sebagai pembayaran atas 
permintaanmu." 

Alice menatapku seperti orang yang tenggelam mencengkeram sedotan, sinar cahaya 
redup, bintang-bintang di kaca, sekarang tampak seolah-olah akan hancur. 

Tangan itu terulur ke arah tanganku--- 

Dan saya memegangnya. 

"Aku mengerti, jadi aku akan menjadi asistenmu, kan?" 

Alice mendengar jawabanku, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. 

Jari-jari yang dingin. 

Mata yang basah dipenuhi kegelapan. 

Semuanya meleleh dalam senyum hangat. 
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Volume 1 Chapter 4 

Bab 4 
Aku melihat tanda, yang hanya selembar kertas putih kasar dengan tulisan 'Dilarang 
Masuk', yang tertempel di pintu atap, dan tiba-tiba memikirkan sesuatu yang tidak berarti. 
Beberapa orang mengatakan bahwa ada beberapa hal dalam hidup yang tidak dapat 
dipulihkan, dan ada beberapa orang yang tidak berpikir demikian, tetapi saya pasti akan 
mendukung yang pertama. Jika 'sesuatu yang tidak dapat dipulihkan' mengacu pada 
kematian, teori 'sesuatu yang tidak dapat dipulihkan' tidak dapat ditegakkan. Mengapa 
demikian? Itu karena saat seseorang meninggal, tidak dihitung sebagai nyawanya lagi. 

Tapi bagaimana dengan kematian orang lain? Apakah hal-hal itu juga tidak dapat 
dipulihkan? Memang manusia tidak bisa bangkit dari kematiannya, sehingga kekosongan 
yang terbentuk dalam hati seseorang diisi oleh sebagian orang atau benda lain; atau 
mereka dapat menutup hati mereka sendiri, menyegelnya dengan selotip. Adapun orang-
orang yang tidak bisa melakukan itu, mereka akan memilih untuk bunuh diri, sehingga 
kehidupan benar-benar tidak memiliki hal-hal yang tidak dapat dipulihkan. Jika itu saya 
dari minggu lalu, saya mungkin sudah melepaskannya, tetapi setelah melihat seseorang 
yang bahkan tidak bisa mati, saya mendapat pelajaran yang mengerikan. 

Hanya ada hal-hal yang tidak dapat dipulihkan dalam hidup. 

Meskipun saya tidak begitu tahu apakah itu benar atau tidak. 

Satu-satunya hal yang bisa saya pastikan adalah, pintu ke atap sudah dikunci. Tampaknya 
atap untuk sementara ditutup. Atap tempat Ayaka melompat bukanlah atap gedung 
sekolah selatan tempat kami merawat tanaman, tapi gedung sekolah utara di arah yang 
berlawanan, tapi bukan itu intinya. 

Aku memutar pegangannya, menyerah untuk membuka pintu ke atap, dan menuruni 
tangga. Aku mungkin tidak cocok menjadi detektif. Untuk orang yang lebih mampu, mereka 
mungkin akan memikirkan cara untuk meminjam kunci atap, atau bahkan memanjat pipa 
untuk mencapai tujuan mereka! 

* 

Asisten detektif. 

Kontrak kerja antara Alice dan aku dibuat pada hari kedua. Alice memanggilku dan 
memintaku untuk memberitahunya semua yang aku tahu tentang Ayaka. Astaga, dia orang 
yang tidak pengertian. Setelah menderita selama satu jam, Alice berkata dengan lugas: 

"Oke, saya mengerti. Semua petunjuk telah diikat." 
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Jadi apa jawabannya? Tapi Alice menolak untuk memberitahuku. 

"Yang saya tahu sekarang adalah kebenaran, bukan fakta!" Kata-kata Alice membuatku 
bingung. 

"Kebenaran dan fakta...... Apa bedanya?" 

"Sungguh, terus terang itu hanya intuisiku. Sudah cukup jika saya sendiri yang tahu 
kebenarannya, tetapi harga diri saya tidak memungkinkan saya untuk hanya melaporkan 
kebenaran kepada klien saya." 

"Hmmm...... Apa karena kamu belum punya bukti?" 

"Yah, singkatnya begitu. Jadi itulah mengapa saya mengatakan kepada Anda untuk 
membantu melakukan pekerjaan di sekitar sini, yang merupakan pembayaran Anda untuk 
informasi dengan kerja paksa. Jika saya memberi tahu Anda tentang informasinya 
sekarang, bukankah itu berarti saya tidak mendapatkan pembayaran yang sama? Jika Anda 
ingin mengabaikan fakta, dan hanya mengetahui kebenarannya, Anda bisa menyelidikinya 
sendiri! Pergi! Kerja keras saja seperti bagal yang matanya tertutup!" 

Adegan ketika Alice memegang tanganku dengan air mata berlinang seperti penipuan. Hari 
ini dia menggunakan nada biasanya dan berkata kepadaku: 

"Lanjutkan saja aktivitasmu di Klub Berkebun seperti biasa dan amati dari dekat di mana 
Ayaka tadi. Itu pekerjaan pertamamu." 

* 

Itu sebabnya saya terus berjalan ke taman. 

Bahkan tidak ada satu orang pun di halaman sepulang sekolah. Mungkin karena sudah 
dekat ujian, atau mungkin karena sekarang musim dingin, tapi alasan lainnya adalah noda 
hitam besar yang tersebar di tanah antara taman dan bangunan sekolah. Aku berdiri di 
samping noda hitam dan melihat sebentar. Itu adalah pertama kalinya saya melihat dengan 
mata kepala sendiri perasaan kematian yang sebenarnya, dan itu masih ada di tempat 
kejadian. Hujan atau salju mungkin akan menghapusnya pada akhirnya, tetapi saat ini noda 
masih ada di tanah. 

Tidak ada yang lain. 

Apa yang dapat Anda lakukan dengan hal semacam ini? Alice sudah menjelaskan bahwa dia 
sudah mengerti alasan Ayaka melakukan bunuh diri, tetapi surat wasiat tidak dapat 
ditemukan, polisi tetap diam, sementara majalah hanya menargetkan keluarga Ayaka yang 
tidak bisa dikatakan menguntungkan. Hal-hal yang tidak dapat dilihat orang lain, dapatkah 
Anda melihatnya dari ruangan kecil yang penuh dengan mesin? 
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Memikirkan hal ini saja tidak ada artinya, jadi aku berjalan menuju tujuan akhirku--- rumah 
kaca di belakang gedung sekolah. Itu adalah tanah suci Ayaka. Saya meminjam kunci rumah 
kaca dari ruang staf, dan bau rerumputan yang kuat langsung menghampiri saya begitu 
saya membuka pintu. 

Luas lantainya kira-kira dua kali lebih besar dari kamarku, dan besarnya sekitar dua belas 
tatami. Rumah kaca terlihat agak sepi, saya hanya melihat deretan tanaman tropis yang 
layu tersusun di atas rak, bahkan tidak berbunga. Mungkin seseorang mengatur tempat itu 
setelah Ayaka bunuh diri? 

Ketika saya mengangkat kepala, saya melihat pipa-pipa terjalin di langit-langit, dan ada 
sesuatu yang tampak seperti alat penyiram. Mereka mungkin menyemprotkan pupuk atau 
air secara otomatis? Ada juga peralatan pencahayaan tambahan. Ini jelas hanya sekolah 
menengah biasa, jadi mengapa ada rumah kaca yang begitu canggih? Apakah anggaran 
sekolah sebesar itu? 

Aku duduk di bagian bawah rak dan bersandar padanya. Aku memejamkan mata, 
membiarkan tubuhku tenggelam dalam bau tanah yang seperti air hangat. 

Kami tidak bisa menemukan Toshi, dan Ayaka bahkan tidak ada di sini lagi. Hanya ada aku 
yang tersisa di tempat milik kami, sementara hanya pecandu narkoba yang dirawat di 
rumah sakit atau ditangkap secara bertahap. 

Ponsel di sakuku tiba-tiba berdering. Aku kaget, dan membenturkan kepalaku ke rak di 
atasnya. 

'Ini aku. Apakah Anda bekerja dengan serius? Anda tidak sedang berbaring memikirkan 
hal-hal yang tidak berarti lagi dan lagi, bukan? Meskipun aku seorang NEET, aku sangat 
ketat terhadap kemalasan orang lain, jadi tolong ingat itu.' 

Suara seorang gadis muda datang dari sisi lain telepon. Mau tak mau aku melihat sekeliling 
rumah kaca. Tidak ada kamera pengawas di sini, kan?" 

'Kamu mungkin masih di sekolah sekarang, kan?' 

"...... Ya, aku di rumah kaca. Saya mengikuti instruksi Anda untuk mengamati rumah kaca 
dengan cermat. " 

'Bagus. Saya ingin memastikan sesuatu dengan Anda, apakah ada dua pintu masuk ke 
rumah kaca?' 

saya berdiri. Dua pintu masuk? 

Di seberang pintu tempat saya masuk, memang ada pintu baja lain yang identik. 

Mengapa Alice tahu tentang ini? Apakah memiliki dua pintu di rumah kaca itu biasa? Atau 
apakah dia mengetahuinya dengan mencari di internet? 
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"Buka pintu lainnya." 

"Tapi itu dinding di sisi lain pintu!" 

Rumah kaca itu berada di sudut sekolah, dan tampak seolah terjepit oleh dinding di 
sekelilingnya. 

'Apakah kamu pikir aku bahkan tidak tahu tentang hal seperti itu? Hentikan omong kosong 
itu, dan lakukan saja." 

Membuka kuncinya, terdengar suara 'dong' yang dalam tepat setelah aku memutar 
pegangannya. Saya hanya bisa membukanya sekitar sepuluh sentimeter atau lebih. 

"Tidak bisa membukanya!" 

'...... Apakah kamu mendengarnya? Ya, mungkin seharusnya ada di bagian itu...... Sebuah 
papan? Mungkin hanya itu, kan?' 

Alice tiba-tiba mengatakan beberapa kata yang tidak bisa dimengerti, dan suaranya 
terdengar agak jauh. Ah, dia mungkin berbicara dengan beberapa orang lain. Saat aku 
sedang memikirkan hal-hal yang tidak berarti lagi, pintu tiba-tiba terbuka. Memegang 
pegangan, saya diseret ke depan dan hampir jatuh. 

Di luar pintu ada siluet. Mengangkat kepalaku, aku menjulingkan mata dengan tatapan 
tajam seekor binatang buas, dan pikiranku menjadi kosong sesaat. 

Itu Yondaime. 

Kenapa Yondaime? Dan kenapa pintunya terbuka? 

Apakah sesuatu terjadi? Saya benar-benar tidak mengerti. 

Memegang telepon, Yondaime berkata: "Pintunya terbuka, ya, benar. Hmm...... Tidak, 
mereka sudah dibersihkan, tidak ada yang tersisa. Terus membuntuti hanya membuang-
buang waktu." Aku baru saja mendengar suara jawaban Yondaime barusan. 

'Kalau begitu terserah padamu setelah ini. Mungkin ada Narumi yang terkejut tergeletak di 
tanah, jadi tolong jelaskan sesuatu padanya, aku sangat sibuk, kau tahu.' 

"He-Heihei, Alice!" 

Suara itu berhenti datang dari ponsel Yondaime. Setelah beberapa saat, ada keheningan 
yang tidak nyaman antara Yondaime dan aku. Yondaime masuk ke rumah kaca setelah tch-
ing, dan aku buru-buru menyingkir. Meski begitu, Yondaime hanya memelototiku, tidak 
berkata apa-apa. Saya mengalihkan pandangan saya dan melihat ke luar pintu, akhirnya 
memecahkan misteri yang ada di depan saya. 
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Papan nama kayu berbentuk menara dan batu nisan kotor yang tertutup debu dapat dilihat 
di sisi lain pintu---itu adalah kuburan di samping sekolah. Tembok yang dekat dengan pintu 
masuk rumah kaca runtuh secara kebetulan, dan hanya terhalang oleh papan besar. 

Tetapi mengapa Alice mengetahui jalan pintas ini? Juga, mengapa Yondaime muncul di sini? 

Yondaime mengabaikan saya, dan menggunakan ponselnya untuk memotret bagian dalam 
rumah kaca. 

"Yondaime, kenapa kamu di sini?" 

"Jangan panggil aku Yondaime." 

"Err, kalau begitu haruskah aku memanggilmu Sou-san?" 

"Kapan kamu menjadi bagian dari grup kami?" 

'Narumi, nama keluarga Yondaime adalah Hinamura, jadi kamu bisa memanggilnya Hina 
saja. Dia akan senang." 

Uwaah, Alice belum menutup teleponku. Dengan ekspresi ganas, Yondaime menyambar 
ponselku dan menutup telepon Alice. Saya pikir dia hanya akan menghancurkan ponsel 
saya. 

"...... Hai-Hina?" "Aku akan membunuhmu!" Yondaime memasukkan ponselku ke dalam 
mulutku. Apa yang orang ini lakukan! 

"Tugasmu adalah membuka kunci rumah kaca, kan? Keluar saja dari sini karena kamu 
sudah melakukan pekerjaanmu." 

Menghadapi komentar Yondaime, aku hanya bisa menatap. 

"...... Ada apa dengan itu?" 

"Bukankah Alice mengatakan sesuatu padamu?" 

Merasa sedih, aku mengangguk. Yondaime menghela nafas panjang. 

"Kalau begitu pikirkan dengan jelas." 

Hubungan antara Yondaime dan Ayaka...... 

...... adalah Toshi. Hanya Toshi, dan Angel Fix. 

Lalu, apakah Ayaka bunuh diri karena Toshi? Tapi apa hubungan mereka dengan rumah 
kaca? Potongan-potongan kenangan saya berputar-putar di pikiran saya, seperti teka-teki 
yang tidak bisa diselesaikan. 
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"Tunggu, tolong tunggu!" 

Aku buru-buru menelepon Yondaime yang hendak keluar dari rumah kaca. Yondaime 
berbalik, matanya yang seperti serigala terlihat lebih ganas. 

"...... Apakah Ayaka terkait dengan obat itu? Kenapa, ada---" 

"Tentu saja mereka berhubungan, idiot! Jika bukan karena hal itu, kamu masih bisa 
melanjutkan aktivitas damaimu di Klub Berkebun. Tidak bisakah Anda melihat ada sesuatu 
yang salah jika hal-hal tidak terjadi? 

Aku tidak tahu bagaimana menjawabnya. 

Pintu kuburan terbanting menutup, meninggalkanku sendirian di rumah kaca bersama 
dengan hangatnya tanaman. 

Apa karena obatnya? Apakah Ayaka mengalami koma karena pil merah muda yang 
menjijikkan itu? Mengapa? Apakah karena Toshi melakukan sesuatu? 

Itu semua salah Angel Fix. 

Tidak peduli bagaimana saya merenung, tidak ada kemajuan. Saya menyerah untuk 
berpikir, kembali ke ruang staf dan mengembalikan kuncinya. Saat aku hendak keluar dari 
ruang staf, Sayuri-sensei memanggilku. 

"Meskipun aku tahu bahwa tidak pantas menanyakan hal ini sekarang, tapi apa yang akan 
kamu lakukan tentang Klub Berkebun?" 

"Apa yang harus dilakukan?" 

"Lagipula...... hal seperti ini terjadi, jadi kau satu-satunya anggota klub yang tersisa." 

Ah, itu benar. Saya ingat hari ketika saya bertemu Ayaka, dan janji kami. 

"Tentu saja, saya berharap Anda dapat melanjutkan, dan akan bertanya kepada siswa lain 
apakah mereka tertarik untuk bergabung. Beberapa guru juga mengatakan bahwa taman 
itu pasti ada yang merawatnya." 

Aku terdiam, berpikir keras. Sejujurnya, saya tidak tahu apa-apa tentang berkebun, jadi jika 
saya harus melanjutkan aktivitas klub sendirian hingga April, saat perekrutan dimulai, itu 
tidak mungkin. Tapi aku tidak ingin membiarkan taman dan rumah kaca tetap kosong, 
karena tempat itu adalah milik Ayaka. 

Bahkan jika dia tidak kembali lagi. 

Sepertinya Sayuri-sensei salah memahami kesunyianku. 
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"Maaf karena tiba-tiba bertanya tentang hal-hal seperti ini. Anda mungkin memiliki 
pemikiran sendiri tentang hal itu. Jika Anda tidak ingin terus berada di klub, saya tidak 
akan memaksa Anda." 

"Berbuat salah......" 

Sayuri-sensei sudah menjadi guru selama lima tahun sekarang. Meskipun dia lajang, ada 
desas-desus yang beredar karena dia terlihat sangat cantik. Memberikan ekspresi 
menawan dengan matanya yang cerah adalah senjatanya. Ditatap dengan tatapan ini, aku 
menyerah. 

"Bukannya aku tidak ingin melanjutkan......" 

"Betulkah?" 

Ekspresi lega muncul di wajah Sayuri-sensei. 

"Itu adalah bunga berharga milik Shinozaki, jadi kuharap kita bisa membiarkannya. Selain 
itu, bunga-bunga di rumah kaca akan mekar......" 

...... Akan mekar? 

"Hampir semua tanaman di rumah kaca telah hilang, bukankah kamu yang 
membuangnya?" 

Mata Sayuri-sensei berputar. 

"Lenyap? Betulkah?" 

Dia menyeimbangkan pena di bibir bawahnya dan berpikir sejenak. 

"Mungkinkah Shinozaki yang membuangnya?" 

Ayaka membuangnya? 

Mungkin karena itu, untuk berhati-hati......Tunggu, itu tidak benar...... 

Saya ingat kata-kata yang dikatakan Yondaime. Dia berkata saat berbicara dengan Alice di 
telepon: "Mereka telah dibersihkan." 

Ayaka dan rumah kaca. 

Toshi. 

Memperbaiki Malaikat. 

Fragmen-fragmen dalam pikiranku mulai menyatu. 
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* 

Saat itu bulan Januari ketika saya mengendarai sepeda ke toko ramen dengan hiruk pikuk, 
sementara matahari terbenam dengan cepat. Melihat melewati sinar merah yang 
memandikan tirai, bahkan tidak ada satu pun pelanggan di toko itu. Saya mengendarai 
sepeda saya sampai saya menabrak tong plastik di belakang toko, menyeimbangkan sepeda 
saya di dinding dan berlari ke tangga. 

Tepat saat aku hendak lari ke atas, Min-san memanggilku dari dapur. 

"Masuklah dan duduk." 

"Aku sibuk." 

"Berhenti mengoceh dan duduk, atau aku akan memukulmu." 

Karena Min-san melambai-lambaikan sendok supnya dengan penuh semangat, aku pergi ke 
toko dengan patuh dan duduk di kursi di depan konter. 

Min-san menjatuhkan cangkir kertas di depanku, smoothie pomelo. Rasa asam menusuk 
otakku seperti jarum beku. Seolah-olah kehangatan tubuh saya diserap oleh smoothie, dan 
kemudian rasa pedas ringan menghampiri saya, rasa yang cukup misterius. Saya tiba-tiba 
teringat bahwa sekarang adalah musim dingin, dan tubuh saya mulai menggigil. 

"Aku sudah memasukkan jahe ke dalam smoothie." 

"Oh......" Seperti yang dia katakan, itu adalah rasa pedas dari jahe. Anehnya, rasa pomelo 
dan jahe menyatu dengan cukup baik...... 

"Ini adalah makanan penutup yang dibuat khusus untuk musim dingin yang membuat 
tubuh terasa hangat." 

Min-san tersenyum penuh kemenangan, membusungkan dadanya yang terikat sarashi. 

"Ayah saya adalah tipe orang olahraga luar ruangan yang hidup karena tekadnya. Dia biasa 
membawa saya ke pegunungan bersalju atau berenang di air es yang dingin, jadi saya 
biasanya bergantung pada mengunyah jahe mentah yang digunakan untuk memasak sup 
untuk menghidupi diri sendiri." ...... Apakah dia berlatih untuk menjadi seorang ninja? 

"Tapi aku sebenarnya tidak pandai berenang ketika aku masih kecil." 

"Eh?" 

"Ada apa dengan ekspresi itu, setiap orang memiliki sesuatu yang tidak mereka kuasai, 
bukan?" 
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Yah, itu tidak salah, tapi aku benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana rupa Min-
san ketika dia masih kecil. 

"Orang yang tidak bisa berenang selalu meronta-ronta di air saat tenggelam, kan? Aku 
selalu dimarahi oleh ayah karena itu. Jangan bergerak jika Anda tidak tahu cara berenang, 
dan Anda akan mengapung secara alami. Tapi untuk orang yang tenggelam, Anda tidak bisa 
memikirkan hal-hal ini." 

Saat itu Min-san berhenti dan menatapku. Saat itulah saya menyadari bahwa Min-san 
sedang menguliahi saya, meskipun dia tidak mengatakannya dengan jelas. 

Otak saya menjadi tenang. 

Memang, saya ingin melihat Alice beberapa menit sebelumnya, didorong oleh dorongan 
hati, dan mencengkeram leher gadis berpiyama itu dan menyuruhnya menjelaskan 
semuanya dengan jelas. Tetapi saya sama sekali tidak yakin harus bertanya apa, karena 
saya bahkan belum memikirkannya. Betapa bodohnya aku. 

Bahuku merosot. Seseorang yang tidak bisa berenang tidak bisa bergerak dan mengapung 
secara alami, tapi apa yang harus saya lakukan? 

"Min-san......" 

"Hmm?" Min-san yang sedang memotong bawang berhenti dan mengangkat kepalanya. 

"Tentang ...... Ayaka tidak ada di sini, bagaimana menurutmu?" 

"Apakah kamu idiot? Anda tidak perlu meminta pendapat orang lain untuk ini. 

Suara Min-san sepertinya dia benar-benar marah. 

"Jika saya memberi tahu Anda bahwa saya akan pergi dan mengunjunginya, sambil 
menangis, apakah Anda akan merasa bahwa Anda akan melakukannya juga? Jika saya 
memberi tahu Anda bahwa saya merasa baik-baik saja tentang itu, apakah Anda akan 
merasa tidak apa-apa jika Anda tidak melakukan apa-apa? 

Kata-kata Min-san seperti tinju Yondaime, menekan keras perutku. Aku menundukkan 
kepalaku sambil memegang cangkir es krim dan merasa bahwa aku terus mengulangi hal 
bodoh yang sama beberapa bulan ini, mengejutkan orang lain. 

Aku menundukkan kepalaku dan berdiri. 

"Aku akan pergi ke kantor Alice sebentar." 

"Oke." 
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Tangan terulur Min-san muncul di depan mataku. Dia meletakkan cangkir kertas yang 
ditutup dengan penutup---smoothie pomelo seperti yang baru saja saya makan. 

"Bawa ke gadis itu, saya pikir dia sedang dalam suasana hati yang buruk hari ini juga." 

* 

Seperti dugaan Min-san, Alice tampak mengerikan. Itu adalah bulan yang dingin, tetapi AC 
masih kuat. Kaleng kosong Dr. Pepper ditumpuk di depan tempat tidurnya seperti sarang 
lebah. Tempat tidur dipimpin oleh Mocha Bear (Yondaime menggunakan keterampilan 
profesionalnya untuk memperbaiki telinganya lagi), sementara pasukan boneka dan 
boneka lainnya mengelilinginya. Pasta pendingin menempel di dahinya, sementara 
lingkaran hitam muncul di bawah matanya. 

"Betapa beraninya kamu, datang ke wilayahku dengan pakaian tebal seperti tentara Rusia. 
Saya akan memberi Anda dua pilihan, lepaskan pakaian olahraga yang membuat orang 
merasa panas begitu melihatnya, atau Anda bisa keluar dari kamar saya. 

"...... Aku ingin bertanya padamu setiap saat, mengapa kamu membuat kamarmu terasa 
sangat dingin?" 

"Apakah benda yang ada di kedua sisi pegangan kepalamu digunakan untuk bergerak? Saya 
bertanya apakah Anda akan keluar atau melepasnya! 

Dengan muram aku melepas jaket olahragaku. Brrrrr, dingin sekali. Alice melambai ke 
dinding yang penuh dengan mesin. 

"Mata dan telingaku akan mengeluarkan panas selama mereka bisa bergerak. 
Dibandingkan dengan kegelapan dan kesunyian abadi, apa yang bisa dilakukan dengan 
sedikit kedinginan." 

"Tapi menurutku manusia tidak perlu berkoordinasi dengan itu." 

Gigiku bergemeretak saat aku menjawab karena kedinginan. 

"Betapa sombongnya. Anda benar-benar manusia yang egois, dan tidak bisa ditolong sama 
sekali. Apakah Anda ingin lingkungan bekerja sama dengan manusia? Itu adalah perilaku 
bodoh. Menurut prinsip ketidakpastian Heisenberg dan teorema ketidaklengkapan Gödel, 
sejak manusia kehilangan Tuhan, mereka menemukan bahwa mengubah diri sendiri akan 
lebih baik daripada menggunakan filsafat atau ilmu alam untuk mengubah dunia. Setiap 
orang telah mengubah arah, tetapi Anda sendiri masih berdiri di atas kapal yang 
tenggelam, melambai-lambaikan bendera seorang alkemis. Itu jarang. Jika saya membuat 
hidup Anda menjadi film, kami mungkin akan mendapatkan semua hadiah. 

"Aduh......" 
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Hehe, jadi saya manusia yang sombong dan egois. Jadi begitulah, aku baru menyadari 
ketika Alice mengatakan itu tentangku. Meskipun semua itu hanya terdengar seperti Alice 
membuat alasan, aku sudah menyerah pada sikap dingin dan debat tajam Alice. 

"Oke maaf. Aku bahkan akan melepas sweternya, oke?" 

Alice melebarkan matanya. 

"...... Sungguh aneh dirimu. AC jelas merupakan salah satu aset yang digunakan manusia 
untuk alam berkoordinasi dengan manusia, tetapi mengapa Anda begitu cepat menyerah 
pada perdebatan? Setidaknya kau bisa mengatakan bahwa akulah yang egois." 

"Tidak......" 

Aku tiba-tiba menyadari bahwa aku merasa lebih baik setelah Alice memarahiku, dan mau 
tak mau aku merasa agak tidak sabar. Saya penyebab putus asa. 

"Aku agak lelah sekarang, jadi aku tidak punya tenaga untuk menegurmu." 

Saat Alice mulai berbicara lagi, aku buru-buru menyerahkan smoothie padanya agar dia 
tutup mulut. 

Setelah membuka tutupnya, mata Alice berbinar karena aroma pamelo yang manis, tapi 
tepat setelah dia makan sesuap, dia mengeluarkan suara 'Wuwu~', dan matanya menyipit 
menjadi garis lurus. 

"Apa itu?" 

"Ini pedas ......" 

Kata Alice dengan mata berkaca-kaca. Apakah sangat pedas sehingga bisa membuat orang 
menangis? 

"Guru sangat mengesankan ....... Keajaiban yang bahkan aku tidak bisa memprediksinya...... 
Wuwu......~" 

"Apakah kamu baik-baik saja?" 

"...... Aku baik-baik saja. Ini terlalu enak, aku akan memakan semuanya!" 

Alice memakan smoothie dengan mulut cemberut, terlihat seperti dia ingin menangis. 
Seluruh tubuhnya berkerut untuk setiap suapan yang dia miliki. 

"Jangan memaksakan diri untuk melakukannya. Aku akan memakan sisanya untukmu." 

"Mengapa kamu begitu serakah! Anda sudah makan di lantai bawah, tetapi Anda masih 
ingin memakan bagian saya. Aku bahkan tidak akan memberimu satu suap pun." 
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Alice menjulurkan lidahnya padaku, lalu menggunakan sepuluh menit untuk menghabiskan 
semuanya. Rasanya pedasnya masih melekat di lidahnya bahkan setelah dia selesai 
memakannya. Alice cemberut, matanya hampir menyipit. Dia melambaikan tangannya 
sambil duduk di atas karpet seperti ingin mengatakan sesuatu, jadi aku mengeluarkan 
sekaleng Dr. Pepper dan menyerahkannya padanya. 

Setelah meminum seluruh kaleng Dr. Pepper dalam satu tegukan, Alice menghela nafas, 
dan sepertinya suasana hatinya jauh lebih baik. 

"Sebagai asistenku, sepertinya kamu telah mengumpulkan banyak pengalaman. Anda 
bahkan dapat menyelesaikan pekerjaan utama Anda tanpa saya mengatakan apa pun. 
Performamu sebagai asisten lumayan seperti ini." 

"Jadi tugas utama seorang asisten adalah mendapatkan Dr. Pepper......" 

"Apakah menurutmu aku salah tentang ini?" 

Tidak, sudah jelas apa yang akan Anda katakan! 

"Jadi selanjutnya, ayo selesaikan masalahmu! Yondaime mungkin tidak menjelaskan apa 
pun kepada Anda, jadi tanyakan saja jika Anda memiliki pertanyaan! Meskipun saya 
mungkin tidak menjawab Anda. 

Lalu ini dihitung sebagai apa? 

Aku tenggelam dalam pikiran yang dalam. Memang, aku akan dianggap idiot oleh Alice 
tidak peduli apa yang aku tanyakan, dan mungkin tidak akan menjawabku. Namun 
terkadang, tidak menjawab juga merupakan sebuah jawaban. 

Dan juga...... 

Saya tidak selalu meraba-raba dalam kegelapan. 

"Apakah kamu tidak memiliki sesuatu yang ingin kamu tanyakan padaku?" 

Alice menekuk lututnya, meletakkan dagunya di atasnya dan memiringkan kepalanya. 

"Aku sedang memikirkan apa yang harus kutanyakan padamu." 

"Yah, itu beberapa pertumbuhan!" 

Itu mungkin karena smoothie pamelo Min-san. Jika aku langsung bergegas ke sini, dan 
mengatakan apa pun yang kupikirkan, Alice mungkin akan menjadikanku idiot lagi. 

Saya berpikir lama dan berkata: 

"Bisakah Anda memberi saya salinan informasi tentang Angel Fix? Yang ada fotonya." 
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Senyum menghilang dari wajah Alice. Dia tidak menjawab pada awalnya, dan ruangan itu 
hanya dipenuhi dengan suara kipas pendingin dari CPU. Saya berpikir dalam naluri: Ahh, 
saya telah mengajukan pertanyaan yang tepat. Pada saat yang sama, saya merasa seolah-
olah hati saya dijejalkan ke dasar sepatu saya. 

Akhirnya, Alice bergumam: 

"Apakah Anda siap secara mental untuk menggali kuburan almarhum?" 

SAYA--- 

mengangguk sedikit. 

Alice menunjukkan padaku matanya yang sedih, mengangguk dan menjawabku. 

"Saya mengerti, ini informasinya. Tetapi sebelum saya memberikannya kepada Anda, ada 
sesuatu yang perlu saya tanyakan kepada Anda. 

Menjadi asisten membutuhkan harga yang mahal. Alice duduk di tempat tidurnya dan 
memberi isyarat padaku. Eh? Tunggu sebentar? Ke tempat tidur? Apa dia menyuruhku naik 
ke tempat tidurnya? 

"Untuk apa kamu membuang-buang waktu? Apakah tangan Anda begitu panjang sehingga 
Anda dapat menekan keyboard dari sana?" 

"...... Papan ketik?" 

"Pekerjaan yang saya minta Anda lakukan membutuhkan penggunaan komputer, jadi saya 
meminta Anda untuk datang ke sini." 

"Ah, ah ......" 

Agar kesalahpahamanku yang memalukan tidak ketahuan, aku berbalik dan berdiri. 

"Err, bolehkah aku naik ke tempat tidurmu?" 

"Cepat saja." 

Di atas selimut, aku dengan sopan bergeser ke sisi Alice dengan menggunakan lututku. 
Berada di ranjang yang sama dengan seorang gadis, itu membuatku sangat gugup. 

"Kamu pandai mengedit foto, kan? Lalu aku akan menyerahkan foto ini kepadamu." 

Alice menunjuk ke bagian bawah layarnya. Dia telah membuka Photoshop, dan seorang 
pria muda dengan dagu lancip terlihat di layar. 

"Mengedit?" 
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"Benar, karena informasi ini akan difotokopi dan disebarluaskan. Pernahkah Anda 
mendengarnya sebelumnya? Manusia tidak mengingat sesuatu dari penampilan aslinya, 
jadi seseorang akan memiliki kesan yang lebih kuat pada sesuatu jika fitur wajah lebih 
ditekankan. Itu sama dengan potret. 

