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Ayaka telah kembali. Banyak hal telah terjadi, tetapi tetap saja, dia kembali. 

 

Dan banyak dari mereka yang tidur di dalam debu tanah akan terjaga, sebagian untuk 
hidup yang kekal, dan sebagian untuk malu dan hinaan yang kekal. --Daniel 12:2. 

Bab 1 
Ketika saya membuka pintu atap, angin mencapai tangga yang gelap dan berdebu dan mata 
saya bertemu dengan cahaya langit berwarna tanah liat. Seolah-olah siluet bangunan 
melesat menembus awan gelap. Toko ramen dan agen detektif tempat saya bekerja berada 
di gedung setinggi lima lantai ini, meskipun tingginya hanya lima lantai, pemandangannya 
benar-benar berbeda dengan pemandangan dari tanah dan pemandangan dari atap 
sekolah. 

"Narumi, berhenti melamun. Cepat, lihat keadaan para pekebun." 

Setelah mengatakan itu, aku didorong dari belakang. Melangkah keluar ke atap yang 
sempit, aku melihat sekeliling tetapi sepertinya tidak ada apa-apa di lantai beton yang 
kosong, jadi aku berbalik dan bertanya: 

"Dimana mereka?" 

Gadis dengan boneka beruang di bawah lengannya, mengenakan piyama biru muda dan 
memiliki rambut hitam panjang yang membentuk selendang di bahunya menunjuk ke 
langit-langit di atas tangga. 

"Diatas sana. Di situlah mereka mendapatkan sinar matahari paling banyak. 

"Oh..." 

Saya menaiki tangga logam dan melihat ke atap beton kecil. Pot plastik panjang dan sempit 
berjejer di sana. Di atas tanah ada batang-batang sempit yang terjalin dengan daun-daun, 
dan buah-buahan merah cerah berkilat menjuntai darinya. Stroberi. 

"Mereka terlihat cukup matang untuk dimakan." 

Aku membungkuk untuk melihat pintu dan melapor ke Alice dari antara kedua kakiku, 
sementara dia memasukkan mangkuk logam ke hidungku. 

"Kalau begitu, pilih mereka. Dan rawat tunggulnya setelah itu saat Anda melakukannya. 
Lagipula kau ada di klub berkebun, kan?" 
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Ternyata cara menanam Min-san bagus, karena panennya cukup banyak. Ada sekitar 
seratus stroberi di sana. Saat aku dengan hati-hati mencabutnya satu per satu, aku 
bertanya pada Alice yang ada di kakiku: 

"Hei, tapi, bukankah kamu berbicara tentang hari gajian? Mengapa kita mengumpulkan 
stroberi?" 

Gadis kecil detektif yang memproklamirkan diri mengenakan piyama ini adalah majikan 
saya. Hari ini, aku datang ke kantor detektif NEET sepulang sekolah dan dia bilang dia akan 
membayarku untuk pekerjaanku sebagai asisten detektif, membawaku ke atap. 

"Apa maksudmu dengan mengapa? Stroberi itu adalah bayaranmu." 

Aku hampir jatuh telentang dari atap. Tubuh bagian atas saya menggantung di udara, tetapi 
saya berpegangan pada tepi beton dan menghindari jatuh. 

"Hati-hati! Jika mangkuk jatuh, stroberi akan hancur." 

Aku melirik ke arah Alice yang merajuk terbalik. Khawatir sedikit tentang saya juga, ya!? 

Saat aku selesai mengambil gajiku yang berwarna ruby dan menuruni atap, Alice menatap 
mangkuk itu. 

"Hanya berpikir bahwa ini adalah gajimu membuat orang ingin memakannya. Bagaimana 
saya harus memakannya tahun ini? Ngomong-ngomong, cabut saja batangnya dulu!" 

"Hei, tunggu! Kamu akan memakannya?" 

"Yah, kamu terlihat agak tidak puas dengan stroberi, bukan?" 

"Tidak, bukan itu intinya ......" 

Saya hampir serius di sana, masalahnya saya tidak mau stroberi sebagai gaji saya! 

"Kamu punya penghasilan, kan? Jadi, mengapa stroberi?" 

"Menyedihkan. Anda memiliki di depan mata Anda sendiri buah-buahan yang indah dari 
bumi ini bahkan tidak sebanding dengan sepuluh ribu bintang, namun apa yang 
sebenarnya Anda inginkan adalah sejumlah uang? Ada banyak hal di dunia ini yang tidak 
bisa dibeli dengan uang." 

"Stroberi bisa dibeli dengan uang!" 

Alice mengambil sebuah amplop coklat dari balik boneka beruangnya dan 
menyorongkannya ke wajahku, lalu menarik mangkuk itu dari tanganku. 
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"Selamat. Dengan ini, Anda dipekerjakan. Sekarang kamu tidak akan menjadi NEET bahkan 
jika kamu putus sekolah. Itu saja untuk saat ini." 

Apa-apaan. Mengapa Anda tidak jujur saja dan menyerahkannya kepada saya? Aku duduk 
di ambang pintu sambil menghitung isi amplop. Jumlahnya jauh lebih banyak dari yang 
saya perkirakan. Apakah tidak apa-apa bagi saya untuk mengambil ini? Itu membuat tarif 
700 yen per jam dari pekerjaan paruh waktu toko ramen terlihat tidak berarti. 

"Kamu tidak perlu khawatir. Saya mendapatkan lebih dari itu." Alice berkata sambil 
berjongkok di sampingku. 

"Meskipun kau seorang NEET..." 

"Seperti yang selalu saya katakan, menjadi NEET dan menjalankan bisnis mandiri tidak 
bertentangan satu sama lain, karena begitulah definisinya." 

"Mengapa mereka membuat definisi yang begitu rumit?" 

Karena Alice menatapku dari jarak dekat, itu membuatku merasa agak malu. Aku 
mengalihkan pandanganku dan mengarahkannya ke lantai beton. 

"... Kata ini berasal dari Inggris. Kamu tahu sebanyak itu, kan?" Aku mengangguk ketika 
Alice memulai penjelasannya. 

"Semuanya dimulai pada tahun 1999, dengan laporan yang disajikan oleh bagian dari 
kantor kabinet Inggris yang disebut Unit Pengecualian Sosial bernama 'Peluang baru untuk 
anak usia 16-18 tahun yang tidak dalam pendidikan, pekerjaan atau pelatihan'. Tujuan 
laporan tersebut adalah untuk menilai berapa banyak anak usia 16-18 tahun yang tidak 
mengenyam pendidikan, pekerjaan atau pelatihan, menganalisis alasannya, dan 
menghasilkan proposal untuk mengurangi jumlahnya. Kamu melihat? Penting untuk 
menghitungnya terlebih dahulu, sehingga sebagian besar orang di bawah 18 tahun yang 
menganggur tetapi sebenarnya memiliki penghasilan tidak dibedakan atau dikecualikan 
dari proses penghitungan. Bahkan Sid Vicious akan dianggap sebagai NEET jika dia lahir 
seperempat abad kemudian. " 

Alice dan aku sama-sama melihat ke langit mendung yang menghubungkan kami dengan 
Inggris, berpikir sejenak tentang Punk Rocker yang telah meninggal jauh sebelum kami 
lahir. 

"Ketika istilah itu sampai di Jepang, definisinya diubah, tetapi ide dasarnya tidak berubah. 
Menurut kitab Daniel, kita dihitung, dihitung, ditimbang, dibagi. Saya kira itulah alasan 
mengapa kita diklasifikasikan seperti itu. Meski begitu, kami tidak dikategorikan karena 
alasan tertentu, jadi istilah NEET sebenarnya hanya seperti label acak yang tertempel di 
rak. Ini lebih seperti akronim yang tidak berarti. Untuk alasan ini-" 
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Alice berdiri, dengan mangkuk di tangan kanannya dan boneka beruang di tangan kirinya. 
Rambut hitam panjangnya tergerai di bahu dan punggungnya seperti sungai di musim 
dingin, dan senyum lembut menghiasi wajahnya yang halus dan pucat. 

"Untuk alasan ini, saya memilih kata ini: Sebagai tetragramaton untuk mendefinisikan diri 
saya sendiri. Sebagai cara untuk tidak harus menggunakan tangan dan kaki saya atas nama 
negara. Sebagai cara untuk menyebarkan tanah dan menanam benih di seluruh kekosongan 
ini." 

Dan dengan itu, Alice memberiku tatapan tegas itu lagi. Saya menyadari dia sedang 
menunggu saya untuk mengatakan sesuatu. Aku menghela nafas dan menggelengkan 
kepala. 

"Maaf. Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. 

Dia hanya tersenyum lebar lagi. Rambut panjangnya melambai saat dia mulai berjalan 
menuruni tangga. 

"Tidak apa-apa jika kamu tidak mengerti, itu salah satu alasan mengapa kamu masih di 
sisiku. Anda mungkin bahkan tidak dapat menebak seberapa banyak Anda telah 
mendukung saya dengan kebodohan dan ketidakpekaan Anda. 

Uhh. Apakah Anda membodohi saya atau Anda memuji saya? 

"Keduanya, tentu saja." 

"Saya tahu itu!" 

Kami membawa stroberi ke toko ramen di lantai pertama dan Min-san memutuskan untuk 
membuatnya menjadi selai. 

"Trah ini agak asam, jadi sangat cocok untuk selai". 

Dia berkata, meletakkan panci di atas kompor. Setelah menaburkan gula pada stroberi 
untuk mengeluarkan sarinya, dia mulai memanaskannya, tanpa mengaduk terlalu banyak 
sehingga meninggalkan gumpalan. 

Min-san adalah penjaga toko Hanamaru Ramen muda, tempat saya bekerja paruh waktu. 
Dia biasanya mengenakan sarashi dan tanktop yang membuatnya lebih mirip salah satu 
wanita Yakuza yang berada di ruang judi daripada seorang koki, tapi dia sebenarnya ahli 
dalam membuat kue. 

Aroma pahit memenuhi dapur toko ramen. Ini sudah melewati waktu pembukaan dan sup 
kaldu juga sedang dimasak, tapi tetap saja, apakah ini tidak apa-apa? Bukankah pelanggan 
akan lari? 

"Tuan, saya ingin memakannya segar." 
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Alice sedang duduk di tangga pintu belakang dapur, mengetuk pintu dengan kakinya. Dia 
sebenarnya adalah seorang hikikomori, jadi sangat tidak biasa melihatnya datang ke toko. 
Seberapa besar dia menantikan stroberi itu? 

"Apakah selai sesuatu yang harus kamu makan baru dibuat?" 

"Saya yakin Anda tidak dapat menemukan kata-kata dalam kosa kata Anda untuk 
menggambarkan rasa itu." 

Dia benar. Dia benar-benar mencicipi selai dengan yoghurt hangat. Jus stroberi yang 
menyebar melalui warna putih membuatnya tampak hebat. 

"Ini sebenarnya sangat enak selagi hangat... aku tidak tahu itu." 

"Apakah kamu mengerti alasan mengapa aku meninggalkan bentengku untuk menunggu di 
sini sekarang?" 

Alice tak terbayangkan pilih-pilih makanannya, tapi jika menyangkut makanan manis 
seperti es krim Min-san, dia akan dengan senang hati memakannya tanpa mengeluh. 

"Jadi, apakah ini gaji Narumi? Ahh, bulan ini sulit, jadi melegakan." 

Aku mendengar Min-san mengatakan itu saat aku memasukkan lebih banyak yoghurt ke 
mulutku, jadi aku hampir menjatuhkan sendok dari tanganku. Kamu juga?! 

"Tolong beri saya gaji yang pantas! Saya bekerja untuk Anda dengan sangat serius!" 

"Baik. Selanjutnya saya akan memasukkan ini ke dalam toples " 

Tinggalkan saja macetnya! 

Tapi Min-san benar-benar mulai mengisi apa yang tampak seperti stoples kimchi kosong, 
lalu yang lebih kecil, mungkin stoples menma. 

"Akan lebih baik memakan ini sesegera mungkin." 

"Mengapa ada dua toples?" 

"Yang lebih kecil untuk Ayaka, bukankah sudah jelas?" 

Alice yang sekarang duduk di sampingku menjawab. Saya menerima toples dan 
meletakkannya di pangkuan saya. Aku menatap wajah Alice dan Min-san sesaat lalu 
menurunkan pandanganku untuk melihat kakiku sendiri. 

"Berikan padanya; itu akan memberimu alasan untuk membawanya ke sini." 

Min-san berkata dengan nada seolah tidak terjadi apa-apa. Dia bahkan mungkin tidak 
menyadari aku mengangguk lemah. 
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Ayaka. 

Gadis yang pernah menjadi pekerja paruh waktu di toko ini, dan juga temanku. Dia 
melompat dari atap sekolah dan tertidur untuk waktu yang lama, tapi dia kembali. 

Jika itu adalah keajaiban, maka ... 

Seberapa banyak Tuhan yang sinis itu? 

Alice menarik lengan bajuku seolah dia sedang membaca pikiranku. 

"...Ya?" 

"Seperti yang sudah kukatakan padamu, itu bukan keajaiban." 

Tanpa sadar aku menatap wajahnya, memiringkan kepalaku. 

"Dia bangun. Itulah kenyataannya. Inilah alasan mengapa setiap orang tidak dapat melihat 
keajaiban, jadi satu-satunya pilihan Anda adalah menerimanya." 

Aku memalingkan wajahku dari Alice dan menatap stoples di pangkuanku. Cahaya lampu 
fluoresen membuat selai itu berwarna merah darah merpati. 

Realitas... 

Pintu toko terbuka, pelanggan tetap telah tiba. Dia memesan shio ramen sambil merengut 
melihat aroma manis yang memenuhi udara, jadi aku meninggalkan stoples dan bangkit. 

* 

Ayaka absen selama semester akademik ketiga tahun pertama dan tidak bangun sampai 
empat bulan setelah itu, jadi dia juga kehilangan sekitar tiga bulan di tahun keduanya. 

Setelah absen begitu lama, biasanya dia tidak akan bisa dipromosikan, tentu saja, tapi dia 
tetap menghadiri kelas 2-4 bersama kami karena keadaan khusus. Aku tidak begitu tahu 
perjanjian macam apa yang dimiliki sekolah dengan orang tua dan dokter Ayaka. 
Sejujurnya, saya pikir lebih baik jika mereka langsung membiarkannya mengulang tahun. 

Sehari setelah saya menerima pembayaran, saya memasukkan toples selai ke dalam tas 
saya dan pergi ke sekolah. Saya berlari cukup terlambat tetapi entah bagaimana masih 
berhasil sebelum bel pertama. Sekelompok gadis dikumpulkan tiga kursi dari tempat 
duduk saya. Di antara kerumunan, saya melihat sepasang kruk metalik. Itu menyedihkan 
hanya untuk melihat mereka. 

"Ayaka, rambutmu tumbuh sangat cepat!" 
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"Sekarang hampir sama panjangnya dengan sebelumnya, bukan?" "Apakah kamu benar-
benar mencukur rambutmu?" 

"Yup, itu benar-benar dipotong, saya punya fotonya. Lihat?" 

"Uwah, apakah itu benar-benar kamu?" "Bukankah kamu sudah melihatnya ketika kamu 
pergi berkunjung sebelum ini?" 

"Mereka bilang rambutmu tumbuh lebih cepat saat kamu tidak sehat." "Mereka juga 
mengatakan semakin cepat rambutmu tumbuh, semakin mesum kamu, kan?" "Bukankah 
seharusnya sebaliknya?" "Ah, Fujishima ada di sini, Ayaka." 

Ah, mereka melihatku. Aku pura-pura tidak mendengar mereka, meletakkan tasku di atas 
meja sambil berharap bel sudah berbunyi. 

Pada saat itu, kerumunan bubar, memperlihatkan Ayaka duduk di tengah. Dia tidak terlihat 
berbeda dari sebelumnya, seolah-olah insiden Angel Fix hanyalah sebuah kebohongan. 

Itu mungkin bohong juga, setidaknya untuk Ayaka, seolah-olah itu tidak pernah terjadi. 
Lagipula, dia--- 

"Uhm. Selamat pagi buat kamu." Kata Ayaka dengan senyum yang tidak wajar. Gadis-gadis 
di sekitar kami mulai bercanda tentang nada formalnya, dan semua orang di kelas tampak 
bingung dengan situasinya, menunggu jawabanku. Jangankan yang lain, bahkan aku 
sendiri, tidak tahu bagaimana menanggapinya. 

Aku menghela nafas, mengeluarkan toples dari tasku dan menyerahkannya padanya. Ayaka 
menatap selai merah delima dengan mata terbelalak. 

"Uh... Ini dari Min-san. Dia memintaku untuk memberikannya padamu." 

"Maaf, Min-san adalah...?" 

Aku menelan ludah seolah baru saja mencicipi selai busuk. Sudah seminggu sejak Ayaka 
kembali ke sekolah, tapi aku sama sekali belum berbicara dengannya tentang Hanamaru. 
Sangat menyakitkan harus menjelaskan pertanyaannya, jadi saya hanya bisa memberinya 
jawaban singkat. 

"Dia adalah pemilik toko ramen." 

"Tempat kerjamu, Fujishima-san?" 

Kamu juga bekerja di sana, Ayaka...... Aku ingin mengatakan itu padanya, tapi aku tidak bisa 
mengatakannya, jadi aku hanya berbalik dan kembali ke tempat dudukku. Bel akhirnya 
berbunyi, menyelamatkan saya dari dilema saya. 

* 
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"Dia berbicara begitu formal kepadamu dan bahkan memanggilmu Fujishima-san, pasti 
tangguh..." 

Teman sekelasku yang menarikku ke kamar mandi saat istirahat mengatakan itu padaku. 
Aku mengangguk lemah. Wajahnya sama tapi tidak dengan ingatannya dan cara dia 
berbicara padaku, dan itu membuatku tidak bisa menanggapinya. 

"Ahh, dia memanggilku dengan san juga jadi tidak seburuk itu kan?" "Itu karena para gadis 
tidak pernah berbicara dengan santai padamu!" 

"Tapi kenapa Shinozaki benar-benar mengingat hal-hal seperti di mana ruang musik dan 
semua itu?" "Mereka mengatakan bahwa gaya hidup tidak mudah dilupakan." "Dia juga 
mengingat saya sebagai orang yang baik dan baik." "Dia hanya menyanjungmu." 

Saya membaca sesuatu seperti itu di suatu tempat juga ketika saya melakukan sedikit riset. 

Amnesia umum. Orang yang menderita kehilangan ingatan semacam ini melupakan 
beberapa hal tentang masa lalu mereka sepenuhnya, tetapi beberapa hal lain hanya 
sebagian dilupakan atau tidak dilupakan sama sekali. Keadaan khusus terkait promosinya 
ke kelas kami mungkin terkait dengan rehabilitasinya. Tidak akan mudah baginya untuk 
mendapatkan kembali ingatannya yang hilang tentang orang-orang yang pernah 
berinteraksi dengannya. Satu-satunya masalah adalah, saya masih harus melihat wajahnya 
setiap hari dan melakukan percakapan yang terdengar tidak wajar. 

Aku terus berkata pada diriku sendiri bahwa aku harus menanggungnya, karena itu demi 
Ayaka dan itu akan membantunya mengingat, tapi aku merasa tertekan untuk kembali ke 
kelas. 

"Tapi kamu tahu, ada suasana santai di kelas saat Ayaka ada, itu tidak berubah." "Tapi dia 
tidak bisa mengikuti kelas." "Dia sudah seperti itu sebelum ini." 

"Sebenarnya aku lebih buruk dari Shinozaki di kuis kemarin, apa yang harus aku lakukan?" 
"Ikut les privat" "Kembali ke tahun pertama" "Sebenarnya, kembali ke sekolah dasar" 

Aku melamun mendengarkan percakapan teman sekelasku dan mulai berpikir hanya aku 
yang merasa terganggu. Mungkin karena hanya untuk saya ini berarti kehilangan begitu 
banyak hal. Waktu yang saya habiskan bersama Ayaka. Hal-hal yang kami tertawakan dan 
hal-hal yang kami tangisi bersama. 

Aku ingin dia ingat, apakah aku punya pilihan lain selain tetap berbicara dengannya di 
kelas, terus menebar tanah dan menyirami petak bunga seperti sebelumnya, dan 
menunggu ingatannya kembali? 

* 

"Jadi, kenapa kamu tidak membawanya ke toko ramen itu?" 
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Beberapa teman sekelas tiba-tiba mulai berbicara dengan saya setelah kelas selesai, 
membuat saya terkejut. 

"Ya, kamu ingin mengucapkan terima kasih atas kemacetannya, kan?" 

Ayaka juga bingung mengangguk karena suasananya. Mengapa semua orang di kelas ini 
sangat ingin ikut campur dalam urusan orang lain...? 

"Pergilah, Fujishima." "Mungkin aku harus pergi juga, aku ingin mendapatkan es krim dari 
pemilik seksi itu." "Aku juga ingin memuja payudara pemilik sarashi yang tertutup." 

Sempurna, seseorang tolong ikut, karena ini benar-benar canggung. Itulah yang 
kuharapkan, tapi pada akhirnya semua orang sepertinya salah paham, dan pergi ke arah 
yang berbeda, meninggalkan Ayaka dan aku sendiri. 

Kegiatan klub berkebun kami berjalan dengan lancar. Untungnya, Ayaka ingat di mana 
kaleng penyiram, pupuk, dan peralatan serta cara menggunakannya. 

Akhir-akhir ini guru/penasihat kami Sayuri-sensei ikut serta dan membantu kegiatan klub 
berkebun, dengan antusias mengatakan hal-hal seperti: "Tidak seperti Fujishima-kun, 
kamu benar-benar dapat diandalkan!" 

Aku ingin menjawab sesuatu seperti 'Aku tidak ingin mendengar itu dari seseorang yang 
datang untuk mengotori tanah sambil mengenakan blus dan rok ketat', tapi aku benar-
benar tidak bisa membantah klaimnya. Saya tidak mampu merawat petak bunga dengan 
baik sendirian, jadi dia sangat membantu. 

Bukankah ini pada dasarnya sama seperti sebelumnya? Saya mendapati diri saya berpikir 
bahwa ketika saya sedang mencuci sekop. 

Tentu saja, beberapa hal tidak sama. Contohnya, Ayaka dan aku tidak memakai ban lengan 
dengan logo MGC---M High School Gardening Club---. Saya mendesain logo itu dan 
memberikan ban lengan itu padanya. Dua hari sebelum dia melompat dari atap, dia 
meninggalkan ban lengan dalam perawatan saya dan saya berencana mengembalikannya 
begitu dia meninggalkan rumah sakit, tetapi tidak ada gunanya menyerahkannya sekarang 
karena dia tidak ingat apa-apa tentang itu. itu, jadi saya menyimpannya di dalam saku 
blazer saya. 

"Uh... Apa aku tidak akan merepotkan jika aku tiba-tiba masuk ke toko ramen tempatmu 
bekerja, Fujishima-san?" 

Ayaka bertanya dengan cemas. Aku menggelengkan kepala dan menyangkalnya. 

"Kamu tidak akan mengganggu." 

"Tetapi..." 
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Ini sama sekali tidak sama dengan sebelumnya. Menjaga hal-hal dengan cara yang sama 
tidak baik sama sekali! Rasanya tidak benar baginya untuk khawatir menjadi pengganggu 
saat akan nongkrong di Hanamaru, ini benar-benar salah! 

"Aku akan membawa Ayaka sekarang." 

Ketika saya sampai di gerbang sekolah, saya menelepon Min-san untuk memberi tahu dia. 
Sesampainya di sana, tempat itu benar-benar ramai, padahal baru sekitar jam 5 sore. Tapi 
itu mungkin karena itu adalah toko kecil yang hanya memiliki lima counter. 

"Kamu benar-benar tidak ingat apa-apa? Aku juga meminjamkanmu 50.000 yen sebelum 
ini..." 

"Bajingan pembohong!" Min-san memukul Tetsu-senpai dari belakang konter. Terlepas 
dari musim apa pun, dia mengenakan T-shirt yang memamerkan lengannya yang kencang 
sempurna. Pria ini dulunya adalah seorang siswa di sekolah saya dan juga berlatih tinju, 
tetapi sekarang dia adalah penjudi profesional yang tidak berguna. 

"Maaf, maaf, saya pikir itu hanya 20.000 yen." 

"A-aku... Apa aku benar-benar meminjam sebanyak itu darimu?" 

Ayaka benar-benar menganggapnya serius. 

"Ah, kamu benar-benar percaya padaku? Saya pikir itu sedikit lebih dari itu ... " 

"U-uhm, seperti, 30.000 yen?" 

"Lagi!" 

Apa maksudmu dengan lebih banyak! Untuk sesaat aku benar-benar mempertimbangkan 
untuk mengambil miso ramen yang dibawa oleh seorang pegawai kantor dan 
menuangkannya ke kepala Tetsu-senpai. 

"Astaga. Saya memberi Anda penjelasan yang sangat rinci tentang cara mempertahankan 
diri dari granat tangan, apakah Anda tidak ingat? 

Duduk di sebelah Tetsu-senpai adalah Mayor, yang melepas topi militernya dan dengan 
panik menggaruk kepalanya. Mayor berpenampilan seperti anak sekolah dasar, dia adalah 
seorang mahasiswa --- yah, kurang lebih, karena dia sebenarnya adalah seorang otaku 
militer yang tidak berguna. 

"Itu... aku tidak ingat sama sekali..." Mata Ayaka berkaca-kaca. "Bagaimana Anda membela 
diri melawan mereka?" 

Hei, jangan tanya! Benar saja, Mayor tampak sangat senang dan mengambil granat tangan 
asli (apakah itu nyata?) Dari dalam ranselnya dan mulai menjelaskan. 
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"Kekuatan ledakan granat tangan itu sendiri bukanlah masalah besar. Yang sebenarnya 
melukai dan membunuh adalah pecahan pelurunya, jadi Anda harus menutupi granat 
dengan sesuatu yang besar, seperti tubuh manusia misalnya. Wakil Laksamana Fujishima, 
kemarilah sebentar." 

"Aku tidak mau, apa yang kau pikirkan!? Hei, tolong jangan cabut pinnya!" 

"Tidak apa-apa, ini sepertiga lebih lambat dibandingkan dengan yang asli, jadi jangan 
khawatir." 

"Apa yang kamu bicarakan !?" 

"Waktu peledakan." "Itu bukanlah apa yang saya maksud!" "Keluar dari sini!" 

Min-san berteriak, menendang Mayor dan bahkan aku hampir keluar dari toko. 

"Kami berjanji untuk tinggal bersama di hotel Disneyland Natal ini, apakah Anda ingat 
tentang itu? Kami bahkan membuat reservasi dan segalanya." 

Hiro-san dengan acuh tak acuh memegang tangan Ayaka saat dia berbicara dengannya, 
bergumam di samping telinganya. Dia mengenakan kemeja hitam yang tidak dikancingkan 
hingga pertengahan dada dan rantai platinum di lehernya. Dia tampak seperti anggota 
salah satu klub tuan rumah yang mewah, tetapi dia adalah gigolo yang tidak berguna yang 
mengambil uang dari wanita. 

"U-uh, uhm... maafkan aku." 

Wajah Ayaka memerah saat tangannya dipegang, dia mengangkat alisnya dan menatapku 
dengan ekspresi bermasalah. 

"Apakah kamu bahkan lupa bahwa kita akan pergi bersama?" 

"A-apakah kita benar-benar?" 

"Dengar, aku bahkan punya foto." Hiro-san mengeluarkan ponselnya. "Yang ini dari waktu 
kita pergi ke Hokkaido." 

"Gadis ini bukan aku, kan?" 

"Ah, maaf, salah foto. Nih nih. Di hotel Ikebukuro." 

"Ini terlihat seperti wanita lain yang berbeda." 

"Oh? Aneh sekali... Yang ini, mungkin?" 

"Mengapa kamu mandi dengan dua wanita?" 
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Hiro-san mematikan ponselnya dan dengan ringan meneguk bir, lalu menghela nafas, 
berpura-pura terlihat melankolis. Anda akan ditikam oleh seorang wanita suatu hari nanti, 
Anda pelanggar seks sialan! 

Saya pergi ke dapur dan melihat semua orang saat saya sedang mencuci piring. 
Sekelompok NEET yang berkeliaran di belakang toko ramen... Sekarang setelah kupikir-
pikir, Ayaka telah mengenal Tetsu-senpai, Hiro-san, dan Major lebih lama dariku. Orang 
yang membawaku ke sini untuk pertama kalinya dan memberitahuku semua orang ini---
adalah Ayaka. 

Dan sekarang, gadis yang sama ini berdiri di sudut toko, memasang senyum canggung dan 
perlahan menyeruput cola. 

Aku menurunkan pandanganku dan menatap mangkuk di dalam wastafel yang tertutup 
gelembung. 

"Hei, Narumi." 

"Eh, ah, ya?" Aku mendengar Min-san memanggilku dan mengangkat kepalaku karena 
terkejut. 

"Serahkan celemek ke Ayaka. Ganti shift." 

Perubahan shift? Butuh beberapa saat bagiku untuk memahami apa yang dimaksud Min-
san, jadi aku menatapnya dengan tatapan tercengang dan tanganku di bawah aliran air dari 
keran. 

"Ayo, lakukan saja apa yang aku katakan. Ayaka, pergi ke dapur. Satu-satunya pelanggan 
yang harus Anda layani sekarang adalah orang-orang ini, jadi jangan khawatir." 

"E-eh eh?" 

Ayaka terlihat sama bingungnya denganku, tapi entah bagaimana aku merasa bahwa aku 
mengerti apa yang coba dilakukan Min-san, jadi aku melepaskan ikatan celemek dari 
pinggangku untuk menyerahkannya pada Ayaka dan kembali duduk di depan konter. Dia 
memasuki dapur dan melirik kompor, wastafel, dan tumpukan piring dengan ekspresi tidak 
nyaman di wajahnya. 

"Narumi, pesan sesuatu." Min-san berkata dengan mata tertuju pada sup yang mendidih 
dan menunjuk ke arah Ayaka. 

Saya berpikir sejenak dan memberi tahu gadis yang bingung itu: 

"...Tsukemen, porsi besar." 

Ayaka berkedip karena terkejut, lalu memalingkan wajahnya ke arah Min-san. 
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"Uhm... Satu tsukemen besar." 

"Mengerti. Tsukemen besar." 

Min-san menjatuhkan mie ke dalam air panas dan hanya berkata "Piring!" Ayaka terkejut 
pada awalnya tetapi segera setelah itu mulai bergerak sendiri. Dia mengambil piring 
persegi datar dari rak dan menyajikan potongan daging babi panggang dan menma di 
atasnya. Kemudian dia dengan terampil menyebarkan parutan rumput laut kering di atas 
mie yang telah direbus Min-san. Aku menatap Min-san dan memperhatikan ekspresi 
tercengang di wajahnya. 

Sebelum mereka menyadarinya, Tetsu-senpai dan yang lainnya juga telah menghentikan 
ocehan berisik mereka, dan hanya suara sup mendidih dan suara kipas angin yang bergema 
di seluruh toko. Min-san akhirnya melakukan kontak mata dengan Ayaka dan tersenyum 
lembut padanya. 

"Sajikan, ini akan menjadi dingin." 

Ayaka meletakkan piring dengan mie dan mangkuk dengan sup di depanku, dan dia 
berkata dengan senyum bisnis yang agak berlinang air mata: 

"... Maaf untuk menunggu-" 

Aku langsung mengalihkan pandanganku. Saya mengambil sumpit, merasakan tekanan 
hangat di dada saya meskipun saya belum makan. 

Ayaka kembali---dia kembali ke Hanamaru. 

Mungkin semuanya tidak sama seperti sebelumnya, tapi tetap saja... 

Min-san menyajikan es krim untuk kami semua. Kami makan tanpa banyak bicara tapi 
menikmati suasana damai ketika pintu belakang dapur berderit. Yang paling dekat dengan 
pintu adalah Ayaka, yang sedang duduk di bangku makan es krim vanila dengan saus 
cranberry, tapi Min-san lebih dulu menyadarinya. 

"Ayaka, seseorang di balik pintu belakang, buka." 

"Eh?" 

Ayaka meninggalkan cangkir es krim dan dengan malu-malu membuka pintunya. Berdiri di 
sana, mundur selangkah ketika pintu tiba-tiba terbuka dan mengerutkan kening karena 
bau panas dari ramen, tentu saja, detektif NEET dengan piyama beruang dan kaus kaki 
putih. 

Alice menatap Ayaka dengan mata hati-hati sambil menyembunyikan separuh tubuhnya di 
balik pintu. Ayaka memunggungi kami, tapi tidak terlalu sulit membayangkan matanya 
berkilat karena penasaran. 
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"A-waa..." 

Setelah mendengar suara Ayaka, Alice terkejut dan gemetar seperti kucing liar. 

"Waa! Waa!" 

Tanpa memberi Alice kesempatan untuk mundur, Ayaka dengan erat memeluk tubuh 
kecilnya, membenamkan wajahnya pada rambut hitamnya yang halus. Alice berteriak, 
mencoba melepaskan lengan Ayaka. 

"Lihat, Tuan!? Ini adalah reaksi takjub yang persis sama seperti saat pertama kali kita 
bertemu, aku tidak bisa berkata apa-apa! Jika dia dilahirkan kembali 7000 kali tanpa 
ingatannya, dia masih akan melakukan hal yang sama. Ayaka, berhenti meremasku! Aku 
bukan bantal pelukan!" 

"A-siapa anak ini, apakah ini anak Min-san!?" 

Dia menyeret Alice ke dalam dapur sambil memutar kepalanya dengan mata berbinar saat 
dia bertanya. Oh, jadi pertemuan pertama mereka juga seperti itu. Sekarang setelah 
kupikir-pikir, Alice pernah menyebutkan hal seperti itu sebelumnya. 

"Seolah bocah menyebalkan itu bisa menjadi milikku!" 

Min-san berkata sedang menyiapkan sajian es krim dan kursi untuk Alice, tapi Ayaka 
mendudukkan Alice di atas lututnya sendiri dan mengangkat sendok dengan es krim ke 
mulutnya sambil berkata "Ok, katakan 'aah~'" 

"Jangan perlakukan aku seperti anak kecil! Aku akan membiarkanmu mengaduknya dan 
aku akan memakannya sendiri!" 

Lalu aduk sendiri juga. 

Min-san menyingkirkan kursi cadangan dan Alice mengeluarkan "hmph..." yang cemberut, 
harus tetap berada di pangkuan Ayaka. 

Pada saat itu, seseorang membuka pintu toko dan masuk. Mengenakan kemeja hitam tanpa 
lengan di bawah jaket merah tua dan ekspresi seperti serigala yang mengancam adalah bos 
yakuza, Yondaime. 

"... Ada apa dengan pertemuan yang berisik ini", gumamnya dengan nada pelan sambil 
melihat sekeliling. Aku menatapnya dengan takjub. Bahkan Yondaime ada di sini? 

"Apa itu, anak Klub Berkebun, sudah dipecat?" 

Setelah menyadari Ayaka yang ada di dapur dan aku tidak memakai celemek, Yondaime 
mengangkat bahunya. 
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"Eh--ah, tidak, bukan itu..." Sementara aku terbata-bata menjawab, Yondaime memberikan 
sesuatu kepada Ayaka dengan: 

"Ambil ini." 

"U-eh?" 

Ayaka membuka hadiah di depan Alice. Itu adalah kain segitiga dengan desain aneh yang 
disulam dengan benang berwarna indah. Itu tanpa diragukan lagi buatan tangan. Dia 
benar-benar berbakat dan ahli dalam kerajinan semacam itu terlepas dari penampilannya. 

"Untuk mengucapkan selamat bahwa Anda meninggalkan rumah sakit. Ini pesona dari 
Afrika atau semacamnya; itu seharusnya membuat lukamu lebih cepat sembuh. Tapi hei, 
apakah kruk ini hanya untuk pertunjukan atau apa? Anda tidak menggunakannya? 
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Yondaime menyingkir dari sepasang kruk yang bersandar di kursi tempat Ayaka berada 
beberapa saat yang lalu dan duduk. 

"Uh, i-ya... Uhm, kakiku semakin membaik akhir-akhir ini, tapi aku membawanya untuk 
berjaga-jaga." 

"Sangat perhatian, bukan, Yondaime? Mengapa Anda tidak menjadikan saya jimat yang 
membuatnya lebih mudah untuk mendapatkan jackpot juga? 

Tetsu-senpai berkata, mendapat tatapan tajam dari Yondaime. 

"Tutup mulutmu, kenapa aku harus membuat sesuatu untukmu?" 

"Mengapa kamu membuat sesuatu untuk Ayaka?" 

"Karena dia teman kakakku. Tuan, saya juga ingin es krim. 

Dengan ekspresi tercengang, Ayaka bertukar pandang antara sulaman di tangannya dan 
wajah Yondaime. Di antara lengan Ayaka, Alice berkata: 

"Dia adalah generasi keempat dari keluarga Hinamura, Souichirou. Kalian saling memanggil 
Hina-chan dan Aya-chan, jadi mulai sekarang kalian juga harus memanggilnya begitu." 

"Hina-cha...?" Ayaka berkedip. 

"Alice, hentikan omong kosong itu." 

Hiro-san memegangi perutnya, menertawakan nada Yondaime yang serius dan 
mengancam, dan dalam sekejap semua orang juga tertawa. Bahkan Min-san mulai 
memanggilnya Hina-chan, dan aku juga tertawa. Tentu saja, itu menyebabkan Yondaime 
memukulku, tapi aku senang. Itu karena Ayaka akhirnya tertawa juga. 

* 

Setelah Min-san menutup toko, Ayaka dan aku pergi bersama. Sudah cukup larut, jadi jalan 
distrik perbelanjaan yang kami lalui benar-benar gelap. 

"Terima kasih, Fujishima-san." 

Sekitar dua meter di depanku, dia berbalik, dan aku merasakan déjà vu yang menyesakkan 
sejak pertama kali Ayaka membawaku ke Ramen Hanamaru. Sama seperti hari itu, hanya 
saja kali ini posisi kami dibalik. Mendengar dia berkata "Menyenangkan, mereka benar-
benar orang yang menarik" seolah-olah itu adalah pertama kalinya dia berada di sana 
membuatku sedih. 

"Bawa aku bersama lagi lain kali." 
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"... Ayaka, kamu dulu bekerja paruh waktu di sana." 

Saat aku mengatakan itu, senyumnya menegang. 

"Kamu berteman dengan orang-orang itu sebelum aku. Alice tidak bisa mandi sendiri jadi 
kamu membantunya, mencuci rambutnya dan sebagainya." 

"Be-begitukah...?" 

Masih menghadap ke arahku, dia mulai berjalan mundur. Meskipun dia melakukan sesuatu 
yang sedikit berbahaya, raut wajahnya terlihat tenang. 

"Itu bagus, jadi kita rukun sebelum ini." 

Sedikit malu, Ayaka mengatakan bahwa dia tiba-tiba memeluk Alice karena dia pikir dia 
imut, tapi meskipun Alice mengeluh, bukankah dia terlihat sedikit bahagia? 

Jadi, tidak apa-apa bagimu untuk pergi ke toko ramen itu lagi, meskipun aku tidak 
mengajakmu. Bahkan jika saya dipecat, tidak apa-apa. Itulah yang saya pikirkan, tetapi 
kata-kata tidak mau keluar. 

"Lalu, bukankah itu bagus?" Ayaka tiba-tiba berbicara. 

"...Eh?" 

"Aku agak seperti diriku yang dulu, bukankah itu bagus?" 

Meskipun saat itu adalah malam bulan Mei, aku merasakan hawa dingin saat akhirnya aku 
menyadarinya. Ya, Ayaka adalah orang seperti itu. Jauh lebih kuat dariku---berpura-pura 
aku bukan orang yang kesepian, berbaur dengan kelas dan bersikap ramah dengan semua 
orang. 

Dan sekarang, Ayaka yang berpura-pura. Alasan kenapa terkadang aku merasa sedih saat 
melihatnya mungkin karena entah bagaimana aku bisa mengerti bagaimana perasaannya. 

Namun demikian, kami mulai berjalan dalam diam sekali lagi. 

Saya ingin percaya bahwa waktu pada akhirnya akan meringankan rasa sakit. Semuanya 
akan seperti sebelumnya, dan Ayaka akan mengingat semua orang--itulah keajaiban yang 
kuharapkan. 

Setelah kami berpisah di stasiun setelah melewati jembatan, tiba-tiba aku teringat Ayaka 
sehari sebelum dia melompat dari atap, jadi aku mengabaikannya melambai padaku dan 
berbalik untuk melarikan diri. 

* 
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Keesokan harinya sepulang sekolah, Ayaka memberitahuku bahwa dia ingin 
membersihkan rumah kaca. 

"Bukankah itu sempurna untuk klub berkebun? Sayang sekali tidak menggunakan rumah 
kaca yang begitu indah!" 

Duduk di kelas memasukkan buku pelajaran ke dalam tasku, aku mengalihkan 
pandanganku tanpa tahu harus berkata apa padanya. 

Jelas, dia tidak ingat. 

Ada rumah kaca kaca besar di halaman sekolah, sesuatu yang tidak biasa di sekolah umum. 
Ayaka tidak lagi mengingat bunga bermutasi biru yang dia tanam di tempat itu. Bunga-
bunga itu adalah sejenis opium yang berfungsi sebagai bahan baku untuk obat yang 
membuat kekacauan kota musim dingin lalu, Angel Fix. 

Alice mengatakan bahwa rasa bersalah yang dirasakan Ayaka setelah menyadari bahwa dia 
telah membudidayakan narkotika adalah alasan dia melompat dari atap. Apakah itu benar 
atau tidak, tidak mungkin untuk mengetahuinya sekarang. Keajaiban yang kejam telah 
melukiskan kebenaran. 

Kelompok produsen obat telah dimusnahkan dan sebagian besar anggotanya sekarang 
mati atau cacat sehingga rute pasokan bahan mentah belum dijelaskan, dan hampir tidak 
ada yang tahu bahwa bunga biru dengan kekuatan memohon malaikat ditanam di sekolah. 
halaman. 

Karena itu, Ayaka bisa tersenyum tanpa rasa khawatir sambil berkata dia ingin 
menggunakan rumah kaca itu lagi. 

Saya tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk. Aku ingin dia mengingatku, tapi... 

"...Baik. Aku akan meminjam kuncinya." 

Akhir tahun lalu, tidak ada lagi yang merawat rumah kaca sehingga menjadi semacam 
gudang. Beberapa kursi, meja, dan papan tulis telah dibawa ke sana. 

"Oh, mengapa mereka melakukan hal seperti ini?" 

Ayaka terengah-engah saat dia mengamati bagian dalam rumah kaca yang berantakan. 
Gerakan marahnya tidak berubah. 

"Tapi itu membuat saya agak rindu melihat meja dan papan tulis di sini." 

Sayuri-sensei yang datang bersama kami berkata. 

"Rindu? Tapi mereka membawanya ke sini baru-baru ini..." 
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"Tidak, aku sedang memikirkan waktu panitia berkebun masih ada dan aku masih baru. 
Tidak banyak orang yang serius merawat tanaman, dan merawat petak bunga masih baik-
baik saja, tetapi rumah kaca adalah kerja keras." 

Sayuri-sensei menatap langit-langit transparan. 

"Tempat ini menjadi tempat berkumpulnya penjahat, jadi kupikir aku harus melakukan 
sesuatu. Saya berbicara dengan anak-anak yang nongkrong di sini dan mereka sepertinya 
tidak bisa mengikuti pelajaran, jadi saya memberi mereka kelas tambahan di sini. Saya 
pernah menjadi tutor ketika saya masih mahasiswa, jadi saya bisa mengajar hampir semua 
mata pelajaran---" 

"Salah menggunakan rumah kaca untuk itu!" 

Ayaka menampar meja dan melihat sekeliling dengan seksama. 

"Ini rumah kaca yang bagus. Ia memiliki alat penyiram, termostat, dan bahkan bukaan 
jendela atap otomatis!" 

"M-Maafkan aku... Tapi lihat, ada AC, jadi sangat nyaman." 

Sayuri-sensei berkata seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi sungguh, bagaimana dia bisa 
melakukan hal seperti itu? Mungkin dia populer di kalangan berandalan karena dia cantik. 

"Aku bersenang-senang, tetapi banyak hal terjadi..." 

Wajahnya menjadi mendung. Aku ingin tahu apa yang telah terjadi. 

Aku tiba-tiba teringat sesuatu: Ayaka memberitahuku bahwa komite pertamanan 
dibubarkan, tapi aku tidak tahu alasannya. Sayuri-sensei mungkin berusia sekitar 26 atau 
27 tahun, jadi panitia masih ada sampai 4 atau 5 tahun yang lalu. 

"Tapi, mengapa rumah kaca di semua tempat?" kata Ayaka sambil menggembungkan 
pipinya. 

"Saya harus melakukannya secara rahasia dan rumah kaca tidak digunakan. Juga, tidakkah 
menurutmu menyenangkan memiliki ruang kelas yang penuh dengan bunga?" 

Ayaka menggumamkan, "Itu bagus, tapi..." 

"Jadi, apakah kamu ingin mencobanya juga, Shinozaki-san?" 

"Eh?" 

"Nilaimu tidak cukup bagus, jadi kamu perlu pelajaran tambahan." 

Sayuri-sensei berkata dengan mata berbinar. 
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* 

Tapi, kenapa aku harus ikut 'kelas penuh bunga' ini juga? 

"Kamu sering membolos selama semester ketiga jadi nilaimu buruk, bukan, Fujishima-
kun?" 

"Ugh-" Dia benar, jadi aku tidak bisa mengatakan apa-apa. 

Dari semua meja dan kursi yang ditumpuk sembarangan, kami hanya menyisakan masing-
masing tiga di dalam rumah kaca. Kami juga memindahkan papan tulis ke gudang di 
sebelah ruang staf. Kelas tambahan rumah kaca dari dulu menggunakan papan tulis, tapi 
kali ini hanya ada dua murid jadi tidak diperlukan. 

Hari ketika kami memulai kelas, kami membariskan pot dengan bunga di dekat dinding 
agar tidak terlihat dari luar. Kami hanya tinggal sekitar dua jam sepulang sekolah, tapi 
Sayuri-sensei mengajari kami satu lawan satu di belakang meja. Meskipun dia adalah 
seorang guru bahasa Jepang, rasanya dia juga lebih baik dalam mengajar bahasa Inggris 
dan Matematika. 

"Saat itu saya harus mengajar sekelompok orang yang lebih besar, jadi mengajar dua orang 
lebih mudah~" katanya agak bernostalgia. Sepertinya setengah dari alasan dia mengajari 
kami adalah karena minat pribadi. 
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Dengan meja Ayaka tepat di sebelah mejaku karena kami harus berbagi buku teks yang 
sama, aku merasa aneh. Apa aku bagi Ayaka sekarang? Seseorang yang nyaman untuk 
bersama, mungkin? 

Tapi jika itu masalahnya, itu yang dia rasakan sebelum kehilangan ingatannya. 

Apa Ayaka bagiku? 

Apa aku bagi Ayaka? 

Saya masih belum memiliki jawaban yang jelas pada akhirnya. Walaupun demikian-- 

"Fujishima-kun, kamu melakukan hal yang buruk di kuis baru-baru ini, bukan? Ahh, kamu 
seharusnya sudah memotivasi dirimu sendiri!" 

"Fujishima-san, ingatanmu buruk, bukan? Sensei menjelaskan ini tempo hari... Ah, 
kuberitahu padamu bukan begitu caramu melakukannya..." 

Hei, sejak kapan ini jadi tempat mereka berdua mengajariku? 

Yah, apapun. Lagipula mereka terlihat bersenang-senang. 

Sejak saat itu, Ayaka tidak muncul di Hanamaru Ramen. Agak sepi, tapi mau bagaimana 
lagi. Min-san juga tidak menyuruhku membawanya. 

Saya pikir lebih baik menunggu sampai dia memutuskan untuk pergi sendiri. Aku terus 
pergi ke rumah kaca setiap hari, berusaha keras untuk berpura-pura bahwa penampilan 
dan gerak tubuh Ayaka secara keseluruhan adalah seseorang yang tidak kukenal. Saya 
dengan tekun mempersiapkan ujian yang akan datang. Menengok ke belakang sekarang, itu 
mungkin saat saya paling rajin sepanjang hidup saya. Itu karena dia ada di sisiku, tapi tidak 
banyak hal yang bisa kami bicarakan, jadi kami menikmati AC seperti bunga yang 
bergoyang tertiup angin. 

"Agak aneh bagaimana aku mengajarimu berbagai hal, bukan, Fujishima-san?" katanya 
sambil tersenyum, bercerita tentang metode penyiraman dan pemangkasan yang berbeda 
untuk setiap jenis tanaman, pengaturan suhu, dan bahkan bahasa bunga. 

"Petak bunga yang besar ini telah hancur, saya ingin tahu apa yang harus saya tanam di 
sini... Ada begitu banyak pilihan." 

Maaf, itu hancur karena saya tidak merawatnya sama sekali. Tapi aku senang Ayaka tidak 
melupakan berkebun, karena satu-satunya saat di sekolah ketika senyum Ayaka tidak 
dipaksakan adalah saat dia berada di petak bunga dan rumah kaca. 

Kami melakukan kegiatan klub kami dan belajar, mengejar sisa kelas. Dengan melakukan 
itu, bukankah sedikit demi sedikit kita mendapatkan kembali diri kita yang lama? Itulah 
yang saya pikir. 
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Tapi tentu saja, tidak mungkin hari-hari yang seperti pesta teh di bawah awan putih akan 
bertahan selamanya. 

* 

Suatu hari Rabu di pertengahan Mei, segera setelah kelas berakhir, pengumuman sekolah 
berbunyi, dan suara seorang siswi terdengar dari pengeras suara. 

'Fujishima-kun dari tahun kedua, kelas 4, harap segera datang ke ruang OSIS. Saya ulangi: 
Fujishima-kun dari tahun kedua, kelas 4, tolong segera datang ke ruang OSIS.' 

Ruang kelas menjadi gaduh, dengan teman-teman sekelasku yang menyebalkan mencoba 
menebak apa yang telah kulakukan. 

"Bukankah itu ketua OSIS barusan?" "Fujishima, apa yang kamu lakukan?" "Apakah mereka 
mengetahui tentang kamu menggambar porno di ruang komputer atau semacamnya?" 

"Aku sudah lama berhenti menggambar!" Tunggu, masalahnya kenapa kalian semua tahu 
tentang ini!? 

"Terserah, pergi saja, gadis itu menakutkan ketika dia marah." 

"Ya, dan dia juga akan marah jika kamu tidak memanggilnya dengan hormat seperti 
'Kaoruko-sama!'" 

"Dan titik lemahnya adalah tahi lalat di bawah bibirnya, jadi jika keadaan menjadi 
berbahaya, serang dia di sana." 

Setelah teman-teman sekelasku selesai menceritakan banyak kebohongan tentang ketua 
OSIS yang wajahnya tidak kuingat, mereka mendorongku ke koridor. Apa yang sebenarnya 
terjadi? Apa urusan OSIS denganku? 

Ruang OSIS (ruang manajemen eksekutif umum OSIS, lebih tepatnya) berada di lantai tiga 
gedung sekolah utara. Ruangan itu dibagi dua oleh rak buku, dan tampaknya separuh 
lainnya berfungsi sebagai ruang Komite Inspeksi. 

"Ah, presiden sedang dalam pemeriksaan sekarang." 

Seorang laki-laki anggota OSIS yang menggunakan mesin fotokopi memberi tahu saya 
begitu saya memasuki ruangan. Kulirik interiornya, ada tumpukan pamflet, peralatan 
fotokopi, dan meja besar tak rapi yang membuatnya tampak seperti rumah sakit lapangan. 
Saya entah bagaimana memiliki firasat buruk. 

Namun, sangat kontras dengan separuh lainnya yang membawa malapetaka, ruang komite 
inspeksi ditata dengan rapi. Aku mengetuk dan pintu dibuka oleh seorang siswi 
berkacamata dengan penampilan seperti kelinci. Dilihat dari lencana kerahnya, dia tahun 
ketiga, tapi sekilas aku tahu dia bukan presiden. Ada lagi mahasiswi tahun ketiga dengan 
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rambut panjang dan ekspresi tajam duduk di kursi dekat meja panjang. Tatapan tajamnya 
tidak seperti Yondaime---itu lebih seperti tatapan terpojok. 

Gadis berambut panjang itu membuka mulutnya: "Fujishima-kun dari 2-4?" 

"...Ah, i-ya, itu aku. Saya di sini karena saya dipanggil." 

Gadis berkacamata di sisinya berbicara: "Maaf membuatmu datang jauh-jauh ke sini. 
Kaoruko-chan bilang apapun yang terjadi---" 

"Diam, Kousaka." Presiden OSIS menyela. Tahun ketiga bernama Kousaka dengan cemberut 
terdiam. 

Kaoruko... aku ingat. Ya, kalau tidak salah namanya Hayano Kaoruko. Dia menjabat sebagai 
ketua OSIS tak lama setelah saya dipindahkan pada November tahun lalu. 

"Kamu ada di klub berkebun dan ruang komputer, kan?" 

Dia bertanya agak menggigit. Aku mengangguk, agak bermasalah. Aku bertanya-tanya 
apakah aku melakukan sesuatu yang membuat ketua OSIS marah... Lalu, kata-kata 
Kaoruko-senpai selanjutnya mengkonfirmasi firasat burukku. 

"Keduanya dijadwalkan akan ditutup pada rapat umum OSIS berikutnya." 

"Belum diputuskan." Kousaka-senpai menyela. 

"...Tertutup? Tapi kenapa? Mereka memiliki dua anggota yang dibutuhkan." 

"Karena aturan akan berubah pada pertemuan berikutnya. Minimal enam anggota. Dengan 
menghilangkan klub-klub seperti milik Anda yang tidak cukup melakukan aktivitas tetapi 
masih menghabiskan dana, anggaran dapat masuk ke klub-klub yang benar-benar aktif." 

"Kaoruko-chan, kamu tidak perlu mengatakannya seperti itu!" 

"Diam, Kousaka. Bukankah Inspeksi menyarankan gagasan itu sejak awal? Bagaimanapun--
" 

"T-tunggu sebentar, tolong. Klub berkebun aktif!" 

"Pekarangan bunga dan tanaman pot diabaikan untuk sebagian besar semester ketiga. OSIS 
harus membuang tanaman yang layu, tahu?" 

"Ah..." 

Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan dalam pembelaan saya. Setelah insiden Angel 
Fix, Ayaka dirawat di rumah sakit sepanjang waktu dan aku sama sekali tidak masuk 
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sekolah. Selama liburan musim semi, saya terlibat dalam kasus Meo dan saya benar-benar 
lupa tentang klub berkebun. Baru belakangan ini saya melakukannya dengan serius. 

"Di ruang staf mereka bahkan berbicara tentang mengambil petak bunga dan rumah kaca. 
Tidak ada gunanya membuang listrik di rumah kaca yang tidak digunakan." 

Tidak, itu tempat yang Ayaka, Sayuri-sensei dan aku gunakan untuk belajar---aku harus 
tutup mulut. Sayuri-sensei telah memberitahuku untuk merahasiakannya, jadi aku tidak 
bisa mengatakannya dengan lantang. 

"Dan karena itu, klub berkebun akan dihilangkan. Rapatnya tidak akan diadakan sampai 
akhir bulan, tapi kupikir lebih baik bagimu untuk membereskan semuanya mulai dari 
sekarang." 

"Tidak ... Tidak, tidak." Saya tiba-tiba melangkah ke arah presiden. 

"Apakah tidak ada cara lain? Belum diputuskan, kan? Ayaka sudah kembali, jadi mulai 
sekarang kita--" 

Suaraku berangsur-angsur memudar karena kegugupanku dan aku menelan ludah tanpa 
tahu harus berkata apa lagi, tapi Kousaka-senpai melanjutkan: 

"Dia benar, itu sangat kejam, Kaoruko-chan, kita tidak akan tahu apakah perubahan itu 
akan diterima sampai rapat!" 

"Kousaka, diam!" Dia berkata untuk ketiga kalinya, tiga kali penuh! 

"Tidak mungkin perubahan itu tidak disetujui. Bahkan hampir semua orang di Manajemen 
setuju." 

"Manajemen hanya ingin klub besar tetap bertahan, tentu mereka akan setuju! 
Mengabaikan pendapat orang-orang yang bersangkutan adalah--" 

"Mau bagaimana lagi, tujuan rapat umum adalah untuk mendengarkan pendapat orang. 
Kami tidak dapat mempertimbangkan setiap orang dari setiap klub." 

"Kaoruko-chan, apakah kamu sudah melihat aktivitas klub budaya kecil? Anda belum, kan? 
Saya dari inspeksi, jadi saya telah melihat mereka. Klub Merangkai Bunga, Klub Upacara 
Minum Teh, dan Klub Fotografi hanya memiliki empat atau lima anggota, tetapi mereka 
semua melakukan yang terbaik!" 

Aku hanya bisa berdiri kebingungan saat mereka mulai berkelahi di depan mataku, 
mengabaikan kehadiranku seolah-olah aku adalah udara. Aku juga tidak bisa ikut campur 
dalam percakapan mereka. 

Saat itulah Kaoruko-senpai memperhatikanku lagi, menggunakan tangannya untuk 
menutup mulut Kousaka-senpai sambil batuk canggung. 
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"A-bagaimanapun juga, aku memanggilmu ke sini hari ini jadi tidak akan terlalu tiba-tiba 
jika klub dihapuskan. Perubahan aturan praktis sudah diputuskan, jadi saya serahkan tugas 
membersihkan petak bunga dan rumah kaca ke tangan Anda." 

Begitu dia selesai mengatakan itu, Kaoruko-senpai pergi dari kantor Inspeksi. Aku 
menundukkan kepalaku setelah melihatnya menutup pintu di belakang punggungnya. 

"Ahh... Maaf tentang semua ini." 

Kousaka-senpai menghela nafas dan duduk, menawariku kursi juga. Meskipun aku hanya 
mendengar apa yang dikatakan Kaoruko-senpai kepadaku, tiba-tiba aku merasa lelah, jadi 
aku duduk tanpa berpikir dua kali. 

Klub berkebun akan dihapuskan? Satu-satunya tempat yang Ayaka dan aku tinggalkan? 

"Memang benar itu adalah ide Inspeksi, kau tahu? Tahun ini saya memutuskan untuk 
menyelidiki bagaimana setiap klub menggunakan anggaran mereka, dan menemukan 
banyak tuduhan yang tidak diketahui setelah beberapa penyelidikan." 

Jadi, Kousaka-senpai dari Komite Inspeksi... Pada akhirnya, keributan besar dibuat oleh 
orang-orang yang bertanggung jawab atas Eksekusi, tidak heran tidak ada yang berani 
menghentikan mereka. 

"Tidak ...... Itu tidak terlalu penting sebenarnya." 

Enam anggota diperlukan agar klub dapat melanjutkan. 

"Untuk menghindari "anggota hantu", OSIS berencana untuk terus mengawasi klub dan 
meminta mereka untuk melaporkan kegiatan mereka." 

"Apa tujuan melakukan itu dengan klub SMA?" 

"Aku tidak begitu tahu, tapi Kaoruko-chan bertekad untuk melakukannya." 

Lalu, apa yang bisa saya lakukan? Musim semi lalu tidak ada satu orang pun yang 
bergabung dengan klub berkebun. Nah, jelas orang tidak akan bergabung jika tidak ada 
kegiatan? Mereka bahkan mungkin tidak mengetahui keberadaan klub tersebut. 

"Dan di ruang staf, semua orang benar-benar tertarik dengan usulan perubahan 
peraturan..." 

Jadi, saya tidak benar-benar memiliki apa pun yang menguntungkan saya. 

* 

"Menutup klub...... ya?" 
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Pada hari yang sama selama kelas rumah kaca, Ayaka hampir menangis saat aku bercerita 
tentang percakapanku dengan OSIS. Sayuri-sensei juga mengernyitkan alisnya dan 
mendesah. 

"Aku juga mendengar tentang itu selama rapat staf... Sayang sekali...." 

Ayaka menempel pada Sayuri-sensei, berkata: 

"Apakah tidak ada yang bisa kita lakukan? Jika klub menghilang, siapa yang akan merawat 
petak bunga dan rumah kaca?" 

"Mereka tidak akan memberikan uang untuk memeliharanya, jadi mereka mungkin akan 
mengambil petak bunga dan rumah kaca itu..." jawab Sensei. 

"Itu... Lagipula Fujishima-san dan aku telah melakukannya...!" 

Ayaka tersedak kata-katanya sendiri dan kesunyian menyelimuti rumah kaca. 

Aku benar-benar tidak ingin belajar lagi, jadi aku berbohong tentang harus pulang lebih 
awal karena pekerjaan paruh waktuku. Jika saya berbicara dengan salah satu NEET tentang 
masalah ini, mungkin saya bisa mendapatkan ide. 

"Fujishima-kun, apakah kamu tahu bahwa siswa tidak diperbolehkan memiliki pekerjaan 
paruh waktu di sekolah ini?" Sayuri-sensei berkata dengan senyum canggung. Sial, jadi ada 
aturan seperti itu? 

"Auhh, uhm ..." 

"Yah, itu tidak masalah bagiku. Tapi pastikan konselor siswa dan guru lainnya tidak 
mengetahuinya, oke? Anda tidak bekerja di arcade atau semacamnya, bukan? Arcade dan 
pusat karaoke tidak boleh." 

"Bukan, ini toko ramen..." Sepertinya itu cukup baik untuknya. "Kalau begitu, aku akan 
memberimu ini agar kamu ingat untuk mengerjakan pekerjaan rumahmu" katanya sambil 
menyematkan jepitan dengan semacam label ke saku bajuku. 

"Jangan melepasnya sampai kamu di rumah!" 

"Mengapa? Untuk apa ini?" 

"Jadi Anda akan melihatnya ketika Anda tiba di rumah dan melepas seragam Anda, lalu 
Anda akan berpikir 'Oh, saya harus melakukan ini!' Saya dulu juga melakukannya ketika 
saya masih di sekolah menengah." 

Itu sangat memalukan. Pergi ke Hanamaru dengan ini... Tapi aku tidak sampai hati protes, 
melihat Sayuri-sensei tersenyum manis dan antusias. 
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Ketika saya mengambil tas saya dan bangun untuk meninggalkan rumah kaca, saya melihat 
Ayaka menatap saya tanpa berkata apa-apa. Apa yang salah? 

"Uh ... apakah kamu mau ikut, Ayaka?" 

"Bisakah saya!?" 

Ayaka bangkit dengan antusias. Hah? Jika Anda ingin pergi ke sana Anda tidak perlu 
meminta izin saya-- 

Tidak, tentu saja dia belum bisa pergi sendiri. Aku tiba-tiba teringat saat-saat ketika Ayaka 
dan aku baru saja bertemu. Karena Ayaka yang menuntunku ke sana, aku bisa berbaur 
dengan pancaran Ramen Hanamaru. Bagi seseorang yang pergi ke sana sendirian, tokonya 
terlalu bersinar, terlalu hangat. 

"Ya ampun ... Apakah kalian berdua benci belajar sebanyak itu?" 

Sayuri-sensei bercanda, keluar dari rumah kaca bersama kami. Saat kami akan berpisah, 
dia berbisik di telingaku: 

"Bawa dia keluar sebanyak mungkin, oke?" 

Sesering mungkin, ya... Tapi Ayaka hanya ingin melihat Min-san dan Alice, bukan berarti dia 
ingin pergi bersamaku. 

Tapi jika Ayaka sebelumnya kembali, jika ingatannya kembali... 

* 

Ketika kami tiba di toko, saya melepas blazer saya untuk memakai celemek. Min-san 
menatap saku bajuku dan memiringkan kepalanya. 

"Apa itu?" 

Saya melihat ke bawah dan ingat label yang disematkan ke saku saya. 

"E-eh... Karena pekerjaan rumahku, jadi aku tidak akan melupakannya dan sebagainya..." 

Aku tersipu dan mengeluarkan catatan itu, memasukkannya kembali ke sakuku. Sungguh 
tidak terduga, saya melupakan semuanya dengan begitu mudah. 

"Apakah kamu anak sekolah dasar atau apa?" 

Itu benar. Orang itu lebih seperti seorang guru sekolah dasar. Aku tersenyum lemah dan 
mulai memotong bawang. 

Min-san telah meminta Ayaka untuk membawakan Alice makanannya, yang ditanggapi 
Ayaka dengan mengambil nampan dan keluar dari dapur dengan sangat bahagia, tidak 
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kembali meskipun sudah setengah jam. Aku melihat Min-san mengatakan sesuatu padanya 
sebelum dia keluar, mungkin memintanya untuk memberi makan Alice atau mencuci 
pakaiannya? 

Saat aku sedang memotong beberapa kol, aku melihat Min-san yang matanya terpaku pada 
supnya dari sudut mataku. Mungkin dia peduli pada Ayaka, jadi dia memberi Ayaka 
pekerjaan agar dia bisa memulihkan ingatannya lebih awal. 

"Aku ingin tahu apakah dia akan segera kembali bekerja di sini... Dia 100 kali lebih berguna 
daripada kamu, Narumi." 

"Itulah alasannya!?" 

Saya tidak sengaja berkata dengan keras. Oke, oke, toh aku bodoh. 

Bahkan jika klub berkebun menghilang, Hanamaru akan tetap ada di sini. Itulah yang saya 
pikirkan pada awalnya, tetapi saya menggelengkan kepala. Bagi Ayaka, ini adalah tempat 
Min-san dan Alice. Tapi meskipun dia ingat tentang ini, ingatannya tentangku mungkin 
masih terkubur...... 