Ahhh, sepertinya aku pernah mendengarnya sebelumnya. Pandanganku jatuh ke layar lagi. 

Pada saat itu, hawa dingin merayapi punggungku. Aku pernah melihat pria ini sebelumnya. 
Tetapi dimana? 

"...... Siapa lelaki ini?" 

"Namanya Shirou Hakamizaka, seorang peneliti." 

Aku menatap Alice dengan heran. Hakamizaka? 

Aku melihat ke layar lagi. Dagu yang lancip, wajah yang terlihat intelektual, ini mungkin 
berasal dari surat izin mengemudi atau semacamnya, ya? Bahkan tidak ada sedikit pun 
senyum di wajahnya. Aku mencoba memakai kacamata tanpa bingkai di pikiranku...... Aku 
mengerti! Betul, pada hari Toshi menghilang, saya melihat pria yang membuat orang 
merasa tidak nyaman di dekat perlintasan zebra. 

"Dia mendaftar ke T Medical University tujuh tahun lalu, bukan di Farmasi, tapi Ilmu 
Hayati. Ini agak aneh jika Anda mengatakan bahwa itu adalah subjek untuk meneliti 
pewarisan genetik. Saya pernah mendengar bahwa hasilnya cukup bagus, dan bahkan pergi 
ke Iran untuk belajar di luar negeri. Dia mungkin menemukannya di sana." 

Ditemukan? Menemukan apa? 

"Itu dia!" 

Alice menyerahkan setumpuk kertas kepadaku, dan foto bunga merah ada di kertas paling 
atas. Itu adalah kertas-kertas yang saya lihat waktu itu. 

"Awalnya, bunga di foto tidak terlalu langka, dan tidak memiliki efek medis, jadi 
Hakamizaka mungkin menemukan varietas mutasinya. Di pusat penelitian, kami 
menemukannya dari tanaman yang memiliki alkaloid serupa. Ini adalah pembayaran untuk 
tenaga kerja Anda, saya akan memberikannya kepada Anda terlebih dahulu! Jadi mari kita 
abaikan informasinya untuk saat ini......" 

"Orang-orang yang terkait dengan kejadian ini bukan hanya Hakamizaka, saya telah 
menyelidiki secara menyeluruh orang-orang yang mungkin memiliki hubungan dengannya. 
Saya tidak yakin apakah semuanya terkait dengan narkoba, tetapi bagaimanapun, ini 
adalah organisasi narkoba jenis bisnis keluarga. Ayah Hakamizaka adalah politisi generasi 
kedua yang kuat, jadi modal mereka mungkin berasal dari uang saku biasa Hakamizaka. 
Saya telah menyelidiki aset atas nama ayahnya, tetapi belum dapat menemukan lokasinya 
saat ini. Ini bijaksana dan berani, seorang peneliti sederhana mulai dari nol, mencari orang 
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secara online, memelihara bahan mentah, membuat, dan kemudian menjualnya dengan 
harga murah. Inilah mengapa mereka belum tertangkap sampai sekarang." 

Alice memperbesar jendela lain untukku. Sebagian besar tidak diambil dari depan, dan 
merupakan bagian dari foto grup atau beberapa foto yang sangat tidak jelas. 

"Di mana kamu menemukan semua ini?" 

"Aku sudah mengatakan bahwa aku seorang detektif NEET, kan? Hal yang paling sulit 
adalah menemukan nomor telepon Shirou Hakamizaka, sementara yang lain sangat 
mudah." 

Saya terkejut. Jadi dia TIDAK tahu cara memeriksa log telepon? 

"Jadi kamu benar-benar seorang hacker ......" 

"Saya bukan peretas. Peretas pada awalnya adalah nama yang diberikan oleh siswa di 
Massachusetts Institute of Technology kepada orang-orang yang melakukan lelucon besar. 
Apa yang Anda katakan mungkin adalah cracker yang mencuri informasi. Aku berbeda 
dengan cracker, yang sudah sering kukatakan padamu. Saya seorang detektif NEET. Jadi 
hentikan omong kosong itu dan alihkan perhatianmu ke layar." 

Alice memegangi wajahku dan memalingkan kepalaku ke layar komputer. 

Saya tidak akan salah mengira orang di layar terakhir, itu Toshi. Dengan mata yang sama 
dengan Ayaka, garis yang sama dengan Ayaka, aku hampir menangis. Meskipun aku tahu 
itu sejak awal ....... Meskipun aku tahu itu sejak awal ...... 

"Apa kamu yakin?" 

Pada akhirnya saya masih bertanya. Alice menjawabku dengan suara lembut: 

"Kami belum yakin. Dunia yang bisa saya lihat hanyalah pemandangan terbatas dari 
jendela kecil tanpa batas di jaringan. Secara kebetulan, Toshi bertemu dengan Hakamizaka 
di situs web diskusi narkoba, dan kemudian menjadi teman. Toshi mungkin saja 
mendapatkan Angel Fix langsung dari Hakamizaka, dan tidak ikut serta dalam pembuatan 
atau penjualan obat tersebut. Saya tidak dapat menyangkal kemungkinan ini." 

Kata-kata Alice seperti sedang membaca naskah, membuat orang merasa kosong. 

"Ada beberapa tempat dalam perilaku Toshi yang membingungkan. Selain itu, saat dia 
datang ke toko ramen hari itu, dia mungkin tidak berusaha mendapatkan uang dari Ayaka." 

"...... Eh?" 

"Toshi memang bertanya padamu, kan? Apakah Yondaime datang ke kantor saya atau 
tidak. Dan kemudian dia berkata bahwa hanya itu yang ingin dia tanyakan, bukan?" 
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"Ah......" 

Saya ingat, Toshi BENAR-BENAR mengatakan itu. Saat itu, aku tidak yakin kenapa Toshi 
ingin menanyakan itu, tapi mengetahui apa yang Toshi sembunyikan, aku mengerti 
sekarang. 

"Dia di sini untuk memeriksa...... apakah Alice dan Yondaime sudah mulai menyelidiki 
masalah tentang obat itu?" 

"Ini masih spekulasi, dan bukan kebenaran. Tetapi hipotesis ini memiliki kontradiksi. 
Dengar, jika Toshi sudah menjagaku, kenapa dia masih membiarkanmu melihat Angel Fix?" 

Saya menjadi diam. 

Itu memang aneh. Jika dia merasa bahwa Alice telah mulai menyelidiki masalah ini, dia 
mungkin tidak akan begitu ceroboh sehingga dia akan menunjukkan kepadaku tatapan 
bingungnya setelah meminum obat itu. 

Hakamizaka memang mengatakan bahwa dia akhirnya menemukan Toshi atau 
semacamnya, jadi itu mungkin kehendak bebas Toshi sendiri? 

Saya tidak mengerti. 

Jika orang yang mendengar tentang Angel Fix bukanlah saya, tetapi orang yang lebih 
sensitif, mereka mungkin akan memikirkan Yondaime atau Alice, yang sedang menyelidiki 
masalah ini, dan hasilnya tidak akan seperti ini. Jika bukan aku ...... 

Mengapa saya? 

Mengapa Toshi--- 

Saya tidak mengerti. 

"Kamu tidak mengerti, dan aku juga tidak mengerti, jadi ......" 

Alice dengan ringan mengangkat tanganku dan meletakkannya di atas mouse. Penunjuk di 
layar bergetar. 

"Aku sama sepertimu. Anda ingin menggunakan informasi dan mata serta telinga Anda 
sendiri untuk mengkonfirmasi kebenaran, dan untuk mengetahui kebenarannya, saya ingin 
menemukan Toshi." 

Mengedit enam foto dan menggabungkannya menjadi satu membutuhkan waktu dua jam. 
Alice berjongkok di sampingku, menatap gambar yang telah diedit di layar. Biasanya, dia 
tidak akan berhenti berbicara bahkan untuk sesaat, tetapi hanya pada saat-saat inilah dia 
akan diam. Itu membuatku sangat gugup. Aku mencoba untuk tidak melihat ke arah Alice, 
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dan memusatkan perhatianku pada layar komputer. Leher saya sakit... Ini adalah pertama 
kalinya saya merasa tidak nyaman ketika pihak lain tidak berbicara. 

"Alice, aku sudah selesai." 

"Hmmmmmm...... Mnn." 

Jadi dia tertidur. Itu sebabnya dia sangat pendiam. 

"Kamu sangat lambat sehingga membuatku tertidur. Hm, itu tidak buruk." 

Bahkan kata penghiburan pun tidak. Sudahlah. Alice mendorongku menjauh, mengaktifkan 
sistem surat dan mengirimkan folder zip. Setelah itu, dia mengeluarkan ponsel dari balik 
rak komputer yang berantakan. 

"...... Yondaime? Mn, ini aku. Kita sudah selesai mengedit fotonya, dan aku sudah 
mengirimkannya ke sana...... Hmm? Itu folder zip! Zip. Eh? Cukup klik dua kali dengan 
mouse Anda dan cetak dalam ukuran A4. Nonono, seharusnya ada cat di komputermu kan? 
Tidak? Ahhh, benar, komputer Anda diambil oleh Major dan kemudian direnovasi dengan 
benar, jadi setidaknya unduh perangkat lunak pengeditan gratis! Apa? Anda tidak 
mengerti? Setidaknya beri aku orang yang mengerti ...... " 

Ketika dia sedang berbicara di telepon, suara Alice kadang-kadang sangat rendah hingga 
menakutkan, dan kadang-kadang naik seperti sedang marah. Pada akhirnya, Alice 
berteriak: "Sudah cukup! Lupakan! Saya hanya akan memberitahu Narumi untuk pergi ke 
sana sekarang. Tunggu saja!" dan kemudian menutup telepon. Eh? Tunggu sebentar ...... 
Bagaimana itu membuatku khawatir? 

"Jadi seperti itu ......" 

Alice menatapku dan berkata dengan tegas. Terus? 

"Orang-orang di Hirasaka-gumi bahkan tidak memiliki pengetahuan dasar tentang 
komputer, itu sangat buruk. Bahkan jika Tuhan yang mendidik para idiot, Dia juga akan 
merasa frustrasi. Oleh karena itu lebih baik bagimu untuk pergi." 

"Err, tidak, tunggu sebentar......" 

"Ini juga pekerjaan seorang asisten, jadi cepatlah pergi." 

Tanpa memberi saya kesempatan untuk menegurnya, saya diusir dari kantor detektif. 

* 

"Aku tidak berpikir bahwa akan ada hari ketika kami membutuhkan bantuanmu......" 
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Kata Yondaime dengan ekspresi pahit. Di bagian dalam Hirasaka-gumi, ada tempat tidur 
sederhana, dapur kecil, dan jembatan, sementara ada meja dan komputer lama di dalam 
ruangan. Seolah-olah kami tertarik pada sinar cahaya yang dipancarkan oleh monitor, para 
pengikut diatur dengan rapi di sisiku, dipimpin oleh Yondaime, sementara aku duduk di 
kursi di tengah dengan tubuh meringkuk. 

"Sou-san, kita sudah berkumpul di sini." 

Antek yang membuka pintu dan masuk melapor. 

"Hai! Cepat dan perbaiki!" 

Antek jangkung melewati bahuku dan berkata dengan mata terpaku pada layar, dan 
bahkan mengetuk kepalaku. Itu adalah salah satu pengawal yang saya lihat sebelumnya, 
yang setinggi tiang listrik. 

"Saya sedang mengunduh file sekarang." 

Sambil berpikir mengapa saya begitu berantakan, saya membuka situs web besar yang 
menyediakan perangkat lunak gratis dan mengunduh perangkat lunak pengolah video yang 
paling sederhana. Tampaknya Major hanya menginstal aplikasi paling dasar di komputer. 
Hard disk hampir sepenuhnya kosong, hanya perangkat lunak pengiriman yang memiliki 
jejak penggunaan. Saya berpikir bahwa anak muda saat ini semuanya pandai menggunakan 
komputer, tetapi sekarang saya menyadari bukan itu masalahnya. 

Segera setelah saya membuka gambar yang telah saya edit, orang-orang di sekitar 
membuat suara keheranan. Anda tidak perlu terlalu terkejut, bukan? Saya menyesuaikan 
ukuran gambar menjadi ukuran A4 dan kemudian mencetaknya. Sambil dijaga dengan 
napas tertahan oleh orang-orang yang mengenakan kaos hitam dengan lambang mereka di 
atasnya, printer berwarna perlahan mencetak kertas yang memiliki wajah enam orang di 
atasnya. 

"Wah!" 

"Itu sangat luar biasa!" 

"Sebuah keajaiban!" 

"Sangat sulit dipercaya sehingga saya bahkan tidak mengerti apa yang saya lihat." 

"Wow, cetak lima lagi...... Tidak, tolong cetak lima salinan lagi." 

Setelah enam eksemplar foto-foto itu dicetak, orang yang baru saja mendesakku, Pole, kini 
mencengkeram pundakku dengan mata basah. 

"Maaf! Seperti yang diharapkan dari asisten Ane-san! Aku telah bersalah padamu, aniki!" 
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"Terima kasih atas kerja kerasmu, aniki!" 

"Terima kasih atas kerja kerasmu." 

Nonono, jangan perlakukan aku seperti itu. Yondaime mengambil keenam kertas itu 
dengan ekspresi kesal di wajahnya, membagikannya kepada yang lain dan berkata: "Jangan 
bodoh. Bawa ke toserba dan fotokopi dua ratus eksemplar untuk setiap kertas." 

"Dipahami! Aku akan segera mengasah aura jantanku." 

"Dipahami!" 

* 

Cukup banyak orang berkumpul di tempat parkir di bawah kantor Hirasaka-gumi. Ruang 
kosong yang paling banyak dapat menampung dua puluh mobil itu penuh sesak dengan 
orang-orang, yang saling bergumam dalam kegelapan. Mereka semua adalah anak muda 
biasa yang hanya bisa nongkrong di jalanan. Seratus...... Dua ratus..... Tidak, seharusnya 
lebih? Udara dingin malam musim dingin benar-benar diusir dari tempat parkir. Semuanya 
laki-laki, jadi mereka memancarkan suasana yang aneh. Tempat para penggemar 
berkumpul sebelum konser dimulai akan terasa seperti ini juga, mungkin? 

"Aniki, tolong jalan ke sini." 

Seorang pria mengenakan T-shirt hitam menarik kerah saya saat saya berdiri di pintu 
masuk, bingung, dan membawa saya lebih jauh di sisi kanan. Orang-orang dengan lambang 
di bajunya berdiri berjajar seperti pemandu sorak. Tapi sungguh, saya di sini hanya untuk 
mendapatkan kembali sepeda saya. Saya sekarang benar-benar menyesali keputusan saya. 
Seharusnya aku parkir di luar! 

"Apakah Hirasaka-gumi memiliki orang sebanyak itu?" 

Orang itu sepertinya mendengar gumamanku. 

"Tidak, orang-orang yang benar-benar ada dalam kelompok itu hanya dua puluh orang, 
tetapi kelompok-kelompok kecil di sini mendengarkan Sou-san. Sou-san menjaga para 
pengangguran di sini, jadi mereka akan datang ke sini jika dia memanggil mereka." 

Aku menghela nafas dan melihat kerumunan. Panas yang mereka pancarkan membuatku 
pusing. Ketika saya mulai meluruskan punggung saya, melihat sekeliling dan berpikir:: 
"Saya akan keluar dari sini dengan cepat, setelah saya menemukan sepeda saya.", suara itu 
tiba-tiba mereda. 

Tatapan orang-orang semuanya terfokus pada Yondaime. Dengan memunggungi lampu 
putih kehijauan di luar, Yondaime berjalan ke pintu masuk tempat parkir dari lereng. 
Mantel merahnya tergulung karena angin yang dibentuk oleh tekanan atmosfer. Dapat 
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dirasakan bahwa semua orang sedang menunggu Yondaime untuk berbicara, dan masalah 
tentang sepeda saya menghilang dari pikiran saya dalam sekejap. 

. "Beberapa orang membuang sampah sembarangan di daerah ini." 

Yondaime berkata dengan nada tenang. 

"Ini adalah sampah merah muda yang memiliki sayap. Polisi tidak melakukan apa-apa 
sampai seseorang ditusuk baru-baru ini, karena obat jenis ini hanya muncul di jalanan, dan 
tidak dijual di suatu organisasi. Orang-orang yang membuat dan menjualnya bukanlah 
siapa-siapa seperti kita." 

Dua ratus orang mengangguk pada saat bersamaan, membentuk gelombang kecil. 

"Jadi kami akan menangani masalah ini sendiri. Karena orang-orang yang mulutnya 
berbusa karena kecanduannya, orang-orang yang disakiti oleh para pecandu narkoba yang 
dikaburkan mentalnya setelah menggunakan narkoba, semuanya adalah teman kita. Polisi 
hanya akan mengambil tindakan setelah empat atau lima orang tewas, dan saat itu sudah 
terlambat. Siapa yang bisa mencegah hal ini terjadi?" 

Sebagai jawaban atas pertanyaan Yondaime, cukup banyak jenis jawaban yang terjalin di 
udara. Kebisingan berdering dalam kegelapan seolah-olah sebuah kereta ekspres lewat, 
karena teriakan marah dari dua ratus orang dengan tangan terangkat. Meski dalam hiruk 
pikuk, suara Yondaime masih terdengar jelas. 

"Itu benar, hanya kami. Jika kami menyerahkan barang-barang kepada polisi, orang-orang 
bodoh yang tidak tahu apa-apa dapat melanjutkan bisnis monyet mereka selama sekitar 
satu bulan, akan ditangkap dan dikirim ke penjara atau pusat penahanan remaja, dan akan 
dibebaskan setelah sekitar tiga tahun." 

Teriakan marah 'Sungguh lelucon!', 'Bunuh mereka!' dan sebagainya dapat didengar. aku 
menggigil. Lebih dari dua ratus binatang buas akan dikeluarkan di jalan pada saat yang 
sama karena perintah Yondaime. 

"Jadi, apakah kamu sudah mendapatkan fotonya? Kami tidak yakin apakah yang ada di 
dalamnya terkait dengan obat, jadi jangan bertindak sembarangan setelah menemukannya. 
Mendapatkan kebenaran dari mereka adalah tugas Hirasaka-gumi, jadi jangan ambil risiko 
ditangkap. Mencarinya saja tidak apa-apa, memfotokopi dan memberikannya kepada orang 
lain juga tidak masalah. Jika Anda menemukan orang yang menjual narkoba, tangkap dia 
meskipun dia tidak ada di selembar kertas. Saat semuanya berakhir, Hirasaka-gumi akan 
mengurus semuanya." 

Yondaime menatapku---Tidak, pada pria berbaju hitam di sampingku. 

"Beri mereka peringatan, biarkan semua orang tahu lebih baik daripada melakukan 
sesuatu di jalan ini." 
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Setelah kerumunan sekitar dua ratus orang keluar, saya jatuh ke tempat parkir yang 
kosong dan beristirahat sebentar. Bayangan panjang dari anggota Hirasaka-gumi yang 
dibiarkan bergoyang di tanah. Seolah-olah raungan marah binatang buas masih tersisa di 
lantai dan dinding. 

"Aniki, apakah ini sepedamu?" 

Salah satu anggota mendorong sepeda saya dari kedalaman tempat parkir di sini. Aku 
mengangguk lemah. 

"Terima kasih atas bantuanmu, kami akan mengurus sisanya. Jangan menjadi orang yang 
sibuk, tidak ada yang bisa kamu bantu." 

Yondaime berkata ke arah punggungku, dan pergi. 

"Hai!" 

Aku berdiri dan memanggil Yondaime, yang berbalik dan memelototiku seperti serigala. 

"Jika...... kamu menemukan Toshi...... apa yang akan kamu lakukan?" 

"Tuhan tahu, jika dia beruntung dia mungkin tidak akan dikirim ke pemakaman, tapi hanya 
rumah sakit." 

Apakah itu lelucon? Apakah kamu tidak tahu Toshi? Tapi aku tidak bisa mengatakannya. 

"Apakah menurutmu aku akan mengasihani Toshi hanya karena aku mengenalnya?" 

Yondaime melihat melalui pikiranku. 

"Salah satu pengikut saya ditikam, dan saudara perempuannya sendiri telah dilukai oleh 
dirinya sendiri dan mengalami koma. Apakah kamu masih bisa memaafkannya? 

Kata-kata itu menusuk sangat dalam ke hatiku. 

Ayaka, dirugikan oleh Toshi? 

"Aku tidak peduli bagaimana pendapatmu, tapi merawat orang yang kita tangkap adalah 
kebebasan kita, dan tanggung jawab kita." 

Anggota Hirasaka-gumi lainnya mengangguk dengan serius. 

Setelah Yondime dan anggota lainnya keluar dari tempat parkir, saya memegang pegangan 
sepeda saya dan berdiri. 

Ayaka dirugikan. 

Ayaka...... disakiti oleh Toshi. 
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* 

Keesokan harinya, aku membawa koran tentang Angel Fix yang kudapatkan dari Alice ke 
sekolah. 

Saat istirahat, aku pergi mencari Sayuri-sensei di ruang staf, yang baru saja kembali. 

"Apa itu? Apakah Anda ingin makan siang dengan saya karena Anda tidak punya teman? 
Maaf, tapi aku harus bersiap untuk kelas soreku." 

Sayuri-sensei seperti biasa, entah apa yang membuat dia begitu bersemangat. Urus 
urusanmu sendiri, dan berhentilah rewel. 

"Aku di sini bukan untuk makan siang denganmu, tapi untuk menanyakan sesuatu 
padamu." 

"Apa itu?" 

"Kamu melihat tanaman di rumah kaca sebelumnya kan? Selama semester kedua." 

"Itu benar, aku sudah pergi ke rumah kaca beberapa kali." 

Aku mengeluarkan secarik kertas dari sakuku. Ini gambar bunga yang saya potong dari 
informasi tentang Angel Fix. Setelah aku menyerahkan foto itu padanya, Sayuri-sensei 
memiringkan kepalanya dan melihatnya sejenak, lalu mengangguk dengan suara "Oh~". 

"Bunga-bunga ini banyak di rumah kaca sebelum ini, semuanya ditanam dengan 
hidroponik. Ada juga tumpukan kotak di lantai...... Tapi warna bunganya lebih biru daripada 
di foto." 

"...... Itu mungkin varietas yang bermutasi." 

Suaraku terdengar seperti gelembung yang melayang dari dasar kolam renang. Jadi bunga 
di sana berwarna kebiruan..... Bahkan jika Alice yang sepertinya tahu segalanya, mungkin 
tidak tahu tentang ini, kan? Dalam keputusasaan, saya teringat bunga ungu kebiruan yang 
bergoyang di rumah kaca ber-AC. 

Bunga yang Ayaka tanam. 

"Bunga jenis apa ini?" 

"Saya rasa nama ilmiahnya adalah Papaverbracteatum Lindl." 

"Uwaah, sepertinya kamu sedang makan sekrup saat membaca namanya, padahal 
bunganya cantik." 
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Melihat ini adalah varietas yang bermutasi dan telah berhasil ditanam, itu berarti ini adalah 
jenis baru. Bukankah kita harus memiliki nama baru untuk itu? Sambil memikirkan ini, aku 
meninggalkan ruang staf. Kerumunan gadis memegang piala mereka dari Masyarakat 
Kesejahteraan, mengobrol dengan gembira dan berjalan melewati saya. 

Nama apa yang akan diberikan Hakamizaka kepada mereka? 

Karena bunganya, Ayaka--- 

Saya tanpa sadar mengepalkan foto yang telah saya potong. 

* 

Sepulang sekolah, aku pergi ke Toko Ramen Hanamaru. Bahkan tidak ada pelanggan di 
toko, dan hanya Tetsu-senpai, Major, dan Hiro yang melakukan sesuatu sambil mengelilingi 
tangki bensin. Aku bisa mendengar suara berderak dan asap hitam mengepul dari sana. 

"Apa yang sedang kalian lakukan?" 

"Kami mencoba menyalakan api. Kami tidak tahu kapan kami akan menjadi gelandangan, 
jadi ini latihan untuk saat itu." 

Tetsu-senpai berkata dengan satu tangan di atas tangki bensin. Ada koran, kursi yang 
dibongkar, dan kaki meja yang menyala terang. 

Mayor berkata: "Selanjutnya kita hanya perlu belajar bagaimana membuat rumah kardus, 
maka kita tidak perlu khawatir ketika kita menjadi gelandangan." Sungguh latihan yang 
menyebalkan, dan tampaknya cukup realistis. 

"Melakukan hal-hal ini di belakang toko akan membuatmu dimarahi Min-san!" 

"Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Lagipula tidak ada pelanggan di sini, dan kami membakar 
barang-barang untuk membantu membersihkan toko. Hari ini tanggal lima belas Januari, 
kebetulan hari raya dosojin ." 

"Karena orang-orang sepertimu pelanggan tidak datang." 

Omelan Min-san datang dari dapur, bahkan mengatakan bahwa dia akan membakar kita 
semua. Sekarang baru jam lima sore, saat matahari terbenam nanti, akan ada pelanggan, 
kan? 

"Wakil Laksamana Fujishima, kamu bisa melempar apapun yang ingin kamu bakar ke sini!" 
Jangan panggil aku wakil laksamana ...... 

"Saya membakar poster gadis-gadis yang saya kencani. Saya merasa sangat puas sekarang." 
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"Saya membakar tiket pacuan kuda yang tidak saya menangkan. Asosiasi Balap Jepang yang 
terkutuk harus mengingat ini, saya pasti akan membalas mereka tahun ini!" 

"Saya ingin membakar kartu pelajar saya, tetapi dihentikan oleh mereka....." 

Jangan bakar kartu pelajarmu, Mayor. Apakah Anda menemukan sesuatu yang mengganggu 
di sekolah? 

Aku menatap api yang berderak sebentar, lalu mengambil setumpuk kertas dari tasku dan 
memasukkannya ke dalam. Kertas fotokopi yang penuh dengan persamaan kimia dan kata-
kata menghilang dalam nyala api dalam sekejap, berubah menjadi abu. 

"Itu untuk obat-obatan ......" 

Hiro sepertinya menyadarinya. 

"Alice memberimu itu, kan? Apakah tidak apa-apa untuk membakarnya?" 

"Tidak masalah, semuanya sudah selesai." 

"Apakah kamu sudah tahu tentang sesuatu?" 

Aku mengangguk ragu, lalu berjongkok karena gelombang kelelahan yang tiba-tiba. 
Beberapa kehangatan datang dari permukaan tangki bensin, membuat rasa dingin semakin 
jelas. 

Kami diam-diam mengepung tangki bensin yang terbakar, sampai matahari perlahan 
terbenam. Suara pelanggan yang memesan makanan dari Min-san datang dari toko, 
sementara suara kobaran api akhirnya menghilang, seolah terserap oleh udara gelap. 

"Aku akhirnya mengerti, kamu sangat mirip dengan Alice." 

gumam Tetsu-senpai. Aku terkejut, dan mengangkat kepalaku. 

"Menangani semuanya sendiri, menyimpan semuanya untuk diri sendiri, memaksakan diri 
sampai batas tetapi tidak melihat yang lain, merasa bahwa semuanya adalah kesalahanmu, 
jadi itulah mengapa kamu beresonansi satu sama lain." 

Serupa? Menggema? Saya sendiri, tidak berpikir begitu. 

"Tapi Alice benar-benar mampu, tidak seperti Wakil Laksamana Fujishima." 

"Mayor, itu terlalu langsung darimu." 

Tetsu-senpai tertawa, tapi aku tidak. Memang seperti yang dia katakan. 

"Sudah saatnya kita masuk ke dalam." 
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Kata Hiro, dan pelanggan datang bertiga-dua. 

Kami tidak dapat memindahkan tangki bensin untuk saat ini, jadi kami membiarkannya di 
sana untuk saat ini. Kami bergeser ke pintu belakang dapur. Tetsu-senpai mengatakan 
bahwa dia ingin mentraktir kami semua dengan ramen. Sepertinya dia kehilangan uang 
dari perjudian kuda dan pachinko akhir-akhir ini, jadi dia mentraktir kami untuk 
mengubah peruntungannya. Saya memesan naengmyeon bawang putih Cina. Min-san 
hendak keluar dan mengeluh tentang sesuatu, tapi kembali ke dapur untuk membuatnya 
setelah dia melihatku. Perasaan akut apa yang dia miliki. 

"Dalam cuaca seperti ini, kamu ingin makan itu ......" 

Tetsu-senpai melihat hidangan di atas lututku dan menjulurkan lidahnya. 

"...... Mayor, apakah kamu ingat hari kamu memesan ini?" 

Karena pertanyaanku, Mayor dan Hiro saling memandang. 

"Mayor mendapat beberapa informasi dari sekolahnya. Hiro, Ayaka, dan aku sedang makan 
es krim, lalu Alice menelepon......" 

Aku memikirkan tentang hari itu---ketika Ayaka masih sehat bekerja di dapur dan toko. 

"Hiro dan aku membawa beberapa barang ke Yondaime, dan Ayaka pulang lebih awal saat 
kami kembali. Mungkin sejak hari itu, perilaku Ayaka menjadi aneh......" 

Aku tahu seharusnya aku tidak melakukannya, tapi aku tidak bisa menahan diri untuk tidak 
melihat ke arah Hiro. 

"Ayaka melihat informasi tentang Angel Fix berserakan, jadi dia menemukan bahwa bunga 
yang dia tanam di rumah kaca adalah bahan mentah untuk obat tersebut." 

"Apakah ...... itu salahku?" 

Hiro mulai mengerang. Aku menggelengkan kepala sambil tersenyum. Senyumnya oke, 
mungkin? 

"Meninggalkan informasi di toko bukanlah salahmu, karena satu-satunya orang yang 
menyadari bahwa kita tidak bisa membiarkan Ayaka melihatnya adalah aku." 

"Tapi, Narumi ......" 

"Yang berikut hanya akan menjadi spekulasi saya sendiri. Tentang musim panas atau 
musim gugur tahun lalu, Ayaka menerima permintaan Toshi yang sudah lama tidak pulang, 
untuk menanam bunga di rumah kaca sekolah. Toshi menggunakan pintu belakang rumah 
kaca untuk mengumpulkan tanaman secara teratur. Ayaka tahu sedikit tentang identitas 
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Hakamizaka, jadi dia berpikir bahwa Toshi membantu dalam percobaan untuk universitas 
atau semacamnya...... Tapi, dia menemukan bahwa hal itu tidak terjadi hari itu." 

Kata-kataku berhenti saat ini, lalu ada keheningan. Di belakang kami terdengar suara 
mangkuk bertabrakan, makan mie, memesan dan makan es krim. 

Kemudian? Saya tidak paham. Apa yang akan dilakukan Ayaka yang mengetahui bahwa 
kakaknya sendiri menyuruhnya menanam narkoba? Mungkin dia pergi untuk menanyai 
Toshi tentang itu? Kemudian--- 

Saya tidak paham. 

Di mana kesalahannya, menyebabkan Ayaka bunuh diri? 

Alice berkata bahwa dia tahu alasannya. Apakah dia memiliki potongan teka-teki yang 
tidak saya miliki? Atau apakah saya melewatkan sesuatu? Saya tidak mengerti, mengapa 
Ayaka harus bunuh diri? Kenapa dia melakukan itu bahkan tanpa mengatakan sesuatu 
padaku? Meskipun aku sangat tidak berguna, ada sesuatu...... ada sesuatu yang bisa aku 
bantu...... 

"Maka itu dikonfirmasi." 

Aku mengangkat kepalaku karena pernyataan Tetsu-senpai. 

"Sudah dipastikan bahwa Toshi adalah salah satunya." 

Aku mengangguk lemah. 

Alice mengatakan bahwa Toshi mungkin tidak memiliki hubungan dengan perdagangan 
narkoba, tetapi karena tidak yakin dengan alasan Toshi dia membiarkan saya melihat Angel 
Fix, semuanya menjadi tidak pasti. 

Yondaime juga mengatakan bahwa orang yang mereka cari mungkin tidak memiliki 
hubungan apapun dengan obat tersebut. 

Itu kebohongan putih yang mereka berikan kepada kami. 

Memperbaiki Malaikat. 

Menumbuhkan sayap merah muda, itu mengambil Ayaka. 

"Jadi, apa yang akan kamu lakukan?" 

Aku menatap wajah Tetsu-senpai dengan mulut setengah terbuka. Tidak ada sedikit pun 
kemarahan atau belas kasihan di wajahnya, matanya seperti mesin permainan derek yang 
mengambil koin tanpa emosi. Aku hanya bisa mengalihkan pandanganku, dan 
menundukkan kepalaku. 
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Apa yang akan aku lakukan? 

Aku tidak tahu. Karena tidak ada lagi yang bisa saya bantu. Jika ada sesuatu yang bisa saya 
bantu, saya seharusnya melakukannya lebih awal. Sebelum Ayaka bunuh diri, sebelum 
hilangnya Toshi. 

Satu-satunya hal yang bisa kulakukan untuk Ayaka saat ini adalah mencari tahu alasan dia 
bunuh diri, dan mencari Toshi, yang seharusnya tahu kebenarannya. 

"Apakah itu benar-benar untuk Ayaka?" 

Kata-kata Tetsu-senpai terdengar. Punggungku membeku. 

Untuk Ayaka? 

Tidak ada hal seperti itu, karena hati Ayaka sudah mati. Hanya tubuhnya yang tersisa di 
bangsal, sedangkan jiwanya sudah menghilang di langit musim dingin. 

Itulah mengapa--- 

Itu sebabnya, hal-hal yang saya lakukan adalah untuk diri saya sendiri. Untuk meredakan 
emosiku sendiri, karena aku sedang tidak sabar sekarang. 

"Itu keren!" 

kata Tetsu-senpai. Aku mengangkat kepalaku. 

"Aku sudah mengatakan itu sebelumnya, kan. Saya tidak akan membantu orang yang 
bahkan tidak meminta untuk dirinya sendiri." 

"Lalu......" Aku menatap Tetsu-senpai, Mayor dan Hiro. Wajah mereka agak buram karena 
suatu alasan. "Jika aku meminta bantuan, kalian mau membantuku?" 

"Tentu saja! Wakil Laksamana Fujishima juga merupakan bagian dari tentara Jepang!" 

Hiro tersenyum dan berkata: "Bagaimana mungkin kita para NEET tidak saling 
membantu?" 

Tapi bisakah tiga NEET dan seorang siswa sekolah menengah idiot yang mungkin menjadi 
NEET di masa depan melakukan sesuatu? Apa yang bisa kita lakukan jika kita 
menggabungkan empat tangan yang lemah--- 

"Pasti ada jalan." 

kata Tetsu-senpai. 

Aku menggigit bibirku. Saat ini, di saat yang begitu penting, aku masih menjadi orang tak 
berguna yang bahkan tak bisa melihat mata mereka. 
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"Tolong bantu......" 

Suara seperti menggunakan benang untuk menggosok gigi datang dari tenggorokanku. 

"Tolong bantu aku." 

Aku merasakan mereka bertiga berdiri. 

Ketika saya mengangkat kepala, saya melihat Tetsu-senpai di telepon. Suara Alice samar-
samar terdengar di sisi lain. 

"Kurasa aku belum menyuruh kalian untuk membantu." 

"Kami telah menerima permintaan langsung dari Narumi." 

'Maka tidak ada pembayaran kali ini. Jika Anda ingin pembayaran, dapatkan saja dari 
Narumi. Anda harus tahu bahwa dia tidak bisa membayar, kan!' 

"Tidak apa-apa, aku akan memintanya untuk melepaskan uang yang aku berutang padanya 
dari perjudian di dadu." 

"Eh? Tunggu sebentar, maka satu-satunya orang yang diuntungkan dari ini adalah Tetsu!" 

potong Hiro. 

"Aku akan mentraktir kalian semua dengan daging panggang." 

"Tapi itu tidak adil, kan? Hutang dua ratus tujuh puluh ribu hanya ditukar dengan daging 
panggang." 

"Pistol model yang saya inginkan adalah delapan puluh tujuh ribu." 

"Diam! Itu tidak penting!" kata Tetsu-senpai kesal. "Kamu juga, berapa lama kamu akan 
berlama-lama di sana, cepat dan berdiri!" 

Sambil memegang tanganku, Tetsu-senpai menyeretku dengan paksa. 

Dengan lemah mengangkat kepalaku, aku terkejut saat melihat wajah ketiga orang itu. Di 
depan pintu kedai ramen yang gelap, mata yang ada untuk melihat mesin pachinko, mata 
yang ada untuk membaca informasi tentang militer, mata yang ada untuk melihat gadis-
gadis, mereka semuanya berkilau bersama. 
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Volume 1 Chapter 5 

Bab 5 
Sejak hari berikutnya, kehidupan sekolah saya menjadi sangat sibuk. Begitu sekolah usai, 
saya harus merawat kebun. Sayuri-sensei juga membantu. 

"Sebelum Fujishima-kun masuk ke Klub Berkebun, aku juga kadang-kadang datang ke sini 
untuk membantu." 

Memegang pot anggrek, katanya dengan emosional. 

Anda bisa saja menyisihkan bunga di musim dingin ketika bunga tidak mekar, itu pikiran 
saya sebelumnya; tetapi sekarang saya tahu bahwa jika kita tidak mempersiapkan diri 
selama musim dingin, bunga tidak akan mekar tahun depan. 

Saya sendiri tidak tahu mengapa saya melanjutkan kegiatan Klub Berkebun, tetapi saya 
hanya merasa bahwa jika saya terus merawat tanaman yang diasuh Ayaka, saya mungkin 
bisa mengetahui pemikirannya lebih baik, meskipun sedikit. Itu adalah pikiran saya. 

Setelah menyelesaikan kegiatan klub, saya melewati Shuto Expressway di tepi sungai, 
melewati stasiun dan sampai di 'Hanamaru'. Setelah menyapa Min-san, aku pergi ke 
belakang toko. 

Satu-satunya orang yang lebih awal dariku hari itu adalah Hiro. Dia mengenakan mantel 
dengan kancing emas dijahit di atasnya dengan celana jeans putih. Aku belum pernah 
melihat Hiro mengenakan pakaian yang sama sebelumnya, tapi itu mungkin hadiah dari 
wanita. 
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Hiro sedang duduk di tangki bensin yang hangus dengan telepon dijepit di antara bahu dan 
telinganya, dan mengirim pesan dengan dua telepon di tangannya. Ini seperti akrobat yang 
dilakukan orang di jalanan. 

"...... Ah? Apakah ini Mika? Ini aku, ya ya, aku temannya Yumi, benar, Hiro. Senang 
berkenalan dengan Anda. Hahaha, Eh? Betulkah? Mengajakku kencan...... Hmm, mmnn, 
bagaimana dengan hari Jumat ini? Apa Anda tidak sibuk?" 

Jika orang lain yang tidak tahu mendengarnya berbicara, mereka mungkin akan mengira 
dia menggoda. Tapi kata-katanya mengikuti pola umum, tanpa sadar mengubah topik 
pembicaraan menjadi obat. "Ah, aku sudah mendengarnya. Itu benar, bedak merah 
muda...... Mnn, tidak, aku belum pernah mencobanya sebelumnya, tapi aku mendengar dari 
temanku bahwa itu bagus. Siapa yang membelinya? Mnn, mnn......" begitu saja. 

Saya duduk di atas ban yang sudah aus, menatap Hiro, terkesan. Hiro mematikan telepon di 
sebelah kanannya dan, menutup telepon yang sebelumnya dia gunakan untuk berbicara 
dan memasukkannya ke dalam sakunya, lalu tersenyum padaku. Setelah itu, tangan kirinya 
melanjutkan tindakan sebelumnya, menulis sesuatu di selembar kertas dengan pena. 

"Sepertinya sudah banyak gadis yang membelinya sebelumnya, tapi mereka membelinya 
dari teman mereka, jadi sulit untuk menemukan sumbernya." 

Saya bertanya, murni karena ketertarikan: "Hiro, berapa banyak gadis yang kamu kenal?" 

"Mnnn------ aku tidak tahu." 

Tepat setelah Hiro menjawabku, teleponnya berdering lagi. Hiro mengangkat telepon, dan 
mulai berbicara manis seperti stroberi, dia benar-benar tidak punya waktu luang. Saat dia 
berbicara di telepon, tangan kiri Hiro tidak berhenti sama sekali. Benda yang diletakkan di 
atas meja sepertinya adalah peta tempat-tempat di dekat stasiun, Marui Supermarket, 
Balco Supermarket, Tokyu Home Center, Toko Buku Pertama...... Pena merah digunakan 
untuk menggambar lingkaran lain dan lainnya di jalan antara nama toko yang baru saja 
saya lihat. 

"Fiuh!" 

Hiro akhirnya menghela nafas, meletakkan sederet ponsel di atas meja (tidak hanya ada 
tiga, tapi juga dua lagi di sakunya). Dia menggeliat dan minum secangkir kopi. 

"Yang ini untuk siswi SMA, yang ini untuk istri; yang ini untuk menyerang wanita yang 
ingin aku ajak kencan, yang ini untuk bertahan melawan wanita yang tidak begitu 
kusukai...." Hiro menjelaskan penggunaan ponselnya satu per satu. Menyerang? Membela? 

"Jika dibandingkan dengan gigolo, kamu lebih seperti penipu......" 

Saya agak dikalahkan oleh Hiro. 
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"Apakah kamu tahu apa perbedaan antara gigolo dan penipu?" 

tanya Hiro. Aku memiringkan kepalaku. 

"Seorang gigolo secara eksklusif terkunci pada seseorang, sedangkan seorang penipu harus 
dicintai pada saat yang sama oleh tiga orang atau lebih. Saya masih pemula, dan tidak 
berani mengatakan bahwa saya adalah seorang penipu." 

"Ah......" Sungguh dunia yang rumit. "Jadi, bagaimana dengan pria yang dicintai oleh dua 
orang sekaligus?" 

"Seseorang yang berkencan dengan dua wanita biasanya mendapat pisau di dadanya oleh 
para wanita, jadi mereka tidak membutuhkan nama." 

"Oh begitu." Tunggu, mengapa saya setuju?? 

"Tapi setelah memulai penyelidikan, itu benar-benar kacau. Tidak heran jika Yondaime 
akan mengalami masalah dengan ini." 

Hiro membalik peta dan berkata, mengisi tempat dengan nama wanita dan angka. 

"Apa itu?" 

"Harganya terlalu murah, mereka membelinya dari orang yang mereka kenal, dan harganya 
bahkan tidak memiliki standar. Obat ini terlalu aneh, bahkan sangat umum juga ...... " 

Ah, jadi angkanya adalah harga. Saya tidak tahu tentang harga obat-obatan, jadi saya tidak 
yakin apa yang dimaksud dengan murah. Bahkan ada beberapa angka nol di peta, apakah 
itu berarti mereka mendapatkannya secara gratis? 

"Bagaimana dengan sisi peta ini?" 

"Ah, itu tempat mereka membeli obat. Lingkaran ganda berarti dicurigai sebagai sumber 
obat." 

Aku tercengang, menatap peta yang hampir seluruhnya diwarnai merah. Belum genap tiga 
hari mereka berjanji akan mencari Toshi, tapi Hiro sendiri sudah mendapatkan begitu 
banyak informasi dari kelima ponselnya. 

"Wakil Laksamana Fujishima ada di sini! Tepat pada saat yang tepat." 

Sebuah suara datang dari belakangku. Ketika saya menoleh, Mayor berdiri di belakang saya 
sambil membawa ransel besar yang terlihat seperti bukit kecil. 

"Bantu aku menurunkan ranselnya, benda ini rusak." kata Mayor. Jadi, saya pergi untuk 
membantu saya, dan menghabiskan banyak usaha sebelum kami meletakkan ransel dengan 
ringan ke tanah. 
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"Aku begadang selama dua hari berturut-turut untuk menyelesaikannya!" 

Mayor tampak sangat senang ketika dia mengatakan itu, mengeluarkan kamera kecil dari 
tasnya dan meletakkannya di dudukan kayu. Kamera tersebut hanyalah kubus hitam 
seukuran telapak tangan dengan lensa bundar di atasnya. Ada sekitar dua puluh kamera 
yang identik. 

"Mayor benar-benar habis-habisan!" 

"Saya sebenarnya sudah lama selesai membuat kamera, hanya saja menginstal perangkat 
lunak verifikasi butuh waktu lama. Tidak ada misi untuk menentukan target tertentu 
sampai sekarang, jadi tidak ada kesempatan untuk menggunakannya, hehe." 

"Jadi, bagaimana Anda menggunakan kamera ini?" 

"Anda datang di saat yang tepat, Wakil Laksamana Fujishima. Sebenarnya kamu terlihat 
sangat hambar, jadi menggunakan kamu untuk ujian akan menjadi sempurna." 

Saya hanya merasa bahwa Mayor mengatakan sesuatu yang kasar kepada saya secara terus 
terang. Mayor meminjam stopkontak di dapur, menghubungkannya ke komputer 
berukuran notebook, dan mengatur beberapa kamera dalam posisi melengkung 
menghadap wajahku. Kemudian, dia meminta Hiro untuk mengangkat salah satunya, 
melihat ke layar komputer sambil melakukan penyesuaian: "Turunkan sedikit, ya, oke, 
selesai." Kemudian Mayor menoleh padaku dan berkata: 

"Berjalan keluar dan kemudian berjalan kembali lagi." 

Benar-benar bingung, saya bertindak sesuai dengan kata-kata Mayor, keluar dan berjalan 
kembali ke sisi mereka. Begitu saya memasuki bayang-bayang gedung, komputer Mayor 
mengeluarkan suara alarm yang menusuk. Aku terkejut dan mundur selangkah. Hiro 
terkejut hingga kamera di tangannya hampir terjatuh. Hanya Mayor yang tertawa 
terbahak-bahak sambil menepuk lututnya. 

"Hmm, akurasinya memang lebih tinggi jika mengambil foto dari depan. Wakil Laksamana 
Fujishima, coba masuk dengan kepala tertunduk kali ini." 

Setelah itu, saya mengikuti instruksi Mayor, menundukkan kepala, berjalan mendatar, atau 
memutar kepala sambil berjalan. Saya melakukan tindakan aneh ini sambil berjalan dari 
luar ke pintu belakang dapur. Setiap kali saya masuk, komputer Mayor akan membunyikan 
alarm. Tidak sampai Min-san memarahi: "Diam, diam! Dan jangan hanya menggunakan 
soket saya seperti Anda memilikinya!" bahwa semuanya telah berakhir. Namun, Min-san 
tidak mengatakan apapun tentang kamera dan komputer. 

Saya akhirnya menyadari setelah itu..... 

"Kamera bisa mengenali wajahku?" 
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"Itu benar. Jika foto diambil dari jarak dekat dari enam sisi, akurasinya bisa setinggi itu. 
Ketika saya pergi ke ruang penelitian pada musim panas, profesor sedang melakukan 
percobaan tentang ini, jadi saya hanya meminjam idenya." 

"Oh, itu menarik." Hiro mendekat untuk melihat kamera dan monitor. Ini sebenarnya 
bukan standar bunga. Memiliki keterampilan yang luar biasa, mengapa dia masih seorang 
NEET? 

"Kamu akan menggunakannya untuk mencari Toshi?" 

"Kami tidak memiliki anggaran sebesar itu, jadi kami harus mengunci beberapa tempat. 
Sistem ini benar-benar menghabiskan banyak daya." 

"Jangankan baterainya, bagaimana dengan informasi tentang wajah Toshi? Anda tidak 
dapat menggunakan sistem tanpanya, bukan?" 

"Sistem pengawasan di kamar Alice mungkin memiliki informasi selama sekitar satu 
bulan." 

Ah, jadi Mayor juga orang di belakang kamera pengintai? Aku hanya merasa bahwa segala 
sesuatunya semakin besar dan semakin besar, aku hanya bisa menonton dari samping 
dengan mulut terbuka seperti orang idiot. 

"Oh ya, di mana Tetsu?" 

Mayor meletakkan kamera kembali ke tasnya dan bertanya. 

"Dia mungkin di kantor polisi." 

"Ah, jika kita memiliki laporan investigasi dari polisi, kita bisa menentukan tempat untuk 
memasang kamera." Mayor berkata seolah itu bukan sesuatu yang penting. 

"Tetsu-senpai...... punya koneksi dengan polisi?" 

Hiro tersenyum kecut, apa karena ekspresi kagetku itu lucu? 

"Sebelum dia mulai bertinju, dia selalu diurus oleh polisi. Saya ingat bahwa konselor 
remaja yang membawanya ke pusat tinju sambil menangis dan meminta mereka untuk 
merawatnya. Setelah dia mulai bertinju, dia berhenti berkelahi." 

Pada akhirnya, dia menjadi penjudi pachinko sekarang--- itulah kesimpulan Hiro. Aku 
belum pernah mendengar tentang masa lalu Tetsu-senpai, tapi dia tidak bisa begitu saja 
mendapatkan informasi dari polisi, bukan... 

Tepat saat aku sedang memikirkan itu, Tetsu-senpai muncul di toko ramen. Saat itu sekitar 
pukul tujuh malam. Dia mengeluarkan buku catatan dari kausnya, lalu meletakkannya di 
depan Mayor dan Hiro dengan bunyi gedebuk. 
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"Tetsu, kau bau asap." 

"Mau bagaimana lagi, satu-satunya tempat yang bau rokoknya lebih kuat dari toko 
pachinko adalah kantor polisi. Dan bau asap bukanlah hal yang utama. Aku merapikan 
petanya sedikit, jadi keluarkan milikmu untuk melihatnya." 

Mayor membaca sepintas catatan sambil berkata: "Benar-benar tidak banyak kemajuan 
untuk penyelidikan polisi." Dilihat dari samping, buku catatan itu penuh dengan kata-kata 
yang ditulis dengan pensil, mungkin catatan Tetsu-senpai? Dia benar-benar mendapatkan 
berita dari polisi? 

Ketiganya mengelilingi stand kayu tua dan mulai berbicara pelan. Hiro menambahkan 
informasi dari polisi ke peta yang penuh dengan tanda merah. 

Benar-benar tidak ada ruang bagi saya untuk mengambil bagian dalam hal ini lagi. 

Ketika mereka sedang berdiskusi di sana, saya pergi ke toko ramen dan membantu 
mencuci piring. Min-san tidak meminta bantuanku, hanya saja aku tidak bisa tinggal di 
pintu belakang dapur lagi, jadi aku dengan rela menawarkan bantuan. 

"--- bukankah lebih baik jika kita menyerahkan informasi itu ke Yondaime juga?" 

"Aku tidak ingin meminjam kekuatan gengnya." 

"Tapi kemajuan akan lebih cepat jika kita berbagi informasi." 

"Aku akan mengambil salinannya, dan akan pergi ke hotel juga. Aku punya sesuatu untuk 
ditanyakan langsung kepada beberapa gadis." 

"Tetsu, jadi bisakah kamu membantuku mengatur kamera pengintai?" 

"Oke." 

Ketika saya menguping di dapur, ketiganya menyelesaikan diskusi mereka dan pergi. 
Pelanggan datang seperti mereka bergiliran makan. Dalam suasana toko yang ramai, saya 
merasa seolah-olah saya telah dilupakan oleh semua orang. 

Mungkin karena ekspresi sedihku, Min-san menepuk pundakku. 

"...... ketiganya ...... sepertinya sangat bagus dalam hal ini." 

"Oh ya--- mereka telah melakukan hal-hal seperti ini sebelumnya. Meskipun mereka hanya 
membantu Alice, aku benar-benar berpikir bahwa mereka seharusnya pergi bekerja jika 
mereka dapat melakukan hal-hal sejauh ini." 

Saya juga merasa begitu. 
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* 

"Karena kami tidak bisa melakukannya, kami menjadi NEET!" 

Kata Alice dengan gembira. Seperti biasa, AC di kamar 308 kencang. Gadis berpiyama 
sedang dalam suasana hati yang baik hari itu, dan bahkan makan ramen kecap dengan 
beberapa mie di dalamnya tanpa banyak menggerutu. 

"Kebanyakan orang di dunia ini tidak mengerti NEETS. Kualitas manusia tidak ditentukan 
oleh kuantitasnya, tetapi arahnya. Meskipun orang mengatakan sesuatu seperti orang 
memiliki kekuatan mereka sendiri, ambisi mereka sendiri, dan kehidupan memiliki 
kemungkinan yang tidak terbatas, mereka masih dibatasi oleh dunia satu dimensi selama 
evaluasi yang sebenarnya." 

"...... Apakah maksudmu bahkan Min-san tidak bisa mengerti?" 

"Tuan berbeda, karena dia tidak akan mengatakan semua omong kosong itu. Hal-hal yang 
dia ajarkan kepada kami adalah setelah memahami semua takdir kami, pertimbangannya 
yang polos dan benar. Tetapi orang-orang seperti Guru adalah minoritas, kebanyakan 
orang tidak begitu mengerti apa arti 'kemungkinan tak terbatas'. Karena mereka tidak bisa 
membayangkan apa yang ada di balik kapal mereka, maka beberapa dari mereka dengan 
semangat mendayung melawan arus. Bukankah itu benar? Itu karena arah yang mereka 
tuju berlawanan langsung dengan kita." 

Mnn...... Itu mungkin benar...... 

"Jika saya memberi arahan kepada orang seperti Anda, Anda akan menjadi seperti itu 
secara otomatis. Tetsu, Major, dan Hiro mungkin benar-benar ingin menyelamatkan Toshi, 
mengingat mereka adalah partner yang bermain dadu bersama. Meski begitu, mereka 
hanya ingin berpura-pura bahwa mereka keren, sehingga mereka tidak dapat 
berpartisipasi secara aktif. Mereka sebenarnya menunggu bantuanmu." 

Aku mengingat gairah membara di mata mereka---mungkin itu semua seperti yang 
dikatakan Alice. 

"Meskipun aku berbicara tentang ini seperti itu bukan urusanku, sebenarnya aku juga 
orang yang suka menyembunyikan pikiranku yang sebenarnya. Satu-satunya hal yang 
mengkhawatirkan bagi NEET hanyalah satu---tidak tahu apa yang harus dilakukan." 

Alice meletakkan mangkuknya, memegang sumpitnya dengan lemah sambil melamun 
dengan mata kesepian. 

"Setelah banjir besar, Tuhan menggunakan empat alas untuk mengukir harapan terbaik 
dan perintah mutlaknya untuk semua makhluk hidup, pernahkah Anda mendengarnya? 
'Kamu harus hidup kuat dan berkembang biak untuk mengisi seluruh dunia.' Tapi--- Dia 
lupa menuliskannya pada kita." 
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Kata-katanya terdengar seperti lelucon, tapi melihat Alice tersenyum seolah-olah dia 
akhirnya melihat wajah matahari yang berseri-seri setelah mengambang di laut selama tiga 
hari sambil berpegangan pada papan, aku tidak bisa tertawa sama sekali. 

"...... tapi, kalian sama kan?" 

kata Alice. Dia meletakkan mangkuk di atas lututnya yang tertekuk, menatapku dengan 
asap putih dari sup panas yang berputar-putar di antara kami. 

"Tidak tahu harus berbuat apa, itulah sebabnya kamu ingin tahu sesuatu yang tidak 
berguna bahkan jika kamu tahu, merasa sangat, sangat cemas, sangat cemas sehingga kamu 
tidak tahan." 

Sebenarnya seperti yang dikatakan Alice, jadi aku tidak menjawabnya. 

"Mengapa? Mengapa kita hanya bisa melihat apa yang telah hilang?" 

Alice berhenti berbicara saat itu. Dia kembali mengambil sumpit, untuk sementara fokus 
pada mangkuknya. Ruangan itu hanya diisi dengan suara Alice menyeruput minya, 
mengunyah bawang dan suara kipas pendingin dalam jumlah besar. 

Saat aku berdiri, mengeluarkan sekaleng Dr. Pepper dan meletakkannya di depan Alice, dia 
baru saja selesai memakan mie terakhirnya. 

"Kamu hanya pintar dalam hal-hal ini." 

Alice tertawa sambil membuka kaleng, sementara aku berjongkok di sudut tempat tidur, 
memeluk lututku. 

"Lagipula aku tidak punya bakat lain, jadi aku hanya akan mendapatkan sekaleng Dr. 
Pepper untukmu selamanya." 

Kata-kata yang kuucapkan hanya untuk mengejek diriku terasa seolah-olah akan menjadi 
nyata setelah aku mengatakannya. Itu membuatku merasa lebih terluka. 

"Narumi....." 

Aku mengangkat kepalaku karena panggilan Alice. 

'Alice melambaikan tangan padaku......Eh? Apa itu? Apakah dia ingin aku pergi ke sana? 
Merasa curiga, perlahan aku beringsut kesana sambil berlutut. 

"Anak baik." 

Alice menepuk kepalaku. 

"Apa yang kamu ......" Apa yang kamu lakukan? Aku hanya bisa mengambil langkah mundur. 
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"Itu pertama kalinya saya mendapat reaksi itu. Hiro senang, sementara Yondaime 
menunjukkan ekspresi kesal tapi tidak lari." 

"Tidak...... kupikir lebih baik jika kamu tidak melakukan hal semacam ini pada laki-laki." 

"Mengapa?" 

Ditanya kenapa, saya tidak bisa menjawab. 

"Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak berguna? Apakah Anda tidak 
mendengarkan apa yang baru saja saya katakan? Sangat jarang saya memberi tahu Anda 
hal-hal yang bermakna seperti orang harus memiliki bakatnya sendiri, manusia memiliki 
kemungkinan yang tidak terbatas, dan seterusnya. 

...... Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa itu adalah pernyataan yang tidak berarti? 

"Tapi tidak peduli apa yang kamu lakukan, orang yang akan memujimu tidak ada lagi di 
sini." 

Suara lembut Alice membuat seluruh tubuhku membeku. 

Di dinding di samping pintu masuk, aku perlahan meluncur ke lantai. 

"Bahkan jika Anda memiliki arah---tidak ada sama sekali arah yang Anda tuju. Satu-satunya 
tujuan adalah kuburan. Jadi setidaknya biarkan aku menyentuh kepalamu sebagai 
penghiburan." 

Alice berjalan turun dari tempat tidur dan mendekatiku. Dia membungkukkan matanya 
sedikit pada tingkat yang sama denganku, yang duduk di lantai, lalu sekali lagi 
menggunakan tangannya yang dingin untuk menggosok rambutku. 

* 

Tidak ada berita pada beberapa hari berikutnya. 

Meskipun saya pergi ke 'Toko Ramen Hanamaru' setiap hari sepulang sekolah, saya tidak 
melakukan sesuatu yang istimewa. Hiro pergi ke hotel setiap hari. Mayor mengklaim tangki 
bensin di depan tangga sebagai miliknya, menghadap komputer seukuran notebook dengan 
ekspresi ganas di wajahnya, menyebabkan orang menjauh darinya. 

Awalnya aku ingin meminta Min-san untuk membiarkanku membantunya, tapi sepertinya 
dia memperhatikan pikiranku dan berkata dengan ekspresi kaku: 

"Tidak, terima kasih....... Kamu cepat-cepat cari istri yang sangat pandai mengerjakan 
pekerjaan rumah, dan jauhi dapur selamanya." 
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Meskipun kata-katanya kasar, saya tidak bisa mengatakan apa pun untuk menegurnya. Itu 
karena aku membuat rekor baru yang bahkan Ayaka tidak bisa capai---memecahkan lima 
mangkuk hanya dalam dua jam. Berjongkok di tanah basah, saya hampir menangis karena 
ketidakgunaan saya sendiri. 

Tepat ketika Januari akan berakhir, sebuah kasus besar terjadi. Saya melihatnya di televisi 
ketika saya akan pergi ke sekolah. Penyiar pria paruh baya menekan perasaannya dengan 
keterampilan, dan hanya menunjukkan sekitar satu sentimeter penyesalan di wajahnya 
saat siaran. 

"...... insiden keracunan massal telah terjadi. Sekitar pukul sebelas malam, enam orang tiba-
tiba pingsan di klub malam yang buka hingga larut malam......" 

Toko itu berada tepat di samping Balco Supermarket, sebuah klub terkenal yang bahkan 
pernah kudengar. Tentu saja, penyiar tidak mengatakan bahwa klub itu terkait dengan 
narkoba. 

Tapi sekitar jam delapan malam itu, Tetsu-senpai yang sudah lama tidak muncul di 'Toko 
Ramen Hanamaru' datang dan berkata dengan santai: "Insiden keracunan massal itu 
terkait dengan Fix. Ah..... Ya, itu yang kudengar dari polisi." Bolehkah polisi di daerah ini 
melakukan ini? Mengungkap informasi kepada penjudi pachinko berusia sembilan belas 
tahun, apakah mereka memberitahunya hanya karena dia Tetsu-senpai? 

"Ada berita dari Yondaime?" 

"Mungkin ada lebih banyak orang daripada polisi yang mengerjakan ini. Karena ini adalah 
serangan laut oleh manusia, kita mungkin akan segera menemukan sesuatu..... Aku 
memberi mereka informasi yang sudah aku bereskan. Tapi pilnya sudah tersebar luas, 
kenapa tidak ada petunjuknya?" 

"Emm......" 

Aku memotong dengan sopan. Tetsu-senpai dan Mayor berbalik menghadapku pada saat 
yang sama, membuatku merasa agak gugup. 

"...... jika kita menggunakan taktik laut manusia, bisakah aku membantu?" 

Senpai memiringkan kepalanya. 

"Bagaimana kalau kamu bertanya pada Yondaime tentang itu? Meskipun saya pikir Anda 
akan ditolak. 

"Eh? Mengapa?" 

"Orang itu sepertinya sangat membencimu, padahal kalian baru bertemu dua atau tiga 
kali." 
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"Ini-ini ......" 

"Tidak peduli bagaimana Yondaime melihatmu, kamu tidak bisa ambil bagian karena kamu 
anak SMA. Meskipun mereka yakuza, mereka sebenarnya cukup baik. Mereka yang 
bersekolah tidak bisa bergabung dengan mereka, musuh mereka akan menjadi musuh 
selamanya." 

Begitu ya, itu karena aku bahkan bukan NEET. Menghadapku, yang terlihat murung, Tetsu-
senpai menunjukkan ekspresi bingung. 

"Apa itu? Hanya meminta orang lain untuk membantu tidak akan memperbaiki keadaan, 
dan Anda adalah pelanggannya, jadi Anda tidak perlu melakukan apa pun dan hanya 
menunggu hasilnya." 

Bukan masalah itu. Lalu apa bedanya dengan ini dan membiarkan Alice menangani 
semuanya, dan bertanggung jawab untuk mendapatkan Dr. Pepper? Tidak ada bedanya 
meminta bantuan dari siapapun, tapi aku harus bergantung pada diriku sendiri untuk 
mengetahui alasan Ayaka bunuh diri. Aku hanya bisa mengatakan pada diriku berulang kali 
bahwa aku harus menemukan kebenarannya sendiri, menggunakan alasan melakukan 
sesuatu untuk membantu Ayaka agar kekosongan di hatiku bisa terisi. 

Meskipun saya tahu itu tidak bisa diisi. 

Tidak mungkin untuk mengisinya, karena Ayaka tidak mau tersenyum atau berbicara 
padaku lagi. Karena aku tidak melakukan apapun atas permintaan Ayaka, dia tidak 
mengatakan apapun--- tidak mengatakan apapun padaku, dan mencoba bunuh diri. 

Baginya, persahabatan kita hanya sejauh ini, ya? 

Sekarang, sudah terlambat. 

Nada dering 'Colorado Bulldog' berdering seperti biasa, membangkitkanku dari emosiku 
yang bimbang. Tetsu-senpai dan Hiro berdiri, tapi satu-satunya telepon yang berdering 
adalah milik Major. 

'Ini aku, apakah kamu membawa perekam hari ini?' 

Perekam? 

"Ya, tapi apa yang ingin kamu lakukan dengan itu?" 

Setelah itu, Alice dan Major mengobrol sebentar di telepon. Setelah mereka menutup 
telepon, Mayor menatap kami dan berkata: 

"Sepertinya mereka telah menemukan orang yang menikam orang di toko Yondaime. Dia 
tertangkap saat sedang minum di toko, dan menyebabkan masalah dengan mengeluarkan 
pisau." 
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Aku terkejut dan berdiri. Sekarang kami telah menemukan salah satu pengedar narkoba, 
kami dapat mulai mengambil tindakan. 

Tetsu-senpai berkata: "Apakah orang itu idiot? Setidaknya jelaskan bahwa dia ada di 
wilayah Hirasaka-gumi." 