Itulah alasan mengapa Klub Berkebun harus ada bagi kita, bukan? 

Apapun masalahnya... Segera, klub akan menghilang. 

Sementara saya memikirkan tentang itu dan memasukkan sisa sayuran ke dalam tupper, 
pelanggan pertama hari itu membuka pintu, hanya menjulurkan kepalanya ke dalam-- 
seorang tamu yang mengejutkan. Aku tercengang saat Min-san menyapa orang itu dengan 
"Selamat datang" dan senyum bisnis. 

"A-ah, maaf, aku bukan pelanggan." Kousaka-senpai dengan ringan melambaikan 
tangannya. Uap dari toko membuat kacamatanya berkabut, jadi dia melepasnya untuk 
mengelapnya dan memakainya lagi. 

"Ah, Fujishima-kun, ini dia." Katanya, menunjukkan senyum lega. 

"S-senpai...? Mengapa?" 

"Erm......" Kousaka-senpai dengan ragu melihat sekeliling. 

"Masuk. Jangan hanya berdiri di sana." 

Min-san berkata seolah tidak terjadi apa-apa, dan Kousaka-senpai masuk ke toko dengan 
langkah goyah. 

"Di sini, gratis. Anda di sini untuk berbicara dengan Narumi? Jangan khawatir, duduklah." 
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Es krim dengan stroberi yang kami petik sebelumnya diletakkan di depan Kousaka-senpai. 
Min-san selalu memberikan es krim kepada pelanggan muda pertama secara gratis. 

"Ah, t-terima kasih." 

Dia duduk di kursi di depanku, tampak seperti kelinci yang mencoba bersembunyi di 
liangnya. 

"Maaf mengganggumu di tempat kerja, Fujishima-kun, uhm, begini..." 

"Kamu harus mencicipinya sebelum meleleh." 

Kousaka-senpai bertingkah aneh, jadi aku mendorongnya untuk mencicipi es krim terlebih 
dahulu. 

"Ah, o-oke... Uwaah... Ini enak!" 

Seperti yang diharapkan dari es krim Min-san, rasanya seperti sulap. Kousaka-senpai 
terlihat lebih santai saat dia selesai makan. 

"Jadi... Ada apa? Apakah ini tentang sebelumnya? 

Aku ingin tahu apakah ini sesuatu yang mendesak terkait dengan klub berkebun. 

"Fujishima-kun, aku... minta bantuanmu." 

"Saya?" 

"Ya. Mungkin ada yang bisa dilakukan tentang klub berkebun." 

Aku menyandarkan tubuhku ke meja kasir. "B-benarkah!?" 

"Uhm... Aku kenal senpai yang sudah lulus, dia dulu di Inspeksi juga, dan dia di... Ada apa 
lagi? Geng dengan kaos hitam itu." 

Geng kaos hitam...? Ah, Hirasaka-gumi. Dipimpin oleh Yondaime, orang-orang yang tidak 
berguna di kota telah membentuk geng yakuza muda. Tentu saja, beberapa mantan siswa 
dan putus sekolah dari sekolah saya mungkin ada di grup juga. Yang berarti- 

"Menurut rumor, Fujishima-kun adalah orang paling tepercaya di geng." 

Uwah, aku tahu itu. Aku segera menyembunyikan wajahku di balik telapak tanganku. 

Meskipun saya bukan anggota Hirasaka-gumi, tetapi karena takdir saya akhirnya berbagi 
sake dan menjadi saudara angkat dengan pemimpin mereka, Yondaime. Bahkan sebelum 
itu, semua orang di grup mulai memanggilku Aniki, meski mereka lebih tua dariku. 

"Aku dengar kamu bisa mengetahui tentang apa saja hanya dengan bertanya padamu?" 
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"Tidak, tidak, itu benar-benar bohong." Rumor itu menakutkan ... 

"Kalau begitu, kamu klien kantor?" 

Min-san berkata di sisiku. Terkejut, aku meliriknya dan kemudian pada Kousaka-senpai, 
yang memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya lagi. Begitu ya. 

Sebelum saya bisa mengatakan apa-apa, Min-san mengangkat telepon dari toko. 

"...Alice? Seorang klien akan datang. Narumi akan membawanya ke sana, jadi beritahu 
Ayaka untuk turun. Ah? Biarkan Narumi melakukan itu. Ayaka lebih baik? Duh, aku tahu 
itu!" 

Jadi keberadaanku lebih tidak berguna daripada Ayaka dengan kedua majikanku... Tunggu, 
Ayaka akan menggantikanku!? 

Saya melihat profil Min-san saat dia menutup telepon, dan saya mengerti. Dia sedang 
mencari kesempatan untuk memberhentikanku dan membuat Ayaka bekerja di sini. Saya 
mengerti. Saya mengerti. 

"Senpai, ayo ke atas." 

Aku berkata pada Kousaka-senpai, melepaskan celemekku. 

"Di atas? Uhm..." 

"Kamu sedang mencari seseorang yang akan menyelidiki apa pun yang diminta, bukan?" 

Setelah melihat sekeliling dengan gelisah, dia mengangguk. 

"Kalau begitu aku punya kandidat yang cocok." 

 

Ayaka dan aku berpapasan di tangga belakang toko. Rambutnya basah dan ada wangi 
sampo juga, jadi dia mungkin baru saja mandi dengan Alice. 

"Uhm, Fujishima-san, rambutnya masih belum kering, jadi ambil pengering rambut dan---" 

Dia melihat Kousaka-senpai di belakangku, dan mereka berdua bertukar pandang bingung. 
Terlalu banyak kesulitan untuk menjelaskan situasinya. 

"Ah, ya, oke." 

Apakah saya benar-benar harus melakukan ini? Dia membenci pengering rambut, jadi dia 
akan melakukan kekerasan saat saya mencoba mengeringkan rambutnya. Sambil 
memikirkan itu, aku membawa Kousaka-senpai ke lantai tiga. 
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Tentu saja, sama seperti orang lain yang memasuki Agensi Detektif NEET untuk pertama 
kalinya, Kousaka-senpai menggigil saat merasakan dinginnya ruangan ber-AC dan dengan 
bingung melihat komputer dan monitor yang memenuhi dinding dan kemudian ke piyama. 
gadis berambut hitam dengan pas duduk di tempat tidurnya. 

Selanjutnya, aku dengan santai membuka lemari es seolah-olah aku berada di rumahku 
sendiri, mengeluarkan kaleng Dr Pepper dan menyerahkannya kepada Alice, lalu aku 
duduk di tempat tidur dan menyalakan pengering rambut untuk mulai mengeringkan 
rambutnya, jadi Kousaka-senpai hanya berdiri di sana, tak bisa berkata-kata. 

"Oh, uhm, senpai, ini Alice. Dia seorang detektif." 

"Saya bukan detektif biasa, saya detektif NEET. Di dalam benteng tujuh belas meter persegi 
ini, dunia menari di telapak tanganku. Narumi! Jangan meniupkan angin panas ke wajahku! 
Ayaka jauh lebih berhati-hati!" 

Anda meminta terlalu banyak. Karena kau minum Dr. Pepper, aku jadi sulit bergerak! 

"Fujishima-kun, jadi k-kamu... punya hobi seperti ini!?" 

Kousaka-senpai akhirnya angkat bicara. Hobi apa? Apa maksudnya? 

"Menggunakan pengering rambut pada rambut orang lain adalah salah satu hobimu? Waa, 
sudah kubilang jangan meniupkan angin panas ke wajahku!" 

"Itu karena kamu terus memalingkan wajahmu!" 

Saat aku memegang kepalanya dari belakang agar dia tetap diam, Alice mengeluarkan 
"mmh" yang cemberut dan Kousaka-senpai mengatakan sesuatu seperti: 

"Dengan gadis kecil yang begitu kecil..." sambil menutupi wajahnya dengan tangannya. Hei, 
ada apa dengan kesalahpahaman yang aneh? 

"Anda seorang klien, jadi mulailah memberi tahu saya isi permintaan Anda." 

Alice menunjuk ke arah Kousaka-senpai yang masih belum bisa memahami situasi yang 
tiba-tiba dan hanya bisa terbata-bata, "Y-yah, uhm..." 

Kata-kata Alice selanjutnya, bagaimanapun, membuat ekspresi senpai membeku. 

"Aku tahu kamu adalah Kousaka Yukari dari tahun ketiga SMA M, kelas 1, ketua komite 
inspeksi OSIS dan teman ketua OSIS Hayano Kaoruko sejak SMP." 

Selain itu, seperti yang dia lakukan padaku ketika aku pertama kali bertemu dengannya, 
Alice dengan fasih berbicara tentang tinggi dan berat badan senpai, nomor telepon dan 
alamatnya, dan bahkan latar belakang keluarga. 
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"Anda mungkin bertanya-tanya mengapa seorang detektif melanggar privasi klien mereka. 
Poin utamanya adalah untuk menunjukkan kepada Anda sejauh mana kemampuan saya, 
dan saya tidak ingin Anda membuang waktu untuk menjelaskan latar belakang Anda--- 
itulah dua alasannya. 

Bingung, Kousaka-senpai merosot ke lantai kayu yang dingin. 

"Jelaskan secara singkat isi permintaan Anda." 

"...Klub berkebun adalah klub yang aneh, bukan?" 

Senpai mulai berbicara. 

"Dulu ada panitia berkebun, tahukah kamu?" 

Aku mengangguk. Ayaka telah memberitahuku tentang itu. 

"Tentang alasan komite dihapuskan, saat itu aku masih belum mendaftar di sekolah tapi... 
Sesuatu yang buruk terjadi." 

"Kematian siswa laki-laki bernama Hayano Tomohiko, kan?" 

Alice tiba-tiba berkata, hampir membuatku menjatuhkan pengering rambut. 

Insiden kematian? 

Kousaka-senpai juga menatap Alice dengan takjub. "... K-kamu tahu tentang itu?" 

"Jangan anggap enteng detektif NEET. Ketika Anda muncul di kamera keamanan, saya 
mengkonfirmasi identitas Anda dan kemudian melakukan pencarian singkat informasi 
yang berkaitan dengan Anda dari beberapa tahun yang lalu." 

Tidak peduli berapa kali saya melihatnya melakukannya, keterampilan pengumpulan 
informasinya akan selalu mengejutkan saya. Tapi yang lebih penting, apakah dia baru saja 
mengatakan Hayano tadi? 

"Jadi, kamu mungkin sudah tahu dia juga kakak laki-laki Kaoruko-chan." 

"Saya tahu. Lanjutkan." 

Kematian kakak ketua OSIS... Apakah itu alasan pembubaran komite berkebun? 

Kousaka-senpai menelan ludah sebelum melanjutkan berbicara. 

"Rupanya, panitia berkebun telah menjadi semacam tempat berkumpulnya para 
berandalan. Saudara laki-laki Kaoruko-chan adalah bagian dari panitia juga, tetapi dia 
memiliki hati yang lemah sehingga dia sering bolos sekolah. Ketika dia sesekali muncul, dia 
sering bersama penjahat itu, tampaknya sebagai semacam pesuruh. Pada hari yang sangat 
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dingin, sepertinya dia diminta untuk menjalankan tugas sebagai bentuk intimidasi--- 
orang-orang menemukannya pingsan di halaman belakang pada akhirnya. Dia dibawa ke 
rumah sakit, tapi dia meninggal di sana." 

Jadi itu sebabnya Komite Berkebun dibubarkan? 

"Saya mendengar bahwa seseorang putus sekolah karena ini, tetapi tidak ada yang tahu 
detail dari seluruh kejadian itu. Ngomong-ngomong, begitulah Komite ditutup, dan petak 
bunga serta rumah kaca awalnya direncanakan untuk dibersihkan juga......" 

Tetapi......? 

Masih ada bunga yang bermekaran di sekolah sampai sekarang, kenapa begitu? 

"Aku tidak yakin tentang alasannya, tapi Klub Berkebun didirikan saat itu." 

Aku mematikan tombol power dari hair dryer, dengan kosong menyisir rambut Alice 
sambil berpikir berulang kali tentang apa yang Kousaka-senpai katakan. Kelahiran Klub 
Berkebun--- apa alasannya? 

"Saya juga tidak yakin. Biaya untuk memelihara petak bunga dan rumah kaca kemudian 
dimasukkan ke dalam anggaran klub di OSIS, dan Klub Berkebun secara resmi mengambil 
alih pekerjaan Komite Berkebun--- dan itu berlanjut sampai sekarang. Alasan yang 
menyebabkan Kaoruko-chan ingin mengubah aturan mungkin karena anggaran, 
menurutnya membiarkan biaya yang secara paksa dimasukkan ke dalam anggaran 
berlanjut sampai sekarang sangat tidak masuk akal; tentu saja, ini mungkin memiliki 
pengaruh dari insiden kakaknya juga." 

Komite Berkebun yang menyebabkan kematian kakaknya--- dan Klub Berkebun. Dia 
mungkin sangat membenci kita. 

Tetapi jika dia hanya peduli dengan anggaran, dia hanya perlu membatalkan nama klub 
dalam anggaran, dan tidak perlu menghapus seluruh klub. 

"Tapi anggota Komite Berkebun dan OSIS sudah lulus, jadi kami tidak dapat menemukan 
informasi apapun tidak peduli seberapa keras kami mencari di sekolah." 

"Mengapa Anda menyelidiki hal-hal ini? Apa yang ingin kamu ketahui?" 

Mendengar pertanyaan Alice, Kousaka-senpai terdiam beberapa saat, dan mengangkat 
kepalanya. 

"Saya ingin tahu alasannya. Jika kita hanya menghitung anggaran klub, saya tidak punya 
alasan untuk menolak amandemen kasus sebagai anggota Inspeksi jika tidak ada alasan 
yang tepat. Selain itu, kasus tersebut mungkin akan disahkan karena klub yang lebih besar 
setuju tentang hal ini. Di sisi lain, jika ada alasan yang tepat, aku akan memikirkan cara 
untuk menghentikan Kaoruko-chan, karena......" 
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Kousaka-senpai memusatkan pandangannya pada lututnya. 

"Melakukan semua ini aneh, Kaoruko-chan pasti punya beberapa masalah. Jika kami 
mengubah peraturan, lebih dari separuh klub budaya akan hilang. Bahkan jika struktur 
klubnya kecil, itu mungkin penting bagi seseorang." 

Tanganku jatuh di paha Alice dengan keras. 

Bahkan jika strukturnya kecil, itu mungkin milik seseorang--- 

"...... Narumi?" 

Alice berbalik, menghadap dadaku, lalu menatapku dengan matanya yang bulat besar. 

"...... Mnn, maaf. Tidak apa." 

Alice membentur dadaku dengan dahinya, lalu berbalik untuk melihat ke arah Kousaka-
senpai lagi. 

"Itu permintaanmu? Anda hanya ingin mendapatkan informasi? 

"...... Eh?" 

Kousaka-senpai mengangkat kepalanya, matanya terlihat agak lembab. Atau mungkin itu 
hanya karena mataku sendiri basah..... 

"Saya seorang detektif NEET, pembawa pesan orang mati. Andai saja Anda membuat 
permintaan, saya akan menemukan kebenaran bahkan jika saya perlu terjun ke Cocytus[1] 
di kedalaman terdalam dunia bawah, tetapi satu-satunya hal yang akan kita dapatkan pada 
akhirnya hanyalah kata-kata orang mati. Itu mungkin bisa menghibur yang hidup, tapi 
hanya itu yang bisa dilakukannya. Namun......" 

Tangan dingin Alice menggenggam pergelangan tanganku di pahanya. 

"Narumi ada di sini. Dia asisten detektif saya." 

Aku tersedak, tidak bisa berkata apa-apa, dan hanya bisa melihat rambut panjang indah 
Alice dalam diam. Apa.......apa yang baru saja dia katakan tentangku? 

"Telinganya tidak bagus, penglihatannya buruk, dia bodoh dan tidak peka, dan juga sangat 
lamban. Tetapi dia memiliki sesuatu yang tidak dapat saya capai." 

Sepertinya senpai itu sudah dibuat bingung oleh kata-kata Alice, sama sekali tidak mengerti 
tentang apa yang dia katakan; Saya sama tentang itu. Hal-hal yang Alice tidak bisa lakukan, 
tapi aku bisa? 
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"Kemampuan untuk mengkristalkan kebenaran dalam kata-kata dari intinya--- itu berbeda 
dengan kemampuan seorang detektif untuk memahami kata-kata dari kenyataan, atau 
Anda dapat mengatakan bahwa itu benar-benar berlawanan. Itu bahkan bukan kata-kata 
yang telah memudar--- tapi 'cerita'. Kristalisasi kebahagiaan dan keputusasaan dalam 
kenyataan." 

"Alice, apa yang kau bicarakan a---" 

"Hanya Anda yang dapat mengubah keputusan Hayano Kaoruko untuk mengubah 
peraturan 'di tingkat praktis'. Itulah yang saya maksud." 

Alice tidak berbalik, melanjutkan dengan paksa. 

Hanya saya...... 

"Kousaka Yukari, tidak peduli bagaimana kau memintanya, hasilnya tidak akan berubah. 
Narumi akan berjuang untuk menjaga kerajaannya. Tapi saya masih harus bertanya lagi, 
apakah informasi satu-satunya hal yang ingin Anda peroleh? 

Hanya suara kipas pendingin di mesin dan suara fungsi AC yang bertahan lama di ruangan 
itu. Akhirnya, Senpai mengangkat kepalanya. 

"Tolong bantu aku. Saya ingin menghentikan Kaoruko-chan." 

 

1. ↑ Sungai ratapan/ratapan di dunia bawah dalam mitologi Yunani. 
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Volume 3 Chapter 2 

Bab 2 
"Hayano? Hayano Tomohiko?" 

Begitu dia mendengar nama itu, wajah guru wanita paruh baya, Hirabayashi-sensei tiba-
tiba mendung. 

Sehari setelah kami menerima permintaan Kousaka-senpai, aku pergi ke kantor staf 
sepulang sekolah dengan alasan ingin meminjam kunci rumah kaca, dan aku 
menanyakannya sejak dia ada di sana. Dia pernah menjadi penasihat Komite Berkebun 
empat tahun lalu. 

"Mnn, ya, tentu saja aku ingat dia." 

Guru menutup daftar nama kelasnya dan menyilangkan tangannya setelah meletakkan 
daftar nama di atas meja. 

"Dia tidak begitu sehat, jadi dia jarang datang ke sekolah. Tapi saya tidak tahu waktu itu dia 
diperlakukan seperti itu di panitia. Aku awalnya bersyukur Sayuri-sensei bisa membuat 
mereka lebih patuh, sungguh..... Tapi kenapa kau menanyakan hal ini?" 

"Eh? Y-yah...... Karena aku di Klub Berkebun, dan aku mendengar tentang ini dari seorang 
senpai." 

Aku buru-buru berbohong. Pada dasarnya, tidak ada senpai dari Klub Berkebun yang aku 
tahu, tapi Hirabayashi-sensei tidak curiga tentang itu. Sepertinya aku tidak bisa bertanya 
lagi. Saat aku hendak meninggalkan kantor setelah membungkuk padanya, suara seorang 
guru laki-laki datang dari sisi lain partisi. 

"Meski begitu..... Meskipun tidak baik untuk mengatakan ini, tapi itu semua berkat insiden 
itu sehingga orang-orang yang tidak berguna itu putus sekolah. Jadi tidak seburuk itu." 

"Sungguh, tolong jangan membicarakan hal-hal yang tidak bertanggung jawab ini." 

"Bukankah Ichinomiya memberimu banyak masalah? Saya tidak akan terkejut bahkan jika 
dia ditangkap oleh polisi." 

Ichinomiya? 

Nama khusus ini terus melekat di telingaku seolah-olah aku sudah sering mendengarnya. 
Saat aku mengingatnya, aku sudah berlari menuju meja Hirabayashi-sensei. 

"--- Ap-ada apa, Fujishima-kun?" 
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"A-Ichinomiya? Apakah itu berarti Ichinomiya Tetsuo-senpai?" 

Seorang guru paruh baya dengan garis-garis rambut putih di antara rambut hitamnya 
memiliki ekspresi agak canggung di wajahnya, sepertinya dialah yang baru saja berbicara 
dengan Hirabayashi-sensei. Mungkin dia berpikir bahwa membiarkan orang lain 
mendengar apa yang dia katakan barusan tidak baik, dia mencoba memuluskan semuanya. 

"Jadi kau mengenalnya? Mnn, sepertinya dia cukup terkenal. Dia seperti anjing gila, 
menyerang terlebih dahulu sebelum hal lain setiap kali dia melakukan sesuatu. Nilainya 
juga buruk, dan aku pernah mendengar bahwa dia nakal sampai sekarang." 

Ichinomiya Tetsuo--- Tetsu-senpai keluar dari sekolahku selama empat tahun. Apakah itu 
benar-benar alasan dia keluar. 

"Itu benar, Ichinomiya adalah salah satu berandalan yang memperlakukan Hayano sebagai 
pesuruh!" Guru paruh baya itu menjawab dengan gelisah. Aku merasakan hawa dingin 
yang perlahan-lahan naik dari jari kakiku. 

"Dikatakan bahwa dia tidak ditangkap karena tidak ada bukti. Karena dia memilih untuk 
keluar sendiri, itu menunjukkan bahwa dia benar-benar salah. Itu berarti Hayano dibunuh 
oleh orang-orang ini." 

"Tetsu... senpai... Bu---" 

Saya hampir mengatakan sesuatu dengan gelisah, tetapi segera menelannya kembali. 
Hirabayashi-sensei dan guru lainnya terlihat agak terkejut. Saya segera berbalik dan pergi, 
melarikan diri dari kantor staf. 

Orang yang membunuh kakak Kaoruko-senpai sebenarnya adalah Tetsu-senpai? 

Dia keluar karena itu? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Ini pasti bohong! 

Aku tidak berkata apa-apa pada Ayaka atau Sayuri-sensei, tapi langsung bergegas keluar 
sekolah, naik ke Hanamaru Ramen dengan sepedaku. 

* 

Tentu saja, Alice mengetahui hal ini sejak lama. 

"Empat siswa putus sekolah atas kemauan sendiri setelah kejadian itu, semuanya adalah 
siswa yang berhubungan dengan Hayano Tomohiko; ini daftar namanya. Satu-satunya 
orang yang terkonfirmasi melakukan kontak dengan korban hari itu adalah orang 
keempat." 

Di bawah saluran keluar udara di kantor, Alice berbicara tentang itu dengan nada bisnis 
yang dingin dan memberiku kertas fotokopi. Nama dan kelas dari keempat orang itu 
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tertera di kertas, sedangkan nama keempat adalah Ichinomiya Tetsuo. Aku menatap nama 
itu. 

"Tetsu-senpai adalah---" 

Meskipun kata-kata itu keluar dari mulutku, aku tidak benar-benar tahu apa yang ingin 
kukatakan. 

"Aku sudah meneleponnya untuk datang." Alice berkata: "Saya baru mengetahuinya hari 
ini. Pada dasarnya, kami NEET tidak akan menyelidiki masa lalu yang lain. Mayor, Hiro, dan 
Yondaime mungkin tidak mengetahui hal ini juga, tapi tentu saja ada kemungkinan mereka 
tidak menyebutkannya." 

Ini benar-benar tidak masalah. Yang utama adalah, Tetsu-senpai benar-benar mem-bully 
siswa yang sakit dengan memintanya menjadi gurunya, dan bahkan menyebabkannya 
mati? 

Itu tidak mungkin! Saya ingin mengatakan itu. Senpai bukan orang seperti itu! 

"Narumi." 

Meskipun Alice memanggil namaku, aku bahkan tidak bisa berdiri untuk sesaat. 

"Narumi! Kenapa kamu tidak bergerak? Kamu bahkan tidak bisa membuat sup yang enak 
meskipun kamu merasa ngeri seperti kerang, jadi kenapa kamu tidak cepat dan ambilkan 
aku sekaleng Dr. Pepper!?" 

Aku perlahan berdiri, mengambil kaleng dari lemari es. Saat aku membuka kalengnya, Alice 
mengulurkan tangannya dan berkata: "Minumlah." 

"...... Mengapa? Saya tidak mau." 

"Berhentilah rewel dan minumlah. Ini perintah dari atasanmu!" 

Bagaimana ini bisa dianggap sebagai perintah dari atasan? Namun, aku hanya bisa 
meneguknya saat aku dipelototi oleh Alice dengan tatapan sedingin es saat aku dalam 
keadaan pingsan. Rasanya bahkan lebih buruk daripada terakhir kali saya minum ini. Gadis 
ini sebenarnya perlu minum tiga sampai empat kaleng sehari? 

"Bagaimana itu? Apakah Anda merasa bahwa pikiran Anda menjadi lebih jernih?" 

"Tidak." 

Alice tampak agak tidak senang, meminum sisa minuman di sisi mejanya. 

"Dapatkan tiga kaleng lagi di sini." 
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Seolah-olah dia memprotes saya, minum tiga kaleng yang totalnya 1,4 liter, sekaligus. 
Kemudian, dia melanjutkan: "Kalau begitu izinkan saya memberi tahu Anda sesuatu agar 
pikiran Anda menjadi lebih jernih. Apa kau tahu kenapa aku tidak meminta bayaran dari 
klien Kousaka Yukari?" 

"Bagaimana saya tahu......" 

Aku hampir lupa sebelum dia menyebutkan itu, tapi dia memang tidak membicarakan 
apapun tentang biaya penyelidikan. 

"Mengapa?" 

"Pertama, Kousaka Yukari tidak memiliki kemampuan untuk membayar karena dia hanya 
seorang siswa SMA. Kedua, bukankah ini permintaanmu juga? Bukankah benteng yang 
akan direbut milikmu juga?" 

"Kamu benar, tapi ......" 

"Ketiga, Anda memiliki kemampuan untuk membayar. Bukankah aku sudah membayar 
gajimu beberapa hari yang lalu?" 

Biaya investigasi yang diminta Alice saat itu sangat mahal sehingga menakutkan. Jadi dia 
meminta bayaran yang begitu besar setiap kali! Atau apakah saya hanya tidak mengerti 
tentang biayanya? Menyewa seorang detektif mungkin semahal ini. Tapi saya memang 
mendapatkan gaji saya beberapa hari yang lalu, jadi saya masih bisa membayar uangnya. 

"Apakah kamu tidak ingin memecahkan misteri itu juga?" 

"Tapi meski begitu, kamu tidak perlu mengekspos milik Tetsu-senpai......" 

Mengungkap kebenaran kejahatan senpai. Apakah kita benar-benar perlu melakukannya 
sampai sejauh ini? 

"Narumi, aku sudah memberitahumu berkali-kali. Seorang detektif adalah utusan orang 
mati, jadi hal-hal yang saya lakukan mungkin menyakiti orang hidup, dan mungkin 
mempermalukan orang mati; hal-hal yang kita peroleh pada akhirnya mungkin hanya 
menjadi pelipur lara yang tidak berarti, atau sekadar memulihkan reputasi seseorang. Tapi 
aku masih harus---" 

"Kenapa kamu masih terlihat seolah-olah tidak ada yang terjadi !?" 

Mau tak mau aku menyela dengan nada kasar. Seperti sebelumnya, bahkan aku sendiri, 
tidak yakin kepada siapa kemarahanku ditujukan, tapi aku hanya merasa bahwa aku tidak 
dapat terus mendengarkan Alice berbicara dengan nada dingin dan tanpa emosi itu. 

Tepat pada saat itu, saya melihat mata besar detektif NEET kecil itu mulai memerah. 
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"Saya mengerti! Jadi aku sekejam itu di matamu, huh!? Terima kasih telah memberitahuku 
itu!" 

Aku benar-benar tidak tahu bagaimana menjawabnya. 

Benar, Alice sudah berteman dengan Tetsu-senpai jauh sebelum aku mengenalnya. 

Bagaimana mungkin dia tidak merasakan apa-apa tentang ini? Itu karena, Alice tidak 
menyebutkan sekali pun dari tadi--- Dia tidak menyebut nama Tetsu-senpai. 

"E-erm ...... Alice, sorr---" 

"Diam, bodoh!" Empat kaleng terbang ke arah saya. "Lagipula aku seperti itu di matamu! 
Aku sama sekali tidak peduli tentang itu, jadi kenapa kau harus meminta maaf!?" 

Suara logam terdengar di sekitarku. Alice berdiri tegak di tempat tidur, wajahnya memerah 
dan seluruh tubuhnya gemetar. 

"Kenapa kamu tidak membereskan semuanya! Detektif NEET yang tidak terpengaruh oleh 
apa pun akan melubangi masa lalu teman-temannya dengan mata optiknya yang bahkan 
bisa menembus kebenaran!" 

"Aku h---" 

"Tidak ada yang bisa kamu bantu sekarang. Poin itu sama seperti biasanya." 

Alice menoleh ke monitor dengan gusar. Aku berlutut di lantai yang dingin, dan tidak punya 
pilihan lain selain menarik kembali lenganku yang kujulurkan ke arah Alice. 

Bukankah pada saat-saat seperti ini---seorang asisten detektif harus membantu dari 
samping? 

Apa yang sebenarnya saya lakukan? Bahkan jika aku melampiaskan kemarahanku pada 
Alice, itu tidak bisa membantu. 

 

Tetsu-senpai segera tiba. Bel pintu berbunyi di samping tempat tidur. Alice menyalakan 
cahaya biru sebagai respon, dan pintu terbuka dengan segera. 

"Jadi Narumi juga ada di sini?" 

Tetsu-senpai mengenakan T-shirt seperti biasa, dan berkata setelah berjalan ke pintu 
masuk kamar, melirik Alice dan aku. 

"Satu-satunya masalah yang disebutkan di telepon?" 
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Alice mengangguk dalam diam. Itu tidak biasa, gadis ini sebenarnya bisa mengungkapkan 
pendapatnya dengan mulut tertutup. 

"Apakah begitu? Lalu ...... aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. 

Tidak ada yang perlu dikatakan? 

"Apakah kamu tidak akan menjelaskan apa pun?" 

"Menjelaskan apa? Bukankah kamu sudah menyelidikinya?" 

"Hayano Tomohiko, meninggal karena serangan jantung karena tindakan tidak 
manusiawimu--- seseorang membuktikannya. Apakah itu berarti Anda mengakui 
semuanya?" 

"Aku sudah keluar, jadi tidak apa-apa? Saya tidak akan terus belajar bahkan jika kejadian 
itu tidak terjadi. Saya baru saja meninggalkan sekolah dua atau tiga bulan sebelumnya, itu 
bukan masalah besar." 

Aku berdiri untuk menanyai senpai, dan aku mungkin akan bergegas maju untuk berdebat 
dengannya sejak lama jika bukan karena Alice memegang pergelangan tanganku. 

"Betulkah? Kemudian saya ingin mengetahui detail dari apa yang terjadi. 

"Saya menolak." 

Kata-kata itu seperti pukulan telak yang dapat menghancurkan dagu seseorang, 
menghentikan kata-kata Alice di jalurnya. 

"Tidak ada yang lain tentang masalah ini, jadi berhentilah mencari informasi di sana-sini." 

"Apakah itu berarti kamu tidak memiliki keinginan untuk bekerja sama? Bahkan untukku?" 

"Bukan hanya aku menolak untuk membantu, jika kamu berani menyuruh Narumi untuk 
melihat-lihat---" 

Setengah dari kata-katanya, Tetsu-senpai menjejalkan tangannya ke dalam saku dan 
memelototiku dengan ganas. Rasanya seolah-olah seluruh tubuhku akan diratakan oleh 
tatapannya. 

Apa ini? Apakah orang ini benar-benar Tetsu-senpai? 

"Aku tanpa ragu akan memukulmu!" 

Kata-kata tanpa ampun yang diucapkan Tetsu-senpai menggema di ruangan itu. 
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Apakah orang ini benar-benar Tetsu-senpai? Penjudi yang tidak berguna? Orang yang akan 
tersenyum untuk menyingkirkan hal-hal kecil, tetapi akan membantu saya pada saat-saat 
kritis? 

Dia benar-benar menggertak orang yang lemah dan menyebabkan dia mati? 

Bohong, itu pasti bohong! 

Crestfallen, saya tiba-tiba mendengar suara pintu terbanting menutup. Saat aku 
mengangkat kepalaku lagi, Tetsu-senpai sudah menghilang. 

"Senpai!" 

Aku buru-buru bergegas keluar ke koridor. Tetapi meskipun saya terbang menuruni 
tangga, saya tidak tepat waktu. Suasana yang sangat dingin untuk May tetap ada di tempat 
berkumpul di mana semua orang menyambut saya dengan hangat di tempat itu dengan 
ember baja besar, peti bir yang dibalik, dan stan kayu. 

Aku duduk di tangga kedua tangga belakang. 

"...... Fujishima-san?" 

Mengangkat kepalaku perlahan karena suara seseorang, aku melihat Ayaka menjulurkan 
kepalanya keluar dari pintu belakang dapur. 

"Ah...... Kamu di sini......" Aku tidak ingin membiarkan Ayaka melihat ekspresi tertekanku, 
jadi aku mengalihkan pandanganku. 

"Fujishima-san, kamu bilang kamu akan mendapatkan kuncinya, tapi tidak kembali sama 
sekali...... Jadi kupikir kamu mungkin ada di sini." 

"...... Maafkan saya." 

Ah, aku ingat. Karena saya dikejutkan oleh isi percakapan para guru, saya langsung 
bergegas keluar dari sekolah. 

"Apa yang terjadi? Orang yang dipanggil Tetsu-san pergi dengan sangat marah." 

"....... Nah. Tidak apa-apa---" 

Bagaimana mungkin tidak terjadi apa-apa? Dan masalah ini mungkin tidak sepenuhnya 
relevan dengan Ayaka. 

Aku, yang bodoh tak berdaya, mempelajari satu hal musim dingin yang lalu dan musim 
semi ini, merajuk sendirian di sudut hanya membuang-buang waktu. 
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Alasan saya ingin menyelamatkan Klub Berkebun adalah untuk mendapatkan kembali 
musim dingin yang saya lalui bersama Ayaka. 

Tapi aku tidak bisa mengatakannya secara langsung. Apa yang harus saya katakan dulu? 
Saya akhirnya berkata setelah merenungkan untuk beberapa waktu: "...... Apakah kamu 
tahu tentang Komite Berkebun?" 

Ayaka menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu? Atau apakah ingatan itu hanya tenggelam 
dalam rawa ingatannya? 

Kalau begitu mari kita mulai dari kejadian itu. 

Dulu pernah ada Komite Berkebun yang dikelola oleh sekolah...... Setelah itu dibubarkan 
karena insiden kematian...... Dan Tetsu-senpai terlibat dalam insiden itu... Meskipun Komite 
Berkebun dihapus, tugasnya diterima sepenuhnya oleh Siswa Dewan, dan dengan demikian 
Klub Berkebun lahir. 

Klub Berkebun adalah tempat di mana Ayaka dan aku saling mendukung--- dan itu akan 
lenyap. 

Seolah-olah dia sedang mendengarkan ringkasan film yang sama sekali tidak dia minati, 
Ayaka hanya mengangguk sebagai jawaban dari waktu ke waktu. Setiap kali saya 
mengucapkan sepatah kata pun, panas sepertinya sedikit menghilang dari tubuh saya. 

"Kalau begitu kamu berencana untuk---" Ayaka menggigit bibirnya dengan ringan. 
"Pikirkan cara untuk menyelamatkan Klub Berkebun?" 

Saat aku mengangguk sebagai jawaban, ekspresi Ayaka terlihat agak sedih. 

"Karena itu adalah klub..... yang kau kelola denganku di masa lalu?" 

"Apa......?" 

Meskipun Ayaka tidak salah, kenapa dia bertanya tentang itu sekarang? 

"Apakah kamu baru saja berdebat dengan Tetsu-san hanya karena ini?" 

"Apa yang kamu maksud dengan 'hanya karena'? Ini berarti kita tidak akan punya tempat 
tinggal sekarang......" 

Tempat yang penting bagi kami, tempat di mana takdir kami dimulai. Saya benar-benar 
tidak tahu bagaimana menjelaskan ini. 

Saya tiba-tiba teringat ban lengan yang saya simpan di saku saya selama ini. Apakah itu 
akan membantu Ayaka mendapatkan kembali ingatannya jika aku menyerahkannya 
padanya? Tapi di sisi lain, aku merasa takut jika itu tidak akan berpengaruh padanya 
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setelah aku memberikan itu padanya, karena ban lengan terlalu dekat dengan Ayaka dan 
aku. 

Saat Ayaka hendak mengatakan sesuatu, kami mendengar langkah kaki datang. Sebuah 
bayangan meluas ke kakiku. Aku mengangkat kepalaku, melihat dua siluet di ujung gang. 

"Alice baru saja meneleponku, dan aku juga baru saja berbicara dengan Tetsu di telepon." 

Hiro-san berjalan cepat ke arahku dan duduk di atas ember baja besar, sementara Mayor 
berjalan ke sampingku dan meletakkan ranselnya. Setelah melirik Ayaka, dia menatapku 
lagi. 

"Ini bagus. Ada yang ingin saya sampaikan kepada Anda, Wakil Laksamana Fujishima. 
Bisakah Anda memberi tahu Alice tentang ini? 

"Ceritakan ...... tentang apa?" 

"Mengenai kasus ini, kami tidak akan membantu Alice." 

Aku menatap Mayor dengan tatapan kosong. Tidak akan membantu? 

Hiro-san melanjutkan: "Jika Anda ingin menyelidiki tentang Tetsu, kami tidak akan 
membantu." "Tetsu mengatakan bahwa dia tidak ingin ada yang menyelidiki tentang dia, 
jadi kami berencana untuk menghormati keinginannya." 

"Bahkan jika itu permintaan Alice?" 

"Itu benar. Tapi karena agak sulit untuk mengatakannya padanya...... Tolong beritahu dia 
tentang ini." 

"Apakah Tetsu-senpai lebih penting dari Alice?" 

Aku baru menyadari kebodohan pertanyaanku setelah mengatakannya. Hiro-san hanya 
tersenyum tipis. 

"Bukan itu masalahnya. Meskipun kita mungkin kehilangan klien karena ini, itu jauh lebih 
baik daripada kehilangan teman, itu saja." 

Pendamping. Itu benar, ini bukan hubungan yang bisa dijelaskan dengan kata 'teman'. 
Walaupun demikian- 

"Kenapa kalian tidak menceritakan ini pada Alice sendiri!?" 

Kata-kata dingin yang keluar dari mulutku bahkan mengejutkan diriku sendiri. Ekspresi 
Hiro-san membeku, dan Mayor yang berada di sampingku menghela nafas: "...... Itu benar. 
Maaf telah memintamu melakukan ini." 
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Saat Mayor berjalan melewatiku setelah mengambil ranselnya lagi, pintu belakang dapur 
tiba-tiba terbuka. 

"T-tolong tunggu sebentar!" 

Mayor menatap Ayaka yang baru saja keluar karena terkejut. Aku mungkin memakai 
ekspresi yang sama juga, saat Ayaka menatapku dengan alis berkerut. 

"Fujishima-san, ini terlalu berlebihan! Karena-" 

"...... Mengapa?" 

Tentu saja, saya tahu bahwa saya mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak saya katakan 
kepada Mayor dan Hiro-san. Tapi kenapa Ayaka marah? 

"Alice juga akan sedih jika mereka membicarakan hal ini langsung padanya! Dia benar-
benar hanya anak-anak, mengapa? Kenapa kau begitu kejam padanya!? Kenapa tidak kau 
katakan saja padanya!" 

Apakah dia benar-benar berpikir bahwa Alice hanyalah seorang anak kecil? Untuk apa 
Anda menyela ketika Anda jelas tidak ingat apa-apa! Aku hampir membalas dengan marah, 
tetapi kata-kata yang ingin kuucapkan membeku di mulutku. 

Terkadang saya benar-benar lupa. Tentu saja, Alice hanyalah seorang anak kecil---mungkin 
bukan hanya seorang anak kecil---tapi dia tetap seorang gadis yang lembut. Ayaka benar. 
Bagaimana itu akan membantu siapa pun jika Mayor atau Hiro-san memberi tahu Alice 
secara langsung bahwa mereka menolak untuk membantu? 

Setelah mengatakan semua itu, Ayaka mundur ke dapur dengan wajah pucat. 

"...... Ah ...... Ah, maaf! Meskipun aku sebenarnya tidak tahu apa-apa ...... " 

"Tidak masalah......" 

Aku buru-buru berdiri, menggigit bibirku dan menggenggam pahaku dengan paksa dengan 
jari-jariku. 

"Maaf, ini salahku. Maaf, Mayor." 

Saya tidak bisa melihat wajahnya, jadi saya hanya bisa melihat sepatu bot militer Mayor 
dengan kepala menunduk. 

"...... Aku akan memberitahunya." 

"Jangan seperti itu...... Kamilah yang merasa kasihan tentang ini." 
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Hiro-san menjawab dengan kepala tertunduk juga: "Maaf, memintamu melakukan sesuatu 
yang seharusnya tidak kamu lakukan." 

Saya berpikir: Ada apa dengan ini? Tidak peduli insiden serius apa yang terjadi di masa 
lalu, tawa terdengar di gang ini. 

"Itu benar, seperti yang kamu katakan, kami memilih Tetsu dan bukan Alice kali ini." 

"Apakah kalian semua sangat mempercayai Tetsu-senpai?" 

Menghadapi pertanyaanku, Mayor dan Hiro saling bertukar pandang. 

"Maksudmu--- apakah menurut kami Tetsu tidak akan menggertak seseorang sampai mati, 
kan?" Hiro-san bertanya dengan nada bertanya, sementara aku mengangguk lemah sebagai 
jawaban. 

"Ini tidak masalah sama sekali." 

Jawaban Hiro-san yang singkat tapi kuat membuat saya mengangkat kepala karena 
terkejut. 

"Kita semua adalah NEET, jadi kita hanya peduli pada saat ini. Adapun bagaimana Tetsu di 
masa lalu, itu bukan urusan kita. Saya hanya percaya bahwa Tetsu saat ini bukanlah orang 
seperti itu." 

Hiro-san menatap Mayor. 

"Bahkan jika Tetsu-san melarikan diri sekarang karena pembunuhan, aku juga akan 
menyembunyikannya dengan sekuat tenaga. Jika Tetsu-san berencana untuk membunuh 
seseorang, aku akan menghentikannya dengan sekuat tenaga sekarang. Itu sebabnya kami 
kerabat. 

Kerabat. Pendamping. 

Lalu seperti apakah Alice bagi mereka berdua? 

Tapi saya pikir itu adalah pertanyaan yang terlarang--- saya berbicara, tetapi hal-hal yang 
saya katakan adalah pemikiran lain. 

"...... Lalu, aku memilih Alice dan bukan Tetsu-senpai." 

Bukan teman, bukan rekan, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dikatakan dengan kata-kata--
- 

Alice adalah seorang detektif, sedangkan aku adalah asisten detektif. 

"Saya tahu." 
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Hiro-san mengangguk sebagai jawaban. Beberapa kesedihan terlihat di wajahnya, seperti 
bunga bakung yang belum mekar. 

"Tapi itu tidak berarti bahwa kita akan melawannya. Tolong beri tahu Alice untuk memberi 
tahu kami secara langsung jika dia ingin kami menyelidiki sesuatu selain masa lalu Tetsu-
san." 

Setelah mengatakan itu, Mayor segera berbalik dan melambai padaku, berjalan menjauh 
dari gang antara bangunan dengan Hiro-san. 

Tidak bisa dikatakan bahwa aku berdiri di sisi Alice, kan? Ketika siluet keduanya pergi, aku 
tiba-tiba berpikir--- sebenarnya Alice yang membantuku. Jika saya menarik permintaan 
saya, Alice tidak perlu terus menggali kata-kata almarhum, dan tidak perlu khawatir dia 
akan menyakiti Tetsu-senpai. 

Tetapi...... 

Aku mengangkat kepalaku, dan secara kebetulan bertemu dengan tatapan gelisah Ayaka 
saat dia memegang erat pintu belakang dapur. 

Bagi saya, ada sesuatu yang harus saya lindungi juga. Meski Ayaka sudah lama melupakan 
betapa pentingnya hal-hal itu, meski itu hanya fatamorgana yang hanya ada di hatiku. 

* 

Mulai hari berikutnya, aku akan meminta Ayaka untuk bekerja menggantikanku di 
Hanamaru Ramen saat aku sibuk dengan pekerjaanku sebagai asisten detektif. 

"Ayaka memang sepuluh ribu kali lebih berguna darimu." 

Itu sama seperti yang dipikirkan Min-san semula. Tampaknya peluang pengangguran saya 
meningkat lagi, tetapi itu tidak masalah. 

"Jika Min-san tidak keberatan menggunakanku......" 

Meskipun Ayaka agak ragu, dia tetap menerima permintaanku. 

Ayaka sepertinya juga menantikan pertemuan dengan Alice dan Min-san. Dia mungkin 
benar-benar mengingat Ramen Hanamaru jika dia terus bekerja di sana. Aku baru saja 
menyelesaikan pekerjaan untuk Klub Berkebun, memikirkan hal ini sambil melihat saat 
Ayaka pergi. 

Tapi ada banyak hal yang pada akhirnya akan hilang jika dibiarkan begitu saja, jadi saya 
tidak bisa berhenti. 

Hari itu, aku pergi ke kantor Inspeksi OSIS. 
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"Fujishima-kun? Apa kau sudah mengetahui sesuatu?" 

Kousaka-senpai tinggal sendirian di kantor Inspeksi yang gelap dan sepi, dan buku-buku 
kecil dari risalah rapat yang lalu ditumpuk di atas meja, sementara monitor pengolah kata 
model lama berkedip memilukan. Keramaian dan hiruk pikuk dari kantor yang dipisahkan 
oleh rak buku bisa terdengar, yang sangat kontras dengan suasana sepi di sini. 

"...... Apakah hanya ada satu orang di Inspeksi?" 

"Tidak terlalu. Sebenarnya ada lima orang, tapi sisanya tidak terlalu tertarik dengan 
pekerjaan itu kecuali saya." 

Itu sebabnya Kaoruko-senpai akan melakukan apa yang dia suka. 

"Itu benar, bukankah kamu bilang senpai dari Inspeksi ada di Hirasaka-gumi? Ah, Hirasaka-
gumi akan menjadi geng kaos hitam." 

"Eh? Ah, mnn. Dia Miyabe-senpai." 

"Orang itu seharusnya tahu lebih banyak tentang hal-hal ketika Komite Berkebun masih 
ada, kan?" 

Senpai mengangguk sebagai jawaban. Aku meminta Kousaka-senpai untuk 
memperkenalkanku pada Miyabe-senpai, tapi karena kasusnya cukup merepotkan, 
mungkin akan sulit untuk memberitahunya dengan jelas tentang apa yang terjadi bahkan 
jika aku tiba-tiba menemuinya. 

Setelah aku berterima kasih padanya dan hendak meninggalkan kantor Inspeksi, Kousaka-
senpai menghentikanku. 

"Apa itu?" Aku berbalik dan bertanya. 

"Erm.... Yah......" 

Senpai duduk di depan pengolah kata dan terus menggosok tangannya. 

"Maaf telah memintamu untuk menyelidiki kasus aneh seperti itu. Aku telah 
membawakanmu cukup banyak masalah demi anak-anakku." 

"A-anak-anakku?" 

"Ah, baiklah....." Kousaka-senpai menggunakan tangannya untuk berulang kali mengipasi 
pipinya yang memerah. "Maaf, itu tidak disengaja. Ada beberapa klub budaya kecil yang 
menghadapi penghapusan, dan banyak di antaranya didirikan ketika saya masih di tahun 
pertama, dan saya bertanggung jawab untuk memeriksanya, sehingga mereka merasa 
seperti anak saya sendiri." 
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Ah, jadi begitulah keadaannya. Orang ini adalah tipe yang akan menelan hal-hal yang 
menyedihkan, memikulnya sendiri juga. 

"Banyak orang salah paham bahwa Inspeksi ada hanya untuk menghapuskan klub." 

Aku dengan acuh tak acuh mengalihkan pandanganku. Sebenarnya saya juga berpikir 
demikian. 

"Pada kenyataannya, kami memang bertanggung jawab atas pekerjaan lanjutan setelah 
penghapusan klub, jadi beberapa senpai mengatakan bahwa tugas kami adalah menghapus 
klub di masa lalu. Tapi kenyataannya tidak seperti itu...... Manajemen memiliki banyak 
kekuatan, jadi kupikir melindungi klub kecil yang tidak bisa protes juga merupakan tugas 
Inspeksi." 

Aku tidak bisa menatap mata Kousaka-senpai. 

"Jadi ini sebenarnya sesuatu yang harus saya selesaikan sendiri. Maafkan saya." 

Aku buru-buru menggelengkan kepalaku. 

"Aku tidak membantu hanya karena aku menerima permintaan itu. Saya akan bermasalah 
jika Klub Berkebun menghilang juga. Senpai, tolong jangan terlalu khawatir tentang ini. 
Alice menerima permintaan untukku juga. Dia takut kemalangan akan mendarat di tempat 
yang tidak dia ketahui." 

"Gadis bernama Alice---" 

Kousaka-senpai ragu-ragu, melihat ke atas dengan alis berkerut. 

"---adalah gadis yang agak tidak biasa, kan?" 

Rasanya seolah-olah dia merenungkan beberapa waktu untuk kata yang cocok untuk 
menggambarkannya, tetapi sepertinya dia tidak dapat menemukannya. Sebenarnya kurang 
lebih seperti itu. 

"Berapa usianya? Sekitar sebelas atau dua belas? Kenapa dia bersarang di tempat seperti 
itu untuk menjadi detektif? Apakah dia benar-benar seorang NEET hikikomori? Apa yang 
orang tuanya lakukan sekarang?" 

"Ah ...... Erm ... ... Yah ......" 

Jadi senpai tidak menanyai Alice pertanyaan ini saat pertama kali dia melihatnya karena 
dia berencana untuk bertanya padaku setelah itu? Sayangnya, saya tidak punya jawaban 
untuk semua pertanyaannya. 

"Tentang masalah ini, aku bahkan tidak tahu satu pun." 
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Kousaka-san mengangkat kedua tangannya dalam pose 'banzai' karena terkejut. Itu agak 
mirip dengan Ayaka. 

"Kamu tidak tahu itu? H...... Bagaimana mungkin? Sepertinya kamu cukup dekat dengannya, 
bukankah aneh kalau kamu tidak tahu tentang itu? 

Apakah itu benar-benar aneh? Tapi ketika dia mengatakan itu, rasanya agak aneh. 
Sepertinya kita cukup dekat? Memiliki orang lain melihat kita seperti itu, rasanya agak 
rumit. Dan sebenarnya aku tidak membantu merawatnya hanya karena aku 
menyukainya..... 

"Lalu mengapa kamu terus melakukan itu untuknya? Membantu seorang gadis untuk 
menyisir rambutnya juga....." 

"Mnn--- yah ...... Karena aku asisten detektif?" 

Ups, aku juga mulai merasa ada yang tidak beres, kenapa asisten detektif harus menyisir 
rambut bosnya!? 

"Daripada mengatakan bahwa kamu adalah asistennya, bukankah kamu lebih seperti 
keluarganya?" 

"Ohhh...... Nonononono!" 

Aku tidak bisa membela diri terhadap pertanyaan Kousaka-senpai, dan aku mungkin akan 
mengatakan beberapa hal aneh jika pintu di belakangku tidak terbuka tiba-tiba. 

Sedikit ketegangan tiba-tiba muncul di wajah Kousaka-senpai. Setelah menoleh, saya 
menyadari bahwa Kaoruko-senpai sedang berdiri di luar pintu. 

"Apa yang kamu lakukan? Apakah Anda masih ada hubungannya dengan Inspeksi? 

Aku menundukkan kepalaku, tidak menjawab pertanyaan Kaoruko-senpai. Saya ingin 
keluar dari kantor secara langsung, tetapi kemudian sebuah suara datang dari belakang 
saya. 

"Fujishima-kun, tolong tunggu sebentar. Kaoruko-chan, tolong dengarkan m---" 

Kaoruko-senpai melihat Kousaka-senpai pada saat yang sama seperti diriku. Kousaka-
senpai menutupi pengolah kata, berkata dengan nada tulus: "Sebenarnya, aku meminta 
Fujishima-kun untuk menyelidiki..... insiden tentang kakakmu." 

Kaoruko-senpai yang berdiri di sampingku melebarkan matanya. 

"Kenapa ...... kamu melakukan hal seperti itu?" 
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"Karena Klub Berkebun didirikan setelah insiden itu terjadi, dan anggaran diputuskan saat 
itu, jadi entah bagaimana keduanya harus berhubungan---" 

"Sama sekali tidak perlu untuk penyelidikan!" 

Jari-jari Kaoruko-senpai terkepal kuat di lengannya yang disilangkan, dan dia berkata 
sambil menggelengkan kepalanya. 

"Jangan lakukan hal-hal tidak berguna ini, oke?" 

"Itu bukan sesuatu yang sia-sia!" 

Kousaka-senpai berjalan selangkah demi selangkah, dan aku melihat ada bahaya air mata 
tumpah dari matanya. 

"Kaoruko-chan, bukankah kamu banyak mengetahui tentang ini dari polisi waktu itu? Jika 
memungkinkan, tolong beri tahu Fujishima-kun---" 

"Keluar!" 

Kaoruko-senpai tiba-tiba menarik kerah seragamku, menyeretku ke koridor. 

"Jangan ikut campur dalam hal yang tidak berarti lagi! Rapatnya tanggal dua puluh lima, 
tolong rapikan Klub Berkebun sebelum itu!" 

Kaoruko-senpai dengan paksa mendorongku keluar dari pintu, mengunci pintu kantor 
Inspeksi dengan keras, sehingga pandanganku terhalang. Suara perselisihan yang kuat 
datang dari sisi lain pintu. 

Aku mundur ke jendela, diam-diam menunggu rasa sakit karena dorongan kuat Kaoruko-
senpai memudar. Sekarang saya mengerti, apakah ini yang mereka sebut utusan untuk 
orang mati? Dibenci tidak peduli Anda di dalam atau di luar kuburan. Berapa kali Alice 
mengulanginya, dan berapa kali dia dimarahi? 

Saya pikir Kaoruko-senpai pasti akan menolak untuk berbicara kepada saya tentang 
kakaknya. Meskipun mungkin membantu jika aku bisa mendengar sesuatu, luka yang 
tertinggal karena kepergian seseorang yang berharga mungkin tidak akan menutup. Saya 
paling mengerti ini, karena meskipun orang itu sudah kembali, rasa sakit saya belum hilang 
bahkan sampai sekarang. 

Rapat OSIS dijadwalkan pada tanggal dua puluh lima bulan ini, dan tempat di mana Ayaka 
dan aku saling mendukung akan ditutup setelah sekitar dua minggu. Aku benar-benar tidak 
tahan untuk berhenti saat ini. 
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Tepat setelah saya keluar dari pintu masuk sekolah, nada dering 'Colorado Bulldog' 
berdering. Saya menopang sepeda saya di dekat pintu sekolah, mengeluarkan ponsel saya. 

'Narumi? Jangan datang ke sini hari ini dulu, pergi ke---' 

"Ya, aku akan pergi ke Hirasaka-gumi sekarang." 

Alice terdiam sejenak, sungguh tidak biasa. 

'...... Ketekunanmu baru-baru ini agak menjijikkan, apa yang terjadi? Mungkin kau takut 
bukan hanya pekerjaanmu di toko ramen, tapi bahkan pekerjaanmu sebagai asisten 
detektif akan diambil oleh Ayaka?' 

Mengapa Anda mengatakan bahwa saya menjijikkan ......! 

"Kamu sendiri yang mengatakan bahwa kasus ini adalah kasusku sendiri, kan?" 

'Itu tidak salah. Saya merasa agak senang tentang ini. Oke, santai. Meskipun Ayaka seratus 
juta kali lebih memperhatikan detail kecil daripada kamu, dia tidak memiliki bakat untuk 
melakukan manzai, jadi dia tidak bisa memiliki pekerjaan sebagai asisten.' 

"Jadi tugas seorang asisten adalah melakukan tsukkomi dengan bos......?" 

'Tidakkah menurutmu begitu?' 

Tidak, seharusnya aku tahu itu lebih awal, kan? 

'Aku menyelidiki informasi pribadi dari empat dropout itu secara mendetail, dan 
jumlahnya cukup banyak, jadi aku mengirimkannya langsung ke kotak masuk di Hirasaka-
gumi.' 

"...... Tetsu-senpai ada di antara mereka?" 

'Tentu saja.' 

"Bisakah saya benar-benar membacanya? Itu semua adalah privasi senpai ...... " 

'Mendengar kamu mengatakan itu, apakah itu berarti kamu bisa membaca informasi selain 
Tetsu?' 

"Ehh ...... Ahh ...... Tidak juga ......" 

Itu memang privasinya. Sejujurnya, aku telah melihat informasi pribadi dari orang asing 
yang terungkap di sisi Alice, hanya saja yang terungkap adalah Tetsu-senpai secara 
kebetulan kali ini. Menyadari hal ini saat ini benar-benar sudah terlambat. 

'Selama kamu memiliki keyakinan bahwa kamu masih bisa berkumpul dan tertawa 
bersama dengan semua orang, termasuk Tetsu, setelah kasusnya selesai, maka baca saja.' 
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Ketika kasusnya selesai--- 

Bisakah hari-hari masa lalu masih kembali? 

"...... Alice, apakah kamu memiliki kepercayaan diri itu?" 

'Tentu saja. Jika tidak, saya tidak akan bisa menjadi detektif NEET. Mengetahui akan 
menunjukkan kematian, setiap file yang saya temukan melalui mesin pencari adalah tulang 
belulang saya.' 

Aku agak menyesal membicarakan topik ini dengan Alice di telepon, karena aku tidak bisa 
melihat ekspresinya. Apakah itu olok-oloknya yang biasa, atau apakah dia hanya 
menyembunyikan kesedihannya yang luar biasa dengan kata-katanya yang berbunga-
bunga? 

Sekarang--- yang mana? 

"Hei, Alice." 

'Mnn? 

"Aku benar-benar baik-baik saja. Hanya aku---" 

Saya mengalihkan telepon ke tangan saya yang lain, menghela nafas dan melanjutkan: 

"--- tidak akan pergi, dan tidak akan membencimu jika aku tahu kebenaran yang kejam. Aku 
akan selalu ada di sampingmu." 

Tiba-tiba, hanya suara kipas pendingin di komputer yang terdengar di receiver. 

Eh? Itu aneh. Apakah saya mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak saya katakan? 
Kupikir Alice merasa sedih karena teman-teman NEETnya menjaga jarak darinya karena 
dia bertekad untuk melanjutkan penyelidikan, karena itulah aku ingin menggunakan 
caraku sendiri untuk menghiburnya. 

'A-apa......' 

Aku akhirnya mendengar suara bernada tinggi Alice yang tidak biasa. 

'Apa yang kamu bicarakan tiba-tiba !?' 

Karena suaranya agak tajam, mau tidak mau aku sedikit menjauhkan gagang telepon dari 
telingaku. 

'Kenapa kamu tidak bisa menjelaskan ini? A-bagaimana dengan saya? Apa yang sedang 
Anda bicarakan? Tetap di sisiku sudah pasti, kau adalah asistenku!' 

"Erm...... Maaf. Tapi kenapa kau begitu bingung?" 
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'Aku tidak bingung! Jangan hanya berdiri di sana berbicara omong kosong, cepatlah pergi 
ke kantor! Jika Anda lebih lambat, tim mesin idiot akan merusak komputer, memakan email 
saya seperti kambing hitam!' 

Telepon ditutup dengan kasar. Aku menatap telepon diam untuk sementara, memutarnya 
di telapak tanganku. Ada apa dengan gadis itu? 

Bermasalah, saya memiringkan kepala sambil memasukkan ponsel saya kembali ke saku, 
mengendarai sepeda. 

* 

Jalan memanjang dari stasiun besar seperti vena, setelah mendaki lereng yang terhubung 
ke stasiun TV di tempat paling kiri dan belok kiri ke gang kecil, bangunan yang rusak bisa 
terlihat. Lantai tiga dan empat bangunan itu akan menjadi kantor Hirasaka-gumi. 

Sebagai saudara angkat yang menjalani upacara sake dengan pemimpin mereka Yondaime, 
saya memiliki sedikit pemahaman tentang bagaimana geng yakuza muda didirikan. 

Yondaime meninggalkan rumahnya di Kansai, tiba di Tokyo untuk beberapa waktu 
sekarang, dan dia pernah bergaul dengan pria yang mirip dengan usianya jauh sebelum dia 
mengenal Tetsu-senpai dan Hiro-san. Mereka adalah yang paling kuat di kota pada waktu 
itu---beberapa antek-antek berlevel lebih tinggi di Hirasaka-gumi memberitahuku dengan 
bersemangat, sebuah gelar memalukan yang disebut 'Empat Raja Langit' pernah 
disebarkan di antara berandalan berdarah panas. Salah satu dari dua yang tersisa adalah 
Tetsu-senpai, sedangkan yang terakhir--- dan yang terkuat dari mereka, sepertinya adalah 
pemilik toko dari toko ramen di suatu tempat, tapi aku mungkin salah tentang itu. Mengapa 
orang-orang ini suka memiliki gelar, nama, dan hal-hal seperti itu yang terkuat? 

Ngomong-ngomong, Yondaime dan temannya mengumpulkan barang-barang yang tidak 
berguna di seluruh kota dalam sekejap. Keluarga Yondaime memiliki bisnis, meskipun 
tampaknya tidak demikian dari penampilannya, dia sebenarnya adalah orang dengan 
pemikiran yang membangun; dan dia menggunakan kekerasan untuk membimbing orang 
lain juga. Dia sangat jelas tentang hal ini: Selama Anda memberikan arahan kepada 
sejumlah orang, itu mungkin memiliki efek ekonomis. 

Begitu saja, sebuah geng yang mengumpulkan kenakalan remaja lahir. Terus-menerus 
mengumpulkan NEET yang dikeluarkan dari sekolah, berkeliaran di jalan, geng itu tumbuh 
dan sekarang menjadi kekuatan yang bahkan harus diperhatikan oleh geng yakuza yang 
sebenarnya--- itulah yang mereka katakan. 

Pria lain yang pernah menjadi markas geng, yang juga merupakan teman tak terpisahkan 
Yondaime---menghilang tidak lama setelah itu. Alasannya tidak jelas, dan hanya namanya 
yang tertinggal di papan nama geng. 
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Papan nama di kotak surat lantai pertama bertuliskan 'Hirasaka'. Aku mengamati dari 
dekat lambang Hirasaka-gumi yang persis sama dengan lambang keluarga dari keluarga 
prestisius di masa lalu Jepang, 'Heishi', yang juga merupakan kupu-kupu swallowtail..... 
Alasan kenapa aku memikirkan ini adalah hanya karena lift masih belum turun. Apakah itu 
rusak lagi? 

Mau bagaimana lagi, kupikir lebih baik aku menggunakan tangga darurat saja. Ketika saya 
hendak keluar, saya bertemu dengan seorang pria berkaus hitam di jalanan. 

"Oh? Apakah ada sesuatu--- oh, bukankah itu seragam SMA M?" 

Rambutnya seperti landak, dan diputihkan dengan cara yang berlebihan, jenis yang tidak 
biasa di Hirasaka-gumi. 

"Ah? Apakah Anda akan menjadi Fujishima? 

Setelah dia tiba-tiba mengatakan itu, aku mengangguk karena terkejut. 

"Ahhh, mnn, Yukari-chan meneleponku sebelum ini. Dan kemudian Sou-san tiba-tiba 
memanggilku, aku bertanya-tanya ada apa." 

Yukari-chan--- apakah itu artinya Kousaka-senpai? Yang berarti...... 

"Erm...... Apakah kamu Miyabe-senpai yang pernah di Inspeksi?" 

Kousaka-senpai mengatakan sebelumnya bahwa meskipun dia pernah menjadi OSIS, dia 
menjadi NEET karena dia gagal masuk perguruan tinggi. Aku tidak bisa membayangkan 
seperti apa tampangnya, jadi dia terlihat seperti ini? 

"Ya ya ya! Wow, kamu sebenarnya tahun kedua di sekolah kami. Kamu bahkan bisa 
menyebut Sou-san sebagai saudara, itu luar biasa!" 

Saat menaiki tangga, aku mendengar Miyabe-senpai berbicara. Sepertinya dia baru saja 
bergabung dengan geng, dan pemahamannya tentang diriku hanya dari rumor. Karena 
itulah Kousaka-senpai mendengar ketidakbenaran itu. 

"Yukari-chan...... bagaimana dia di Inspeksi? Apakah Hayano menggertaknya? Sebelum aku 
lulus, dia hampir menyerahkan semua pekerjaan di Inspeksi kepada Yukari-chan, dia masih 
belum memikul semua tanggung jawabnya sendiri, kan?" 

"Y-yah ...... Dia tampak baik-baik saja ......" 

Karena prediksi Miyabe-senpai semuanya tepat, itu membuatku sedikit sedih. 

"Apakah begitu? Tidak apa-apa. Gadis itu adalah tipe yang akan mengkhawatirkan orang 
lain meskipun dia sendiri tidak bisa melanjutkan, dan akhirnya menyebabkan dirinya tidak 
bisa bergerak." 
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Situasi saat ini hanya di kata senpai. 

"Jadi kamu sedang menyelidiki Komite Berkebun, kan? Gadis itu benar-benar memiliki 
kehidupan kerja keras." 

Aku agak gelisah tentang sikap santai Miyabe-senpai. Setelah naik ke lantai empat, saya 
masuk ke ruangan yang agak seram. 

"Selamat pagi semuanya!" Kata senpai dengan santai. 