"Dan dia pergi ke toko ketika Tetsu dan Hiro sedang melakukan penyelidikan di sana, 
apakah ini yang mereka sebut menemukan sesuatu melalui keberuntungan setelah 
mencarinya untuk waktu yang lama (Z: Itu sebenarnya idiom, tidak dapat menemukan 
pengganti lain) ?" 

"Jadi, apa yang Alice katakan?" 

"Dia ingin mendengar isi interogasi, jadi dia meminta saya untuk merekamnya." 

"Oh, itu sebabnya dia bertanya apakah kamu membawa perekam. Tapi Yondaime mungkin 
mulai menghajarnya, kan?" 

"Kudengar Yondaime belum ada di sana, jadi dia ingin aku bergegas ke sana." 

"Jika kamu tidak terburu-buru, pria itu akan dipukuli hingga babak belur. Yondaime tidak 
kenal ampun terhadap orang yang mendekati rekannya." 

Punggungku terasa dingin setelah mendengar kata-kata Tetsu-senpai. 

"Aku berjalan ke sini hari ini, karena aku datang ke sini langsung dari Akihabara..." 

"Narumi, kamu naik sepeda ke sini, kan? Bawa aku kesana." 

Eh? 

"Kamu ingin membantu Yondaime, kan? Mungkin tidak apa-apa jika Anda memberitahunya 
saja. 

"Tetapi......" 

"Hentikan omong kosong itu dan pergi! Lagipula kau tidak baik-baik saja tinggal di sini, 
kan?" 

Memang begitu. Mengapa Tetsu-senpai begitu jelas tentang pikiranku? Atau apakah 
ekspresi kecewa saya mudah dibaca? 

"Ayo pergi! Wakil Laksamana Fujishima, kendarai seperti angin!" 

Mayor mulai memukul pantatku dengan tasnya dengan penuh semangat. 

* 
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Club Haploid Heart terletak di basement sebuah bangunan kecil di Jalan Jajan di belakang 
Mal Perbelanjaan Tokyu. Tanda-tanda neon kuning digantung di tangga sempit menuju 
ruang bawah tanah, dan nama toko ditulis dalam bahasa Inggris kursif. Saya menemukan 
stiker dengan lambang kupu-kupu swallowtail menempel di sudut kanan bawah papan 
nama. Tampaknya toko itu adalah toko waralaba. Apakah toko ini benar-benar 
dioperasikan oleh Hirasaka-gumi? Saya selalu berpikir bahwa Hirasaka-gumi hanyalah 
geng yakuza palsu yang dibentuk dari NEET, ini benar-benar semakin membingungkan. 
Sejujurnya, saya mengira Hirasaka-gumi adalah geng motor sampai bulan lalu. 

"Apakah kamu akan menunggu di luar?" 

"Yah, lagipula aku di sini, tidak ada alasan bagiku untuk menunggu di luar saja." 

Karena ini pertama kalinya aku memasuki klub, aku cukup gugup. Dua pemuda berjongkok 
di sudut, bermain game di ponsel mereka, berbalik untuk menatap Mayor dan aku, seolah-
olah mereka sedang melihat burung unta yang melarikan diri dari kebun binatang. 

Berjalan ke ujung tangga, kami membuka pintu besar, melihat dinding dan lantai lorong 
pendek yang dicat emas. Sebuah konter ada di sebelah kiri, sementara ada pintu yang lebih 
dalam di ruangan itu. Ruangan itu tampak seperti kabin bertekanan di film fiksi ilmiah. 
Bagian bernada tinggi dari lagu dansa bisa terdengar di sini. 

"Siswa sekolah menengah dilarang memasuki toko." 

Mengenakan sweter kabel hitam, pengawas laki-laki yang terlihat seperti perempuan 
berkata kepada kami. Dia langsung memelototiku, lalu mengalihkan pandangannya ke 
Mayor, yang mengenakan seragam militer, sama sekali tidak cocok dengan klub malam. 
Saat itu, aku baru menyadari bahwa aku masih mengenakan seragam sekolah karena aku 
langsung pergi ke toko ramen sepulang sekolah. 

"Kami bukan pelanggan, Souchiro meminta kami untuk datang." 

Mayor berbohong dengan acuh tak acuh. 

"Ah, Sou-san memintamu untuk datang, kan?" 

"Ada masalah sekarang, jadi kami---" 

"Dan kapan aku memintamu untuk datang lagi?" 

Mayor melompat sekitar dua meter karena suara tajam itu. Berbalik untuk melihat pintu 
masuk yang baru saja kami datangi, Yondaime, yang mengenakan mantel merah, berjalan 
ke arah kami melawan cahaya diikuti oleh Rocky dan Pole. 

"Sou-san, terima kasih atas kerja kerasmu." 
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Pria (wanita?) di belakang konter berkata dengan suara bernada tinggi. Aku mengintipnya, 
dan menemukan bahwa seluruh wajahnya merah karena gugup, dan hanya matanya yang 
berkilauan. 

"Aniki, terima kasih atas kerja kerasmu!" 

Rocky dan Pole menyapaku dalam paduan suara dengan kepala tertunduk. Mayor 
menatapku dengan ekspresi heran di wajahnya. Saya sendiri juga tidak tahu bagaimana 
jadinya seperti ini! 

"Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah Alice mengatakan sesuatu yang tidak perlu lagi?" 

"Dia hanya ingin tahu isi interogasi." 

Mayor mengangkat bahu, dan menunjukkan perekam seukuran telapak tangan kepada 
Yondaime. Yondaime membuat suara 'tut'. 

"Dan kenapa anak Klub Berkebun ada di sini juga?" 

"Wakil Laksamana Fujishima adalah asisten Alice." 

"Ah--- cukup, aku mengerti. Ini sangat merepotkan." Yondaime mendorong Mayor dan saya 
pergi dan berkata ke konter: "Maaf telah mengganggu Anda, orang yang saya cari ada di 
dalam, kan?" 

Ketika pintu di dalam terbuka, Yondaime menoleh dan berkata kepadaku: 

"Anak Klub Berkebun, setidaknya lepas jas dan dasimu!" 

Sepertinya toko itu berada di dimensi alternatif. Lagu slow dimainkan di lantai dansa. 
Warna oranye menakutkan yang muncul hanya saat fajar di lautan hitam muncul di tengah 
lantai dansa; DJ berpakaian aneh itu mengenakan empat kemeja berwarna berbeda, dan 
memainkan musik enam ketukan yang membuat orang merasa cemas. Dalam kegelapan, 
penonton menggelengkan kepala dengan irama, perhiasan dan kacamata berkilauan 
karena pantulan cahaya redup. 

Dengan Yondaime memimpin, diikuti oleh Rocky, Pole, aku, dan terakhir Mayor, kelompok 
aneh itu berjalan dalam barisan lebih jauh ke dalam toko, mendorong orang lain di 
kerumunan. 

"Ah! Sou-san!" 

"Sou-san, senang bertemu denganmu lagi! Jarang sekali Anda muncul saat ini. 

Deretan wanita kantoran yang selesai bekerja mengelilingi Yondaime. 

"Maaf, tapi aku sedang sibuk sekarang. Aku akan datang mencarimu nanti." 
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"Ehhhhh---" 

"Itu sangat menakutkan barusan! Orang gila mengambil pisau dan mengamuk, itu sangat 
menakutkan." 

"Untung acaranya tidak berhenti begitu saja karena ini. DJ hari ini hebat, Sou-san harus 
mendengarkan bersama!" 

Rocky membuka mulutnya, menunjukkan giginya untuk menakut-nakuti mereka, 
sementara Mayor dan aku menyelinap melewati celah itu. Tatapan curiga para gadis itu 
benar-benar menyakitkan. Setelah itu, Yondaime harus berurusan dengan gadis-gadis yang 
bergegas mendekat saat mereka melihatnya setiap lima meter. Akhirnya, kami mencapai 
sebuah pintu yang tidak mencolok di bawah bayang-bayang tangga spiral, dan kata-kata 
'Khusus Staf' tertulis di sana. 

Pada saat pintu dibuka, suara aneh yang dibuat oleh seorang pria terdengar di koridor. Aku 
tidak tahu apakah itu ratapan kesusahan atau tawanya. Tiba-tiba aku merasakan hawa 
dingin di punggungku. 

Rak logam, kotak kayu, bangku bundar yang ditumpuk, dinding semen yang ditempel 
penuh dengan poster Pepsi Cola yang sudah pudar, ada udara kuno di ruangan itu. Gudang 
yang luas mungkin digunakan bersama, karena cukup banyak pintu yang terlihat dalam 
perjalanan kami ke sini. 

"Terima kasih atas kerja kerasmu!" 

"Terima kasih atas kerja kerasmu!" 

Beberapa pria berkaus hitam menyapa Yondaime. 

"Aniki juga ada di sini?" 

Bahkan aku, yang bersembunyi di belakang Rocky, langsung ditemukan. 

Ada seorang pria terikat tergeletak di lantai di sudut gudang. Dia mengenakan hoodie hijau 
tua dengan celana yang agak kotor; Matanya yang tampak seperti burung gagak mencari 
sampah di tempat barang rongsokan berkeliaran di bawah rambutnya yang acak-acakan. 
Kulit dan bibirnya kering, jadi umurnya tidak bisa diperkirakan, tapi dia seharusnya masih 
sangat muda. 

"Dia memiliki cukup banyak pil padanya." 

Salah satu antek menyerahkan kantong plastik ke Yondaime. Itu adalah pil yang 
ditempatkan ke dalam paket yang berbeda. Mereka jauh lebih merah daripada yang 
pertama kali saya lihat, tetapi tanda sayap dan dua huruf--- AF, saya masih memiliki kesan 
pada mereka. 
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"Jumlah yang mereka jual meningkat akhir-akhir ini." 

"Ini mungkin obral kliring saham." 

"Aduh, ah, ah......." 

Pria yang tergeletak di lantai memutar tubuhnya sambil mencoba memegangi kaki 
Yondaime. Pria berbaju hitam itu menendang perut pria itu. 

Yondaime melepas mantelnya dan menyerahkannya kepada Pole, yang berada di 
belakangnya. Dia berjongkok, memegangi rambut pria itu yang acak-acakan dan 
memalingkan wajah pria itu ke bahunya sendiri. 

"Kamu mengenali lambang ini, kan? Kaulah yang menikam salah satu dari kami, kan?" 

Pria itu tidak menjawab, tetapi mulutnya hanya berbusa. Saya kewalahan oleh aura 
mengesankan Yondaime, dan bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Saya tiba-tiba merasa 
bahwa daerah itu mengeluarkan udara yang bijaksana. 

"Bagaimana Anda bertemu orang-orang yang membuat Fix? Dimana mereka?" 

Ada suara rendah Yondime, dan suara bernada tinggi yang hampir mengubur suara 
Yondaime. 

"Tidak perlu menghubungi mereka, mereka ada, hanya kita yang bisa melihatnya. Bagian 
atas kepala mereka bersinar, memiliki sayap, dapat mendengar lagu. Kami dapat 
mendengar...... dan dapat melihat, hanya kami yang dapat melihat." 

"Hentikan omong kosong itu!" 

Salah satu antek menendang punggung pria itu, menyebabkan pria itu terbatuk-batuk, 
tetapi dia tidak berhenti berbicara. 

"Sayap yang tidak bisa kamu lihat, tapi bisa kita lihat. Di keramaian, lagu itu membimbing 
kita. Anda tidak bisa mendengarnya, kan? Sampah seperti Anda tidak pernah bisa 
mendengarnya. Dylan, 'Knockin' on Heaven's Door' milik Bob Dylan dinyanyikan, dan para 
malaikat akan mengoreksi kita." 

Angel Fix tidak akan memandang rendah siapa pun, itulah yang dikatakan Toshi. Mau tidak 
mau aku mendorong punggung lebar salah satu antek dan berlari ke arah pria itu. Begitu 
wajahku dekat dengannya, aku mencium bau darah yang dia keluarkan. 

"Apakah kamu tahu Shinozaki? Orang ini, orang ini." 

Saya mengeluarkan salinan poster buronan dengan foto enam orang di atasnya, 
menunjukkannya kepadanya dan menunjuk ke sudut kanan bawah. 
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"Pernahkah kamu melihat orang ini?" 

"Aniki, berbahaya untuk mendekat. Silakan minggir." 

Pria berkemeja hitam itu mencengkeram kerah bajuku dan menarikku menjauh. Pria itu 
tidak melihat ke poster atau ke arahku, tetapi melanjutkan dengan suaranya yang lemah 
yang terdengar seperti dia meremasnya: 

"Kamu yang tidak bisa melihat malaikat atau mendengar lagu seharusnya mati saja. Bunuh 
kamu, aku ingin membunuhmu, aku sangat lembut, jadi aku hanya menusuk perut orang 
itu, darahnya hangat......" 

Vena terlihat di dahi pesuruh, dan dia mengangkat tangannya. 

Dengan 'thwack', tangannya dihentikan. 

"...... Sou-san!" 

Yondaime perlahan meletakkan tangan pengikutnya. 

"Lepaskan tali padanya." 

"Kami tidak tahu apa yang akan dia lakukan!" 

"Berhentilah membuat keributan. Sampah jenis ini juga perlu uji coba." 

Uji coba? 

Setelah pria itu bebas, dia berdiri dengan kaku seperti robot. Yondaime mengeluarkan 
pedang besar yang dicari dari pria itu, mengeluarkan sarungnya dan melihat pedangnya. 

"Hai! Ujian Hirasaka-gumi disarankan oleh seorang idiot tertentu yang mengikuti 
kebiasaan Eropa abad pertengahan. Mereka juga dikenal sebagai Penghakiman Tuhan; 
karena Tuhan akan membiarkan pihak yang benar menang." 

Pria itu mengambil pisau yang dilempar ke sampingnya seperti serigala lapar memangsa 
domba. Aku hampir berteriak keras. 

"Aniki, tolong keluar." 

Beberapa pria berbaju hitam membentuk dinding dengan punggung mereka, membawaku 
dan Mayor keluar dari gudang. 

"Itu sangat berbahaya! K-Pisau......" 

"Wakil Laksamana Fujishima, Yondaime pasti akan baik-baik saja." 
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Saat Mayor menggumamkan itu, pecandu narkoba itu menendang dinding dan melompat 
ke depannya. Itu seperti kami bisa mendengar suara pisau mengiris udara. Tapi Yondaime 
sudah tidak terlihat lagi, jadi kami tidak tahu bagaimana dia bergerak. Yondaime berdiri di 
depan pecandu narkoba yang melompat ke arahnya, dan dia memukul pria itu di bagian 
belakang kepalanya. Saat pria itu pingsan, suara giginya yang retak bergema di ruangan itu. 

Noda hitam menyebar dari kepala pria yang pingsan itu. 

"...... Terima kasih atas kerja kerasmu." 

"Terima kasih atas kerja kerasmu." 

Anggota Hirasaka-gumi dengan hormat membungkuk. Yondaime menendang pria yang 
tidak bergerak itu, dan darah terlihat di wajah pria itu. 

"Anak Klub Berkebun, keluar dari sini. Apa yang terjadi selanjutnya bukanlah sesuatu yang 
bisa dilihat oleh anak kecil sepertimu." 

"Tetapi......" 

"Aniki, maaf untuk ini." 

Sebelum saya bisa memprotes, dua antek mendorong saya ke koridor. Pada saat pintu 
ditutup, saya melihat Mayor yang memulai perekam, dan mata Yondaime yang menangkap 
rambut pria itu. 

Aku ditinggalkan sendirian di koridor dingin yang diterangi oleh lampu neon yang 
berkedip-kedip. 

Ratapan penderitaan datang dari balik pintu, dan itu melekat dalam pikiran saya untuk 
waktu yang sangat lama. 

* 

Berjongkok di koridor dengan wajah terkubur di tangan, aku mengangkat kepalaku ketika 
mendengar suara pintu terbuka. 

Yondaime berjalan di belakang Mayor. Saya menyadari bahwa ada darah di tinjunya. 

"...... Bagaimana orang itu?" 

"Dia hanya mengoceh tentang beberapa hal yang orang tidak bisa mengerti, jadi aku belum 
membunuhnya. Masih ada beberapa hal yang harus kutanyakan padanya." 

Belum? Belum membunuhnya? 

Bagaimana jika dia tidak memiliki informasi tentang dia? 
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"Mayor, bawa sekantong pil ini ke Alice." 

"Isinya berubah?" 

"Itu mungkin. Orang-orang yang dirawat di rumah sakit meningkat akhir-akhir ini. Sedikit 
saja bisa membuat mereka sangat tinggi, menyebabkan anak-anak bodoh itu sangat 
bahagia. Tampaknya banyak bahan kimia lain yang telah ditambahkan." 

Bahan kimia lain telah ditambahkan. Saat ini, saya terkejut menyadari bahwa itu karena 
penurunan bahan mentah. 

Karena ketidakhadiran Ayaka. 

Mayor mengambil kantong plastik dari Yondaime dan meletakkannya di tanganku. 

"Wakil Laksamana Fujishima, bantu aku membawa pil ke Alice. Aku harus pulang 
sebentar." 

"Oi! Jangan minta siswa sekolah menengah untuk mengirim barang semacam ini!" 

Mayor menoleh ke Yondaime dan mengangkat bahu. 

"Tidak apa-apa jika itu Wakil Laksamana Fujishima! Wajah dan penampilannya sangat 
hambar, bahkan jika serangan teroris terjadi di Istana Kekaisaran, dia masih bisa pergi ke 
mana pun dia mau di daerah Chiyoda bahkan tanpa ditanyai." 

Urus urusanmu sendiri. 

Yondaime membuat suara 'tut' dan berkata: "Mengapa kamu tidak mengirimkannya ke 
sana?" 

"Karena aku harus mengedit audionya! Bagaimana Anda bisa membiarkan Alice 
mendengar suara Yondaime yang membuat lengan pria itu terkilir, giginya patah, dan 
tangannya terinjak-injak!" 

"Kau benar-benar pria yang menyebalkan." 

"Terima kasih atas pujiannya." 

Pole menjulurkan kepalanya keluar dari gudang. 

"Sou-san, kita sudah selesai membalut lukanya. Haruskah kita membawanya ke kantor?" 

"Aku akan menyerahkannya padamu." 

Saat Yondaime hendak berjalan lebih jauh ke koridor, 

"Erm---" 
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Yondaime selalu peka terhadap suaraku, seperti dia merasa bahwa aku adalah serangga 
menjengkelkan yang berhenti di lehernya. 

Suaraku menghilang karena silau oleh serigala, dan membuatku tidak yakin apa yang harus 
kukatakan selanjutnya. Memang aku datang ke sini untuk membantu mencari Toshi, tapi 
suasana saat itu membuatku tidak bisa mengatakan itu. 

Ini benar-benar bukan dunia yang bisa saya tinggali. 

* 

Dalam perjalanan kembali ke toko ramen dari klub malam, tiba-tiba ponselku bergetar saat 
aku sedang bersepeda di jalan setapak di samping taman. Saya berhenti, melihat nama yang 
ditampilkan di layar plasma cair, dan hampir berteriak keras. 

Shinozaki Ayaka. 

Dengan 'Ker-plunk', nyeri datang dari siku dan tempurung lutut saya. Sepeda saya jatuh ke 
tanah, sementara saya juga tergeletak di jalan. Beberapa pekerja kantoran yang mabuk 
memarahiku saat lewat, tapi mataku masih terpaku pada ponsel yang kupegang erat. 
Ayaka, ini Ayaka! Bagaimana bisa? Kenapa Ayaka meneleponku? 

Berbaring di jalan aspal, saya mengangkat telepon dengan tangan gemetar. 

"...... Halo?" 

'...... Hmm? Mnn? Oh, oho~ nomor ini benar-benar milikmu, ah, hahaha!' 

Sebuah suara yang familiar datang dari telepon, suara seorang pria yang keras tapi agak 
kasar. 

"---Toshi?" 

' Hanya ada nomormu dan toko ramen di ponsel Ayaka, ahaha, hahahaha!" 

Tawa menusuk menakutkan Toshi jelas tawa setelah dia minum obat. Mengapa Toshi 
memiliki ponsel Ayaka? Pikiran bahwa Ayaka mungkin telah melihat Toshi sebelum dia 
mencoba bunuh diri benar-benar meleset dari pikiranku. 

"Dimana kamu saat ini--" 

'Ada poster buronan dimana-mana, bahkan wajah Hakamizaka sudah ketahuan. Haha, aku 
benar-benar meremehkan Alice, dia benar-benar aneh." 

"Apa yang kamu lakukan pada Ayaka?" 

'Kenapa, kenapa jadi begini......' Suara Toshi terdengar agak lesu. 
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'Tentang Ayaka, aku juga ...... Jika aku, aku ...... " 

Tangisan datang dari sisi lain telepon. Toshi menangis, dia tidak bisa mendengar kata-
kataku. 

'Kita tidak bisa lari lagi......' 

Suara Toshi berangsur-angsur mengecil. 

"Cepat dan katakan di mana kamu berada!" teriakku, seolah-olah aku sedang memukulnya. 
Toshi mulai bergumam: 

'...... hai....... Sa ...... simpan ...... .. Aku ...... " 

"Apakah kamu bercanda! Anda-" 

Suara sesuatu tiba-tiba datang dari sisi lain telepon, menyela kata-kataku. Seorang pria 
meraung: 'Bodoh, dengan siapa kamu bicara!' dan kemudian terdengar suara seperti alat 
makan lemari yang terbalik. 

Ketika saya menjauhkan telepon dari telinga saya karena kebisingan, suara yang akrab dari 
seorang pria datang dari telepon: 

'...... Jadi kamu Alice, ya?' 

Suara serak. 

"Kamu siapa-?" 

Saya sudah perhatikan sebelum saya bertanya siapa dia, ini adalah suara pria yang berdiri 
di samping saya di zebra cross hari terakhir saya bertemu Toshi. 

"Apakah kamu--- Hakamizaka? Kamu ada di mana? Apa yang kamu lakukan pada Toshi!" 

'Kamu bukan Alice? Bukankah detektif mencariku? Apakah Anda tahu Alice?' 

"Jawab aku! Mengapa kamu mengambil Toshi?" 

Aku berdiri, maju ke depan sambil mencengkeram sepedaku dengan satu tangan, seolah-
olah aku mencengkeram leher pria di sisi lain telepon dengan putus asa. 

'Oh, kamu anak SMA yang mengejar Shinozaki waktu itu.' 

Pria itu tertawa. Hakamizaka menertawakanku melalui ponsel Ayaka. Kemarahan yang 
mengalir melalui telingaku seperti darah mendidih, menekan nafasku. 

'Beri tahu detektif itu, cari aku jika dia benar-benar sebaik itu. Ayo tangkap aku. Bahkan 
jika kalian menemukan saya, eksperimen saya akan sukses.' 
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"Kamu ...... Apa yang kamu, coba lakukan?" 

'Memberitahumu hanya akan membuang-buang waktu. Anda tidak memiliki petunjuk, jadi 
Anda tidak akan bisa datang, saya mengerti itu ketika saya melihat Anda. Tetapi beberapa 
orang bisa, dan banyak orang lain juga bisa. Saya akan mengoreksi orang-orang itu. Bahkan 
jika hanya ada satu, saya akan membawa mereka ke surga.' 

Tepat ketika suara Hakamizaka tiba-tiba terangkat, telepon ditutup. 

Saya memutar ulang nomor telepon Ayaka berkali-kali, hampir sampai ibu jari saya patah. 
Tapi saya tidak bisa mencapai nomornya. Nada dingin dari pesan suara mengatakan bahwa 
tidak ada sinyal atau telepon mati. 

Aku naik ke sepedaku dan mengayuh sepedaku dengan kencang. Saat saya berlari di jalan, 
saya mungkin meneriakkan kata-kata yang tidak bisa dimengerti. 

* 

"Alice!" 

Aku bergegas masuk ke dalam kamar seperti akan mendobrak pintu kamar 308, 
menyebabkan Tetsu-senpai, yang sedang menguap di depan tempat tidur, melompat kaget. 
Duduk berhadapan dengannya, rambut Alice berkibar. 

"Narumi, ada apa denganmu? Kamu bahkan lupa membunyikan bel pintu---" 

"Toshi baru saja meneleponku. Dia sedang membawa ponsel Ayaka sekarang, dan sedang 
bersama Hakamizaka!" 

Alice dan aku saling memandang, dan Alice mengerti maksudku dalam sekejap. Alice 
menutup mulutnya, berbalik lagi ke keyboard dan memukulnya dengan cara yang 
mengejutkan sambil memanggil orang-orang pada saat yang bersamaan. 

Menggunakan satelit untuk mendeteksi gelombang elektromagnetik yang lemah dari 
telepon dan memeriksa lokasi seseorang awalnya memerlukan izin dari pihak lawan, tetapi 
Alice adalah cracker yang bahkan bisa mengetahui log telepon dari telepon mereka. 

"Narumi, tenang dan duduklah." 

Tetsu-senpai memaksaku untuk duduk di samping kulkas, seolah-olah dia akan meratakan 
kepalaku. Kepalaku sakit, bernafas terasa sulit; Tubuhku di bawah leherku terasa sangat 
dingin, tetapi wajahku terasa panas. Saya melihat bintang-bintang, dan bibir saya gemetar 
tak terkendali. 

"Bernapaslah perlahan, kamu bernapas berlebihan. Dengarkan ...... Satu, dua tiga." 
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Tangan besar Tetsu-senpai perlahan memijat punggungku. Aku merasakan udara 
menghalangi tenggorokanku seperti kepalan tangan, tapi aku masih memaksa diriku untuk 
mengkoordinasikan pernapasanku dengan ketukan Tetsu-senpai. Dadaku yang awalnya 
terasa seperti diikat, perlahan terasa lebih nyaman. 

"Tidak ada gunanya, telepon tidak dihidupkan." 

Setelah sekitar lima belas menit, Alice akhirnya menoleh dan berkata. Aku bersandar di sisi 
lemari es, kelelahan. Nafasku masih sangat cepat, jadi aku meminum seteguk minuman 
olahraga yang dibelikan Tetsu-senpai untukku. 

"Narumi, kamu baik-baik saja?" 

"Ugh....." 

Saya ingin menjawab 'Ya' tetapi tidak dapat berbicara dengan benar. Tetsu-senpai duduk di 
ujung tempat tidur. 

"Sial, aku lupa kalau masih ada jejak ponsel Ayaka." 

"Aku juga melupakannya. Kalau saja aku menyadarinya lebih awal......" 

Wajah Alice mengernyit karena benci, ibu jarinya memijat bibir bawahnya. 

"Tapi menurut log telepon, mereka masih berada di area tersebut." 

"Mereka mungkin sudah melarikan diri sekarang, bukan?" 

"Tuhan tahu. Fasilitas pembuatan obat-obatan mungkin ada di jalan ini, itulah sebabnya 
mereka berada di area ini. Meninggalkan semua barang mereka dan melarikan diri 
membutuhkan pemahaman ...... Narumi, apa yang Toshi katakan padamu?" 

Aku menatap kosong ke arah Alice yang mengajukan pertanyaan kepadaku, tidak dapat 
memahami pada saat itu bahwa dia bertanya padaku. 

Toshi. Apa yang dikatakan Toshi di telepon lagi? Dia mengatakan bahwa ada poster 
buronan di mana-mana dan mereka tidak bisa kabur sekarang. Dan kemudian, dan 
kemudian--- 

"...... Dia meminta kita untuk menyelamatkannya." 

Walaupun hanya ada sedikit perubahan pada ekspresi Tetsu-senpai, aku tetap 
menyadarinya. 

"Betulkah?" 

Aku mengangguk. 
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Di saat-saat terakhir, Toshi berkata: 'Selamatkan aku.' 

"Alice, aku mengerti." 

Karena kata-kataku, rambut hitam itu bergoyang. 

"Kamu bilang kamu tidak mengerti kenapa Toshi membiarkanku melihat obat-obatan itu, 
kan?" 

"Ya......" 

"Toshi tidak datang untuk meminjam uang dari Ayaka hari itu, dan dia kesini bukan untuk 
memata-matai pekerjaanmu, dia sebenarnya......" 

Meskipun tidak ada bukti nyata, saya masih mengetahuinya. 

"Dia sebenarnya di sini untuk meminta bantuan, tapi dia tidak bisa mengatakannya dengan 
lantang, tapi berharap seseorang, tidak peduli siapa pun, akan menyadari permintaan 
bantuannya, dan kemudian, dan kemudian......" 

Apakah Toshi meminta bantuan dari Hakamizaka? Jadi, pria itu menggunakan pil merah 
muda untuk menggantikan uluran tangan? 

Kenapa dia begitu bodoh? Kenapa dia tidak mengatakannya saja dari awal? Kenapa 
sekarang? " Ini sudah terlambat! Bodoh! Dia harus mengatakannya lebih awal! Kenapa dia 
tidak mengatakannya sebelum Ayaka bunuh diri? Mengapa dia mencoba bunuh diri bahkan 
tanpa mengucapkan sepatah kata pun? Mengapa? Mengapa......" 

Aku benar-benar marah saat itu, marah pada Ayaka, dan juga Toshi. Kedua hal itu 
bercampur menjadi satu di otakku, berubah menjadi kata-kata dan keluar dari mulutku. 
Tapi aku tidak bisa berhenti. Anda ingin kami menyelamatkan Anda sekarang? Itu semua 
karena kamu Ayaka jatuh koma. Benar-benar lelucon! Berhenti bercanda! 

Aku menyangga tanganku di lantai yang dingin, dan mulai melenguh seolah-olah ingin 
muntah. 

Setelah saya selesai berteriak tanpa kata sampai saya tidak bisa berkata apa-apa lagi, 
keheningan yang meratakan kami berangsur-angsur terangkat. 

Di ruang beku, orang pertama yang bertindak adalah Tetsu-senpai. Dia berdiri dari tempat 
tidur dan berjalan menuju pintu masuk. 

"Jadi kamu akhirnya serius?" 

Alice bertanya dengan suara mantap. Senpai meletakkan tangannya di pegangan, berkata 
tanpa menoleh ke belakang: 
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"Bodoh, aku selalu serius, hanya saja aku tidak terburu-buru." 

"Ah, benarkah? Jika kamu tidak cepat, Toshi akan ditelan oleh para malaikat atau dibantai 
oleh Yondaime." 

"Saya tahu." 

Suara pintu yang ditutup mengguncang saya sampai ke inti. 

Hanya pada saat-saat inilah Alice tidak mengatakan apa-apa, dan bahkan mengeluarkan 
sekaleng Dr. Pepper sendiri dari lemari esnya. Alice berjongkok di sisiku. Meski lengan 
kami hanya dipisahkan oleh selapis pakaian, suhu tubuh kami sangat jauh. 

* 

Keesokan harinya, setelah kelas selesai. 

Aku berjongkok sendirian di sudut taman sekolah dan menggali sambil berpikir bahwa aku 
tidak akan pernah pergi ke Toko Ramen Hanamaru lagi. Itu bukan hanya karena saya tidak 
ada hubungannya di sana, itu juga karena keberadaan saya menghalangi jalan semua orang. 

Bahkan jika saya tidak tahu apa-apa, saya masih ingin menemukan sesuatu yang hanya bisa 
saya lakukan. Bahkan berjalan-jalan di jalanan sepanjang hari sambil memegang poster 
juga tidak apa-apa. Hanya menunggu tangki bensin membuatku merasa seperti akan 
diratakan. 

Sesuatu yang bisa saya lakukan. 

Sesuatu yang hanya bisa saya lakukan. 

Apakah ada hal seperti itu? 

Saat menggunakan sekop untuk membalikkan akar yang membusuk, benda di sakuku jatuh 
ke tanah. 

"Ah......" 

Itu adalah kantong plastik kecil. Ada empat pil merah di dalamnya, dan di atasnya terukir 
sayap malaikat. 

Itu adalah Angel Fix yang Yondaime berikan padaku kemarin. Itu benar, awalnya aku 
kembali ke toko ramen untuk memberikan pil itu pada Alice. Aku benar-benar lupa semua 
tentang itu. 

Saya mengangkat tas dan melihatnya melalui sinar matahari musim dingin yang lemah. 
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Anggota klub bisbol berlari melewati halaman, dan dua gadis dari klub tenis melewati 
mereka. Mungkin tidak ada yang mengira aku memegang obat yang bernama malaikat, 
kan? Karena pil kecil ini, cukup banyak orang yang meninggal. 

Karena merekalah Ayaka mengalami koma. 