Ada sekitar lima atau enam pria berbaju hitam di kantor itu. Sebuah meja berada di tengah 
ruangan, sedangkan dua sofa yang ditempatkan berseberangan penuh dengan orang. Selalu 
ada begitu banyak orang yang menunggu di sini setiap kali saya di sini. Apakah karena ini 
adalah pekerjaan mereka atau mereka terlalu bebas? 

Meskipun saya melihat Pole (Tinggi dua meter) yang merupakan pengawal Yondaime, poin 
utamanya adalah bos mereka tidak ada di meja di bagian paling dalam ruangan. 

"Oh, aniki, terima kasih atas kerja kerasmu!" 

"Terima kasih atas kerja kerasmu!" 

Sepenuhnya mengabaikan salam Miyabe-senpai, mereka berdiri dan membungkuk padaku. 
Bisakah kamu berhenti melakukan itu? Melakukan itu setiap saat...... Miyabe-senpai 
menunjukkan ekspresi yang agak terkejut, dan dia tampak seolah-olah bekal yang 
dibawanya tiba-tiba berubah menjadi ular berbisa. 

"Y-yah......" 

Aku tidak tahu harus berkata apa, jadi aku hanya bisa mengalihkan pandanganku dari 
Miyabe-senpai ke Pole. 

"Apakah Yondaime ada di sini hari ini?" 

"Sou-san sedang keluar sekarang." 

"Ah, itu benar, aniki, komputer terus berbunyi sekarang, jadi aku menggunakan cara yang 
kau ajarkan padaku, menekan saklar daya enam belas kali, menyuruhnya diam!" 

Aku tidak memberitahumu itu! Sudah kubilang jangan menyentuh sakelar daya saat 
komputer sedang berjalan! Itu mungkin email yang dikirim Alice ke sini, apakah isinya 
masih lengkap......? 

Saya diundang ke ruang kerja di samping meja. 
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Ruangan itu digunakan sebagai kamar kecil dan toko, jadi penuh debu; rasanya kotak 
kardus bertambah setiap kali saya datang ke sini. Aku ingin merapikan tempat ini untuk 
mereka, tapi bagaimanapun juga aku bukan anggota geng. 

Komputer Hirasaka-gumi diletakkan di atas meja kecil di samping tempat tidur. Untung 
email Alice masih baik-baik saja. Saya buru-buru mencetak file yang dilampirkan ke email. 
Terlepas dari informasi Tetsu-senpai, saya menelusuri konten lainnya. Bahkan tidak satu 
pun dari mereka yang masih tinggal di rumah lama mereka, jadi tidak ada alamat untuk 
diperiksa. Alice menambahkan informasi bahwa dia meminta Yondaime untuk membantu 
penyelidikan juga. 

"Ohh, aniki, siapa orang-orang yang ada di daftar ini? Orang-orang yang akan kita pukul 
selanjutnya?" 

"Uwaa! Tolong jangan lihat isinya!" 

Saya buru-buru mengambil informasi dari tangan Pole. 

"....... Sangat menyesal!" 

Tubuh besar Pole tampak menyusut dalam depresi. Setelah memperbarui perangkat lunak 
yang belum diperbarui, saya juga memeriksa email lainnya. 

"Fujishima, jadi kamu yang menangani komputer kami?" Miyabe-senpai menatapku dari 
belakang. 

"Oi, Miyabe! Jangan langsung panggil nama aniki!" "Aniki adalah saudara laki-laki Sou-san, 
lho!" 

"Eh? Ah, benar ...... Maaf. 

"E-erm...... Tidak apa-apa, sungguh, jadi jangan pedulikan itu." 

Sebenarnya aku ingin mendengarkan penjelasan Miyabe-senpai sebelumnya, tapi Pole 
tetap berada di ruang belajar karena suatu alasan, jadi aku tidak bisa berkata apa-apa. 

"Kudengar kau dua tahun lebih muda dari Tetsu-senpai?" 

"Itu benar, jadi aku mungkin empat tahun lebih tua darimu, Fujishima." 

"Oi, Miyabe! Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak menjawab sesukamu? 
Aniki, maaf untuk ini, ini semua salah kami." 

Pole, bisakah kamu berhenti menyela? 

"Kejadian itu mungkin terjadi di musim dingin, kan?" 
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"Ini di bulan Desember...... Ah, itu terjadi di bulan Desember, sekitar empat tahun yang 
lalu." Miyabe-senpai berkata dengan sopan kepada Pole. 

"Aniki, dia bilang itu Desember empat tahun lalu." Kutub mengulangi kepada saya. 

"Apakah kamu di sekolah saat kejadian itu terjadi, Miyabe-senpai? Aku dengar itu terjadi 
sekitar pukul lima sepulang sekolah." 

"Tidak, aku sudah pulang." Senpai berkata pada Pole lagi. 

Pole: "Dia bilang dia sudah pulang, aniki." 

"Kalau begitu...... itu artinya, kamu tidak tahu apa-apa tentang kejadian itu, kan?" 

"Aku pernah mendengarnya dari orang lain, jadi aku tahu sedikit tentangnya." 

"Dia bilang dia tahu sedikit, aniki." 

Silahkan! Pole, bisakah kamu diam? 

Diganggu oleh serangan kehormatan yang membingungkan, saya masih berhasil 
mendapatkan beberapa informasi, kejadiannya akan ...... pada hari Rabu bersalju sebelum 
liburan musim dingin, sekitar jam setengah lima sore. Hayano Tomohiko ditemukan 
pingsan di samping dinding tidak jauh dari bagian kanan pintu masuk SMA M, dan ada 
tanda-tanda darah di sekitarnya. Meski korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk 
dirawat, namun tetap meninggal malam itu karena serangan jantung mendadak. 

Yang menemukan ada yang tidak beres adalah beberapa berandalan yang sering 
berkumpul di Komite Berkebun, dan salah satunya adalah Ichinomiya Tetsuo yang tidak 
tergabung dalam Komite Berkebun. Menurut kesaksian mereka, mereka dipimpin oleh 
Ichinomiya Tetsuo yang merupakan orang pertama yang menemukan korban, memaksa 
Hayano Tomohiko yang sakit untuk joging di suatu tempat untuk membeli sesuatu dengan 
tubuh bagian atas telanjang, menggunakan alasan 'melatih tubuhnya' untuk berulang kali 
menggertak korban dalam banyak hal. 

Ketika Miyabe-senpai berkata sampai bagian ini, Pole mencengkeram kerah senpai lebih 
cepat dariku. 

"Bagaimana Tetsu-ojiki melakukan hal seperti itu!?" 

Ujung kaki Miyabe-senpai terangkat sekitar dua sentimeter dari lantai. Melihat senpai 
tercekik karena lehernya dicekik, kakinya mengayun tanpa henti, aku buru-buru maju 
untuk menghentikannya. 

"T-tolong jangan lakukan itu!" 

Pole mengoceh kesal sambil dengan enggan melempar Miyabe-senpai ke tempat tidur. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Ta-tapi...... Tetsu-senpai sendiri yang mengatakannya......" 

Miyabe-senpai menjelaskan sambil batuk. 

Itu benar. Aku tenggelam dalam keputusasaan, duduk di kursi sekali lagi. Tetsu-senpai 
mengakuinya sendiri...... 

Tapi---kenapa dia tidak ingin ada orang yang menyelidikinya? 

"Namun, dia tidak ditangkap oleh polisi." 

Bahkan polisi tidak dapat membuktikan bahwa dia melakukan sesuatu. Meski begitu, siswa 
yang diisukan menganiaya siswa lain putus sekolah; sementara Komite Berkebun 
menghadapi penghapusan. 

Jika ada rahasia lain yang Tetsu-senpai tidak ingin orang tahu, itu mungkin--- 

Mungkin dia benar-benar melakukan kejahatan? Bagaimana mungkin? Atau mungkin dia 
tidak mati karena penganiayaan, tapi ada alasan lain yang menyebabkan kematian Hayano 
Tomohiko, dan dia melakukan itu hanya untuk menyembunyikan kebenaran? 

Aku menutup mulutku dengan tanganku, menelan imajinasi yang mengerikan itu. Tidak 
ada gunanya bahkan jika saya membayangkan hal-hal semacam ini sekarang. Selain itu, ada 
beberapa hal mencurigakan yang harus kami bersihkan sekarang. 

Aku memikirkan sesuatu untuk mengusir Pole dari ruang kerja, lalu mulai bertanya lagi. 

"Dan kemudian...... Klub Berkebun didirikan karena suatu alasan, kan?" 

Miyabe-senpai mengangguk sambil menjawab: 

"Saya masih seorang Inspektur pemula saat itu, jadi saya tidak jelas bagaimana Manajemen 
menangani masalah ini. Namun, uang yang awalnya diberikan oleh sekolah kemudian 
diberikan oleh OSIS, dan klub baru yang sepenuhnya mewarisi pekerjaan Komite Berkebun 
didirikan. Saya pikir itu sedikit banyak mempengaruhi anggaran klub lain, jadi mungkin 
ada pengaruhnya saat itu. Orang yang membicarakan hal-hal dengan orang-orang di ruang 
staf mungkin akan menjadi atasan di OSIS, kan?" 

"Apakah ini mungkin?" 

"Mereka telah berhasil. Itu tidak bisa membantu. Aku bertanya kepada senpaiku di Inspeksi 
tentang pertanyaan yang sama juga. Sebenarnya hanya saja para guru ingin mendapat 
penjelasan untuk orang luar, dan akan lebih sulit lagi untuk membersihkan petak bunga 
atau rumah kaca. Jadi jika ada permintaan dari OSIS, mengatakan bahwa mereka ingin 
membuka klub baru untuk menangani pekerjaan itu, mereka tidak bisa mengatakan tidak. 
Karena para siswa yang menyebabkan masalah itu meninggalkan sekolah." 
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Apapun yang terjadi, ini mungkin dilakukan oleh seorang pemimpin yang sangat 
termotivasi di OSIS. 

"...... Ngomong-ngomong, mungkinkah itu dilakukan oleh pemimpin Inspeksi?" 

Saya pikir saya meminta terlalu banyak. 

"Ah---itu mungkin juga, sepertinya dia agak bersahabat dengan para berandalan di Komite 
Berkebun. Saya mendengar bahwa dia adalah salah satu anggota perintis ketika Klub 
Berkebun pertama kali didirikan. Aku ingat dia suka menyusahkan para guru...... Tapi dia 
meninggalkan sekolah pada akhirnya. Aku ingin tahu apa yang dia lakukan sekarang ...... 
Sepertinya dia tidak kuliah atau semacamnya. 

Anggota perintis Klub Berkebun? 

Itu berarti--- hampir dipastikan bahwa orang ini yang melakukannya? 

"T-orang itu adalah?" 

"Eh? Ahh, hmm...... Sepertinya Minagawa-san...... Nama lengkapnya mungkin Minagawa 
Kengo. Tapi aku tidak yakin bagaimana cara menghubunginya." 

"Ah, tidak apa-apa. Aku hanya butuh nama." Saya akan menyerahkan sisanya kepada Alice. 

 

Aku bergegas keluar kantor setelah berterima kasih kepada senpai, dan kebetulan bertemu 
dengan Yondaime yang sedang berjalan ke atas. Seorang pengawal yang terlihat seperti 
tembok berdiri di belakangnya--- Rocky. 

"Aniki, terima kasih atas kerja kerasmu!" 

"Kamu sudah selesai dengan Miyabe?" 

"Ah, y-ya! Terima kasih banyak." 

"Sepertinya kamu berlari ke sana kemari baru-baru ini." 

"Sebagai NEET, aniki sangat serius." Rocky menambahkan. Aku memberitahumu bahwa 
aku bukan NEET ...... 

"Yah, sebenarnya aku tidak benar-benar melakukan sesuatu yang penting." 

"Aku tahu itu, aku tidak memujimu, dan apa yang kamu lakukan biasanya sia-sia, bukan 
begitu? Berlari kesana kemari dengan semangat, dan merasa puas karenanya. Seorang idiot 
klasik yang suka membuang-buang waktu." 
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Saya merasa agak kesal karena kata-katanya, tetapi saya tidak bisa membantahnya karena 
apa yang dia katakan adalah kebenaran. 

"Miyabe tidak hadir saat itu, kenapa kamu di sini hanya untuk mendengarkan dia? 
Mengapa kamu tidak pergi dan bertanya pada Tetsu saja?" 

"Tapi, kalau begitu---" 

Mengapa dia mengatakan hal-hal seperti itu? Yondaime mengetahui hal ini, Tetsu-senpai 
berkata bahwa dia tidak akan mengatakan apapun. 

"Itu adalah pemikiran Tetsu sendiri, kan? Apa hubungannya dengan Anda? Jika ada 
kebutuhan---" 

Yondaime melangkah mendekatiku, menekan jarinya dengan kuat di dadaku. Rasanya 
seperti pilar es yang tajam. 
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"---kamu harus bertanya padanya bahkan jika kamu harus memukulnya untuk itu." 

Aku tidak bisa menjawabnya. Alasan Yondaime bisa mengatakan hal seperti itu adalah 
karena dia sekuat Tetsu-senpai. Tapi aku tidak memiliki kekuatan itu. 

"Siapa bilang kamu harus menang melawannya dalam pertarungan? Saya mengatakan 
bahwa Anda hanya perlu memberinya pukulan. 

"...... Apakah ada bedanya?" 

"Jika kamu tidak bisa membedakannya, itu berarti kamu idiot. Berlari saja seperti orang 
idiot kalau begitu!" 

"Saya pikir lebih baik jika saya tetap seperti itu. Erm...... Bisakah kamu menemukan orang 
putus sekolah selain Tetsu-senpai? Hampir semuanya meninggalkan rumah sekarang, jadi 
kami tidak tahu di mana mereka berada. Daftar nama ada di komputer." 

"Saya akan mencoba." 

"Maaf sudah merepotkanmu." 

Saat aku akan berjalan menuruni tangga: 

"Oi, anak Klub Berkebun! Tunggu sebentar." 

Setelah mendorong Rocky ke dalam kantor, dia melemparkan sesuatu kepada saya, dan 
saya baru menyadari bahwa itu adalah kain segitiga ketika saya memegangnya. Saya lupa 
kapan, tapi ada beberapa sulaman yang mirip dengan yang ada di Ayaka. Aku bingung, 
melihat kain yang mungkin dijahit oleh Yondaime sendiri, dan menatapnya lagi. 

"Itu untukmu, ingatlah untuk mengikatnya di kepalamu. Itu akan menyembuhkan penyakit 
idiotmu." 

"Terima kasih banyak untuk itu!" 

Apakah dia benar-benar menghabiskan malam menyelesaikan itu sehingga dia bisa 
mengolok-olok saya? Saya sangat terharu karena ini... 

* 

Sudah hampir waktunya toko ramen buka saat saya tiba. Siluet Min-san bisa dilihat di sisi 
lain dari pintu geser besi yang setengah terbuka. Dia sedang menyeka konter dengan 
kuncir kuda bergoyang-goyang. 

"Ah, di saat yang tepat. Ayaka mungkin masih di Alice's, jadi pergi dan katakan padanya 
bahwa sudah hampir waktunya untuk membuka toko. Pelanggan meningkat akhir-akhir 
ini, jadi agak melelahkan melakukan ini sendirian!" 
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Min-san mengatakan itu, bahkan tidak melirikku. 

"Oke---" Eh? Tunggu sebentar! "Erm ...... Bukankah aku seharusnya menjadi karyawan 
juga?" 

"Hah? Kamu siapa? Toko kami tidak pernah mempekerjakan karyawan laki-laki sebelum 
ini." 

Saya hampir menangis. Meskipun aku tahu itu wajar jika aku dipecat karena kinerjaku 
baru-baru ini..... 

"Kamu juga terlihat sangat sibuk! Jika Ayaka kembali, bukankah itu akan membantumu 
juga?" 

"I-itu benar......" 

"Jadi kamu dipecat. Terima kasih atas kerja kerasmu!" 

"Tidak bisakah kamu mengatakan ini dengan cara lain !?" 

"Jauhkan dari wilayahku." 

"Itu bahkan lebih kejam!" 

Aku menaiki tangga belakang sambil ditertawakan oleh Min-san. Ketika saya memasuki 
Agensi Detektif NEET, Ayaka dan Alice sedang duduk di tempat tidur. Melihat Alice duduk 
dengan patuh di paha Ayaka, disisir, perasaan nostalgia melonjak dari lubuk hatiku. 

Berkat Alice dan Min-san, Ayaka bisa datang sendiri sekarang. 

Kemudian, saya berharap sekolah dan Klub Berkebun dapat mengembalikan ingatannya 
tentang saya. 

"Min-san memintaku untuk memberitahumu bahwa sudah waktunya untuk membuka 
toko." 

"Ah, benar, maaf. Ini akan segera dilakukan." 

Ayaka dengan lembut menyisir rambut halus Alice, kondisioner dan apa yang tidak 
tersebar di tempat tidur. 

"Itu semua salah Ayaka, membuatku mandi dua hari sekali. Ini benar-benar merepotkan." 

Kata Alice sambil cemberut. 

"Alice, kamu harus merawat kulit dan rambutmu karena mereka sangat cantik." 

"Bahkan jika aku merawat mereka, siapa yang akan merasa senang karena ini?" 
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"Semua orang akan merasa bahagia. Benar, Fujishima-san?" 

"Eh? Hah? Ah, ya!" 

Bisakah kamu tidak tiba-tiba fokus padaku? 

"Narumi, jangan hanya berdiri di sana dan mendiskusikan topik yang tidak berarti. Dr. 
Pepper dan laporannya! Percepat!" 

Baiklah baiklah. Aku mengeluarkan sekaleng dari lemari es, menyerahkan catatan dengan 
berita dari Miyabe-senpai kepada Alice. Masih ada beberapa hal yang saya tidak bisa 
mengerti hanya dengan melihat informasinya. Meskipun aku ingin membereskan isinya 
terlebih dahulu, pada akhirnya aku tetap memilih untuk memberi tahu Alice tentang 
semuanya terlebih dahulu. 

"...... Mnn, aku mengerti." 

Alice mengembalikan catatan itu kepadaku setelah mendengarkan penjelasanku. 

"Apakah kamu tidak membutuhkannya?" 

"Bukankah informasi pribadi Tetsu tercetak di sisi lain kertas? Ingatlah untuk tidak 
menggunakan hal-hal ini untuk mencatat setelah ini." 

Ups. 

"Jadi kamu masih belum melihat isinya?" 

"...... Ya." 

Aku masih merasa tidak bisa melihat privasi Tetsu-senpai. 

"Itu tidak terlalu penting. Meskipun benar bahwa Anda kadang-kadang dapat melihat apa 
yang saya lewatkan, tetapi dari arti kata-kata, itu adalah aset visual fisik. Di lautan 
pengetahuan dan informasi, kamu hanyalah ikan bodoh yang bahkan tidak bisa melihat 
ekormu sendiri." 

"Maaf......" 

"Kau bilang Inspektur Kepala mungkin terlibat dalam hal ini....kan?" 

Saat aku mengangguk sebagai jawaban, Alice mengerutkan alisnya. 

"Saya ingat bahwa saya pernah melihat nama Inspektur Kepala sebelum ini." 

Alice ingat orang ini? Apakah itu karena Tetsu-senpai mengatakan itu padanya? Saat Ayaka 
masih menyisir rambut Alice, Alice menarik meja yang dapat dipindahkan di dekat meja 
komputernya ke sisinya, lalu mengetik di komputer untuk memunculkan jendela mesin 
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pencari di salah satu monitornya. Suara mengetik yang seperti senapan mesin terdengar di 
ruangan itu. 

"Menurut buku pegangan siswa di sekolahmu, membuka klub baru harus lulus ujian 
Inspektur. Adapun proses pembukaan Klub Berkebun yang kasar dan membingungkan, 
keterlibatan Kepala Inspektur sangat mungkin terjadi. Sepertinya dia sedang melihat klub 
yang sudah dia putuskan untuk dibuka. Jika ini terjadi saat ini, itu akan menjadi lelucon 
besar." 

"Kasar dan membingungkan?" 

Ayaka yang berada di belakang Alice berhenti menyisir, dan wajahnya menunduk. 
Meskipun dia tidak benar-benar mengerti apa yang kami diskusikan, Ayaka agak sensitif 
dengan kata-kata Klub Berkebun yang terus muncul dalam percakapan, jadi dia tidak bisa 
mengabaikannya begitu saja. 

"Klub tempat kamu dan Narumi berada diselimuti misteri." Alice menggunakan bagian 
belakang kepalanya untuk membentur dada Ayaka sambil berkata: "Apakah kamu ingat 
senpai tahun ketiga ketika kamu pertama kali bergabung dengan Klub Berkebun di tahun 
pertama? Apakah Anda mendengar sesuatu darinya? Pasti ada beberapa siswa yang 
bergabung dengan klub pada saat yang sama dengan Inspektur Kepala, kan?" 

Diberi banyak pertanyaan, Ayaka menatap Alice dan menggelengkan kepalanya setelah 
menutup matanya terlihat agak sedih. Bahkan jika dia mendengar sesuatu--- dia mungkin 
tidak mengingatnya. 

"Apakah begitu? Tidak apa-apa." Alice terus menggedor keyboard, memasang ekspresi 
tidak peduli di wajahnya. "Tidak peduli apa, pihak pertama harus paling mengerti, jadi 
tidak mungkin itu tidak terhubung." 

"Apakah itu berarti dia juga tahu tentang Tetsu-senpai? Kita bisa menanyakannya selama 
kita menemukannya......" 

"Pada dasarnya, ini seperti--- ahhh, tidak......" 

Suara mengetik tiba-tiba terhenti. 

Alice menatap layar komputer dengan lemah. 

"...... Apakah ada yang salah?" 

"Sepertinya kita sudah terlambat, kita tidak bisa mempertanyakan Minagawa Kengo 
tentang ini sekarang." 

"Mengapa?" 
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Aku mendekati bagian belakang tempat tidur, melihat ke monitor yang Alice lihat. Cukup 
banyak jendela di layar, dan salah satunya memiliki foto seorang pria dengan mata kecil, 
rahang persegi, dan wajah pucat berusia sekitar dua puluh tahun, dan informasi 
tentangnya. 

"Dia meninggal. Lelucon yang luar biasa. 

Kata-kata Alice memukul kepala Ayaka. 

Di antara kata-kata di salah satu jendela, dua kata begitu jelas bagiku seolah-olah muncul 
dari layar. Napas tersedak melonjak dari kedalaman tenggorokanku. 

"Perbaikan Malaikat." 

Sayap merah malaikat yang memecah musim dingin kami, obat yang sangat kuat. 

Mengapa? Mengapa? Mengapa nama ini ada di sini? 

Sejak kelompok yang membuat dan mengedarkan narkoba ditutup, jumlah orang yang 
meninggal karena narkoba melonjak. Rupanya, mereka melukai diri sendiri karena 
penarikan obat tersebut. Sudah ada tiga puluh orang di kota ini saja. Nama mereka tidak 
ada dalam buku catatan Tuhan, jadi orang-orang yang berduka itu berusaha 
menambahkannya dengan darah mereka sendiri. Sebagian besar dari orang-orang itu tidak 
melanjutkan sekolah atau bekerja, hanyut tanpa arti di kota malam--- NEET. 

Nama Minagawa Kengo ada di antara mereka. 

"Ayaka, aduh! Itu menyakitkan!" 

Alice tiba-tiba berteriak. Aku berbalik, melihat Ayaka pucat dengan matanya terpaku pada 
layar, memeluk Alice dengan erat sampai punggung tangannya memutih. 

"Ah, tidak, tidak ....... Tidaaaak.......!" 

Suara mengerikan dipancarkan dari mulut Ayaka yang setengah terbuka, matanya yang 
telah kehilangan pancarannya menatap kata-kata 'Angel Fix' yang baru saja menarik 
perhatianku. Aku menerkam Ayaka, mengguncang bahunya dengan panik, mencoba 
menariknya menjauh dari Alice. 

"Ayaka, tenanglah! Harap tenang!" 

"T ...... Tidak! Tida---!" 

Jeritan memilukan bergema di ruangan yang dingin. Ayaka membenamkan wajahnya di 
rambut Alice, punggungnya bergetar berulang kali. Kekuatannya sangat besar hingga aku 
hampir bisa mendengar suara tulang Alice patah. Aku mencoba menjulurkan lenganku di 
antara mereka berdua, tetapi dengan kasar didorong ke bawah tempat tidur. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Tidak! T-tidak! D-jangan datang ke sini! TIDAK! Ah ...... Ahh ......!" 

Ayaka akhirnya melepaskan Alice, tapi dia meringkuk di tempat tidur, mulai menggaruk 
seprai dan lengannya sendiri. Alice terbatuk sambil berkata: "Narumi, bungkus dia di 
karpet agar tangannya tidak bisa bergerak!" 

Karena membeku, aku melompat dan dengan paksa membungkus tangan Ayaka dengan 
karpet. 

"Tuan, maaf, tapi ini darurat. Bisakah Anda segera datang ke sini? 

Aku mendengar suara serak Alice di telepon, melihat ke arah Ayaka yang bibirnya bergetar 
tanpa henti, warna memudar dari wajahnya. Itu seperti memar yang seperti pakaian 
perang penduduk asli yang muncul di pagi musim dingin yang lalu muncul lagi di bawah 
matanya--- kantong hitam kemerahan di bawah matanya. Punggungku bergetar seolah-
olah akan patah, tapi itu sebenarnya halusinasi. Membuka mataku setelah menutupnya 
sebentar, aku melihat wajah Ayaka pucat pasi. Dia melebarkan matanya sambil menatapku. 
Mungkin dia berhalusinasi, melihatku setelah meminum Angel Fix, tanda-tanda yang 
mengerikan---aku melihat tatapannya membeku karena teror. 

Aku bahkan tidak tahu siapa yang harus dikutuk sekarang. 

Ayaka masih menyimpan beberapa ingatan. Tidak ada yang hilang, hanya saja benang yang 
mengikatnya terpotong, dan terkubur dalam-dalam di rawa kenangan. 

Tapi mereka telah terhubung sekarang dengan cara ini. 

Aku menangkap tangan Ayaka dengan paksa di atas karpet. Jika saya tidak melakukan itu, 
saya khawatir saya akan mendapat masalah juga. Aku bahkan tidak bisa membedakan 
apakah rintihan yang bergema di ruangan itu milikku atau milik Ayaka. Berdiri di bawah 
ventilasi udara AC, aku menunggu sambil menggigit bibir dengan paksa. 

Tiba-tiba, aku merasakan seseorang di sampingku. Jika bukan karena aliran panas, saya 
mungkin telah memeluk kepala saya sendiri, ambruk di tempat tidur dengan mata tertutup. 

Setelah mengangkat kepalaku, aku melihat Alice berdiri di sampingku, memegang erat 
lengan bajuku, menatap wajah Ayaka dengan matanya yang gelap seperti laut dalam. 
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Volume 3 Chapter 3 

Bab 3 
Sulit dipercaya bahwa akan ada hari di mana saya merasa tertekan untuk pergi ke 
Hanamaru Ramen. 

Itu karena kedai ramen saat ini tidak memiliki kehangatan seperti biasanya. Setelah 
mengucapkan kata-kata itu, Tetsu-senpai mungkin tidak akan pergi ke sana untuk 
beberapa waktu sekarang. Mayor dan Hiro-san mungkin merasa canggung, jadi mereka 
tidak pergi. Ditambah dengan ekspresi tegas Min-san ketika dia diminta oleh Alice untuk 
menjaga Ayaka kemarin, aku tidak ingin pergi hanya dengan memikirkan itu. 

Tapi masih ada alasan mengapa saya harus pergi ke sana. 

"Apakah kamu benar-benar harus pergi?" 

Sayuri-sensei duduk di kursi guru di rumah kaca, wajahnya terlihat kesepian. Kursi di 
sampingku juga kosong karena ketidakhadiran Ayaka. Itu berarti kelas tambahan akan 
berakhir pada hari ketika aku pergi. 

"Awalnya aku berencana untuk mengajarimu semua tata bahasa Inggris dari semester 
ketiga juga, sayang sekali......" 

Bisakah Anda tidak mengucapkan kata-kata menakutkan seperti itu dengan tatapan yang 
begitu memilukan? Sayuri-sensei yang belum menikah sering dikatakan janda, karena 
kedewasaannya yang unik, tapi dia sebenarnya lebih seperti seorang mahasiswa yang lugu 
sampai sekarang. Saya tahu bahwa Anda khawatir tentang nilai saya, tapi ...... 

"Kalau begitu aku akan memberimu banyak pekerjaan rumah!" Setelah mengatakan itu, dia 
segera menempelkan catatan di sakuku lagi. 

"Apakah aku benar-benar harus memakai ini?" 

"Ya." Sayuri-sensei tersenyum sambil mengeluarkan penjepit pakaian. Aku masih punya 
banyak tempat untuk dikunjungi...... 

Saya perlahan-lahan mengendarai sepeda saya, melewati jalan, melewati kantor polisi, 
deretan rumah kosong gelandangan diatur di sebelah kiri saya. Saya berkendara di 
sepanjang jalan baja menuju sebuah gang yang dikelilingi oleh blok-blok bangunan pendek. 
Aku mulai merasa tertekan saat samar-samar melihat portiere Ramen Hanamaru, dan 
kakiku yang mengayuh pun mulai terasa berat juga. 

Setidaknya biarkan ada seseorang yang menunggu di belakang pintu belakang dapur--- 
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"Menilai dari kepribadian Mayor, itu pasti gertakan. Menunjukkan! Dua pasang!" 

"Sayang sekali, milikku tiga kartu. Tetsu-san, kamu terlalu naif." 

"Ahhh, kenapa kamu tidak berubah meskipun kamu punya tiga kartu !?" 

"Karena Hiro-san dan Tetsu-san baru saja mengganti kartu, itu adalah taktik dasar." 

"Mayor, maaf karena mengatakan ini saat kamu dengan senang hati menjelaskan, tapi 
milikku langsung memerah." 

"Mengapa......!?" 

"Kenapa kalimatku! Kenapa kalian bertiga ada di sini!?" 

Aku tidak bisa membantu tetapi mengatakan. Tetsu-senpai, Mayor dan Hiro-san yang 
sedang mengelilingi stan kayu bermain poker berbalik dan melihat ke arahku pada saat 
yang bersamaan. 

"Jadi itu hanya Narumi. Jangan bicara padaku sekarang, aku baru saja kehilangan dua puluh 
ribu yen!" 

"Wakil Laksamana Fujishima, tolong berdiri di belakang Hiro-san yang sangat beruntung 
dan beri saya tanda kartunya dengan semaphore." 

"Aku sudah mengajak gadis-gadis itu keluar, mentraktir mereka daging panggang. Apakah 
kamu juga pergi, Narumi-kun?" 

Mendengar Hiro-san mengatakan demikian, Tetsu-senpai dan Major bertingkah seperti raja 
kong dan gorila, berulang kali memukul dada mereka. Aku benar-benar tidak tahu harus 
berkata apa, jadi aku hanya bisa berjongkok di balik pintu belakang dapur. 

Ada apa dengan orang-orang ini? Mereka sama seperti biasanya. 

Tepat pada saat itu, pintu di belakangku tiba-tiba terbuka. Aku langsung jatuh ke tanah 
setelah dipukul. 

"Oi, Narumi. Abaikan saja tungau (dani) komunitas ini, cepat dan bantu di toko! Bukankah 
Ayaka mengambil cuti sakit hari ini?" 

Min-san menatapku dengan ekspresi dingin. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu 
baru saja memecatku kemarin !? 

"Oi, kami disebut tungau." 

"Tapi sepertinya kita bukan kutu di masyarakat." 

"Mungkin tungau terdengar lebih keren?" 
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Akhirnya, ketiganya mulai menyanyikan lagu rakyat Irlandia 'Danny(dani) Boy' secara 
bersamaan. 

"...... Kenapa mereka bertiga ada di sini?" 

Tanyaku pada Min-san sambil melepas blazerku, memakai celemek. 

"Kenapa kau menanyakan itu......?" 

Min-san memiringkan kepalanya sambil mengaduk makanan di panci besarnya, dan 
sepertinya ekspresinya berkata: apa yang orang ini bicarakan? 

"Min-san, kamu juga tahu, kan? Tetsu-senpai menolak permintaan Alice, sementara Major 
dan Hiro-san tidak akan membantu dalam kasus ini---" 

"Itu dua hal yang berbeda, bukan? Mereka tidak berhubungan sama sekali." 

"Apa artinya? Tidak berhubungan......?" Tapi sungguh, sepertinya mereka tidak 
berhubungan. Bahkan jika mereka tidak membantu Alice dalam penyelidikan, mereka tidak 
perlu menjauh dari Hanamaru Ramen. Tapi ini masih...... 

"...... Aku tidak bisa memisahkan mereka dengan baik." 

"Apakah begitu? Tetsu dan Hiro juga baru saja pergi menemui Alice. Saya mendengar 
bahwa mereka mendapat hadiah dari bermain pachinko, dan ada boneka yang disukai 
Alice." 

Aku bahkan berpikir kata 'sehat' seperti hadiah pachinko tidak bisa dikaitkan dengan 
Tetsu-senpai. Jadi bukan itu saja, mereka bahkan pergi menemui Alice? Apa yang mereka 
pikirkan......? 

"Kaulah yang terlalu banyak berpikir." Setelah mengatakan itu, Min-san melempar kubis 
padaku. Saya menangkap kubis dan mencucinya, memotongnya sambil bergumam: 
"Apakah begitu? Alice pasti sangat keberatan, kan?" 

"Tentang apa yang kamu pikirkan, dia tidak terlalu keberatan tentang itu." 

Rahangku menganga, dan aku menatap kosong ke sisi wajah Min-san. 

"Hal yang dia khawatirkan adalah bahwa Tetsu mungkin akan ditangkap karena 
penyelidikannya... hal-hal yang tidak berarti seperti itu. Dia tidak peduli apakah mereka 
membantunya atau tidak. Ini juga satu-satunya manfaat dari tungau komunitas itu. 

Min-san yang sedang melihat potnya tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tersenyum 
padaku. 
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"Dia hanya mengkhawatirkan orang lain. Jika dia adalah orang yang hanya 
mengkhawatirkan dirinya sendiri, dia tidak akan tinggal di tempat pembuangan sampah 
seperti dulu." 

Saya memegang pisau dapur, tidak bergerak. 

Jadi itu sebabnya. Min-san benar. 

Alasan mengapa beberapa NEET yang hidupnya menghadapi keputusasaan bisa bersenang-
senang bersama mungkin karena ada seseorang di sisi mereka yang mengkhawatirkan 
masa depan mereka--- meskipun mereka terlihat seolah-olah tidak peduli. 

Tentu saja, banyak NEET juga tidak seberuntung itu. Ketika orang-orang itu sendirian di 
malam yang dingin, mereka mungkin menggenggam tangan 'malaikat merah' yang tanpa 
ampun. 

Minagawa Kengo mungkin salah satunya. 

Putus sekolah di tengah SMA, hanyut ke sudut gelap kota, tubuh dan pikiran jatuh ke jalan 
aspal--- Dan kemudian mereka bertemu dengan 'malaikat'. 

Saya pernah mengalami sebagian kecil dari apa yang bisa dihasilkan obat itu. Satu-satunya 
kata yang bisa mengungkapkan perasaan--- meskipun aku benar-benar merasa itu sangat 
bodoh, hanya ada satu kata yang bisa menggambarkannya...... yaitu 'cinta'. 

Rasanya seolah-olah seluruh dunia mencintai diri sendiri, membayangkan bahwa seluruh 
dunia akan menerima diri sendiri. 

Saya pikir tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat hidup tanpa memiliki fantasi ini. 
Karena itu, banyak orang yang bunuh diri ketika suplai cinta dengan 'fix' terhenti ketika 
bunga yang ditanam Ayaka menghilang dan Hakamizaka mati. Seseorang yang mencoba 
obat tersebut akan mengetahui seluruh kebenaran pada saat dia bangun. 

Seluruh dunia tidak mencintainya sama sekali. 

Tapi aku tetap kembali. Berkat bantuan Alice dan Ayaka. 

"---mi! Oi, Narumi!" 

Saya ditampar, dan dibawa kembali ke dapur yang penuh panas dari lautan kenangan. Hal 
pertama yang muncul dalam pandanganku adalah alis Min-san yang melengkung karena 
marah. 

"Eh? Ah, erm...... Berkat bantuanmu juga?" 

"Omong kosong apa yang kamu semburkan? Alice memesan sesuatu, cepat dan kirimkan ke 
sana!" 
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Min-san menyerahkan semangkuk ramen tauge tanpa daging atau mi di atas piring 
kepadaku, lalu memukul punggungku dengan lututnya. Itu menyakitkan...... 

 

"Dengar, kebanyakan boneka kucing di pasaran cukup jelek, tapi ini bisa dikatakan sebagai 
chef d'oeuvre! Untung Tetsu menyimpannya dari lemari hadiah di toko pachinko, aku 
benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padanya." 

Senyuman lebar menghiasi wajah Alice, berulang kali memamerkan hadiah yang diberikan 
Tetsu-senpai padanya. Begitu saja, seekor anak kucing baru bergabung dengan pasukan 
boneka di tempat tidurnya. Begitu, jadi gadis ini benar-benar tidak keberatan. 

"Ada apa dengan tatapan itu? Mungkin Anda ingin mengatakan sesuatu tentang saya 
menamai kucing Patronius " 

"Tidak terlalu." 

Saya meletakkan mangkuk ramen di atas meja komputer yang bisa dipindahkan. 

"Menilai dari kepribadianmu, kamu mungkin memikirkan hal-hal yang tidak berarti karena 
kamu melihat Tetsu dan yang lainnya mencariku, kan?" 

"Mnn...... Sedikit. Saya memikirkan sedikit tentang masalah tentang 'cinta'." 

Ekspresi Alice tampak seolah-olah dia tidak sengaja menelan serangga. Setelah menatapku 
sebentar dengan matanya yang besar dan cerah, dia turun dari tempat tidur, berjalan 
perlahan ke dapur. Ketika dia kembali, tangannya penuh dengan Dr. Pepper, dan dia 
menyerahkan salah satunya kepadaku. 

"Dikatakan bahwa Dr. Pepper awalnya dijual sebagai obat, meski saya tidak yakin apakah 
ini efektif sebagai pengobatan kerusakan otak." 

Terima kasih atas perhatian Anda! 

Alice yang berjalan kembali ke tempat tidur menyekop ramen dan minuman dalam kaleng 
merah gelap secara bergantian ke dalam mulutnya sambil berkata: "Jangan memikirkan 
hal-hal yang tidak kamu mengerti ini, kamu hanya harus menjaga Ayaka dan dirimu 
sendiri." 

"Aku tahu itu yang terbaik jika semuanya bisa seperti itu ......" 

Sambil menghela nafas, aku membalikkan kaleng dingin di tanganku. 

"Bagaimana Ayaka setelah itu?" 
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Kenapa kamu bertanya padaku? Berbicara secara logis, Alice akan bertanya pada Min-san 
atau menyelidiki dirinya sendiri, jadi dia mungkin sudah tahu tentang kondisi Ayaka, kan? 

Tetapi pada saat itu, saya menyadari bahwa dia ingin saya berbicara. 

"...... Kondisinya stabil saat dia tiba di rumah sakit. Ibunya menjemputnya. Meskipun dia 
bilang Ayaka mengambil cuti hari ini, dia mungkin sudah cukup sehat untuk pergi ke 
sekolah besok. 

"Tidak apa-apa." 

Ekspresi senang Alice yang tulus membuatku merasa malu untuk sesaat. 

Sangat bagus bahwa tragedi seperti dia harus tinggal di rumah sakit lagi tidak terjadi, tapi 
aku masih ingat ekspresi ketakutan Ayaka saat itu. 

Pada saat itu, teriakan yang dibuat Ayaka karena ingatannya. 

Aku benar-benar berharap dia akan mengingatku--- tapi keinginan itu mulai goyah. Itu 
karena ingatannya tentangku akan terjerat dengan obat itu. Jika dia kesakitan seperti itu, 
apakah lebih baik jika dia tidak mendapatkan ingatannya kembali? 

Menghadapiku yang diam, Alice berkata dengan nada lugas: 

"Yondaime baru saja menelepon saya, mengatakan bahwa meskipun dia belum 
menemukan tiga orang putus sekolah lainnya, dia menghubungi beberapa anggota Komite 
Berkebun. Sepertinya Yondaime meminta orang-orang itu untuk mencarinya, jadi 
sebaiknya kamu pergi dan mendapatkan beberapa informasi juga." 

"...... Sekarang?" 

"Itu benar. Yondaime berbeda darimu, dia suka menyelesaikan sesuatu dengan cepat." 

"Tapi aku masih harus membantu di toko ramen......" 

Alice mengangkat telepon bahkan sebelum aku selesai berbicara. 

"Ah, Guru? Ini aku. Bukankah Narumi sudah berhenti dari pekerjaannya di Hanamaru 
Ramen? Ya. Jadi maksudmu dia hanya membantu sebagai sukarelawan sekarang? Saya 
mengerti. Maka tentu saja pekerjaannya sebagai asisten detektif diprioritaskan, kan?" 

Masalahnya ditangani dalam waktu kurang dari dua puluh detik. Jadi saya hanya 
membantu sebagai sukarelawan...... Tapi dia tidak salah, karena saya sekarang dipecat. 

"Kalau begitu...... Tolong segera pergi ke sana. Mereka mungkin sudah ada di sana 
sekarang." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"...... Di mana lokasinya?" 

"Sebuah kuil." 

Kuil? 

* 

Meski Jepang dinyatakan sebagai negara tanpa agama, sebenarnya ada banyak tempat 
religi di kota ini. Kebanyakan dari mereka adalah kuil kecil yang kebanyakan orang bahkan 
tidak tahu namanya. 

Selain berkunjung ke sana saat Tahun Baru atau saat ritual, hampir tidak ada yang 
memikirkan tempat-tempat ini. Tapi terkadang itu juga bisa menjadi tempat yang tak 
terlupakan bagi sejumlah kecil orang. 

Dan bagiku, kuil itu memberiku perasaan seperti itu hari itu. 

Kuil itu terletak di perbatasan distrik tetangga, dan butuh waktu sekitar sepuluh menit 
untuk sampai ke sana dari toko ramen. Apartemen murah dan rusak mengelilingi hutan di 
dekatnya, dan halaman depan kuil terletak di sana; ada juga kuburan yang agak besar yang 
dikelilingi tembok semen di samping kuil. 

Sebuah mobil Civic berwarna perak diparkir di jalan di depan kuil. Yondaime tidak 
membawa pengawalnya ke sini, mungkin dengan mempertimbangkan lokasinya. Dia tidak 
mengenakan mantel merahnya hari itu, jadi seluruh pakaiannya berwarna hitam; dan ada 
sebotol sake yang terjepit di bawah lengannya juga. 

"Maaf saya terlambat." Saya memarkir sepeda saya di pinggir jalan yang agak jauh dengan 
mobil. 

"Orang-orang itu sudah tiba." 

Aku melihat halaman depan kuil. 

Kuil yang dikelilingi oleh hutan lebih megah dari yang saya duga, dan jalur batunya juga 
cukup bersih. Sebuah jalan kecil menuju pemakaman ada di sebelah kiri kami, dan kami 
melihat siluet kolumbarium setelah kami melewati hutan. 

Tiga pemuda telah berkumpul di depan sebuah batu nisan kecil lebih awal dari kami, dan 
mereka seumuran dengan Yondaime. Seorang di antaranya mengenakan setelan jas, 
seorang lagi mengenakan pakaian santai berupa kemeja Polo dan celana panjang khaki, 
sedangkan yang terakhir mengenakan seragam sebuah lokasi konstruksi. Saat kami 
mendekat, ketiganya membungkuk ke Yondaime pada saat bersamaan. 

"Maaf karena memanggilmu ke sini tiba-tiba." 
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Yondaime berkata dengan nada yang sama sekali tidak malu, membuka botol sake dan 
menuangkannya ke batu nisan. Sake yang mengalir secara bertahap mewarnai kata 
'Minagawa' di batu nisan menjadi hitam. 

Laki-laki berpakaian santai itu menjawab: "Tidak apa-apa, toh saya bebas." 

"Aku sedang mengunjungi klien, jadi aku bisa tiba di sini secara diam-diam. Tentu saja kita 
harus datang saat Sou-san mencari kita." 

Setelah pria bersetelan selesai mengatakan itu, dia segera menyodok pekerja konstruksi di 
sisinya: "Meskipun tidak biasa bagimu untuk bisa datang." 

"Saya tidak istirahat sama sekali, dan saya bahkan tidak tahu Minagawa sudah meninggal. 
Saya benar-benar mendesak untuk keluar, tetapi terima kasih telah menghubungi saya. 

"Kamu tidak perlu berterima kasih padaku." Yondaime menjawab tanpa ekspresi, 
menyatukan kedua telapak tangannya secara vertikal di depan batu nisan Minagawa. Saya 
buru-buru menusuk dupa yang saya beli tadi ke tanah, menutup telapak tangan saya juga. 

Korban dalam insiden 'Perbaikan Malaikat' mungkin adalah pendiri Klub Berkebun juga--- 
Minagawa Kengo. 

"Saya tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan menyentuh narkoba." 

"Dia bahkan terlihat agak tidak peduli ketika dia keluar." 

"Apakah kamu ingat? Orang tuanya sudah lama bercerai, dan pop-nya agak ...... " 

Tiga orang yang pernah menggunakan Komite Berkebun sebagai pangkalan rahasia 
berdiskusi dengan nada sedih di belakangku. Tampaknya mereka belum pernah bertemu 
Yondaime, tetapi mendengar tentang dia sebelumnya, dan itulah mengapa kami berhasil 
memanggil mereka seperti ini. Fakta bahwa Yondaime menciptakan kesempatan bagi 
mereka untuk berdoa kepada Minagawa seperti ini menunjukkan bahwa pikiran yang agak 
penuh perhatian tersembunyi di balik penampilannya yang tegas. 

"Kalau begitu hari ini untuk......?" 

Pria berjas mengukurku sambil bertanya. 

"Kamu adalah kouhai kami? Saya mendengar Anda memiliki sesuatu untuk ditanyakan 
kepada kami? 

"Ah, y-ya!" 

"Lebih baik berbicara di sana." Atas saran Yondaime, kami kembali ke hutan, duduk di 
tangga kayu di depan kuil. 
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"Eh? Bukankah itu ......?" 

Pekerja konstruksi yang duduk di atas saya tiba-tiba melihat penjepit pakaian di saku saya 
dan menunjuk sambil berkata: "Bukankah itu milik Sayuri-chan?" 

"...... Apakah kamu juga mengenal Sayuri-sensei?" 

"Apa maksudmu kita mengenalnya? Kami pernah pergi ke pelajarannya di rumah kaca." 

"Ini sangat nostalgia. Dia mungkin menggunakan ini untuk memastikan Anda tidak 
melupakan pekerjaan rumah Anda, bukan? Ini sangat memalukan." 

"Mungkinkah... dia memberi kalian pelajaran tambahan sebelum ini juga?" 

Aku mengangguk kaget, mengingat kata-kata Sayuri-sensei. Itu benar. Beberapa penjahat 
berkumpul di Komite Berkebun--- dia pernah berkata bahwa dia bergaul dengan orang-
orang itu selama beberapa waktu, dan mulai memberi mereka pelajaran tambahan setelah 
kelas karena suatu alasan. 

"Heh. Itu menunjukkan bahwa kamu benar-benar kouhai kami dalam beberapa hal!" 
Ketiganya tertawa sambil berkata. 

Orang-orang terkadang terhubung satu sama lain dengan cara yang menarik. 

"Aku sering membolos untuk merokok di belakang rumah kaca, dan suatu hari aku 
ketahuan oleh Sayuri-chan." 

"Dia tidak menakutkan sama sekali meskipun dia sedang marah, dan dia baru saja 
bergabung dengan sekolah saat itu." 

"Mengapa dia memulai pelajaran tambahan? Itu cukup membingungkan." 

Ekspresi ketiganya saat mengobrol terlihat nyaman seperti seseorang yang mandi di 
bawah sinar matahari yang hangat saat musim dingin. 

"Tapi itu semua berkat pelajaran tambahan itu aku bisa lulus." 

"Aku tidak percaya sampai sekarang kamu benar-benar masuk perguruan tinggi." 

"Saya mengikuti ujian lagi setahun. Saya juga tidak percaya bahwa Anda benar-benar 
menemukan pekerjaan. 

"Akan lebih baik jika Kanegawa tidak keluar di tengah jalan." 

"Eh? Apa dia juga mengambil pelajaran di rumah kaca?" Aku hanya bisa menyela. 

"Itu benar. Seingat saya, ada sekitar sepuluh orang di sana." 
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"Sayuri-chan bekerja keras untuk memindahkan papan tulis juga." 

"Tapi sejak insiden itu terjadi, kami tidak bisa melanjutkan." 

"Apakah ...... insiden kematian Hayano Tomohiko?" 

"Ah, jadi kamu tahu tentang itu. Itu benar, kamu ingin bertanya tentang ini?" 

Seolah-olah udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi dingin. Pria berjas menjawab dengan 
suara rendah: "Tomohiko juga ada di kelas tambahan. Itu karena dia tidak sehat dan terus 
mengambil cuti. Meskipun turun salju pada hari kematiannya, saya pikir dia masih 
mengikuti pelajaran." 

"Tapi aku benar-benar tidak menyadari bahwa dia diintimidasi oleh siapa pun." 

"Kalau begitu, Tetsu-senpai...... Apakah Ichinomiya-senpai juga mendapat pelajaran di 
rumah kaca?" 

"Oh ya. Yang keluar semuanya dari kelompok rumah kaca, semua murid Sayuri-chan." 

"Meskipun hanya kepribadian Tomohiko yang berbeda dari yang lain, tidak sampai sejauh 
mana orang akan menggertaknya ......" 

"Apakah berbicara tentang ini sekarang ada gunanya?" 

Untuk menyembunyikan jemariku yang gemetar, aku mengepalkan tanganku, 
mengarahkan pandanganku ke tanah dengan bibir yang tertutup rapat. Yondaime yang 
duduk di sampingku tidak berkata apa-apa, dan ekspresinya tidak berubah sama sekali. 

Pernah ada pelajaran di 'ruang kelas penuh bunga' Sayuri-sensei. 

Dan itu dihancurkan dari dalam oleh Tetsu-senpai dan yang lainnya pada akhirnya...... 
Apakah Tetsu-senpai benar-benar melakukan hal seperti itu? 

Saya masih berpikir bahwa ada sesuatu yang salah. Benar, Hirabayashi-sensei yang 
menjadi penasehat pada saat itu dan orang-orang yang berkumpul di rumah kaca sama 
sekali tidak mengetahui perlakuan buruk tersebut. Bagaimana ini mungkin? 

"Senang sekali kita belum menjadi NEET." 

"Itu benar. Saya pikir saya akan mengunjungi Sayuri-chan dengan membawa hadiah selama 
Obon." 

"Sejujurnya, aku cukup malu untuk pergi ke SMA M sekarang, tapi aku benar-benar ingin 
melihat Sayuri-chan." 

"Aku ingin tahu apakah dia tidak menikah sampai sekarang karena kita." 
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Ketiganya tertawa dengan cara yang sepi. 

Mereka bertiga menolak saran Yondaime untuk mengusir mereka kembali, tapi itu cukup 
normal. Mereka akan merasa gugup, dan meskipun mereka diajak kencan, mereka mungkin 
tidak ingin berutang budi kepada Yondaime. 

"Apakah kamu ingin kembali ke Alice sekarang? Bukankah Tetsu juga ada di toko ramen?" 

Setelah menyuruh mereka pergi, Yondaime bertanya padaku di pintu masuk kuil. 

"Yah ...... Apakah ada yang salah?" 

"Lagipula kau adalah saudaraku, jadi jika ada kebutuhan......" 

Yondaime bersandar di mobil dengan sikunya di atas mobil, menunjukkan ekspresi serigala 
lapar dalam sekejap. 

"Aku bisa membantumu untuk mengalahkannya." 

Terkejut, aku buru-buru menggelengkan kepalaku sebagai tanggapan. 

"T-tidak perlu. Saya tidak bisa meminta orang lain untuk melakukan hal seperti itu." 

"Lalu apakah kamu bersiap untuk melakukannya sendiri?" 

Mengapa Anda terus sampai pada kesimpulan ini? 

"Aku tidak mungkin melakukan hal seperti itu, dan aku tidak ingin berutang budi padamu 
lagi." 

"Jika hanya memukuli orang itu, sebenarnya itu bukan masalah besar." 

Sejujurnya, apakah Tetsu-senpai atau orang ini yang lebih kuat? Meskipun tidak ada 
hubungannya dengan ini, aku merasa agak penasaran tentang ini. Yondaime mungkin 
memiliki keunggulan dalam kecepatan, tapi Tetsu-senpai mungkin memiliki keunggulan 
dalam kekuatan dan stamina...... Kurasa lebih aman bagiku untuk mengesampingkan rasa 
ingin tahu yang tidak berarti ini. 

"Kamu sudah sangat membantuku untuk hari ini." 

"Ini bukan bantuan, saya akan mengklaim pembayaran saya dari Alice." 

Ah, begitu. Seperti yang diharapkan dari generasi keempat keluarga pengusaha, memiliki 
prinsip seperti itu. Namun, apakah biaya tersebut pada akhirnya akan dihitung sebagai 
biaya permintaan saya? 
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Setelah Yondaime mengendarai mobilnya, aku mendorong sepedaku ke lereng sambil 
memikirkan masalah Tetsu-senpai. 

Aku yakin dia menyembunyikan sesuatu. Dia tidak mau mengatakan apa-apa meskipun dia 
salah satu orang yang terlibat, jadi itu menggangguku. Alasan memukulinya cukup bagus, 
jadi cukup. 

Meskipun agak aneh, memukulinya karena hal seperti ini, tapi haruskah aku lebih bertekad 
untuk mengganggunya sampai dia menyerah? Alice mengalah saat Tetsu-senpai menolak, 
kenapa begitu? 

Aku tiba-tiba teringat percakapanku dengan Hiro-san. 

'Meskipun kita mungkin kehilangan klien karena ini, itu jauh lebih baik daripada 
kehilangan teman.' 

Jadi saya memilih untuk tidak menyentuh masa lalu Tetsu-senpai lagi. 

Alice mungkin memiliki sentimen yang sama juga. Tidak meminta bantuan Tetsu-senpai 
mungkin membuat kita kehilangan kekuatan regu detektif, kita tidak perlu kehilangan 
pendamping karena ini. 

Tapi saya masih menemukan sesuatu yang aneh. Apakah pemikiran seperti ini benar-benar 
lebih baik untuk kita semua? 

Jika kita adalah teman sejati--- 

Haruskah kita memberinya pukulan ganas? 

Mungkin ini niat Yondaime yang sebenarnya? 'Kalau aku jadi kamu, aku pasti akan 
menghajarnya.' Sesuatu seperti itu. 

Tanpa sadar, aku mengepalkan tinjuku. 

* 

Keesokan harinya, saya berkesempatan untuk berinteraksi dengan Sayuri-sensei sendirian 
di rumah kaca. 

"Ada apa, Fujishima-kun? Kamu terlihat seperti sedang melamun, atau ada sesuatu di 
wajahku?" 

Setelah dia mengatakan itu, aku buru-buru mengalihkan perhatianku kembali ke buku teks 
di atas meja. 

"Kamu benar-benar tidak bisa berkonsentrasi saat Shinozaki-san tidak ada di sini, kan?" 
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"Tidak, bukan itu." 

Dua hari berlalu sejak Ayaka pingsan di kamar Alice, tapi dia terus pergi, dan tidak ada 
yang mengangkat telepon; ibunya memang mengatakan bahwa dia mungkin bisa datang ke 
sekolah. Meskipun aku mengkhawatirkan Ayaka, aku sebenarnya sedang memikirkan 
informasi tentang Sayuri-sensei di dalam tasku. 

Setelah aku melapor ke Alice tentang hal-hal yang aku dengar di kuil, dia segera 
menyelidiki latar belakang Sayuri-sensei dengan detail, lalu menyerahkan informasi itu 
kepadaku; dan akhirnya aku mengetahui bahwa nama belakang sensei adalah Kuroda. 
Untuk konten lainnya, saya benar-benar tidak ingin membacanya secara detail. Dia adalah 
seorang guru yang saya temui setiap hari di sekolah! Saya akan merasa malu jika saya tahu 
terlalu banyak tentang dia. 

Meski begitu, saya masih tidak bisa menolak untuk memeriksa apakah dia belum menikah. 
Saya benar-benar terlalu ingin tahu untuk kebaikan saya sendiri. 

"Dia mungkin tahu tentang situasi hari itu juga, jadi sebaiknya kamu menanyainya tentang 
itu." 

Kata Alice dengan nada acuh tak acuh. 

Sambil diam-diam mengamati ekspresi sensei, aku berpura-pura berkonsentrasi mencatat, 
tetapi hal-hal yang aku baca sebenarnya tidak terserap ke dalam pikiranku juga. 

"Ada rapat staf nanti, jadi aku harus pergi dulu. Anda dapat merevisi apa yang saya ajarkan 
sebelumnya, saya akan kembali lagi nanti. 

Setelah mengatakan itu, Sayuri-sensei berdiri dan hendak berjalan melewati rak dan meja 
yang penuh dengan bunga, keluar dari rumah kaca. Ahh, ini kesempatan terakhirku. Aku 
menarik kursi dan berdiri juga, berlari dengan panik keluar dari selang kaca. 

"Fujishima-kun, ada apa?" 

Sensei berjalan sambil melihat ke belakang untuk bertanya padaku. 

Err...... Harus mulai dari mana? Meskipun waktunya singkat, aku tidak bisa langsung 
menanyainya, kan? Dan jika dia mengetahui bahwa saya sedang menyelidiki insiden 
kematian, akan sulit untuk menjelaskannya. 

"Yah ...... Aku dengar sensei melakukan hal seperti itu sebelum ini, kan? Pelajaran tambahan 
setelah kelas." 

"Itu benar, bahkan ada lebih banyak orang sebelum ini......" 

Ekspresi Sensei saat itu terlihat agak sedih, mungkin dia mengingat muridnya yang sudah 
meninggal? 
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"Err..... Aku memakai penjepit pakaian yang kamu gunakan untuk mengingatkanku akan 
PR-ku saat aku pergi kerja paruh waktu kemarin, dan kebetulan aku bertemu dengan 
beberapa senpai yang sudah lulus." 

Saya akhirnya memikirkan kebohongan. Sensei terlihat agak penasaran tentang itu. 

"Mereka mengatakan bahwa mereka mengingatmu begitu mereka melihat catatan itu, jadi 
sepertinya mereka juga pergi ke kelasmu." 

"Begitukah...... Siapa mereka?" 

"Yah ......" Aku menyebutkan nama mereka saat aku mengingatnya. 

"Uwaa, itu sangat nostalgia! Apakah mereka baik-baik saja akhir-akhir ini?" 

"Ya. Salah satunya sudah kuliah, sementara yang lain mulai bekerja sekarang." 

"Apakah begitu? Ah......" 

Ketika kami sampai di sebuah gedung sekolah, senyum gembira yang tampak seolah-olah 
dia sedang bermimpi muncul di wajah Sayuri-sensei saat dia menaiki tangga. 

"Melakukan ini sebenarnya benar...... Meskipun aku benar-benar menyesalinya saat itu 
terjadi." 

Sensei sepertinya bergumam pada dirinya sendiri. 

Yang terjadi....... Kejadian yang membuatnya menyesal mengajar di 'ruang kelas penuh 
bunga', Itu mungkin--- "Aku mendengar dari para senpai tentang alasan mengapa pelajaran 
rumah kaca harus dibatalkan." 

Sensei tiba-tiba berhenti saat dia menaiki tangga, sementara aku buru-buru berhenti di 
depannya dan berbalik. 

"Ah...... Mnn, itu pasti terjadi, membicarakan hal seperti ini. Itu benar-benar ....... " 

Sensei menutup mulutnya dengan tangannya, wajahnya menjadi pucat. Saya hanya merasa 
seolah-olah perut saya sakit seolah-olah ada balok es yang dimasukkan ke dalamnya. 
Apakah saya harus terus bertanya? Mengirim pesan untuk yang sudah meninggal, tapi 
menyakiti yang masih hidup? 

Tapi aku harus melakukan ini. 

"Orang yang bernama Hayano...... Apakah dia juga pergi ke pelajaran tambahan hari itu?" 

Sensei menatap wajahku sebentar dan mengangguk. 

"Tapi kenapa kamu bertanya tentang ini?" Sensei berkata dengan lemah. 
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"T-tidak...... Yah, hanya saja......" Aku menjawab dengan kebohongan yang kubuat setelah 
makan malam: "Karena senpai sedang berdiskusi tentang orang terakhir yang diajak bicara 
Hayano-senpai, jadi itu membuatku agak penasaran... ..." 

"Eh, ah......" 

Ekspresi Sensei menjadi semakin kabur. Meskipun aku merasa ingin memberitahunya 
'Tidak apa-apa, tolong lupakan semua ini!' dan lari menuruni tangga, menjauh dari sana, 
aku menahan diri untuk tidak melakukannya dan menunggu jawaban. 

"...... Mnn, ya. Benar, hanya Hayano-kun yang ada di sana hari itu, dan karena sudah 
waktunya rapat staf, aku memintanya untuk melakukan revisi dan aku kembali ke gedung 
sekolah..... Aku merapikan mejaku setelah rapat berakhir saat aku mendengar suara 
ambulans, dan pada akhirnya......" 

Suara Sensei terdengar seperti rintihan pasien saat itu. Aku benar-benar tidak tahan untuk 
terus mendengarkan. 

"...... Sangat menyesal! Aku seharusnya tidak mengajukan pertanyaan aneh ini ...... " 

"Aku tidak tahu kalau Hayano-kun dibully. Aku ...... Aku melihat bahwa dia cukup 
bersahabat dengan Ichinomiya-kun dan yang lainnya, tapi-tapi ...... " 

"Sensei, tolong hentikan! Maaf!" 

"Saya berencana mengundurkan diri setelah kejadian itu. Kepala sekolah mengetahuinya 
dan memarahiku dengan keras...... Dia mengatakan bahwa memberi anak-anak ini pelajaran 
hanya membuang-buang waktu, dan aku juga menggunakan fasilitas sekolah tanpa izin. 
Karena aku-" 

Itu bukan salahmu, jadi tolong jangan katakan hal seperti ini. 

Sayuri-sensei terus gemetar sambil bersandar di dinding tangga. Aku tidak bisa membantu 
mengenai masalah ini, jadi aku hanya bisa berdiri di sana dan menatap kosong ke wajah 
sensei yang pucat seperti bulan pagi. 

Apakah Tetsu-senpai yang menghancurkan kelas Sayuri-sensei? Apakah itu benar? 

Saya benar-benar tidak tahu, dan tidak berani mempercayainya. Jadi saya harus 
mengkonfirmasi kebenaran. 

Dengan tinjuku sendiri. 

* 

Aku memutuskan untuk mengajaknya jalan-jalan ke taman di samping rel kereta api 
tempat para gelandangan biasanya tinggal. Aku awalnya berpikir bahwa mengajaknya 
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kencan ke Hanamaru Ramen juga tidak apa-apa, tapi ketika aku memikirkan fakta bahwa 
aku mungkin perlu melakukan banyak penjelasan jika aku diperhatikan oleh Alice melalui 
mesin pengintai; dan hal-hal yang akan kami bicarakan adalah konten bodoh yang saya 
lebih suka Min-san tidak dengar. 

Sisi selatan taman kecil memiliki lapangan sepak bola tim lima orang yang dikelilingi pagar 
kawat hijau, Tetsu-senpai menunggu di sana sambil bersandar di tiang gawang. Sore itu 
mendung, tidak ada orang di sana, dan tenda-tenda yang saya tidak yakin ada yang 
menghuninya juga sangat sepi. Seluruh taman tampaknya telah terinfeksi virus, suasana 
memilukan melayang di udara. 

"...... Apa itu? Memanggilku ke tempat seperti ini." 

Tetsu-senpai memelototiku sambil menendang bola yang tertinggal di sana. Aku benar-
benar berharap seseorang akan menemaniku ke sana, tapi aku merasa lebih baik jika aku 
pergi sendiri juga. Perasaan saya agak rumit, dan saya tidak bisa berbicara untuk 
sementara waktu. 

Pada akhirnya, aku menelan perasaan campur adukku, dan berkata: 

"...... Aku mendengarnya dari Sayuri-sensei dan yang lainnya." 

Tetsu-senpai mengangkat bahu, seolah-olah dia mengatakan 'lalu apa?'. 

"Apakah kamu benar-benar menggertak pria bernama Hayano bersama yang lain?" 

"Bukankah aku sudah memberitahumu? Kamu sangat cerewet." 

"Saya ingin jawaban yang akurat." 

"Saya sering memintanya untuk menjadi pesuruh saya. Meskipun saya tidak benar-benar 
melepas bajunya atau apa pun, siapa tahu dia akan mati kedinginan. 

Aku merasakan tusukan rasa sakit, seolah-olah ujung tombak yang membekukan menusuk 
ketiakku. Saya benar-benar ingin menutupi mulut dan perut saya dengan tangan, dan 
hampir berjongkok, terlalu lemah untuk melanjutkan. 

"...... Benarkah itu? Mohon katakan sejujurnya!" 

"Aku memberitahumu bahwa itu benar." 

Kebohongan! Kamu ...... Kamu jelas bukan orang seperti itu! 