Kemarahan melonjak di hatiku tiba-tiba. Saya memegang kantong plastik dengan erat, 
menggunakan sekop untuk menusuk tanah dengan paksa, mencoba menahan diri. Itu 
hanya obat. Benda bulat yang isinya berasal dari buah bunga poppy yang aneh. Bahkan jika 
aku mencabik-cabiknya, menggilingnya menjadi bubuk, dan membakarnya menjadi abu, 
Ayaka tidak akan kembali. 

Memejamkan mata, aku menghembuskan nafas perlahan. 

Kemudian, saya mengangkat kantong plastik setinggi mata dan kembali berkata pada diri 
sendiri, ini hanya obat. 

"....... Hmm?" 

Saya merasa ada yang tidak beres. 

Saya tidak mengerti alasannya. Mengangkat kantong plastik, aku membalik isinya lagi dan 
lagi, merasa ada yang ...... lepas, tapi aku tidak tahu apa yang salah dengannya. 

"FU-JI-SHI-MA-KUN!" 

Suara seorang gadis menyela pikiranku. Aku buru-buru memasukkan pil itu kembali ke 
sakuku. Sayuri-sensei berlari ke arahku dari gedung sekolah mengenakan pakaian putih 
bersih dan rok mini. 

"Maaf, bisakah kamu memindahkan pot ke sisi lain?" 

Sensei menunjuk pot bunga yang belum mekar. 

"Apakah ada ...... ada yang salah?" 

Suara jawabanku terdengar agak tidak wajar. 

"Karena atap sekarang dikunci, foto kelulusan akan diambil di halaman. Kita harus 
menemukan ruang untuk itu." 

Ahhhh...... Jadi itu sebabnya. 

"Jadi, apakah aku mengganggu mereka?" 

Sayuri-sensei tersenyum kecut. 

"Ya, kita tidak bisa mengikuti kegiatan Klub Berkebun hari ini." 
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Bagaimanapun, aku berdiri. Itu seperti seseorang mengatakan kepada saya, saya harus 
berjalan ke suatu tempat, dan tidak berjongkok dan memikirkan hal-hal yang tidak berarti. 
Aku menghela nafas, berdiri dan menepuk-nepuk tanah di lututku. Karena bantuan Sayuri-
sensei, kami memindahkan semua tanaman ke pintu masuk dalam lima menit. 

* 

Pada akhirnya, saya tetap pergi ke toko ramen. Aku tidak bisa menghilang begitu saja tanpa 
menyerahkan barang-barang itu kepada Alice. 

Saya awalnya berencana untuk memberikan pil kepada siapa pun dan kemudian pergi, 
tetapi bahkan tidak ada orang di pintu belakang dapur. Apakah saya terlalu dini? Tetapi 
saya tidak ingin menyerahkannya langsung kepada Alice. Dia mungkin akan melihat 
pikiranku begitu dia melihat wajahku, dan kemudian memberikan beberapa komentar 
yang menyakitkan. 

Berpikir bahwa saya tidak punya pilihan, saya hanya bisa menunggu di tangki bensin 
sampai semua orang datang. Min-san yang sedang sibuk menyiapkan sup berkata: "Mereka 
sudah berkumpul di kantor." 

Mereka? 

Segera setelah saya membuka pintu Agensi Detektif NEET, kamar 308, saya mendengar 
suara-suara familiar dari orang-orang dari dalam kantor. 

"...... hanya kami yang bisa menemukan mereka, ada sayap bercahaya di kepala malaikat, 
dan mendengar lagu, kami bisa mendengar, dan bisa melihat, hanya kami......" 

Hiro dan Tetsu-senpai duduk di dua sisi tempat tidur sementara Major duduk berhadapan 
dengan Alice. Sejumlah besar kantong plastik berisi pil merah muda ditumpuk di atas 
selimut. Suara itu berasal dari perekam Major, yaitu suara pengedar narkoba yang kami 
tangkap di Club Haploid Heart. 

Tetsu-senpai bergumam: "Mereka mengatakan hal yang sama dengan orang-orang yang 
ditangkap polisi." 

"Karena mereka memiliki sayap yang bersinar di kepala mereka, dan lagu Bob Dylan 
sehingga mereka dapat segera menemukannya...... (Sigh). Jika benar-benar ada orang yang 
begitu jelas, Hirasaka-gumi akan menemukannya sejak lama." 

Alice menggelengkan kepalanya dan mematikan perekam. 

"Narumi, untuk apa kamu melamun di pintu masuk? Kami sedang mengadakan pertemuan 
sekarang, jadi cepatlah dan tutup pintunya, lalu ambilkan aku sekaleng Dr. Pepper." 

"Ah ...... Mnn." 
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Pertemuan? Saya sangat menghalangi mereka, jadi sebaiknya saya keluar dengan cepat. 

Aku menyerahkan Dr. Pepper dan Angel Fix kepada Alice bersamaan. 

"Hmm? Ahhh, itu yang diberikan Yondaime kemarin. Kamu terus saja melupakan hal-hal 
penting dengan mudah." 

"Mnn..... Maaf. Kalau begitu aku pulang saja." 

Ketika saya hendak keluar dari ruangan, Mayor mengambil mantel saya. 

"Wakil Laksamana Fujishima, kemana kamu pergi? Kami sedang mengadakan pertemuan 
taktis sekarang! 

"Yah, hanya saja ...... aku menghalangi, kan?" 

"Berhentilah mengoceh dan duduklah. Kau asistenku, kan? Jika Anda pulang, siapa yang 
akan membelikan saya kaleng Dr. Pepper kedua setelah saya menghabiskan kaleng 
pertama saya?" 

Alice berbicara kepadaku dengan sikap arogan seperti biasanya. Pusaran pertanyaan 
muncul di benak saya, tetapi pada akhirnya saya hanya menggigit bibir bawah, tidak 
mengatakan apa-apa dan duduk di samping Mayor, yang menawari saya tempat duduk. 
Terlalu ramai. Ini benar-benar bukan ruangan untuk pertemuan lima orang. 

Meskipun saya hanya akan menghalangi, saya mungkin memikirkan sesuatu setelah 
mendengarkan pertemuan itu. Saya berubah pikiran, dan mulai memikirkan apa pun yang 
dapat saya lakukan untuk membantu. 

"Sayap dan lagu tersebut mungkin hanya sebuah kode atau semacamnya." 

Kata Hiro sambil membolak-balik informasi. 

"Tulang di tangannya dipatahkan oleh Yondaime, mungkinkah dia terus mengalami ilusi 
itu? Dan kelima orang yang ditangkap mengatakan hal yang sama!" 

"Tidak ada titik temu bagi pengedar narkoba...... Dan mereka bahkan bukan pengedar 
narkoba, tapi hanya orang yang membelinya dalam bentuk pil, yang kami sebut sebagai 
pelanggan pertama." 

"Seseorang bahkan mendapatkannya secara gratis, artinya organisasi tersebut tidak 
mengejar keuntungan, tetapi melakukan ini untuk percobaan." 

"Kemudian para pecandu narkoba berkumpul di titik-titik di mana ada sayap yang bersinar 
di kepala orang dan musiknya. Apakah hanya mereka yang bisa membedakan tanda? 
Apakah ini lelucon?" 
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Saya bisa mengerti apa yang dikatakan semua orang untuk saat ini. Kami masih belum bisa 
menemukan orang yang langsung terjun ke manufaktur. Pria yang hampir dipukuli sampai 
mati oleh Yondaime beberapa waktu lalu membeli setumpuk obat-obatan dan menjualnya 
di mana-mana, tetapi tidak tahu apa-apa tentang organisasi. 

Apakah ada hal seperti itu? Jika polisi atau Hirasaka-gumi mencoba membeli pil, mereka 
mungkin harus segera mengetahuinya. 

"Saya juga telah melacak gadis-gadis yang membeli obat tersebut, tetapi tidak dapat 
menemukan orang-orang dari organisasi tersebut." 

"Seharusnya ada semacam kode. Mereka juga memiliki perbekalan biasa, namun polisi 
berpakaian preman tidak dapat menemukan mereka." 

"Jadi masalahnya ada pada sayap dan lagunya." 

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

Sambil mendengarkan diskusi Hiro, Major dan Tetsu-senpai, aku mengamati sejumlah 
besar Angel Fix tergeletak di samping kaki Alice. Sekali lagi, saya memiliki perasaan aneh 
yang saya miliki ketika saya berada di taman sekolah. Ada apa ini? Apa hal yang terus 
menarik saya kepada mereka? 

Saya tanpa sadar mengambil kantong plastik. Alice menyadarinya dan berkata: "Narumi?" 
Aku dengan acuh tak acuh memegang kantong plastik dan melihatnya melalui lampu, dan 
membaliknya ke belakang. Pada saat itu saya akhirnya menyadari, masalahnya bukan pada 
pil di dalamnya, tetapi pada tas itu sendiri. 

"Alice......" 

Saya tahu bahwa suara saya bergetar. 

"---apakah Anda memiliki pena berbahan dasar air?" 

"Pena berbahan dasar air?" 

"Tidak apa-apa asalkan berbahan dasar air. Pinjamkan saya satu jika Anda memilikinya. 

Tidak yakin dari jam berapa, tiga lainnya menatapku diam-diam. Aku mengambil pulpen 
merah dari tangan Alice, mengeluarkan pil, menempelkan kantong plastik ke dinding dan 
mulai mencoret-coretnya dari sudut. 

"AH!" "AHHHHH!" 

Saya tidak yakin teriakan siapa itu, dan bahkan mungkin suara saya sendiri. Kantong 
plastik transparan yang diwarnai merah merah--- sepasang sayap terbuka muncul di 
atasnya karena bahan tahan air. 
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"Ini hampir seluruhnya...... digambar menggunakan cat transparan, kan?" 

Mayor berkata dengan suara rendah, dan aku mengangguk. 

Gambar yang sama digambar di setiap tas dengan bahan yang sama, dan gambar itu 
muncul di atasnya karena tinta berbahan dasar air. Sama seperti sayap yang diukir pada pil 
tapi dengan salah satunya menghadap ke arah yang berlawanan, itu adalah sayap malaikat. 

"Narumi...... Benda ini...... Kau menemukannya......" 

"...... Tapi, ada apa dengan ini?" 

tanya Hiro. 

"Ini adalah sayap yang bersinar, dan itulah mengapa polisi dan Hirasaka-gumi tidak 
menyadarinya." 

jawabku sambil menatap kantong plastik yang tidak kulukis. Anda benar-benar tidak akan 
menemukannya jika Anda tidak melihatnya dengan cermat melalui cahaya. 

"Jadi ini sayap yang bersinar?" 

Pernyataan pengedar narkoba: 'Sayap bersinar di kepala mereka' dan 'Lagu yang bisa 
didengar'. 

Itu bukan halusinasi yang disebabkan oleh obat--- 

Semuanya nyata. 

Cat yang sama bisa digunakan pada wajah, dan juga pada topi; Memutar lagu Bob Dylan 
tanpa henti, dengan kantong penuh obat ajaib berwarna pink. 

"Tapi mengapa orang yang membeli pil menyadarinya? Ini sangat aneh." 

"Efek samping dari Angel Fix menyebabkan penglihatan dan pendengaran mereka menjadi 
sangat sensitif, jadi itu sebabnya mereka mengetahui tentang sinyalnya, ya? Narumi." 

Alice menjawab menggantikanku, dan aku diam-diam mengangguk. 

'Sepertinya sudah berhenti', 'Bahkan bisa melihat sedikit gerakan' , 'Bisa menang jika saya 
hanya menutup mata dan mendengarkan suaranya'. 

Hanya dengan koreksi--- Anda akan melihat para malaikat. 

"Mereka hanya harus menunggu orang-orang yang pikirannya diasah setelah minum obat. 
Apakah memang ada cara penjualan yang begitu bodoh?" 
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"Cara mereka menjualnya memang bodoh, tapi bagaimana kalau memang itu tujuan 
mereka?" 

"...... Bagaimana apanya?" 

"Percobaan! Eksperimen manusia untuk memastikan seberapa efektif obat itu. Bisakah 
mereka menciptakan orang-orang beriman yang dapat menemukan sayap malaikat dan 
lagu di jalan yang bising--- 

Alice menangkap segenggam Angel Fix di kakinya dan menyebarkannya di tempat 
tidurnya. 

"---dan eksperimennya berhasil." 

Tetsu-senpai berdiri dengan mulut terbuka, bahkan tidak bisa mengatakan sepatah kata 
pun. 

Setelah hening sejenak, Hiro berkata: 

"...... Semuanya adalah asumsimu?" 

"Tentu saja." 

Kata Alice sambil melihat bukit kecil pil. 

"...... Jadi, apa yang harus kita lakukan?" 

Setelah kata-kata Mayor, ruangan itu tenggelam dalam keheningan. 

Keheningan berat, seolah-olah bensin beku, mengalir ke dalam ruangan melalui jendela, 
karena lima orang yang hadir tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. 

Pada saat itu, saya merasakan déjà vu yang membuat seluruh tubuh saya kaku--- Saya 
melihat pemandangan ini sebelumnya, seolah-olah saya mengetahuinya beberapa ribu 
tahun, puluhan ribu tahun yang lalu. Itulah yang saya rasakan, tapi tentu saja itu mungkin 
hanya imajinasi saya. 

Meski begitu, saya masih berpikir seperti itu sekarang. Mungkin karena saya melihat 
halaman saya di buku catatan Tuhan sebelum saya lahir, melupakan sisanya tetapi dengan 
jelas mengingat apa yang harus saya katakan dalam situasi ini. 

Karena, jika ada arti bagiku untuk berada di tempat ini pada saat ini--- 

Mungkin hanya untuk tujuan ini, bukan? 

Jadi, saya berbicara. 

"Aku akan mengambil obat itu, dan menemukan pengedar narkoba." 
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Duduk di sampingku, Mayor malah tersentak. 

Alice hanya terus menatap mataku. 

Tetsu-senpai menghela nafas panjang dan duduk di rak komputer. 

Hiro akhirnya berkata. 

"Kita tidak bisa membiarkan Narumi melakukan hal-hal seperti ini......" 

"Lalu siapa lagi yang akan melakukannya?" 

Aku menyela kata-kata Hiro tanpa ragu. 

"Selain saya, siapa lagi yang melihat gambar di tas itu? Orang tidak bisa melihatnya hanya 
dengan minum obat, bukan? Jika ada yang bisa melihatnya, maka kita seharusnya 
menyadarinya lebih awal." 

"Tidak, bukankah itu hanya asumsimu?" 

"Kemudian! Apakah ada cara lain? Satu-satunya hal yang dapat saya lakukan adalah ini! 
Bahkan jika Anda menghentikan saya, saya masih akan melakukannya. 

Saya memegang erat kantong plastik berisi Angel Fix, begitu erat hingga hampir robek. 

"Beberapa orang bahkan mati karenanya, jadi......" 

"Hiro, tutup mulut." 

Suara agung Alice terdengar di ruangan itu. 

Hiro menunjukkan ekspresi kaget sesaat, dan kemudian tampak seperti dia segera menjadi 
macan tutul yang patuh dan menundukkan kepalanya. 

Alice berdiri dari tempat tidurnya, rambut hitamnya tergerai di pundaknya yang halus. 
Ratu kecil yang memaksa dinding mesin untuk menuruti dirinya menatapku dari atas 
dengan tatapan sedingin es. 

"Narumi, tidak ada bedanya dengan memakan pil dan mati. Bahkan jika Anda baik-baik saja 
secara fisik, Anda juga akan mati secara mental, apakah Anda mengerti? Sudahlah, saya 
tidak berpikir Anda akan mengerti, Anda tidak akan mendapatkannya jika Anda tidak 
mengambilnya. Ini adalah kontradiksi yang tak berdaya." 

Aku diam-diam mendengarkan pernyataan Alice. 

"Tapi meski begitu--- jika kamu masih bertekad untuk melakukannya, aku tidak akan 
menghentikanmu, dan tidak akan membiarkan siapa pun menghentikanmu." 
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Saya merasa keputusan saya telah dibuat puluhan ribu tahun sebelumnya, jadi saya 
menjawab tanpa ragu: 

"Saya akan melakukannya, karena itulah yang telah saya putuskan." 

Ekspresi sedih terlihat di wajah Alice. Bulu matanya yang panjang terkulai, seolah-olah dia 
akan menghapus air mata, dan membuka matanya lagi. 

"Mayor, siapkan mikrofon mini, earphone, dan kamera yang bisa dipasang di topi. Hiro dan 
Tetsu akan menentukan tempat dan waktunya. Saya akan mengatur semua informasi ke 
dalam peta. 

"Alice...... Apa ini benar-benar baik-baik saja?" 

Hiro menatapku dan berkata dengan gelisah. Alice hanya menatapnya sekali dan berkata: 

"Tidak ada jalan lain, kita hanya bisa maju di jalan ini. Ini adalah-" 

Pada saat itu, ekspresi Alice benar-benar kesepian. Kesepian akan membuat orang merasa 
seolah-olah hati mereka terjerat langsung oleh benang tipis begitu mereka melihatnya, dan 
ekspresi yang akan pecah menjadi tetesan air mata jika terlalu banyak kekuatan yang 
digunakan. 

"Ini adalah satu-satunya cara yang layak. Jadi jangan katakan apapun, dan lakukan 
bagianmu sendiri." 

* 

Saya adalah orang terakhir yang keluar dari agen detektif, karena saya dipaksa untuk 
tinggal dan menulis dokumen Alice. Angin di luar begitu kencang, bahkan lebih dingin dari 
AC yang kencang di dalam ruangan. Kecerahan kota tanpa tidur bersinar ke malam tanpa 
dasar. Bahkan tidak ada satu bintang pun yang bersinar di langit malam. 

Aku menoleh dan menatap papan nama agensi. 

Itu satu-satunya hal NEET yang harus dilakukan. 

Benarkah begitu? Aku juga tidak tahu. 

Tapi ini tidak dapat disangkal satu-satunya hal yang bisa saya lakukan. Ini bukan untuk 
Ayaka, dan bukan untuk Toshi, bukan untuk siapapun, tapi untuk diriku sendiri. 
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Volume 1 Chapter 6 

Bab 6 
Semburat ungu yang kuat menyelimuti jalan-jalan pada Jumat malam itu, bus-bus yang 
mengarah ke halte bus mengeluarkan bintik-bintik ungu dalam jumlah besar yang 
menempel di wajah orang-orang. Selama lampu merah, bintik-bintik ungu berkumpul di 
zebra cross, mengalir perlahan. Mengapa jalanan tidak hancur karena memar? Aku berdiri 
di depan jalan, menghirup bau menyengat dari gas buang sambil berpikir. 

'...... Narumi, bagaimana perasaanmu?' 

Suara Alice datang dari earphone yang terpasang di telingaku. 

"Aku merasa ingin muntah." 

Suaraku mungkin menyebar melalui mikrofon yang tersembunyi di knalpotku. Topi rajutan 
di kepalaku tampak seperti pot berbentuk aneh, dan sebuah kamera dipasang di dalamnya; 
Aku mulai merasa seolah-olah aku bukan manusia lagi. Jika saya robot, saya mungkin bisa 
menghilangkan perasaan menjijikkan setelah menekan tombol. 

'Jika perasaan menjijikkan menghilang, kamu tidak akan bisa kembali lagi. Dengar, jangan 
memikirkan hal-hal negatif, bahkan memikirkan es krim buatan Guru pun tidak apa-apa, 
karena kau akan termakan oleh obat itu.' 

Nasihat Alice tidak berguna bagiku. Rasa Angel Fix yang kering dan pahit masih melekat di 
mulut saya. Karena terlalu pahit, saya menggigit mulut untuk menyembunyikan rasa 
dengan darah, tetapi malah menjadi lebih buruk. Setelah beberapa menit, saya menyadari 
bahwa menggunakan rasa darah untuk menyembunyikan rasa obat sudah merupakan 
pemikiran yang tidak normal, dan rasa dingin menyelimuti punggung saya. Pada saat ini, 
rasa ingin muntah datang padaku sekali lagi. 

Aku sedang ditelan oleh obat. 

"...... Aku hanya merasa mataku aneh hari ini, seperti aku melihat semuanya melalui kamera 
infra merah. Mengapa semua orang memakai topeng? Apakah ada festival hari ini?" 

'Narumi, tenang, tidak ada yang memakai topeng.' 

'Tetapi....." 

Lampu hijau menyala, dan seseorang mendorong punggungku. Kerumunan bertopeng 
mengalir dari dua sisi jalan ke sungai yang gelap dan keruh di jalan aspal. Saya tertarik ke 
kerumunan, dan mengambil langkah maju. 
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Tetsu-senpai dan Hiro pasti membuntutiku entah kemana, dan itu satu-satunya 
penghiburanku. Jika saya bahkan tidak dapat mengingatnya, saya mungkin akan tenggelam 
di jalanan, tidak dapat mengapung lagi, bukan? 

Hiro bertugas membuntuti pengedar narkoba. 

Tetsu-senpai, sebaliknya, bertugas--- mengumpulkan mayatku. 

Tidak ada yang tahu apakah saya akan dapat menemukan mereka, dan saya mungkin akan 
mati sia-sia. 

Klakson mobil membuat telingaku sakit. Melewati zebra cross, di tengah keramaian, musik 
yang menusuk di apotek membuat telinga saya sakit, dan kepala saya juga sakit, perasaan 
menjijikkan semakin kuat. 

'Berjalan ke lereng dari pusat jalan, dan berkeliaran di sekitar Hotel Street.' 

"Alice, kenapa kamu menggertakkan gigimu? Ini sangat berisik, hentikan itu." 

' Apa yang sedang Anda bicarakan? Saya tidak menggertakkan gigi saya.' 

Aku baru menyadarinya setelah Alice mengatakan itu, suara kertakan gigi adalah langkah 
kaki dari sepatu hak tinggi seorang mahasiswa di sampingku yang terlihat seperti seorang 
wanita. Aku mengerutkan alisku, berhenti berjalan dan menjaga jarak dengannya. Tapi itu 
sama sekali tidak berguna, langkah kaki datang dari sekitarku. Aku menutupi telingaku, 
hampir berlutut di tanah. Sial! Mengapa wanita di jalanan selalu memakai sepatu hak 
tinggi, cepatlah ganti yang datar! 

'Ada apa denganmu, Narumi? Apakah saya berbicara terlalu keras?' 

"Tidak apa." 

Aku menggunakan punggung telapak tanganku untuk menyeka ludah di sudut mulutku dan 
berdiri lagi. Para wanita kantor menatapku dan melewatiku. Sudahlah, itu hanya langkah 
kaki. Aku menarik nafas dalam-dalam, dan menahan asam lambung yang terasa seperti 
terbakar di tenggorokanku. Berapa lama waktu telah berlalu sejak saya minum obat? 
Mungkin hanya dua puluh menit? Atau apakah sudah dua minggu berlalu, dan hanya saja 
saya tidak dapat mengingatnya? Malaikat? Itu hanya perasaan menjijikkan. 

Sambil mengerang, aku berjalan ke arah barat pusat jalan. Saya merasa tidak enak ketika 
saya melewati taman bermain, banjir suara membuat saya merasa bahwa saya ditembak 
dari samping oleh ribuan senapan angin. 

'Wakil Laksamana Fujishima, tolong perhatikan. Tekanan darah Anda meningkat dengan 
cepat.' 
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Suara mayor datang dari earphone. Aku meletakkan tanganku di pergelangan tangan 
kiriku. Mayor tidak hanya menyiapkan kamera, mikrofon, dan earphone, dia bahkan 
memasang benda-benda untuk mengukur denyut nadi, tekanan darah, dan suhu tubuh 
saya. Saya merasa seperti robot yang dikendalikan dari jauh. 

'Narumi, kamu mungkin akan segera melewati batas antara kenyataan dan halusinasi, 
kamu harus memikirkan sesuatu yang membahagiakan!' 

Sesuatu yang bahagia? 

Tiga gadis berseragam melewati sisiku saat keluar dari HMV Record Store. Itu seragam 
sekolah kita. Saat-saat bahagia dalam ingatanku--- 

'Jangan pikirkan Ayaka!' 

Alice merasakan pikiranku dengan intuisi tajamnya, dan mencoba menghentikanku dengan 
suaranya yang menusuk. Tapi dia sudah terlambat. Saya terpaksa menghidupkan kembali 
momen-momen bersama Ayaka di atap hari itu, langit malam berada di sisi lain pagar. 
Ayaka ada di sampingku, dan kaleng penyiram membasahi tanganku. Ayaka berkata: 
Tunggu saja sampai musim semi tiba...... dan kemudian berubah menjadi musim semi. 
Langit malam tersapu, dan tubuhku diselimuti cahaya keemasan yang lembut...... 

Apa ini? 

Saya berdiri di tengah perempatan, jalan itu dikelilingi gedung-gedung penuh lampu neon 
warna-warni. Mengangkat kepalaku untuk melihat ke langit, aku melihatnya. 

"...... Malaikat?" 

'Narumi, apa yang kamu lihat? Apapun itu, ceritakan saja, coba gambarkan, dan jangan 
hanya tenggelam dalam perasaan.' 

Aku menyipitkan mata, memeluk lampu jalan, karena sepertinya aku akan tersiram 
sinarnya jika aku tidak melakukannya. 

"Alice, hei, apakah kamu pernah melihat sekeliling dari pusat ledakan?" 

'Maaf, tapi aku seorang hikikomori, jadi aku belum pernah melihat ledakan sebelumnya. 
Tetapi meskipun saya memiliki kesempatan untuk melihatnya di masa mendatang, saya 
akan dengan sopan menolak rekomendasi Anda tentang cara menontonnya.' 

"Betulkah? Karena itu yang saya rasakan saat ini." 

Saya mengulurkan tangan saya ke arah partikel cahaya. Aliran listrik yang manis melewati 
jari-jariku, kepalaku. 

"Ahhhh......." 
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Aku menghembuskan napas panasku. Entah kapan, perasaan menjijikkan dan sakit kepala 
saya lenyap. Sensasi yang terjadi mengisi tengkorakku, kekuatan yang melelehkan salju 
yang terakumulasi selama musim dingin, kekuatan yang menarik matahari keluar dari 
permukaan laut di hari yang baru. Saya tahu apa nama kekuatan itu, semua orang tahu itu, 
hanya saja orang-orang yang tidak bisa melihat malaikat sudah melupakannya. 

Saya pikir, Toshi mungkin melihat adegan yang sama, ya? Kalau begitu, aku akan 
memaafkannya. Aku akan memaafkan Ayaka yang melompat dari gedung sekolah tanpa 
mengucapkan sepatah kata pun, karena dia hanya pergi menemui malaikat. Anda lihat, jika 
Anda hanya mengulurkan tangan, malaikat ada di sekitar kita. Maafkan pasien ungu tak 
berwajah yang baru saja tersapu sepanjang malam, mereka hanya tidak tahu keberadaan 
dan nama cahaya ini. 

"Alice, apakah kamu tahu ini disebut apa?" 

Bahkan gumamanku sendiri berubah menjadi partikel cahaya yang cemerlang, bersilangan 
dengan napas putihku dan menyebar. 

'Aku tahu, itu cinta. Cinta membuat dunia berputar.' 

Suara manis gadis muda itu mengutip lirik dari lagu-lagu Bob Dylan, ya, itu cinta. Sebelum 
Dylan memberikannya kepada kami, dia mungkin juga tidak tahu namanya. Tapi kita tahu, 
namanya cinta, jadi saya pasti tidak akan melepaskannya. 

'Narumi, tapi kamu sedang mencari lagu lain, ingat? Ini Mengetuk Pintu Surga'.' 

Mendengar kata-kata Alice, aku ingat. Itu benar, saya sudah lupa. Aku harus mencari pintu 
surga. 

Aku harus bertemu Ayaka. 

Saya menginjak permukaan sungai malam, setiap langkah berubah menjadi riak dan 
menyebar ke seluruh dunia. Seluruh dunia memanggil saya, mengatakan bahwa mereka 
ada karena saya, dan bahwa kita adalah satu dan sama. Aku mengangkat tinjuku ke langit 
yang menghujani bulu malaikat, dan merasa bahwa aku harus bernyanyi. Saya lahir untuk 
saat ini, untuk menerima bimbingan sinar cinta, berjalan menaiki lereng, dan membuka 
pintu ke surga. Dengar, samar-samar terdengar suara petikan gitar. Asrama yang tertata 
berdampingan adalah istana emas, suara langkah kaki, suara gaduh, suara mesin mobil 
yang semakin jauh, suara ribuan unit luar AC, suara nafas basah karena nafsu, semuanya 
dari mereka digabungkan menjadi paduan suara musik suci, semakin dekat dengan suara 
serak Dylan. 

'Mengetuk pintu surga.......' 
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Saya mendengarnya. Aku benar-benar bisa mendengarnya. Di antara puluhan ribu musik 
yang membelai lembut saya, saya bisa membedakan musik Dylan. Saya menemukan suara 
nyanyian Dylan. 

"...... Aku menemukannya." 

Pada saat aku bergumam pada diriku sendiri, kegembiraan yang hampir melankolis keluar 
dari mulut dan telingaku, lalu berhamburan ke kulitku. 

Pria itu bersandar di pintu baja yang terlihat lengket dan kotor karena cat semprot, dan 
perlahan berjongkok. Kepalanya menunduk, dan dia mengetuk lututnya mengikuti tempo 
musik suci dengan earphone di telinganya. 

'Narumi, kamu menemukannya? Betulkah?' 

Apakah kamu tidak tahu? Tidak bisakah kamu melihatnya? Sayap yang bersinar tergambar 
jelas di kedua pipi pria itu, begitu menyilaukan juga. 

'Narumi, jawab aku jika kamu sudah menemukannya, dan jangan mendekat!' 

Suara gadis muda itu bergema di telingaku. Dengan tanganku di dinding asrama, aku 
perlahan berjalan menuju bidadari itu. Rasanya seperti menginjak awan. Segera aku akan 
menghubunginya, segera. 

'Tetsu, tangkap Narumi, dan jangan sampai ketahuan! Hiro, kau tahu itu, kan? Dia yang 
memakai jaket kulit dan berjongkok dengan memakai earphone. Anda tidak bisa 
tertangkap olehnya! Dan jangan biarkan dia kabur! Narumi! Narumi! Kendalikan dirimu!' 

Aku melepas earphone yang berisik. Nyanyian bidadari mengalir langsung ke dalam 
pikiranku. Ini adalah musik dari lagu Knockin' on Heaven's Door. Aku akan segera sampai. 
Segera saya akan dapat melihat Ayaka lagi. Saat aku hendak mengulurkan tanganku, 
seseorang dengan keras memegang bahuku. 

Berangkat! Lepaskan saya! 

Saya berjuang sampai pergelangan tangan saya hampir putus. Dia terbang menjauh, 
malaikat terbang menjauh. Pintu yang tadinya terbuka segera tertutup. Saya 
mencengkeram jalan aspal dengan jari saya, tidak menyadari bahwa saya sedang berbaring 
di tanah. Itu sebabnya sinar cahaya ada di atasku, hingga kegelapan dan awan gelap yang 
panjang berangsur-angsur menutupi kelopak mataku. Saya berulang kali mengetuk pintu 
surga, lagi dan lagi, lagi dan lagi, ketuk dan ketuk...... 

* 

Saya pikir setiap orang pernah berpikir setidaknya sekali ketika mereka masih kecil, 
mengapa manusia terus hidup, karena tidak ada jawaban yang sederhana dan jelas yang 
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tertulis di buku teks negara ini (Jawaban ada di masa lalu, tetapi dibakar selama Perang 
Dunia Kedua dan runtuhnya ekonomi). 

Beberapa orang membuat kesimpulan sederhana, yaitu memperoleh kebahagiaan, lalu 
berhenti memikirkannya; sementara orang-orang yang tidak bisa berhenti memikirkannya 
menyadari bahwa jawaban ini hanyalah cara lain untuk mengutarakan pertanyaan, dan 
pada akhirnya mereka tenggelam lebih dalam ke dalam rawa pertanyaan. 

Beberapa orang sudah puas dengan jawaban di buku teks pelajaran olahraga semasa SMA, 
tiga syarat utama manusia, jawaban yang tidak berarti; Dan beberapa orang bahkan 
menjawabnya dalam sebuah siklus---hidup adalah mencari makna keberadaan kita; Ada 
juga beberapa orang yang mulai membaca buku-buku filosofis hanya untuk mendapatkan 
jawaban yang keren jika ditanya, tetapi pada akhirnya berhenti setelah mereka membaca 
paragraf pertama dari halaman keempat, dan sama sekali melupakan pertanyaan itu. 

Saya bukan salah satu dari orang-orang itu. 

Sebelum saya menjadi siswa sekolah menengah yang canggung, saya adalah siswa sekolah 
menengah yang tidak terlalu canggung. Hari-hari itu, saya membolos sekolah sebelumnya, 
dan merenungkan pertanyaan sambil duduk di tepi sungai. 

Karena kami tidak ingin mati---itulah satu-satunya jawaban yang bisa kupikirkan. 
Meskipun ini menjawab pertanyaan 'Mengapa manusia ingin hidup', itu tetap tidak bisa 
menjawab pertanyaan 'Untuk apa manusia hidup'. Setidaknya saya masih tahu itu ketika 
saya masih di sekolah menengah. 

Selain itu, saya memiliki kecurigaan yang kuat terhadap definisi bahwa hidup berarti Anda 
belum mati. Itu karena aku tahu ada jenis orang yang tidak dapat dipahami yang ada di 
dunia ini---mereka yang tidak mati, tapi juga tidak benar-benar hidup, misalnya ayahku. 
Sejak hari ibu saya meninggal karena kecelakaan, rasanya seperti sebagian dari ayah saya 
dibawa ke dunia yang berbeda. Ini adalah salah satu hal langka yang saya setujui dengan 
saudara perempuan saya. Setelah itu, ayah hampir tidak pernah ada di rumah, dan hanya 
mengirimi kami uang untuk keperluan sehari-hari. 

Selama Anda hidup, Anda tidak dapat menghindari kematian. Beberapa orang hanya bisa 
mencapai kesimpulan ini setelah seumur hidup dalam ketidaktahuan, jadi saya, yang 
memahami ini hanya dengan mengamati kerabat saya, sebenarnya cukup beruntung. 

Jika tidak ada arti hidup, lalu mengapa kita hidup? Aku yang saat itu masih berusia tiga 
belas tahun mengenakan seragamku dengan celana basah karena tanah berumput di tepi 
sungai basah oleh embun. Setelah hari itu, saya tidak mengambil langkah maju. 

Tapi ada satu hal yang bisa saya yakini. 
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Tidak akan ada jawaban tidak peduli bagaimana aku berpikir. Bahkan jika ada rumus untuk 
memecahkan masalah, ada terlalu banyak hal yang tidak diketahui. Tetapi jika saya 
mengerti, itu mungkin akan menjadi pemahaman sepersekian detik, seperti disambar petir. 

Tapi apa jadinya aku setelah itu? 

Akankah aku tetap menjadi diriku sendiri? 

* 

Ketika saya bangun, saya merasakan sakit yang berkepanjangan dan parah. 

Ketika saya mencoba membuka mata, ada perlawanan yang tidak nyaman seperti saya 
mencoba menghilangkan koreng. 

Ini sangat cerah. Lampu yang menusuk membuat mataku sakit. 

Sepertinya ada bayangan di depanku. Apa itu? 

Saya tidak menyadari setelah beberapa waktu bahwa bayangan itu adalah wajah seorang 
gadis muda yang terbalik. 

"Narumi, selamat datang kembali." 

Gadis muda itu tersenyum, rambut hitamnya meluncur dari bahunya ke leherku. 

Aku mencoba untuk duduk, dan merasakan sakit punggungku yang kaku menegang. aku 
mengerutkan kening. 

Aku sedang tidur di tempat tidur di kamar Alice, dikelilingi oleh mesin hitam di dinding, 
suara kipas berputar dan udara buatan yang dingin. 

Jelas sangat dingin, tetapi bahkan tidak ada reaksi kecil dari tubuh saya. 

Aku melihat telapak tanganku, merasa bahwa ini bukan tubuhku. Saya jelas telah melihat 
kulit saya dan kerutan di atasnya ribuan kali, tetapi jika Anda hanya mengangkat lapisan 
tipis kulit, rasanya seperti diisi dengan cairan yang tidak diketahui. Itulah yang saya 
rasakan pada saat itu. 

Lalu, kemana perginya tubuhku? 

'Jiwaku---kemana perginya? 

Saya memikirkan saat saya melihat malaikat itu, saat itu menyatu dengan dunia yang 
sangat bersinar. Meski begitu, semua itu telah lenyap. 

Tidak. 
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Mereka tidak lenyap. 

"Bagaimana perasaanmu..... Pertanyaan yang sangat bodoh!" 

Alice bergumam di belakangku. 

Menanyakan bagaimana perasaanku? Apakah Anda bahkan perlu bertanya? 

Mengerikan. 

Kepala saya tidak sakit, dan saya tidak merasa jijik, bahkan rasa sakit di gigi saya hilang, 
dan saya bahkan tidak bisa merasakan dingin. Tapi tapi--- 

Saya mengerti. 

Aku bahkan tidak perlu memikirkannya. Apa yang Toshi katakan padaku saat itu? Saya 
pikir itu seperti alasan kita terus hidup adalah untuk merangsang saraf kita. Tapi kenapa 
Toshi, orang yang langsung distimulasi oleh para malaikat, dan aku merasa sangat tidak 
enak? Itu cukup jelas, karena jawaban Toshi bukanlah jawabannya. Merangsang saraf kita 
untuk rasa nyaman hanyalah bagian dari hidup, kesenangan adalah tujuan kita dan bukan 
hanya tipuan, itu salah satu penyebab kesalahan dalam formula desainnya. Aku yang 
sekarang ini---yang telah dibimbing oleh malaikat telah melihat formula itu. Variabel pil 
merah memberi kesenangan, itu hanya perhitungan sederhana, semua orang tahu 
jawabannya, semua orang tahu. 

Jawabannya adalah nol. 

Sama sekali tidak ada artinya bagi kehidupan. 

Bahkan pernapasan dan detak jantung bisa membuat orang merasa sakit, aku memegang 
selimut dengan erat, bahuku bergetar, berusaha menahan rasa sakit. Tidak, mengapa saya 
menahannya? Tidak apa-apa jika aku berhenti, berhenti bernapas, menghentikan aliran 
darah, berhenti memikirkan segalanya. Jika pernyataan bahwa orang terus hidup karena 
tidak ingin mati itu benar, maka kebalikannya juga harus benar. 

Andai saja aku berhenti. 

"--- Permintaanmu sudah selesai, kan?" 

Itu adalah suara Alice. Aku membalikkan kepalaku. 
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Saya akhirnya menyadari bahwa Alice tidak mengenakan piyama, melainkan gaun hitam. 
Kegelapan yang kurang berkilau menyelimuti seluruh tubuhnya, bahkan sarung tangannya 
pun berwarna hitam. Dia mengenakan topi, dan kerudung tipis menutupi seluruh 
wajahnya. 

Itu adalah pakaian untuk orang-orang yang berduka. 

"...... Meminta?" 

"Kamu memberiku permintaan, kan? Itu karena kamu ingin tahu alasan sebenarnya Ayaka 
bunuh diri. Anda sudah tahu sekarang, jadi permintaan sudah selesai, bukan? 

"Apa......" 

Melihat bagian belakang bahu Alice, layar komputer yang dimatikan memantulkan 
wajahku--- wajah yang terangkat dan bengkok. Bahkan tidak ada sedikit pun kemarahan di 
atasnya. Wajahnya tampak seperti milik orang mati, tanda hitam kemerahan muncul di 
bawah mata, seolah-olah digambar di wajah dengan arang. 

"...... ah, AAHHH!" 

Saya ingat wajah ini, saya ingat. Di fajar yang membekukan itu, darah menyebar di taman, 
Ayaka yang menatap langit dengan mata hitam, ada tanda yang sama di wajahnya. 

Alasan bunuh diri Ayaka. 

Saya sudah mengerti. 

Alice telah mengatakan sebelumnya, sama sekali tidak ada misteri tentang bunuh diri 
Ayaka, jadi aku tidak perlu berpikir kenapa dia ingin mati. Seperti yang dikatakan Alice, 
saya tidak perlu berpikir sama sekali. Pikiran dan kekosongan di hati saya adalah 
jawabannya. 

Karena Ayaka juga mengetahuinya. 

Hidup tidak ada artinya. 

"Untuk menjelaskan secara ilmiah......" 

kata Alice. Wajah kabur gadis muda itu berangsur-angsur menjadi lebih jelas. 

"Memar seperti itu yang muncul adalah tanda alergi terhadap kandungan Angel Fix. Ada 
beberapa orang yang tidak cocok untuk minum obat. Kamu dan Ayaka adalah tipe orang 
seperti ini, sesederhana itu. Tanda-tanda alergi akan menyebabkan rasa hampa yang kuat 
setelah halusinasi memudar, mengerti? Apa yang Anda rasakan saat ini hanyalah halusinasi 
mengerikan yang disebabkan oleh obat tersebut, itu mungkin faktanya tetapi bukan 
kebenarannya." 
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Jadi ...... Jadi apa? 

Alice mengalihkan pandangannya dariku, seolah-olah dia terluka. 

"Cara lain untuk mengatakannya adalah, itu bukanlah kebenaran...... tapi fakta. Saya tahu 
bahwa penjelasan ini sama sekali tidak berarti. Keputusasaan dan kebahagiaan yang Anda 
rasakan, semuanya adalah reaksi kimiawi yang dikeluarkan oleh sistem saraf Anda akibat 
obat tersebut." 

Apakah begitu....... Sama sekali tidak berarti. Jadi semua emosi kita: marah, sedih, bahagia, 
dan hampa, semuanya adalah reaksi kimia. 

Jadi, semuanya adalah fakta yang sebenarnya. 

"Obat itu akan memperkuat semua emosimu, sekecil apa pun penyesalanmu, atau bahkan 
rasa bersalah karena dosa menanam bunga. Meski tidak disengaja, tidak ada ruang untuk 
negosiasi di depan obat tersebut. Di depan fakta, kebenaran hanya bisa diam. Jadi......" 

Mata hitam itu menatapku. 

"Aku tidak akan mengatakan apa pun untuk menghentikanmu." 

Aku menatap mulut kecil berwarna merah muda pucat itu. 

"Jika kamu berencana untuk mengubahnya menjadi itu, aku tidak memiliki kekuatan untuk 
menghentikanmu. Namun......" 

Kertas terlipat yang dipegang di tangan Alice, adalah surat wasiat yang dipaksa Alice untuk 
kutulis pada hari aku memutuskan untuk mengambil Angel Fix. Pada saat itu, aku benar-
benar tidak tahu alasan mengapa Alice memintaku untuk menulisnya, jadi isinya hanyalah 
coretan-coretan yang tergesa-gesa. 

Orang yang menulis surat wasiat bukanlah saya yang sekarang. 

"Tapi, aku pasti akan memberi tahu orang-orang tentangmu. Memberi tahu orang-orang 
bahwa Anda memang ada, memberi tahu mereka bahwa Anda berani, memberi tahu 
mereka bahwa Anda telah menyelesaikan hal yang harus Anda lakukan. 

Hal yang harus saya lakukan. 

Hal yang harus saya lakukan? 

Suara pintu terbuka terdengar dari belakangku. 

"Hai! Alice! Mengapa Anda memberi tahu Yondaime! 
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Itu adalah suara marah Tetsu-senpai. Aku berbalik dan bertemu tatapannya, dan senpai 
yang akan masuk ke ruangan terkejut, seluruh tubuhnya kaku. 

"Narumi, jadi kamu sudah bangun? Apakah kamu baik-baik saja?" 

Aku mengangguk lemah. 

"Apakah Hiro membawa mobilnya? Kita tidak bisa membiarkan Yondaime menunggu 
terlalu lama, dia akan cemas. Ayo pergi!" 

"Alice, kamu juga pergi?" 

"Apakah kamu tidak mengerti setelah melihat pakaianku? Yondaime tidak bisa dihentikan 
jika saya tidak pergi." 

"Ah ...... Oi! Mengapa Anda memberi tahu Yondaime? Orang-orang dari Hirasaka-gumi 
sudah mengepung tempat persembunyian mereka, dan mungkin akan membantai semua 
orang di dalamnya." 

Ah, Toshi dan yang lainnya sudah ditemukan? 

Benar, saya makan Angel Fix karena ini saya sudah melupakannya. Sekarang saya 
memikirkannya, rasanya seperti itu terjadi seumur hidup yang lalu. 

Menyelesaikan hal yang harus saya lakukan. 

Terus? 

Alice merangkak ke sampingku dan turun dari tempat tidur. 

"Ada kontrak bisnis antara Yondaime dan saya. Sebagai seorang detektif, saya bertanggung 
jawab untuk memberikan semua informasi tentang Fix. Selain itu, setidaknya ada tujuh 
hingga delapan orang di pihak mereka, kan? Bagaimanapun, kita harus meminjam 
kekuatan Hirasaka-gumi. 

"Tetapi......" 

"Itulah mengapa saya memberi mereka syarat, mereka tidak dapat mengambil tindakan 
sebelum saya muncul. Saya yakinkan Anda, saya punya rencana, dan tidak akan 
membiarkan mereka melakukan apa pun pada Toshi. 

Tidak puas, Tetsu-senpai terdiam dan berjalan keluar ruangan. 

Alice berbalik. 

Separuh wajahku terkubur di bantal, tapi aku merasakan tatapannya melalui cadar hitam. 
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"Semua ini karena kontribusimu. Bagiku, hal-hal yang terjadi setelah itu hanyalah hadiah 
untuk kepuasan kita, tapi bagimu..... Mungkin tidak ada bedanya, kan?" 

Tidak ada perbedaan. 

"...... Saya pergi keluar. Anda bisa terus tidur di sini jika mau, dan jika ingin melompat dari 
gedung, silakan berjalan lebih jauh ke kanan, pindahkan rak lalu buka jendela untuk 
melompat keluar. Tapi ini hanya lantai tiga di sini, jadi tidak ada jaminan usahamu akan 
berhasil." 

"...... Apakah kamu pergi?" 

"Aku sudah mengatakannya, bukan? Saya ingin tahu mengapa Ayaka ingin melompat dari 
atap sekolah. Toshi dan Hakamizaka pasti tahu sesuatu. Untuk alasan ini, dan hanya untuk 
alasan ini, saya melakukan hal-hal sejauh ini, meskipun itu tidak ada artinya bahkan setelah 
saya mengetahuinya." 

"...... Apakah kamu baru saja meninggalkanku di sini?" 

Perlahan aku bangun, suaraku seperti dengungan nyamuk. Alice sedikit memiringkan 
kepalanya ke arahku. 

"Apakah kamu ingin pergi denganku? Mengapa? Anda benar-benar tidak perlu mengikuti 
kepuasan diri saya. 

Aku menggelengkan kepala. Saya tidak benar-benar ingin mengikutinya, dan sebenarnya 
tidak ingin pergi ke mana pun atau melakukan apa pun. Tetapi...... 

"Kemudian-" 

"....... Pergi sendiri!" 

Mata Alice membelalak. 

"Apa yang kamu lakukan?" 

"Aku memberitahumu untuk tidak meninggalkanku sendirian dan pergi sendiri!" 

Teriakan serak keluar dari tenggorokanku. 

"Selalu terlihat seperti kamu tahu segalanya, dengan penuh kemenangan mengatakan 
semua hal licik itu, tapi tidak bisakah kamu mengerti hal sesederhana itu jika aku tidak 
mengatakannya?" 

Aku tidak tahu mengapa aku begitu marah, tetapi hanya melampiaskan emosiku, yang 
terasa seperti besi panas yang membara, pada bayangan kabur di depanku. 
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"Pesan saja aku seperti biasa! Tidak bisakah Anda melihat bahwa saya tidak dapat pulih 
sendiri? Saya merasa semua kosong di dalam, dan tidak bisa kemana-mana! Beri aku 
perintah apapun! Jika tidak, aku-aku- aku ...... " 

Aku memegang sisi tempat tidur dengan erat, dan terbatuk keras seolah-olah aku memeras 
semua udara di dalam tubuhku, dan tulang-tulangku terasa seperti hancur berkeping-
keping. Tapi, bagaimanapun juga tubuhku sudah tidak berguna. Tangan ini, kaki ini, 
semuanya tidak berguna, dan tidak bisa membantu siapa pun lagi. Jadi apapun yang terjadi, 
meskipun mereka menjadi busuk, anggap saja mereka tidak ada sejak awal. Bahkan jika 
orang-orang ini melupakanku--- 

Sebuah tangan dingin diletakkan di leherku. 

Tubuhku kejang, seperti tangan dingin yang menyerap panas, menekan paru-paru, bahu, 
dan jantungku yang gemetaran. 

"---Itu benar, permintaanmu sudah selesai..... Tapi kamu belum memberikan 
pembayaranku." 

Aku menanggung rasa sakit yang terasa seolah-olah kulitku terkoyak, dan mengangkat 
kepalaku. Hal pertama yang aku lihat adalah senyum Alice yang dibingkai dengan rambut 
hitamnya yang mengalir seperti sungai. 

"Kalau begitu bekerja saja sampai kamu jatuh, karena kamu adalah asistenku! Tanganmu, 
kakimu, matamu, telingamu, tenggorokanmu, kukumu, gigimu, lidahmu, dan bahkan tetes 
darah terakhirmu......" 

Ratu kecil menunjuk ke dahiku dengan ringan dengan jari telunjuknya. 

"---semuanya sekarang menjadi milikku." 

* 

Menatap langit dari kursi belakang mobil, aku bisa melihat matahari terbenam merah. 

Hiro duduk di kursi pengemudi dan berkata: "Kamu sudah tidur sekitar lima belas jam." 
Tetsu-senpai duduk di kursi depan, sementara Alice terjebak di tengah-tengah Mayor dan 
aku. Alice dengan erat memeluk boneka bayi beruangnya yang agak lebih kecil dari 
beruang mokanya, dan dipanggil Lyril. Mobil asing berwarna biru itu berangkat dengan 
membelakangi jalan di samping sungai, membawa kelompok eksentrik beranggotakan lima 
orang dan seekor beruang, hanya bulan putih tembus pandang yang mengejar kami. 

"Aku sudah menghubungi keluarga Narumi. Mereka tidak khawatir sama sekali. Ngomong-
ngomong, ingatlah untuk memperkenalkan kakakmu kepadaku setelah ini." 

Hampir di saat yang bersamaan, Tetsu-senapi menarik rambut Hiro sementara Major 
mengarahkan tendangan ke kursi pengemudi. Tapi aku tidak tertawa. Setelah Hiro 
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mengatakan itu, aku ingat dengan samar, jadi aku punya keluarga. Saya hanya merasa 
bahwa terakhir kali saya pulang, sudah tiga tahun yang lalu. 

Selama perjalanan kami, Alice bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun. Memeluk 
bonekanya sampai bahkan kukunya memutih, Alice bahkan berkeringat dingin. 

Yah, gadis ini adalah seorang hikikomori. Kenapa dia harus pergi keluar? Jelas bahwa dia 
bisa menyerahkannya kepada Yondaime dan Tetsu-senpai, dan masalah ini akan berakhir. 

Sambil melihat ke bulan, saya berpikir, masalah ini akan segera berakhir. 

Bertemu Ayaka--- kapan itu lagi? Itu pada bulan November. Januari akan segera berakhir, 
jadi kami sudah saling kenal selama sekitar tiga bulan sekarang. Jika saya menggambarkan 
ini dengan istilah kuno, saya akan mengatakan bahwa saya seperti bermimpi panjang. 

Segala sesuatu terasa hampa sebelum saya memejamkan mata, jadi apakah akan lebih 
kosong lagi setelah bangun tidur? 

Ini akan segera berakhir. 

Mobil itu bergoyang dengan paksa dan berhenti. 

Jalan komersial tanpa banyak bisnis yang terjadi--- ada toko mie, toko foto, toko sepeda, 
dan toko hewan peliharaan. Ini baru jam lima sore, dan mereka sudah tutup. Itu hanya 
perjalanan lima menit dari stasiun, tetapi sangat sepi sehingga Anda tidak dapat 
membayangkan bahwa mereka berada di distrik yang sama. 

Di tempat parkir yang begitu besar sehingga tidak sesuai dengan jalan komersial yang 
sunyi, berkumpullah pemuda-pemuda yang mengenakan kaos hitam dengan lambang 
kupu-kupu swallowtail di atasnya. Hiro memarkir mobilnya di sisi tempat parkir. 

"Ane-san, terima kasih atas kerja kerasmu!" 

"Terima kasih atas kerja kerasmu." 

Puluhan yakuza shonens yang tampak kejam membungkuk kepada gadis muda yang turun 
dari mobil dengan boneka di tangannya, dan pemandangan itu diwarnai oranye oleh 
matahari terbenam. Pada saat ini, saya melihat pemandangan supranatural yang tidak aneh 
bahkan jika dunia sudah berakhir. 

"Aniki, terima kasih atas kerja kerasmu juga." 

"Aku dengar, aniki mempertaruhkan nyawanya untuk menemukan tempat ini." 

"Seperti yang diharapkan dari aniki." 
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Rocky dan Pole mengelilingiku. Aku mengalihkan pandanganku dan menggelengkan 
kepalaku. Aku tidak melakukan apa-apa, dan tidak bisa melakukan apa-apa juga. 

Serigala yang mengenakan jaket merah memisahkan anggota Hirasaka-gumi dan 
mendekati kami. 

"Apakah tidak apa-apa bagimu untuk pergi keluar ......" 

Yondaime menatap Alice dengan kepala tertunduk, berkata dengan ekspresi khawatir di 
wajahnya. 

"Tentu saja tidak apa-apa, tidak bisakah kamu melihat setelah melihat ini?" 

Menggunakan boneka untuk menutupi lebih dari separuh wajahnya, Alice masih bertekad 
untuk mengatakan kata-kata menyebalkan itu meskipun tangannya sedikit gemetar. 

"Mengapa kamu sengaja keluar? Itu sama dengan kejadian terakhir itu, kamu selalu keluar 
ketika semuanya akan segera berakhir." 

"Itu karena aku detektif NEET. Tidak peduli betapa sombongnya aku bersandar di kursi 
berlengan, memberitahumu asumsiku, pada akhirnya aku masih harus mengisi tanganku 
dengan darah. Jika saya tidak melakukannya, saya hanya akan berhubungan dengan dunia 
orang mati selamanya." 

Alice berkata dengan suara sedih, bibirnya berubah menjadi ungu. Aku tidak mengerti apa 
yang dia katakan. Yondaime meletakkan tangannya di dahinya dan menggelengkan 
kepalanya. 

"Kami sudah mengepung mereka, tapi tidak ada satu orang pun yang keluar. Namun, di 
sana sangat sepi sejak satu jam yang lalu sehingga membuat orang merasa tidak nyaman." 

Yondaime menggunakan dagunya untuk menunjuk ke gedung berlantai empat di samping 
tempat parkir. 

"Apakah kamu sudah memasukkannya?" 

"Bukankah kamu mengatakan bahwa aku tidak bisa masuk? Kami telah mengkonfirmasi 
bahwa setidaknya ada enam orang di sana. Hai! Jadi kita bisa menyerang sekarang, kan? 
Anda harus ingat bahwa kami sudah menunggu beberapa jam. " 

"Tidak, Toshi adalah partner kita." 

"Apakah menurutmu aku akan secara khusus memaafkan siapa pun?" 

"Kurasa tidak, jadi......" Alice bersembunyi di belakang Tetsu-senpai. "Jadi Tetsu akan 
menerima Judgment menggantikan Toshi." 
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Ekspresi kaget muncul di wajah Tetsu-senpai. Dia menghela nafas setelah tubuhnya 
menegang untuk beberapa saat. 

"Mengatakan sesuatu seperti 'Aku punya rencana'...... Jadi begitu." 

Seperti mereka sudah saling mengkonfirmasi sebelumnya, Yondaime juga menghela nafas. 

Penghakiman Hirasaka-gumi tersebut benar-benar hanya pertarungan. 

"Oioioioi! Sou-san dan Tetsu-san sedang bertarung sampai akhir!" 

"Bagaimana hasilnya kan?" 

"Empat puluh tiga kemenangan, empat puluh sembilan kekalahan, dan tiga seri." 

"Kalau begitu bukankah hasilnya sudah jelas?" 

"Oke, aku akan bertaruh lima ribu untuk Sou-san." 

"Aku akan bertaruh sepuluh ribu untuk Tetsu-san!" "Kamu penghianat!" "Tidak ada pilihan, 
bagaimana taruhan bisa dilanjutkan jika saya tidak melakukan itu?" "Kalau begitu, tegarlah 
sedikit, Tetsu-san." 

Pria berbaju hitam itu tiba-tiba mulai bertaruh. 

"Oi! Kalian---" Yondaime buru-buru mencoba menghentikan mereka, tapi sudah terlambat. 
Mereka sudah memutuskan dealer, dan mulai bertaruh. Pengikut Yondaime membentuk 
tembok manusia, membentuk ring tinju sementara di tengah tempat parkir. Alice diam-
diam berjalan menjauh dari punggung Tetsu-senpai, dan hanya senpai dan Yondaime yang 
tersisa di tengah untuk saling berhadapan. 

"Ah, lupakan saja. Jenis akhir bodoh ini hanyalah gaya kami." 

Senpai tertawa masam sambil mengikat perban di tinjunya. 

Dengan wajah pahit, Yondaime menahan kata-kata yang akan diucapkannya, mengambil 
jaketnya dan melemparkannya ke belakang. 

"Sou-san, tolong gunakan teknik rahasiamu!" "Tetsu-san, aku menitipkan sepuluh ribu 
untukmu!" 

Sorak-sorai kasar antek terjalin bersama. Saya tercengang sejenak karena akhir yang 
bodoh. Alice menarik ujung jaketku. 

"Narumi, kita akan masuk, jadi jangan keluar. Mayor, cepat buka kuncinya." 

"Ehhh? Tapi Tetsu-senpai masih......" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Apakah kamu bahkan harus bertanya? Itu hanya pengalihan. Jika Anda benar-benar 
menunggu sampai Yondaime masuk, dia tidak akan mendengar kata-kata siapa pun." 

Mayor sudah mengeluarkan alat untuk membuka kunci. Suara Yondaime bergema. Jadi kita 
masih diperhatikan ya? 

"Oi! Alice! Anda membiarkan saya menunggu begitu lama, dan kemudian Anda masuk 
sendiri? 

Alice perlahan berbalik dan menunjuk Yondaime. 

"Oh? Kamu tidak menyerah pada Penghakiman Tuhan yang sudah dimulai, kan?" 

"Tetapi......" 

Tetsu-senpai yang sudah menyiapkan jurus bertarungnya tersenyum kecut sambil 
memperpendek jaraknya dengan Yondaime. Yondaime hanya bisa dengan enggan 
mengangkat tinjunya. 

"Oi! Kalian pergi juga!" Yondaime memerintahkan pengikutnya di sampingnya sambil tetap 
memperhatikan Tetsu-senpai. 

"....... Eh? Tidak, tidak, tidak, pertandingan ini benar-benar tidak boleh dilewatkan." 

"Kami akan menyesalinya selamanya jika kami melewatkannya." 

"Sepuluh ribu saya." 

"Diam! Kalian idiot cepat pergi! Kalau saja mereka masuk, bagaimana jika sesuatu terjadi?" 

Pada saat pintu baja dibuka paksa, bau aneh menyerbu dan merangsang indra kami--- itu 
adalah bau sejenis tanaman, bau tanaman yang mencekik, pahit dan segar. Itu bau yang 
akrab bagi saya. Di antara sepuluh orang lainnya yang masuk ke dalam gedung, hanya aku 
yang mengenal baunya, seolah masih tertinggal di mulutku. Segera setelah kami masuk, 
kami melihat aula berdebu yang sempit, dan beberapa sofa compang-camping yang 
ditumpuk di sudut, seolah-olah itu adalah rumah sakit yang ditinggalkan. 

"Alice, kenapa kamu tidak menunggu di mobil saja?" 

Hiro berkata dengan gumaman rendah. Alice menekan beruangnya dengan paksa ke 
punggungku, dan menggelengkan kepalanya sambil memegangiku. Aku menoleh, dan aku 
bisa melihat bahwa dia tampak lebih mengerikan daripada sekarang. 

"Apakah kamu ingin aku terus hidup sepenuhnya tanpa berhubungan dengan dunia ini? 
Jangan bercanda denganku." 

Pria-pria berbaju hitam itu melewati kami dan berlari ke tangga. 
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"Kalian berempat mencari di lantai pertama. 

"Bisakah kita menghajar mereka jika kita melihat seseorang?" 

"Kamu terlalu agresif!" 

Langkah kaki bergema di dalam gedung. 

Aku melihat telapak tanganku lagi. Perasaan terpotong baik secara fisik maupun mental 
masih melekat di tubuh saya. Perasaan itu tidak akan pernah hilang sekarang. Apakah aku 
harus terus hidup, terkurung dalam tubuh yang bukan milikku? Tidak dapat menggunakan 
tangan saya sendiri untuk menyentuh benda apa pun. 

Ruang bawah tanah adalah ruang berbentuk kubus yang besar. Ada fasilitas untuk pabrik 
yang digunakan untuk manufaktur yang didirikan di seluruh gedung. Berjalan menuruni 
tangga, penampakan pabrik terlihat dari pegangan tangga. Mesin-mesin yang diatur 
berdampingan dengan punggung menghadap ke dinding seperti lemari es besar, karung 
pasir ditumpuk sembarangan di sudut, meja penuh dengan tabung reaksi, dan lampu neon 
yang berkedip menerangi ruangan dengan tidak nyaman. Air terus menetes ke wastafel 
dari keran yang terbuka. Udara ruang bawah tanah dipenuhi dengan bau yang akrab. Hiro, 
Mayor, dan pria berkemeja hitam mengerutkan kening, menggunakan lengan baju mereka 
untuk menutupi hidung, dan berjalan menuruni tangga. 

Sofa hitam yang kakinya dipotong disusun berjejer sebagai pengganti tempat tidur, dan 
beberapa pria ditumpuk bersama di atasnya. 

Itu seperti seekor gajah mengamuk di dalam ruangan, karena beberapa rak tergeletak di 
lantai. Seorang pria menggunakan jubah putihnya sebagai selimut, duduk di rak miring, 
dengan lelah menyandarkan punggungnya ke dinding semen, sementara pecahan kaca 
berserakan di sekitar kakinya. 

"Heh......" 

Pria itu perlahan mengangkat kepalanya, melihat ke arahku--- tidak, Alice, yang ada di 
belakangku, dan menunjukkan senyum menjijikkan pada kami. Dia sangat jauh berbeda 
dari ingatanku tentang penampilannya, dan juga foto-foto yang ditemukan Alice. 
Rambutnya sangat panjang hingga menyentuh kerahnya, wajahnya cekung, sementara 
matanya yang melebar di balik kacamatanya tampak seperti hampir putus. 

Tapi aku langsung tahu bahwa dia adalah Hakamizaka Shirou. 

"Sungguh malaikat yang lembut. Apakah kamu Alice?" 

Hakamizaka tertawa tajam ke arah langit-langit yang jauh. 
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"Aku pernah mendengar tentangmu dari Shinozaki..... Kau benar-benar anak kecil. Saya 
tidak pernah berpikir bahwa Anda akan menemukan kami begitu cepat, ini sangat 
menyenangkan." 

Hiro mendorongku menjauh dan mendekati Hakamizaka untuk bertanya: "Hei! Di mana 
Toshi?" 

"Mungkin di suatu tempat di sana! Dia mengambil cukup banyak juga, saya tidak yakin 
apakah dia hidup atau mati. Hmph, tentu saja, kita sendiri harus menikmati persediaan 
terakhir kita." 

Rasa dingin menyelimuti punggungku. 

Orang ini putus asa. 

Semua benda di ruangan ini sudah mati. 

Hiro dan dua pria berbaju belakang berjalan melewati rak dan meja yang roboh, dan 
berjalan menuju kamar. Erangan datang dari karung pasir di dekatnya. 

"Toshi! Hai! Toshi! Kendalikan dirimu! Bisakah kamu memuntahkan mereka? Cepat dan 
muntah!" 

Hiro berkata dengan suara sedih. 

"Oi! Ambilkan air di sini." 

Itu adalah langkah kaki bingung dari pria berkemeja hitam. Hakamizaka melihat keributan 
kecil itu dan tertawa melalui hidungnya. 

Alice dengan erat memegang lenganku. 

"Hakamizaka Shirou, apakah menurutmu eksperimenmu berhasil?" 