"Sayuri-sensei juga bilang begitu, Hayano cukup bersahabat dengan yang lain. Bagaimana--
-" 
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Saat aku mendekati Tetsu-senpai, dia tiba-tiba mencengkeram kerah bajuku, mendorongku 
dengan kejam ke tiang gawang; udara panas keluar dari mulutku. Setelah beberapa waktu, 
tubuh saya mulai merasakan sakit. 
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"Bukankah aku sudah memberitahumu sebelum ini? Aku akan menghajarmu jika kau terus 
menyelidiki!" 

Aku melihat api kemarahan yang ganas di mata Tetsu-senpai, tapi aku tidak mengalihkan 
pandanganku. 

"Kalau begitu---cobalah!" 

Yondaime juga berkata demikian, lakukan saja jika kamu bisa. Lakukan! Senpai 
mengepalkan tinjunya begitu keras sehingga suara persendiannya yang retak bisa 
terdengar. Jika itu Yondaime, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Meskipun aku 
tidak sekuat dia, bagaimanapun juga aku tetap saudara angkatnya--- ikatan yang terbentuk 
dengan sake yang lebih kental dari darah. 

"Aku baik-baik saja bahkan jika kamu ingin bertengkar." Aku dengan paksa mengeluarkan 
suara dari tenggorokanku yang tercekik dengan erat. "Lagipula aku minum sake di 
Hirasaka-gumi, tentu saja aku punya tekad untuk menghadapinya dengan perkelahian!" 

Benar, penghakiman Hirasaka-gumi adalah Penghakiman Tuhan (Ini hanya pertarungan 
biasa). Selama Anda benar, Tuhan akan mengizinkan dia untuk menang. Tapi itu mungkin 
hanya keyakinan tak berarti..... Mustahil akan ada hal seperti itu. Tuhan tidak akan sebebas 
itu sehingga Dia akan ikut campur dalam perkelahian anak-anak, dan aku bukan orang di 
dunia itu dengan batas yang jelas juga, tapi tetap--- Ada kalanya saya harus melakukannya! 

"Jika senpai tidak berbohong, kamu akan menang. Saya pikir--- saya tidak akan kalah dari 
Anda! 

Itu karena aku percaya pada senpai. Dia pasti bukan orang yang akan menganiaya orang 
lain, menyebabkan mereka mati! 

Jelas--- dia pasti menyembunyikan sesuatu, dan itulah sebabnya dia berbohong. Bahkan 
jika itu hanya kebenaran kosong yang akan menyakiti yang hidup dan mempermalukan 
yang mati..... 

Aku harus mengungkapkannya! 

"Jika kamu menang, aku akan berhenti menyelidiki ini. Tapi jika-" 

Senpai menyipitkan matanya 

"Jika?" 

Jika aku menang? Akankah ini benar-benar terjadi? 

Tapi aku tetap harus melakukan itu. Aku harus membeberkan kebohongannya, 
membuktikan bahwa senpai tidak bersalah. 
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Juga, Klub Berkebun akan dihapuskan setelah dua minggu. Kalau saja senpai akan 
mengatakan yang sebenarnya ...... Kalau saja kita bisa menemukan alasan sebenarnya untuk 
keberadaan Klub Berkebun ...... 

"Jika aku menang...... Tolong beritahu aku yang sebenarnya." 

"Apa maksudmu dengan kebenaran, aku sudah mengatakan semua yang aku tahu di kantor 
polisi." 

"Lalu mengapa?" Aku meluruskan punggungku dan meninggalkan tiang gawang, 
mendorong tangan senpai. "Mengapa Minagawa Kengo membuka paksa Klub Berkebun? 
Anda pasti tahu alasannya, bukan? Karena kalian adalah rekan yang berada di rumah kaca 
bersama-sama!" 

"Aku tidak tahu." Senpai terlihat agak canggung. Kebohongan! Itu bohong! Dia pasti tahu 
sesuatu! 

"Apakah---apakah kamu benar-benar tidak dapat memberitahuku itu? Mengapa? Kenapa 
kamu berbohong? Sayuri-sensei, penasihat dan anggota Komite Berkebun sebelumnya 
semua mengatakan bahwa mereka tidak tahu senpai pernah menganiaya orang lain, 
sampai insiden itu terjadi. Bagaimana bisa!? Senpai adalah---" 

Aku mendengar suara senpai menggertakkan giginya, dan bahkan berpikir kalau dia akan 
menggigitku sampai mati....... Tapi kemudian dia akhirnya berkata: "...... Jadi apa artinya 
itu?" 

"Jika kamu tidak ingin orang tahu, maka kalahkan saja aku dalam pertarungan!" 

"Melawan ara tak berarti ini---" 

"Jika kau tidak bisa memberitahuku......" Aku melanjutkan dengan tergesa-gesa: "Kepada 
Alice....Setidaknya katakan pada Alice. Dia mungkin tahu semua tentang itu sekarang. Jadi 
tolong jawab satu pertanyaan dari Alice dengan terus terang, itu saja!" 

"Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengalahkanku?" 

Tentu saja saya tidak pernah memikirkan itu, tetapi saya masih melanjutkan: 

"Bahkan jika aku tidak bisa sekarang, beri aku waktu dua minggu---" 

Saya tiba-tiba merasa bahwa dunia di depan saya berputar dengan cepat, dan kemudian 
cahaya tajam menyinari mata saya, rasa lumpur dan besi memenuhi mulut saya. Aku baru 
menyadari setelah beberapa lama bahwa Tetsu-senpai memukulku, menyebabkan diriku 
tergeletak di tanah. 

"...... Aku mengerti, Narumi." 
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Senpai menjawabku dengan suara serak. Telinga dan mataku terasa sakit. 

"Saat kamu siap, tantang aku kapan saja. Aku akan membunuhmu......" 

* 

Min-san menangani keinginanku di dapur toko ramen. 

"Kamu dipukuli cukup parah, bahkan memar." 

Cukup banyak plester yang menempel di leherku. Saya tidak begitu menyadarinya karena 
saya terlalu gelisah, tetapi mereka mengatakan bahwa kedua bibir saya dan bagian 
belakang leher saya berdarah. 

"Y-yah ......" Aku tidak tahu bagaimana menjawabnya. "Aku baru saja jatuh dari sepedaku." 

"Oh tolong, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak bisa mengatakan ini 
adalah memar dari perkelahian?" 

Uwaa! Jadi dia bisa tahu hanya dengan satu pandangan? 

"Jangan berbohong jika kamu tidak bisa, ingat itu." 

"UU UU....." 

Hanya kami berdua yang ada di toko, jadi sulit untuk menghindari pertanyaannya. 

"Bagaimana kamu bisa menang saat melawan Tetsu? Apakah kamu idiot?" 

"Tidak, aku baru saja diserang kali ini." Kenapa dia tahu siapa yang memukulku? Dia 
mungkin akan segera menghajarku jika aku memberitahunya bahwa aku akan bertengkar 
lagi dengan Tetsu-senpai. 

"Bukankah satu-satunya kebajikanmu adalah mulutmu yang luar biasa pandai menggertak? 
Apa yang kamu perjuangkan?" 

"Jadi Min-san juga berpikir begitu......" 

Dia sangat tepat. Tetapi Anda tidak perlu terus menekankan bahwa itu adalah 'satu-
satunya kebajikan' saya, bukan? Setidaknya mengatakan bahwa itu salah satu 'kebajikan 
yang kurang' saya? 

"Tapi tidakkah kamu berpikir bahwa kadang-kadang kamu hanya perlu melakukannya?" 

"Sama sekali tidak." 

Dia langsung menyangkal saya. Itu sangat menyedihkan. 
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"Kamu hanya berpikir bahwa ada kebutuhan karena kamu hanya anak bodoh. Untuk apa 
kamu begitu tidak sabar? Kamu sepertinya seperti ini baru-baru ini." 

Saya tidak sabar---benarkah? 

Dengan tanganku di bibirku yang masih terasa sakit, pikirku. Mungkin begitu. Kapan itu 
dimulai? Mungkin sejak Ayaka kembali? Rasanya seolah-olah saya secara misterius 
berlarian kesana-kemari, melakukan banyak hal yang tidak berarti. Yondaime sepertinya 
juga mengatakan itu. Tunggu, bukankah dia yang menyuruhku untuk mengalahkan Tetsu-
senpai sampai Yondaime? Tunggu sebentar, kenapa aku mendengarkannya dengan patuh? 
Dan apakah Yondaime benar-benar bersungguh-sungguh? 

Lukaku sedikit panas, dan itu membuat kesadaranku sedikit memudar, jadi aku 
menundukkan kepalaku lagi. 

"Aku merasa--- itu akan membuatku merasa lebih baik. Memukulinya atau dipukuli 
olehnya." 

"Itu sama sekali tidak berarti. Jika kamu punya waktu untuk melakukan hal-hal bodoh 
seperti itu, lebih baik jika kamu menggunakan waktu itu untuk menemani Ayaka." 

Itu mungkin terjadi, tapi ...... 

"Aku benar-benar bingung sekarang. Untuk senpai, dan untuk Ayaka juga......" 

"Masalah Tetsu adalah masalah Tetsu, masalah Ayaka adalah masalah Ayaka, bukankah 
mereka berbeda?" 

"Senpai ...... Mungkin begitu. Tapi Ayaka...... Aku menemaninya di sekolah, tapi dia hanya 
memanggilku 'Fujishima-san', selalu berbicara dengan sopan di depanku atau tersenyum. 
Itu terlalu......" 

"Apakah kamu membicarakan hal ini dengan Ayaka?" 

"Bagaimana aku bisa mengatakan itu padanya!" 

"Mengapa?" 

"Karena sudah sulit bagi Ayaka untuk mengurus dirinya sendiri, bagaimana aku bisa begitu 
egois?" 

"Kenapa kalian NEET selalu mencampuri urusan orang lain, tidak mengkhawatirkan dirimu 
sendiri?" 

Aku menatap kosong pada Min-san. Aku bahkan tidak punya tenaga untuk menegurnya 
'Aku bukan NEET'. Min-san tersenyum sambil mencuci penggorengannya. 
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"Kamu benar-benar tidak memiliki kemajuan. Kenapa kau tidak bertindak seperti 
biasanya? Ayaka juga sama di sini. Serius ...... Melihat tindakanmu, itu membuat pundakku 
sakit juga. 

"Bertindak seperti biasanya...... Masalahnya adalah Ayaka tidak tahu bagaimana 
menghadapiku." 

"Mengapa?" 

"Karena, Ayaka tidak mengatakan apapun padaku---" 

Ah! 

Aku menampar pahaku dengan paksa. 

Jadi itu sebabnya. Ayaka tidak tahu harus berbuat apa karena aku tidak mengatakan 
apapun padanya. 

Kalau begitu, kami berdua--- benar-benar tidak ada kemajuan sama sekali, tetap di tempat 
yang sama. Meski begitu ...... Karena itu ...... 

Mulai dari awal...... Bisakah kita memulai dari saat kita belum dewasa? Mulai dari bulan 
oktober itu kita belum saling kenal. Ayaka adalah satu-satunya yang mengamatiku saat itu, 
meski awalnya seperti itu, kami tetap berteman setelah beberapa kesulitan. 

Hanya saja aku satu-satunya yang mengenal Ayaka saat ini. Jika demikian, bukankah itu 
sama dengan waktu itu? 

Jika demikian, apakah ada cara untuk memulai kembali tanpa perlu dia mendapatkan 
kembali ingatannya? Menggunakan cara yang sama ...... 

Aku merasa agak malu untuk mengangkat kepalaku. Rasanya suara Min-san memotong 
bawang seperti dia menertawakanku. Tidak, dia mungkin benar-benar menertawakanku. 

Tepat pada saat itu, pintu kedai ramen dibuka. 

Mengangkat kepalaku, aku melihat siluet mengenakan seragam pelaut di belakang portiere. 
Menjepit sisi rambutnya dengan jepit, poni berwarna sedikit kopi, mata ramah berkedip 
berulang kali di bawah alisnya yang tegas. Setelah itu, dia tiba-tiba tersipu, mundur dengan 
cepat, berencana menutup pintu lagi. 

Aku ingin berdiri, tapi Min-san yang berada di sampingku tiba-tiba melambai, melempar 
sesuatu dengan kecepatan kilat. Benda hitam yang menggumpal menghantam wajah Ayaka. 

"Uwaa!" Ayaka membuat suara aneh, lalu terus mengayunkan tangannya, dengan panik 
mencoba melepaskan celemek hitam yang menutupi wajahnya. 
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"Apakah kamu mencoba untuk kembali sekarang? Kami sedang bersiap untuk membuka 
toko sekarang, cuci tanganmu!" 

"Erm ...... Yah ...... Fujishima-san ada di sini." 

Dengan tatapan minta maaf, Ayaka membungkukkan punggungnya sambil berjalan ke toko. 

"Aku memberitahumu bahwa orang ini dipecat." 

Sungguh cara yang kejam untuk menggambarkannya. 

Saat aku melewati Ayaka di counter, dia tiba-tiba melihat lukaku. 

"Terluka!? B-bagaimana kabarmu? A-apa kamu baik-baik saja!?" 

"Eh? Mnn, itu tidak banyak. Aku baik-baik saja, Ayaka...... Apa kamu baik-baik saja?" 

"Eh? Erm ...... Maaf karena tidak mengangkat teleponmu." 

Aku menggelengkan kepalaku dengan lemah. Tak apa asalkan dia masih mau datang ke 
Hanamaru Ramen. 

"...... Kamu, kenapa kamu memakai seragam?" Dia bahkan tidak pergi ke sekolah hari ini. 

"Y-yah......" Meskipun jelas tidak ada banyak debu di roknya, Ayaka terus menepuknya. 
"Banyak bunga akan segera mekar, jadi aku kembali untuk merawatnya. Meskipun aku 
tidak pergi ke kelas, kupikir setidaknya aku harus menghadiri pelajaran tambahan Sayuri-
sensei." 

Ah, begitu. Setelah saya kabur tanpa melakukan revisi, Ayaka pergi ke sana. Karena itu, 
Sayuri-sensei mungkin tidak akan terlalu tertekan. 

Aku berdiri di antara meja di dapur dan kursi pelanggan, menatap kosong ke arah Ayaka 
yang mengenakan celemeknya dengan gerakan yang tidak biasa. 

Awalnya kupikir dia akan kembali--- tidak akan kembali ke Hanamaru Ramen dan rumah 
kaca...... 

"A-apa itu?" 

Ayaka mengangkat sisi celemeknya untuk menutupi separuh wajahnya, bertanya dengan 
nada agak malu. 

"Tidak ada apa-apa!" Aku menggelengkan kepalaku sambil menyangkal, dan tiba-tiba 
merasakan sakit di leherku. "Auuchhh....." 

"Fujishima-san, apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Kenapa lukamu---" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Itu hanya dari pertengkaran dengan anak-anak, biarkan mereka berkelahi. Membiarkan 
Tetsu dan Narumi bertarung mungkin bisa menyembuhkan mereka dari penyakit bodoh 
mereka." 

"Dengan Tetsu-san? K-kamu benar-benar bertengkar? Mengapa?" 

Kenapa...... Mendengar Ayaka menanyakan pertanyaan yang sama lagi, aku benar-benar 
tidak tahu bagaimana menjawabnya. Saya pikir semua ini dilakukan untuk Ayaka dan saya 
sendiri, meskipun saya tidak tahu bagaimana mereka terhubung--- Meskipun saya tidak 
yakin bagaimana mereka terhubung, saya hanya bisa menjawab dengan jujur: "Maaf, aku 
agak bingung sekarang, jadi aku tidak yakin kenapa--- tapi jika Tetsu-senpai tidak 
mengatakan yang sebenarnya, Klub Berkebun mungkin akan dihapuskan. Jadi......" 

Untuk melindungi tempat milik Ayaka dan aku. 

"Aku...... Apakah itu karena aku? Karena aku tidak bisa mengingat masa lalu, jadi kamu 
begitu keras kepala tentang Klub Berkebun karena kamu ingin tetap seperti dulu---" 

Tidak. Bukan itu. Meskipun saya memikirkan itu di dalam hati saya, saya menemukan 
bahwa saya tidak bisa mengatakannya dengan lantang. 

Aku mengepalkan ban lengan yang kusimpan di sakuku yang sudah lama tidak kuserahkan 
pada Ayaka. 

Aku memang memikirkan itu sebelumnya. Tapi sekarang setelah Ayaka mengatakannya 
secara langsung, itu membuatku merasa bahwa alasanku melindungi Klub Berkebun bukan 
hanya untuk mengembalikan ingatannya. 

Lalu mengapa saya begitu bertekad untuk melindungi Klub Berkebun? 

"Aku akan melakukan yang terbaik!" Ayaka mengeluarkan suara yang hampir memohon. 
"Saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk mengingat! Aku juga akan membantu di 
toko ramen, dan tidak akan mengambil cuti lagi! Jadi tolong jangan lakukan hal berbahaya 
seperti itu! Tidak apa-apa bahkan jika Klub Berkebun tidak ada di sini, andai saja kamu---" 

Saya merasa ada benturan di wajah saya dengan bola baja besar. Dia akan melakukan yang 
terbaik? Ayaka mengatakan bahwa dia akan melakukan yang terbaik? 

Mengapa? Kenapa dia mengatakan itu? Aku sebenarnya tidak ingin dia mengatakan hal-hal 
ini. Jadi dia memikirkan hal-hal menyedihkan seperti itu di sampingku selama ini......? 

"Aku tidak melakukan itu hanya untuk itu....... Saya tidak tahu bagaimana mengatakannya. 
Ayaka, kamu tidak perlu..... Dan aku sudah memutuskan, jadi......" 

"Fujishima-san!" 

"Ayaka, lupakan saja. Percuma saja." 
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Min-san melihat pot sambil berkata: 

"Dia tidak melakukannya hanya karena kamu. Laki-laki adalah jenis makhluk seperti itu, 
idiot saat mereka lahir, idiot saat mereka lahir, dan idiot saat mereka mati juga. Jangan 
pedulikan dia." 

Aku menatap Min-san yang dengan dingin menatapku dari sudut matanya, dan menatap 
Ayaka yang menangis. Saat hendak membuka pintu, pintu kedai ramen dibuka paksa. 

"Aniki! Benarkah kau dan Tetsu-ojiki akan bertengkar!?" 

Kerumunan pria jangkung mengenakan T-shirt hitam masuk ke dalam toko ramen, hampir 
menghancurkan pintu--- jadi mereka adalah Pole, Rock, dan pria lain dari Hirasaka-gumi, 
sekitar enam atau tujuh orang. Saya hanya merasa bahwa warna di wajah saya langsung 
terkuras. 

"E-erm...... Kenapa kamu tahu tentang ini!?" 

"Tetsu-ojiki tadi menelepon Sou-san, memintanya menjadi saksi." 

Ada apa dengan orang ini? Bergegas ke depan tanpa peduli apapun! 

"Akhirnya kita bisa melihat kekuatan sejati aniki!" "Jika dia mengikat Tetsu-ojiki, dia akan 
bisa mengisi kekosongan di Empat Raja Langit untuk Hirasaka-san!" "Kalau begitu, kita 
tidak akan terkalahkan!" 

"Lihat, mereka semua idiot." Min-san berkata pada Ayaka di sampingnya. Tapi mata Ayaka 
penuh dengan air mata, dan dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. 

"Oi, kalian anak-anak! Keluar jika Anda tidak memesan apa pun! Buat masalah di luar jika 
kau akan melakukan itu!" 

Min-san berteriak sambil memukul-mukul panci dengan sendok. Yakuza muda berdiri 
tegak, lalu dengan sopan duduk di kursi bersama. Terbukti, yang lain hanya bisa dikejar 
keluar untuk duduk di peti bir. 

"Kalau begitu aku akan makan ramen tonkatsu." 

"Ramen Tonkatsu!" 

"Aku juga ingin tonkatsu ramen!" 

Ramen Tonkatsu dibuat khusus oleh Min-san untuk mendoakan keberuntungan kita 
sebelum ini, tapi rasanya tidak begitu enak..... Aku hanya merasa kepalaku akan pusing. 

"Tampaknya peluangnya akan meningkat drastis kali ini!" "Oi, siapa yang akan menjadi 
dealernya?" 
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"Oke! Saya bertaruh pada Tetsu-ojiki, sepuluh ribu!" 

"Aku juga bertaruh pada Tetsu-ojiki, sepuluh ribu!" 

"Kalau begitu aku akan bertaruh pada Tetsu-ojiki lima belas ribu!" 

"Aku akan habis-habisan! Dua puluh ribu untuk Tetsu-ojiki!" 

"Menggunakan tekad untuk memasuki sarang beruang untuk bertaruh dua puluh ribu pada 
Tetsu-ojiki!" 

"Dengan tekad untuk melompat turun dari panggung Menara Shimizu, aku bertaruh lima 
puluh ribu untuk Tetsu-ojiki!" 

"Eh? Aniki, kamu baik-baik saja? Anda terlihat agak pucat. Tolong tunjukkan kami lebih 
banyak semangat!" 

Ini semua salahmu! Oke, saya mengerti, saya tidak punya kesempatan untuk menang! 

"Kita tidak bisa bertaruh seperti ini." 

"Lalu haruskah kita mengubahnya menjadi berapa menit pertarungan akan berlangsung?" 

"Bukankah kita harus mengubahnya menjadi berapa detik?" 

"Atau ubah ke berapa meter aniki akan terbang?" 

"Atau berapa bulan aniki akan sembuh?" 

"Atau berapa banyak tulang rusuk aniki yang akan patah?" 

Tolong hentikan, semangat juangku turun ke nol sejak lama! 

Saat aku dengan serius mempertimbangkan apakah aku harus lari dari pintu belakang 
dapur, tiba-tiba aku mendengar pintu terbuka, dan sebuah suara masuk bersamaan dengan 
angin dingin di luar. 

"---Aku juga bertaruh. Lima ribu untuk Wakil Laksamana Fujishima." 

"Kalau begitu aku juga bertaruh sepuluh ribu untuk Narumi-kun. Saya akan bisa 
mendapatkan dua kali lebih banyak dari Mayor, kan? 

Anggota geng menatap kosong ke arah mereka dengan mulut terbuka lebar. Saya pikir 
ekspresi saya mungkin sama juga. 

Mayor memiliki ransel besar di punggungnya, dan dia mendorong kacamatanya ke dahinya. 
Hiro-san yang berada di sisinya mengenakan mantel yang disesuaikan dengan jeans ketat. 
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Keduanya berdiri di depan pintu masuk kedai ramen. "...... Ojiki, apa kamu serius?" Pole 
bertanya dengan ragu. 

"Tentu saja aku serius. Bukankah ini pertarungan antara Narumi-kun dan Tetsu?" Hiro 
berkata sambil mengedipkan mata padaku. 

"Berjudi tidak hanya memperhitungkan menang atau kalah, kita juga harus melihat 
peluangnya. Betapapun kecilnya peluang Wakil Laksamana Fujishima untuk menang---" 

Mayor menjatuhkan ranselnya ke lantai semen dengan bunyi gedebuk, lalu menatap yang 
lain. 

"Jika peluangnya delapan kali, saya akan bertaruh pada Wakil Laksamana Fujishima. 
Karena-" 

"Karena kami akan memberikan dukungan mulai sekarang." 

...... Menyediakan dukungan? 

Apakah itu berarti Mayor dan Hiro-san akan mendukungku? 

Anggota Hirasaka-gumi yang duduk berjajar di kursi saling bertukar pandang dan mulai 
berbisik satu sama lain, tapi tetap saja tidak ada yang berani bertaruh di sisi lain. Yah, ini 
cukup normal, Mayor dan Hiro-san lah yang aneh. Membantu saya? Mengapa? Apa yang 
akan mereka dapatkan dari ini? Mengapa demikian? 

"Tentu saja untuk mendapatkan uang." 

Hiro-san menunjukkan senyuman biasa, dan membawaku ke tempat berkumpul di luar 
pintu belakang dapur. Meskipun tidak ada banyak sinar matahari di sini, kerajaan kecil 
NEETlah yang penuh kehangatan. Mayor duduk di peti bir sementara Hiro-san bersandar 
pada ember baja besar. 

"Kalian ...... Bukankah kalian mengatakan bahwa kalian tidak akan membantu Alice dan 
aku?" 

"Itu itu, ini itu." 

"Aku baru saja mengatakan bahwa aku tidak akan melibatkan diriku dalam masa lalu 
Tetsu-san." 

Keduanya menjadi lebih antusias, semangat memenuhi mata mereka. Saat itulah saya 
memahami sesuatu. 

Mereka tidak bisa hanya menunggu di sana diam-diam tanpa melakukan apa-apa. Hanya 
karena mereka teman Tetsu-senpai, mereka tidak bisa terlibat jika senpai tidak mau, dan 
tidak bisa ikut serta dalam penyelidikan. Walaupun demikian...... 
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"Narumi-kun, tentu saja, kami tidak akan memaksamu jika kamu mengatakan bahwa kamu 
tidak membutuhkannya." 

Hiro-san tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang agak kesepian. 

Untuk uang, dan untuk diri mereka sendiri. NEET kasar di kota ini sangat tidak berguna 
sehingga mereka harus menggunakan alasan yang dipaksakan untuk menyembunyikan 
kebaikan mereka sendiri--- meski begitu, meski hanya untuk alasan ini...... Sebagai 
tanggapan atas kebaikan mereka, itu memiliki nilai bahkan jika aku dipukuli oleh Tetsu-
senpai. 

"Tetsu dan aku sering nongkrong bersama, dan aku juga melihat beberapa perkelahian. 
Saya dapat memberi tahu Anda kebiasaannya saat dia bertarung atau titik buta dari 
serangannya! 

"Wakil Laksamana Fujishima, saya dapat membiarkan Anda menguji stimulator 
pertarungan yang saya modifikasi dari Wii." 

Siluet keduanya masuk ke dalam pandanganku, tapi aku merasa pandanganku kabur. Air 
mata panas hampir menyembur keluar, jadi aku buru-buru menundukkan kepalaku. 

"...... Narumi-kun? Kamu benar-benar ...... " 

"I-tidak apa-apa, tidak ada yang salah. Saya baik-baik saja." 

Aku menggigit bibirku, berusaha keras agar suaraku tidak bergetar. 

"Mengerti." 

Panas di wajah saya melewati tenggorokan saya bersama dengan rasa sakit di tubuh saya. 
Aku diam-diam menunggu aliran panas memudar, dan mengangkat kepalaku setelah 
menatap telapak tanganku yang terbuka: "- tolong bantu aku." 

Keduanya berdiri bersamaan. 

"Min-san, aku juga ingin ramen tonkatsu!" 

"Aku juga ingin ramen tonkatsu yang besar!" 

Mayor dan Hiro-san menjulurkan kepala ke toko untuk memesan. Saya berulang kali 
membuka dan mengepalkan tangan saya, memastikan kepala tertinggal di telapak tangan 
saya yang basah. 

Pada saat itu, pendahuluan dari 'Colorado Bulldog' berdering di saku saya. 

'Apa yang baru saja kamu lakukan? Sekelompok orang dari Hirasaka-gumi berkumpul di 
bawah juga, kenapa kamu tidak kemari untuk melapor padaku?' 
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"...... Oke, aku akan segera ke sana." 

 

"Berkelahi dengan Tetsu?" 

Setelah Alice yang sedang duduk di tempat tidur selesai berbicara, rahangnya menganga. 
Merupakan pencapaian yang luar biasa baginya untuk tidak menjatuhkan Dr. Pepper di 
tangannya ke lantai. 

Itu adalah tanggapan yang cukup diharapkan. Setelah aku mengumpulkan pakaian kotor 
yang berserakan di lantai dan melemparkannya ke mesin cuci di luar, Alice mulai 
menggerutu: "Saya benar-benar tidak dapat memahami struktur mental pikiran Anda. 
Dibandingkan dengan otakmu, ' Finnegans Wake ' lebih mudah dipahami. Memutuskan 
hasil dengan pertarungan dengan Tetsu? Jika tujuan Anda adalah untuk meningkatkan 
kecerdasan Anda dengan membiarkan tengkorak Anda menahan benturan besar, akan 
lebih baik jika saya memperkenalkan Anda kepada seseorang yang berspesialisasi dalam 
menghilangkan bangunan. 

"Yah...... Erm......" Karena aku tahu bahwa aku tidak bisa menjelaskan, semakin sulit bagiku 
untuk mengatakan apapun. "Apakah Anda membaca versi terjemahan dari 'Finnegans 
Wake'?" 

"Tentu saja yang asli! Dan jangan mengubah topik!" 

Alice memukul selimutnya berulang kali dengan kesal. Mengapa tampaknya lebih mudah 
baginya untuk marah akhir-akhir ini? Apa yang salah? 

"Dengar, setahumu, Tetsu mungkin hanyalah seorang penjudi yang tidak berguna yang 
menyia-nyiakan hidupnya untuk pachinko dan pacuan kuda......" Apa itu salah? "Lihat ini 
agar pikiranmu lebih jernih. Ubah pendapatmu tentang dia!" 

Alice menunjuk ke sisi kanan tempat tidur dengan jarinya, monitor yang diletakkan miring 
di rak terdekat denganku, lalu mengetik dengan cepat di keyboard dengan satu tangan 
sambil berkata. 

Setelah beberapa waktu, rekaman hitam putih kasar diputar di layar. Saya menyadari 
bahwa itu adalah rekaman yang agak lama, karena pintu belakang dapur tidak terlalu mirip 
dengan yang terlihat sekarang. Dudukan kayu yang digunakan sebagai meja tidak ada, 
sedangkan ember baja besar belum berkarat, dan berkilauan. Satu-satunya hal yang sama 
adalah siluet seorang pria. Punggungnya yang berotot dapat dilihat bahkan melalui T-shirt, 
dan lengannya yang kuat dan kencang yang seperti kabel kereta gantung. Tetsu-senpai. 

Hal yang lebih mengejutkan adalah, lawannya adalah Pole dan Rocky. Meskipun hanya 
bagian dada dari T-shirt Hirasaka-gumi yang terlihat, mungkin tidak ada antek lain yang 
lebih pas dari mereka. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me

http://en.wikipedia.org/wiki/Finnegans_Wake


Karena tidak ada suara dalam rekaman itu, gerakan mereka selanjutnya tidak dapat 
diprediksi sama sekali. Sepertinya Pole menyerang lebih dulu, sementara tubuh kuat Tetsu-
senpai seringan daun jatuh, menghindari serangannya dalam milimeter, lalu meninju perut 
kemeja hitam itu. Getaran dari pukulan itu seolah melayang keluar dari layar, Pole yang 
tidak jatuh meski dipukul memang patut diacungi jempol. Pada saat itu, senpai melihat 
Rocky mundur dengan hati-hati, jadi dia melompat mundur beberapa langkah. 

Sampai sekarang, saya masih berpikir bahwa Yondaime harus memiliki keunggulan dalam 
kecepatan, sedangkan senpai harus lebih terbiasa dengan tawuran, menyerang dengan 
kekuatan dan stamina mentahnya. Tapi itu benar-benar salah. Terhadap dua pengawal 
Hirasaka-gumi, senpai bahkan tidak memberi mereka kesempatan untuk mendekat, 
dengan kejam memukul pihak lawan dari luar area serangan musuh seolah-olah dia 
menggunakan sihir, dan bahkan membuat orang merasa seolah-olah miliknya. serangan 
adalah sejenis seni. 

Jadi--- dia adalah seorang petinju. 

"--- benar, ini petinju." 

Setelah Alice selesai mengatakan itu, rekaman itu menghilang. 

"Meskipun ini adalah cuplikan dari tiga tahun yang lalu, kamu seharusnya tidak berharap 
skillnya berkarat. Kamu pasti tahu kalau Tetsu masih menyimpan perlengkapan tinjunya 
kan?" 

Itu benar. Ketika saya tiba-tiba memintanya untuk mengajari saya tinju, Tetsu-senpai 
segera menyiapkan sarung tinju, perban, dan karung pasir. 

Itu artinya, senpai masih petinju sekarang. 

"Dia adalah apa yang kami sebut petarung tinju, memiliki kecepatan dan kehancuran, serba 
bisa yang bisa menghadapi musuh mana pun. Jika mereka bertarung di atas ring, Yondaime 
mungkin akan kalah darinya juga. Adapun kamu ...... " 

"Aku mengerti itu." 

"Kamu tidak mengerti! Tinju seorang petinju adalah senjata pembunuh, itu bisa 
membunuh, mengerti!?" 

"Erm......Yah---" Aku menatap Alice yang alisnya melengkung karena marah. "Apakah kamu 
khawatir tentang aku?" 

"A-siapa ...... siapa yang mengkhawatirkanmu!" Wajah Alice memerah, rambutnya bahkan 
berdiri seperti tersengat arus listrik. "Siapa yang akan mengkhawatirkan barang-
barangmu!" 
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Pada akhirnya, dia hanya melemparkan barang-barang di sisinya ke arahku seperti 
terakhir kali dia marah. Bantal, remote, kaleng kosong, printer, dan seterusnya--- Oi, oi! 
Jangan membuang printer! 

"Kenapa aku harus mengkhawatirkanmu!" 

Raungan marah Alice menyebabkan dinding boneka runtuh, berhamburan ke seluruh 
lantai dengan suara gedebuk. Juga karena dia dengan panik melambai-lambaikan 
bantalnya, menabrak tempat tidurnya, longsoran boneka terjadi sekali lagi. 

"Aku tidak bisa memaafkan tindakan bodohmu! Adapun seberapa rendah kecerdasan Anda, 
sangat putus asa bahkan menyentuh Monolith[1] selama tujuh puluh ribu kali tidak dapat 
meningkatkan kecerdasanmu ke level monyet!" 

Diteriaki seperti itu, membuatku merasa agak malu juga. Setelah aku mengambil boneka 
yang berserakan di lantai dan meletakkannya kembali di tempat tidur, Alice 
menyebarkannya lagi dengan ayunan dari bantalnya. Saya tidak punya pilihan selain 
berlutut di tempat tidur. 

"Beberapa orang mengatakan bahwa 'Idiot akan berhenti menjadi idiot setelah mereka 
mati sekali', jika kamu ingin membuktikan perkataan yang hanya dipercayai oleh idiot, 
maka tolong---" Aku memegang pergelangan tangan Alice sehingga dia akan tenang. 

"A-apa yang kamu lakukan? Lepaskan saya!" 

Di depanku ada seorang detektif NEET dengan wajah memerah, air mata berlinang di 
matanya. 
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"Erm...... Maaf karena selalu bertingkah seperti orang idiot." 

"K-jika kamu punya waktu untuk meminta maaf, maka jangan terus melakukan hal yang 
berbahaya tapi tidak berarti setiap saat!" 

"Aku tahu aku terus mengkhawatirkanmu, tapi hanya itu yang bisa kulakukan." 

"Saya tidak khawatir!" 

Tangan Alice digenggam erat olehku, tapi dia masih menggunakan kepalanya untuk 
menabrak dadaku berulang kali. Pikirku kosong, apakah tinju Tetsu-senpai akan seribu kali 
lebih menyakitkan dari ini......? 

"Kamu asistenku, dan yang lebih buruk adalah aku hanya punya satu asisten, dan bahkan 
tidak punya pengganti! Tapi kamu hanya suka bertindak keras setiap saat! 

Alice menyandarkan pipinya di dadaku, mengangkat kepalanya untuk berkata kepadaku 
sambil menangis. Panas merembes ke pakaianku. 

"Mnn." 

Jawaban saya agak seperti desahan. Dan kemudian, aku melepaskan tangan Alice, dengan 
lembut membelai rambutnya. 

Berpikir sendirian tidak akan membantu, tapi aku tidak sendirian lagi. Jadi saya mencoba 
mengubah pikiran dalam pikiran saya menjadi kata-kata: "Melakukan ini mungkin bodoh, 
tapi aku benar-benar tidak bisa membedakannya dengan jelas. Aku sebenarnya merasa 
sangat sedih ketika senpai mengatakan bahwa dia tidak akan memberi tahu kami tentang 
dia. Jadi tidak mungkin aku bergaul dengannya seperti biasa di tempat yang tidak ada 
hubungannya dengan kejadian itu. Aku belum sedewasa itu." 

Tapi aku tidak menyebutkan soal Yondaime yang memintaku melakukannya. Karena itu 
bukan alasan lagi, saya memutuskan untuk melakukannya sendiri. 

"Tentu saja, aku tahu apa maksud Mayor dan Hiro-san, tapi..... Terkadang, karena kita 
teman, kita tidak boleh berpura-pura tidak terjadi apa-apa; marah ketika Anda marah, 
bukan? Karena itulah aku mengajak Tetsu-senpai berkencan, dan secara tidak sengaja 
berubah menjadi situasi ini......" 

"Apa maksudmu secara tidak sengaja? Apakah ini masalah yang bisa diabaikan begitu 
saja?" 

Pada akhirnya, itu berubah menjadi situasi di mana aku harus bersiap untuk pertempuran-
-- poin utamanya adalah karena aku agak takut menghadapi Tetsu-senpai, dan senpai 
terlalu baik. 
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"Tapi sebenarnya aku tidak berpikir itu sepenuhnya tidak berguna, juga bukan tindakan 
berbahaya yang tidak berarti. Tetsu-senpai berjanji akan menjawab pertanyaanmu dengan 
jujur jika aku menang." 

Sebenarnya dia tidak menjanjikan sesuatu, hanya saja saya percaya dia pasti akan 
menjawab. 

Seorang petinju mungkin tidak akan berbohong karena hasil pertarungan dengan tinjunya 
sendiri. 

"Meskipun saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan menang sejak awal, tetapi jika saya 
tidak pernah mencoba, peluangnya pasti nol." 

"Hanya karena itu!? Seharusnya ada solusi yang lebih cerdas, seperti detektif!" 

"Mnn...... Maaf." 

"....... Terserah, lakukan sesukamu." 

Alice mendorongku menjauh dengan kepala tertunduk, lalu berbalik, mengabaikan 
kehadiranku. 

"Meskipun aku jelas memiliki banyak pekerjaan detektif yang menumpuk.... Aku benar-
benar tidak punya tenaga untuk memarahimu lagi." 

Saat aku hendak menjawab, suara mengetik seperti badai terdengar lagi. Aku hanya bisa 
menarik kembali tangan yang aku ulurkan ke arah punggung Alice. 

Itu benar. Saya seorang asisten detektif, dan pihak pertama dalam insiden tersebut. Tapi 
aku melakukan apa yang aku suka kali ini, bisa dimengerti kalau Alice marah. 

Bisakah saya masih meminta maaf padanya ketika semuanya berakhir? Apakah dia akan 
memaafkanku? 

Atau--- 

Memikirkan hal ini tidak akan membantu sama sekali. Saat aku hendak meninggalkan sisi 
tempat tidur dan berjalan ke pintu masuk--- "Kemana kamu pergi? Saya tidak mengatakan 
bahwa Anda bisa kembali! 

Aku membalikkan kepalaku karena suara Alice yang tidak senang. 

"Aku sedang membakar DVD sekarang, tunggu di sana." 

DVD? 
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Setelah beberapa saat, Alice mengeluarkan sebuah disk dan memasukkannya ke dalam 
kotak plastik transparan, lalu menyerahkannya kepadaku. 

"Yang ini adalah rekaman saat Tetsu bertarung. Dia sering bertarung di dekat gedung 
sebelum ini, jadi masih ada beberapa rekaman tentang ini. Ada juga rekaman Guru dan 
Yondaime. Mainkan dalam gerakan lambat dan lihat apakah itu membantu. Untuk beberapa 
alasan, hanya penglihatanmu yang baik-baik saja. Dan ngomong-ngomong, itu hanya ada 
artinya jika kamu bisa mengelak bahkan jika kamu bisa melihatnya--- a-ada apa dengan 
ekspresi senyummu!?" 

"Eh? Ah, ti-tidak, tidak ada apa-apa!" 

Setelah melihat DVD-R di tanganku, aku melihat wajah Alice. 

"Dan apakah kamu berencana untuk pergi setelah kamu selesai berbicara tentang hal-hal 
yang tidak berarti? Saya masih memiliki masalah untuk dijelaskan kepada Anda! Dan ada 
banyak hal yang harus kamu selidiki di TKP juga!" 

"Ah ...... I-itu benar." 

Dengan panik aku menahan keinginan untuk melengkungkan mulutku, dan berjalan 
kembali ke samping tempat tidur. 

Alice menjelaskan kepadaku isi pekerjaan yang bertele-tele sambil marah, seperti biasa. 

1. ↑ Objek yang membantu primata berevolusi menjadi makhluk cerdas di film 
'2001: A Space Odyssey 
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Volume 3 Chapter 4 

Bab 4 
Di bawah pohon ginkgo yang tumbuh di samping dinding yang memanjang dari pintu 
masuk sekolah---di tengah jalan setapak yang mengarah ke halaman antara bangunan 
sekolah dan dinding luar, dan juga dari batas antara lantai keramik dan tanah yang 
memanjang ke dalam dari alun-alun di depan pintu masuk sekolah. Aku bersandar di 
dinding gedung sekolah, menatap tempat akarnya membengkak. 

Klub-klub olahraga yang sedang jogging berlalu di depan mataku dengan suara yang ritmis 
dan keras sementara bayang-bayang panjang dahan pohon ginkgo perlahan memanjang ke 
kakiku bersama dengan sinar matahari sore di bulan Mei. 

Jika itu adalah malam musim dingin, area ini akan diselimuti bayang-bayang karena 
dinding menghalangi sinar matahari berabad-abad yang lalu, berubah menjadi jalur yang 
dingin. Tanpa sadar saya membayangkan Hayano Tomohiko pingsan di lapisan salju yang 
tebal. Meskipun saat itu musim dingin, lengan bajunya digulung secara tidak wajar, dan 
dikatakan bahwa ada tanda-tanda muntah darah di dadanya juga. 

Tapi tidak peduli bagaimana aku membayangkannya, siluet dalam pikiranku yang roboh di 
tanah bersalju akan berubah menjadi ketua OSIS Hayano Kaoruko-senpai. Ketika saya 
memikirkan hal ini, saya sama sekali tidak tahu seperti apa rupa Hayano Tomohiko-senpai 

Adapun Tetsu-senpai yang berjongkok di samping tubuh korban yang dingin, aku bisa 
membayangkannya dengan jelas, tapi dia mengenakan kaus lengan pendeknya yang biasa. 
Bagaimana mungkin? Saat itu, dia harus patuh mengenakan seragam sekolahnya juga. 

Saya berhenti membayangkan pemandangan yang belum pernah saya lihat sebelumnya, 
dan mengambil ponsel saya untuk memotret lingkungan sekitar. Saya mengirim mereka ke 
Alice segera setelah saya selesai mengambilnya, dan kemudian saya berjalan ke halaman. 

Atap kaca yang memantulkan sinar matahari yang menyilaukan terlihat jelas di sisi lain 
dari halaman yang sempit dan gelap, dan itu adalah rumah kaca. Pada hari kejadian, 
Hayano Tomohiko sedang melakukan perbaikan diri di sana. Dikatakan bahwa hari itu 
turun salju lebat, jadi lingkungan sekitar rumah kaca seharusnya juga gelap gulita. 

Meski begitu, sekelompok anak laki-laki pergi ke sana --- para berandalan yang 
menggunakan rumah kaca sebagai markas rahasia mereka, anggota Komite Berkebun yang 
mengikuti kelas tambahan Sayuri-sensei setelah kelas. 

Tetsu-senpai--- dia juga salah satunya. 

Dengan alasan latihan ketahanan dingin, mereka menyuruh Hayano Tomohiko untuk 
jogging keluar dan membeli sesuatu di salju yang turun, sementara mereka tetap hangat di 
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rumah kaca. Sejak waktu yang sangat lama berlalu, Tetsu-senpai pergi ke pintu masuk 
sekolah untuk melihat-lihat, dan menemukan Hayano Tomohiko roboh di akar pohon 
ginkgo. 

Fungsi kardiopulmoner Hayano Tomohiko secara alami lemah, dan dia juga menderita 
hipertensi pulmonal primer; Tekanan darahnya naik dengan cepat karena hawa dingin 
yang tiba-tiba, dan gejalanya memburuk, menyebabkan pendarahan paru, dan dia 
meninggal malam itu di rumah sakit distrik. 

Setelah mengumpulkan semua informasi tentang kejadian hari itu dan menyatukannya, 
itulah kesimpulan yang dibuat oleh Alice dan aku. 

Melodi gitar 'Colorado Bulldog' berdering di sakuku. 

"Apakah kamu mendapatkan fotonya?" 

'Aku menerimanya, tapi ada yang aneh.' Itulah jawaban Alice di seberang telepon. 

"Apa maksudmu?" 

'Lokasi tempat korban ambruk. Itu seharusnya menuju ke rumah kaca setelah melewati 
halaman dari pintu masuk sekolah, tapi......' 

"Apakah ada yang aneh tentang itu?" 

'Bukankah sangat dingin sehingga turun salju hari itu? Lalu mengapa dia tidak memasuki 
gedung sekolah dari pintu masuk sekolah, bukankah berjalan melewati koridor ke pintu 
masuk yang terdekat dengan rumah kaca dari halaman?' 

Saya memindahkan telepon dan memeriksa gedung sekolah. 

Itu benar. Ada dua pintu masuk ke halaman, dan yang di dalam sangat dekat dengan rumah 
kaca. Itu artinya, seseorang bisa mencapai rumah kaca sambil menghindari salju di luar 
selama dia memasuki gedung sekolah. Namun...... 

Bayangan yang melayang di benakku saat itu membuatku merinding. 

"...... Orang yang menyuruhnya menjadi pesuruh mungkin adalah orang yang menyuruhnya 
lari kembali di salju tebal." 

Aku berharap Alice menolak saran itu, tapi dia menjawab dengan acuh tak acuh: 

'Itu tentu saja mungkin. Poin lainnya adalah arah dia runtuh.' 

Arah? 
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Dari kesaksian para saksi yang melihat Hayano Tomohiko pingsan, ada beberapa versi lagi 
selain versi Tetsu. Sebelum ambulans sampai, sebenarnya cukup banyak siswa dan guru 
yang melihatnya. Penasihat klubmu--- Kuroda Sayuri juga melihatnya. Menurut kesaksian, 
Tomohiko pingsan saat menghadap ke arah pohon ginkgo, pernyataan itu konsisten.' 

"...... Apakah itu penting?" 

'Pikirkan baik-baik tentang itu sendiri. Apakah ruang kosong satu-satunya di tengah mata 
dan telingamu?' 

Saya agak tidak senang karena dia mengatakan itu, dan mengamati pohon ginkgo itu lagi. 
Karena kepalanya menghadap ke pohon, itu berarti kakinya mengarah ke gedung sekolah 
atau halaman. Dan dia berbaring--- 

Hmm? 

"...... Apakah itu berarti dia pingsan di jalan keluar dan tidak setelah dia selesai membeli 
barang-barang itu?" 

'Asumsi itu bisa ditegakkan. Tidakkah kamu merasa itu aneh?' 

"Mengapa? Bahkan jika dia tidak pingsan saat dia kembali--- ah, tidak, maaf. Saya mengerti, 
saya mengerti. 

Aku menyadari kontradiksi sebelum Alice mulai memarahiku, dan buru-buru mengoreksi 
diriku sendiri: 

"Waktunya tidak cocok, kan?" 

'Itu betul. Serius, tolong kembangkan kebiasaan duduk dan berpikir dengan hati-hati 
sebelum mengatakan Anda tidak tahu.' 

"Oke, aku salah ......" 

Menurut kesaksian Tetsu-senpai, dia pergi ke pintu masuk sekolah untuk mencari Hayano 
Tomohiko karena dia terlambat kembali. Jika itu benar, itu akan terjadi beberapa saat 
setelah Hayano Tomohiko keluar. Dengan asumsi Hayano Tomohiko pingsan sebelum dia 
keluar dari sekolah, dia seharusnya berada di salju tebal untuk beberapa waktu. 

Begitu saja, ada kontradiksi yang mencurigakan. Mengapa Hayano Tomohiko tidak 
diperhatikan oleh orang lain sebelum ditemukan oleh Tetsu-senpai? Bahkan jika hari itu 
turun salju lebat, tempat dia pingsan berada di samping pintu masuk sekolah, dan itu hanya 
sepulang sekolah, ketika kebanyakan orang keluar. 

"Mungkinkah dia pingsan ketika dia kembali? Mungkin terjadi sesuatu yang menyebabkan 
dia ambruk ke arah itu." 
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'Apa yang dimaksud dengan sesuatu yang terjadi yang kamu bicarakan?' 

"Saya tidak punya ide......" 

'Situasi yang Anda bicarakan sebagian besar mungkin, karena itu hanya arah dia runtuh. 
Bahkan jika saat dia kembali, mungkin ada beberapa alasan yang menyebabkan dia pingsan 
saat menghadap pintu masuk sekolah. Bagaimanapun, hal yang kami yakini adalah sesuatu 
terjadi di sana. Seorang detektif tidak bisa melewatkan petunjuk-petunjuk ini, dan juga 
tidak bisa mengabaikannya dan melupakannya.' 

Aku mendengus setuju. Kita harus mengingat mereka tidak peduli seberapa kecil mereka. 

'Ada hal lain yang tidak bisa saya konfirmasikan di sini. Jadi saya ingin Anda menanyai 
Kuroda Sayuri tentang ini.' 

"Mnn, ada apa?" 

Dan Alice memberi saya pertanyaan aneh yang sulit saya katakan. 

"....Haruskah aku..... menanyakan ini?" 

Saya pikir Sayuri-sensei mungkin tidak ingin mengingat apapun tentang Hayano Tomohiko 
lagi. Tapi jika aku menanyakan pertanyaan semacam ini padanya ...... 

"Jika Anda mengenal saksi lain, jangan ragu untuk bertanya kepada mereka." 

Orang seperti itu--- hanya Tetsu-senpai yang tersisa. Saya mengerti sekarang, benar-benar 
tidak ada alternatif lain. Dan tidak banyak waktu tersisa. 

 

Secara kebetulan, sensei dan Ayaka sedang berada di rumah kaca. 

"Meskipun kamu mengatakan bahwa kamu akan menyelamatkan Klub Berkebun, 
Fujishima-kun tidak sering mengikuti kegiatan klub atau pelajaran tambahan......' 

Ayaka tampak agak murung. Sepertinya dia masih agak khawatir dengan pembicaraan 
kami yang belum selesai karena orang-orang dari Hirasaka-gumi, Hiro-san dan yang 
lainnya tiba-tiba datang dan membuat masalah. 

"Tidak apa-apa bahkan jika Klub Berkebun menghilang, aku hanya berharap kamu bisa 
datang ke sini setiap hari ......" 

Tidak apa-apa ...... bahkan jika itu menghilang. Dadaku terasa sakit setelah mendengar 
Ayaka mengatakan itu. 
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Untuk siapa, dan untuk alasan apa saya melindungi Klub Berkebun? Pada akhirnya aku 
harus bertarung dengan Tetsu-senpai juga. Saya menekan keraguan di hati saya dan 
menjawab secara acak: 

"Err...... Maaf. Itu karena aku sibuk dengan pekerjaan paruh waktuku." 

"Tapi kudengar kau dipecat dari pekerjaanmu di toko ramen karena Shinozaki-san, 
bukan?" 

Sayuri-sensei memungut lukaku sambil tersenyum, dan menyuruhku segera mengeluarkan 
buku pelajaran dan duduk. Jadi Anda bahkan berbicara tentang hal-hal ini? Ketika saya 
tidak di sini ...... 

"Sejujurnya, jika aku membandingkan Fujishima-kun dengan Shinozaki-san, bukankah itu 
sama sekali tidak ada bandingannya? Fujishima-kun tidak serius, dan tidak bekerja, dan 
tidak perhatian, dan tidak serius......" Dia benar-benar mengatakan bahwa aku tidak serius 
dua kali! 

"Erm ...... Min-san mungkin melihat poin kuat Fujishima-san, kan?" 

Ayaka buru-buru menjelaskan untukku. 

"Apakah begitu......? Sebagai contoh?" 

"Y-ya..... Misalnya, kamu akan membantu mencicipi produk baru meskipun kamu sudah 
kenyang, mengatakan dengan jujur bahwa itu buruk meskipun kamu tahu kamu akan 
dipukuli, dan kamu akan mengambil inisiatif untuk cobalah rasanya meski Min-san tidak 
memintamu." 

"Fujishima-kun, bukankah kamu seorang karyawan? Mengapa Anda baru saja mencicipi 
produknya? Sensei menyela. 

"Tentu saja bukan hanya itu!" Jika Anda membantu saya seperti itu, lebih baik jika Anda 
tidak berbicara ...... 

Aku dengan lemah duduk di kursi di samping Ayaka, hampir melupakan alasan mengapa 
aku datang ke sini. 

"Sebenarnya, itu pekerjaan saya yang lain yang saya sibuk." 

"Oh? Jadi Anda benar-benar memiliki dua pekerjaan paruh waktu? Tidak heran nilaimu 
sangat buruk. Apa pekerjaanmu yang lain?" 

"Yah ......" Aku benar-benar merasa malas untuk menjelaskan ...... 

"Seorang asisten detektif, kan?" Ayaka menambahkan sambil melihat wajahku. 
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"Detektif?" 

Sayuri-sensei melebarkan matanya karena terkejut. Saya pikir ini adalah respons yang agak 
alami. 

"Tunggu sebentar, itu bukan pekerjaan yang berbahaya, bukan? Seperti mencari orang 
hilang, menangkap pelaku pezina dan sejenisnya?" 

"Ah, bukan itu......" Begitu ya, jadi kesan kebanyakan orang terhadap detektif seperti itu? 
"Kami tidak menerima kasus seperti itu, dan saya benar-benar hanya melakukan pekerjaan 
serabutan di sana." 

"Itu pekerjaan yang berbahaya. Dia sering terluka." 

Ayaka berkata dengan kesal, sementara aku buru-buru menyela untuk mencegahnya 
melanjutkan: 

"Artinya, detektif akan menginvestigasi banyak kasus melalui internet, tapi ada beberapa 
kasus dimana kami harus pergi ke tempat kejadian untuk menginvestigasi, dan itu yang 
biasa saya lakukan." 

"Misalnya, kasus apa yang Anda selidiki?" Sayuri-sensei memiringkan kepalanya dengan 
bingung. 

Tidak ada pilihan lain, karena topiknya adalah ini sekarang...... Aku menelan ludah dan 
melanjutkan: 

"Sekarang...... kami sedang menyelidiki kejadian di hari bersalju itu. Kasus tentang Hayano 
Tomohiko-senpai......" 

Ekspresi Sayuri-sensei kali ini tidak mengalami perubahan drastis, hanya saja ekspresinya 
agak tidak wajar, dan dia menggigit bibirnya dengan ringan. 

"Detektif itu menyuruhku menanyakan sesuatu padamu. Sensei, kamu mungkin melihat 
Hayano Tomohiko di TKP kan? Sebelum ambulans datang." 

Ketika sensei mengangguk ringan sebagai konfirmasi, aku terus bertanya: 

"Kalau begitu tolong pikirkan kembali situasi saat itu, apakah ada tanda-tanda pendarahan 
di tempat korban roboh?" 

Aku melihat ekspresi mual di wajah Ayaka, sementara ekspresi sensei sepucat salju. 

"Yah..... Mnn..... Mungkin tidak.... Karena saat itu sedang turun salju lebat, jadi kami akan 
menyadari jika ada darah di tanah. Tapi kenapa kau bertanya tentang itu?" 
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Jawaban Sensei terdengar seperti dia bergumam pada dirinya sendiri, sementara 
punggungku merinding karena jawabannya. 

Tidak ada tanda-tanda darah? Hayano Tomohiko seharusnya muntah darah saat itu. 

Ini mungkin poin yang terlewatkan, karena salju yang terus turun mengubur tanda-tanda 
darah. Itu berarti Alice meramalkan bahwa aku akan mendapatkan jawaban ini bahkan 
sebelum ini. Saya akhirnya mengerti apa yang ingin dia ungkapkan. 

Apa artinya ini? 

"Mengapa Anda menyelidiki ini? Cukup banyak yang lulus sekarang." 

Sensei terlihat seperti bunga layu saat dia menanyakan itu padaku. 

"...... Aku ingat aku pernah memberitahumu tentang masalah Klub Berkebun yang akan 
dihapuskan, kan?" 

Aku melirik sensei dan Ayaka. 

Klub Berkebun sebenarnya adalah klub yang agak aneh, dan didirikan secara paksa oleh 
seorang anggota Inspeksi bernama Minagawa Kengo dalam waktu singkat. Itu jelas klub 
kecil, tapi anggarannya tidak kecil, dan membutuhkan biaya perawatan yang besar, dan 
itulah mengapa OSIS mencoba menyelesaikan masalah ini. Tapi jika ada alasan yang masuk 
akal saat didirikan ...... " 

"Minagawa-kun? Apa itu mengacu pada Minagawa-kun itu?" 

"Sensei mengajar mereka di kelas tambahan sebelum ini, kan?" 

"Itu benar...... Tapi pelajaran tambahan harus dihentikan setelah itu, sementara Minagawa-
kun mengulang tahun lalu dan kemudian meninggalkan sekolah...... Meskipun aku tidak 
yakin apa yang dia lakukan sekarang, aku masih tahu bagaimana cara menghubunginya. 
Kenapa tidak tanya langsung saja pada Minagawa-kun? Kenapa kamu begitu banyak 
bertanya padaku tentang Hayano-kun?" 

Tepat pada saat itu, saya melihat kondisi Ayaka mulai tidak stabil. Setiap kali dia 
mendengar kata Minagawa, bahunya akan bergetar. Tapi aku masih harus mengatakan 
yang sebenarnya kepada sensei ...... 

"Minagawa-senpai ...... Dia sudah meninggal ...... Karena insiden narkoba musim dingin lalu." 

Sensei menutup mulutnya dengan kedua tangannya. 

"Bagaimana ini bisa terjadi ......" 
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"Tapi kupikir pasti ada hubungan antara ini--- tentang kejadian di hari bersalju dan alasan 
didirikannya Klub Berkebun. Karena itulah aku harus tahu tentang Hayano-senpai dan 
Minagawa-senpai." 

Dan tentang Tetsu-senpai juga...... 

Bahkan jika saya harus menyakiti yang hidup untuk berbicara bagi yang mati, saya harus 
menjelaskannya. 

"Mina ...... Gawa ......" 

Sebuah suara tiba-tiba datang dari samping kami, itu adalah Ayaka. Dia menatap udara 
tipis, mulutnya yang setengah terbuka bernapas masuk dan keluar tanpa kehidupan. 

"Ayaka ...... ada apa denganmu?" 

"Minagawa...... Mnn, mnn, bukan apa-apa...... Tidak......" 

Mungkin dia mengenalnya? Apakah Ayaka mengenal Minagawa Kengo? Aku tiba-tiba 
teringat bagaimana rupa Ayaka ketika dia tiba-tiba pingsan setelah melihat monitor di 
kamar Alice. Saya pikir itu karena dia memiliki ingatan yang buruk tentang 'Angel Fix' pada 
saat itu, tetapi sebenarnya ada kemungkinan lain, yaitu nama Minagawa Kengo. 

"Apakah kamu tahu Minagawa Kengo?" 

Ayaka menutupi telinganya dan menggelengkan kepalanya dengan keras sebagai 
penyangkalan. Itu benar, meski Ayaka tidak kehilangan ingatannya, tidak mungkin dia 
mengenalnya. Itu karena Minagawa Kengo satu tahun dengan Tetsu-senpai, jadi dia 
seharusnya enam tahun lebih tua dari kita. Selain itu, dia sudah meninggalkan sekolah, jadi 
tidak mungkin dia bisa tetap bersekolah bersama Ayaka. Namun- 

"Ayaka, tolong beri tahu aku jika kamu tahu!" 

Aku meraih bahu Ayaka dan mulai mengguncangnya dengan keras. 

"A-aku tidak tahu! Tidak tahu! aku tidak ingat......" 

"Tolong, ingat itu---" 

"Fujishima-kun, tolong hentikan itu!" 

Tiba-tiba suara logam yang menusuk dari kursi yang terbalik terdengar di seluruh rumah 
kaca, sementara aku berlutut di tanah. Sayuri-sensei memelototiku dengan kejam dengan 
seluruh wajahnya memerah. Sensei terjepit di antara Ayaka dan aku, memaksa kami 
berpisah. Ketika saya menyadari itu, penyesalan mulai muncul di hati saya juga. 

Apa--- yang barusan kulakukan pada Ayaka? 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Tidak apa-apa jika kamu ingin bermain detektif, tapi tolong pikirkan sambil menempatkan 
dirimu pada posisi Shinozaki-san." 

Sensei berjongkok di sampingku, berkata dengan nada yang begitu lembut hingga agak 
kejam. Di sisi lain, Ayaka menatapku sambil dipisahkan oleh sensei, gemetar sambil 
menopang dirinya di atas meja. 

"Maaf-" 

"Jika kamu ingin meminta maaf, tolong katakan pada Shinozaki-san." 

Sambil menghindari tatapan Sayuri-sensei, aku berdiri. 

"Ayaka, Maaf, aku ......" 

"I-tidak apa-apa, akulah yang merasa menyesal. Tidak mengingat apapun, dan aku terus 
membawa masalah pada Fujishima-kun......" 

"Tidak ada hal seperti itu. Bukan seperti itu, erm, yah......" 

Aku mendengar suaraku sendiri, tapi kosong. Menyakiti orang yang masih hidup hanya 
untuk melindungi nama almarhum--- seperti yang Alice katakan. Saya tidak memiliki 
resolusi itu, tapi saya terus merugikan Ayaka berulang kali ...... 

Sensei dengan lembut meletakkan tangannya di bahu Ayaka, berbicara pelan di telinganya. 
Aku benar-benar tidak tahan untuk melihatnya, jadi aku kabur dari rumah kaca setelah 
mengambil tasku di lantai. Ketika saya hendak berjalan ke pintu masuk sekolah melalui 
halaman, saya melihat siluet di sudut rumah kaca, di mana rak bunga membentuk titik 
buta. Orang itu sepertinya juga memperhatikanku, dan buru-buru meninggalkan rumah 
kaca. 

Setelah saya bertemu dengan tatapan orang itu, saya menyadari bahwa dia adalah 
Kaoruko-senpai. 

Melihatku bingung, senpai menghela nafas, seolah dia menyerah pada sesuatu. 

"Aku tidak menguping pembicaraanmu dengan sengaja......" 

Jadi dia mendengar semuanya...... Tapi sejak kapan? 

"Apakah kamu masih menyelidiki hal yang tidak berarti ini? Tolong jangan selidiki 
Tomohiko karena kepentingan pribadimu, oke?" 

Tidak sulit untuk melihat betapa sedihnya dia dari ekspresi Kaoruko-senpai. Untuk 
mencari kata-kata Hayano Tomohiko yang terlupakan, berapa banyak orang yang harus 
terus dilukai oleh Alice dan aku? 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Aku tidak melakukan ini karena kepentingan pribadi......" 

"Sayuri-sensei sepertinya juga ada di dalam. Saya ingin meminta Anda untuk bergegas dan 
merapikan rumah kaca, tetapi karena Anda terlihat sibuk di dalam, saya memberi tahu 
Anda di sini. Tolong jangan seret lagi! Rapat umum minggu depan, sedangkan tanggal 
efektif resolusi adalah bulan depan!" 

Saat aku memikirkan bagaimana menjawabnya, Kaoruko-senpai berbalik dan berjalan ke 
arah gedung sekolah. Aku buru-buru mengejarnya dan berkata: 

"T-tolong tunggu sebentar! Hal-hal belum diputuskan, bukan? " 

"Dengar, pertemuan presiden klub mengeluarkan resolusi, jadi tidak ada gunanya tidak 
peduli seberapa keras kamu dan Kousaka bekerja. Sebagian besar klub akan setuju dengan 
ini selama rapat pleno." 

Bahkan tanpa berbalik, Kaoruko-senpai menjawabku dengan dingin. 

"Hayano Tomohiko-senpai---" 

Saat aku menyebutkan namanya, Kaoruko-senpai akhirnya berhenti, berdiri di sudut 
tangga di sisi barat gedung sekolah. 

"Tidak mati karena disiksa... oleh Tetsu-senpai dan anggota Komite Berkebun." 

Kaoruko-senpai berbalik. Rambut panjangnya bergoyang karena gerakannya seperti rok 
berlipit, sementara pancaran sinar matahari gurun yang menusuk menyinari matanya. 

"Apa yang sedang Anda bicarakan?" 

Aku tidak yakin, sebenarnya. Bahkan Alice belum memahami kebenarannya, jadi tentu saja 
aku juga tidak yakin tentang ini. Tapi ada kebenaran panas lahar yang belum mendingin 
menjadi fakta di hatiku--- Tetsu-senpai jelas bukan orang yang akan melakukan hal 
semacam ini. Jika demikian, itu berarti seseorang dalam kasus yang sedang kita diskusikan 
berbohong. 

"Lalu mengapa Tomohiko---" 

"Saya belum tahu." 

Dengan mata terbelalak, Kaoruko-senpai menghela nafas panjang. 

"Apakah ada yang salah dengan otakmu?" 

Mungkin begitu, tidak aneh bahkan jika orang berpikir ada yang salah dengan otakku. 
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"Saya sedang menyelidiki tentang ini. Senpai mungkin tidak bisa memaafkan Klub 
Berkebun, tapi orang yang mendirikan Klub Berkebun mungkin punya alasannya......" 

"Itu tidak relevan dengan ini!" 

Setelah meneriakkan itu tanpa sadar, Kaoruko-senpai mengepalkan tangannya dan 
menggigit bibirnya, berusaha keras menahan emosinya yang bisa meledak kapan saja. 

"Apakah kamu idiot? Saya tidak menghapus Klub Berkebun karena alasan semacam ini. 
Bukankah Tomohiko tidak relevan dengan masalah ini ......?" Suara senpai sedikit bergetar, 
dan terbukti dia berbohong. "Aku tidak tahu apa yang kamu salah paham, tapi itu bukan 
keputusanku sendiri. Para guru juga berbicara tentang menghilangkan rumah kaca, 
sementara divisi Eksekutif Umum dengan rajin bersiap untuk mengurus klub-klub berbusa 
ini selama ini. Sudah terlambat tidak peduli berapa banyak Anda menyelidiki, jadi itu 
sebabnya saya menyuruh Anda bersiap untuk membereskan barang-barang Anda. 

Di antara beberapa kata terakhir senpai, aku bisa merasakan belas kasihan dan kesedihan 
dalam suaranya. Tapi melihatku terus menatapnya tanpa ragu, senpai mengibaskan 
rambutnya lagi, berbalik dan pergi. 

Sudah terlambat tidak peduli seberapa banyak kamu menyelidikinya ...... Tidak relevan 
dengan masalah ini ...... Tidak berguna apapun yang kamu lakukan ...... 

Mungkin memang begitu. Tidak, mungkin seperti itu sekarang. Aku ingat Alice pernah 
berkata bahwa aku akan memikirkan sesuatu tentang Kaoruko-senpai yang ingin 
menghapuskan Klub Berkebun. Pada tahap saat ini, saya belum melakukan apa-apa. Lalu 
untuk apa aku berlari kesana kemari? Bahkan menyakiti Ayaka, dan harus bertengkar 
dengan Tetsu-senpai...... 

Saya pikir ini mungkin karena--- karena kegelisahan akan tempat yang ingin saya lindungi. 
Karena saya bahkan tidak tahu mengapa saya ingin melindunginya. Apakah Klub Berkebun 
benar-benar tempat yang harus saya lindungi meskipun saya harus menggali rahasia dari 
kuburan orang lain? Saya ingin memastikan tentang hal ini. 

Karena ada Ayaka dan aku. Apakah alasan ini tidak cukup? Saya bertanya dan menjawab 
sendiri, jadi jawabannya segera terungkap. Jika aku bisa melanjutkan pertarunganku hanya 
dengan alasan ini, Ayaka dan aku tidak akan menjadi seperti ini sekarang. Itu sama untuk 
Alice. Jika hal-hal dapat diselesaikan dengan sendirinya, tanpa menolak menerima semua 
kata ini, dia tidak perlu mengurung diri di ruangan dingin yang penuh dengan boneka. 

Dan itulah alasan kami terus menjadi detektif. 

* 

"Apakah Ayaka mengenal Minagawa Kengo?" 
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Bahkan Alice terkejut dengan pernyataanku. Dia duduk di tempat tidur di kantor yang 
selalu ber-AC, memegang sekaleng Dr. Pepper sambil berbalik menatapku dengan mata 
terbelalak. 

"...... Tidak pasti hal-hal seperti itu." 

"Oh, begitu, memang--- ada kemungkinan." Alice memeluk beruang berukuran lebih kecil 
sambil menatap udara tipis. 

"Tapi sepertinya Ayaka tidak mengingatnya...... Dan dia juga orang yang keluar." 

"Dia adalah mantan anggota Klub Berkebun, jadi mungkin saja dia mengenal Ayaka dengan 
kembali ke sekolah beberapa kali." 

"Itu tidak salah, tapi ......" 

Aku duduk di depan tempat tidur, memeluk lututku sambil menatap jari kakiku. 

Aku tidak bisa begitu saja bertanya pada Ayaka tentang itu, karena nama Minagawa Kengo 
mungkin hanya terkait dengan kenangan masa lalunya. 

Aku mengangkat kepalaku dan mengamati ekspresi Alice diam-diam. Dia mungkin hanya 
memberitahuku 'Jika kamu masih seorang detektif, maka kamu harus tanpa ampun 
menggali pikiran Ayaka yang tersembunyi di dalam hatinya'...... Mungkin? 

"Itu benar, biasanya aku mungkin tidak punya pilihan selain mengatakan itu." 

Alice tersenyum mencela diri sendiri. 

"Tapi aku tidak ingin melihat Ayaka seperti itu lagi. Ketika Anda tidak berada di kamar 
baru-baru ini, saya terus berpikir di kamar saya. Sebelum menjadi NEET, sebelum memiliki 
identitas detektif, bisa memainkan peran tertentu seharusnya menjadi hal yang luar biasa, 
bukan?" 

"...... Peran tertentu?" 

"Benar, peran tertentu untuk orang lain. Tetsu, Major, dan Hiro bisa dikatakan sebagai 
sahabat, Yondaime bisa dikatakan sebagai saudara, sementara sebagian besar orang di 
dunia ini mungkin bisa dikatakan sebagai teman. Ini adalah hubungan yang hanya bisa ada 
antara satu orang dan orang lain, atau mungkin itu yang kita sebut 'manusia', kan?" 

Senyuman di wajah Alice saat itu terlihat sama misteriusnya dengan kabut pagi. Aku hanya 
bisa merasakan sakit di dadaku, dan aku tidak bisa mengatakannya meskipun aku ingin 
mengatakan sesuatu. 

Adapun apa yang Ayaka pikirkan, itu telah tenggelam ke dalam pasir di kedalaman sungai, 
tidak ada yang tahu itu. Tapi aku takut menggalinya lagi akan menyakiti Ayaka, jadi aku 
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berencana untuk membiarkannya tenggelam...... Dengan begitu, aku masih bisa 
mempekerjakanmu dengan harga yang sangat murah. Apakah Anda masih ingat kontrak 
kerja? 

Alice menyandarkan wajahnya pada lututnya yang tertekuk, tersenyum bahagia dengan 
kepala dimiringkan. Meskipun Alice membuatku bingung dengan tiba-tiba mengatakan itu, 
aku mengingat pelajaranku sebelumnya, dan berpikir sebelum menanyainya. 

"...... Ah, ahhh, mnn." 

Saya mengingatnya. Bukankah saya menyarankan itu sendiri? 

Musim dingin lalu, itu terjadi saat insiden Angel Fix. Tujuan Alice bukan untuk mengungkap 
kebenaran situasi, dan bukan untuk memusnahkan organisasi yang menciptakan obat-
obatan, tapi untuk Ayaka. Mengapa Ayaka melompat dari atas gedung? Hanya hal 
mencurigakan itu yang membingungkan detektif NEET yang mengaku bisa melihat 
semuanya saat berada di kamarnya. 

Akhir dari kontrak kami adalah sampai 'misteri itu terpecahkan'. 

Karena Ayaka belum memulihkan ingatannya, jawaban yang ditemukan Alice tidak 
dikonfirmasi oleh Ayaka, jadi itu sebabnya aku terus menjadi asisten detektifnya---
seharusnya namanya seperti itu. 

"Selain itu, jalur Minagawa Kengo bisa ditemukan dari tempat lain." 

"...... Eh?" 

"Kamu tidak bisa berbuat apa-apa tentang masalah ini. Saya akan meminta Yondaime 
untuk membantu. Ini mungkin berjalan tidak berhasil, dan bahkan mungkin sepenuhnya 
menggulingkan hipotesis yang saya sarankan barusan dalam kasus terburuk, jadi saya 
belum bisa memberi tahu Anda tentang ini. 

"...... Saya mengerti." 

Detektif sudah mengatakan bahwa dia 'tidak bisa memberi tahu saya sekarang', jadi itu 
berarti dia sama sekali tidak akan memberi tahu saya apa pun. Ini juga prinsip dasar yang 
harus saya ukir dalam hati saya sebagai asisten detektifnya. 

"Jadi tidak apa-apa jika kamu hanya melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan." 

"Er ...... Apakah ada sesuatu yang harus saya selidiki?" 

Aku sudah memberitahunya tentang isi percakapan antara Sayuri-sensei dan aku, meski 
dia hanya mengangguk dengan ekspresi seolah-olah dia sudah lama mengetahuinya..... 
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"Apa yang sedang Anda bicarakan? Bukankah kamu harus bertemu Hiro? Mengapa Anda 
tidak bergegas dan pergi?" 

"Ah, soal itu......" Aku mengingat janji kita, dan tiba-tiba merasa agak tertekan. 

"Apa yang kamu maksud dengan 'hal itu'!?" Alice tiba-tiba berteriak sambil berlutut di 
tempat tidurnya. "Bukankah itu tentang tubuhmu sendiri!? Ada apa dengan tatapan 
bingungmu? Apakah Anda pikir Anda sedang mendengarkan berita tentang bencana yang 
terjadi di belahan dunia lain! 

"Tidak apa-apa, maaf ...... aku akan segera pergi." 

Aku berdiri dan berjalan menuju pintu masuk. 

"Saya sama sekali tidak tertarik apakah Anda menang atau kalah. Tapi kau harus ingat ini, 
kau asisten detektifku. Artinya setiap helai kuku, setiap helai rambut, dan setiap tetes 
darahmu adalah alatku! Jika Anda memiliki keberanian untuk membiarkan mereka terluka, 
saya tidak akan memaafkan Anda!" 

Api amarah Alice diarahkan ke punggungku, dan aku hanya bisa keluar dari kantor sambil 
menghela nafas. 

* 

Tempat-tempat yang menyediakan layanan seksual biasanya mulai bekerja pada larut 
malam, jadi saya awalnya berpikir bahwa mereka hanya buka pada malam hari. Tapi saya 
pernah mendengar bahwa sebagian besar toko ini biasanya memulai bisnis jam sepuluh 
pagi, bahkan ada wanita yang bekerja di pagi hari. Di sisi lain, waktu tutup dibatasi oleh 
undang-undang yang terkait dengan hotel, dan mereka mengklaim kepada publik bahwa 
mereka buka sampai tengah malam, tetapi sebenarnya buka sampai jam lima pagi atau 
lebih. 

Tanah sabun yang memanggil saya di telepon berada di area sudut ujung jalan hotel setelah 
berjalan jauh ke ujung jalan utama. Karena sudah malam, ada cukup banyak pelanggan di 
dalam. Saya ragu-ragu selama hampir lima belas menit di jalan, dan akhirnya pergi ke pintu 
belakang pada akhirnya. 

Hiro-san mengatakan ini di telepon: 'Untuk memenangkan Tetsu, kamu harus menjalani 
latihan khusus mulai hari ini! Saya menyiapkan banyak siasat rahasia, dan dengan bantuan 
Mayor, Anda pasti akan menang!' 

Mengapa dia harus memilih untuk berlatih di tanah sabun? Aku benar-benar tidak 
mengerti...... Melangkah ke koridor di toko, aku melihat dua tas diisi begitu penuh handuk 
sehingga hampir setinggiku, sementara ada pintu besi yang hampir semua catnya 
memudar. Aku mendorongnya terbuka. 

"Erm ...... Maaf mengganggu." 
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Tawa banyak gadis datang dari dalam koridor kanan dengan bau klorin melayang di udara, 
dan ada juga suara yang akrab di antara mereka. 

"Ah, ah, ah, maaf, saya pikir dia ada di sini. Aku akan pergi melihatnya." 

Seorang pria kurus dan kurus muncul di koridor, senyum di wajahnya. Itu adalah Hiro-san! 
Hatiku yang gelisah akhirnya tenang, dan aku menghela nafas panjang. 

Selamat datang, Narumi-kun. Cepat, masuk dan tutup pintunya." 

Dengan senyum di wajahnya, Hiro-san melambai padaku, sementara kerumunan putri 
gelembung (karyawan) menjulurkan kepala keluar ruangan di belakangnya untuk 
menatapku, membuatku merasa agak malu sejenak. 

"Erm...... Kenapa kau mengajakku ke tempat seperti ini?" 

"Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa kamu sedang menjalani pelatihan khusus? 
Tunggu sebentar, saya akan menelepon pemilik toko. 

Pemilik toko adalah okama[1] . Tidak salah lagi, dia okama klasik yang membuat orang 
merasa ingin menjebaknya dan mengirimnya pergi untuk penilaian, dan dia juga pria 
berotot. Dadanya begitu berotot hingga hampir meledakkan kemeja yang dikenakannya 
dan melepaskan kancing di rompi hitamnya. 

"Jadi kamu teman Hiro-kun? Kamu sangat imut~" Pria pemilik toko berotot itu 
mengamatiku dari kepala sampai kaki, menyebabkan keringat dingin keluar dari seluruh 
tubuhku. "Nak, lepaskan dasi dan blazermu dan simpan di suatu tempat. Polisi mungkin 
datang jika seseorang melihat seorang siswa SMA di toko. Jika hal seperti itu benar-benar 
terjadi, ingatlah untuk mengatakan bahwa kamu adalah saudaraku." 

"O-oke ......" 

Sungguh situasi yang aneh. Aku benar-benar tidak mau tinggal satu detik lagi di tempat 
seperti ini, tapi aku hanya bisa melepas blazerku dengan enggan. 

"Kalau kamu mau, tidak apa-apa kalau kamu melepas baju dan celanamu juga." 

"Oh, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak." 

Senyumnya begitu menakutkannnn! Dengan panik aku menggelengkan kepalaku sampai 
leherku hampir putus. 

 

Jadi pelatihan khusus yang dibicarakan Hiro-san sebenarnya adalah pembersihan kamar 
mandi secara normal. 
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"Dengar, dasar tinju adalah menjaga. Padahal itu juga yang Tetsu katakan padaku......" 

Hiro-san menjelaskan di pintu masuk. 

"Jadi ada yang harus kamu atasi terlebih dahulu, yaitu rasa sakit saat menahan serangan 
lawan dengan tangan. Berjuang adalah membandingkan batin siapa yang lebih keras, jadi 
harus terbiasa dengan rasa sakit terlebih dahulu. Meski begitu, membiarkanmu bergabung 
dalam latihan pertempuran nyata tiba-tiba terlalu sulit, jadi lebih baik jika kamu mulai dari 
membersihkan kamar mandi." 

Dan kemudian Hiro-san memaksakan sikat bergagang panjang, sikat spons, dan peralatan 
pembersih lainnya ke tangan saya. 

"Saya tidak bisa memahami ini sama sekali!" 

"Oleh karena itu, saya akan mematikan air dingin di kamar mandi ini mulai sekarang, dan 
Anda harus membersihkannya hanya dengan air panas. Tanganmu akan sangat memerah, 
tapi jika kau terbiasa......" 

"Saya tidak mau! Mengasihani!" 

Tapi Hiro-san membanting pintu di depan wajahku, dan berdiri di sisi lain dari kaca matte. 

"Juga, kamar mandinya cukup licin karena pelumas dan sebagainya, jadi kalau bisa berjalan 
di atasnya tanpa terjatuh, bisa melatih kaki atau gerakan juga..... mungkin?" 

Apakah dia bercanda? Apakah itu benar? Dan bukankah dia baru saja mengatakan 
'mungkin' barusan? 

"K-bisakah ini benar-benar mencapai efek latihan !?" 

"Tidak juga, sebagian besar dari apa yang baru saja saya katakan adalah lelucon." 

"Aku akan kembali, tolong buka pintunya! Sekarang, segera!" Saya menggunakan sikat 
bergagang panjang untuk memalu pintu. 

"Tenanglah sedikit. Membersihkan tempat ini sebenarnya adalah biaya belajarmu, poin 
utamanya adalah...... Kamu baru saja melihat pemilik toko, kan? Dia seorang petinju 
sebelum ini juga, jadi saya memintanya untuk menjadi lawan latihan Anda." 

Sikat dan deterjen terlepas dari tangan saya dan jatuh ke lantai keramik. 

"Perlakukan saja pembersihan sebagai pemanasan! Aku mengandalkan mu." 
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Ukuran kamar mandinya sekitar dua kali lebih besar dari kamar tidurku, jadi cukup 
melelahkan harus membersihkannya. Karena terhubung dengan kamar tidur, daripada 
mengatakan bahwa itu hanya kamar mandi, itu lebih seperti kamar hotel dengan kamar 
mandi ekstra besar. Ada bantalan besar yang kotor oleh zat lengket yang tidak diketahui di 
kamar mandi, dan juga kursi berbentuk aneh yang tenggelam di tengahnya. Ketika saya 
membersihkan benda-benda ini dengan air panas, sebuah pertanyaan tiba-tiba muncul di 
hati saya--- di mana kesalahan hidup saya? 

Saya awalnya berpikir bahwa saya hanya perlu membersihkan satu, tetapi saya diseret 
untuk membersihkan tiga lagi. Menilai dari bau, panas, dan uap air yang memenuhi kamar 
mandi, tidak salah lagi, pasangan mungkin melakukan sesuatu di ruangan ini dua menit 
sebelum saya masuk untuk membersihkan! Saya tiba-tiba berpikir dengan serius bahwa 
saya harus mati saja. 

Serangan fatal terakhir terjadi ketika saya sedang membersihkan kamar mandi ketiga, dan 
pemilik toko tiba-tiba muncul. Dia mengenakan celana pendek tinju dengan rompi olahraga 
yang samar-samar memperlihatkan dadanya yang berbulu, sementara sarung tinju ada di 
tangannya. Pemilik toko melemparkan sarung tangan dan celana pendek yang mirip 
kepadaku sambil berkata: 

"Kak, cepat ganti bajumu! Apakah Anda tahu cara memakai bantalan lutut? Apakah Anda 
membutuhkan saya untuk membantu Anda? 

Hiro-san, jangan hanya tertawa diam-diam sambil berdiri di pintu masuk! Cepat dan 
selamatkan aku! Dan kenapa kita harus bertarung di kamar mandi!? 

"Karena di sini ada tikar besar, jadi lebih aman kalau jatuh." 

"Itu benar, aku akan memikirkan cara untuk membuatmu jatuh berkali-kali~!" Kata 
pemilik toko sambil mengedipkan mata padaku, membuatku merasa kalah padahal aku 
belum mulai bertarung. 

Saat itu sekitar pukul enam sore ketika saya dengan kelelahan terlempar keluar dari pintu 
belakang ke jalan yang penuh dengan lampu neon. Hiro-san yang berjalan keluar 
bersamaku menepuk pundakku sambil berkata: 

"Temukan saya tentang waktu ini sepanjang minggu ini." 

"Apakah kamu ingin aku mati!" 

"Jika kamu tidak memiliki tekad untuk membunuh, kamu tidak akan bisa menang melawan 
Tetsu." 

Aku menghela nafas untuk kesekian kalinya hari itu, dan mengikuti Hiro-san dari dekat di 
trotoar. Karena mata saya membengkak karena ditinju, lampu di jalan terlihat agak 
berkabut. 
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Narumi-kun, bukankah kamu meminta Tetsu untuk mengajarimu tinju sebelum ini? Jika 
murid hanya mencoba di bidang yang diajarkan oleh gurunya, maka dia tidak akan pernah 
bisa mengalahkannya. Itu sebabnya saya merasa bahwa pemilik toko di sana adalah yang 
paling cocok, dan dia bahkan menyetujui permintaan saya yang tidak masuk akal." 

Meskipun pikiran Hiro-san sangat menyentuhku hingga aku hampir menangis, apakah dia 
benar-benar baik-baik saja? Apakah dia diminta oleh pemilik toko untuk menikah 
dengannya? 

"Hei, jika ada hal lain yang bisa saya bantu, katakan saja. Anda juga mengetahuinya, karena 
kami memberi tahu Alice bahwa kami tidak akan membantu kali ini, kami sangat bebas 
sekarang. 

Hiro-san mungkin mencoba menunjukkan senyum ironis, tetapi karena wajahnya, ada 
sedikit kebaikan di dalamnya tidak peduli seberapa keras dia berusaha. 

"Terlepas dari masalah Tetsu--- aku juga ingin melakukan semua yang aku bisa untuk 
Ayaka." 

"Terima kasih." 

Aku dengan lemah mengangguk pada Hiro-san sebagai tanda terima kasih. 

Tapi tidak ada yang harus saya tanyakan padanya untuk saat ini. Itu karena saya belum 
memutuskan apa yang harus dilakukan. 

"Mungkinkah kamu belum memutuskan?" 

Ditanya lagi oleh Hiro-san, aku benar-benar tidak tahu harus menjawab apa. Saya hanya 
bisa menutup mulut, mengikuti kerumunan orang menuruni lereng menuju stasiun. 

"...... Narumi-kun, apakah kamu suka berkebun?" 

Hiro-san bertanya padaku saat kami berjalan melewati underpass. 

"Eh? Tidak ...... Ini masih baik-baik saja, aku tidak terlalu menyukainya." 

"Meskipun kamu mengatakan itu, kamu masih tinggal di Klub Berkebun cukup lama, kan?" 

"Mnn?" Itu karena klub akan ditutup jika saya pergi. 

"Jika Klub Berkebun dihapuskan, apakah Anda akan merasa terganggu?" 

"Tentu saja." 

"Mengapa?" 

"Sehat-" 
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Aku menelan kata-kata yang awalnya ingin kuucapkan. Itu adalah pertanyaan yang telah 
saya kesampingkan. 

Ayaka pernah berkata bahwa saya benar-benar tidak perlu bertarung dengan Tetsu-senpai 
jika hanya untuk melindungi adegan masa lalu sehingga dia dapat memulihkan ingatannya, 
dan dia berkata bahwa dia akan menggunakan kekuatannya sendiri untuk bekerja keras 
dan memulihkannya. kenangan, jadi dia berharap aku tidak akan melakukan hal berbahaya 
seperti itu lagi. 

Itulah yang kupikirkan di awal--- kupikir aku berusaha sekuat tenaga untuk melindungi 
tempat yang hanya milik kami sehingga Ayaka akan mengingat ingatannya. Sampai Ayaka 
mengatakan itu, saya akhirnya mengerti bahwa semuanya tidak demikian. Bekerja keras 
agar Ayaka mengingatku akan terlalu bodoh. 

Itu karena Ayaka sudah kembali, dan berada di sisiku sekarang. 

Adapun kenangan masa lalu--- apa bedanya? 

Walaupun demikian...... 

"Karena saat Ayaka di sekolah...... Sepertinya dia hanya senang di Klub Berkebun." 

Aku akhirnya menjawab dengan suara rendah di tengah kerumunan, sementara Hiro-san 
mengangguk sambil tersenyum. 

"Jadi kamu melakukan ini sepenuhnya karena Ayaka, kan? Ini bukan untuk dirimu sendiri." 

Itu benar. Alasannya sebenarnya hanya sesederhana itu. 

Ayaka terlihat sangat bahagia saat merawat bunga. Bahkan jika dia kehilangan ingatannya 
sekarang, dia akan tersenyum secara alami ketika dia memetik benih dan memangkas 
tanaman. Itu sebabnya aku ingin melindungi bunga di petak bunga dan rumah kaca, dan 
Ayaka yang ada di antara mereka. Itu sebabnya aku juga ingin melawan Tetsu-senpai. 

Saya akhirnya mengerti sekarang--- memahami apa yang ingin saya lindungi. 

Aku sebenarnya baru tahu sekarang...... 

Saya tiba-tiba berhenti berjalan ketika kami berada di tengah-tengah zebra cross. Hiro-san 
buru-buru mengambil tas dan meraih tanganku setelah menyadarinya. 

"Narumi-kun, ada apa? Lampunya akan segera berubah menjadi merah!" 

"...... Eh? Ah, i-itu benar, maaf ...... " 

Saya merasakan hembusan angin di punggung saya karena mobil-mobil yang lewat ketika 
saya berjalan melewati jalan. Aku mengeluarkan emosiku barusan dengan jari-jariku lagi. 
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Kaoruko-senpai dan klub besar lainnya ingin menghapus Klub Berkebun, yang berstruktur 
kecil tapi menggunakan anggaran besar, sementara aku ingin melindungi bunga dan Ayaka. 

Kalau begitu..... Sebenarnya ada cara agar klub bisa berlanjut tanpa melawan OSIS. 

Tunggu ...... Bisakah itu benar-benar berhasil? Atau lebih realistis untuk mencari Kaoruko-
senpai secara langsung dan memintanya untuk mencabut sarannya tentang amandemen 
peraturan? 

Saat aku ragu dengan jawabannya, lampu di papan nama 'Hanamaru Ramen' sudah terlihat 
di depan kami. 

 

"Program ini disebut 'Boxer in a Week using Arm Casts', perangkat lunak yang saya 
programkan bernama 'Wii Tetsu'. Ini adalah permainan yang dapat digunakan dengan 
sensor sarung tinju. Dengan game ini, game tinju di Wii Sports jauh lebih rendah dari ini, 
karena kamu bisa melawan Tetsu-san di rumah." 

Mayor mulai menumpuk setumpuk barang di dudukan kayu di belakang pintu belakang 
dapur. 

"...... Kenapa kamu bisa membuat perangkat lunak game Wii?" 

"Saya mengenal cukup banyak orang yang bekerja di perusahaan game. Toolkit untuk 
membuat game Wii sangat mudah digunakan tetapi cukup berguna." 

Lalu mengapa kamu tidak bekerja di perusahaan game saja......? 

"Kata 'bekerja' tidak ada dalam kamus saya. Apa artinya itu sebenarnya?" 

"Oke, oke......" Aku hanya bisa menghela nafas karena jawabannya. 

"Mayor, bukankah hal ini agak ketat? Bisakah Anda benar-benar memakai ini? 

Hiro-san menunjuk ke lengan gips--- benda yang lebih terlihat seperti tali yang diikat 
dengan pegas yang kuat, sambil berkata. 

"Sulit untuk memakai atau melepas jika dua orang tidak membantu. Hiro-san, tolong bantu 
ini. Wakil Laksamana Fujishima, cepat lepas mantelmu." 

"Aku tidak mau!" 

Pada akhirnya saya ditekan oleh keduanya yang telah sepenuhnya memasuki mode latihan, 
dan dipaksa untuk memakai gips lengan tanpa mengenakan apa pun di tubuh bagian atas 
saya. Anehnya, bahkan ada bagian yang digunakan untuk tubuh bagian bawah (Karena saya 
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tidak bisa melepas semua pakaian saya, mereka meletakkannya langsung di luar celana 
panjang saya) Pegas mencubit daging saya, sakit! 

"Pemeran ini sangat bagus, bisa menarikmu dengan paksa bahkan jika kamu dirobohkan 
oleh lawan, membuat sikap pra-pertempuran. Karena ini masih dalam tahap percobaan, 
tolong jadilah kelinci percobaan, Wakil Laksamana Fujishima." 

"Jangan bermain-main dengan tubuh orang lain!" 

"Heh! Hal ini sebenarnya cukup menyenangkan!" Kata Hiro-san sambil memukul 
pundakku. Pada saat aku hampir jatuh, pegas pada pemeran mulai beraksi, mengubah 
tubuhku kembali ke posisi bertarung tanpa seizinku. Saya merasa otot-otot saya berteriak 
minta tolong... 

"Fujishima ...... san?" 

Mayor dan Hiro-san menoleh setelah mendengar suara itu, dan melihat Ayaka berdiri di 
ujung gang, menjulurkan kepalanya ke dalam dengan ragu. 

"Ah...... Apakah pelajaran tambahan sudah selesai? Apakah sensei marah? Karena saya pergi 
tanpa izin ...... " 

Dia berkata bahwa dia akan memberimu dua kali pekerjaan rumah besok. A-apa yang salah 
denganmu!? Wajahmu bengkak lagi ...... " 

"Ah--- tidak apa-apa, ini hanya latihan tinju ringan. Ayaka, kamu di sini untuk melihat jurus 
agung Narumi-kun juga?" 

Karena sulit baginya untuk menolak undangan antusias dari Hiro-san, Ayaka berjalan 
dengan hati-hati ke gang kecil itu. 

"Erm ...... Yah ...... Baru saja---" 

"Aku benar-benar minta maaf untuk sekarang." 

"Tidak apa-apa, akulah yang salah, aku benar-benar minta maaf." 

"Narumi-kun, maaf menyela saat kamu sedang mendiskusikan sesuatu, meminta maaf 
dengan sikapmu saat ini terlihat sangat bodoh." 

"Jadi itu sebabnya aku memintamu untuk cepat melepasnya!" 

Setelah melihat lebih dekat, saya perhatikan bahwa Ayaka berusaha keras untuk tidak 
tertawa juga. Sigh, aku benar-benar merasa ingin menangis ...... 

"Erm..... Apa yang kalian lakukan?" Ayaka bertanya pada Mayor. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Kami sedang melakukan pelatihan khusus untuk Wakil Laksamana Fujishima. Kami 
menggunakan kekuatan sains untuk meraih kemenangan!" 

Pintu belakang dapur tiba-tiba terbuka, sementara Min-san menjulurkan kepalanya keluar. 

"Jangan kalian terus melecehkan Ayaka, cepat enyahlah! Narumi, kamu bukan karyawan 
lagi, jadi---" 

Melihat tanganku dengan sarung tinju terangkat ke daguku, (tampaknya) penuh percaya 
diri, Min-san tidak bisa menahan alisnya. 

"Narumi? Ada apa, apakah kamu ingin bertengkar? 

"Ah, tidak, bukan itu ......" 

Kata-kataku benar-benar diabaikan, dan aku terlempar ke lantai. Meski begitu, gadget 
Major benar-benar efektif. Aku berdiri lagi dengan tangan terangkat dan sikap pra-
pertempuran. 

"Ada apa dengan sikapmu yang menolak! Mungkin Anda menaruh dendam pada saya 
karena saya memecat Anda? 

"Ah, tidak, itu karena gadget......" "Diam!" 

Dan saya sekali lagi tertutup debu dan tanah, tetapi ditarik kembali karena pegas. 

"Kegigihanmu cukup bagus. Aku akan menghajarmu sampai kau tidak bisa berdiri lagi!" 

"Aku memberitahumu bahwa Itu karena gadget ......" 

Setelah dia selesai memukuliku seperti gelas (?), Dia membawa Ayaka kembali ke dapur. 

Saya benar-benar dipukuli. Pada saat aku akan kehilangan kesadaran tetapi masih berdiri 
dalam posisi bertarung dengan anggun, Mayor bergumam pada dirinya sendiri dengan 
kepuasan diri: 

"Saya benar-benar terlalu baik. Kamu bisa memakai benda ini sepanjang minggu!" 

Apakah anda tidak waras!? Lepaskan! Tolong bantu saya melepasnya! Aku mohon kalian 
......! 

 

Sudah cukup larut ketika Tetsu-senpai datang ke toko, sekitar jam sembilan atau lebih. 

"Tuan, bisakah Anda memberi saya es serut?" Senpai menjulurkan kepalanya ke dalam 
toko setelah mendorong portiere. 
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"Kamu tidak makan ramen?" 

"Saya sedang diet." 

Senpai berjalan keluar dari pintu belakang dapur, duduk tepat di depanku. 

"Bisakah kamu makan es bahkan saat kamu sedang diet?" Mayor bertanya. 

"Es serut itu senjata rahasia saat diet, tahu nggak? Itu bisa menghidrasi Anda, dan dengan 
mudah membuat orang merasa kenyang karena gula." 

"Heh, jadi itu artinya kamu bisa memakannya saat sedang diet? Aku akan memberi tahu 
gadis-gadis itu lain kali." Jawab Hiro-san. 

Tidak ada yang bertanya kepada senpai alasan dia berdiet, karena sebenarnya tidak ada 
yang perlu ditanyakan. Walaupun demikian...... 

"Erm...... Apakah itu untuk tinju?" tanyaku gelisah. 

"Saya tidak terlalu keberatan dengan beratnya. Saya hanya merasa gerakan saya akan 
menjadi lambat jika berat badan saya tidak berkurang." 

Tolong jangan biarkan gerakannya menjadi lebih cepat dari sekarang...... 

"Ngomong-ngomong, benda apa ini?" 

Tetsu-senpai melihat gadget di dudukan kayu sambil bertanya. 

"Fufufu, saya tidak bisa menjual informasi kepada musuh, saya hanya bisa mengatakan 
bahwa ini adalah senjata rahasia Wakil Laksamana Fujishima untuk mengalahkan Tetsu-
san setelah lemah." 

Anda sudah memberi tahu dia beberapa informasi ...... 

"Hmph, begitukah. Ini mungkin untuk latihan otot, kan? Oh, hal-hal yang kamu kenakan di 
anggota tubuhmu. " 

"Tetsu, kamu tidak bisa memakai itu sendirian---" 

Suara Hiro-san melemah saat dia melihat Tetsu-senpai menarik pegas dengan mudah, 
meletakkannya di tubuh bagian atasnya. 

"Benda ini cukup ketat." Meskipun dia mengatakan itu, Tetsu-senpai membuat pose banzai, 
lalu mengulurkan tangannya, membuat kami bertiga tercengang. Lebih buruk lagi, senpai 
bahkan tidak sedikit pun terpengaruh oleh gips padanya, memakan es serut almond yang 
dikeluarkan Ayaka seperti tidak terjadi apa-apa. 
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Dan dia bahkan melepasnya sendiri, meletakkannya di atas dudukan kayu pada akhirnya. 
Pada saat itu, Mayor tiba-tiba berdiri dan berteriak: "Saya harus meningkatkan kekuatan 
pegas sebanyak lima belas kali lipat!" sementara aku dengan panik menghentikannya. 

"Benar, Narumi, kapan kamu berencana untuk bertarung?" 

"Sehat......" 

Saya tidak bisa menjawab. Kapan aku bisa mengalahkannya? Saya harus mengatakan, 
bisakah saya benar-benar mengalahkannya? 

Aku tidak punya pilihan lain selain mengalahkannya, tapi tidak ada waktu lagi sekarang. 

"Bagaimana kalau minggu depan?" Hiro-san menjawab untukku. "Kami akan memutuskan 
tempat juga." 

"Saya tidak terlalu peduli. Bagaimana denganmu, Narumi?" 

Aku mengangguk setelah berpikir sejenak. Rapat OSIS diadakan pada hari Jumat depan, jadi 
banyak hal akan berakhir jika aku tidak menang pada hari Senin. 

"Ngomong-ngomong, apa yang akan terjadi jika Narumi-kun menang?" Hiro-san menatap 
wajahku. 

Jika aku menang- 

"...... Itu akan membuktikan bahwa Tetsu-senpai tidak bersalah." 

"Lihat? Aku tidak mengerti apa yang dibicarakan orang ini." 

"Betulkah? Saya mengerti itu baik-baik saja. 

"Saya juga." 

Mereka bertiga tertawa bersama setelah saling memandang. Mampu tertawa saat ini juga 
merupakan kelebihan mereka. Aku tidak bisa tertawa sama sekali ...... 

* 

Tidak seperti biasanya, saya juga tetap tinggal sampai jam tutup toko ramen, jadi saya 
membawa Ayaka ke stasiun. 

"Jika tidak ada penjelasan yang masuk akal, saya akan marah." 

Seperti biasa, Ayaka berjalan dengan posisi sekitar tiga langkah di depanku, menanyaiku 
sambil berjalan mundur. 
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"Kenapa harus melawan Tetsu-san? Saya mendengar bahwa dia adalah seorang petinju di 
masa lalu. Fujishima-san, kamu hanya tipe di dalam ruangan yang akan terengah-engah 
bahkan ketika kamu memindahkan ember, bukan begitu? Anda mungkin tidak lolos hanya 
dengan beberapa cedera ...... " 

"Tidak juga, itu tidak benar-benar perkelahian ......" 

Lalu apa itu? Sangat sulit untuk dijelaskan. 

"Jangan disingkirkan begitu saja, tolong beritahu aku alasan yang sebenarnya!" 

Ayaka terlihat seperti akan menangis, jadi aku hanya bisa berhenti, menghela nafas dan 
menelan ludah. 

Saya hanya akan mulai dari awal. 

"Apakah Anda ingat hal tentang OSIS yang telah saya sebutkan sebelumnya?" 

Ayaka mengangguk sambil berjalan mundur. 

"Hayano Tomohiko-senpai--- insiden kematian kakak ketua OSIS, itulah alasan 
pembubaran Komite Berkebun. Karena Tetsu-senpai dan beberapa orang lainnya 
menganiaya Hayano Tomohiko, dia meninggal." 

Ayaka menopang dirinya di pagar sambil berdiri di bawah cahaya lampu jalan, menatapku. 

"Sebenarnya, orang yang memaksa pembukaan Klub Berkebun adalah orang yang 
menindas Hayano-senpai...... OSIS dan yang lainnya berpikir bahwa orang-orang ini pasti 
memiliki alasan yang tak terkatakan untuk mendirikan klub, tapi......" 

Seseorang pasti berbohong dalam prosesnya. Itulah yang saya yakini. 

Setidaknya, Tetsu-senpai jelas bukan orang yang akan melakukan hal semacam ini. 

"Aku berpikir--- bagi senpai, mungkin ada kebenaran yang tidak bisa dia ceritakan pada 
siapa pun. Itu pada hari kejadian ...... " 

Bagi senpai, itu mungkin kesalahan serius yang dia tidak bisa maafkan dirinya sendiri 
bahkan jika dia keluar. 

"Tapi saya masih ingin tahu alasan Klub Berkebun didirikan secara paksa. Jika alasan ini 
masuk akal, maka aku akan membicarakannya dengan ketua OSIS tidak peduli apapun yang 
terjadi, dan memintanya untuk tidak membubarkan klub." 

"Mengapa kamu harus melakukan ini?" 

Mengapa? Anda bertanya mengapa? 
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Jika itu Alice, dia mungkin akan menjawab seperti ini: Karena saya seorang detektif, dan 
saya telah menerima permintaan. 

Lalu, bagaimana saya harus menjawab sebagai asisten detektif? 

Aku berdiri di luar jangkauan sinar yang diberikan oleh lampu jalan, diam-diam menerima 
tatapan Ayaka, dan berkata: 

"Sebenarnya..... Aku sama sekali tidak tertarik dengan aktivitas Klub Berkebun, dan aku 
bahkan tidak merawat petak bunga selama liburan musim semi; dan saya bahkan tidak 
tahu apa-apa tentang struktur rumah kaca, bahkan tidak menyentuhnya. Namun......" 

Saya ingat janji yang saya buat untuk Ayaka di atap hari itu. Itu telah disegel, dan saya 
hanya pergi ke sana sekali sejak saat itu. 

"Aku sudah menjanjikan ini pada Ayaka, meskipun kamu mungkin tidak ingat ini. Kami 
berjanji satu sama lain untuk bergabung dengan klub masing-masing---Klub Komputer di 
mana hanya aku yang tersisa dan Klub Berkebun di mana hanya Ayaka yang tersisa---agar 
kami tidak kehilangan tempat yang menopang diri kami sendiri." 

Ayaka menggigit bibirnya sambil menutup matanya dan menggelengkan kepalanya. 

"...... Maafkan saya." 

Ayaka berdiri di tempat asalnya sambil menggunakan tangannya untuk memeluk tubuhnya 
sendiri. 

"Apakah aku yang menyarankan itu dulu?" 

"Ya--- ah, tapi tidak apa-apa jika kamu tidak mengingatnya. Saya tidak bermaksud begitu. 
Bagi saya, pergi ke klub komputer atau tidak tidak masalah sekarang, tetapi saya tetap 
melanjutkan kegiatan Klub Berkebun. Karena kamu terlihat bahagia saat mengajariku 
banyak hal." 

"Eh......?" 

"Apakah kamu tidak suka merawat bunga?" 

Penantian panjang membuat orang berpikir bahwa langit semakin pecah. Ayaka akhirnya 
mengangguk ringan setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan akhirnya aku menghela 
nafas lega. Ini adalah alasan yang paling penting. Saya akhirnya menyadari itu ketika Hiro-
san bertanya. 

"Kalau begitu, ayo kita lanjutkan. Saya akan memikirkan cara untuk membiarkan klub terus 
eksis." 

"Kau....akan melawan Tetsu-san karena alasan ini?" 
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Itu benar. Aku akan melawan Tetsu-senpai karena ini. 

"Tapi..... Ini hanya untuk kepentinganku. Hanya untuk masalah kecil seperti itu ...... " 

"Itu bukan masalah kecil. Jika tidak ada bunga di sekolah, mungkin akan sangat sepi. 

"Meski begitu, hanya ada dua anggota di klub kami, dan itu akan tetap---" 

Aku memasukkan tanganku ke dalam sakuku, mengeluarkan benda di dalamnya dan 
menyerahkannya kepada Ayaka untuk mencegahnya melanjutkan. 

Ekspresi Ayaka sama terkejutnya seperti pada hari tertentu. Dia mengambil benda itu dan 
membukanya. Ban lengan hitam dengan logo oranye tercetak di atasnya. Huruf C adalah G, 
yang paling dalam adalah M yang dilingkari. 

"Ini adalah......?" 

Tentu saja Ayaka tidak ingat itu, tapi itu tidak masalah. Lagipula, arti aku menyerahkan ini 
padanya berbeda dari sebelumnya. Dan kemudian, saya terus mengeluarkan beberapa ban 
lengan serupa dari saku saya. 

"Ban lengan Klub Berkebun, itu milik Ayaka. Dan masih banyak lagi. Kami akan mencari 
lebih banyak anggota setelah ini, tetapi jika petak bunga dan rumah kaca hilang, kami tidak 
dapat merekrut anggota lagi." 

Ayaka menatap potongan kain hitam di tanganku, dan menempelkan ban lengannya sendiri 
ke dadanya. Dengan mata terpejam, sepertinya dia menahan air mata, dan juga seperti 
sedang mencoba memikirkan sesuatu untuk dijawab. 

"...... K-kenapa?" 

Ayaka bertanya dengan kepala tertunduk. 

"Kenapa ...... kamu melakukan begitu banyak untukku? K-karena, aku tidak bisa mengingat 
hal-hal tentangmu......" 

Kata-kata yang diucapkannya membeku di udara, secara bertahap turun ke jalan aspal yang 
gelap. 

"Tapi saat aku mencoba mengingatnya, rasanya aku baru saja mengingat sesuatu..... aku 
mungkin mengenal orang bernama Minagawa ini. Dia ...... mantan anggota dari Klub 
Berkebun, kan? Dengan wajah persegi dan mata ramping ...... " 

Dia memang mengenal Minagawa. Namun- 

"Ayaka, lupakan saja. Jangan khawatir tentang ini lagi." 
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"Tetapi setiap kali saya mencoba memikirkannya, rasanya seperti ada lubang hitam besar 
di hati saya. Aku merasa ingin melihat ke dalam, tapi aku takut tersedot ke dalam...... Sangat 
takut, aku sangat takut. Bahkan dengan memunggunginya, aku masih takut...... Aku tidak 
tahu kenapa, tapi aku benar-benar melakukan hal seperti itu, sebenarnya ...... Melompat 
dari gedung ...... tapi ......." 

"Jangan katakan lagi! Tidak masalah sekarang, saya tidak ingin Anda mengingat apa pun ...... 
" 

"Lalu ...... Lalu, apa yang harus saya lakukan?" 

Ayaka berkata kepadaku dengan air mata berkaca-kaca: 

"A-Aku terus mengatakan hal-hal kejam padamu---" 

"Tidak. Kamu tidak melakukan hal buruk." 

Bukankah kamu menjadi sehat kembali dan kembali menemuiku? 

Itu sudah cukup bagi saya. Ini benar-benar cukup--- tapi kenapa itu membuatnya 
menunjukkan ekspresi sedih seperti itu? Aku juga tidak tahu harus berbuat apa...... 

Rasanya seolah-olah saya harus mengatakan sesuatu yang lebih. Tapi pada saat itu, suara 
knalpot yang berisik dan suara kerikil yang dihancurkan datang dari punggungku dengan 
cahaya yang kuat. 

Bus melaju melewati sisi kami. Ayaka melihat siluetnya dengan air mata berlinang, dan 
berlari menuju tanda halte bus sekitar sepuluh meter di depan kami. Dalam prosesnya, dia 
berbalik untuk melihat saya beberapa kali, tetapi saya tidak melanjutkan berbicara 
dengannya. 

* 

Ketika saya pergi ke sekolah keesokan harinya, saya langsung berjalan ke rumah kaca. 
Masalah yang diminta Alice untuk saya bantu dalam pesannya--- dia awalnya ingin saya 
menyelidiki produsen rumah kaca dan modelnya, tetapi saya tidak dapat menemukan 
informasinya di mana pun. Saya ingin bertanya di kantor staf, tetapi saya benar-benar tidak 
tahu harus bertanya kepada siapa, jadi saya hanya bisa menunggu di depan pintu masuk. 
Akhirnya, aku hanya bisa mencari Kousaka-senpai di kantor Inspeksi untuk meminta 
bantuannya. Pada akhirnya, aku bahkan tidak punya waktu untuk melihat Ayaka. 

Seusai kelas, aku langsung bergegas menuju gedung tempat Hanamaru Ramen berada. 

Saat aku hendak membuka pintu kantor, terdengar suara percakapan antara dua orang dari 
dalam. 

"...... Ini jelas hadiah dari bermain pachinko, bagaimana bisa dijahit rapat?" 
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"Tapi..... Aku tidak pernah berpikir bahwa matanya akan jatuh hanya satu kali setelah aku 
memeluknya!" 

Alice memeluk selimutnya di tempat tidurnya, terlihat seperti dia akan menangis, 
sementara Yondaime dengan mantel crimson berada di depannya. Benda yang ada di lutut 
yakuza muda itu adalah boneka kucing yang Tetsu-senpai berikan pada Alice, sedangkan 
kancing matanya akan lepas. 

Pada saat dia melihatku memasuki ruangan, Yondaime melebarkan matanya dan menjahit 
kancing dengan kecepatan kilat, lalu mendorong boneka itu kembali ke Alice, segera 
memasukkan peralatan jahit portabelnya ke dalam sakunya. 

"Kenapa kamu tidak menekan bel pintu sebelum kamu masuk!" 

"M-maaf, saya tidak mengira Yondaime akan ada di sini." 

Sepertinya aku keluar masuk kantor sesukaku akhir-akhir ini, tapi saat kupikirkan lebih 
dekat tentang ini, ini sebenarnya adalah kamar perempuan..... Sebagian besar. 

Saat Patronius hampir kehilangan penglihatannya, aku meminta Yondaime untuk datang. 
Terima kasih telah menyelamatkan teman baruku. Terima kasih banyak." 

Alice memeluk boneka kucing itu sambil tersenyum lembut. Setelah 'Hmph!', Yondaime 
berdiri dan bersandar di dinding di pintu masuk kamar tidur. 

"Saya membantu tentang itu secara sukarela. Tapi jangan lupakan pekerjaan sebenarnya 
dari Anda dan saya. 

"Saya tahu. Atas bantuan Anda, saya akan membalasnya dengan mentransfer sejumlah 
uang ke rekening Anda. Ini adalah utas yang tidak dapat kami ikuti tanpa bantuan Anda." 

"Apakah Anda mencari tahu tentang sesuatu?" aku menyela. 

"Kami mengetahui sedikit tentang apa yang dilakukan Minagawa Kengo setelah dia keluar." 

Betulkah? Bukankah itu berarti kita mengetahui cukup banyak? Namun meski begitu, 
Yondaime memelototiku dengan tatapan tegas. Apakah itu berarti bahwa itu adalah berita 
buruk? 

Berita yang datang dari Alice di saat berikutnya hampir membuatku lupa bagaimana cara 
bernapas. 

"Dia melakukan kontak dengan 'Angel Fix' sejak tahap awal. Waktu ketika Hirasaka-gumi 
mengetahui tentang bahayanya dan mulai membersihkan jalanan adalah September lalu, 
tapi dia kecanduan lebih awal. Dan kemudian dia berhubungan dengan produsen dan 
organisasi perdagangan yang dipimpin oleh Hakamizaka Shirou. Dia adalah salah satu dari 
orang-orang yang bisa 'melihat malaikat' juga." 
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Yondaime memelototiku sambil mengangguk. 

"Selama waktu itu, Hakamizaka dan rekannya. sedang mencari tempat yang bisa mereka 
gunakan untuk menanam tanaman. Hanya dengan menggunakan rumah kaca milik 
Hakamizaka tidak dapat mengakomodir kebutuhan pasar, sementara Minagawa Kengo 
muncul saat itu. Dia hanya salah satu pelanggan lama saat itu, dan tidak aktif memberikan 
bantuan. Tapi Minagawa Kengo secara tidak sengaja mengungkap berita bahwa 'ada rumah 
kaca kelas tinggi di SMA M', dan ada juga jalan di dekat rumah kaca yang mengarah ke luar 
sekolah--- mengetahui bahwa itu sudah cukup. Itu karena......" 

Tunggu sebentar......! Aku ingin menyela Alice, tapi aku tidak bisa berkata apa-apa. 

Apa artinya ini? Tidak peduli seberapa hebat Yondaime, dia tidak bisa mendapatkan begitu 
banyak informasi sehingga dia seperti melihatnya dengan matanya sendiri, bukan? Tidak 
peduli itu Minagawa atau Hakamizaka, semuanya sudah--- 

Tiba-tiba aku memikirkan sesuatu--- Minagawa Kengo, Angel Fix, SMA M---petunjuk vital 
yang menghubungkan hal-hal ini, ada orang lain selain Ayaka. 

Alice terus berkata: 

"Karena Toshi ada di sini." 

"Semua ini...... sudah terdengar dari Toshi-san?" 

Yondaime menjawab dengan tidak senang: 

"Jangan tanya aku bagaimana aku menanyakan ini......" 

Toshi-san, Shinozaki Toshio, saudara laki-laki Ayaka. Ia pernah menjadi salah satu anggota 
organisasi pengedar narkoba Angel Fix, orang yang meminta Ayaka untuk menanam 
tanaman opium. Saya mendengar bahwa dia sudah keluar dari rumah sakit polisi, dan saat 
ini ditahan. 

Mungkinkah Yondaime pernah berhubungan dengan Toshi-san? Tiba-tiba aku merasakan 
hawa dingin di hatiku. 

Dia benar-benar menemukan begitu banyak informasi--- menggunakan cakar serigalanya 
yang tajam. 

"Mengenai bagaimana organisasi obat mengetahui tentang tempat yang mengarah ke pintu 
masuk rumah kaca, kami belum mengetahuinya. Saudara kandung biasanya tidak banyak 
bersosialisasi, jadi tidak mungkin Ayaka memberi tahu kakaknya. Tapi penjelasan itu 
masuk akal ...... " 

Wajah Alice jatuh, dan dia menatap jari-jarinya di tempat tidur. 
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"Sumber informasinya dari salah satu pecandu awal Angel Fix, Minagawa Kengo. Toshi 
tidak bisa dihitung sebagai anggota organisasi, tapi salah satu pelanggan biasa. Tapi dia 
diperhatikan oleh Hakamizaka Shirou. Untuk menemukan seseorang yang bisa 
membantunya menanam tanaman poppy di rumah kaca M High, tidak ada jalan lain." 

Perbaikan Malaikat, Hakamizaka Shirou. 

Meski sudah berubah menjadi debu, dia masih membuat masalah. Kenapa dia tidak cepat 
menghilang saja? Lebih baik jika dia tidak ada sejak awal. 

"Kudengar Minagawa Kengo sering kembali ke sekolah bahkan setelah dia keluar. Toshi 
mengatakan bahwa dia mungkin bertemu Ayaka beberapa kali, kan?" 

Menghadapi pertanyaan Alice, Yondaime mengangguk dalam diam. 

"Kembali ke sekolah...... Kenapa?" 

"Kami belum yakin tentang itu." Alice menjawab dengan lemah. 

Tidak yakin ...... Hanya dua orang yang tahu kebenarannya, satu meninggal karena 
overdosis obat, yang lain melompat dari atas gedung. 

Tidak ada yang terus berbicara. Adapun bagaimana kami bisa tahu lebih banyak, tiga orang 
di ruangan itu tahu betul. 

Dan mereka tahu bahwa tidak ada cara lain juga ...... 

Yondaime dan saya keluar dari kantor pada waktu yang sama. Untuk beberapa alasan, saya 
merasa agak lemah, dan saya memegang pagar tangga, berjongkok setelah itu. 

"Anak Klub Berkebun, apa yang kamu lakukan?" 

"...... Tidak apa-apa, hanya saja aku sedikit lelah karena urusan." 

Kalau dipikir-pikir, judul Yondaime untukku sepertinya sudah diperbaiki sekarang. Jika dia 
mulai memanggilku dengan nama lain sekarang, aku mungkin tidak tahu harus berbuat 
apa. 

"Hal-hal yang bisa saya selidiki berakhir di sini. Saya benar-benar tidak berpikir bahwa dia 
akan menanyakan hal yang dibesar-besarkan kepada saya. 

"Bagaimana kabar Toshi-san sekarang?" Apakah dia masih bisa berbicara? 

"Kudengar dia tidak terlalu baik dengan ayahnya, dan dia mulai menutup diri lagi." 

Kudengar saat ini orang tua Ayaka dan Toshi-san sedang dalam kasus perceraian, dan 
sekarang tinggal terpisah. Toshi-san dan Ayaka sama-sama tinggal bersama orang tua 
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mereka sebelum ini, tapi setelah dia keluar dari rumah sakit polisi--- agar dia tidak 
mempengaruhi Ayaka, Toshi-san dibawa ke rumah ayahnya. 

"Saya memaksanya keluar dari kamarnya dan memukulinya, tetapi dia masih punya energi 
untuk berbicara." 

Orang ini benar-benar melakukan terlalu banyak. 

"Tapi pria itu sepertinya hampir tidak tahu apa-apa. Anda harus memikirkan sisanya 
sendiri. 

Aku, memikirkan sesuatu sendiri? Aku sudah berjalan kesana kemari, tapi masih belum ada 
kemajuan...... 

"Apakah kamu tidak berencana untuk memukuli Tetsu untuk menanyakan sesuatu?" 

"Ah--- er, itu tidak salah......" Aku melihat tinjuku. "Tapi saya tidak berpikir bahwa saya bisa 
mengalahkannya, dan bahkan jika saya bisa mengalahkannya, tidak ada jaminan bahwa 
saya bisa mendapatkan berita penting." 

Dan selain itu, orang yang bertanya bukanlah aku, tapi Alice. Bahkan jika senpai benar-
benar menyembunyikan sesuatu, dia mungkin benar-benar tidak tahu apa-apa tentang 
situasinya. 

Yondaime meletakkan sikunya di rel, menatapku dengan ekspresi jangkrik mati. 

"Apakah kamu idiot? Lalu apa yang kamu perjuangkan?" 

"Sehat......" 

Tidak peduli bagaimana saya menjelaskan, saya mungkin akan dimarahi atau diperlakukan 
sebagai orang bodoh, bukan? 

"Bahkan jika senpai tidak tahu apa-apa tentang kejadian itu, selama aku menang, dia 
mungkin akan memberitahuku yang sebenarnya, kan? Maka, itu akan dapat membuktikan 
bahwa fakta bahwa senpai menganiaya Hayano Tomohiko sampai mati adalah sebuah 
kebohongan. Itu akan menjadi yang terbaik jika demikian ...... " 

"Oh tolong, apakah kamu benar-benar tahu apa yang kamu bicarakan? Di mana ada orang 
idiot sepertimu di dunia ini, menggunakan pertarungan untuk membuktikan bahwa pihak 
lain tidak bersalah?" 

"Yah---" Mungkin begitu, tapi sebenarnya Yondaime tidak perlu mengulanginya. Hal yang 
akan saya lakukan, benar-benar bodoh. 

"Lalu apa yang akan kamu lakukan, Yondaime?" 
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"Aku juga akan mengalahkan Tetsu." 

Lalu bukankah itu sama denganku! 

"Siapa yang sama denganmu! Aku memukulinya karena aku kesal karena dia berbohong, 
dan itu tidak ada hubungannya dengan kasus yang sedang diselidiki Alice." 

"Itu..... tidak salah, tapi......" 

"Dan jika kamu hanya ingin membuktikan bahwa Tetsu tidak bersalah, kamu sudah lama 
menang." 

"...... Hah?" 

Aku menatap sisi wajah Yondaime dengan rahang terbuka. 

"Karena dia sudah menerima tantanganmu. Jika dia tidak berbohong, mengapa dia 
menerima tantangan seperti ini? Bukankah dia akan menolak dengan senyuman saat itu 
juga? 

"Ah......" 

Aku mengerti, jadi itu sebabnya! 

"Kalau itu pun tidak tahu, dan malah memberi syarat 'jangan ikut campur lagi kalau kalah'. 
Kau benar-benar idiot yang tak tersembuhkan. Jika tidak ada informasi apapun di tangan 
Tetsu, bukankah usahamu akan sia-sia? Mengapa Anda tidak memaksa informasi itu keluar 
dari Ayaka? Bukankah dia sudah mengingat nama Minagawa?" 

"Yondaime, kamu benar-benar tipe yang logis! Mungkin kamu lebih cocok menjadi asisten 
detektif daripada aku......?" 

"Aku tidak melakukan itu. Oi, jangan ganti topik! Mengapa Anda mengambil tindakan? Jika 
ini terus berlanjut, bukankah Klub Berkebun akan dihapuskan tanpa alasan sama sekali? 
Dan bukankah kau ingin gadis itu memulihkan ingatannya juga? Jika dia mengingatnya, 
bukankah semua ini akan terpecahkan sekarang?" 

"Kamu tidak salah, tapi ......" 

Aku menatap langit yang diwarnai merah di antara dua bangunan. 

"Jika Ayaka tidak mau mengingatnya karena terlalu menyakitkan, maka kupikir lebih baik 
lupakan saja. Selain itu, menjadi teman sekali lagi tidak apa-apa, bukan?" 

Dalam kejadian saat liburan musim panas, Meo pernah bercerita bahwa sesuatu yang telah 
hilang tidak akan kembali lagi, tapi selama kita masih hidup, tunas baru akan mampu 
menutupi kesedihan sebelumnya suatu hari nanti. 
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Yondaime tiba-tiba menyela pikiranku, diam-diam menunjuk ke suatu tempat di luar pagar 
di bawah aku dan dia. 

"Mengapa tidak kau katakan saja padanya sendiri?" 

Aku melihat Ayaka menjulurkan kepalanya dengan hati-hati di antara gedung-gedung, 
mendekati ember baja besar dan peti bir yang tidak ada siapa-siapa di sana, dan dia 
membuka pintu belakang dapur. Aku terkejut, dan segera berjongkok untuk 
menyembunyikan diri. 

"Min-san, apakah Fujishima-san ada di sini?" 

Suara percakapan samar-samar bisa terdengar. 

"Jika kamu mau, aku bisa segera mendorongmu dari sini." 

"Tidak, tidak, terima kasih, tidak perlu repot!" 

"Kau benar-benar idiot yang tak tersembuhkan. Bukankah kamu sendiri yang 
mengatakannya? Cepatlah dan ceritakan semuanya padanya, dan mulai lagi." 

"Yah ...... aku belum mempersiapkan diri secara mental." 

Yondaime berbalik, bersiap untuk menuruni tangga, dan meninggalkanku setelah berkata: 

"Benar-benar orang yang tidak produktif." 

Yondaime benar. Mendengar suara klaksonnya saat menuruni tangga, aku mulai berpikir 
bagaimana cara pergi tanpa diketahui oleh Ayaka, karena aku benar-benar tidak tahu harus 
berkata apa padanya. 

Setelah pertempuran berakhir...... Akankah hari itu benar-benar tiba? 

"Kalau begitu, hanya ada satu jalan tersisa." 

Yondaime berbalik dan berkata. 

"Kalahkan Tetsu sepenuhnya, sampai dia memuntahkan semua kebenaran." 

Setelah mengangkat tinjunya tinggi-tinggi, saudara angkatku menghilang dari tangga. 
Sampai siluetnya benar-benar menghilang, akhirnya aku mengangkat tinjuku sebagai 
tanggapan. 

Bagiku yang bodoh saat ini, satu-satunya hal yang patut dicoba--- adalah mengalahkan 
Tetsu-senpai. 

Hanya ada satu minggu tersisa. Apa lagi yang bisa saya lakukan? 
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Volume 3 Chapter 5 

Bab 5 
Ichinomiya Tetsuo. 

Putra sulung seorang tukang kayu. Karena tindakan kekerasan ayahnya, dia menerima 
perlindungan Komite Kesejahteraan Sosial beberapa kali bahkan sebelum dia lulus sekolah 
dasar. 

Ayahnya menghilang ketika dia baru berusia dua belas tahun, dan keluarganya berutang 
lebih dari empat juta yen kepada rentenir saat itu. Ibunya dirawat di rumah sakit karena 
gangguan mental, dan dengan demikian Ichinomiya Tetsuo dipindahkan ke rumah kakak 
ibunya. Namun, dia tidak akur dengan kerabatnya yang menerimanya, menjadi siswa nakal 
di sekolah menengah, dan pernah menerima konseling lebih dari dua puluh kali. 

Selama tahun keduanya di sekolah menengah, petugas polisi di Biro Kriminal Pemuda 
memperkenalkannya pada tinju. Kepala gang tinju menyadari bakat alaminya, dan karena 
itu dia meninggalkan rumah pamannya untuk tinggal di rumah kepala. Sejak hari itu, 
Ichinomiya Tetsuo membuka lembaran baru, berhasil melanjutkan studinya dengan 
memasuki SMA M. 

"Bagian yang saya ingin Anda baca adalah bagian berikutnya. Dan ada laporan medis 
terlampir juga." 

Kata Alice sambil duduk di tempat tidurnya. 

Setelah saya kembali dari sekolah, Alice memanggil saya ke agen detektif, dan dia 
memerintahkan saya untuk membaca dengan cermat informasi pribadi Tetsu-senpai yang 
belum pernah saya baca sebelumnya. 

Saya memegang tumpukan informasi sambil bersandar di lemari es, dan tidak bisa 
menahan napas ketika membaca informasi yang tertulis di halaman berikutnya. 

"Apakah Anda mengerti mengapa saya memaksa Anda untuk membaca ini sekarang?" 

Mataku benar-benar terpaku pada kertas itu, dan aku mengangguk sambil membacanya. 

Memang, ada alasan untuk permintaannya. Kalau begitu, Tetsu-senpai--- 

"Untuk tindakanmu yang hanya bisa dijelaskan sebagai bodoh tidak peduli dari sudut mana 
kamu melihat, itu akan membantu lebih atau kurang, kan?" 

"Yah ...... Itu tidak salah, tapi ......" 
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Apakah saya benar-benar harus menggunakan ini? Atau haruskah saya katakan saya tidak 
punya pilihan lain selain menggunakan ini? Meski begitu, tidak dapat disangkal bahwa 
untuk orang yang lemah seperti saya, saya harus melakukan sesuatu dengan cara apa pun. 

Alice berlutut, berkata dengan nada frustasi: 

"Bukankah ini yang kau maksud saat kau mengatakan bahwa kau ingin memastikan 
kebenaran tentang Tetsu?" 

Aku menatap kosong ke wajah detektif NEET untuk beberapa saat, lalu mengalihkan 
pandanganku ke kertas di tanganku dan mengangguk. Sekarang saya mengerti, hal-hal 
memang demikian. 

" Tentu saja, ingin menggunakan itu hanya bisa dikatakan omong kosong. Itu sama tidak 
peduli seberapa bagus kekuatan pengamatanmu. Dan itu berarti, bahkan setelah saya 
menggunakan perangkat lunak ini yang saya curi dari pusat penelitian tertentu untuk 
menganalisis aksi bertarung Tetsu, itulah kesimpulan yang terbentuk. Tumpukan ini dan 
tumpukan itu adalah kumpulan saran yang saya peroleh dari seorang ahli tinju yang saya 
ketahui dari internet, sementara ini adalah panduan pertolongan pertama darurat, 
tumpukan ini berisi cara-cara memohon belas kasihan dalam enam puluh lima bahasa, dan 
inilah satu set referensi alasan untuk melarikan diri pada detik terakhir. 

Aku masih tidak mengerti tentang situasinya, tapi Alice masih meletakkan tumpukan demi 
tumpukan informasi tebal di kakiku. 

"Ini mungkin masih kurang, jadi tolong lakukan penelitian menyeluruh, dan cari cara agar 
kamu bisa selamat dari pertempuran!" 

"Errr ...... aku sangat berterima kasih karena kamu begitu mengkhawatirkanku ......" 

Bukankah aku sudah memberitahumu beberapa kali sekarang? Aku tidak 
mengkhawatirkanmu!" 

Alice sangat marah sehingga dia hampir bergegas dari tempat tidur untuk menggigitku. 

"Bahkan jika Anda dipukuli habis-habisan oleh Tetsu, penyelidikan detektif dan kehidupan 
klien masih berlanjut, dan masih banyak hal yang harus Anda selidiki!" 

"Ahhhh, mnn, maaf......" 

Aku berdiri setelah meletakkan tumpukan informasi. Wajah Alice, yang sedang berlutut di 
tempat tidur, berada di depan dadaku. 

"Saya berjanji kepadamu." Aku meletakkan tanganku di bahu Alice. "Aku tidak akan mati 
tanpa alasan sama sekali." 

"A-omong kosong apa yang kamu semburkan!" 
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Alice mendorong tanganku menjauh, dengan marah beralih ke monitor. 

Cara-cara memohon belas kasihan mungkin tidak banyak berguna, tapi analisis gerakan 
Tetsu-senpai bisa membantu sedikit banyak. Tetapi karena itu adalah informasi yang 
sangat rumit, saya mungkin tidak dapat memahaminya. 

"Membersihkan kekacauan yang disebabkan oleh tindakan bodohmu berakhir di sini. 
Jangan lupakan pekerjaanmu sendiri." 

"Apa lagi yang harus kita selidiki?" 

"Beberapa hal tentang TKP. Ambil beberapa foto di rumah kaca." 

"Lagi? Mengapa? Bukankah kita mengambil beberapa dalam insiden Angel Fix?" 

Dan ada apa dengan TKP? 

"Kali ini, tolong periksa juga papan lantai dan dindingnya secara menyeluruh. Seharusnya 
tidak ada pot bunga di tanah saat ini, bukan? Saya ingin mencari noda darah." 