Menghadapi pertanyaan Alice, Hakamizaka mengangkat alisnya. 

"Tentu saja ini sukses, bukankah menurutmu itu sukses? Bukankah semua orang melihat 
dunia nyata? Kenyataannya, beberapa orang telah dibawa pergi oleh para malaikat juga. 
Angel Fix menggunakan kekuatannya sendiri untuk membentuk siklus sistem penyebaran, 
dapatkah obat lain melakukan ini? Hanya aku yang melakukannya! Jadi, percobaan saya 
sukses! Saya telah berhasil!" 

Tawa tidak nyaman yang seperti suara seseorang menggaruk punggungnya datang lagi. 
Saya tidak ingin mendengar dia berbicara, dan bahkan tidak ingin mendengar suaranya 
siapa pun. Siapa pun, cepatlah dan bawa dia pergi. 

Tapi Alice bertanya lagi. 
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"...... Apa menurutmu Ayaka juga kasus yang berhasil?" 

"Ayaka?" 

"Adik Toshi." 

Mata Hakamizaka kehilangan fokus. 

"Ahhh.......Mau bagaimana lagi. Dia menyadari kebenaran bunga itu, dan berkata bahwa dia 
akan memanggil polisi, jadi saya hanya bisa memaksanya untuk meminum pil itu. Sekarang 
...... Dia mengalami koma ...... kan? 

"Kau memaksanya untuk mengambilnya?" Mayor melompat ke rak, meraih kerah baju 
Hakamizaka. 

`"Jadi apa? Tidak mengambilnya adalah dosa." 

Jawaban Hakamizaka mulai kacau. 

"Alice, bisakah aku mencoba metode interogasi Tentara Pembebasan Rakyat padanya?" 

"Mayor, hentikan itu. Jangan mengotori pisaumu dengan daging dan darahnya." 

Tanpa sadar aku memegang tangan Alice dengan erat. 

Ini hal yang sederhana, tidak ada misteri. 

Ayaka tidak bisa menahan halusinasi yang dibawa oleh obat itu lagi, jadi dia melompat dari 
gedung. 

Sesederhana itu. 

The Fix memperkuat rasa bersalahnya karena menanam bunga yang digunakan sebagai 
bahan mentah yang digunakan untuk membuat obat tersebut, menyebabkan Ayaka diliputi 
oleh rasa bersalahnya sendiri. 

Suara Hakamizaka bergema di pikiranku yang kosong. 

"Aku juga merasa kasihan padanya, karena aku tidak bermaksud membunuhnya pada 
awalnya." 

"Dan maksudmu kau tidak bermaksud membunuh di sini?" Mayor menyela dengan suara 
marah. Meski begitu, Hakamizaka terus bergumam. 

"Shinozaki adalah gadis yang baik. Dia mengira saya spesialis bunga poppy, dan mengobrol 
dengan gembira dengan saya tentang berkebun. Aku sudah berencana untuk memberinya 
uang sebagai pembayaran, tapi dia hanya mengatakan bahwa tidak apa-apa jika aku 
memberinya bunga......" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Bunga-bunga?" 

Alice mengambil setengah langkah dari punggungku. 

"Ayaka bilang dia ingin bunga?" 

"Itu benar. Dia mengatakan bahwa dia membutuhkan banyak bunga yang sama, jadi sejak 
dia mulai menanam, dia mungkin telah menanam sekitar seribu atau lebih?" 

"Bunga apa itu?" 

"Ini rumput liar yang disebut poppy berkepala panjang, bunga yang cukup bagus! Dia 
memiliki ketertarikan yang sama denganku. Sayang sekali dia pergi ke neraka. Kadang-
kadang, akan ada orang yang salah mengira malaikat sebagai penuai, orang-orang itu tidak 
memenuhi syarat untuk melewati pintu yang bersinar. 

Hakamizaka memelototiku. 

"...... Kamu sama ....... Anda mengambil pil, kan? Haha, seperti yang saya katakan. Sayang 
sekali, tapi tidak seperti kamu, aku akan dibawa ke surga!" 

Kata-katanya membekukanku sampai ke tulang sumsum. 

Seperti yang dikatakan Hakamizaka, saya merasa menyesal. 

Saya tidak bisa mencapai cahaya, dan tidak bisa menangkap tangan malaikat itu. Saya 
sudah kehilangannya, dan saya tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi. Yang 
menggantikannya adalah kekosongan yang seperti kegelapan kering yang menempel di 
tanganku. 

"Kamu ...... Apa yang ingin kamu lakukan?" 

Saya benar-benar tidak perlu bertanya, tetapi mulut saya bertindak tanpa izin. Alis 
Hakamizaka berkedut seperti organisme yang bermutasi. 

"Setelah melihatnya dengan matamu sendiri, bukankah seharusnya kamu sudah mengerti? 
Mendapatkan? Ada sebuah pintu di sisi lain angin puyuh yang menyilaukan, itu adalah 
pintu berat yang terbuat dari kayu mahoni, dan selalu terbuka sekitar dua sentimeter, dan 
kamu bisa melihat sisi lain dari sana." 

Suara melengking Hakamizaka menjadi semakin melengking. 

"Ini malam hari, malam yang abadi. Ini seperti Yunani dari empat ribu lima ratus tahun 
yang lalu. Waktu membentuk sebuah siklus, dan mengalir selamanya. Bulan menyinari batu 
bata yang berkarat dan berbintik-bintik karena angin laut, dan semua orang bernyanyi 
berdampingan di pantai yang putih bersih. Saya sudah mencoba meletakkan jari saya ke 
pintu, tetapi saya diseret kembali ke sini setiap saat. Saya tidak dapat mencapainya, karena 
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tidak dapat dicapai tanpa tumpukan mayat di bawah saya. Aku pasti bisa kali ini, kali ini, 
pasti......" 

Aku ingin membalas, tapi sesuatu yang lembut dijejalkan ke tanganku, menyela kata-
kataku. Setelah menyerahkan boneka itu kepadaku, Alice berjalan keluar dari punggungku. 
Dia berjalan ke celah di antara rak-rak yang jatuh, mencapai tempat di mana Hakamizaka 
berada dan menatap wajahnya. 

"Dapatkah kau melihatku? Aku terlihat seperti siapa?" 

"...... Malaikat......" 

"Itu benar, aku pernah melihat Notepad Tuhan. Saya melihat daftar nama yang terdiri dari 
seratus empat puluh ribu empat ribu orang, tetapi saya tidak melihat nama Anda di 
dalamnya." 

"...... Pembohong!" 

"Tuhan tidak memanggilmu ke negaranya, dan bahkan tidak mencatat namamu. Lewati 
saja saat-saat terakhir Anda dalam kegelapan yang hangat ini! Itu adalah hukuman abadi 
yang pantas kamu terima." 

"PEMBOHONG! LIAR!" 

Kepala Hakamizaka merosot ke sisi lain, jakunnya yang sangat pucat terlihat dalam 
kegelapan. 

Dalam kesunyian yang bercampur dengan kebisingan, Alice membalikkan kepalanya. Gaun 
hitamnya menyatu dengan kegelapan, dan hanya wajah putihnya yang terlihat samar di 
balik cadarnya. 

"...... Apa yang kamu katakan padanya?" Mayor berkata dengan suara kecil yang hampir 
seperti suara dia bernapas. 

"Saya tidak mengatakan apa-apa, karena dia membuat saya marah, jadi saya hanya 
mengucapkan kata-kata kosong untuk membuat marah pecandu narkoba. Bagaimana kita 
bisa membiarkan orang-orang ini lolos?" 

Alice kembali ke sisiku, dan merebut bonekanya dariku, yang kebingungan. Dia kembali ke 
punggungku lagi, dan dengan erat memegang lengan bajuku. 

"Ayo pergi! Narumi, semuanya sudah berakhir sekarang." 

Sebuah gumaman rendah datang dari belakangku. 
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"Semua petunjuk telah berbaris dalam garis lurus, tidak ada yang tersisa untuk dilihat di 
sini. Biarkan saja Hirasaka-gumi menangani sisanya. Pekerjaanku sudah selesai, dan tidak 
ada ruang untuk detektif saat ini." 

* 

Di tengah tempat parkir yang diwarnai ungu karena matahari terbenam, Yondaime dan 
Tetsu-senpai duduk berhadap-hadapan dengan dahi dan kepalan tangan yang saling 
berdekatan. Aku benar-benar tidak tahu apa yang mereka lakukan. Keduanya mungkin 
bertengkar hebat, ya? Beberapa goresan merah terlihat di wajah mereka, dan pakaian 
mereka kotor. Pengawal Rocky dan Pole mendekat untuk melihat, seolah-olah mereka 
khawatir. Ketika kami melihat lebih dekat, kami akhirnya menyadari bahwa mereka adalah 
gulat jari. 

"Kalian masih melakukannya......." 

Kata Alice dengan nada terkejut. 

"Kaulah yang menyuruh kami bertarung!" 

"Aku tidak akan menyerah begitu saja! Anda memukul saya sekitar tiga pukulan lagi! 

Suara langkah kaki memasuki tempat parkir, mengganggu pertandingan panjang Yondaime 
dan Tetsu-senpai. Yondaime menunjukkan kepada kami ekspresi ganas, menepuk pasir di 
lututnya dan berdiri. 

Rocky bertanya: "Jadi-Sou-san tidak akan melanjutkan, bagaimana dengan taruhannya?" 
dan langsung dihajar oleh Yondaime! "Diam!" 

Hampir semua anggota Hirasaka-gumi yang masuk ke dalam gedung telah kembali. Mayor 
dan Hiro ada di sana, dan bahkan Toshi, yang bersandar di siku Hiro, juga hadir. 

Yondaime bertanya: "...... Jadi?" 

"Total ada delapan orang. Tidak ada orang di atas lantai dua, tapi hampir semuanya 
pingsan karena narkoba. Satu-satunya orang yang bisa berbicara adalah orang ini." Salah 
satu pria berbaju hitam menunjuk Toshi dengan dagunya. 

"Apakah kamu sudah menelepon ambulans?" 

"Dipahami!" 

Yondaime mengangguk. Saya berpikir, terkejut: Jadi dia benar-benar akan menyelamatkan 
orang? 
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Salah satu antek berkata pelan kepada saya: "Percuma memukul pecandu narkoba yang 
kehilangan kesadaran. Kita harus menunggu sampai mereka keluar dari rumah sakit untuk 
menghajar mereka." Shonen yakuza yang sopan. 

"Lalu bagaimana dengan Toshi? Hentikan pertarunganmu yang tidak berarti." 

Yondaime berteriak marah pada Hiro. Hiro menutup mulutnya, dan perlahan meletakkan 
tubuh Toshi ke jalan aspal. 

Toshi menangis. 

Matanya tampak bahwa mereka sadar. Kacamatanya bengkok, wajahnya bengkak, air liur 
dan air mata mengalir ke dagunya, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. 

Apa kau punya hak untuk menangis? Seolah-olah cairan seperti magma yang kental dan 
dingin mengalir ke tubuhku yang kosong. 

"Kenapa...... Kenapa kamu menyelamatkanku? Tinggalkan aku sendiri......" 

Aku bisa mendengar gumaman Toshi. Bukankah Anda meminta kami untuk 
menyelamatkan Anda sendiri? Apakah kamu bercanda? 

Yondaime memelototi Alice, yang berada di belakangku. 

"'Tinjumu tidak ada hanya untuk meninju orang-orang yang menyedihkan ini', jangan coba-
coba memberitahuku hal-hal yang tidak berarti seperti ini." 

"Aku tidak akan mengatakannya. Saya tidak membenci pembusukan sebanyak saya 
membenci ketidaktahuan, tapi saya tetap membencinya. Tapi Yondaime, apakah balas 
dendam benar-benar penting bagimu? Akankah duniamu runtuh jika kamu tidak 
mengambil mata ganti mata, dan gigi ganti gigi?" 

"Tentu saja." Yondaime segera menjawab: "Jangan ajukan pertanyaan yang kamu sudah 
tahu jawabannya, tidak ada yang lebih penting di duniaku selain balas dendam." 

"Itu benar! Ini benar-benar pertanyaan bodoh." 

Alice terlihat seperti sedang tersenyum. 

"Tapi Yondaime, meski begitu, balas dendam bukanlah misimu kali ini. Apakah Anda 
mengerti maksud saya?" 

Ekspresi kaget tiba-tiba muncul di wajah Yondaime, yang berubah menjadi kemarahan. 
Pada akhirnya, dia menghela nafas dan menenangkan diri, menggaruk kepalanya sambil 
berkata: 
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"Ah--- Oh--- Jadi begitu. Sialan, kamu benar-benar orang yang menyusahkan. Saya 
mengerti, saya mengerti! Saya hanya akan kembali." 

Akhirnya, serigala menatapku. 

Mengenakan jaketnya lagi, Yondaime membelakangi kami. 

"Bocah Klub Berkebun, tidak ada waktu untuk bertanya lagi. Selesaikan semuanya sebelum 
ambulans datang." 

Kata-katanya seperti sinyal, Tetsu-senpai dan pria berbaju hitam, semuanya menjaga jarak 
dariku. Saya? Mengapa saya? 

"Narumi!" 

Alice, yang menempel di punggungku, bergumam. 

"Tanyakan saja apakah Anda memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepadanya, dan katakan 
saja jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan. Ini adalah permintaan Anda, jadi Anda 
harus mengakhiri semuanya. " 

Dan kemudian suhu tubuhnya meninggalkan sisiku. 

Satu-satunya orang di tengah lingkaran adalah aku, dan Toshi.l yang berjongkok 

Ada yang ingin saya tanyakan? 

Ayaka..... Apakah dia punya kata-kata terakhir? 

Apakah saya benar-benar ingin mengetahui hal-hal semacam ini? Bukankah aku sudah tahu 
jawabannya? Dia dibutakan oleh obat, jadi tidak mungkin dia memikirkanku. Jika dia 
berpikir, jika dia memikirkanku--- 

Dia seharusnya tidak pergi begitu saja tanpa mengatakan apa-apa. 

"Oi, Narumi...... Beri aku pilnya. Seharusnya ada beberapa di sana ...... kan? Aku baru saja 
memuntahkan mereka semua...... Ledakan......" 

Gumaman tidak menyenangkan Toshi seperti gelembung yang muncul dari dasar lumpur, 
melompat ke permukaan kesadaranku, membuatku mual. 

"Lagipula aku tidak bisa melanjutkan lagi......Biarkan aku mati. Sampah seperti saya-seperti 
saya-sudah....." 

Saya tidak punya apa-apa untuk ditanyakan, atau apa pun yang ingin saya ketahui. Meski 
begitu, meski begitu ...... 

"...... berdiri!" 
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Suaraku kacau. Itu hanya kalimat sederhana, tapi itu membuat rasa sakit mengalir melalui 
tenggorokanku. Toshi menatapku seolah dia akan meleleh. 

"Aku menyuruhmu berdiri." 

Toshi berbaring tak bergerak di jalan aspal. Aku meraih bagian belakang kerahnya, dan 
dengan paksa membuatnya berdiri. Tubuhnya sangat ringan sehingga menakutkan. 

"Narumi, apakah kamu membutuhkan perban?" 

kata Tetsu-senpai di belakangku. Aku berbalik dan menggelengkan kepala. 

Setelah itu, aku menghadapi Toshi lagi, mundur setengah langkah, memutar pinggulku dan 
meninju. 

Pada saat pukulan mendarat di wajah Toshi, tulang-tulang jari dan pergelangan tangan 
saya meratap kesakitan, rasa sakit yang mematikan bergema di tengkorak saya. Toshi 
memuntahkan air liur yang bercampur darah dan pingsan, berbaring di kaki anggota 
Hirasaka-gumi yang telah membentuk ring tinju. Ketika Anda memukul seseorang, Anda 
sendiri akan merasakan sakit. Saya harus menggunakan tubuh saya sendiri dan kepalan 
tangan saya, untuk mengkonfirmasi fakta sederhana ini lagi. 

"Jangan tidur! Berdiri!" 

Aku menangkap pergelangan tangan Toshi, dan menginjak kakinya, membuatnya berdiri. 
Tinju kiriku meninju perutnya, dan tubuhnya melengkung setelah dipukul. Dia terbang 
mundur, dan aku mendaratkan pukulan tepat di dagunya. Rasa sakit yang parah menyebar 
ke seluruh tubuh saya. Bukan hanya jariku yang kotor karena darah Toshi, tulangku sendiri 
mungkin juga retak. Karena detak jantungku, bahkan gendang telingaku berdenyut 
kesakitan. Itu adalah rasa sakit yang nyata milik dunia nyata saya. 

Seseorang meletakkan tangannya di pundakku. Saya baru menyadari bahwa suara yang 
tidak menyenangkan itu adalah suara bahu saya yang naik-turun karena nafas saya yang 
tersengal-sengal. Toshi sedang berbaring di jalan aspal, menangis sambil gemetaran. 

"Narumi, itu sudah cukup." 

Suara lembut Hiro terdengar jelas di punggungku. 

Tetsu-senpai dan Mayor berjongkok dan menggendong Toshi. 

Begitu saja, musim dinginku yang berumur enam belas tahun berakhir seperti mimpi 
panjang. 

Setelah bangun tidur, jiwa saya terasa hampa, bahkan memukul orang lain pun tidak bisa 
mengisinya. 
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Sirene ambulans terdengar dari kejauhan. Saya melihat ke bawah, tidak berperasaan, 
tangan saya penuh dengan darah, dan jari saya hanya bisa terbuka setengah. Itu tanganku, 
rasa sakitku, tubuhku, mereka akhirnya kembali. Itu adalah sesuatu yang harus terus saya 
tarik dan terus maju--- diri saya sendiri. 
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Volume 1 Chapter 7 

Bab 7 
Jadi saya terus hidup tanpa harapan. 

Ketangguhan kita terlalu tidak berarti, dan menyebabkan kita tidak dapat melarikan diri 
dari dunia ini jika para malaikat tidak membantu kita. 

Sebenarnya polisi sudah mengetahui petunjuk tentang Toshi dan Hakamizaka dari obat 
yang mereka dapatkan dari tubuh Ayaka, hanya saja karena Hakamizaka adalah anak 
seorang politikus, mereka menangani bukti-bukti yang mereka kumpulkan dengan sangat 
hati-hati. Mereka tidak akan pernah mengira bahwa sekelompok besar NEET akan 
menerobos masuk, dan bahkan membalikkan masalah ini. CID yang menginterogasiku 
sepertinya mengenal Tetsu-senpai juga, dan dia mengatakan yang sebenarnya dengan 
sedih. 

Saya dibebaskan setelah diinterogasi sekali saja, sementara beberapa orang dari Hirasaka-
gumi, dipimpin oleh Yondaime, ditangkap. Alasan Alice dan aku segera dibebaskan 
mungkin karena Yondaime menyembunyikan sebagian dari kebenaran, karena dia berkata 
kepadaku ketika kami berpisah: "Kamu berhutang satu padaku." 

Hakamizaka Shirou sudah meninggal bahkan saat ambulans tiba di lokasi; lima lainnya 
yang ikut serta dalam pembuatan dan penjualan obat juga overdosis obat tersebut, dan 
meninggal di rumah sakit. 

Begitu saja, sayap malaikat menghilang dari jalanan. 

Akhir yang khas. 

Saya tidak yakin detail apa yang terjadi setelah itu, karena saya tidak lagi muncul di Toko 
Ramen Hanamaru. 

* 

Januari berakhir, dan Februari berlalu secara bertahap. Setelah beberapa badai salju, saya 
gagal dalam tiga mata pelajaran lagi pada ujian akhir semester di akhir Februari. 

Aku terus menghindari Klub Berkebun, karena aku memikirkan Ayaka dan menjadi depresi 
di sana. Mengapa saya depresi? Aku melihat taman tandus dari jendela kelas. Hanya saja 
aku sudah kembali ke hari-hari sebelum aku bertemu Ayaka, diriku saat itu tidak 
merasakan sakit saat sendirian. 

Alasan saya berubah tentu saja, karena saya mulai memahami kehangatan memiliki orang 
lain di sisi saya, jadi saya memikirkan cara untuk melupakannya, dan menghindari 
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berbicara dengan orang lain. Kepada teman sekelasku yang mengkhawatirkanku dan 
mencoba mengobrol denganku, aku hanya menggelengkan kepala, menolak mengatakan 
apapun. Tepat setelah ujian make up berakhir, saya berhenti sekolah. 

Hanya saja aku kembali ke hari-hari sebelum aku bertemu dengannya---itu hanya 
kebohongan. 

Hilangnya Ayaka seperti luka goresan, terukir dalam di hatiku. 

* 

Kadang-kadang, saya secara tidak sadar mengingat hal-hal tentang Ayaka. Apalagi saat 
tengah malam, saat aku berbaring di tempat tidurku, menatap langit yang gelap gulita di 
balik jendela kaca. 

Selanjutnya, saya akan memikirkan tangan dingin Alice, es krim Min-san, dan suara serta 
tawa empat orang yang mengelilingi mangkuk, memainkan permainan dadu. 

Tapi itu tidak ada hanya untuk saya. Jika saya dengan tegas menganggap bahwa mereka 
ada hanya untuk saya, ketika saya menemukan kebenaran, semua ini akan diambil, 
tercemar, lenyap, meninggalkan diri saya yang menyedihkan. 

Kalau endingnya seperti ini, lebih baik aku tidak mendekat dari awal. 

Itulah kesimpulan saya. Bahkan jika aku akan sendirian seperti ini, dan tak seorang pun 
akan pernah berbicara denganku atau memanggil namaku lagi. 

* 

Tapi suatu malam, telepon saya tiba-tiba berdering. Aku terus bolos sekolah, dan begitu 
saja, liburan musim semi tiba. Pada hari pertama liburan musim semi, telepon saya 
berdering. Itu karena aku berguling-guling di tempat tidurku dengan lampu menyala, tanpa 
sadar aku mengangkat telepon. 

'Ini aku, segera pergi ke sekolahmu. Aku menunggumu di depan pintu masuk.' 

Itu adalah Alice. Itu memang suara Alice. 

Saya tidak percaya, dan tercengang, ponsel saya ditekan ke ponsel saya, dan menatap 
kosong ke langit-langit. 

'Ada apa denganmu? Apakah Anda mencoba memberi tahu saya bahwa Anda akan segera 
tidur? Larut malam adalah waktu saya bergerak. Sebagai asisten saya, Anda memberi tahu 
saya bahwa Anda ingin tidur? Bukankah ini liburan musim semi sekarang? Cepat dan buat 
persiapan untuk keluar.' 

"Ap....." Tidak dapat berbicara dengan benar, aku tersedak. "Ke-Kenapa? Sekolah?" 
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Apakah Alice tahu jam berapa sekarang? 

'Sekarang jam tiga tiga puluh lima malam. Datang ke sini dalam tiga puluh menit. Anda 
benar-benar tidak diizinkan membiarkan saya menunggu Anda di luar.' 

"Kenapa aku......:" 

'Kamu hanya perlu bertanya tentang segalanya, sungguh menjengkelkan. Kau asistenku, 
kan? Atau apakah Anda lupa tentang kontrak kerja kami? Saya memiliki sesuatu yang saya 
ingin Anda lihat, jadi jangan tanya lagi, cepat dan datang.' 

Saya membalik ponsel saya dan melihatnya dengan sangat detail. Saya hanya merasa 
bahwa panggilan telepon itu hanyalah imajinasi saya, tetapi layar plasma cair 
menunjukkan log telepon. 

Sesuatu untuk saya lihat? 

Karena aku bertekad untuk tidak bertemu lagi, awalnya aku hanya ingin mengabaikan 
panggilan telepon Alice dan tidur. Tapi bahkan ketika aku memejamkan mata dan 
berbaring di tempat tidur untuk tidur, kata-kata Alice masih melekat di pikiranku. 

Sekolah. Sesuatu yang harus saya lihat. 

Apakah itu sesuatu tentang Ayaka? 

Saya bangkit dari tempat tidur dan dengan hati-hati turun ke bawah untuk menghindari 
membangunkan saudara perempuan saya, dan berjalan keluar dari pintu masuk. Mungkin 
karena sudah memasuki musim semi, akhirnya aku bisa keluar malam hari tanpa 
mengenakan sweater. 

Saya naik ke sepeda saya, mengendarai angin sepoi-sepoi di malam hari. 

* 

"Kamu terlambat dua belas menit." 

Alice marah. Sama seperti hari itu, dia mengenakan gaun hitam barat, topi dengan 
kerudung di atasnya, memegang boneka bayi beruang di tangannya, dan berjongkok di 
pilar di depan gerbang sekolah. 

Ini adalah pertama kalinya saya datang ke pintu masuk SMA M larut malam, lampu neon 
putih di dinding yang mengelilingi sekolah samar-samar menerangi kampus. Sudut jendela 
kaca di lantai tiga memantulkan bulan. Tidak ada orang di sana. 

"Karena kamu memiliki ekspresi tidak mengerti di wajahmu, aku akan memberitahumu 
terlebih dahulu. Saya seorang hikikomori, tingkat rasa sakit saya berada di luar seperti 
memperluas fungsi eksponensial. Anda mungkin berpikir bahwa dua belas menit bukanlah 
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masalah besar, tetapi bagi saya, Anda harus menambahkan dua puluh lima menit untuk 
sampai ke sini dari kamar saya." 

"Maaf, tapi karena ini sudah larut malam, lebih baik tidak membuat keributan di sini." 

Mulut tertutup Alice mulai cemberut, dan memegang ikat pinggangku dengan tangan 
gemetar. 

"Bawa aku ke tempat di mana beberapa pot tanaman ditempatkan di atap." 

"Atap ......? Tetapi......" 

"Saya seorang detektif NEET. Alarmnya sudah dimatikan, dan aku juga punya kuncinya." 

Bagaimana dia mendapatkan kuncinya? 

"Kalau mau tahu, tanya saja pada Mayor. Saya tidak tahu detailnya. Ya ampun tahu 
bagaimana dia mendapatkannya. 

Mayor ...... Aku memiliki perasaan ini sebelumnya bahwa dia memiliki kecenderungan 
kriminal, tetapi aku tidak pernah berpikir bahwa itu benar. Tapi kenapa kita pergi ke 
rooftop? 

Alice berhenti menjawab pertanyaanku, menunjukkan ekspresi 'kamu akan tahu saat 
melihatnya' dan mendorong punggungku dengan paksa. Aku menghela napas dan 
menerima kuncinya. 

Setelah saya membuka pintu, saya melangkah ke tanah semen yang tidak rata. Karena tidak 
ada penerangan, gelap gulita di atap. Lagipula lampu jalan terlalu redup, sedangkan 
kecerahan bintang-bintang terlalu jauh. 

Pemandangan malam yang tidak jelas bisa dilihat di sisi lain pagar. Melalui sungai, menatap 
ke arah stasiun, kecemerlangan area itu seperti penodaan malam. Dengan membelakangi 
stasiun, batas ambigu antara langit malam dan bumi tersebar dengan lampu depan dan 
lampu yang merembes keluar dari jendela gedung. 

Terima kasihku pada langit malam. Jika saat ini siang hari, saya mungkin akan memikirkan 
Ayaka lagi, bukan? 

"Ahhhh, ada sesuatu yang membantu di sini. Bisakah kita naik ke sana dari sini?" 

Alice berkata sambil dengan erat memegang ikat pinggangku di belakangku. Mengangkat 
kepalaku untuk melihat ke atas, hanya ada langit malam dan lubang hitam besar--- tidak, 
bayangan menara air. 

"...... apakah kamu sedang mendaki?" 
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"Menjadi lebih tinggi lebih baik." 

Aku ingin mengatakan bahwa terlalu berbahaya mendaki dalam kegelapan, tapi terhalang 
oleh mata penuh tekad Alice. Tapi bahkan jika aku menaiki tangga, aku masih harus 
menggunakan banyak energi untuk menyeret Alice yang tak berdaya ke atas. 

"Ada apa dengan tangga ini, bahkan tidak memikirkan pengguna yang seukuran denganku, 
sungguh!" 

Alice memanjat ke atas menara air, menempel di dekat permukaan yang tidak rata karena 
sedikit terangkat, dan mengeluh sambil terengah-engah. 

"Kamu bisa meletakkan boneka di bagian bawah ....." 

"Apakah menurutmu aku tahan dengan kengerian berada di luar tanpa Lyril? Saya tahu 
bahwa Anda berdua dingin dan tidak peka, tetapi saya tidak tahu bahwa Anda sudah 
berakhir!" 

"Oke, aku mengerti, aku mengerti, maaf." 

Alice melambung dengan marah sambil mencengkeram pakaianku seumur hidup, bahkan 
tidak sedikit pun berani. 

"Jadi apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Memanggil UFO?" 

"Kami menunggu sampai subuh." 

"...... Eh?" 

"Kami menunggu di sini sampai subuh." 

Aku tidak bisa berkata apa-apa untuk sesaat. 

Aku ingin mengeluh, tapi setelah melihat Alice memeluk lututnya, membenamkan dagunya 
di boneka beruangnya sementara matanya terpaku pada lantai semen, aku tidak bisa 
berkata apa-apa. 

Alice mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk saya lihat. Dia melakukan ini untukku, 
dan hanya untukku, dan untuk alasan itu dia keluar dari cangkangnya---ruangan yang 
penuh dengan mesin, untuk menungguku, bukan? 

Aku berjongkok di samping Alice, merasakan kehangatan tubuhnya di sampingku. 

Hanya ada sedikit suara angin, pipa knalpot mobil yang jauh, dan suara nafas Alice. 

Tidak tahu berapa lama, seolah air murni dan jernih merembes ke dasar malam, langit 
berangsur-angsur membiru. Cahaya lampu jalan mulai meredup, sementara kegelapan 
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malam berangsur-angsur memudar dari lantai atap. Tandan rumput liar terlihat di lantai 
semen. 

"Ayaka......" 

Kata Alice dengan suara kecil. 

"Apakah dia benar-benar pergi tanpa memberitahumu apa-apa?" 

Aku menggigit bibirku dan mengangguk. 

"Betulkah? Kemudian saya akan memberi tahu Anda kata-kata yang telah memudar 
menggantikan almarhum. 

"...... Eh?" 

"Itulah alasan mengapa Ayaka memilih untuk melompat dari gedung sekolah. Ini akan 
menjadi fajar segera. 

Alice mengatakan bahwa itu adalah satu-satunya misteri. 

Misteri yang menghubungkanku dengan Alice. 

"...... Apakah kamu mengerti sekarang?" 

"Ayaka melompat turun dari atap agar atap itu ditutup." 

"....... Ap......Apa?" 

"Apakah kamu tidak mengerti? Ini adalah tempat suci dimana kamu dan Ayaka 
menghabiskan waktu bersama. Agar tidak ada orang lain yang masuk tanpa izin ke sini, dia 
memilih untuk melompat ke sini. Foto kelulusan akan diambil di sini, kan? Tapi jika 
seseorang bunuh diri di sini, sekolah harus menutup semua pintu masuk ke atap karena 
alasan keamanan--- begini, ini sudah dimulai." 

Dimulai? Apa yang dimulai? 

Mengikuti tatapan Alice, aku melihat ke lantai atap. 

Dalam waktu yang sangat lama, matahari terbit di belakangku. Pagi yang cerah yang 
dengan lembut memadukan cahaya dan kegelapan, udara dingin memenuhi sekelilingku, 
dan aku menyadarinya pada saat itu. 

Pada awalnya, saya pikir ada sesuatu yang salah, tetapi tanah berumput subur di lantai 
semen mulai memulihkan kehijauannya saat bermandikan sinar matahari, dan warna 
merah cerah menyebar ke seluruh sekitarnya seolah-olah diwarnai. 

Bunga-bunga. 
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Di tanah berumput yang lebat di atas atap, banyak bunga mulai bermekaran, seolah 
menyambut matahari pagi. 

Aku hampir berteriak keras, zat panas memenuhi tenggorokanku. Bintang-bintang merah 
yang muncul dari kehijauan dengan jelas menggambarkan sebuah gambar. 

"Bunga ditanam dalam lingkaran ...... Tidak, lingkaran ganda ...... atau tiga ......?" 

Alice berkata dengan suara kecil yang tidak jauh berbeda dari suara nafasnya. Jari-jariku 
dengan erat mengepalkan lututku, dan menggelengkan kepalaku. Tidak, itu bukan 
lingkaran. Huruf G ada di dalam C, sedangkan huruf M ditelan oleh huruf G. 

Itu adalah bendera kami. 