Noda darah? Yang?" 

"Tentu saja milik Hayano Tomohiko." 

Pikiranku tenggelam dalam kebingungan, jadi aku hanya bisa bersandar ke dinding di pintu 
masuk kamar sambil memikirkan kata-kata Alice. 

"...... Apakah itu berarti Hayano Tomohiko pingsan di rumah kaca?" 

"Itu benar. Tidak ada noda darah di tempat dekat pintu masuk sekolah tempat dia pingsan, 
bukan? Itu menandakan bahwa tempat dia pingsan tidak ada di sana, tapi di tempat lain." 

"Itu ...... Itu tidak salah, tapi ......" 

Tempat lain? Di rumah kaca? 

"Tapi sepertinya itu juga tidak benar. Tetsu-senpai dan yang lainnya seharusnya meminta 
Hayano Tomohiko untuk menjadi pesuruh mereka, membelikan barang-barang untuk 
mereka, sementara mereka tinggal di rumah kaca untuk menunggu." 

Apakah Anda bahkan lupa apa yang Anda sendiri katakan? Tetsu pasti menyembunyikan 
sesuatu, kau sendiri yang mengatakannya." 

"Ah......" 

Itu benar, pikiranku dibangun atas dasar bahwa kesaksian Tetsu-senpai itu bohong. 
Namun- 
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"Apa artinya? Apakah itu berarti seseorang memindahkan Hayano Tomohiko yang tidak 
sadarkan diri ke pintu masuk sekolah? Mengapa?" 

"Itu kemungkinan juga, dan Tetsu mungkin adalah orang yang memindahkannya. Dengan 
begitu, kamu bisa menjelaskan kontradiksi arah jatuhnya Hayano Tomohiko dan juga 
alasan tidak ada yang memperhatikannya sebelum Tetsu." 

Mengapa itu dilakukan? Siapa yang melakukannya? Apakah itu senpai? 

"Aku juga tidak tahu jawabannya, jadi itu sebabnya aku memintamu untuk 
menyelidikinya." 

"...... Tapi tidak bisa di rumah kaca. Rumah kaca itu berlantai semen, dan air hujan tidak bisa 
mengalir ke dalamnya. Jika ada begitu banyak darah, noda seharusnya masih ada sampai 
sekarang." 

Saya ingat lokasi di mana Akaya melompat. Tanah yang diaspal dengan semen terletak di 
antara taman dan gedung sekolah. Itu terjadi selama bulan Januari. Salju turun dan hujan 
beberapa kali setelah kejadian itu, tetapi nodanya masih ada. Hal-hal seperti noda darah 
sulit untuk dihapus baik dari kenyataan maupun dari hati kita. 

"Ngomong-ngomong, cepat dan selidiki saja. Jika tempat di mana Hayano Tomohiko runtuh 
bukanlah lokasi di mana dia pertama kali ditemukan, maka kemungkinan dia pingsan di 
rumah kaca meningkat secara drastis. Ngomong-ngomong, tanyakan pada penasihatmu 
apakah ada sesuatu yang disebarkan atau diletakkan di lantai rumah kaca saat itu." 

"...... Mengerti. Aku akan memeriksanya besok." 

"Ada hal lain selain itu, yang bahkan aku tidak bisa mengetahuinya. Itu adalah daftar 
manajemen perlengkapan pengajaran." 

"...... Eh?" 

"Membeli atau membuang peralatan mengajar akan meninggalkan rekor, bukan? Saya ingin 
mengetahui perubahan jumlah ini. Informasi ini mungkin dapat diperoleh dari kantor 
Manajemen sekolah. Sekolahmu terlalu kuno, bahkan tidak menyimpan data di folder 
komputer, jadi itu sebabnya aku tidak bisa mengetahuinya." 

"Ini ...... Apa hubungannya dengan ini?" 

"Bisakah Anda menyingkirkan kebiasaan buruk Anda untuk menanyakan kepada detektif 
alasan penyelidikannya dalam setiap masalah?" 

Alice memutar kepalanya dan menatapku dengan ekspresi yang benar-benar kesal. 

"Saya tidak tahu apakah ada hubungannya, jadi itulah mengapa saya menyelidikinya. 
Asumsi dan alur pemikiran saya menyebar untuk menjalin jaringan sepuluh ribu 
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kemungkinan, mencairkan semuanya untuk memudahkan otak spons Anda menyerap 
terlalu merepotkan. Saya akan mengatakan lebih baik jika Anda hanya menutup mulut dan 
mengambil tindakan. 

Oke, oke, saya mengerti. 

Sambil memegang kamera digital yang dipinjamkan Alice padaku dan setumpuk besar 
informasi tentang bagaimana menghadapi Tetsu-senpai, aku keluar dari kantor. Tadinya 
agak mendung waktu saya datang, tapi sekarang hujan deras. Tetesan hujan menghantam 
tangga darurat yang terbuat dari logam, mengganggu orang-orang dengan kebisingannya. 

Saat itu musim hujan, menjelang akhir Mei. Pada saat yang sama, Ayaka dan tempat 
berlindungku akan diinjak-injak, dicabik-cabik, menghilang tanpa jejak. 

Saat aku berjalan ke pintu belakang dapur, Mayor dan Hiro-san sudah menunggu di sana, 
dan itu membuatku kehilangan tenaga. 

"Di sini, kami juga mengadakan latihan khusus hari ini. Pemilik toko memuji bahwa 
meskipun keterampilan tinjumu tidak banyak, tindakan pembersihanmu cukup teliti!" 
Hiro-san berkata dengan senyum di wajahnya. Aku sama sekali tidak merasa senang dipuji 
dalam hal seperti itu. Sepertinya aku harus menjalani tiga jam pelatihan neraka hari ini 
juga...... 

"Karena cuacanya sangat buruk hari ini, Anda mungkin diminta untuk membersihkan pintu 
masuk." 

"...... Kenapa aku merasa pekerjaan itu menyimpang dari tujuan awalnya?" 

Aku bahkan merasa seperti diperlakukan sebagai alat pembersih gratis...... Hiro-san 
tersenyum sambil berkata 'Aku akan mengambil mobil kalau begitu', lalu berjalan keluar 
dari gang. Kali ini, giliran Mayor yang membungkuk dengan senyum di wajahnya, 
mengeluarkan sebuah kotak dari ranselnya setelah menarikku ke tempat penampungan 
hujan. 

"Saya membuat versi 'Wii Tetsu' yang sangat disempurnakan. Gerakan Tetsu-san akan tiga 
kali lipat dari kecepatan biasanya, dan pukulannya tujuh kali lipat dari versi aslinya, jadi 
yakinlah!" Omong kosong apa. 

"Ah, itu benar, Mayor ......" 

Aku hampir mengeluarkan kertas yang diberikan Alice kepadaku, tapi aku ragu-ragu. 

Mayor seharusnya tidak jelas tentang masa lalu Tetsu-senpai juga, terutama tentang 'hal 
itu'...... Aku ingin berbicara tentang informasi yang Alice temukan, tapi aku tidak bisa 
melakukannya. 

"Hmm? Ada apa, Wakil Laksamana Fujishima? Apa kertas-kertas di tanganmu?" 
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"Ah, tidak, ini...... kupikir lebih baik tidak---" 

"Kamu benar-benar tidak perlu terlalu khawatir. Wakil Laksamana Fujishima, Anda bisa 
dikatakan sebagai seorang seniman bela diri, bukan? Jadi, Anda harus memiliki tekad untuk 
menggunakan setiap sumber daya untuk meraih kemenangan." 

Siapa yang kau sebut seniman bela diri? Aku ingin menegurnya, tapi ragu-ragu, tenggelam 
dalam pemikiran yang dalam pada akhirnya. 

Hal-hal mungkin seperti yang dikatakan Mayor, ini adalah pertarungan. Selain itu, alasan 
aku memulai pertarungan adalah untuk mengungkapkan kebenaran yang ingin 
disembunyikan Tetsu-senpai. Bahkan jika sesuatu terjadi di masa lalu senpai, saya mungkin 
tidak punya waktu luang untuk khawatir jika hal itu diketahui oleh Mayor. 

"Erm ...... Alice baru saja memberitahuku sesuatu ......" 

Saya menyerahkan surat-surat tentang Tetsu-senpai kepada Mayor. Ekspresi Mayor tidak 
berubah setelah dia melihatnya. 

"...... Hn hnn? Sekarang saya melihat. Ini mungkin sebuah terobosan." 

"Bisakah Anda memasukkan informasi ini ke dalam stimulator?" 

"Wakil Laksamana Fujishima benar-benar suka meminta hal yang mustahil, kualitas 
pasukan darat Anda tidak berubah sama sekali." 

Mayor tersenyum puas. 

"Saya akan mencoba menyelesaikan pemasangannya besok. Ini akan menjadi versi 'Wii 
Tetsu' yang ditingkatkan secara khusus. Namun, Anda harus tahu bahwa Anda hanya dapat 
memahami nuansa keseluruhan dengan ini. Adapun di mana titik buta Tetsu-san 
sebenarnya ...... " 

Mayor menusuk dadaku. 

"Sepertinya Anda harus merasakan proses yang sebenarnya." 

Aku mengangguk sebagai jawaban, memblokir pukulan beruntun ketiga Major. 

* 

Hujan tidak berhenti bahkan sampai keesokan harinya. 

Saya tidak bisa mengendarai sepeda saya, dan ditambah dengan fakta bahwa saya 
mendengar bahwa hujan mungkin semakin deras, jadi saya harus menyelesaikan masalah 
di sekolah secepatnya dan meninggalkan sekolah, pergi ke agen detektif terlebih dahulu. 
Tempat pertama yang harus saya tuju adalah kantor Inspeksi. Di antara hal-hal yang Alice 
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ingin aku selidiki, aku meminta bantuan Kousaka-senpai untuk bagian tentang pengelolaan 
jumlah peralatan pengajaran. Lagi pula, staf mungkin tidak akan membiarkan saya melihat 
hal seperti itu bahkan jika saya pergi ke kantor Manajemen. 

"Mnn? Eh? Untuk apa kau menginginkan itu?" 

Seperti yang diduga, Kousaka-senpai terkejut karena permintaanku. 

"Yah ...... Sebenarnya aku juga tidak yakin untuk apa itu." 

"Apakah gadis bernama Alice itu memintamu untuk menyelidikinya?" 

Aku mengangguk. 

"Meskipun dia terlihat seperti itu, dia masih seorang detektif yang cukup terampil. Aku 
akan mengandalkanmu." 

"...... Rasanya kalian berdua sangat percaya satu sama lain. Hubungan seperti milikmu agak 
membuat iri. " 

"A-apa......!?" 

Apakah kelihatannya seperti itu? Bukankah ini lebih seperti Alice sama sekali tidak perlu 
bergantung padaku? 

"Itu karena Fujishima-kun terlalu dekat dengan gadis itu. Aku bisa tahu dalam sekali lihat." 

Mereka baru bertemu sekali, apa yang dia bicarakan? 

"Jadi aku akan mempercayai kalian juga. Jadi itu hanya permintaan untuk kantor 
Manajemen, kan? Aku akan memikirkan alasan." 

"Terima kasih. Erm ...... Jika kamu mengetahui tentang sesuatu, bisakah kamu mengirim 
faks ke tempat Alice? Aku harus bergegas dan meninggalkan sekolah." Setelah mengatakan 
itu, aku memberikan catatan dengan nomor faks Alice kepadanya. 

"Mengerti. Saya akan mengirimkannya melalui faks secepat mungkin, saya harap saya 
dapat menyelesaikannya hari ini." 

"Maaf telah memberimu masalah." 

"Tidak akan, karena ini adalah permintaanku." 

"Tapi ......" Aku tergagap, dan masih berbicara pada akhirnya. "Jika kita terus menyelidiki 
seperti ini, bahkan jika kita mengetahui alasan pendirian Klub Berkebun...... Apakah ada 
kemungkinan hal itu akan membuat apa yang coba dilakukan oleh Manajemen lebih 
dibenarkan?" 
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Kousaka-senpai tetap diam. 

Sebenarnya, itu kemungkinan yang cukup masuk akal. Itu karena klub didirikan untuk 
alasan tertentu, dan dibentuk melalui koneksi Minagawa Kengo dengan membicarakan 
berbagai hal dengan OSIS dan staf pengajar. Orang-orang yang ingin mengubah aturan akan 
bergembira bahkan jika ini keluar. Kami mungkin telah melakukan hal-hal yang tidak 
berarti---perasaan dingin dan hampa menghantuiku. 

"Tidak apa-apa, kita lihat saja kapan waktunya tiba. Itu tergantung pada bagaimana Anda 
menggunakan informasinya, dan saya pasti akan bertahan sampai detik terakhir. Kami 
sekarang sedang mendiskusikan bagian terakhir dari amandemen dengan Kaoruko-chan. 
Bahkan jika kami tidak dapat melindungi mereka semua, saya akan melakukan yang 
terbaik untuk membiarkan klub yang masih ada terus berlanjut." 

Orang ini tampaknya lebih tangguh daripada yang terlihat ...... 

"Namun...... Meskipun agak memalukan untuk mengatakan ini ketika Fujishima-kun telah 
melakukan semua ini, tapi Klub Berkebun...... hanya memiliki dua anggota, jadi lebih 
berbahaya......" Kousaka-senpai terlihat agak pendiam. 

Di antara amandemen yang disarankan Kaoruko-senpai, sebuah klub harus memiliki 
setidaknya enam anggota klub, dan Kousaka-senpai bekerja keras untuk menurunkan 
jumlahnya. Tetapi bahkan jika dia mencapai itu, mempertahankan Klub Berkebun hampir 
mustahil. 

"Tidak, itu bukan kesalahan senpai ......" 

Aku tiba-tiba memikirkan masalah yang kubicarakan dengan Hiro-san dalam perjalanan 
pulang dari dunia sabun. Yang terpenting bukanlah keberadaan Klub Berkebun, melainkan 
bunga-bunga di sekolah. 

"Erm...... aku tidak yakin apakah ini akan berhasil, tapi aku memikirkan sesuatu sebelum 
ini." 

Setelah saya memberi tahu Kousaka-senpai apa yang saya pikirkan, sedikit cahaya 
menyinari wajahnya. 

"...... Aku mengerti ...... Hmm ...... Itu tidak mungkin." 

"B-benarkah!?" 

"Ya. Dibandingkan dengan apa yang dilakukan Minagawa-senpai, ini seharusnya jauh lebih 
sederhana." 

Itu benar. Karena metode yang digunakan Minagawa Kengo adalah cara yang bahkan lebih 
mustahil dipaksakan, dan dibandingkan dengan itu..... 
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Selebihnya aku hanya bisa bergantung pada Kousaka-senpai. 

"Kita harus mendapat dukungan dari para guru untuk ini, dan lebih banyak lebih baik. Aku 
ingin tahu akan mendukung ini. Tidak ada banyak waktu tersisa ...... " 

Senpai bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya dia mengingatkan dirinya sendiri 
tentang apa yang harus dilakukan. 

"Mnn, cara ini patut dicoba. Shinozaki-san mungkin tidak ingin Klub Berkebun menghilang 
juga, bergabung dengan klub yang tidak dia minati, kan? Dia mungkin berharap agar Klub 
Berkebun terus berlanjut, bukan begitu?" 

"...... Hmm?" 

Kata-kata senpai membuatku berpikir ada yang tidak beres. Apa yang dia katakan barusan? 

"A-apa itu?" 

"Apa yang baru saja kamu katakan?" 

"Apakah kamu mengacu pada masalah Shinozaki-san? Tidak ingin Klub Berkebun 
menghilang?" 

"Tidak bukan itu." 

Ekspresiku waktu itu seharusnya agak menakutkan, karena senpai terlihat agak ketakutan. 

"Harus bergabung dengan klub yang dia tidak ingin bergabung ...... apakah itu?" 

"Ah......" 

Tiba-tiba, banyak pikiran yang muncul di hati saya bergabung menjadi satu. Hal yang 
Kousaka-senpai rencanakan, hal yang Kaoruko-senpai coba paksakan, hal yang aku coba 
lindungi--- semuanya membentuk sebuah cerita. 

Apakah ini benar-benar mungkin? Itu mungkin secara teori. Kalau itu..... 

"Erm ...... aku tiba-tiba memikirkan sesuatu ......" Kousaka-senpai terlihat sangat bermasalah, 
sementara aku menjelaskan dengan hati-hati. "Kamu berencana untuk bernegosiasi dengan 
Kaoruko-senpai untuk memintanya menurunkan angka terendah yang harus dimiliki 
sebuah klub, kan? Mungkin ada sesuatu yang bisa kita lakukan tentang ini, menyelamatkan 
Klub Berkebun dalam prosesnya." 

"Ap...... Apa rencanamu?" Kousaka-senpai mencondongkan tubuh ke arahku. 

"Menghasut para guru, dan yang terbaik adalah menjadi guru olahraga. Ah, dan rapat 
presiden klub. Jika demikian, seseorang mungkin keberatan dengan OSIS." 
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Setelah mendengar penjelasan rinciku, Kousaka-senpai berdiri dengan penuh semangat. 

Mengapa kita tidak mencoba ini? Saya tidak pernah memikirkan hal ini. Kamu benar-benar 
sesuatu, Fujishima-kun." 

"Apakah menurut Anda itu bisa berhasil? Kita mungkin akan dimarahi sebagai gantinya ...... 
" 

"Bagaimana Anda tahu bahwa itu tidak akan berhasil jika Anda bahkan belum 
mencobanya? Jika kita memulai rapat umum OSIS dalam situasi ini, semua ini akan 
berakhir." 

"Itu benar." 

Saya tiba-tiba teringat kata-kata Mayor--- 'Anda harus memiliki tekad untuk menggunakan 
setiap sumber daya untuk meraih kemenangan.' 

"Saya pikir lebih baik saya pergi. Fujishima-kun, sepertinya guru itu tidak memiliki kesan 
yang baik tentangmu." 

Kata-kata itu sangat tepat, dan aku hanya bisa tersenyum kecut. Senpai bergegas keluar 
dari kantor Inspeksi, keluar melalui koridor yang kacau, sementara aku melihat dari 
samping. 

Dia sekarang berjuang untuk melindungi tempat milik seseorang, dan aku juga harus 
bertarung dengan caraku sendiri. 

 

Lampu di rumah kaca menyala, dan terlihat jelas di tengah hujan. Itu tampak seperti rumah 
roti jahe dalam dongeng tertentu. 

"Fujishima-kun! Jadi Anda akhirnya merasa ingin belajar? Ujian semakin dekat." 

Segera setelah aku masuk ke dalam rumah kaca, Sayuri-sensei yang awalnya sedang 
membaca beberapa buku teks dengan gembira mengangkat kepalanya. 

Ayaka hanya melirikku, lalu menunjukkan ekspresi malu tanpa mengatakan apapun. 

Selalu ada pikiran membingungkan yang menyelimuti Ayaka dan aku. Bahkan saat kami 
bertemu di kelas atau saling bertatapan di toko ramen dengan konter yang memisahkan 
kami, tak satu pun dari kami yang tahu harus berkata apa. Apakah hanya tersenyum tanpa 
melakukan apa-apa atau menundukkan kepala tanpa mengatakan apa-apa sudah cukup? 
Saya benar-benar tidak tahu. Meski begitu, aku tidak bisa menghindari pergi ke rumah 
kaca. 

"Erm..... Aku di sini hanya untuk menyelidiki sesuatu." 
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"Sungguh, kau memainkan permainan detektifmu lagi? Dan Anda bahkan memegang 
kamera yang begitu mahal." 

Meski merasa bersalah di hati, saya tetap mengambil foto di sana-sini di dalam rumah kaca 
agar tidak ada yang tertinggal. 

"Shinozaki-san, tunjukkan pada Tuan Belalang yang baru saja bermain-main di sini hasil 
kerja Nona Semut dalam ujian ini, oke?" 

Aku bahkan tidak melihat reaksi Ayaka terhadap kata-kata sensei. 

Tidak ada pot bunga di tanah. Di masa lalu, tempat ini seharusnya penuh dengan pot bunga 
dari bunga poppy yang digunakan sebagai bahan baku Angel Fix, tetapi karena organisasi 
pengedar narkoba memindahkannya, hanya rak di dinding yang memiliki pot bunga di 
atasnya. Oleh karena itu, melihat-lihat tempat ini secara menyeluruh tidaklah sulit. 

Dan noda darah tersebut sama sekali tidak terlihat di lantai. 

"Sensei, aku ingin bertanya sesuatu." 

"Hmm? Apakah kamu ingin belajar sekarang?" 

"Tidak terlalu. Apakah ada pot bunga atau semacamnya di tanah saat Anda mengajar 
orang-orang di sini sebelum ini?" 

"Tidak. Anggota Komite Berkebun bahkan tidak menanam apa pun di sini, jadi itu sebabnya 
sangat mudah memindahkan meja, papan tulis, dan sebagainya di sini." 

Ah, jadi semuanya seperti ini? Kemudian, dengan asumsi Hayano Tomohiko benar-benar 
memuntahkan darah dan pingsan di sini, darahnya seharusnya ada di lantai semen--- 
tunggu, mungkin ada di atas meja? Namun meski begitu, beberapa darah masih harus 
tumpah ke tanah. Selain itu, jika memang seperti itu, tabel berlumuran darah harus 
diperhatikan setelah itu. 

Mungkin asumsi Alice salah? 

Pokoknya, harus ada noda darah di suatu tempat. Tidak ada tanda-tanda darah di salju 
dekat pintu masuk sekolah, jadi itu bukan tempatnya, tapi di tempat lain. 

Tentu saja, dengan asumsi darahnya tertinggal di salju di tempat lain, darahnya mungkin 
meresap ke dalam tanah dengan salju yang mencair, dan kita tidak bisa mengetahui apa-
apa lagi--- 

Tiba-tiba, seluruh rumah kaca tenggelam dalam kegelapan. Melalui jendela bidik kamera, di 
depan saya juga gelap gulita. Aku mengangkat kepalaku karena terkejut setelah mendengar 
teriakan Ayaka dan hanya bisa melihat langit hujan yang gelap di luar kaca atap rumah 
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kaca. Lampu mati. Mungkin itu hanya imajinasiku? Suara hujan begitu jelas sehingga 
seolah-olah langsung menghantamku. 

"...... Ahhh, itu terjadi lagi." 

Nada tidak peduli Sayuri-sensei membuat orang merasa lebih tidak nyaman, dan kemudian 
dia berdiri. 

"Shinozaki-san, bisakah kamu membantuku menopang meja?" 

"A-apa itu? Pemadaman listrik?" 

"Tidak, itu hanya lampu. Kadang-kadang akan menjadi seperti itu saat hujan. " 

Sensei melepas sepatu hak tingginya dan melompat ke atas meja, sementara aku, yang 
terkejut hingga terbaring di tanah, buru-buru menjauhkan diri dari meja. Oh tolong, kamu 
sedang memakai rok sekarang, orang lain akan melihat jika kamu tidak berhati-hati! 

"Ini akan cerah setelah kamu melepas ini dan menggesernya sedikit...... Ah, benar, 
Fujishima-kun, bisakah kamu matikan pemutus sirkuitnya? Saya pernah mencoba 
memperbaikinya tanpa mematikannya, beberapa percikan api membuat saya sangat takut 
sehingga saya hampir jatuh dari meja." 

Karena deskripsi Sayuri-sensei agak menakutkan, aku buru-buru mematikan pemutus 
sirkuit, dan sensei menurunkan bola lampu besar yang seperti lampu minyak gantung 
beserta dudukannya. Langit-langit rumah kaca itu licin, balok logam saling silang, dan ada 
alat penyiram dan perangkat berbentuk kotak seukuran tas siswa sekolah dasar terpasang 
di atasnya. Setelah menggantung bola lampu ke kotak, pemutus arus dihidupkan sekali lagi. 
Saat lampu pulih sekali lagi, suara tetesan air hujan berangsur-angsur hilang dalam cahaya 
hangat. Ayaka juga tampak lega dan duduk. 

"Oke, sudah menyala lagi." Sensei terlihat agak menang. 

"Tempat ini..... Terasa seperti rumah sensei." kataku tiba-tiba. 

"Meskipun cukup menyenangkan memiliki begitu banyak bunga di sini, tidak memiliki 
kamar mandi agak merepotkan." 

Saat sensei menjawab dengan serius, Ayaka hanya bisa tertawa terbahak-bahak. 

"Apakah akan bocor air di sini?" 

tanyaku sambil melanjutkan pekerjaanku memotret. Lampu rusak karena hari hujan, 
apakah itu berarti langit-langitnya rusak? 

"Ah--- Mnn, tempat ini sudah melewati masa puncaknya, jadi tidak aneh kalau ada 
kebocoran di sini." 
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Jika demikian, bahkan jika Hayano Tomohiko memuntahkan darah dan pingsan di sini, 
noda darah mungkin telah hilang karena air--- Tidak, tidak, apa yang saya bicarakan? Hari 
itu turun salju, dan bagaimana air yang menetes bisa menghilangkan noda darah? Sambil 
melakukan penerbangan liar yang mewah, saya mengambil foto kondisi langit-langit. 

Untuk menghindari kamera digital basah, aku memasukkannya kembali ke dalam tas 
setelah membungkusnya dengan dua lapis kantong plastik, dan berencana pergi setelah 
memberi isyarat 'Maaf' kepada Sayuri-sensei. 

"Ah, ah, Fujishima-kun." 

Mendengar suara Ayaka, aku menoleh. 

"Kau akan pergi ke 'Hanamaru Ramen', kan?" 

Ekspresi memohon di wajah Ayaka membuatnya terlihat beberapa tahun lebih muda. Aku 
mengangguk sebagai jawaban. 

"Kalau begitu, kalau begitu...... aku ikut denganmu!" 

Ayaka mengambil tasnya dan berdiri. 

"Fujishima-kun, kamu selalu membawa Shinozaki-san pergi setiap kali kamu datang. Itu 
semua salah Fujishima-kun jika kalian berdua gagal dalam ujian." 

Sayuri-sensei menggodaku dengan setengah bercanda, mematikan lampu dan menyuruh 
kami keluar dari rumah kaca. 

 

Ayaka dan aku masing-masing memegang payung, berencana berjalan ke Hanamaru 
Ramen dengan perlahan. Karena kami tidak dapat menemukan apa pun untuk dikatakan 
satu sama lain, kami berjalan maju dalam diam. Saya bahkan bersyukur atas hari hujan, 
karena suara hujan membantu memecah kesunyian kami. Namun ketika kami terjepit di 
underpass bersama dengan kerumunan, hujan mulai berkurang. Hanya ada sedikit jarak ke 
gedung tempat Hanamaru Ramen berada. 

Suara hujan tidak bisa menghentikan suara kami lagi. 

"...... Apakah kamu masih berencana untuk bertarung dengan Tetsu-san? Dengan serius?" 

Ayaka akhirnya memecah kesunyian. 

"Ya." 

"...... Bahkan jika aku mengatakan bahwa kamu tidak perlu melakukan itu? Tidak ada 
artinya bagiku tidak peduli bagaimana Klub Berkebun itu nantinya." 
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"Mnn." 

Aku hanya bisa menjawabnya dengan lemah. 

"Apakah kamu seperti ini bahkan sebelum ini?" 

Ayaka tiba-tiba bertanya saat kami melewati jalan kecil di samping taman. 

"...... Sebelum ini?" 

"Eh? Ah, erm......" Wajah Ayaka sedikit memerah sebelum dia berbalik untuk melihatku dari 
bawah payungnya. "Aku hanya berpikir kamu juga tidak banyak bicara padaku di masa 
lalu." 

Aku tidak tahan untuk terus menatap wajah Ayaka. Saya benar-benar berharap dia tidak 
akan menggunakan perbandingan dirinya sebelum dan sesudah dia kehilangan ingatannya 
untuk berbicara dengan saya. 

"Mungkin tidak banyak perubahan. Saya tidak terlalu banyak bicara sebelum ini, dan tidak 
dapat menemukan sesuatu untuk dikatakan juga. 

Eh, hmm? Mengapa bahkan saya sendiri merasa malu setelah mengatakan itu? 

"K-lalu!" Ayaka mengangkat payungnya lebih tinggi, menyebabkan air hujan memercik ke 
mana-mana. "Kalau begitu tolong beri tahu aku di masa depan. Jika ada sesuatu yang ingin 
Anda katakan kepada saya, tolong katakan pikiran Anda! Saya akan memberi tahu Anda 
jika saya memiliki sesuatu untuk dikatakan juga! 

"Ayaka, apa yang ingin kamu katakan......?" 

"Bukankah aku memberitahumu ini sekarang !?" 

Ah, itu benar. Saya mengerti. Lalu--- apakah ini giliranku? Sejujurnya, itu sulit. Seperti yang 
dia katakan sebelumnya, berteriak ketika saya marah, tertawa ketika saya senang, 
berbicara ketika saya menginginkan sesuatu, saya tidak bisa melakukannya meskipun 
sangat sederhana. 

"...... Sangat sulit bagiku untuk memberikan itu padamu, jadi kenapa tidak setidaknya kau 
memakai ban lengan selama aktivitas klub?" 

tanyaku ketika pikiran itu tiba-tiba muncul di benakku. 

"Benda itu..... Memalukan bagiku untuk memakainya sendirian. Fujishima-san, kamu juga 
tidak memakainya, kan?" 

"Ini juga memalukan bagiku, jadi aku tidak ingin memakainya." 
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Ayaka dengan marah menekankan bahwa akulah yang membuatnya, lalu mengeluarkan 
ban lengan hitamnya dari tasnya dan menyematkannya di lengannya dengan peniti. 

"Saya memakainya! Apa ada yang lain!?" 

Aku menutup mulutku sekali lagi. Sebenarnya, masih banyak hal. Misalnya, Anda tidak 
perlu terlalu sopan saat berbicara dengan saya, tidak menambahkan '-san' di belakang 
nama saya dan sebagainya. Tapi karena permintaan ini terasa seperti aku secara paksa 
menarik Ayaka kembali ke masa lalu, aku tidak tahan untuk mengatakannya. 

"Bagaimana denganmu, Ayaka? Apakah ada yang lain?" 

Aku bertanya kembali pada akhirnya. Ayaka terlihat jelas kesal, dan menjawab setelah 
terdiam beberapa saat: 

"Tolong jangan bertengkar dengan Tetsu-san." 

"Tidak. Bisakah saya tetap melarikan diri ketika keadaan sudah sampai pada titik ini? 
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"Jangan memaksakan diri!" 

"Kaulah yang mendorong dirimu sendiri!" Aku tidak berpikir bahwa dia sebenarnya bisa 
lebih menyusahkan daripada Alice, bahkan tidak menyerah sampai sekarang. 

"Aku pasti tidak akan melihatmu!" 

Setelah meneriakiku, Ayaka menggigit bibirnya dan tetap diam. 

Saat kami sampai di pintu depan kedai ramen, hujan berhenti. 

"Sebaiknya hujan terus turun, agar air hujan bisa mengguyur rencanamu untuk berjuang." 

Ayaka mulai mengatakan sesuatu seperti itu lagi, membuatku menatap sisi wajahnya 
sambil memikirkan bagaimana cara membantahnya. Dipisahkan oleh penutup payung, 
wajah Ayaka kemudian diblokir oleh portiere, menghilang ke dalam kedai ramen. 

Karena saya tidak bisa melangkah ke toko, saya hanya bisa berjalan ke gang belakang. 

 

"Kamu benar-benar buruk dalam menggunakan kamera. Tidak bisakah kamu mengambil 
foto yang lebih baik?" 

Alice memindahkan foto yang kuambil ke komputer sambil memarahi. 

"Itu karena ini adalah pertama kalinya aku menggunakan kamera sebesar itu..... Dan juga, 
kenapa kamu memiliki begitu banyak kamera, Alice? Bukankah kamu hanya tinggal di 
kamar ini? 

"Tentu saja mereka digunakan untuk mengambil foto teman-teman baik saya." 

Alice menunjuk ke bukit boneka. Oh, jadi itu sebabnya...... Dia tidak hanya menghargai hal-
hal ini. Dengan ekspresi penuh kemenangan di wajahnya, Alice bahkan berencana untuk 
mengeluarkan beberapa GB foto dari sebuah file, dan aku buru-buru menghentikannya. 
Bukankah kita harus memprioritaskan pekerjaan detektif kita? 

"Mnn, itu benar. Maka saya akan membiarkan Anda mengagumi koleksi foto pribadi saya 
lain kali. Ah, pakai saja foto-foto ini sebagai bayaranmu bulan depan, bagaimana 
menurutmu?" 

"Saya tidak ingin mereka, beri saya uang tunai ......" 

Sambil memarahi kepribadian prosa, mamonisme, dan penodaan seni saya, Alice berbalik 
untuk melihat foto-foto rumah kaca. 
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"Saya bertanya kepada Anda karena saya percaya kekuatan pengamatan Anda. Apa kau 
tidak menemukan noda darah?" 

"Mnn...... Tentu saja, ada banyak kotoran hitam, tapi aku tidak yakin apakah itu darah. Tapi 
memang, tidak ada noda yang sangat besar." 

"Hmm, seharusnya begitu." 

"Apa yang kamu maksud dengan hal-hal yang harus begitu ......?" 

"Jika hal seperti itu ada, itu akan diketahui berabad-abad yang lalu ketika kasus itu terjadi. 
Saya hanya menegaskan kembali faktanya." 

"Jadi itu artinya tempat Hayano Tomohiko runtuh bukanlah rumah kaca, kan?" 

"Tidak-" 

Awalnya berencana untuk menjawab, Alice tiba-tiba menatap salah satu monitornya tanpa 
berkata apa-apa. Itu adalah foto yang saya ambil dari rumah kaca. 

"...... Ada apa denganmu?" 

"Benda apa ini?" 

"Benda apa......? Ah, itu---" 

Saya mulai menjelaskan hal-hal yang terjadi di rumah kaca. Alice melebarkan matanya, dan 
menyipitkannya lagi. 

Tiba-tiba, suara elektronik berdering di dalam ruangan. Itu adalah mesin faks di lapisan 
atas lemari di sebelah kanan kami. Kertas demi kertas dikeluarkan dari mesin faks, jatuh 
langsung ke tempat tidur. 

Telepon saya berdering. 

'Ah, apakah itu Fujishima-kun? Saya Kusaka. Saya akhirnya meyakinkan salah satu staf 
untuk mengizinkan saya melihatnya, dan saya mengirim faks kepada mereka sekarang. 
Karena saya tidak yakin berapa banyak informasi yang Anda perlukan, saya akan 
mengirimkan semuanya melalui faks meskipun jumlahnya cukup banyak.' 

Aku hampir tidak memperhatikan apa yang Kousaka-senpai bicarakan, dan bahkan tidak 
yakin bagaimana aku berterima kasih padanya dan menutup telepon. 

Alice mengambil tumpukan kertas faks, berdiri dan menatap daftar itu. Untuk beberapa 
alasan, ekspresinya akan membuat orang merasa segar dan penuh semangat. 

"...... Alice?" 
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"Saya mengerti sekarang." 

Gumaman detektif NEET menyebar padaku bersama angin dingin. 

"Kamu mengerti sekarang?" 

"Mnn, aku mengerti hampir semuanya sekarang." 

Alice mengangkat kepalanya untuk melihat langit-langit. Puluhan kertas faks jatuh dari 
tangannya seperti kepingan salju dan berserakan di kakinya. 

"Hal-hal yang Tetsu lakukan, hal yang ingin dilakukan Hayano Tomohiko, dan tersangka, 
semuanya terhubung sekarang. Tapi tentang Minagawa Kengo--- aku masih tidak mengerti. 
Dia jelas terhubung dengan kebenaran yang sama, tapi aku masih tidak mengerti 
alasannya." 

Mengapa Minagawa Kengo membuat Klub Berkebun? Ini adalah kebenaran terpenting 
bagiku, untuk Kousaka-senpai dan Ayaka. Dan kebetulan--- kita tidak tahu alasannya? 

"Dia melakukan sesuatu sendirian, tidak membiarkan yang lain melihatnya, dan 
menghilang diam-diam dalam rawa." 

Alice duduk di tempat tidurnya lagi. Saya perhatikan bahwa semangat dan energi di 
wajahnya barusan digantikan oleh kesedihan yang basah, membuat saya merasa agak 
sesak napas juga. 

"Tetsu-senpai pasti tahu sesuatu. Selama aku bisa mengalahkannya, kamu akan menjadi 
orang yang menanyainya, Alice." 

Tidak hanya untuk Ayaka dan aku, pertarungan juga untuk detektif yang lembut ini, itulah 
yang kukatakan pada diriku sendiri. 

Alice menggosok matanya dan mengerutkan alisnya sambil berpikir. Tidak lama setelah itu, 
dia merangkak ke sisiku di sepanjang selimut, memberiku pukulan masing-masing dengan 
kedua tangannya. Itu lemah dan tidak energik, dan bahkan mungkin tidak membunuh kutu 
air, tetapi tidak jelas berapa banyak kata-kata almarhum yang diungkapkan oleh tangan, 
dan dikotori oleh darah karena sihir palsu. 

"Kau masih memikirkan hal bodoh seperti itu sampai sekarang? Siapa yang akan 
mengantisipasi tindakan Anda yang keras kepala dan tolol? Terserah, paling baik menyesal 
hanya saat gigi atau tulang patah. 

* 

Hari di mana ketua OSIS saat ini datang mencariku di kelasku adalah hari Senin---hari 
ketika aku bersiap untuk bertarung sampai mati dengan Tetsu-senpai, dan tepat setelah bel 
menandakan akhir dari periode keempat berbunyi. 
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"Apakah Fujishima-kun ada di sini?" 

Kaoruko-senpai yang bertubuh ramping dan berambut panjang berdiri di luar pintu kelas, 
dan kelas tenggelam dalam keributan. 

"O-o-o-oi, Fujishima! Kaoruko-san memanggilmu!" 

"Sepertinya kesalahan Fujishima harus berakhir di sini." 

"Kenapa kamu tidak menerkamnya untuk memeluknya sebelum kamu terbunuh!" 

Diam. Dan juga, jangan membuntutiku! 

Rasanya seolah-olah udara di sisi Kaoruko-senpai disetrum, jelas terlihat bahwa dia sangat 
marah. Setelah 'Silakan datang ke sini!', saya dibawa ke sudut tangga. 

"...... A-apakah ada yang salah?" 

Ada banyak hal yang bisa membuatnya marah yang bisa kupikirkan, jadi aku tidak tahu 
bagaimana aku membuatnya kesal..... 

Ushijima-sensei baru saja mendiskusikan beberapa hal denganku. Ini tentang amandemen 
aturan." 

Bukankah Ujishima-sensei bos dari guru olahraga? Konon, ia pernah menempati posisi 
kedua di ajang Judo Pesta Olahraga Nasional. 

"Saya benar-benar tidak mengerti mengapa dia hanya ingin mengatakan sesuatu sekarang. 
Dia bahkan mengatakan bahwa dia akan mendiskusikan detailnya denganku sepulang 
sekolah. Namun, sepertinya kamu telah melakukan sesuatu menurut Kousaka." 

"Ah, ahhhh, y-ya." 

Kenapa Kousaka-senpai tidak menjelaskannya sendiri......? 

"Dan presiden klub juga diberitahu tentang pertemuan darurat. Anda mungkin 
penghasutnya, bukan begitu?" 

Mengatakan bahwa saya adalah penghasutnya mungkin terlalu berlebihan, tetapi 
penggagasnya memang saya. Jadi bagaimana saya harus menjelaskan ini sekarang? Dilihat 
dari tatapan Kaoruko-senpai, sepertinya dia memang ingin menghajarku. Oh well, bahkan 
jika aku mengabaikannya sekarang, aku akan dipukuli sampai mati oleh Tetsu-senpai di 
malam hari. 

"Aku meminta Kousaka-senpai untuk pergi ke kantor guru olah raga, dan itu sama dengan 
rapat ketua klub. Itu artinya, saya memintanya untuk menjelaskan seberapa besar masalah 
yang akan terjadi jika proposal manajemen tentang amandemen peraturan diterima." 
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"Masalah apa yang akan terjadi pada para guru?" 

Saat Kaoruko-senpai terus mendekatiku, aku terpaksa bersandar ke dinding. 

"Bukankah ada aturan di sekolah kita bahwa setiap siswa harus mengikuti minimal satu 
klub? Menurut proposal amandemen Anda, klub yang ada dengan lima anggota atau kurang 
akan dihapuskan. Jika demikian, sekitar delapan puluh klub pengungsi akan muncul! 
Meskipun mengatakannya seperti itu tidak baik, itulah kebenarannya." 

Kaoruko-senpai memasang ekspresi seolah-olah dia ditusuk, menunjukkan bahwa dia 
mungkin tidak memikirkan situasi itu--- kebanyakan orang tidak tahu bahwa rumput liar 
yang mereka injak juga memiliki nama, tetapi rumput liar masih mekar selama musim 
semi. 

"Setelah itu, delapan puluh orang itu akan bergabung dengan klub-klub besar lainnya. 
Menggunakan klub olahraga sebagai contoh, mereka mungkin menerima kerumunan 
anggota baru yang tidak berkonsentrasi pada latihan. Bukankah ini akan menyusahkan 
para guru olahraga yang bertindak sebagai pembina atau pelatih? Karena itulah rapat 
presiden klub tidak bisa mengesampingkan ini juga." 

"Ah......" 

Saya tidak tahu apakah akan menjadi seperti itu dalam kenyataan, meskipun ada 
kemungkinan, begitu banyak dari apa yang saya katakan hanya improvisasi. Tapi itu satu-
satunya senjata yang kumiliki, dan senjata ini sepertinya cukup efektif untuk para guru 
olah raga. 

Haruskah saya terus berbicara? Meskipun saya ragu-ragu, saya masih berbicara pada 
akhirnya: 

"Semua orang mungkin menginginkan tempat yang menjadi milik mereka sendiri, bukan? 
Mereka mungkin berharap bisa setidaknya memilih klub yang mereka minati. Tidak ada 
yang akan senang jika mereka dipaksa bergabung dengan klub yang tidak mereka minati." 

Tanpa diduga, Kaoruko-senpai benar-benar bersandar di dinding di sisiku, tenggelam 
dalam pemikiran mendalam sambil menutupi mulutnya. 

"Itu benar ...... Tapi ......" 

Saya awalnya berpikir bahwa saya akan ditegur dengan keras. Apakah dia benar-benar 
memikirkan semuanya dengan benar? 

"...... Walaupun demikian." Kaoruko-senpai tampak agak tak berdaya. "Divisi Akuntansi 
Manajemen pasti tidak akan mendukung ini. Dan masalah ini muncul karena anggaran yang 
tidak adil. Sekarang-" 

"Itu sebabnya aku memberitahumu---" 
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Aku menggigit bibirku, dan ragu apakah aku harus terus berbicara. Ini adalah rencana 
terbaik kedua. Selain itu, hal-hal tidak dapat dikembalikan lagi jika saya gagal sekarang. 

Meski begitu, mungkin tidak ada cara lain selain ini. 

"Turunkan jumlah minimum anggota klub menjadi sekitar empat..... Kousaka-senpai 
mengatakan ini mungkin lebih baik juga. Jika Anda melakukan itu, lebih dari setengah dari 
klub akan menghindari penghapusan, tetapi seperti yang diinginkan senpai, Klub Berkebun 
akan tetap dihapuskan. Meskipun tidak begitu bagus mengungkapkannya seperti ini, tapi 
kami bersedia menjadi kambing hitam yang meyakinkan orang lain selama rapat umum 
OSIS." 

Kaoruko-senpai mengerutkan alisnya. 

"Mengapa? Bukankah kamu berusaha keras kesana-kemari agar Klub Berkebun tidak 
dihapuskan?" 

Aku menggelengkan kepala. 

"Sebenarnya, klub itu tidak begitu penting." 

Hal yang ingin kulindungi adalah tempat milik Ayaka. 

"Saya ingin memulihkan Komite Berkebun." 

Kaoruko-senpai hampir berteriak keras, sementara aku melanjutkan penjelasanku untuk 
mencegahnya berteriak: 

"Karena semuanya harus seperti ini sejak awal. Karena ini menyangkut fasilitas sekolah, 
bukankah seharusnya sekolah menggunakan sumber dayanya sendiri? Itu karena sebagian 
orang ingin menghapusnya secara paksa, sementara sebagian yang lain ingin 
mempertahankannya agar muncul anggaran abnormal seperti ini. Jadi mengapa kita tidak 
mengembalikannya ke keadaan semula? Dan seharusnya tidak ada yang salah dengan 
Komite Berkebun---" 

Saya berhenti. Sepertinya kobaran api kemarahan di Kaoruko-senpai akan mencair, 
tumpah kapan saja. 

"Memulihkan Komite Berkebun? Sesuatu seperti ini...... Kau benar-benar menyuruhku 
untuk menyetujui ini!?" 

"Aku sudah bertanya pada Kousaka-senpai tentang ini. Jika itu bisa berhasil, selama OSIS 
menyetujuinya, saya pikir staf mungkin---" 

"Berhentilah bermain-main denganku!" 
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Kaoruko-senpai menggedor dinding dengan paksa, untungnya tidak ada orang yang 
berjalan di sekitar tangga di tepi gedung sekolah. Aku tidak pernah menyangka dia akan 
semarah itu. 

"Kamu--- bukankah kamu menemukan banyak hal? Meskipun kamu tahu segalanya, kamu 
masih memberiku permintaan seperti itu?" 

"Lalu ......" Aku orang yang sangat kejam. Sambil memikirkan itu, aku mengungkapkan 
kebenaran yang telah kupelajari berabad-abad yang lalu: "Senpai, kamu benar-benar ingin 
menghapuskan Klub Berkebun karena balas dendam pribadi, bukan?" 

Kaoruko-senpai memelototiku dengan mata penuh air mata. 

"...... Itu benar, kamu benar sekali. Aku bahkan tidak bisa melakukan itu? Orang-orang itulah 
yang menyebabkan Tomohiko mati sejak awal! Orang bernama Minagawa pasti terlibat 
dalam hal ini! Tomohiko selalu menyebut namanya. Dia benar-benar sangat bodoh, percaya 
bahwa orang-orang itu adalah temannya meskipun dia diintimidasi......!" 

"Tunggu, tolong tunggu sebentar!" 

Aku menyela pernyataan Kaoruko yang seperti logam cair panas. 

"Apakah kakakmu pernah menyebut Tetsu-senpai--- Ichinomiya Tetsuo?" 

"Dia sering menyebut orang itu, mengatakan bahwa dia bersahabat dengannya, tapi 
bagaimana mungkin? Tomohiko agak tidak sehat, dan dia tidak punya banyak teman di 
sekolah, jadi itu sebabnya......" 

"Tetsu-senpai, dia......" 

Suara kami terjalin di udara, berubah menjadi kacau. 

"Aku berpikir senpai itu benar-benar teman kakakmu." 

"Apa yang kau bicarakan---" 

Aku membanting telapak tanganku di samping wajah Kaoruko-senpai dengan keras saat 
dia mencoba menyela. 

"Alasan Tetsu-senpai memilih untuk keluar jelas bukan karena dia menyebabkan kematian 
Tomohiko-senpai. Dia punya alasan lain. Aku tidak punya bukti nyata saat ini, jadi aku tidak 
bisa mengatakan apa-apa tentang ini sekarang, tapi---" 

"Apa yang kamu coba katakan?" 

"Tapi aku akan membuktikan ini sekarang!" 
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Aku mengepalkan tanganku sambil berdiri di depan Kaoruko-senpai. Kata-kata itu 
sebenarnya untuk diriku sendiri. Jika saya tidak mengatakan itu, saya khawatir saya tidak 
akan memiliki keberanian untuk menghadapi sesuatu. 

Sekarang aku harus mengalahkan Tetsu-senpai---dan kemudian membuktikan bahwa dia 
tidak bersalah. 

Kaoruko-senpai mendorong lenganku menjauh dengan wajah merah dan berlari menuju 
tangga, berbalik untuk mengatakan sepanjang jalan: 'Terserah, idiot!' Tidak lama setelah 
itu, langkah kaki senpai menghilang di koridor. 

Aku terus menopang diriku di dinding dengan telapak tanganku, membuka tinjuku untuk 
melihat sebentar, dan mengepalkannya dengan erat sekali lagi. 

* 

Pada tingkat bangunan di bawah kantor Hirasaka-gumi terdapat aula upacara besar 
dengan papan lantai kayu. Saya pernah memasuki tempat ini sebelum ini, karena itu adalah 
tempat dimana Yondaime dan saya menjalani upacara sake. 

Pada hari besar, tikar tatami besar dibentangkan di tengah aula upacara, sementara lilin 
dan gulungan Bodhisattva Agung Hachiman digantung di kamar kecil. Kerumunan pria 
berkaus hitam berlutut di sekitar tempat itu dengan tangan di atas lutut. Hanya dengan 
masuk dari pintu baja, itu membuatku merasa semangat bertarungku mulai menghilang. 

"Aniki, terima kasih atas kerja kerasmu!" 

"Terima kasih atas kerja kerasmu!" 

Oh tolong, tidak bisakah ada lebih sedikit orang di sini? 

"Tetsu juga tidak ada di sini." 

Yondaime berbicara sambil berdiri di sampingku. Sebagai saksi, Yondaime berpakaian 
serba putih---jaket dan celana putih, tapi itu berbeda dengan Hiro-san yang berbaju putih--
-ia seperti malaikat maut. 

"Erm..... kau tidak perlu membuat hal sebesar ini, kan......" 

"Tapi tidak ada tempat lain yang bisa membiarkan orang bertarung sampai mereka 
terluka." 

Itu tidak salah, tapi..... Yah, tempat ini cukup luas. Tetapi apakah mereka harus 
mengundang audiens yang begitu besar? 

"Aniki, kami mengandalkanmu hari ini!" 
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"Saya bertaruh sepuluh ribu yen!" 

Suara-suara kasar datang dari sekitarnya. Saya tidak yakin apakah itu karena berita Hiro-
san dan Mayor memberi saya pelatihan khusus keluar, tapi sepertinya orang-orang mulai 
bertaruh pada saya juga. Atau mungkin karena peluang Tetsu-senpai terlalu rendah? 
Karena hal ini menyebabkan jumlah orang yang bertaruh pada saya meningkat secara 
drastis, hal itu malah meningkatkan kemungkinan orang-orang yang mendukung Tetsu-
senpai. Saya benar-benar tidak memiliki keberanian untuk bertanya tentang peluang 
terakhir ...... 

"Saya menjelaskan ini dulu. Kapan aku harus menghentikan kalian berdua? Misalnya, 
berapa kali Anda dipukuli? Atau jika benturan keras mengenai kepala---" 

"Tolong jangan hentikan kami." 

Aku menatap sudut mulut Yondaime, menjawab dengan tegas. Melihat tatapannya yang 
memiliki ketajaman serigala, tiba-tiba aku menjadi lemas lagi. 

"Itu benar, itu buang-buang tenaga. Lagipula ini adalah pertarungan." 

Yondaime berbalik menghadap kamar kecil, gulungan Trilokavijaya[1] di balik jaketnya 
tampak seolah-olah sedang memelototiku. 

"Maka biarkan itu menjadi pertarungan sampai akhir." 

Aku mengangguk sebagai jawaban. 

Ketika Tetsu-senpai tiba di tempat kejadian, saya membalutkan perban ke tangan saya. 

"Oh--- sepertinya cukup banyak orang yang berkumpul di sini." 

Seperti biasa, senpai mengenakan T-shirt, tapi satu set sarung tinju merah tergantung di 
pundaknya. Penampilannya agak santai seolah-olah dia hanya di sini untuk memancing, 
dan dia melihat ke sekeliling seluruh aula upacara. 

"Ojiki, terima kasih atas kerja kerasmu!" 

"Terima kasih atas kerja kerasmu!" 

Semua anggota membungkuk pada saat bersamaan. 

"Hmm? Kenapa Narumi memakai sarung tangan?" 

tanya Tetsu-senpai setelah melihat sarung tangan berwarna kopi yang akan kukenakan. 

"Bukankah kita akan bertinju?" 

"Senpai, bukankah kamu membawa sarung tangan juga?" 
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"Oh, yang ini?" Senpai menepuk sarung tangan yang terbuat dari kulit sintetis yang 
tergantung di pundaknya sambil berkata: "Dari sebelumnya, aku tidak berani 
menggunakan kekuatan penuhku saat bertarung, karena aku mungkin benar-benar 
membunuh seseorang jika aku menggunakan tinjuku untuk memukul secara langsung. 
Sarung tangan-" 

Senpai berhenti sejenak, dan melihat ke bawah pada tinjuku, tatapannya penuh kesepian. 

"Dipakai untukku melawan lawan dengan seluruh kekuatanku." 

Sudah berakhir...... Lututku mulai gemetar. Saya berusaha keras untuk menahan teror yang 
melonjak dari hati saya. 

"Jadi itu sebabnya...... aku di sini bukan untuk bertinju juga. Ini adalah salah satu strategi 
pertempuranku." 

"Apakah begitu." 

Setelah itu, kami berdua tidak berbicara lagi. 

Orang berikutnya yang masuk adalah Mayor, yang membawa tripod dan perekam video di 
pundaknya. 

"Maaf untuk menunggu, kami akan segera mulai." 

"Bukankah Hiro datang?" tanya Tetsu-senpai. 

"Hiro-san ada di Hanamaru Ramen sekarang. Dia akan membawa Ayaka jika dia berubah 
pikiran. Tapi saya pikir itu mungkin sudah terlambat saat itu, bukan begitu? 

Ayaka. 

Saat hari pertarunganku dengan Tetsu-senpai semakin dekat, Ayaka bahkan tidak mau 
berbicara denganku lagi. Dan dia secara khusus menekankan bahwa dia tidak akan datang 
dan menemuiku..... 

Alice juga tidak ada di TKP, mungkin karena dia pikir aku tidak punya kesempatan untuk 
menang? 

Itu baik-baik saja dengan saya juga. Ini bukan adegan yang saya ingin mereka lihat. Tetsu-
senpai bersedia datang, sedangkan aku tidak memilih kabur juga. Hanya karena ini, 
kemungkinan terakhir sudah bergabung bersama. 

"Ayo mulai." 
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Setelah mengatakan itu, Tetsu-senpai berbalik, menggunakan tinjunya untuk meninju yang 
lain, mengeluarkan suara 'gedebuk', agar sarung tangannya lebih pas. Sementara Yondaime 
berdiri di depan altar--- 

"Tidak ada gong awal, kamu idiot bisa mulai jika kamu mau." 

Kata-kata itu menandakan gong awal. 

Aku baru saja mengangkat tanganku ke posisi dagu ketika Tetsu-senpai mendekat dengan 
postur yang sangat rendah dalam sekejap. Itu semua berkat refleks yang saya latih 
menggunakan mesin peregangan Major, atau pertahanan saya mungkin akan segera 
dihancurkan, mengenai dagu saya. Benturan besar kemudian datang dari depan saya, dan 
saya merasa tangan saya hampir patah. Seluruh tubuhku terlempar ke belakang, gesekan 
yang terjadi antara punggungku dan tikar tatami terasa panas. 

Saya tidak melihat apa-apa! Apa dia benar-benar memukulku? Dia tidak akan menabrakku 
dengan tubuhnya, kan! Saat aku mencoba berdiri untuk menjaga jarak, sebuah bayangan 
besar sudah menyelimutiku. 

Saya terpaksa mengangkat siku saya untuk memblokir tembakan peluru yang cepat, tetapi 
dampaknya masih menyebar ke sisi perut saya pada akhirnya. 

Terbakar! Seolah-olah posisi yang dipukul hampir melayang keluar dari tubuh saya. 
Tenang, ingat gunakan mata untuk menangkap siluet lawan, aku tidak punya senjata lain 
selain ini. 

"Aniki, berhenti bertingkah seperti kura-kura dan serang!" 

"Hajar dia langsung, Ojiki!" 

Aku mendengar tangisan anggota yang tidak bertanggung jawab dari jauh. 

Sebuah bayangan tiba-tiba melesat ke bidang penglihatanku. Aku buru-buru mengangkat 
tanganku dan mengulurkannya sedikit ke depan. Hal pertama yang diajarkan oleh pemilik 
toko berotot itu kepadaku adalah bahwa menjaga tanganku erat-erat ke tubuhku untuk 
membela diri karena takut hanya akan menyebabkan hukuman mati menjadi lebih awal. 
Itu karena kerusakan lawan akan lebih dari yang diharapkan, dan itu juga akan 
menyebabkan diriku kehilangan rasa jarak dengan lawan. 

Artinya--- jangan gunakan tangan sebagai pelindung, tapi penghalang. 

Ka-bam. Ada cincin dingin saat cangkang yang ditembakkan ke arahku meremas lenganku 
dalam serangan. Saya melihatnya! Pada saat aku memikirkan itu, bagian kanan dari 
penglihatanku sudah terwarnai dengan warna merah bersamaan dengan bau hangus. 
Telingaku mulai berdenging seiring dengan teriakan orang-orang di sekitar, dan aku 
merasakan sakit menjalar ke gigiku setelah beberapa saat. Aku hampir berlutut saat itu. 
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Pukulan berikutnya menghantam kepalaku. Tidak, bukankah seharusnya itu menyerempet 
sudut mataku? Saya tidak yakin seberapa serius cedera saya, saya hanya tahu bahwa saya 
tidak bisa berdiri dengan mantap lagi. 

Namun--- 

Di antara tanganku, siluet senpai sekarang bisa terlihat dengan jelas. Saya melihatnya! Saya 
menepis gelombang serangan berikutnya dengan punggung tangan saya, dan tiba-tiba saya 
meluncurkan gelombang serangan pertama saya dari kanan. Gedebuk! Tetsu-senpai 
dengan mudah memblokir seranganku, dan meluncurkan tendangan ke perutku--- benar, 
tendangan yang kuat! Itu karena kita tidak bertinju sekarang. Aku dengan cepat mundur, 
menghindari serangan balik. 

"Oh? Jadi kamu hanya belajar cara bertahan?" 

Tetsu-senpai mengangkat bahu. 

"Aku juga telah mempelajari teknik rahasia lainnya." 

Setelah mendengar perkataanku, Tetsu-senpai mengangkat alisnya sedikit. Apakah dia 
berpikir bahwa aku menggertak? Apa pun. Pada kenyataannya, saya hanya memiliki 
peluang kecil untuk menang, lebih baik bagi saya jika lawan percaya itu. Seperti yang 
dikatakan Mayor, dalam pertempuran ini, meskipun aku dipukuli habis-habisan, aku masih 
harus mencari sesuatu--- titik buta Tetsu-senpai. 

Tubuh bagian atas senpai mulai bergerak ke kiri dan ke kanan. Ritme dia yang berputar-
putar merusak denyut nadiku selangkah demi selangkah. 

Dia datang! Saat aku menyadarinya, wajah senpai sudah berada di sisiku. Aku dengan cepat 
berjongkok, sementara serangan siku senpai menyerempet melewati rambut di belakang 
kepalaku seperti sabit. Jadi dia berencana menggunakan sikunya untuk menyerang 
kepalaku. Saat berguling di atas tikar tatami, saya merasa seolah-olah ada balok es teror 
yang dimasukkan ke dalam perut saya. Aku terlalu naif, orang ini benar-benar berencana 
membunuhku. 

Saat saya hendak berdiri, perut bagian bawah saya terkena benda tertentu. 

"- Batuk!" 

Aku bisa mendengar rintihanku sendiri bersamaan dengan suara air liur berdarah yang 
keluar dari mulutku sendiri. Tendangan Tetsu-senpai begitu kuat hingga aku hampir 
melompat dari tikar tatami. 

"Untuk apa kamu berbaring! Cepat dan berdiri, sulit bagiku untuk memukulmu seperti ini." 

Teriakan Tetsu-senpai turun padaku seperti hujan asam, membakar telingaku. Saya 
menekan salah satu tangan saya di perut saya sambil menggunakan yang lain untuk 
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menopang tubuh saya. Daguku bergetar...... Ini buruk! Seluruh tubuhku gemetar. Setiap kali 
saya melihat Tetsu-senpai dengan dingin memutar matanya, saya akan mengeluarkan 
cegukan dari tenggorokan saya, tubuh saya mundur dengan sendirinya. 

Apakah orang ini benar-benar Tetsu-senpai? 

Pikiranku terlalu naif. Berpikir bahwa ini hanyalah perkelahian antara anak-anak, berpikir 
bahwa dia bukanlah orang yang harus dibenci. Saya mencoba untuk menghentikan pikiran-
pikiran itu, tetapi mereka tetap berada di sudut di suatu tempat di hati saya. Saya ingat 
Tetsu-senpai pernah berkata, jika Anda membayangkan lawan akan terluka, kita tidak bisa 
menyerang yang lain. Sekarang, saya bisa sepenuhnya memahami arti dari kata-kata itu. 
Dalam proses pertarungan, hal yang paling dibutuhkan adalah kurangnya imajinasi 
tertentu. 

Saya tidak bisa melakukannya sama sekali. 

"H-hei, Aniki dalam masalah." 

"Matanya sudah mati." 

Tanpa sadar, tepuk tangan penonton tidak terdengar lagi, dan yang menggantikannya 
adalah gumaman. Ini berisik, diam! Saya yang paling jelas tentang ini! 

Tetsu-senpai mendekat dengan postur tubuh yang benar-benar lengah. Dia tahu bahwa itu 
akan menyerang teror paling dalam di hati orang. Saya terus mundur ke tepi tikar tatami, 
hampir jatuh, dan segera terpojok. Senpai mengangkat sarung tangannya..... Aku akan 
ketahuan! Aku secara refleks mendorong tangannya, dan pada saat itu, sesuatu 
menghantam wajahku yang lengah. Duniaku menjadi benar-benar putih dalam sekejap, 
hanya kesadaranku yang masih goyah, dan ketika kembali ke dagingku sekali lagi, aku 
sudah meluncur perlahan ke lantai dengan punggung menghadap ke dinding. Sesuatu yang 
hangat merembes keluar dari dahiku yang terluka, mengalir di kedua sisi hidungku. 
Meskipun itu menyakitkan, itu tidak terasa seolah-olah itu adalah milikku. Jadi aku dipukul 
di kepala..... Aku benar-benar bisa berpikir begitu dalam ketenangan yang tidak normal. 

Detik berikutnya, jari Tetsu-senpai menusuk sela-sela tulang rusukku. 

"- *Batuk*! Retas!" 

Aku pingsan sambil muntah darah. Sedetik, ketiga, jeroanku terasa langsung ditendang. 
Pandanganku kabur karena darah, aku dengan panik berusaha untuk tidak pingsan, 
memikirkan cara untuk meraih--- untuk meraih kaki Tetsu-senpai. 

"Hentikan itu!" 

Leher saya terkena serangan yang seperti pedang, sementara tubuh saya langsung jatuh ke 
lantai karena serangan itu. Saya hanya merasa bahwa tidak mudah bagi kepala dan tubuh 
saya untuk tetap terhubung sampai sekarang. 
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"Oi, Narumi, kamu sudah selesai? Kaulah yang meminta pertengkaran, dan kau berencana 
untuk tidur siang setelah dipukuli habis-habisan? Jika Anda tidak mengatakan apa-apa, 
saya akan menginjak tulang rusuk Anda sampai patah! 

Aku tiba-tiba berpikir bahwa mungkin baik-baik saja seperti itu juga. Saya menekan rasa 
sakit di seluruh tubuh saya dan membuangnya ke samping, terus berbaring dengan gigi 
terkatup. Sudahlah jika dia ingin mematahkan tulang apapun, saya tidak ingin melawan 
lagi! Aku tidak bisa berdiri lagi! 

Punggungku diserang dengan pukulan yang seperti balok baja, sementara udara yang aku 
semburkan terasa berkarat. 

"Wakil Laksamana Fujishima! Oi, Tetsu-san! Bukankah kamu memukul terlalu keras! 

Aku mendengar teriakan Mayor. Saat aku membuka mataku yang bengkak, sebuah siluet 
kecil hendak berlari ke sampingku, tapi dihentikan oleh orang jangkung berpakaian putih 
yang berdiri di belakangnya--- Yondaime. 

Itu benar, orang yang memintanya untuk tidak menghentikan pertandingan apapun itu 
aku. 

Pukulan berikutnya mengenai sisi perut saya. Rasa sakit merembes ke tulang punggungku. 
Aku berguling di lantai, memikirkan cara untuk berguling kembali ke tengah aula tempat 
tikar tatami dibentangkan. Ketika aku mendengar langkah kaki sekali lagi, aku berdiri 
dalam posisi bertahan dengan kedua tangan terkepal, seolah-olah aku ditarik ke atas oleh 
pegas yang tak terlihat. 

"...... Uh." 

Karena mataku yang bengkak, jarak pandangku kurang dari setengah dari biasanya, 
sementara Tetsu-senpai yang hanya berjarak satu langkah dariku terlihat agak terkejut. 

"Jadi kamu masih bisa bertarung? Narumi, aku tidak pernah tahu bahwa kamu adalah pria 
dengan banyak keberanian." 

Senpai juga mengangkat tangannya sekali lagi, memulihkan ekspresi petinjunya. 

"Apakah ada kebutuhan untuk melakukan ini? Kenapa kita harus melakukan hal bodoh 
seperti itu?" 

Saya mulai dengan tusukan dengan tangan kiri saya, dan diikuti dengan pukulan kanan, 
memperlakukannya sebagai pengganti jawaban. Pada saat senpai sedikit condong ke 
belakang, berhasil menghindari seranganku, kekuatan yang luar biasa menyerangku 
dengan 'bam', dan sesuatu yang hangat menyembur keluar. Aku melompat mundur, 
tempurung lutut salah satu kakiku terasa seperti akan patah. Jadi saya langsung dilawan. 
Darah mengalir terus menerus dari hidungku, menetes ke atas tikar tatami. 
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"...... Karena senpai sangat kuat." 

"Saya tidak mengerti!" 

Aku tiba-tiba menyadari kesunyian di aula upacara. Kecuali Mayor yang berjuang saat 
ditekan oleh Yondaime, tidak ada yang berani bergerak kecuali senpai dan aku, dan tidak 
ada yang berani berbicara setengah kata juga. 

"Kamu jelas sangat kuat, tapi kenapa kamu menyerah pada tinju? Mengapa kamu bermain 
pachinko?" 

Aku sekali lagi mengajukan pertanyaan yang aku sudah tahu jawabannya, sementara 
ekspresi senpai sedikit berubah. 

"Bahkan jika saya tidak melanjutkan tinju, tidak ada yang akan merasa terganggu sama 
sekali. Tapi jika saya tidak bermain dengan kelereng baja, saya akan merasa sangat 
kesulitan." 

Senpai menunjukkan senyum dangkal. Di sisi lain, saya terus maju, dengan keras kepala 
menyerangnya dengan jabs dan uppercut. Menghadapi pertahanan seperti baja senpai, 
seranganku jelas bisa diabaikan. 

Saya berpikir bahwa dia berbohong. Mungkin ada yang merasa sedih karena tidak bertinju 
lagi. Benar, benar. Terus mengulangi gerakan maju dan mundur, satu demi satu, membidik 
tempat yang sama, saya hanya bisa menggunakan satu-satunya keterampilan tinju yang 
saya tahu. Tidak tahu berapa kali saya maju, kaki saya di depan tiba-tiba mengalami 
tekanan besar seperti guillotine dan hampir tenggelam ke dalam tikar tatami. Itu diinjak! 
Aku tidak bisa kabur..... Semuanya sudah terlambat! Siku senpai terangkat tinggi--- 

Merah terang. 

Langit-langit perlahan berputar dalam pandanganku. 

Aku jatuh telentang, bagian belakang kepalaku seharusnya terbentur tikar tatami, tapi aku 
hampir tidak bisa merasakan apa-apa. Hanya perasaan lesu yang hadir. Kemana larinya 
tangan dan kakiku? Memang aku masih belum bisa, sepertinya sudah tidak tahan lagi. Saya 
mungkin sudah melakukannya dengan cukup baik, bukan? Sudah dua minggu ...... Saya 
menjalani pelatihan mesin pembersih dan pegas yang mengerikan, tetapi masih gagal. 
Untuk tujuan apa saya dipukuli? Apa ruginya jika saya menyerah di sini? Rasanya semua itu 
tidak penting lagi. Rasa sakit dan nyeri di mana-mana di tubuhku muncul satu demi satu, 
darah yang menetes sepertinya akan segera menetes ke mataku. Sekarang, jika saya 
mengikuti arus dan pingsan, saya dapat dengan mudah--- 

Dalam pandanganku yang terbalik, pintu logam abu-abu perak itu tiba-tiba terbuka, sinar 
cahaya di luar menusuk mataku. Ketika saya berencana untuk memejamkan mata, saya 
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melihat siluet yang rambut panjangnya diterbangkan ke atas oleh angin dalam cahaya yang 
berlawanan. 

"--- Narumi!" 

Suara gadis itu bergema di aula. Kesadaranku kabur, hatiku berpikir: Apakah dia masih 
mengenakan piyama karena dia terlalu cepat keluar rumah? Samar-samar aku bisa 
merasakan Alice berlari ke sini. 

"Alice, tidak!" 

Lengan panjang memegang erat Alice dari belakang. Itu adalah Hiro-san. Dia menekan 
tangannya di bahu Alice, setengah dari tubuhnya sudah berada di aula. 

"Saya memberi tahu Anda bahwa Anda tidak dapat melakukannya! Mereka berkelahi!" 

Itu benar, jangan ganggu kami...... Aku akan diinjak-injak sampai mati oleh Tetsu-senpai 
sekarang. Rasa sakit yang seolah-olah saya ditusuk oleh batang besi panas datang dari sisi 
perut saya. Aku menangis kesakitan, berguling-guling di atas tikar tatami sambil 
memuntahkan darah dan air liur. Tetsu-senpai berdiri di sampingku. 

"Tetsu! Coba saja! Terus sakiti Narumi dan aku akan memutuskan semua hubungan 
denganmu!" 

Alice berteriak dalam pelukan Hiro-san. 

"Apa pun. Kami sedang bertengkar sekarang, berhenti ikut campur ...... " 

Aku mendengar kata-kata dingin yang keluar dari Tetsu-senpai, dan energi di seluruh 
tubuhku keluar dari tangan dan kakiku. Ini mungkin akan segera berakhir, kan? Berapa 
banyak tendangan lagi yang cukup? Aku berencana untuk memejamkan mata lagi, dan pada 
saat itu--- 

"Narumi, dasar idiot besar! Apakah kamu mencoba mengambil teman baik dan asisten dari 
sisiku sekali lagi !? Jika Anda berani melakukan hal seperti itu, saya tidak akan pernah 
memaafkan Anda! Bahkan jika itu di kehidupanku selanjutnya atau selanjutnya, aku tidak 
akan pernah memaafkanmu!" 

Kata-kata Alice melonjak ke seluruh tubuhku seperti sengatan listrik. 

Saat aku melompat lagi, kaki Tetsu-senpai menginjak kehampaan. Saya berguling di atas 
tikar tatami untuk menjaga jarak. Rasanya hampir semua otot di tubuhku akan terkelupas 
dari tulangku, tapi aku tetap mengertakkan gigi dan berdiri. 

Benar, aku harus menghajarnya. Menggunakan kemampuan yang dilatih oleh pelatihan 
musim semi menyebabkan diriku membuat posisi bertarung sekali lagi. Sekali lagi, saya 
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berjuang untuk merebut kembali tempat itu. Menggunakan tinjuku untuk memastikan 
kebaikan Tetsu-senpai. 

Aku meludahkan air liurku yang bercampur darah segar ke atas tikar tatami. Tetsu-senpai 
mendekat sambil berjongkok. Hanya menyilangkan tangan untuk memblokir serangan dari 
bawah menyebabkan tulang-tulangku berteriak minta tolong, bahkan kakiku sedikit 
terangkat dari lantai. Kami berdua terjerat dan hampir jatuh, lalu langsung ada tusukan 
lagi. Aku dengan panik menghindarinya dan menggunakan bahuku untuk memblokir 
serangan itu, dan rasanya persendianku hancur berkeping-keping. Tapi itu bahu kiri saya. 
Tangan kananku saja tidak apa-apa, tidak apa-apa jika aku bisa menyerang dengan pukulan 
dengan tangan kananku. Pipiku yang tergores mengeluarkan darah. Aku dengan paksa 
menginjak paha senpai, menyebabkan tubuh bagian atas yang berotot bergetar sedikit. 
Saya terus menyerang dengan tangan kiri saya yang hampir tidak memiliki energi tersisa. 
Seranganku seperti balon yang melambai tertiup angin. 

Sekarang! 

Aku berjongkok, melengkungkan tubuh bagian atasku dengan sudut yang hampir seperti 
sofa. Serangan balik senpai melewati wajahku dan mencukur selapis kulit, tapi tangan 
kananku melambai dengan sendirinya pada saat itu. 

Kekosongan dalam pandangan Tetsu-senpai--- Aku bisa melihat titik butanya dengan jelas! 

Pukulan yang aku serang secara diagonal ke atas pada saat yang sama ketika aku jatuh ke 
lantai tidaklah kuat ataupun cepat, dan itu adalah serangan terakhirku. Orang mungkin bisa 
menghindarinya tidak peduli siapa itu--- bahkan jika itu aku, aku mungkin bisa melihat 
sambil menghindari pukulan lemah. 

Namun, Tetsu-senpai tidak melihatnya. 

Tinjuku mencapai dagu yang kokoh secara langsung. Aku meluruskan lenganku juga, dan 
dengan 'gedebuk', rasa penyegaran yang tak terlukiskan menyebar ke bagian belakang 
kepalaku. Meski mataku terbuka lebar, aku tidak bisa melihat siluet Tetsu-senpai, hanya 
ada bayangan dan warna merah darah. Sesuatu tiba-tiba menerkam saya. Sangat berat! 
Saya hampir tergencet sampai mati. Aku dengan panik berjuang untuk membebaskan diri 
dari benda itu, dan aku baru mengerti ketika aku merasakan sesuatu jatuh di permukaan 
lantai dengan kakiku--- 

Seiring dengan sakit kepala dan dering serius di telingaku, aku hanya berdiri di samping 
sambil melihat benda itu. Pada saat itu, saya bahkan mengira jiwa saya keluar dari tubuh 
saya, melihat diri saya ambruk di lantai. Tapi masih ada nafas panas milikku di 
tenggorokanku, dan memang ada rasa sakit di tempurung lututku yang hampir pecah 
milikku juga. 

Orang yang berbaring di kakiku bukanlah aku, tapi Tetsu-senpai. 
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Bagaimana mungkin? 

Pikiran seperti itu tiba-tiba muncul, tapi tentu saja itu karena tinjuku meremukkan dagu 
Tetsu-senpai. Saya merasa seperti darah hampir menyembur keluar dari telinga dan mata 
saya, jika saya bernapas dengan lembut, tulang dan otot di tubuh saya sepertinya akan 
terbakar. Disertai dengan kesadaranku yang berkabut dan rasa sakit yang menyelimuti 
seluruh tubuhku, aku hanya mengangkat kepalaku sedikit setelah berusaha keras, hanya 
menggunakan mataku untuk melihat sekeliling. Hal pertama yang memasuki pandanganku 
adalah Alice yang wajahnya basah oleh air mata dan berlari ke arahku, dan kemudian ada 
banyak pria berkemeja hitam yang muncul hampir bersamaan, Yondaime yang mengangkat 
bahu, dan juga Hiro-san dan Mayor yang saling berpegangan tangan erat. 

Di mana tempat ini? Aku merenung di tengah dunia yang mulai kabur. 

Haruskah saya benar-benar tinggal di tempat ini? Mengapa saya merasa pertempuran ini 
belum berakhir? 

Namun, sepertinya--- 

Saya telah menang ...... Agak. 

Tidak menghasilkan apa-apa, dan tidak melindungi apa pun. 

Hanya saja sekali lagi saya menegaskan kembali kebenaran yang saya ketahui sejak awal. 
Walaupun demikian...... 

Jadi itu berarti saya mungkin bisa berbaring sekarang, kan? Dengan kakiku gemetar tanpa 
henti, kelopak mataku sangat berat, wajahku terbakar seolah-olah bengkak hingga dua kali 
ukurannya, dan aku tidak bisa bernapas karena darah yang menyumbat hidungku juga. 

Tubuh mungil tertentu memeluk kakiku. Aku menyelipkan jari-jariku di antara rambut 
halus, bersandar ke tubuh orang itu dan menekuk lututku untuk duduk di lantai, akhirnya 
jatuh ke lantai. 

* 

Saya berdiri di atap sekolah, lantai beton di depan mata saya, sementara langit malam 
musim dingin yang tak terbatas menguasai sisi lain dari tembok pendek. Bunga poppy 
berkepala panjang yang belum mekar tumbuh di lapisan antara ubin, batang dan daunnya 
yang hijau pucat bergoyang tertiup angin pahit yang menusuk tulang. 

Ada kehangatan di sisiku, itu adalah Ayaka. Dia menekuk lututnya dan duduk di sampingku, 
kebetulan menyentuh lenganku sambil mengenakan ban lengan di lengannya. 

"Fujishima-kun, aku mungkin lebih canggung dan tidak berguna darimu. Sejujurnya, saya 
sangat berterima kasih kepada Anda, tetapi mungkin Anda tidak benar-benar 
merasakannya. Jadi, saat musim semi tiba---" 
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Ahhh, ini--- mimpi ini adalah...... 

Kata-kata yang Ayaka tidak selesaikan hari itu. 

Tepat sebelum dia melompat dari gedung, hari terakhir kami menjalani aktivitas klub 
sambil mengenakan ban lengan bersama. 

"Kapan musim semi tiba?" 

Pertanyaan yang tidak bisa saya tanyakan hari itu. Jika ini hanya mimpi, aku mungkin harus 
menanyakan ini dengan berani. 

"Ya. Saat musim semi tiba, kita harus membicarakan kata-kata yang tersembunyi di 'perut' 
masing-masing." 

"Bukankah seharusnya itu ada di 'hati' kita?" 

"Mnn, eh?" 

Ayaka menatapku sambil tersenyum. 

"Saya harus memasukkannya ke dalam perut saya karena payudara saya tidak cukup 
besar." 

Tidak, tidak, Ayaka mungkin tidak akan mengatakan kata-kata hambar seperti itu. Tolong 
lebih bermartabat, mimpiku. 

"Setelah itu, ucapkan kata-katamu dengan jelas dan bangun hubungan interpersonal yang 
normal." 

Ayaka menjulurkan jari telunjuknya, berkata dengan nada nakal. 

"Tapi jika kau mengatakan itu, bukankah hubunganku saat ini terasa agak tidak normal?" 

"Bukankah mereka tidak normal sejak awal?" 

Ayaka memeluk lututnya sambil bersandar di dinding. 

"Fujishima-kun, kamu mungkin tidak tahu apa yang aku pikirkan tentangmu sampai 
sekarang, bukan? Itu sama bagiku. Tapi karena kita sangat dekat satu sama lain, ini benar-
benar aneh." 

Apakah begitu? Bahkan jika itu adalah Alice dan aku atau dengan Tetsu-senpai dan yang 
lainnya, rasanya juga seperti itu. 

Ah, tapi mungkin sedikit berbeda dengan Ayaka. Itu karena kami mulai dengan Ayaka 
dengan jelas mengatakan permintaannya dan mencariku. Kalau begitu, aku bisa...... 
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"---Aku juga bisa mengatakannya." 

"Eh?" 

"Aku bisa mengatakannya meski musim semi belum tiba. Jika harus sekarang ...... " 

Karena aku mengalahkan Tetsu-senpai. Sebelumnya, Alice dan Ayaka terus 
mengkhawatirkanku, marah padaku, tidak mau peduli padaku, tapi aku masih hidup. Jadi 
saya sekarang dapat mengatakannya. 

"Aku hanya punya Ayaka sebagai teman sebelum ini. Jika bukan karena Ayaka 
membantuku, aku mungkin masih sendiri. Aku sangat kesepian saat Ayaka marah padaku 
dan hampir menghilang. Dan sebenarnya, saat kau menghilang, aku seperti hanya cangkang 
kosong yang tersisa. Saya tidak percaya bahwa saya benar-benar bisa memiliki perasaan 
seperti itu juga." 

Wow, saya benar-benar berani mengatakan apa pun. Lebih baik jika aku bisa memberitahu 
Ayaka sekarang tentang ini saat aku bangun juga. 

"--- Aku senang...... telah bertemu denganmu, Ayaka." 

Kata-kataku menghilang, dibawa pergi oleh langit musim dingin yang seperti kaca. 

Setelah beberapa saat hening, Ayaka menghela nafas. 

"...... Itu saja?" 

"Eh? Mnn, erm......" 

Aku menatap Ayaka yang terlihat sedikit kesepian. Ayaka sekarang terasa agak asing 
bagiku tiba-tiba, rasanya agak aneh. Sepertinya ada sesuatu yang tidak cocok dengan Ayaka 
di ingatanku, tapi di mana?" 

"Namun, saya hanya berpikir bahwa Anda selalu marah kepada saya." 

"Tidak ada hal seperti itu......" 

Aku menelan kata-kata yang setengah kuucapkan. Tanpa sadar, matahari terbenam musim 
dingin menghilang, kegelapan pekat menyelimuti kami. Tidak ada sedikit pun kebahagiaan 
di sisi wajah Ayaka lagi. 

"Sejujurnya kau harus memberitahuku untuk alasan apa kau marah, tapi kau selalu pura-
pura tidak peduli, itu sebabnya aku sedih. Aku bahkan tidak jelas bagaimana menangani 
semuanya lagi......" 
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"Bukankah kau yang pura-pura tidak peduli!?" Aku hanya bisa menangis dengan keras. 
"Mengapa kamu pergi tanpa memberi tahu siapa pun? Anda bisa mencoba mengatakan 
sesuatu kepada saya! Benar-benar melompat sendirian seperti itu ...... Pergi ...... " 

Saya berpikir dalam hati: 'Jangan katakan lagi!', goresan di wajah saya sakit karena suara 
saya sendiri. 

"Maaf......" 

Wajah Ayaka tenggelam dalam kegelapan. Itu bukan lagi atap di bawah matahari terbenam, 
tapi ruangan kecil, sempit, dan gelap di suatu tempat. Keragu-raguan yang unik pada Ayaka 
yang kehilangan ingatan memenuhi matanya. 

"...... Saya tidak ingat lagi. A-Aku mungkin hanya peduli pada diriku sendiri......" 

Jawabannya agak menyayat hati. Mengapa saya mengajukan pertanyaan seperti itu 
padanya? Dan itu juga misteri terakhir yang mengikatku di sudut gelap, menghubungkan 
Alice dengan kasus ini. 

Tapi sesuatu seperti ini--- tidak masalah sekarang, bukan? Yang terpenting, Ayaka masih 
disini sekarang. 

"Tapi setiap kali saya sekarang berbicara dengan Anda, Anda akan terlihat sedih." 

"Itu ...... tidak relevan dengan Ayaka sebelum ini. Hanya saja kamu selalu menambahkan '-
san' saat berbicara denganku, dan bersikap sopan, semua orang akan merasa seperti itu 
tidak peduli siapa...... Ahhhh, lupakan saja. Semua ini tidak masalah sekarang, lagipula ...... " 

"Bagaimana bisa......" Mengapa kita tidak bisa mengungkapkan pikiran di dalam hati kita 
secara terus terang? "Ayaka, kamu tidak perlu mencoba melakukan apapun untukku. 
Karena kamu sudah kembali ke sini, itu sudah cukup." 

"Tetapi!" 

Ayaka akhirnya mengangkat kepalanya, manik-manik air yang berkilauan beterbangan di 
udara. 

"Tetapi saya......" 

Kata-kata setelah itu mulai kabur, punggung dan perutku mulai sedikit sakit, dan tiba-tiba 
aku merasakan kedinginan seolah-olah aku terlempar ke dalam genangan air, sementara 
aku jatuh ke dalam kegelapan sekali lagi--- 

* 

Ketika saya membuka mata saya, benda halus berwarna kopi menghalangi pandangan saya. 
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"Guwagh!" 

Ketika saya mencoba mendorong benda itu, serangan rasa sakit segera datang dari mana-
mana di tubuh saya, saya hanya bisa menghela nafas dan rileks. 

"Lihat, dia sudah bangun! Kekuatan Lyril memang luar biasa!" 

Alice duduk di sampingku, berteriak sambil melompat. Jangan melompat lagi, lukaku sakit! 

Saya hanya mengangkat kepala saya sedikit, tetapi saya merasa kulit saya akan pecah ke 
punggung saya, rasa sakit yang tak tertahankan; butuh usaha yang cukup besar sebelum 
saya menyadari bahwa saya sedang berbaring di tempat tidur. Alice duduk di sampingku, 
dan terus mencoba menekan boneka beruang berukuran sedang itu ke wajahku. Apa yang 
kamu coba lakukan! 

Alice menatapku dengan gembira: 

"Yondaime menggunakan serangan siku tercepatnya, Hiro membiarkan Anda meminum 
lotion yang paling baik untuk merawat kulit, sementara Major menggunakan muatan listrik 
dari senjata bius militer. Semua orang mencoba menggunakan cara mereka sendiri untuk 
membangunkanmu, tetapi hanya Lyrilku yang paling efektif pada akhirnya, jadi kamu 
harus berterima kasih padaku dengan benar." 

"Apakah kalian mencoba membunuhku !?" 

Saya duduk dengan paksa. Penuh dengan rak buku pendek dan kotak kardus, itu adalah 
ruangan yang penuh debu. Jadi itu adalah ruang belajar di Hirasaka-gumi. Yondaime duduk 
di dekat meja komputer di belakang Alice, Hiro-san duduk di kotak kardus yang ditumpuk, 
sementara Mayor duduk di atas kotak kardus yang terpisah. Dan juga--- 

Tetsu-senpai duduk di rak pendek beroda di dekat pintu masuk. 

"Meskipun kamu menang, kamu bahkan lebih parah dipukuli." 

Aku tahu bahwa nada suara Tetsu-senpai agak pahit, sementara Mayor tertawa diam-diam 
di sampingnya. 

"Ah, tidak, masih baik-baik saja ......" 

Aku melihat tubuhku sendiri. Bajuku mungkin dilepas karena sobek dan berlumuran darah, 
dan aku bisa melihat lengan dan dadaku yang dibalut dan ditempel penuh plester. 

Aku melihat sekeliling ruangan sekali lagi, tapi siluet Ayaka tidak terlihat. Benar, itu hanya 
mimpi. Tapi setiap kata yang diucapkan Ayaka sangat realistis. Dia sudah sangat marah 
ketika mendengar bahwa aku akan bertengkar dengan Tetsu-senpai, jadi tentu saja dia 
tidak akan muncul di sini sekarang. 
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Aku--- benar-benar mengalahkan Tetsu-senpai? 

Kemenangan. Apakah itu benar? Aku benar-benar tidak yakin. 

"Kamu menang." 

Yondaime tampaknya tidak terlalu senang. 

"Bocah Klub Berkebun, kau sudah menunggu kesempatan itu dari awal, bukan? Pukulan 
buruk macam apa itu? Apakah Anda mengukur jarak dengan pukulan pertama Anda? 

"Ah, t-tidak ......" 

Aku melihat tangan kananku yang masih terasa agak mati rasa. 

"Saya tidak mengukur jarak, tetapi lokasi dan sudutnya." 

Yondaime mengangkat salah satu alisnya, berbalik untuk melihat Tetsu-senpai. 

"Jadi selama ini kamu sudah mengetahuinya?" Tetsu-senpai berkata dengan getir. "Ahhh, 
aku mengerti sekarang. Alice tahu tentang itu, bukan? Serius ...... Saya pikir Anda mungkin 
menggali bahkan laporan medis yang tidak dapat Anda mengerti, bukan? 

"Tetsu, lebih baik tidak membahas ini di sini---" 

"Terserah, tidak apa-apa bahkan jika orang tahu tentang ini." Tetsu-senpai menghentikan 
Alice untuk terus berbicara. Hatiku agak sakit. 

"...... Matamu, apakah ada masalah?" 

Yondaime bertanya. Aku berbalik kaget, dia tahu tentang ini? Hanya melihat pertandingan 
...... 

"Apakah ada yang tidak perlu diketahui? Dia bahkan tidak bisa mengelak dari serangan 
lemah seperti itu, apa ada alasan lain?" 

"Itu benar." 

Tetsu-senpai menyangga sikunya di pahanya, melihat ke lantai dengan kedua telapak 
tangan terkatup: 

Itu glaukoma . Sebagian saraf penglihatan saya terputus, jadi saya tidak bisa melihat dalam 
jarak tertentu." 

Itu benar, itu adalah titik buta Tetsu-senpai yang diketahui Alice. Glaukoma. Karena 
kerusakan saraf penglihatan, seperti yang baru saja dia jelaskan, hambatan yang 
menyebabkan titik buta di mata kita menyebar. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me

http://en.wikipedia.org/wiki/Glaucoma


"Jadi sarung tangan berwarna kopi digunakan untuk ini?" 

Suara Yondaime penuh ketidakberdayaan, dan aku hanya bisa mengangguk lemah sebagai 
jawaban. 

Sebenarnya itu adalah warna untuk kamuflase. Aku sudah lama tahu bahwa pertempuran 
akan dilakukan di ruangan gelap dengan papan lantai kayu, sarung tangan berwarna kopi 
digunakan untuk membiarkan tinjuku berbaur dengan warna dinding dan papan lantai. 
Tentu saja, melakukan ini tidak ada artinya bagi orang lain. Tapi untuk mata sakit Tetsu-
senpai--- 

"...... Maafkan saya." 

Kata-kata itu keluar tanpa sadar dari mulutku. Senpai tersenyum ironis. 

"Kenapa kamu minta maaf? Saya tidak terlalu keberatan." 

Tapi aku menggunakan kelemahan senpai, dan bahkan memberitahu Mayor tentang ini. 

Aku dipukuli dan diinjak-injak oleh Tetsu-senpai, meski merangkak kesana-kemari, aku 
masih terus menyerang dengan pukulan kanan, mencari 'titik' itu--- sudut di mana reaksi 
senpai melambat, saat gerakan matanya tidak normal. 

Hanya inilah alasan senpai kalah. 

Dan ini--- adalah alasan mengapa Tetsu-senpai harus menyerah pada tinju. 

Jadi saya harus terus menyiksa senpai tentang matanya yang terluka. Itu karena aku 
berjuang hanya untuk ini. 

Untuk mengubah kebenaran yang saya ketahui sejak lama menjadi fakta. 

"...... Saat para dokter memberitahumu tentang ini mungkin Oktober empat tahun lalu, 
bukan begitu?" 

Serangan rasa sakit datang padaku ketika aku menanyai senpai, kupikir itu bukan hanya 
rasa sakit dari luka di mulutku. 

"Mungkin." 

"Memutuskan untuk menyerah pada tinju, dan kemudian meminta untuk keluar dari 
sekolah...... Dan permintaan itu ditolak oleh petinju yang kamu perlakukan sebagai seorang 
ayah, seharusnya sekitar bulan Oktober juga, bukan begitu?" 

"Terus?" 
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"Sebenarnya, senpai, jauh sebelum Hayano Tomohiko mengalami kecelakaan itu--- kamu 
ingin meninggalkan sekolah." 

Itu adalah kebenaran yang saya konfirmasikan dengan kepalan tangan saya sendiri. 

Orang yang menarik senpai keluar dari rawa gelap dan menyemangatinya untuk 
melanjutkan ke SMA adalah pemilik gedung tinju. Ketika jembatan yang menghubungkan 
keduanya hilang--- tinju, senpai memilih untuk pergi. Berangkat dari gedung tinju, 
berangkat dari sekolah. 

"Seharusnya begitu, bukan? Semua orang mengira kamu keluar karena menyebabkan 
kematian Hayano Tomohiko, tapi jauh sebelum itu, senpai sudah......" 

"Terus?" 

"Jadi saya mengatakan bahwa senpai tidak menyebabkan Hayano To ......" 

"Cukup." 

Suara tegas gadis itu menginterupsi pertanyaanku. 

"Ini tidak penting lagi, Narumi. Kami sudah mengetahuinya." 

Aku menghela nafas dan mengangguk. Kami sudah membicarakan ini sejak lama, ini adalah 
wilayah detektif mulai sekarang. 

"Tetsu, aku hanya ingin tahu satu hal. Apa yang Minagawa Kengo coba lakukan? Anda 
mungkin akan memiliki kebanggaan yang kalah, jawab semuanya dengan jujur, bukan? 

Kami menunggu sangat lama, dan tidak ada yang bergerak dalam proses itu. 

"...... Aku tidak tahu." 

Akhirnya, Tetsu-senpai menjawab dengan suara kecil. 

"Itu benar. Minagawa selalu bertindak sendiri, melakukan sesuatu dalam kegelapan. Dia 
adalah orang yang seperti itu...... Untuk apa yang dia lakukan, aku tidak tahu." 

"Apakah kamu tidak tahu bahwa dia sering kembali ke sekolah bahkan setelah dia putus 
sekolah?" 

"Jadi Anda berbicara tentang itu. Tidak...... Dia tidak kembali ke sekolah." 

Mendengar jawaban Tetsu-senpai, rambut Alice bergetar beberapa saat, dan aku hampir 
menerkamnya juga. Bukan sekolah? 

"Setelah keluar, Minagawa dan saya bertemu di dekat SMA M beberapa kali. Dia berkata 
bahwa dia akan pergi ke kuil." 
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"...... Kuil? Maksudmu kuil di sebelah M High?" 

"Mungkin? Saya tidak tahu tentang sisanya." 

Ke kuil? Untuk apa? Mengunjungi makam seseorang? Tapi pelindung Hayno Tomohiko ada 
di tempat lain...... Ada apa dengan ini? 

"Motifnya---apakah sama dengan kalian semua?" 

"Itu benar." 

Alice menatap ke suatu tempat di dekat dahi Tetsu-senpai. Setelah itu, dia berjalan 
menuruni tempat tidurnya, berjalan menuju senpai dengan beruang di tangannya. 

"Saya mengerti. Pertanyaannya berakhir sekarang, dan kita tidak perlu memutuskan semua 
hubungan. Mari kita gunakan hak unik kita sebagai NEET--- menggunakan gerakan 
seringan Karyoubinga[2] untuk memulihkan persahabatan kita sebelumnya!" 

Alice mengulurkan tangan kecilnya pada Tetsu-senpai. Melihat pemandangan ini, ekspresi 
semua orang tampak santai dalam sekejap. Yondaime, Mayor, Hiro-san--- dan bahkan 
Tetsu-senpai. 

Setelah melirik tangannya, Tetsu-senpai berbalik dan berkata: 

"Apa yang sedang Anda bicarakan? Memutus hubungan apa? Bagaimana mungkin aku 
meninggalkan anak yang menarik sepertimu? Bahkan jika kamu memutuskan hubungan 
denganku saat itu, aku akan tetap mengunjungimu di tempatmu!" 

"--- A-a-apa yang kamu bicarakan !? Kamu telur busuk!" 

Alice yang marah terus memukul boneka beruang kecil itu ke wajah Tetsu-senpai. 

"A-Aku memikirkan banyak hal untukmu, dan bahkan bersiap untuk berjabat tangan untuk 
menyelesaikan kesalahpahaman kita sebelumnya, tetapi kamu..... Apakah tingkah laku dan 
kepekaanmu ditutupi oleh asap di toko pachinko, terkubur dalam nikotin!? Ini terlalu 
menyebalkan! Anda harus menjauhkan otak Anda dari dry cleaning ......! 

"Ah--- Mnn--- Oke, oke." Tetsu-senpai berdiri dan menepuk kepala Alice. "Ini salahku, jadi 
bisakah kau membiarkanku pulang? Lagipula aku menanggung dua ribu bagian dari luka 
Narumi." 

Tawa akhirnya terdengar, itu adalah Hiro-san dan Mayor. Hanya Alice yang masih sangat 
kesal. 

"Tetsu, aku belum selesai. Kamu berlutut di sana dulu, aku harus memberimu pelajaran 
yang bagus---" 
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"Itu benar, Yondaime, maaf telah mengganggumu." 

"Tidak ada waktu berikutnya. Pikirkan sesuatu sendiri jika Anda bertengkar lain kali. " 

Keduanya berbicara di atas kepala Alice, lalu Tetsu-senpai membuka pintu ruang kerja dan 
berjalan keluar. 

"Hei, bukankah kita harus segera kembali? Min-san mungkin sangat khawatir." 

Hiro-san menarik tangan Alice, sementara Major mulai memasukkan barang-barang ke 
dalam ranselnya. 

"Betulkah! Apapun, saya akan mengatakan sisanya kembali di kantor. Narumi, kamu 
mungkin bisa berjalan sekarang, kan? Jadi mengapa kamu tidak cepat-cepat memakai 
bajumu untuk bersiap kembali!?" 

Sungguh orang yang ceroboh. Tapi karena Yondaime sudah menendangku dari tempat 
tidur, aku hanya bisa memakai kaosku, memakai sepatuku dengan alis berkerut. Ini buruk, 
dengan nyeri otot besok, saya mungkin akan sangat kesakitan sehingga rasanya seperti di 
neraka, bukan? 

Saat kami akan dikeluarkan secara paksa oleh Yondaime, Alice melihat sekeliling ruangan 
sempit yang penuh dengan pria berbaju hitam. 

"...... Mnn? Ke mana Ayaka pergi?" 

Hah? 

Ayaka? 

"Erm ...... Dia baru saja kabur." 

Rocky tampak agak menyesal. 

"Ah ...... Jadi Ayaka datang sebelum ini !?" 

Mendengar suara terkejutku, Alice menjawab dengan nada tidak terpengaruh: 

"Lalu menurutmu siapa yang membalutmu? Betulkah......" 

Aku menyentuh pipiku yang penuh dengan plester. 

...... Apakah itu hanya mimpi? 

Suara Ayaka, kata-kata Ayaka, dan jawabanku. 

Pada saat itu, saya tiba-tiba teringat akan keanehan yang saya rasakan dalam mimpi itu, 
dan segera bergegas maju untuk bertanya pada Alice. 
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"Oi oi, apakah Ayaka mengenakan ban lengan? Warnanya hitam." 

Kekesalan tertulis di wajah Alice, dan Hiro-san malah menjawab. 

"Itu benar, dia bilang dia berlari ke sini tepat setelah aktivitas klub berakhir." 

Saya terdiam. Jadi hal yang saya rasakan aneh adalah ini. Karena pada sore hari itu--- 
terakhir kali Ayaka bertemu denganku di atap sebelum dia melompat dari gedung, dia 
menyerahkan ban kapten kepadaku. 

Tapi dalam mimpinya, dia terus memakai ban lengan. Jika demikian, mungkin itu bukan 
mimpi--- 

Ayaka masih datang menemuiku, dan bahkan membalutku, lalu...... 

* 

Keesokan paginya, Ayaka tidak datang ke sekolah, dan tidak ada yang menjawab ketika 
saya menghubungi nomor teleponnya. Aku punya firasat tidak enak, dan berpikir apakah 
aku harus menelepon rumahnya dan bertanya, jadi aku berjalan menuju ruang staf. Secara 
kebetulan, aku bertemu dengan Sayuri-sensei yang terlihat sangat gelisah di koridor, dan 
bahkan hampir menabraknya. 

"AH, Fu-Fujishima-kun--- ada apa dengan semua luka itu!? Apa yang terjadi denganmu!? 
Seluruh penampilanmu berubah!" 

"Eh? Ah, bukan apa-apa, bukan masalah besar sama sekali." 

"Bagaimana mungkin ini bukan masalah besar!? Ya Tuhan, warnanya sudah ungu!" 

"Aduh! Tolong jangan sentuh aku, tidak, erm...... Sensei, apa kamu baik-baik saja?" 

"Eh? Erm ...... Yah ...... Izinkan saya menanyakan ini, apakah Shinozaki-san menghubungi 
Anda? 

Keringat dingin mengucur di punggungku. 

"Tidak......" 

"Saya mendengar bahwa dia tidak pulang dari kemarin." 

 

1. ↑ Salah satu dari Lima Raja Kebijaksanaan Agung , yang namanya berasal dari 
penaklukan keserakahan, kebencian, dan semangat berlebihan 

2. ↑ Dewa burung dalam agama Buddha yang dikatakan lahir di pegunungan 
bersalju, dan dapat mengeluarkan suara yang anggun dan indah bahkan di 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me

http://en.wikipedia.org/wiki/Wisdom_King


cangkangnya. Itu juga sering digunakan sebagai hiasan pada bingkai cermin 
tembaga, bangunan dan sebagainya ketika agama Buddha masuk ke Cina. 
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Volume 3 Chapter 6 

Bab 6 
Alice, Tetsu-senpai, Hiro-san, Mayor, Min-san, Yondaime, dan aku dengan panik menelepon 
ke mana pun yang dapat kami pikirkan, tetapi bahkan tidak ada satu orang pun yang 
mengetahui keberadaan Ayaka. Kemarin, dia menghilang setelah meninggalkan kantor. 

Ayaka menghilang ke udara tipis. 

Sama seperti terakhir kali, dia tidak meninggalkan saya bahkan dengan satu kata pun. 

Hingga Rabu, lokasi Ayaka masih menjadi misteri. 

"Mengapa dia tiba-tiba menghilang?" 

Begitu saya memasuki kantor Inspeksi, Kousaka-senpai langsung bertanya kepada saya. 

"Kami hanya tidak tahu di mana dia sekarang, dan dia menghilang dari kemarin lusa. 
Meskipun semua orang membantu mencarinya." 

"Fujishima-kun, apakah ini terkait dengan lukamu yang begitu serius?" 

"Ah--- Sebenarnya......" Meskipun aku tidak bisa mengatakan bahwa itu sama sekali tidak 
berhubungan, itu sangat sulit untuk dijelaskan. 

"Err.....Yah......" Kousaka-senpai bersandar di belakang kursinya sekali lagi. "Fujishima-kun, 
kami mengadakan rapat umum lusa, ini bukan waktunya bagi kami untuk melakukan hal-
hal ini denganmu." 

"Aku sangat menyesal......" 

"Apakah kamu baik-baik saja? Kamu tidak hanya terlihat terluka parah, kamu juga terlihat 
mengerikan, dan matamu bengkak." 

"Itu karena aku terus berlarian." 

Aku juga meminta cuti sakit kemarin, menggunakan kekuatan Hirasaka-gumi untuk 
mencari lokasi Ayaka. Meskipun sulit bagi saya untuk berjalan karena cedera dan nyeri 
otot, saya tetap berlari langsung ke tempat ayahnya untuk melihat-lihat. Saya tidak melihat 
Toshi-san di sana. 

Saya merasa lelah dari hati saya. Meski begitu, aku tidak bisa mengabaikan OSIS begitu saja. 
Jika saya terus melakukan apa-apa, semua yang saya lakukan untuk Ayaka sebelum ini 
akan sia-sia. 
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"Jadi kamu masih tidak bisa membujuk ketua OSIS?" 

"Ya, sepertinya dia lebih keras kepala sekarang. Dia mungkin melanjutkan dengan batas 
enam orang setelah ini." 

Itu benar. Orang itu mulai keras kepala. Bahkan jika dia berkonfrontasi langsung dengan 
guru olahraga, saya pikir dia mungkin masih akan secara paksa mengesahkan amandemen 
peraturan di rapat umum. Selain itu, dia memiliki pengaruh yang jauh lebih besar dalam 
pertemuan presiden klub daripada Kousaka-senpai. 

"Jika itu benar, memulihkan Komite Berkebun mungkin sangat sulit......" 

Kousaka-senpai berkata dengan suara kecil, sementara aku hanya bisa mengangguk dalam 
diam. 

Meskipun aku tidak menyebutkannya pada Kousaka-senpai, tapi agar Komite Berkebun 
dipulihkan, menurunkan batas terendah klub adalah syarat wajib. Jika tidak, banyak orang 
akan curiga mengapa hanya Klub Berkebun yang diberikan perlakuan istimewa seiring 
bertambahnya klub yang dihapuskan. Membayangkannya saja akan memberi tahu orang-
orang tentang betapa sulitnya hal itu, jika keberatan serupa diajukan, memikirkan untuk 
pergi ke pantai bahkan lebih sulit. 

Jadi sudah--- 

"Maaf karena mengatakan semua hal yang beropini itu." 

"Tu-tunggu sebentar, Fujishima-kun, kamu tidak perlu meminta maaf karena kamu sudah 
berusaha keras. Dan selain itu, masih ada dua hari lagi, jadi aku akan melakukan semua 
yang aku bisa." 

Kousaka-senpai melompat-lompat sambil menopang dirinya di atas meja dengan 
tangannya, memaksakan pandangan yang kuat. Tawanya yang hangat bergema di 
kehampaan di tubuhku, membuat hatiku sakit. 

Ayaka pergi tanpa berkata apa-apa lagi, dan Klub Berkebun menghadapi penghapusan. Ada 
apa dengan ini? Ada apa dengan situasi ini? Aku melakukan begitu banyak usaha dan 
berlari kesana kemari, berteriak dalam hati, berjuang dengan menyakitkan dan bahkan 
menyakiti temanku sendiri, menyebabkan bekas luka menumpuk pada diriku--- Dan 
hasilnya sebenarnya begini, tidak masuk akal. 

Aku berjalan keluar sekolah sambil memegang sepedaku. Ketika saya menginjak pedal, 
angin lembut bulan Mei menembus luka saya. 

Waktu itu, apakah saya mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak saya katakan? 

Alice pernah memberitahuku, Ayaka sedang membalutku saat itu, dan aku terus bergumam 
ketika aku sedang berbaring di tempat tidur--- sementara Ayaka menjawabku juga. 
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Setelah itu, aku tertidur lelap sekali lagi, sementara Ayaka berjalan diam-diam keluar 
ruangan. 

Jika demikian, impian atap ...... 

Aku benar-benar tidak yakin. Dan bisakah hal seperti itu terjadi? Aku tidak bisa 
mengatakan dengan lantang apa yang kukatakan dalam mimpiku, sementara aku tidak bisa 
membuktikan bahwa Ayaka juga mengatakan sesuatu. 

Meski begitu, saya masih berusaha keras untuk berpikir kembali, apakah saya mengatakan 
sesuatu yang dapat menyebabkan kesalahpahaman? 

Tapi aku masih tidak bisa membuat sesuatu yang jelas pada akhirnya. 

Mencucurkan air mata saat mengendarai sepeda, aku hanya bisa berharap anginlah yang 
melukai luka di wajahku. Jika tidak, air mataku mungkin tidak bisa berhenti. 

Saya memarkir sepeda saya dengan hati-hati ketika saya sampai di toko ramen, dan saya 
melamun di depan portiere selama beberapa waktu. Meskipun saya tidak berharap banyak, 
saya segera mengetahui bahwa Ayaka tidak ada di toko. Hanya ada satu siluet yang tersisa 
di sisi lain portiere--- Min-san. 

Aku benar-benar sedang tidak mood untuk membuka pintu dan masuk, jadi aku hanya 
berjalan ke gang belakang. Tidak ada orang di pintu belakang dapur. 

Semua orang mungkin mencari-cari Ayaka hari ini juga. Aku duduk sendirian di anak 
tangga kedua tangga belakang, mengeluarkan ponselku untuk memeriksa pesan. Tentu 
saja, saya tidak menerima pesan Ayaka, sementara ada banyak pesan dari anggota geng 
yang membantu mencari Ayaka. Ketika saya menyadari bahwa tidak ada kemajuan setelah 
saya selesai membaca semua pesan, saya menghela nafas panjang. 

Alice menyegel dirinya sendiri di kamarnya sejak hari itu, dan bahkan tidak membiarkanku 
masuk. Baginya, hilangnya Ayaka mungkin merupakan pukulan besar baginya. 

Karena itu, masih ada bagian dari teka-teki yang belum lengkap dalam kasus Hayano 
Tomohiko sehingga menyebabkan kebenaran tidak dapat terungkap. Tentu saja, itu adalah 
pemikiran yang datang dari sudut pandang Alice, sedangkan bagiku, aku tidak yakin 
dengan keseluruhan masalah sejak awal. 

Apa yang dilakukan Tetsu-senpai? 

Apakah rumah kaca itu benar-benar tempat Hayano Tomohiko runtuh? 

Jika demikian, siapa yang memindahkannya ke pintu masuk sekolah? 

Siapa pembunuhnya? 
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Pembunuh? Aku tiba-tiba memikirkan sesuatu. Saya ingat bahwa Alice pernah 
menyebutkan kata khusus ini. Apakah itu berarti Hayano Tomohiko mungkin telah 
dibunuh? Oleh siapa? Dan untuk tujuan apa? 

Dan soal Minagawa Kengo. 

Meskipun ada banyak pertanyaan di benakku---semuanya tidak penting sekarang. 

Saya merasa seolah-olah semuanya akan hilang dari sisi saya. Tidak hanya Ayaka, tapi juga 
teman-teman NEETku dan Alice. 

Kenapa jadi seperti ini? Apakah saya melakukan sesuatu yang salah? 

Saya berulang kali memikirkan semua kemungkinan, tetapi tidak peduli bagaimana saya 
memikirkannya, pikiran saya masih kembali ke sana. 

Mungkin tertulis seperti ini di halaman buku catatan Tuhan saya: 'Mati saja dalam 
kesepian.' 

Meski begitu, saya bertemu Ayaka. Itu adalah keajaiban yang hampir menggulingkan 
rencana Tuhan, maka dari itu Ayaka harus menghadapi takdir yang kejam dan tak 
terhindarkan, harus melompat dari atas gedung. Bahkan ketika keajaiban kedua terjadi, 
menyebabkan dia membuka matanya, karena dia semakin dekat dengan saya sekali lagi, 
seolah-olah semua bidak putihnya menjadi hitam dalam beberapa langkah terakhir dalam 
permainan Othello. Banyak hal disatukan, menyebabkan Ayaka hilang pada akhirnya. 

Tuhan menang. Benar-benar lelucon! 

Mengapa rencana itu tidak dipikirkan dengan baik sejak awal? Mengapa keajaiban terjadi !? 

Dari saat saya dilahirkan sampai saya mati, Anda seharusnya membiarkan saya sendiri! 
Jika demikian...... Jika demikian, Ayaka tidak perlu menjalani perawatan semacam ini--- 
Tiba-tiba, suara pintu terbuka membuyarkan lamunanku. 

"Apa yang kamu lakukan? Tidak ada pelanggan di sini sekarang, jadi kamu bisa datang ke 
toko." 

Aku berbalik perlahan. Min-san menjulurkan setengah tubuhnya keluar dari pintu yang 
setengah terbuka, bahu telanjangnya menjadi pemandangan yang menusuk. 

Akankah orang ini menghilang suatu hari juga? Sambil memikirkan hal seperti itu, aku 
menggelengkan kepalaku. 

Min-san mengernyitkan alisnya sedikit dan berjalan ke dapur lagi, berjalan keluar 
beberapa saat setelah itu. Dia tiba-tiba menempelkan cangkir es krim di tangannya ke 
pipiku yang terluka. 
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"Ini huuuuuuuuuuuuuuuurts! Apa yang kamu lakukan!?" 

Karena ketakutan yang luar biasa, kedinginan dan rasa sakit, saya hampir melakukan 
jungkir balik ketika saya melompat. 

"Itu karena kamu terlihat agak sedih. Bagaimana itu? Apakah Anda sudah terhibur? 

Aku menghela nafas dan duduk sekali lagi. 

Min-san mendekat, duduk pada jarak yang sangat dekat sehingga dia hampir bisa 
menyentuh pundakku. Tempat yang dia sentuh terasa agak panas. Aku sengaja mengira itu 
disebabkan oleh pukulan Tetsu-senpai. Aku tidak bisa melihat wajah Min-san. 

"Oi, kenapa kamu tidak cepat memakannya?" 

Aku bahkan tidak punya tenaga untuk menyendok es krim ke dalam mulutku, jadi aku 
hanya bisa melihatnya perlahan meleleh di dalam cangkir. 

"Biarkan aku memberitahumu sesuatu." 

Min-san berkata dengan acuh setelah memakan porsi es krimnya: 

"Percaya itu." 

Aku akhirnya mengangkat kepalaku perlahan untuk melihat Min-san. Melihat matanya 
yang berapi-api, aku jatuh ke dalam kekecewaan sekali lagi. 

"...... Percaya apa?" 

"Semuanya." 

"Aku ...... tidak sekuat kamu, Min-san ...... aku tidak bisa melakukan hal seperti itu." 

"Kamu sangat kuat! Meskipun Anda mungkin belum mengetahuinya, saya tahu. " 

"Jika kau berbicara tentang masalah dimana aku sekarang dikenal sebagai salah satu dari 
Empat Raja Langit karena aku mengalahkan Tetsu-senpai, maka tolong jangan. Rasanya 
sangat bodoh." 

"Aku tidak berbicara tentang itu. Pikirkan tentang itu sendiri ...... " 

Tangan dingin Min-san menangkap pergelangan tanganku. 

"Bukankah kamu masih hidup sekarang?" 

Aku dengan ringan mengangkat kepalaku dan melihat sepasang mata yang baik. 
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"Kamu mengalami begitu banyak hal yang mengerikan, baik tubuh dan jiwamu diserang 
dengan kejam, dan kamu bahkan melihat begitu banyak jiwa malang yang diseret ke neraka 
tanpa alasan, tetapi kamu masih menjalani hidupmu dengan benar." 

"Itu karena-" 

Ditatap oleh Min-san, aku merasakan emosi yang panas ditransmisikan kepadaku, 
menyebabkan diriku tidak dapat berbicara. 

"Bukannya aku kuat. Itu karena ada seseorang di sisiku yang selalu mendukungku." 
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"Itu cukup bagus. Bukankah orang sering mengatakan bahwa keberuntungan adalah 
sejenis kekuatan? Meskipun itu bohong, ini benar--- memiliki teman adalah salah satu 
kekuatanmu. Itu adalah poin kuat yang menjadi milik duniamu." 

Kekuatan duniaku---titik kuat...... 

Tapi duniaku sebenarnya sedang menghadapi kehancuran total. 

"Itu sebabnya aku memberitahumu untuk mempercayainya." 

Min-san memegang pergelangan tanganku dengan erat. 

"Duniamu tidak serapuh yang kamu bayangkan." 

Meskipun aku mendengar kata-kata baik seperti itu, seolah-olah aku adalah seorang anak 
kecil yang hampir menangis setelah tertiup angin, mencengkeram erat kehangatan Min-san 
hanya dengan satu jari, tidak dapat berbicara bahkan satu pekerjaan pun. Bagaimana aku 
bisa mempercayai ini!? 

Pada saat itu, telepon di saku saya mulai berdering. Pendahuluan gitar yang meriah dari 
'Colorado Bulldog' berdering, terdengar seolah-olah melemparkan ketakutan, kegelisahan, 
dan pertanyaan ke dalam panci yang mengepul pada saat yang bersamaan. 

Untuk mengumpulkan keberanian mengangkat telepon, sekali lagi aku harus meminta Min-
san untuk memegang tanganku erat-erat. Bagaimana saya bisa dikatakan sekuat ini? 

"Bersiaplah untuk beraksi besok pukul enam." perintah Alice. 

"...... Apa artinya?" 

Suaraku sangat serak bahkan aku sendiri tidak bisa mendengarnya dengan jelas. 
Mengambil tindakan? 

'Apakah kamu bahkan harus bertanya? Tentu saja itu hasil penyelidikan kami.' 

Penyelidikan? Karena sekarang sudah terlambat, tidak masalah sama sekali. 

'Semuanya sudah jelas sekarang, bahkan tidak ada satu pertanyaan lagi sekarang.' 

"Apakah begitu? Kalau begitu selamat." 

'Ada apa dengan jawabanmu yang lemah? Saya memberi tahu Anda bahwa semuanya jelas 
sekarang. Sebagai asisten detektif, Anda seharusnya merasa lebih bahagia atau gembira 
tentang hal ini!' 

Apa maksudmu aku harus merasa lebih bahagia tentang ini? Jadi bagaimana jika misteri itu 
terpecahkan sekarang? Bukankah Ayaka sudah menghilang!? 
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'Jadi, apakah lubang di kedua sisi kepalamu merupakan pintu masuk dan jalan keluar? 
Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa semuanya sudah jelas sekarang?' 

"Jadi apa---" 

'Dan aku juga tahu bagaimana keadaan Ayaka saat ini.' 

saya berdiri. Meskipun Min-san marah karena aku mendorongnya, cangkirnya yang penuh 
dengan es krim tumpah ke tanah, aku tidak menyadarinya. Apa yang dikatakan Alice 
barusan? 

"A-Ayaka, dia......?" 

'Apakah kamu memandang rendah aku? Detektif NEET 'mahatahu', dia bisa melihat 
semuanya, tapi tidak bisa bersentuhan dengan apa pun---' 

"Di-di mana dia sekarang? Apakah dia baik-baik saja?" 

"Bersiaplah untuk beraksi jam enam besok." 

"Oi, Alice! Jangan main-main! Cepat dan beri tahu aku! Alice! Alice!" 

Dia menutup telepon. Meskipun saya tahu itu sia-sia, saya terus menghubungi nomor 
telepon Alice berulang kali. Tentu saja, tidak ada yang menjawab. Aku benar-benar tidak 
tahan lagi, dan hendak bergegas menaiki tangga, Min-san tiba-tiba memutar telingaku 
dengan paksa ke samping. 

"Oi, Narumi, apakah kamu tidak ingin mengatakan sesuatu kepadaku?" 

"Aduh aduh aduh aduh aduh aduh! Maaf! Maafkan saya! Terima kasih, Min-san!" 

Di saat aku hendak menangis, Min-san akhirnya mengendurkan tangannya. Kupikir kulit di 
wajahku akan terkelupas dari lukaku...... 

"Pikirkan tentang itu, tidak ada gunanya bahkan jika kamu pergi ke tempat Alice sekarang. 
Tidak mungkin dia membiarkanmu masuk." 

"Itu ...... Itu tidak salah, tapi ......!" 

"Pulang saja hari ini. Anda harus tidur lebih awal ketika Anda terluka. Bukankah kamu 
harus bangun pagi besok?" 

Min-san menjentikkan di dahiku. 

"Dan kamu harus benar-benar percaya pada Alice." 

Setelah mendengar itu, aku dengan paksa menelan emosiku yang gelisah di sekitarku yang 
akan meledak. 
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Mengapa Alice tidak segera menjelaskan? Tidak ada yang terjadi pada Ayaka, bukan? 
Pikiran sial memenuhi pikiranku, aku merenung saat berkendara pulang. 

Dan tentu saja, saya tidak bisa tidur sama sekali. 

* 

Pukul setengah lima dini hari keesokan harinya. 

Melihat ke langit dengan mendekati siang hari di sebelah kanan saya, saya mengendarai 
punggung saya ke gang di antara gedung-gedung. Pikiranku yang kurang tidur masih 
berkabut, dan aku merasa langit sangat menusuk meski matahari belum terbit. 

Siluet mungil sedang duduk di anak tangga paling bawah dari tangga darurat. Itu adalah 
Alice dalam pakaian berkabung. 

"Saya tidak pernah berpikir bahwa sekali lagi, saya harus bergantung pada transportasi 
barbar dari zaman primitif yang dikenal sebagai sepeda. Meskipun aku benar-benar tidak 
mau, tidak ada pilihan lain. Lagipula aku memutuskan untuk tidak menerima bantuan 
Hiro." 

Alice menggunakan cadar hitamnya untuk menutupi wajahnya yang hijau, suaranya sedikit 
bergetar. Boneka beruang kecil di lututnya sudah setengah remuk. 

"Oi, di mana Ayaka? Tidak bisakah kamu setidaknya memberitahuku apakah dia baik-baik 
saja?" 

"Aku belum bisa memberitahumu." 

"Mengapa!?" 

"Mulai saat ini, pengungkapan misteri tidak relevan bagi Ayaka. Anda akan tahu kapan itu 
berakhir. 

"Kamu selalu berputar-putar setiap saat!" 

"Jangan berteriak memilukan seperti zombie, kalau kamu pingsan karena anemia, aku akan 
sangat kesusahan. Apa kau tidak tidur kemarin?" 

"Akan lebih mengejutkan jika aku bisa!" 

"Apakah kamu benar-benar mengkhawatirkan Ayaka?" 

Untuk beberapa alasan, detektif NEET menatapku dari bawah naungan kerudung tipis 
dengan tatapan tulus. 

"Mengapa? Kenapa kamu sangat peduli dengan Ayaka?" 
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"Akulah yang seharusnya menanyaimu mengapa kau banyak bertanya padaku! Tentu saja 
karena aku mengkhawatirkannya! Karena Ayaka adalah ......!" 

"Milikmu......?" 

"Ku-" 

Suaraku tercekat di tenggorokan. Apa Ayaka bagiku? Seorang teman? Apakah istilah itu 
benar-benar tepat? Jika memang pantas, mengapa ekspresi Ayaka begitu sedih dalam 
mimpiku? Tidak, apakah itu benar-benar hanya mimpi? Apakah itu benar-benar mimpi? 
Saya mulai bingung. 

Alice berdiri. Dengan bunyi gedebuk, dia menekan bonekanya di perutku. 

"Tidak dapat mengungkapkan ini dengan kata-kata adalah jenis jawaban juga. Pergi. Kita 
mungkin harus melewati beberapa tempat tanpa atap, aku ingin menyelesaikan masalah ini 
lebih awal." 

Meski sudah menjelang akhir Mei, bersepeda di pagi buta masih cukup dingin. Sebuah 
boneka memisahkan kehangatan tubuh Alice dan punggungku, tapi masih terasa sangat 
jelas. 

Saya menoleh untuk bertanya ketika kami menyeberangi jembatan: 

"Jadi semuanya berakhir seperti ini?" 

Ketika detektif NEET mengenakan pakaian berkabung--- itu menandakan kebangkitan 
kembali kata-kata almarhum, dan diucapkan melalui orang lain, memulihkan reputasi 
orang mati sambil merugikan yang masih hidup. Mulai sekarang, semua misteri akan 
diungkap oleh tangan Alice. 

Kata Alice--- semuanya terhubung dengan Ayaka. Mengapa? 

"Apakah Ayaka benar-benar terlibat dalam masalah ini? Karena......" 

"Jangan-jangan kau terus berbicara padaku." 

Jawaban Alice disertai dengan suara gemeletuk giginya. Mungkinkah karena jalan di 
kawasan ini agak tidak rata? 

Ketika saya berkendara ke jalan utama, Alice akhirnya menjawab: 

"Semuanya berakhir hari ini. Bukankah ini rapat umum OSIS besok? Kita mungkin masih 
berhasil." 

Rapat umum Dewan Mahasiswa. Aku hampir memutar kepalaku untuk melihatnya sambil 
mengayuh lagi. 
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"H-hei! Harap nantikan saat Anda berkendara? Tidak hanya Anda yang berada di atas 
sepeda!" 

"M-maaf!" 

Saya tidak pernah berpikir bahwa Alice akan benar-benar keberatan dengan hal seperti ini. 
Saya pikir dia hanya tertarik untuk mengungkap misteri. Untuk siapa dia melakukan ini? 
Untuk Ayaka? Atau untuk saya? 

Atau berbicara untuk orang mati? 

Saya berkendara menyusuri jalan setapak yang berkelok-kelok. Tidak ada rumah di kedua 
sisi. Sebuah pabrik ada di sebelah kiri saya, sebuah kuil ada di sebelah kanan saya, 
sementara gedung sekolah besar di sekolah saya menghalangi sinar matahari yang baru 
lahir. 

"Jangan naik ke sekolah, berhenti saja di kuil." 

"Berhenti di kuil? Mengapa?" 

"Berhenti di situ saja. Aku ada janji dengan seseorang." 

Kuil. Saya ingat Tetsu-senpai pernah berkata bahwa Minagawa Kengo sering pergi ke sana 
bahkan setelah dia keluar. 

Apakah ada sesuatu yang diperhatikan di sana? 

Saya memarkir sepeda saya di pintu masuk kuil. Alice hampir jatuh dari kursi belakang 
dengan bonekanya, dan aku buru-buru memeganginya. Apakah ini termasuk mabuk 
kendaraan? Biasanya, wajahnya sudah putih pucat, tapi sekarang bersinar dengan warna 
hijau malang yang muncul saat kaca ditumpuk. 

"Apakah kamu masih bisa berjalan?" 

"...... Ya." 

"Apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Saya pikir lebih baik bagi Anda untuk 
berpegangan pada saya. 

"...... UU UU-" 

Seperti sebelumnya, Alice dengan erat memegang ikat pinggangku. 

Aku berjalan ke depan sambil didorong olehnya, melewati pintu masuk kuil. Itu adalah kuil 
rusak yang memiliki tanda kepala biara. Ada jalan menuju kuburan di sebelah kiri kami, 
sementara sosok berseragam berdiri di sana. Ketika kami saling menatap, kami berdua 
berteriak pada saat yang sama karena terkejut. 
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"Fujishima ...... kun? J-jadi itu benar-benar kamu!?" 

"Kaoruko-senpai!? K-kenapa?" 

"Itu kalimatku, kenapa kita berkumpul di tempat seperti ini---" 

Kaoruko-senpai berhenti di tengah kata-katanya, karena dia melihat Alice berjalan keluar 
dari punggungku. 

"Narumi bukan orang yang mengajakmu kencan. Pesan itu dikirim oleh saya. Senang 
berkenalan dengan Anda." 

"Kamu ...... mengirimnya? Kamu siapa? Ke-kenapa kamu tahu banyak tentang Tomohiko 
dan aku?" 

Pikiranku juga dalam keadaan bingung, tapi aku bisa memahami situasi saat ini kurang 
lebih. Alice mungkin mengirim pesan ke Kaoruko-senpai atas namaku, mengajaknya 
kencan. Itu mungkin berisi beberapa informasi pribadi yang tidak bisa dia abaikan dalam 
pesan juga. 

Tapi kenapa orang di sini Kaoruko-senpai? 

Tangan kiri Alice dengan erat memegang ikat pinggangku, sementara tangan kanannya 
memeluk bonekanya, berbicara dengan nada tegas yang tidak sesuai dengan 
penampilannya: "Saya seorang detektif NEET, pembawa pesan untuk orang mati. Saya 
datang untuk menemukan kata-kata Hayano Tomohiko yang hilang, menyampaikannya ke 
tempat yang seharusnya." 

"Apa---" Kaoruko-senpai terlihat agak tidak senang, dan memelototiku. "Ada apa dengan 
situasi ini? Apakah ini lelucon? Fujishima-kun, siapa gadis kecil ini?" 

"Hayano Tomohiko dibunuh." 

Itu adalah tanggapan Alice. Bahkan agar Karouko-senpai tetap diam, bantuan asisten 
detektif tidak diperlukan sama sekali. Itu karena aku juga tidak tahu harus apa. 

"Dia telah dibunuh?" Senpai bertanya. 

Apakah dia benar-benar dibunuh? 

"Dari perspektif tertentu, dia memang begitu. Setidaknya, Hayano Tomohiko mengerti 
bahwa ada kemungkinan interpretasi seperti itu, jadi perubahan pertama dalam kasus itu 
terjadi. Jika tidak, sebenarnya kasus ini sebenarnya cukup sederhana, dan seharusnya 
sudah terungkap empat tahun lalu. Karena pemikiran banyak orang yang tumpang tindih, 
kebenaran disembunyikan. Bagi saya, saya akan mengungkapkan kata-kata almarhum yang 
terkubur di bawah sinar matahari sekarang. Hayano Tomohiko, dan juga Minagawa Kengo-
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-- total ada dua orang yang harus mendengar kata-kata mereka. Salah satunya adalah 
kamu--- Hayano Kaoruko." 

Aku ingin tahu apakah dia mengerti apa yang dibicarakan Alice. 

Saya meminta Kaoruko-senpai yang tidak bisa bergerak sama sekali: 

"...... Lalu siapa yang lainnya?" 

"Pembunuh." 

Rasa dingin datang di punggungku. 

Alice mulai mendorong punggungku, mendorongku menuju pemakaman. 

"Senpai?" tanyaku takut-takut. "Mengapa kita tidak berangkat? Anda mungkin dapat 
menemukan sesuatu yang penting. Meskipun saya tidak yakin apakah itu baik atau buruk 
bagi Anda untuk mengetahui tentang ini. 

Tatapan kosong Kaoruko-senpai yang awalnya kosong tiba-tiba pulih kembali, dan dia 
menatapku. 

"Itu adalah sesuatu yang harus kamu ketahui." 

Mengikuti dorongan Alice, aku melewati batu nisan dan kolumbarium. Melihat ke belakang 
sedikit, saya melihat bahwa Kaoruko-senpai sepertinya mengikuti dengan langkah gelisah. 

"...... Tapi kenapa kuburan?" 

Suara senpai sedikit bergetar. Kuburan itu sepertinya sudah lama terlupakan, ilalang 
tumbuh di mana-mana, sementara setiap batu nisan tertutup debu, bahkan nama-nama di 
atasnya juga memudar. 

"Menjadi kuburan atau tidak itu tidak penting. Yang paling penting, tepat di sebelah M 
High." 

Alice menjelaskan sambil berdiri di belakangku. Halaman sekolah SMA M berada di sisi lain 
tembok. Atap rumah kaca berbentuk segitiga yang menyilaukan karena sinar matahari pagi 
masih terlihat di depan gedung sekolah juga. 

Saat kami terus berjalan menuju kuburan, keadaan tandus semakin menghebohkan. 
Rerumputan kering tumbuh di mana-mana, bahkan tidak ada batu yang melapisi tanah, 
tanahnya langsung terbuka. Jumlah sampah seperti tangki air yang rusak dan bantalan 
plastik biru yang hangus juga terlihat meningkat. Bahkan tidak ada batu nisan di posisi 
sudut, dan seperti situs konstruksi bangunan yang ditinggalkan di tengah proses. 

"Itu dia." 
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Alice menunjuk ke sudut kuburan sambil berkata. Di depan tembok yang ditumbuhi 
rumput liar di depannya, ada benda tertentu---terlihat seperti papan yang sangat lebar. 

Saat kami perlahan mendekati target, Kaoruko-senpai menemukan sesuatu yang aneh 
bahkan lebih awal dariku. 

"...... Apakah itu papan tulis?" 

Benar, itu memang papan tulis. Ketika saya menyapu rerumputan, papan tulis yang ternoda 
tanah dan lumpur muncul. Sepertinya itu adalah papan tulis yang dibongkar, karena rak 
dengan roda diletakkan di belakang papan. 

"Narumi, tolong balikkan." 

Aku mengikuti instruksi Alice, menjatuhkannya dengan menarik bagian atas papan. Ada 
tanda-tanda yang tampak seperti cat merah dicat dari tengah papan tulis belakang kanan 
sampai sudut kanan atas. 

"...... Apa? Apa artinya ini?" 

Kaoruko-senpai bertanya dengan nada cemas. 

Alice memilih untuk tidak menjawab, terus menyuruhku: "Narumi, bersihkan catnya." 

Aku juga tidak yakin apa yang terjadi, tapi aku masih mengeluarkan terpentin dari tasku 
sesuai perintah Alice. Catnya sepertinya sudah dicat beberapa waktu yang lalu, jadi agak 
sulit untuk menghapusnya sepenuhnya. Dalam bau tajam yang menyelimuti udara, noda 
hitam muncul di bawah cat yang dihilangkan. 