Itu adalah simbol yang menghubungkan Ayaka dan aku. 

Di bawah cahaya fajar, seolah-olah bunga-bunga menggunakan wajah mereka untuk 
menyambut kegembiraan, mekar dengan indahnya. Berapa lama Alice dan aku diam-diam 
menatap bunga-bunga itu? 

"Poppy berkepala panjang." 

Alice menatap bendera kami sambil bergumam. 

"Mereka mekar segera setelah fajar menyingsing, dan layu setelah sehari." 

Aku tidak bisa mengalihkan pandanganku, dan hanya bisa mengangguk setuju. Dadaku 
sakit seperti dipegang erat, dan panas naik di tubuhku. Aku satu-satunya yang tersisa, dan 
tidak ada orang di sampingku. Mengapa? Mengapa Anda meninggalkan benda ini? Mengapa 
Anda membiarkan saya mengingat ini? 

"Ayaka mungkin dibutakan oleh obat itu, tapi dia ingat tempat ini pada akhirnya, dan 
melompat turun untuk melindungi tempat ini." 

Kata Alice dengan suara kecil tapi tegas. 

"Saya tahu." Suaraku yang keluar dari tenggorokanku basah. 

"Ayaka terus memikirkanmu." 

"Saya tahu!" 

Terus? Saya tidak membutuhkan benda ini, saya hanya berharap Ayaka terus sehat. 
Keinginan saya sangat kecil, hanya sekecil itu ...... 

"Tentu saja semua ini hanya asumsi saya, tetapi saya tidak begitu tahu apakah itu benar. 
Menggali kata-kata almarhum dari kubur mereka---" 
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"Diam!" 

"---Ngomong-ngomong, itu hanya penghiburan bagi yang hidup. Apa yang sebenarnya 
Ayaka pikirkan, aku juga tidak mengerti. Tetapi......" 

Alice meletakkan tangannya di atas tanganku yang ada di lututku. 

"Pemandangan indah ini nyata, hanya ini faktanya. Jadi kau harus menerimanya, kan?" 

Bendera bunga di mataku mulai kabur, dan atapnya meleleh di laut pagi itu. Tetesan air 
mata pertama menetes dari pipiku, dan itu tidak bisa dihentikan lagi, dan memenuhi 
seluruh duniaku. Itu pertama kalinya aku menangis setelah Ayaka bunuh diri. 

Mengapa orang hanya meninggalkan kenangan? Bukankah lebih baik jika mereka 
menghilangkan ingatan tentang mereka dengan kematian mereka? Kenangan tidak bisa 
dihapus, seluruh hidup saya sebelum saya akan digunakan untuk mencari pesan 
sebenarnya dari Ayaka di pemandangan indah ini. 

"Narumi, apakah kamu membenciku karena membawamu ke sini?" 

Menghadapi pertanyaan Alice, aku menggelengkan kepalaku, air mata mengalir di wajahku. 
Bagaimana aku bisa membencimu? 

"Maka lebih baik jika kamu membenciku saja. Sudah kubilang sebelumnya, Ayaka bunuh 
diri, kesedihanmu, semuanya salahku." 

"Berhenti berbicara." 

"Aku hanya bisa menggunakan cara ini untuk terhubung dengan dunia, jadi lebih baik jika 
kamu membenciku atau menegurku." 

"BERHENTI BERBICARA!" 

Aku berteriak keras, berbalik menghadap Alice. Matanya yang besar sepertinya memiliki 
sedikit air mata di dalamnya, tapi itu mungkin saja air mataku sendiri. 

"Apakah ada artinya untuk itu? Apakah kamu idiot? Berteriaklah saat kamu marah seperti 
yang lain, dan tertawalah saat kamu bahagia seperti yang lain, ungkapkan pikiranmu saat 
kamu menginginkan sesuatu, kenapa kamu tidak bisa melakukan hal yang begitu 
sederhana?" 

"Karena aku orang seperti itu, apa kau tidak tahu?" 

"Aku tidak tahu!" 

Aku membuang tangan Alice yang memegang erat bajuku. 
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"Narumi, tunggu---." 

Saya melompat turun dari menara air, rasa sakit datang dari lutut dan pinggang saya. Aku 
mengabaikan kata-kata Alice, bergegas keluar dari pintu dan menuruni tangga. Aku sendiri 
tidak mengerti mengapa aku sangat marah, tapi kemarahan itu tidak ditujukan pada Ayaka 
atau Alice, dan juga bukan pada diriku sendiri. 

Air mata mencekik tenggorokanku. Saya berlari di jalanan pagi ini, paru-paru saya sakit 
seperti terbakar. Ketika saya berlari melewati jembatan, matahari pagi menyinari wajah 
saya dari samping. 

Aku berdiri diam sementara, meletakkan sikuku di pagar dan melihat ke bawah. Aku 
menangis sejenak, air mata berjatuhan, dan terserap oleh debu yang mengepul yang disapu 
oleh sebuah truk.. 

* 

Meski begitu, aku tetap saja orang yang tidak berguna, bodoh, tidak peka, dan berdarah 
dingin. Kemarahan yang tidak berarti menghilang hari itu, dan air mata bahkan tidak bisa 
keluar lagi. 

Manusia bisa terbiasa dengan apapun. 

Dan mereka bahkan tidak merasa bahwa kebiasaan mereka adalah hal-hal yang 
menyedihkan. 

Orang-orang yang merasa sedih itu mungkin adalah mereka yang ada di surga, ya? 

Kita semua hanya dimanipulasi oleh buku catatan yang ditulis secara acak oleh pria itu, 
menjadi sedikit lebih marah setiap hari, tersenyum lagi, lalu menyesal lagi, kita hanya bisa 
berjuang untuk hidup seperti ini. 

* 

Sore hari dua hari setelah itu, saya menyeret tubuh saya yang lesu, mengenakan jaket wol 
tebal, dan dengan goyah mengendarai sepeda saya ke rumah sakit. 

Ayaka masih koma. 

Di ruangan terang yang begitu terang hingga menyebalkan, pasien yang terbaring di tempat 
tidur di tengah ruangan bahkan tidak memiliki sedikit pun darah di wajahnya, dan orang 
itu adalah Ayaka. Perawat memberi tahu saya: "Dia masih bernapas!" tapi aku tidak bisa 
melihat gerakan apapun di dadanya. Bangsal begitu hening sehingga saya hampir bisa 
mendengar suara cairan di infus menetes melalui selang. 

Saya pikir, tubuh Ayaka memang ada di sini. 
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Tapi jiwanya entah di mana. 

Saat itu, cahaya bersinar dari sisi lain pintu yang dibuka paksa karena obat tersebut. 
Tempat yang saya lihat mungkin bukan tempat Ayaka berada, tapi tempat saya sendiri; 
sementara tujuan yang dituju Hakamizaka adalah kegelapan di hatinya. Kita semua 
terpenjara dalam tubuh kita sendiri, dan mungkin tidak bisa pergi ke tempat lain. 

Benar, apakah kamu Fujishima-kun? Aku mengangkat kepalaku karena pertanyaan 
perawat. Saya pikir mereka adalah teman sekelas Ayaka, mereka membawa sesuatu dan 
meminta saya untuk memberikannya kepada Anda. 

Perawat mengambil sesuatu dari lemari di sisi dinding. Itu adalah kantong plastik yang 
diisi dengan sepuluh kertas berwarna. Kata-kata yang ditulis dengan pena berbasis minyak 
tertulis di kantong plastik: 'sepuluh kertas Fujishima-kun'. 

Aku menatap kosong ke wajah perawat. Perawat tersenyum dan menunjuk ke arah tempat 
tidur. Pada saat itu, saya menyadari bahwa sekitar seribu bangau kertas digantung di 
samping bantalnya, dan kartu yang ada di dekatnya mengatakan bahwa itu adalah hadiah 
dari kelas 1-4. 

Hubungi saja aku jika ada apa-apa. Perawat itu pergi setelah mengatakan itu. 

Saya sendirian. 

Saya melihat ke kantong plastik dengan kertas berwarna di dalamnya dengan kepala 
menunduk. 

Mengapa mereka tidak melupakan saya? Saya bahkan tidak menjawab mereka ketika 
mereka berbicara dengan saya, saya bahkan tidak pergi ke sekolah. 

Aku mungkin akan menangis jika terus memikirkannya, jadi aku duduk di bangku bundar 
dan mengeluarkan kertas berwarna dari tas. 

Itu hanya sepuluh bangau kertas, tapi butuh waktu yang sangat lama. Masing-masing 
bangau kertas semuanya sangat jelek karena mereka kusut. Untuk mengikat bangau ke 
seribu bangau, saya pergi ke sisi bantal dan tiba-tiba menemukan sesuatu. 

Di lemari di sisi lain tempat tidur, barang-barang yang tampak seperti hadiah dari para 
pengunjung ditumpuk di atasnya, membentuk kombinasi yang menarik. 

Karangan bunga kecil ditempatkan di dalam kotak transparan seukuran telapak tangan. 

Di samping karangan bunga ada model tangki plastik. 

Satu-satunya hadiah normal adalah sekeranjang bunga dengan bunga kering. 

Dan ada juga kaleng merah tua 350cc. 
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Di sisi tempat tidur, yang juga berada di sisi wajah Ayaka, aku membungkukkan 
punggungku dan menatap langsung ke arah Ayaka. 

Mengatakan bahwa saya tidak bisa pergi kemana-mana hanyalah sebuah kebohongan, 
karena saya masih bisa berjalan dengan kedua kaki saya sendiri. Ayaka bahkan tidak bisa 
menggunakan kakinya untuk berjalan sekarang, tapi aku harus pergi ke suatu tempat. 

Setelah menggantung sepuluh bangau kertas dengan seribu bangau kertas, dan hendak 
berjalan keluar dari bangsal, saya tiba-tiba berhenti. 

Sepertinya aku mendengar sesuatu, seperti seseorang memanggilku, jadi aku menoleh. 
Tentu saja, itu hanya ilusiku, karena Ayaka masih membeku di tengah bangsal putih. Tapi 
aku melihat perubahan pada Ayaka, buru-buru bergegas ke tempat tidur dan menatap 
wajahnya. 

Kelopak mata Ayaka perlahan terbuka. 

Aku bisa melihat warna iris mata Ayaka, tapi dia tidak menatapku. Mata Ayaka mungkin 
melihat melalui wajahku, melihat melalui langit-langit rumah sakit, melewati langit biru 
musim semi yang begitu cerah sehingga membuat orang merasa bodoh, dan melihat ke 
pintu yang terbuka itu. 

Tanganku bergerak sendiri, entah sudah berapa kali aku menekan tombol darurat. Suara 
banyak langkah kaki mendekat ke bangsal dan mengelilingi saya. Para perawat 
mendorongku menjauh dan mendekatkan dirinya ke wajah Ayaka. Begitu dia berkata 
untuk memanggil dokter, perawat lain segera berlari keluar dari bangsal. Orang-orang 
yang mengenakan jubah putih akhirnya mengepung tempat tidur dan mulai berdebat 
setelah melakukan pemeriksaan gelombang otak, mengatakan bahwa itu adalah tindakan 
refleksi dari iris, lalu mengusirku keluar dari bangsal. 

Dokter berambut putih itu berjalan keluar dan mulai menjelaskan tentang kondisi Ayaka 
kepadaku, yang sedang duduk terdiam di sofa koridor. Semuanya belum jelas, karena 
mereka tidak akan tahu jika tidak melakukan pemeriksaan secara detail. Meski tidak terlalu 
jelas, kondisi seperti ini memang sesekali terjadi. Meski kemungkinan kebangkitannya 
kecil, masih ada kemungkinan. 

Jadi pulanglah hari ini. 

Saya pernah memilih untuk menutup telinga saya dan hanya menunggu. 

Tapi sekarang aku punya tempat yang harus aku kunjungi. Jadi, aku mengangguk dan 
berdiri. 

* 

Melewati jembatan, melewati Shuto Expressway, mengitari stasiun, saya berjalan menuju 
Toko Ramen Hanamaru yang sudah sekitar satu setengah bulan tidak muncul. 
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"Saya telah memikirkan hidangan baru: 'Ramen Mentega Wijen', cobalah!" 

Min-san, yang akan mulai bekerja, berkata seolah tidak terjadi apa-apa. Rasanya seperti 
saya datang ke sini kemarin dan lusa. Nada bicara Min-san membuat dadaku sakit--- tapi 
itu juga menenangkanku. 

"Wijen dan mentega sama-sama enak, tapi kalau dicampur......" 

Saya berpikir bahwa mereka akan menjadi buruk. 

"Hentikan omong kosongmu. Ini akan segera selesai, jadi makanlah." 

"Aku harus pergi ke tempat Alice sebentar." 

"Hmm- ? Ahhhh, itu benar ...... " 

Min-san meregangkan tubuh bagian atasnya keluar dari konter dan menepuk pundakku. 

"Dia benar-benar gila, kamu harus siap secara mental." 

Eh, dia benar-benar gila 

"Tidak ada es krim untuk membantumu kali ini, jadi kamu harus berusaha sendiri!" 

Min-san tertawa jahat, dan dengan paksa mendorong punggungku. Mau bagaimana lagi, ini 
salahku. 

* 

Udara di Agensi Detektif NEET sangat dingin hingga bisa membekukan orang sampai mati, 
dan perasaanku juga setajam pecahan es yang dikeluarkan oleh AC bersama dengan udara 
dingin. Alice, yang mengenakan piyama, memunggungiku. Rambut hitamnya yang mengalir 
di atas selimut seperti sungai terlihat seperti benda tajam yang terbuat dari kaca hari itu. 

"Tidak perlu, kamu tidak perlu meminta maaf padaku, itu hanya hal kecil. Meninggalkan 
saya di atas menara air di atap hari itu, meskipun saya mengalami dua jam seolah-olah saya 
adalah satelit buatan manusia yang ditinggalkan, saya tidak dapat menemukan alasan bagi 
Anda untuk meminta maaf bahkan setelah melihat ke seluruh dunia. Tidak dapat menaiki 
tangga sendiri sepenuhnya adalah kesalahan saya sendiri. Jika Anda benar-benar ingin 
meminta maaf, carilah Mayor. Dia dipanggil oleh panggilan telepon saya pagi itu, 
bersembunyi dari guru yang bertugas hari itu dan menjemput saya dari menara air." 

"...... Maaf, ini semua salahku. Saya minta maaf kepada Anda. 

Alice bahkan tidak membalikkan kepalanya, dengan keras menggedor keyboard. Kaleng 
kosong Dr. Pepper ditumpuk di bawah tempat tidur, membentuk dinding melingkar. 
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Dia jelas marah. Kenapa aku begitu bodoh? 

Itu hanya karena Alice sedang berbicara denganku di sisiku, aku melampiaskan 
kebingunganku padanya, seperti anak kecil. 

"Bukankah aku bilang kamu tidak perlu meminta maaf padaku!" 

Suara Alice yang terdengar seperti ada duri di dalamnya berasal dari punggungku. 

"Tapi meninggalkanmu di luar dan berlari pulang memang salahku. Maaf, saya tidak akan 
melakukannya lagi. Lain kali kita pergi keluar, aku akan berhati-hati ...... " 

Rambut hitam itu tiba-tiba bergerak. Alice membalikkan rambutnya, wajahnya memerah. 

"I-i-itu hanya karena kamu kebetulan berada di sisiku! Jangan bicara seolah-olah aku tidak 
bisa keluar jika kamu tidak di sini!" 

"Ah, sangat-maaf." 

Aku meringkuk tubuhku. Saya jelas tidak bermaksud demikian juga. 

"Apa motifmu datang ke sini hari ini, selain mengolok-olokku? Jika ada hal lain, cepatlah 
dan bicara!" 

Alice mengayunkan bantalnya dengan wajah merah, membentur karpet. 

Sesuatu yang lain. 

Percakapan barusan adalah apa yang ingin aku katakan..... Jika aku mengatakannya dengan 
jujur, aku mungkin hanya akan membuat Alice semakin marah, huh? Apa yang harus saya 
katakan? 

Alice tiba-tiba berbalik menghadap keyboard dengan punggung menghadapku. 

Aku berpikir sejenak tentang apa yang harus kukatakan. 

Apakah argumen lemah seperti ini akan berhasil? 

Saya tidak tahu, jadi saya hanya bisa mencoba. 

"...... Kontrak kerjaku...... apakah masih berlaku?" 

Suara dentuman keyboard berhenti, rambut hitam tergerai ke arah yang berbeda karena 
Alice berbalik menghadapku. Alisnya diikat erat, dan sudut bibirnya bergerak sedikit ke 
bawah. 

"Tentu saja sudah selesai, karena kontrak berakhir ketika saya mengetahui kebenarannya." 
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"Tetapi......" 

Saya menggunakan lidah saya untuk membasahi bibir saya, menekan emosi gugup di hati 
saya. 

Alice mengatakannya sebelumnya, tapi kamu masih tidak yakin dengan situasinya. Jadi......" 

Saya dengan kasar menunjukkan kesalahan dalam kata-kata Alice. Jika itu Alice, jika itu 
Alice yang biasa, dia akan menggunakan lima belas kali kekuatan debatnya untuk 
membuatku kewalahan sejak awal. Tapi Alice pada saat itu tiba-tiba membeku karena 
jawabanku. 

"Jadi aku masih asisten Alice, kan?" 

"Jadi aku di sini untuk meminta maaf hari ini, dan mulai sekarang---" 

Ayaka mungkin akan terbangun suatu hari nanti, dan dia mungkin mengatakan yang 
sebenarnya pada kita hari itu. Jadi sampai hari itu, saya akan menjadi asisten Alice. 

Kata-kataku terpotong karena Alice tiba-tiba mulai melempar kaleng kosong Dr. Pepper ke 
arahku. Suara 'dong' murni dari logam berdering. 

"Bodoh! Keluar!" 

Kata Alice dengan sedikit semburat merah di pipinya. Ini adalah komentar terpendek yang 
pernah saya dengar dari Alice. 

Aku menundukkan kepalaku, menghentikan napasku, menghela nafas dan berdiri. 

Ketika aku berjalan keluar ruangan, sebenarnya aku tidak di sini untuk meminta maaf, dan 
juga tidak di sini untuk masalah menjadi asistennya, jadi aku melupakannya secara tidak 
sadar karena kupikir itu terlalu bodoh. Cukup pasti, satu-satunya kata yang bisa saya 
ucapkan hanyalah ini. 

"...... Terima kasih, lebih dari satu." 

Kataku pada siluet yang mengenakan piyama boneka beruang. 

Berjalan keluar dari kamar dan menutup pintu, kalimat di papan masuk ke mataku. 

Itu satu-satunya hal NEET yang harus dilakukan. 

Bukankah seharusnya ada cara yang lebih baik untuk mengatur sesuatu? Tapi mau 
bagaimana lagi, aku hanyalah anak yang tidak berguna, bodoh, tidak peka dan berdarah 
dingin. Bagi saya, ini sudah merupakan upaya terbaik yang saya miliki. Jika ini tidak 
berhasil juga, penyesalan tidak akan membawaku kemana-mana. 
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Tidak ada alasan bagi saya untuk berada di sini sekarang. 

Ini adalah hasil yang saya pilih, karena hidup tidak dapat diputar kembali. 

* 

Setelah saya berjalan menuruni tangga dan berjalan menuju jalan-jalan, saya bertemu 
dengan orang yang berkulit gelap. Itu adalah Tetsu-senpai! Saya menjadi tergesa-gesa. 
Setelah hanya setengah bulan, saya bahkan tidak tahu harus berkata apa di awal, saya 
bahkan berpikir untuk melewati Tetsu-senpai dan melarikan diri. 

Tapi Tetsu-senpai berbicara seolah tidak terjadi apa-apa: 

"Oh? Nah jika itu bukan Narumi. Anda datang pada waktu yang tepat." 

Dari belakang Tetsu-senpai, Hiro, Mayor yang memiliki pistol model tersandang di 
punggungnya, dan Yondaime yang mengenakan rompi ungu sedang berjalan dengan 
berisik menuju pintu belakang dapur. 

"Narumi, sudah lama sekali. Kami akan mengunjungi Toshi hari ini! Ke rumah sakit polisi, 
rumah sakit polisi! Itu di Iidabashi, apakah Anda pernah pergi ke sana sebelumnya? Tidak, 
kan? Ini juga pertama kalinya untukku." Hiro menunjukkan kepada kami senyum hangat 
seperti biasa. "Saya tidak pernah berpikir bahwa Yondaime akan datang juga, saya benar-
benar berpikir bahwa dia juga akan dikurung selama lima tahun. Saya tidak pernah 
berpikir bahwa dia akan keluar secepat ini, jadi kami merayakan dia keluar dari penjara." 

"Jangan berkata seperti itu, ini adalah akhir dari hak asuhku." 

"Jadi tidak ada orang di gengmu yang tertangkap? Selamat. Karena ini suguhanmu, aku 
akan keluar dan memesan semangkuk besar mie babi panggang." 

"Oi, tunggu sebentar, kenapa aku mengobati? Biasanya bukankah seharusnya sebaliknya?" 

"Sama halnya saat Anda memasukkan bola ke dalam lubang saat bermain golf!" 

"Ini bukan!" 

"Kamu cerewet sekali, lalu bagaimana kalau kita berlima bermain poker, pemain terakhir 
yang mentraktir!" 

Tetsu-senpai mengeluarkan sebungkus kartu poker dari sakunya. 

Lima dari kita? 

"Narumi, apa yang kamu lakukan? Cepat dan duduk!" Tetsu-senpai duduk di tangga dan 
mengetuk tempat di sampingnya. Hiro yang duduk di tangki bensin, Mayor yang duduk di 
atas tumpukan ban, dan Yondaime yang duduk di peti bir semua menatapku. 
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"...... Aku ...... bisa bergabung juga?" 

"Tentu saja!" Hiro menepuk punggungku. 

Aku berdiri kosong di sana, menundukkan kepalaku dan memejamkan mata, mencoba 
menahan air mataku agar tidak jatuh. Mengapa? Mengapa saya merasa ingin menangis 
karena ini? Sejak hari itu, rasanya di suatu tempat di hatiku terluka. Tapi tidak apa-apa 
meski begitu, ini tidak seperti hatiku hancur atau semacamnya--- 

Pada saat itu, telepon di saku saya mulai bergetar. 

Aku menggunakan tanganku yang kaku untuk mengeluarkan ponsel dari sakuku. 

"Ada dua pesanan untukmu sekarang." 

kata Alice. Itu memang suara Alice. 

'Hal pertama, ubah nada dering Anda menjadi 'Colorado Bulldog'.' 

Tanganku yang memegang telepon bergetar. Agar air mataku tidak jatuh, aku memaksakan 
diri untuk melihat langit yang cerah. 

'Hal kedua, stok Dr. Pepper saya sudah habis. Anda akan melihat Lowson Market setelah 
Anda berbelok ke kanan di ujung jalan, cepatlah dan pergi membeli sekotak Dr. Pepper di 
sini.' 

"Mnn, ah, itu......" 

kataku dengan air mata berlinang. 

'Aku tidak memaafkanmu, karena aku bahkan tidak marah padamu, dan kamu tidak perlu 
meminta maaf padaku!' 

"Mnn, aku mengerti." 

'Tulis Agensi Detektif NEET di akhir tanda terima.' 

Dan kemudian Alice menutup telepon tiba-tiba. Aku menyeka mata merahku, dan 
keempatnya menatapku sambil tersenyum atau terkejut. 

"...... Aku ingin minuman olahraga." 

"Saya ingin kopi hitam dari Wonder." 

"Tidak apa-apa asalkan itu jus buah seratus persen." 

"Teh oolong. Saya akan membunuhmu jika kamu berani membeli merek selain Suntory." 
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Maka saya segera menjadi pesuruh. Yah, tidak apa-apa meskipun seperti itu. Aku mungkin 
anak yang tidak berguna, bodoh, tidak peka, dan berdarah dingin, tapi masih ada yang bisa 
kulakukan. 

Tetsu-senpai menendang pantatku, dan aku dikeluarkan. Kantongku penuh dengan uang 
receh, aku berlari menuju jalan utama. 
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Volume 1 Chapter 8 

Kata penutup 
Sebelumnya, teman saya pernah memberi tahu saya beberapa nasihat bagus yang terasa 
agak tidak menyenangkan bagi saya. 'Tidak hanya novel Anda kekurangan konten, bahkan 
kata penutupnya juga payah. Topik Anda setiap saat kosong dan penuh dengan konten 
tidak berguna yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan novel Anda, apakah 
menurut Anda ada orang yang mau membaca ini? Berhenti bermimpi. Seorang wanita kaya 
tidak akan muncul dan mengasihani Anda hanya karena Anda menunjukkan betapa 
miskinnya Anda di kata penutup, atau membelikan pakaian untuk Anda dan memberi Anda 
bantuan keuangan. Meskipun saya tidak tahu mengapa dia mengetahui mimpi kecil saya 
dengan sangat detail, kata-katanya selalu masuk akal, menyebabkan saya tidak dapat 
membalas. Dan itu karena saya suka memamerkan informasi yang tidak berguna: misalnya, 
mie gelas yang direndam selama dua puluh menit akan mengembang, mengisi perut 
dengan mudah; dan mereka akan membuat orang kehilangan nafsu makan karena rasanya 
yang tidak enak, jadi makan sehari sudah cukup---dan itu membuat orang lain curiga ada 
masalah dengan kepribadianku. Jadi sudah waktunya untuk mengubah topik pembicaraan. 

Lalu apa yang harus saya tulis? Teman saya bercerita, orang yang membolak-balik buku di 
toko buku, kebanyakan membaca kata penutup. Jadi saya harus memperkenalkan isi novel 
di kata penutup, dan membiarkan orang memahami isinya sekilas. Saya setuju. Itulah 
mengapa banyak buku memiliki hal-hal tentang isi di kata penutup. 

Nah ini isi bukunya : 

"Kami adalah sekelompok anak putus sekolah yang dikenal sebagai orang yang hanya 
tamat SMP, tidak mau sekolah, tidak ada niat untuk bekerja, dan dilabeli NEET oleh 
pemerintah. Kami meninggalkan sayap orang tua kami, dan tinggal di toko ramen; tetapi 
tidak terkurung di toko ramen tidak melakukan apa-apa! Selama kita bebas, dan 
tergantung seberapa bagus bayarannya, kita, Pasukan NEET N, bisa melakukan apa saja. 
Mengubah yang mungkin menjadi tidak mungkin, menghancurkan perhitungan Biro 
Tenaga Kerja! Kami adalah NEET N Squad yang menganggur! 

'Saya Shionji Yuko, pemimpin NEET. Semua orang memanggilku Alice. Keahlian khusus 
saya adalah meminum sekaleng Dr. Pepper dalam sekali teguk dan meretas sistem 
komputer. Jika bukan karena seorang komandan jenius sepertiku, aku tidak akan memiliki 
kemampuan untuk menjadi pemimpin NEET yang tidak berguna ini.' 

'Saya Kuwabara Hiroaki, semua orang memanggil saya Hiro. Dengan penampilanku yang 
tampan, wanita tidak bisa lepas dariku. Karena saya hidup sebagai gigolo, dari bra hingga 
celana dalam (asalkan itu pakaian dalam), saya mengoleksi semuanya.' 
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'Hai, maaf menunggu! Saya Mukai Hitoshi, semua orang memanggil saya Mayor. 
Keterampilan penyadapan dan pengambilan foto saya adalah yang terbaik! Anda 
mengatakan bahwa saya adalah seorang otaku Jojo's Bizarre Adventure? Seorang otaku 
militer? Jadi? Terus?' 

'Saya Ichinomiya Tetsuo, semua orang memanggil saya Tetsu sang Master Pachinko. Aku 
bisa menghajar polisi yang sedang berpatroli, tapi jangan main-main denganku!' 

Kami adalah Pasukan NEET N yang tidak memiliki nilai apa pun untuk bertahan hidup, 
dengan berani menantang masyarakat yang mengatakan kami tidak akan makan jika kami 
tidak bekerja! Jika kamu keluar juga, ingatlah untuk mencari kami!" 

...... Dan begitulah adanya. Selain itu, meskipun dia tidak ada dalam ringkasan, karakter 
utamanya sebenarnya adalah siswa SMA laki-laki. 

Karena beberapa nomenklatur profesional sering muncul dalam karya saya, saya akan 
menjelaskan kepada para pembaca di sini--- 

'NEET' : Kata ini terbentuk dari inisial kalimat 'Not in Education, Employment or Training.'. 
Yang paling disalahpahami adalah yang pertama, 'pengangguran'. Ini tidak terkait dengan 
gaji seseorang. Sama seperti saya, yang selalu memamerkan status keuangannya yang 
buruk di akhir cerita, memimpikan hari ketika seorang wanita kaya akan memberi saya 
makan --- meskipun saya memiliki gaji, saya masih seorang NEET. 

'Dr. Pepper': Minuman yang dirilis di Amerika pada tahun 1885 dan sekarang umum di 
mana-mana, adalah minuman berkarbonasi tertua dari semuanya. Di Jepang, karena hanya 
ada lima perusahaan yang mengimpor Dr. Pepper, termasuk Coca Cola Company, mesin 
penjual otomatis yang menjual Dr. Pepper hanya dapat ditemukan di distrik Kanto, Niigata, 
Shizuoka, dan Okinawa. 

'Bermain dadu': Sebuah permainan yang dimainkan di Jepang sejak dulu, persyaratannya 
adalah tiga dadu. Keuntungan yang besar bisa didapatkan jika dimainkan sebagai 
permainan judi, sehingga bertentangan dengan hukum judi Jepang yang ke seratus delapan 
puluh lima. Saya hampir melanggar hukum juga. 

'Kamu tidak akan makan jika kamu tidak bekerja': Menurut hukum kedua puluh tujuh 
hukum Jepang, setiap orang memiliki hak dan kewajiban untuk bekerja. Saya pernah 
bertanya kepada teman saya yang berprofesi hukum: Saya tidak butuh hak, jadi bisakah 
saya tidak memiliki kewajiban? Setelah tertawa terbahak-bahak selama dua puluh menit, 
dia mengatakan kepada saya: 'Jika Anda ingin mengembalikan hak, maka Anda harus 
terlebih dahulu melepaskan diri dari kewajiban untuk hidup.' 

Karena penerbit mengatakan bahwa saya dapat menulis empat halaman untuk kata 
penutup, saya merasa bahwa saya dapat memasukkan beberapa informasi sederhana dan 
berguna di dalamnya. Meskipun orang mungkin akan menulis hal-hal yang tidak berguna 
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jika mereka memiliki halaman cadangan, masih ada satu halaman, jadi saya ingin 
mengatakan sesuatu yang bermakna. 

Tentang titik awal buku ini: ide tentang 'detektif NEET', saya memikirkannya saat 
mengobrol di BBS larut malam. Setting awal untuk detektif adalah pria NEET 
pengangguran berusia dua puluh delapan tahun, meskipun dia seorang detektif, dia 
bergantung pada Internet dan tinggal di rumah setiap hari. Jika seseorang memberinya 
permintaan, dia akan menggunakan Google untuk mencari, atau memposting pertanyaan di 
BBS utama untuk mencari jawaban, karakter yang tidak berguna. 

Meskipun saya selalu mengatakan ini, buku ini hanya dapat diterbitkan dengan bantuan 
banyak orang. Terima kasih khusus kepada Y-san yang mengusulkan agar saya mengubah 
detektif menjadi seorang gadis, editor yang bertanggung jawab, Yuasa(?)-sama yang 
mengedit draf saya berulang kali, Kishida Mel-sensei yang menghidupkan karakter, di sini 
saya memberi mereka terima kasih terbesar. Terima kasih. 

November 2006, Sugii Hikaru 

Catatan dan Referensi 
1. ↑ Idiom Jepang, idiot dan asap seperti tempat tinggi. 

2. ↑ Kain yang digunakan untuk mengikat dada seseorang 

3. ↑ Dalam bahasa Jepang, jobless dan colorless memiliki pengucapan yang sama 
(Mushoku) 

4. ↑ Lagu oleh band Mr. Big 

5. ↑ Awalnya, ini adalah permainan di mana setiap pemain menyebutkan nama 
stasiun yang dapat dijangkau Jalur Yamanote. Di sini, mereka akan mengatakan 
hal-hal yang berhubungan dengan topik yang diberikan 

6. ↑有子 dibaca Yuuko, tapi 有 dibaca ari, 子 dibaca su 
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