"Sudah baik-baik saja, Narumi. Hal-hal yang telah disembunyikan di masa lalu benar-benar 
jelas sekarang." 

Ketika aku sedang melakukan pekerjaanku, Alice berkata sambil menggunakan salah satu 
tangannya untuk memegang Kaoruko-senpai sementara yang lain menutupi hidungnya. 

"Apa ini? Ada apa dengan papan tulis ini?" 

"Noda hitam yang kamu lihat sekarang adalah darah yang dimuntahkan Hayano 
Tomohiko." 

Aku mendengar Kaoruko-senpai menelan ludah. 

"Ap-apa yang kamu ...... bicarakan?" 

Melihat ke arah Alice yang bersandar dekat padanya, kata senpai dengan gelisah. 
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"Ketika saya melihat-lihat daftar manajemen peralatan pengajaran di SMA M, saya melihat 
bahwa papan tulis yang dapat dipindahkan menghilang tanpa alasan tiga tahun lalu. Ini 
adalah salah satunya." 

"Apakah itu berarti Hayano Tomohiko pingsan di sini?" saya bertanya. Mengapa tempat ini? 
Selain itu, tempat ini cukup jauh dari tempat dia ditemukan. 

"Salah salah salah. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Tempat dia pingsan 
adalah rumah kaca. Mirip dengan situasi Hayano Tomohiko, papan tulis ini juga 
dipindahkan. Adapun alasan tidak ada noda darah di tempat dia ditemukan dan TKP, itu 
karena darah Hayano Tomohiko tertinggal di papan tulis ini dan tanah bersalju. 

"Salju? Mengapa? Dia jelas berada di rumah kaca---" 

Alice menggelengkan kepalanya. Berdiri di sampingnya, wajah Kaoruko-senpai sudah lama 
pucat pasi, menatap papan tulis di dekat kakinya---menatap noda darah tua yang dibuat 
oleh kakaknya sendiri. 

Alice mengangkat kepalanya untuk melihat Kaoruko-senpai dan memulai penjelasannya: 

"Aku hanya akan menjelaskan ini secara berurutan. Alasan kasus ini begitu rumit adalah 
karena ada tiga fasilitator di luar dugaan si pembunuh, sedangkan ketiga orang ini 
berkontribusi dalam penyembunyian kebenaran dengan cara yang sama sekali tidak 
terduga. Peran orang pertama adalah memindahkan Hayano Tomohiko ke pintu masuk 
sekolah, menyebabkan yang lain salah mengira TKP." 

"Fasilitator yang kamu bicarakan...... Siapa itu?" 

"Fasilitator pertama tersebut sebenarnya adalah Hayano Tomohiko sendiri." 

"Kamu ...... Jangan main-main denganku!" 

Kaoruko-senpai berteriak. Jika senpai tidak melakukannya, aku mungkin sudah menerkam 
Alice untuk memperjelas semuanya. 

"Mengapa? Mengapa Tomohiko melakukan hal seperti itu? Apakah maksud Anda Tomohiko 
yang pingsan karena penyakitnya benar-benar bisa merangkak di tanah bersalju ke pintu 
masuk sekolah tanpa bantuan? 

"Itu benar." 

"Mengapa!?" 

Apa yang Alice bicarakan? Hayano Tomohiko merangkak sendiri ke pintu masuk sekolah? 
Mengapa? Meskipun nyawanya sendiri dalam bahaya? 
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Saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk mendengarkan diam-diam sampai detik 
terakhir. Dan apakah semua ini berhubungan dengan Ayaka? Akankah saya mengetahui 
tentang semua ini setelah semuanya berakhir? 

"Aku akan menjelaskan semua ini bersama-sama nanti. Peran fasilitator kedua adalah 
berpura-pura bahwa dialah penyebab utama kematian Hayano Tomohiko, dan tujuannya 
adalah untuk menyembunyikan pembunuh yang sebenarnya." 

"...... Apakah itu Tetsu-senpai?" 

tanyaku heran. 

"Benar, itu Ichinomiya Tetsuo. Tapi Tetsu sama sekali tidak ada di rumah kaca hari itu. Saya 
berpikir bahwa pertemuan para penjahat Komite Berkebun di rumah kaca untuk 
menggertak Hayano Tomohiko bersama-sama mungkin adalah kebohongan yang mereka 
buat bersama, karena tidak ada bukti nyata sama sekali. Artinya, tidak ada satu fakta pun 
yang bisa membuktikan bahwa Tetsu memang meminta Hayano Tomohiko menjadi 
pesuruhnya hari itu. Dia hanya saksi pertama, melihat Hayano Tomohiko merangkak ke 
pintu masuk sekolah dengan tekadnya sendiri. Dia mungkin mendengar semua tentang 
kebenaran dari Hayano Tomohiko, dan memutuskan untuk menjadi kambing hitam setelah 
menelepon ambulans." 

Tetsu-senpai--- dia memang berbohong. 

Tapi kenapa dia melakukannya? Dia bahkan mungkin ditangkap jika semuanya tidak jelas. 

"Itu tidak salah. Tapi bagi Tetsu saat itu, dia tidak akan rugi lagi." 

Alice melihat ke atas ke arah langit dengan tatapan melankolis. 

"Saat itu, Tetsu tidak punya pilihan lain selain menyerah karena glaukoma. Narumi, kamu 
mengungkapkan itu menggunakan tinjumu. Pemilik gedung tinju memperlakukannya 
seperti anak angkatnya, mengizinkannya melanjutkan sekolah ke sekolah menengah. Pada 
saat Tetsu mengetahui bahwa dia tidak dapat membalasnya karena membesarkannya 
dengan tinjunya, dia sudah berencana untuk meninggalkan sekolah dan arena tinju untuk 
menjadi NEET. Jadi-" 

Alice menatap wajah Kaoruko-senpai sekali lagi. 

"Dia mewarisi keinginan sekarat Hayano Tomohiko, tanpa ragu mengorbankan dirinya 
sendiri." 

"Apa......" 

Ekspresi Kaoruko-senpai sudah lama kusut, dan suaranya menjadi tidak menentu juga. 
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"...... Ini--- pasti ...... bohong. Keinginan yang sekarat. Kenapa Tomohiko, untuk hal seperti ini 
...... " 

"Yang berikutnya adalah peran orang ketiga. Saya menebak bahwa dia menemukan Hayano 
Tomohiko bersama dengan Tetsu, atau dia diberitahu oleh Tetsu tentang hal ini, dan 
bergegas ke rumah kaca yang menjadi TKP, dan menyadari satu fakta setelah melihat 
kondisi TKP. Dia memutuskan untuk membuang bukti setelah itu." 

Alice menunjuk ke rumah kaca yang terpisah dari kami oleh dinding tidak jauh dari sini, 
dan mendorong Kaoruko-senpai ke depan. Wajah senpai masih pucat, dan dia berjalan agak 
goyah. Saya buru-buru memasukkan terpentin ke dalam tas saya juga, mengejar mereka 
dengan tergesa-gesa. Pembuangan barang bukti? Apakah itu mengacu pada papan tulis? 

"Narumi, lihat. Anda mungkin cukup akrab dengan ini, bukan? 

Kami berjalan sekitar sepuluh meter di sepanjang dinding. Ada papan besar setinggi saya 
yang menutupi dinding. Aku mengangguk sebagai jawaban, menjatuhkan papan ke tanah 
tandus. 

Sebuah lempengan batu bata besar yang hilang ditutupi oleh papan, dan bahkan tidak 
dapat dijelaskan hanya dengan mengatakan bahwa itu adalah sebuah lubang. Tembok itu 
hancur sedemikian rupa sehingga seseorang dapat dengan mudah melewatinya, sementara 
batangan baja terlihat di sepanjang celah. 

Dan celah ini kebetulan berada di seberang pintu belakang rumah kaca. 

Saya sangat akrab dengan jalan rahasia ini. 

Itu karena semuanya dimulai dari sini. Bunga poppy yang menjadi bahan baku Angel Fix, 
dan Ayaka yang membudidayakannya tanpa sadar. Saudara laki-laki Ayaka, Toshi, 
menyelundupkan bahan mentah dari jalur ini. 

"Apa ini? Mengapa ada jalan seperti ini? Tapi kemudian, jadi apa?" 

Kata Kaoruko-senpai dengan nada menghina. Benar juga, senpai tidak tahu apa-apa. Ini 
hanya banyak kata-kata kosong. Itu karena satu-satunya orang yang mengetahui rute 
rahasia ini adalah organisasi pembuat Angel Fix, Pasukan Detektif NEET yang mengejar 
mereka dan Hirasaka-gumi. Bahkan polisi tidak mengetahuinya. 

"Sebenarnya, ada orang lain yang tahu tentang ini." Alice menjawab gumamanku. "...... 
Orang yang menciptakan jalan ini." 

Sang Pencipta? 

Ah ...... Tidak, tunggu sebentar. Alasan mengapa produsen obat tahu tentang jalur ini sejak 
awal adalah karena--- "...... Apakah Minagawa Kengo yang menciptakannya?" 
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Aku tidak pernah memikirkannya sebelum ini--- adanya kemungkinan ini. Tapi jalan ini 
memang buatan manusia. 

"Dia adalah fasilitator ketiga." 

Kata Alice dengan suara kecil. 

"Motifnya hanya satu, menyingkirkan papan tulis yang berlumuran darah Hayano 
Tomohiko, dan itu dalam waktu singkat setelah kasus terjadi. Papan tulisnya adalah papan 
tulis kayu model lama, jadi darahnya mungkin sudah merembes ke papan tulis, dan 
percuma meski sudah dicuci. Menyadari fakta itu---itu asumsiku mulai dari sekarang---dia 
membuka pintu belakang, menjejalkan papan tulis di antara celah kecil antara dinding dan 
rumah kaca." 

Alice menunjuk ke dinding sambil berkata. 

"Tapi itu hanya tindakan darurat. Karena dinding luar rumah kaca terbuat dari bahan kaca, 
meskipun bagian dalam rumah kaca tidak dapat dilihat dengan jelas karena rak di 
sekelilingnya, papan tulis masih dapat dilihat. Saya berpikir bahwa papan ini mungkin 
ditempatkan di sisi lain dinding waktu itu, dan digunakan untuk memblokir papan tulis 
dari luar." 

"Jadi, apakah ini berarti lubang ini dibuka untuk memindahkan papan tulis?" 

"Itu benar. Saksi bersaksi bahwa Minagawa Kengo masih sering bersekolah bahkan setelah 
dia keluar karena kekurangan kredit. Namun, dia tidak benar-benar pergi ke sekolah, tetapi 
secara diam-diam merusak tembok dari kuburan." 

Aku mengarahkan pandanganku ke pintu besi di sisi lain dinding sekali lagi. 

"Selama benda itu ada di dalam rumah kaca, ada kemungkinan benda itu akan ditemukan. 
Tapi mengeluarkan barang sebesar itu dari sekolah terlalu sulit, jadi itu sebabnya dia 
membuat lubang di dinding. Saya menduga bagian dinding ini sudah hampir runtuh, karena 
akan selalu ditabrak setiap kali pintu belakang dibuka. Tapi memperbesar lubang 
sedemikian rupa sehingga papan tulis pun bisa melewatinya mungkin dilakukan seorang 
diri oleh Minagawa Kengo." 

Karena--- tidak ada yang tahu tentang apa yang dia lakukan. Ekspresi kesepian tiba-tiba 
muncul di wajah Alice. 

Kata-kata orang mati yang hilang yang tidak dapat ditemukan oleh siapa pun, Alice 
menemukannya. Menggunakan kata-kata Tetsu-senpai, menyatukan banyak fragmen. 

"Dengan demikian, alasan Minagawa Kengo mengambil alih pekerjaan Komite Berkebun 
dan secara paksa mendirikan Klub Berkebun--- apakah kamu mengerti sekarang?" 
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Apakah Alice mengarahkan kata-kata itu padaku atau pada Kaoruko-senpai? Aku hanya 
tidak tahu. Memegang Alice yang tubuhnya jauh lebih kecil darinya, Kaoruko-senpai 
akhirnya berdiri setelah beberapa usaha, sementara pandangannya tertuju pada pintu 
masuk rumah kaca di sisi lain dari lubang besar itu. 

Yang juga merupakan hal yang Minagawa Kengo gunakan untuk melindunginya. 

"Dia melakukannya...... hanya untuk mencegah orang lain menemukan benda ini?" 

Senpai bertanya dengan lemah. 

"Itu benar, semuanya dilakukan untuk masalah ini. Jika rumah kaca diruntuhkan, semua 
yang dilakukan Minagawa Kengo akan terekspos di bawah sinar matahari. Benda besar 
seperti papan tulis tidak bisa ditangani oleh satu orang saja, jadi dia hanya bisa 
memindahkannya ke batas kuburan yang sepi, membiarkannya membusuk secara alami. 
Jika jalan rahasianya diketahui, seseorang mungkin akan mencapai tempat ini, jadi itulah 
mengapa dia mendirikan Klub Berkebun. Selain itu--- mungkin ada alasan simbolis lain 
yang membuat mereka harus melindungi rumah kaca." 

Alice melihat ke atas atap segitiga rumah kaca, ekspresi tajam di wajahnya. 

Hal yang Minagawa coba lindungi sebenarnya--- 

Akhirnya, ada sesuatu yang akan disatukan dalam pikiran saya. 

Korban dan para saksi memutarbalikkan kebenaran kasus tersebut hanya untuk 
menyembunyikan pembunuhnya. 

Hal yang ingin mereka lindungi. 

"Mengapa!? Saya tidak mengerti, mengapa mereka berusaha keras untuk melindungi 
rumah kaca? Selain itu, jika--- jika semuanya benar-benar seperti yang Anda katakan, 
apakah itu berarti bahkan Tomohiko adalah salah satu fasilitatornya? Bukankah dia 
dibunuh? Kenapa dia masih ......?" 

"Kamu benar sekali. Masalahnya Minagawa Kengo, Ichinomiya Tetsuo dan Hayano 
Tomohiko adalah sama. Lihat." 

Lengan yang hitam karena pakaian berkabung menunjuk ke langit---tepat di atap rumah 
kaca yang memantulkan sinar matahari pagi. 

Pada saat itu, suara lemah tiba-tiba terdengar. Itu adalah suara yang dihasilkan saat motor 
mengalami gesekan dengan logam. 

Tepat ketika Kaoruko-senpai dan aku menyipitkan mata untuk melihatnya, sinar matahari 
tiba-tiba menyebar dengan tidak teratur, mulai mengubah sudut pantulannya juga. Atap 
rumah kaca itu bergerak. Langit langit jatuh ke dalam rumah kaca, terbuka perlahan. 
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Seperti sepasang tangan yang bersiap menangkap sesuatu, memegangnya di pangkuan. 

Seperti sepasang sayap kaca. 

Setelah itu, sinar matahari yang tidak terhalang oleh apapun langsung menyinari, 
menyebabkan warna tumbuhan bunga menjadi semakin mempesona. 

Tetesan air dari hujan tadi malam mengalir di sepanjang jendela atap yang terbuka, jatuh 
ke sinar matahari sambil berkilauan. 

"Benda ini membunuh Hayano Tomohiko." 

Penjelasan lembut Alice melebur ke dalam fajar yang tenang. 

"Apakah Anda melihat kotak abu-abu di bawah kerangka? Itu adalah detektor suhu dan 
sinar matahari yang dikendalikan oleh termostat. Saya pikir Anda mungkin bisa melihat 
lampu bundar tergantung di bawahnya juga. Jika sumber panas atau cahaya ditempatkan di 
dekat detektor, termostat akan salah aktif, menutup pemanas saat membuka jendela atap. 
Itu sama tidak peduli itu pagi, atau hari bersalju . 

Hari bersalju--- 

Saya mulai membayangkan pemandangan bersalju hari itu. 

Salju menumpuk di atap kaca. Hanya ada dua orang di rumah kaca yang menyalakan 
pemanas dan lampu yang menyala hangat. Papan tulis, meja dan kursi, dan buku pelajaran. 
Hayano Tomohiko adalah satu-satunya siswa yang hadir hari itu. Lampu listrik di rumah 
kaca tiba-tiba berhenti bersinar. Mungkin salah satu sirkuit mengalami korsleting karena 
salju. 

Senyum terlihat di wajah Sayuri-sensei. 

Tidak apa-apa, harap tunggu sebentar. Ini akan menyala setelah bergerak sedikit. Hayano-
kun, bisa tolong matikan pemutus sirkuitnya? Mnn, tidak apa-apa. Itu menyala, itu 
menyala! 

Maaf, saya harus menghadiri rapat staf, bisakah Anda melakukan revisi sendiri untuk saat 
ini? 

Setelah itu, Hayano Tomohiko ditinggalkan sendirian di rumah kaca, sementara termostat 
yang dipanaskan oleh lampu listrik menyala secara tidak sengaja. Pemanas dimatikan ...... 

Langit langit terbuka...... 

Setumpuk besar salju menimpanya ...... 

Papan tulis runtuh--- 
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"Cukup, Narumi." 

Aku merasakan sebuah tangan mencengkeram lenganku erat-erat, jari-jari ramping dalam 
sarung tangan hitam meresap ke dalam kulitku. 

Itu adalah Alice. 

Aku mengalihkan pandanganku dari atap rumah kaca yang secara misterius memantulkan 
sinar matahari, berbalik, dan melihat Kaoruko-senpai berjongkok di sisi Alice sambil 
menutupi telinganya. Bahu, punggung, dan rambut hitamnya semuanya bergetar. 

"Tomohiko, dia ...... Sebenarnya ......" 

Aku hanya bisa berdiri di sana dengan hampa. Aku tidak hanya mengatakan semuanya, 
bukan? 

Atau mungkin Kaoruko-senpai melihat hal yang persis sama dengan yang saya lihat? 

Alice berkata sambil meletakkan tangannya dengan lembut di punggung senpai: 

"Tentu saja, itu hanya kecelakaan." 

Aku tidak bisa melihat wajah detektif itu dari posisiku. Ekspresi apa yang ada di wajahnya 
sekarang? 

Sementara ekspresi seperti apa yang ada di wajahku juga? 

"Meskipun kakakmu batuk darah, dia masih mengerti alasan kecelakaan itu. Jika seseorang 
memiliki masalah dengan jantungnya, dia mungkin memiliki sesuatu untuk digunakan 
dalam keadaan darurat, tetapi dia menyadari apa yang akan terjadi jika dia ditemukan 
dalam situasi itu, jadi dia tidak meminta bantuan dari siapa pun, tetapi pergi ke luar. diri. 
Mungkinkah dia sengaja menghindari gedung sekolah, melewati halaman? Meninggalkan 
rumah kaca sejauh mungkin tanpa membiarkan siapa pun menyadarinya, itulah tujuan 
kakakmu." 

"Dan kemudian ...... Dan kemudian dia baru saja mati. Bodoh, bukankah itu benar-benar 
bodoh!?" 

Kaoruko-senpai mengangkat kepalanya, air mata mengeluarkan garis cerah di wajahnya. 

"Mungkin begitu. Namun usaha kakakmu tidak sia-sia, karena orang pertama yang 
menemukannya adalah Ichinomiya Tetsuo dan Minagawa Kengo." 

Itu adalah keajaiban mengerikan yang tak terlukiskan. 

"Ketiganya memiliki sentimen yang sama. Itu karena mereka semua adalah siswa dari kelas 
mistis penuh bunga, bahkan jika mereka harus menyerah pada masa depan mereka, hal 
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yang ingin mereka lindungi adalah sama--- satu-satunya guru yang tidak menyerah pada 
mereka. " 

Mau tidak mau aku juga berlutut di samping Alice. 

Sesuatu sepertinya segera meluap. Seolah-olah melihat pemandangan yang terbuat dari 
sinar cahaya, warna, bunga dan tawa, percakapan antara lulusan dari kelas penuh bunga 
yang saya temui di depan makam Minagawa Kengo bercampur di dalamnya juga, dan 
tatapan sedih saat Tetsu-senpai memukuliku ...... 

Ayaka, yang tersenyum sambil dikelilingi oleh bunga ...... 

Dan terakhir, Sayuri-sensei yang menunjukkan senyum mempesona yang sama di 
hadapannya. 

Semua orang ingin melindungi semua ini. Jika kebenarannya terungkap, meski hanya 
kecelakaan, Sayuri-sensei mungkin masih akan kehilangan pekerjaannya. Itu sebabnya...... 

Begitu banyak hal yang dikorbankan. Alasan menyembunyikan kebenaran adalah untuk 
melindunginya. 

"Mengapa? A-Siapa kamu? Mengapa Anda bahkan tahu ini? Kenapa kamu tidak--- Kenapa 
kamu tidak menyembunyikan semua ini dari orang lain? Kenapa kau......!?" 

Kaoruko-senpai berdiri, berteriak keras sambil memegang bahu Alice. 

Alice mengulurkan tangannya dengan lembut, menutupi wajah Kaoruko-senpai. 

"Saya ulangi . Saya seorang detektif NEET, seorang utusan untuk almarhum. Menggali 
kuburan orang lain untuk menemukan kata-kata yang hilang; menyakiti yang hidup hanya 
untuk melindungi kehormatan yang mati, mempermalukan yang meninggal untuk 
menghibur yang hidup. Karena kamu tidak bisa mengabaikan masalah ini--- yang juga ingin 
dilindungi oleh kakakmu." 

"Mengapa? Saya tidak ingin tahu!" 

"Kamu bertanya padaku kenapa? Bukankah kamu berencana untuk menghancurkan 
tempat yang kakakmu coba lindungi tanpa mengetahui apapun? 
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Kaoruko-senpai tetap diam. 

"Tapi kamu tahu kata-kata Hayano Tomohiko sekarang. Hal yang ingin dia lindungi 
diselesaikan oleh Minagawa dan Tetsu, sehingga rumah kaca bisa terus ada, dan masih ada 
bunga yang bermekaran di sekolah ini. Ini adalah kebenaran yang tak terbantahkan." 

Alice mengatupkan kedua telapak tangannya, dengan ringan meletakkannya di depan dada 
Kaoruko-senpai. 

"Jadi, kamu harus menerima masalah ini, bukan begitu?" 

Kaoruko-senpai tidak bisa memberikan respon apapun. Setelah meninggalkan sisi Alice, 
senpai berdiri sendiri di atas tanah yang kering dan retak, melihat ke arah atap rumah kaca. 
Senpai sekarang terlihat seperti dia tidak ingin menekan dirinya lagi, air mata jatuh tanpa 
henti. 

"...... Masalahnya adalah, hanya ada satu hari tersisa." 

Setelah itu, suara tangis senpai terdengar. 

"Apa yang kamu ingin aku lakukan? Tidak ada pilihan lain. Dan aku ...... tidak punya niat itu 
...... " 

Alice mundur satu atau dua langkah dengan lemah. 

Aku menopang tubuh kecilnya dengan ringan dari punggungnya. 

"Narumi mungkin sudah memberitahumu sebelumnya." 

Suara Alice kehilangan rasa lembutnya. 

"Misi detektif sudah selesai. Hayano Kaoruko, sisanya terserah Anda untuk memutuskan." 

Senpai menggigit bibirnya, mencengkeram tangannya sendiri dengan erat. 

Mengapa Alice memilih Kaoruko-senpai untuk menjadi target kata-kata orang mati? 

Itu hanya karena dia adalah saudara perempuan Hayano Tomohiko--- karena dia memiliki 
kemampuan untuk menerima pikirannya, juga melindunginya. 

Aku berkata sambil memegang tubuh lembut Alice: 

"Senpai, pada hari rapat umum, saya masih akan menyarankan amandemen atas saran 
Anda. Bahkan jika kamu bisa menyelesaikan menghitung anggota klub dengan satu tangan, 
bagi sebagian orang, itu mungkin masih menjadi tempat yang sangat penting." 

Sama seperti rumah kaca yang penting bagi Hayano Tomohiko. 
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Kepada Ayaka dan aku--- 

"Seperti yang saya katakan pada hari Senin, bisakah Anda mengembalikan Komite 
Berkebun? Jika Anda setuju ...... " 

"Bagaimana mungkin!" 

Kaoruko-senpai menutupi telinganya sekali lagi: 

"Tolong, jangan bicara lagi! Saya hampir mencapai batas saya sekarang, dan saya sangat 
bingung! Awalnya...... Awalnya, aku tidak tahu apa-apa!" 

Kaoruko-senpai segera berbalik dan lari dari tempat kejadian. Saya melihat siluetnya 
melewati batu nisan dan kolumbarium yang lapuk, dan dia kemudian tersesat di halaman 
depan kuil. 

Setelah melihatnya pergi, Alice dan aku masih berkerumun bersama, berdiri di sana 
dengan diam selama beberapa waktu. Aku benar-benar bisa memahami rasa sakit senpai. 
Hal-hal yang terkumpul tanpa disadari setelah sekian lama tidak dapat dilebur dengan 
lembut oleh kebenaran. 

Itulah mengapa lebih baik tidak mencari tahu tentang sebagian besar hal yang terkubur 
jauh di bawah tanah. 

Mengetahui berarti mati. 

Walaupun demikian- 

"Hei, Alice." 

"Mnn." 

"Bukankah kamu mengatakan bahwa ada dua orang yang harus mengetahui kebenaran?" 

Salah satunya adalah Kaoruko-senpai. Kemudian yang lainnya adalah--- 

"Mnn, aku juga tidak tahu." 

Alice menjawab dengan lembut. 

"Aku tidak tahu apakah aku harus memberi tahu Kuroda Sayuri tentang masalah ini." 

"Itu tidak biasa. Biasanya, Anda pasti akan mengatakan bahwa seorang detektif tidak dapat 
melindungi atau membantu seseorang atau sesuatu seperti itu, segera memberi tahu pihak 
lain. 
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Betapapun kejamnya kebenaran, itu hanyalah sebuah pilihan. Karena itu, Alice akan 
mengatakan kata-kata yang tidak ingin diketahui siapa pun kepada orang-orang yang 
masih hidup. Namun...... 

"Tapi jika dia mengetahui kebenarannya, Kuroda Sayuri mungkin mengundurkan diri." 

"Mnn, pikiranku persis." 

Dalam hati sensei, Tetsu-senpai dan Minagawa Kengo masih menjadi pendosa yang 
menindas Hayano Tomohiko hingga membuatnya mati. Jika kita tidak membeberkan kata-
kata almarhum, kehormatan mereka tidak dapat dipulihkan. Meski begitu, apakah 
melakukan ini sekarang ada artinya? Itu hanya akan lebih menyakiti sensei. 

"Jadi itu sebabnya aku hanya memberitahumu. Saya meninggalkan sisanya untuk Anda 
putuskan. 

Alice mengangkat kepalanya dan melihat ke arahku. Dipisahkan oleh kerudung hitam, 
wajah Alice berbalik. Meski begitu, ada sedikit kesedihan di wajahnya, jadi aku tidak bisa 
menjawabnya sama sekali. 

Jika saya memberi tahu Sayuri-sensei tentang kebenaran ini, mengungkap hal yang ingin 
dilindungi Minagawa Kengo di bawah matahari, dan kemudian meminta para guru untuk 
mendukung pembentukan kembali Komite Berkebun--- pemikiran seperti itu tiba-tiba 
terlintas di benak saya. 

Tapi ini seperti pemerasan. Bagaimana saya bisa melakukan ini? 

Selain itu, mungkin tidak berhasil sekarang. Rapat umum OSIS diadakan besok. 

Bahkan jika Komite Berkebun didirikan sekali lagi seperti ini, Ayaka masih--- 

"Itu benar, Alice." 

"Mnn?" 

"Dimana Ayaka? Anda mengatakan bahwa dia terhubung dengan segalanya, apa artinya? 

Namanya tidak muncul dari awal sampai akhir. Ada apa dengan ini? Ke mana Ayaka lari? 

"Oh, kamu berbicara tentang itu." 

Alice berbalik, mengangkat bahu dengan sikap tak berdaya. 

"Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu benar-benar tidak tahu tentang ini sampai 
sekarang." 

"Apa artinya?" 
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"Betulkah. Saya menyarankan agar Anda lebih baik meningkatkan sensitivitas pengamatan 
Anda, dan mencoba mengalihkan perhatian Anda ke hal-hal yang tidak logis. Bukankah 
Anda asisten detektif?" 

"Jadi apa artinya itu?" 

"Menurut Anda, siapa yang pertama kali menemukan papan tulis itu, dan memastikan 
apakah itu dilapisi cat? Juga, siapa yang menggantungkan lampu listrik ke termostat 
sebelumnya? Tentu saja tidak mungkin aku, Mayor atau Hiro." 

"Ah......" 

Menghadapiku yang tercengang, Alice menunjuk ke sisi lain dari celah itu. 

"Ayaka tepat di belakang pintu itu." 

"Alice---! Betulkah!" 

Pintu besi itu tiba-tiba terbuka, pecahan batu bata berjatuhan dari celahnya. Aku melihat 
Ayaka mengenakan seragamnya, berdiri di sana dengan alis terangkat sambil meletakkan 
tangannya di gagang pintu. Aku tidak bisa memahami kebenaran tiba-tiba. 

"Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak mengatakannya sebelum ini!? Saya 
belum siap secara mental!" 

Saat tatapan kami bertemu, Ayaka sangat malu hingga seluruh wajahnya memerah. Dengan 
'bam', pintu ditutup paksa, sementara siluet Ayaka sekali lagi menghilang tanpa jejak. 

"E-Erm......! M-Maaf! Th......" 

Suara yang dipisahkan oleh pintu terasa sangat gelisah. Itu Ayaka! Jadi dia baik-baik saja? 

Saya benar-benar berpikir bahwa dia menghilang lagi. 

"Kemana....kamu lari ke mana? Semuanya--- Semua orang mengkhawatirkanmu!" 

Alice menghalangi jalanku saat aku hendak bergegas ke pintu. 

"Maaf membuatmu mencarinya kesana-kemari. Hari itu....... Hari ketika kamu dan Tetsu 
bertengkar, Ayaka tiba-tiba lari ke kantor saat larut malam, lalu aku terus melindunginya. 

Alice...... Sebenarnya melindungi Ayaka? 

Jadi itu sebabnya dia tidak membiarkan saya masuk kantor. Namun siapa sangka ternyata 
Alice justru menyembunyikan seseorang di kantor tersebut. 

"Tapi kenapa? Apa yang sebenarnya terjadi!?" 
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"Aku juga tidak terlalu yakin tentang ini. Mengapa Anda tidak bertanya padanya sendiri? 
Sangat sulit meyakinkannya untuk kembali hari ini, sungguh melegakan. Dia bahkan 
berencana memintaku untuk mandi setiap hari, sungguh menyebalkan." 

"Jadi...... Yang artinya......" Sebuah suara datang dari sisi lain pintu besi. "Ini sedikit ...... Harap 
tunggu sampai saya siap secara mental fir ......!" 

"Tidak, erm ......" 

Saya merasa bahwa alasannya sama sekali tidak penting. Karena Ayaka sudah kembali. 

"M-Maaf. Aku tidak akan menghilang tanpa alasan lagi." 

"Mnn." 

"Maka sudah saatnya aku pergi ke kantor staf sekarang! Saya harus menjelaskan banyak 
hal kepada para guru!" 

Langkah kaki terdengar, lalu terdengar suara pintu logam di sisi lain ditutup. 

Bahkan ketika suara-suara itu menghilang, saya masih berdiri di sana dengan hampa. 

Haruskah saya merasa bahagia karena ini? 

Ayaka kembali. Benarkah itu? Aku mengalami banyak peristiwa memilukan, tapi aku masih 
mengerti bahwa kebahagiaan hanya bisa bertahan sesaat. Jadi jika tidak ada orang di balik 
pintu, itu pasti karena sejak awal--- Saat aku hendak mengulurkan tanganku ke arah 
pegangan pintu, ikat pinggangku ditarik dari punggungku. 

"...... A-Ada apa?" 

"Di mana Anda berencana untuk pergi ke? Apakah Anda berpikir untuk meninggalkan saya 
sendirian di sini? 

"Ah-" 

Awalnya aku berencana untuk berjalan langsung ke ruang kelas untuk menunggu Ayaka 
kembali, tapi aku benar-benar melupakan Alice. 

"...... Apakah kamu ingin pergi ke kelas bersamaku? Semua orang mungkin akan senang 
melihatmu." 

"Berhenti bercanda! Aku akan kembali. Di kendaraan primitifmu!" 

"Apakah kamu ingin aku mengajarimu cara mengendarainya?" 

"Hentikan omong kosong itu! Tentu saja Anda yang akan mengendarainya!" 
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Alice dengan panik memukul punggungku. 

"Sungguh, meskipun kamu memasang ekspresi sedih seperti kamu ditinggalkan oleh 
seluruh dunia satu jam sebelum ini, tapi kamu memiliki energi untuk mengolok-olokku 
sekarang. Betapa mencengangkan. 

Itu karena--- 

Kasusnya berakhir sekarang, dan Ayaka juga kembali. 

Meskipun tidak mungkin semuanya bisa kembali ke keadaan semula, tidak apa-apa selama 
dia baik-baik saja. 

"...... Hei, jadi tugas detektif sudah berakhir sekarang, kan? Jadi bukankah seharusnya janji 
untuk tidak membantu juga sudah berakhir? Haruskah kita memanggil Hiro-san ke sini?" 

Alice berpikir sejenak sambil mengerutkan kening, dan menggelengkan kepalanya: 

"Tidak, aku seorang detektif sampai aku kembali ke rumah." Jadi Anda di sini untuk piknik? 

"...... Jika kamu sangat suka mengendarai sepeda bersama, aku baik-baik saja dengan itu." 

"Aku tidak mengatakan bahwa aku menyukainya! Tidak ada tempat berlindung, dan itu 
akan goyah, dan keahlianmu sangat buruk!" 

"Lalu mengapa kamu masih ingin---" 

"Diam! Cepat dan kirim aku kembali!" 

Alice sangat kesal sampai seluruh wajahnya memerah, dan dia dengan panik mendorong 
punggungku dengan bonekanya, sampai pintu masuk kuburan. Benar-benar orang yang 
aneh. Aku akan menghabiskan banyak waktu untuk mengirimnya kembali ke kantor dan 
berkendara kembali, tetapi ketika aku mengatakan itu, Alice memberiku permintaan yang 
tidak masuk akal seperti 'jangan goyah, jangan berkendara terlalu cepat, tapi tolong 
kendarai lebih cepat! ' 

Tapi saat motor terus melaju, dia akan memelukku diam-diam dari belakang. Jadi saya 
tidak terlalu suka mengendarai pasangan seperti ini. Setiap kali sepeda berakselerasi saat 
menuruni tanjakan, getaran Alice bisa dirasakan bahkan melalui boneka beruang, itu terasa 
menyenangkan. 

Tentu saja, ketika kami mencapai Ramen Hanamaru, aku harus menerima keluhannya yang 
cepat setelah dia sedikit tenang. 
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Volume 3 Chapter 7 

Bab 7 
Pada akhirnya, Komite Berkebun masih belum bisa dibentuk kembali. 

Di sisi lain, Klub Berkebun juga dihapuskan. Itulah hasil yang kami peroleh. 

Pada hari Jumat seminggu penuh setelah rapat umum OSIS berakhir, aku akhirnya muncul 
di kantor Inspeksi saat istirahat makan siang. Seperti biasa, Kousaka-senpai sedang makan 
bento sendirian di depan mesin pengolah kata di ruangan gelap. Begitu dia melihatku 
masuk, dia berteriak 'Fujishima-kun!' dan berdiri tampak agak bahagia. 

"Kami berdua sibuk sebelum ini, jadi cukup lama sebelum kami bertemu, bukan begitu?" 

"I-Itu benar...... Aku seharusnya berterima kasih padamu sebelum ini." 

"Aku bahkan tidak melakukan apapun. Semua itu dilakukan olehmu, Fujishima-kun...... dan 
Kaoruko-chan." 

Senpai dengan antusias memintaku untuk duduk, dan aku tidak punya pilihan lain selain 
duduk meski aku berencana untuk segera pergi. Dipisahkan oleh rak buku, keriuhan datang 
dari kantor Manajemen. 

"Sepertinya mereka masih cukup sibuk." 

"Mnn, mengadakan rapat umum adalah kerja keras, dan itu sama dengan pekerjaan 
merapikan berikutnya. Bagi saya, hanya lima klub yang dihapuskan, jadi saya 
menyelesaikannya dalam sekejap. Fujishima-kun, kamu sepertinya sudah bekerja keras 
juga." 

Itu hanya seminggu setelah rapat umum OSIS, tapi itu masih agak sulit dipercaya bagiku, 
dan terasa seperti sebulan telah berlalu. 

"Tidak, aku masih baik-baik saja. Orang yang benar-benar mengajar adalah Ayaka. 
Sebenarnya, saya sama sekali tidak mengerti tentang berkebun." 

Dan hanya karena itu, aku tidak berbicara banyak dengan Ayaka setelah bertemu di pintu 
belakang rumah kaca. Tapi sikapnya saat berbicara denganku di kelas agak normal, jadi dia 
mungkin tidak sengaja menghindariku. Dia berkata bahwa dia harus mempersiapkan diri 
secara mental, tetapi apa artinya itu? 

"Shinozaki-san adalah ketua rapat sekarang." 

"Kenapa namanya aneh?" 
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Saya mengucapkan pertanyaan yang berputar-putar di benak saya selama beberapa waktu 
sekarang. 

Klub Berkebun telah menghilang. Itu karena jumlah minimum anggota klub dalam satu 
klub dinaikkan menjadi empat dalam amandemen aturan. Meskipun Komite Berkebun 
tidak dapat dibentuk kembali, sebuah divisi misterius yang dikenal sebagai 'Pertemuan 
Berkebun Tengah' muncul. Hari ini adalah hari pertama divisi tersebut memulai 
aktivitasnya secara resmi. Central Gardening Meeting dibentuk oleh anggota dari masing-
masing kelas, sedangkan tugas mereka adalah menangani kebun dan tanaman di dalam 
rumah kaca. Tepatnya, hanya Panitia Berkebun dengan nama lain. Tapi mengapa Bertemu? 
Dan mengapa Tengah? 

Meskipun saya bisa mengerti alasan perubahan nama. Lagi pula, itu adalah komite yang 
terkait dengan insiden kematian sebelumnya, dan dihapuskan karena itu. Jadi mungkin 
sulit mengembalikannya dengan nama aslinya? 

Tapi kenapa namanya disebut 'Pusat Berkebun'? 

"Ah--- Kamu sedang membicarakan itu? Presiden sendiri yang meminta itu." 

"...... Permintaan Ayaka?" 

"Mnn. Semua orang bilang nama itu aneh, tapi mereka tidak punya saran lain, jadi mosi itu 
disahkan. Tapi jika kau benar-benar ingin tahu alasannya, kenapa kau tidak langsung 
bertanya pada Shinozaki-san?" 

Karena dia ingin menjadi ketua rapat--- atau semacamnya? Lagipula dia adalah Ayaka...... 

"Fujishima-kun, sepertinya kamu bukan anggota, kan?" 

"Tapi tentu saja, Ayaka adalah perwakilan dari kelas kita." 

Bertanggung jawab untuk mengajari sekelompok anggota yang tidak terampil cara 
merawat tanaman, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya selain dia. 

"Tapi apakah ini benar-benar baik-baik saja? Bukankah kamu berusaha keras agar bisa 
menjalani aktivitas klub dengan Shinozaki-san?" 

"Bukan itu masalahnya." 

Jadi apa yang ingin saya lindungi pada akhirnya? Karena saya harus menggunakan kata-
kata almarhum untuk menjelaskan hal ini, saya hanya melambaikan tangan dan 
mengabaikan masalah itu. 

"Cukup asalkan bunga bermekaran di sekolah." 

"Betulkah?" Kousaka-senpai menggelengkan kepalanya dengan bingung. 
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"Fujishima-kun---" Dia tiba-tiba memanggilku ketika aku berterima kasih sekali lagi kepada 
senpai dan hendak keluar dari kantor Inspeksi. 

"Apa itu?" 

"Apakah kamu sudah memilih klub?" 

"Ah---tidak, belum." 

Apa yang harus saya lakukan? Klub Berkebun dan Klub Komputer sudah dihapuskan, jadi 
aku harus mencari klub untuk bergabung. 

"Betulkah? Lalu biarkan aku memberitahumu ...... " 

Kousaka-senpai berjalan ke koridor dan berbicara kepadaku: 

"Kami memiliki lowongan yang disebut Inspektur Akuntansi, selama Inspeksi 
menginginkannya, Anda dapat mengambil posisi itu bahkan tanpa suara. Dan kami sedang 
merekrut dengan kuat sekarang! 

"Hah?" 

"Artinya, selama ikut serta dalam OSIS, meskipun kamu tidak bergabung dengan klub mana 
pun, para guru tidak akan memaksamu. Misalnya, aku juga tidak berada di klub mana 
pun...... 'Pertemuan Berkebun Pusat' mungkin memiliki perasaan seperti ini, bukan?" 

"Jadi..... Artinya......" Apakah dia bertanya apakah aku ingin bergabung dengan Inspeksi? 

"Itu benar! Fujishima-kun, kamu pasti cocok untuk itu!" 

"Erm...... Tapi para guru sudah memperhatikanku, dan aku tidak terlalu serius, dan 
ditambah dengan fakta bahwa aku memiliki pekerjaan paruh waktu asisten detektif, jadi 
aku mungkin sangat sibuk sehingga aku harus bolos kelas...... Jadi bukankah tidak mungkin 
aku menjadi kader OSIS?" 

"Kamu bisa! Karena kamu seorang detektif, dan kamu pintar, jadi mari kita lindungi klub 
dari tangan Kaoruko-chan yang mendominasi!" 

"Siapa yang kamu sebut mendominasi?" 

Aku berbalik dan melompat. Orang yang berdiri di dekat jendela adalah Kaoruko-senpai. 
Dia memelototiku dengan tatapan ganas seperti biasa, dan mendorongku menjauh, berkata 
pada Kousaka-senpai: "Dengan serius. Meskipun Anda meminta saya untuk melakukan 
semua itu, Anda sebenarnya tidak mempercayai saya sampai sekarang. 
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"Be-Karena Inspeksi dan Manajemen harus mengambil sikap berlawanan secara teori, 
perlu mengawasi pihak lain. Jadi itu sebabnya kupikir kita harus mendapatkan beberapa 
kekuatan baru untuk pertempuran selanjutnya......" 

"Meski begitu, kamu tidak perlu membiarkan benda ini keluar masuk kapan pun dia mau." 
Ketua OSIS menunjuk ke arahku sambil berkata. Saya sebenarnya dilabeli sebagai benda 
ini. Sepertinya dia sangat membenciku. 

Tapi aku bisa dianggap sebagai orang dewasa yang matang sekarang, jadi aku tetap harus 
berterima kasih padanya. 

"Terima kasih telah banyak membantu dalam rapat umum untuk hal seperti saya." 

"Aku tidak melakukan semua itu untukmu." Kaoruko-senpai sama sekali tidak berbelas 
kasih. "Karena semuanya ternyata seperti yang kamu katakan, jadi agak tidak 
menyenangkan." 

Itu benar. Aku benar-benar ingin merekam 'poin kunci' yang Kaoruko-senpai bicarakan 
selama rapat umum, memberikannya pada Alice. Membiarkan pihak lawan yang ingin 
memotong anggaran bungkam seketika, membuat suasana berubah drastis, dan 
membiarkan kasus amandemen baru lolos juga. 

Seperti yang dikatakan Kousaka-senpai, itu semua berkat bantuan orang ini. 

Tapi itu juga pilihan Kaoruko-senpai, jadi mungkin aku benar-benar tidak perlu berterima 
kasih padanya. 

Suara percakapan datang dari bawah jendela. Kaoruko-senpai melihat ke arah halaman, 
sementara aku mengikuti pandangannya dan melihat Ayaka yang lengan bajunya digulung 
sedang memegang sekop kecil di taman bermandikan sinar matahari di bawah gedung 
sekolah di seberang kami. Di sisi lain, di sampingnya adalah Sayuri-senpai, sekarang 
menjadi penasihat dari Rapat Berkebun Pusat, yang mengenakan kemeja dan rok ketat, 
membantu merapikan halaman dengan pakaian sembarangan itu. 

Target yang banyak dikorbankan oleh almarhum dan yang masih hidup untuk dilindungi. 

Saya pikir itu bukan orang atau tempat, tapi perasaan hangat seperti ini. 

Karena itu, aku menyelinap mengintip di sisiku. Beberapa kelembutan terlihat dari tatapan 
Kaoruko-senpai saat dia melihat punggung Sayuri-sensei pada saat itu; sementara 
Kousaka-senpai yang tidak tahu apa-apa hanya terlihat penasaran. 

* 

Meski masih cukup pagi ketika saya sampai di Hanamaru Ramen, tokonya sudah cukup 
ramai. 
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"Min-san, Min-san. Tolong beri saya sebotol sake Manjuu Kubota! Saya akan minum satu 
liter dengan Mayor!" 

"Tidak, tidak, tidak, Hiro-san. Kita harus memiliki sebotol sampanye pada saat-saat seperti 
ini, dan itu harus berwarna merah muda." 

"Semua sampanye di toko digunakan untuk es krim, bukan untuk konsumsimu!" 

"Hei, kenapa kamu tidak membiarkan aku minum sedikit? Saya kalah dari Narumi pada 
akhirnya, jadi itu alasan yang bagus." 

"Tetsu, karena kamu kalah dari anak Klub Berkebun, itu berarti posisimu lebih rendah dua 
tingkat dariku." 

"Apa yang sedang Anda bicarakan!? Keluar!" 

"Aku bertaruh sepuluh ribu untuk Yondaime." 

"Saya juga saya juga. Dua puluh ribu di Yondaime." 

"Mengapa tidak ada yang bertaruh pada saya!" 

"Karena Tetsu bahkan lebih lemah dari Narumi-kun." 

"Hiro, ke sini juga! Saya akan membiarkan Anda tidak dapat berbicara sebelumnya---" 

"Apa yang sedang kalian lakukan......?" 

Menjulurkan kepalaku ke gang, aku bahkan malas mengatakan apa-apa lagi. 

Hiro-san, Mayor, Yondaime dan Tetsu-senpai. Mereka berempat mengelilingi dudukan 
kayu yang digunakan sebagai meja, sementara sejumlah besar botol sake sudah berada di 
atasnya. 

"Ohhh, kamu di sini, Wakil Laksamana Fujishijma? Kalau begitu mari kita bersulang untuk 
Wakil Laksamana Fujishima!" 

"Bersulang!" Hanya Hiro-san dan Major yang mengangkat gelas mereka. Di sisi lain, Tetsu-
senpai memelototiku dengan ekspresi yang seolah-olah ingin menerkamku, membuatku 
merasa ingin berbelok ke kanan dengan cepat dan meninggalkan tempat itu." 

"Apa yang kamu lakukan, anak Klub Berkebun! Kemana kamu pergi?" 

Saat Yondaime menelepon saya, saya tidak bisa menyelinap pergi. 

"...... Yah ...... Apa ada yang salah? Kenapa kamu minum di siang bolong?" 
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"Anggota Hirasaka-gumi awalnya tidak mau membayar hutang mereka, jadi Hiro-san dan 
saya menjual hutang itu ke Yondaime dengan diskon dua puluh persen. Itu lebih baik bagi 
kami karena kami tidak perlu repot mengumpulkan uang dari mereka." 

"Dan tentu saja, saya segera mengumpulkan uangnya." Senyum karnivora muncul di wajah 
Yondaime. Itu menakutkan...... 

Aku ingat Hiro-san dan Major sama-sama mendapat untung besar dari pertaruhan selama 
Tetsu-senpai dan pertarunganku. Hanya saja aku tidak berani bertanya kepada mereka 
berapa banyak keuntungan yang mereka dapatkan...... Rasanya seolah-olah mereka akan 
menghabiskan semua uangnya hari ini. 

"Oi, Narumi! Bertengkar lagi denganku!" Tetsu-senpai mengerang. 

"Aku tidak akan bertengkar lagi bahkan jika aku mati!" 

"Apa yang sedang Anda bicarakan!? Apakah Anda mencoba melarikan diri tepat setelah 
Anda menang? 

Apa ada yang salah dengan itu!? Anda tidak memiliki banyak goresan pada Anda meskipun 
Anda kalah, sementara masih banyak luka dan memar pada saya sekarang! 

"Tetsu, menyerah saja. Kamu akan menjadi pecundang selamanya." Saat Yondaime masih 
mengipasi api kemarahan Tetsu-senpai, Tetsu-senpai hampir menghampiriku. Jika tidak 
ada botol sake di atas meja, semuanya mungkin akan menjadi seperti itu. 

"Narumi-kun, bukankah kamu masih terluka? Mungkin lain kali!" 

Apa maksudmu lain kali!? Aku tidak akan melakukan hal seperti ini lagi, selamanya! 

"Lalu kenapa kamu tidak bertarung dengan cara yang tidak akan membuatmu terluka? 
Wakil Laksamana Fujishima, Anda hanya bisa bertarung menggunakan dadu." 

"Aku tidak terlalu pandai bermain dadu." 

"Oi oi oi, kamu tidak kurang percaya diri untuk menang melawan kakakku dalam 
permainan keberuntungan, kan?" 

Yondaime, tolong jangan ganggu Tetsu-senpai lagi. 

"Narumi, duduk! Min-san, tolong pinjami kami mangkuk!" 

Senpai bahkan tidak minum sake, tapi ekspresinya sangat kejam saat dia memegang tiga 
dadu. Tolong, saya tidak ingin bermain lagi! 

"Tidak apa-apa, anak Klub Berkebun, main saja. Bukankah Alice baru saja memberimu 
gajimu?" 
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"Ya, Narumi-kun. Duduklah sebentar." 

"Jangan khawatir, Hiro-san dan aku akan bergabung juga." 

"Apa maksudmu jangan khawatir!? Ini jelas menimbulkan risiko!" 

Saya diapit ke kursi tangga darurat dan dipaksa duduk. 

"Mari kita putuskan siapa yang akan menjadi dealer." Setelah mengatakan itu, Tetsu-senpai 
langsung melemparkan dadu ke dalam mangkuk. 

Untuk beberapa alasan, saya menang setiap saat. Setelah satu jam, dompet saya 
menggembung ke tingkat yang luar biasa. Dan saya hampir tidak pernah menyentuh gaji 
yang diberikan Alice kepada saya. 

Karena Yondaime kalah telak, dia pergi di tengah jalan. Di sisi lain, Mayor dan Hiro-san 
mendapat pukulan besar karena kalah, dan dengan cepat menghabiskan sake, dan 
berbaring, tertidur di atas meja. Padahal baru pukul lima sore. 

Orang yang masih baik-baik saja adalah aku yang berwajah hijau yang terus mendapatkan 
empat, lima dan enam dan macan tutul, dan Tetsu-senpai yang bahkan tidak minum setetes 
pun sake. 

"Narumi, kenapa kamu tidak kalah bahkan dalam dadu ......?" 

"Tidak ...... aku tidak tahu." 

Rasanya seperti saya akan bangkrut pada waktu tertentu. Itu sangat menakutkan, saya rasa 
saya tidak ingin melanjutkan. 

"Terserah, aku mengerti sekarang, aku pecundang, sementara kamu benar-benar kuat." 

Senpai menghela nafas ke langit, berbaring di lantai semen di bawah tangga darurat. 
Rasanya senpai mengatakan itu dengan tulus, membuatku tidak bisa menatap matanya. 

Karena saya menggunakan cara pengecut untuk meraih kemenangan. 

"Jangan khawatir tentang itu. Anda harus benar-benar mempelajari lebih banyak hal 
tercela. Itu sama di dadu. Karena kamu sudah menang, bukankah itu baik-baik saja? 
Berbahagialah. Jika Anda benar-benar keberatan, perlakukan saja orang-orang ini. Jika 
kami benar-benar orang yang peduli dengan menang dan kalah dalam perjudian antar 
sahabat, kami tidak akan menjadi NEET." 

Senpai menatap langit sambil berkata. Segalanya mungkin begitu. 
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Bahkan jika hal itu terjadi, senpai masih akan bermain-main denganku seolah-olah tidak 
terjadi apa-apa. Seperti kata Min-san, kehangatan lembab dan santai di gang belakang ini 
adalah titik kuat di duniaku. 

Tapi aku masih tidak bisa menangani mereka sembarangan. Karena itulah aku menatap 
langit yang sama dengan Tetsu-senpai sambil berkata: "Sayuri-sensei, dia juga penasihat 
Komite Berkebun yang baru dibentuk." 

"...... Ya." 

Senpai menjawab dengan kabur. 

"Presiden OSIS--- dia sebenarnya adik perempuan Hayano Tomohiko. Dia berusaha keras 
untuk ini. Rumah kaca dan petak bunga terpelihara dengan baik, dan Ayaka sedang 
mengajari semua orang tentang berkebun sekarang. Itu sebabnya ...... " 

Itu sebabnya--- apa? Apa yang harus kukatakan pada Tetsu-senpai? 

Ini sebenarnya cukup sederhana. Ayaka dalam ingatanku pernah mengatakan kepadaku: 
Fujishima-kun, kamu juga bisa melakukannya. Teriaklah saat marah seperti orang lain, 
tertawalah saat senang seperti orang lain dan bicaralah saat ada sesuatu saat kau inginkan. 

Tapi Ayaka, masalah ini tidak sesederhana itu. 

Saat aku hampir kehilangan kesadaran karena tidak bisa berkata apa-apa, Tetsu-senpai 
dengan ringan memukul sisi perutku. Aku tahu itu, bodoh. Tinjunya sepertinya mengatakan 
itu. 

Jadi saya juga terus berbaring di tanah semen, membiarkan kata-kata itu melayang di 
udara. Sangat tidak biasa bahwa ada hari yang cerah di musim hujan, langit biru memberi 
orang perasaan yang sangat menusuk. 

"W-w-wow, ada apa dengan ini!?" 

Sebuah suara tiba-tiba datang, mengagetkanku hingga aku melompat dan mengangkat 
kepalaku. Siluet mengenakan seragam pelaut sekolah kami berada di ujung gang. Rambut 
pendek yang mendekati warna kopi, rambut yang disematkan ke satu sisi menggunakan 
jepitan, mata ramah di bawah alis yang tegas... Itu adalah wajah familiar yang masih 
membuat orang merasa nostalgia. 

"Min-san, Min-san, mereka berempat semuanya mabuk! Sungguh, tokonya bahkan belum 
buka!" 

Pintu terbuka saat Ayaka berbicara ke pintu belakang dapur. Min-san melirik kami 
berempat mayat. 
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"Ayaka, buang orang-orang ini ke bahan yang mudah terbakar sebelum kamu mencuci 
tangan. Dan tolong cuci botol sake juga." 

"Itu berbeda dengan yang lain, tapi jika kita melempar Mukai-san ke bahan yang mudah 
terbakar, bukankah itu akan menyebabkan ledakan berantai?" 

Mukai sebenarnya adalah nama asli Major, dan satu-satunya orang yang akan 
memanggilnya adalah Ayaka. 

...... Eh? 

Tidakkah ini terasa sedikit aneh? Ayaka melihatku merangkak perlahan, dan dia mulai 
berbicara kepadaku sambil memegang botol sake dengan goyah, menyebabkan perasaan 
aneh itu memudar. 

"Sungguh--- Ini sangat melelahkan! Total ada dua puluh empat orang dalam Pertemuan 
Berkebun! Sulit untuk mengajari mereka semua dalam satu hari, dan ada banyak hal yang 
tidak aku mengerti tentang rumah kaca juga......" 

"Ah....... Hei, itu benar." 

Aku tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Kousaka-senpai, jadi aku bertanya pada Ayaka 
sambil mengangkat tubuh bagian atasku. 

"Mengapa Anda menamainya Rapat Berkebun Pusat?" 

"Hmm? Oh, itu karena......" 

Ayaka tergagap saat menjawab, senyum malu-malu di wajahnya. Dia melanjutkan untuk 
ragu-ragu sejenak: "Ini Central Gardening Meeting dalam bahasa Inggris, kan? Itu akan 
menjadi CGM. Fujishima-kun, lihat. Saya berencana untuk menggunakan ban lengan yang 
Anda buat lagi. Saya pikir jumlahnya seharusnya tidak mencukupi, jadi bisakah Anda 
membuat lebih banyak lagi?" 

Ahhh, jadi karena itu. Itu ban lengan. Karena nada suara Ayaka terlalu natural, aku hampir 
berbohong tanpa berpikir dua kali. 

"...... Ah, Ayaka?" 

Saat aku berencana untuk berdiri, Ayaka hendak berjalan ke pintu belakang dapur, 
tangannya penuh dengan botol sake. "Min-san, di mana aku harus meletakkan ini?" 
"Letakkan saja di koridor sekarang!" "Dimengerti~" sesuatu seperti itu datang dari sisi lain 
pintu. Aku menghentikan tanganku yang hendak membuka pintu. 

Ayaka--- Tadi dia memanggilku apa? 
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Aku berjongkok di lantai semen, memastikannya kembali dengan sedikit ketakutan. 
Rasanya keajaiban itu akan hilang jika aku membuka pintu belakang dapur dan melihat 
wajah Ayaka. 

Mungkin ingatan Ayaka sudah pulih? Karena dia baru saja memanggil Mayor dengan nama 
aslinya. 

Tidak tidak, meski begitu ...... 

Ini terlalu aneh. Jika ingatannya pulih, jika Ayaka benar-benar mengingat semua orang--- 
Dia harus tahu bahwa kata-kata di ban lengan harus dibaca dari dalam ke luar: MGC. 

Lalu...... Jadi ini artinya? 

Hal-hal yang hilang, rusak, dan terluka tidak berubah, tetapi kami masih berada di sisi satu 
sama lain sekarang, jadi itulah mengapa kami bertindak seperti sebelumnya, secara 
bertahap semakin dekat sekali lagi. 

Itu saja. 

Pintu di depan mataku terbuka sekali lagi. 

"Fujishima-kun, ini......" 

Ayaka memang memanggilku seperti itu, dan memberiku nampan dengan mangkuk besar 
di atasnya. 

"Ini untuk Alice." 

Bahkan setelah aku mengambil nampannya, aku masih menatap wajah Ayaka yang familiar 
tapi penuh nostalgia. Saat pintu hendak menutup, tanpa sadar aku memanggilnya. 

"...... Apa itu?" 

Ayaka dengan malu-malu menjulurkan kepalanya dari celah kecil. Aku benar-benar tidak 
tahu harus berkata apa. Hal yang ingin saya katakan di benak saya mungkin adalah 
'Berteriaklah saat kamu marah seperti yang lain, tertawalah saat kamu bahagia seperti 
yang lain dan bicaralah jika kamu menginginkan sesuatu.' Tapi kata-kata yang keluar 
setelah beberapa usaha adalah--- "Kamu belum memberitahuku mengapa kamu 
bersembunyi di tempat Alice, kan?" 

Ayaka melebarkan matanya, dan semakin mempersempit celahnya. 

"Itu karena......!" Dia tiba-tiba berkata dengan suara keras yang mengejutkan, dan 
menurunkan volumenya sekali lagi. 

"K-Kenapa kau sangat ingin tahu rahasia di antara para gadis!?" 
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"Rahasia apa......" Apakah sesuatu terjadi dengan Alice? 

"Itu--- Erm......" Untuk menyembunyikan rasa malunya, Ayaka terus membuka dan menutup 
pintu. "Aku mendengar banyak hal dari Alice, seperti hal-hal tentangmu, Fujishima-kun, 
dan hal-hal tentang teman di Hanamaru Ramen......" 

Tentang saya? 

Ayaka tiba-tiba membuka pintu dan berkata: 

"Be--- Karena kamu tahu banyak tentang aku, tapi aku tidak tahu apa-apa tentang kamu, itu 
sangat tidak adil. Dan aku hanya bisa bertanya pada Alice tentang ini--- Kenapa kau 
memaksaku untuk mengatakan semua ini!?" 

Dua hari penuh. Jadi mereka hanya membicarakan semua ini? 

Apakah untuk mencarinya sebelum dia kehilangan ingatannya? 

"Aku memberitahumu bahwa bukan itu!" Bahkan telinganya memerah. "Fujishima-kun, 
kenapa kamu membuat hal-hal begitu rumit setiap saat? Fujishima-kun, aku hanya ingin 
menjadi lebih......" 

"Eh, ah? M-Maaf......" 

Ayak benar. Tidak peduli bagaimana kenangan masa lalunya, kita sebenarnya tidak perlu 
terlalu memikirkan hal ini. 

Tidak apa-apa asalkan jarak antara keduanya dipersingkat. Saya menghadap Ayaka, 
sementara Ayaka menghadap saya. Kami semakin dekat selangkah demi selangkah. Itu 
sebabnya kami berdiri di tempat di mana kami bisa saling menyentuh dengan mengulurkan 
tangan kami sekarang. 

Tangan kiriku memegang nampan, aku mencoba mengulurkan tangan kananku ke Ayaka di 
dunia nyata; Ayaka dengan hati-hati mengulurkan tangan kirinya sebagai tanggapan. 
Tampaknya ujung jari kami saling bersentuhan dengan ringan. 

Apa yang harus saya katakan? Saya akhirnya berbicara setelah berpikir lama: 

"...... Selamat datang kembali." 

Dengan senyum malu di wajahnya, Ayaka menjawab: "Aku kembali." 

Setelah melihat pintu belakang dapur tertutup, aku berjalan menuju tangga darurat. 

Ayaka menemukan jawabannya melalui Alice. Jika demikian, hanya ada sedikit kegelisahan 
yang tersisa. 
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"Aku dengar Komite Berkebun memulai kegiatannya mulai hari ini, benar kan?" 

Sambil memindahkan bawang ke dalam mulutnya dengan sumpitnya, Alice menuangnya 
dengan Dr. Pepper. Untuk beberapa alasan, dia terus menghadapku dengan punggungnya, 
dan makan sambil menatap monitor terdalam di ruangan itu. Mungkin aku terlalu banyak 
berpikir? Tampaknya sebagian besar boneka di tempat tidur memunggungi saya juga, dan 
ACnya sangat dingin. 

"Ahhh, ya. Meskipun namanya tidak sama." 

"Apakah begitu. Maka kita dapat mengatakan bahwa kasusnya ditutup kali ini, bukan 
begitu? 

"Ya." 

Saya berpikir, mengapa dia tidak mau melihat ke sini? 

Tapi aku tidak bisa menanyakannya. Karena Ayaka dan Alice berbicara selama dua hari 
penuh, mungkin tidak hanya Ayaka yang bertanya pada Alice tentang banyak hal, Alice 
mungkin juga bertanya pada Ayaka tentang sesuatu? 

Saya menyiapkan kaleng Dr. Pepper kedua dan duduk di ujung tempat tidur, 
mendengarkan dengan cermat suara mengetik yang terus menerus. Terus terang, saya 
benar-benar tidak tahu bagaimana cara bertanya juga. 

"Apakah kamu merasa tidak nyaman?" 

Alice bertanya tanpa menoleh. 

"...... Gelisah tentang apa?" 

"Bukan apa-apa, Ayaka masih belum bisa mengingat apapun." 

Aku memikirkan kata-kata yang dikatakan Alice. Apakah itu benar-benar dianggap sebagai 
'tidak ada'? Aku tidak tahu. 

"Jadi saya beri tahu Anda bahwa misteri itu sudah tenggelam ke laut dalam, ke tempat yang 
tidak bisa saya sentuh." 

Dalam insiden yang terjadi selama musim dingin, hal yang mendorong Alice. 'Mengapa 
Ayaka melompat turun dari atap sekolah?' 

Jawabannya sudah hilang sebelum kebenaran diubah menjadi fakta. 
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"Juga, kamu mungkin tidak membutuhkan jawaban dari insiden itu juga. Kamu akan tahu 
saat kamu melihat Ayaka sekarang." 

Saya berpikir sendiri, gadis ini benar-benar berubah sedikit. 

Sebelum ini, dia tidak takut menyakiti siapa pun hanya untuk mengubah kebenaran 
menjadi fakta---seorang detektif yang tidak keberatan bahkan jika dia menyakiti dirinya 
sendiri. 

"Jadi kontrak yang aku miliki denganmu berakhir di sini." 

Aku sangat ingin tahu bagaimana ekspresi Alice saat itu. Kontrak. Alasan saya menjadi 
asisten detektif adalah untuk melunasi hutang saya untuk mempekerjakan Alice, 
sedangkan waktunya sampai Alice menemukan kebenarannya. Dan semuanya sudah 
berakhir sekarang. 

Karena Alice menyerah. Karena Alice juga menemukan jawabannya melalui Ayaka. 

Aku--- tidak punya alasan untuk tinggal di sini lagi. 

Alice akhirnya menghentikan gerakannya menggedor keyboard, memindahkan meja yang 
dapat dipindahkan dengan nampan di atasnya, dan berbalik untuk menatapku. Dia 
menutupi bagian bawah wajahnya dengan boneka beruang kecil di dadanya, bintang-
bintang bersinar di matanya. 

"Alice, menurutmu apakah ini baik-baik saja?" 

Saya mengajukan pertanyaan itu tanpa sadar. 

"Apa maksudmu apakah ini baik-baik saja?" 

Kebingungan bisa dilihat di matanya. 

"Apa menurutmu aku akan merasa kasihan karena kehilangan asisten tak berguna 
sepertimu!? Jangan terlalu penuh dengan diri sendiri, saya sekarang bertobat karena 
memberi seseorang yang hanya tahu bagaimana melayani Dr. Pepper dengan gaji setinggi 
itu! Bodoh dan blak-blakan, dengan keterampilan berkuda yang buruk, memiliki banyak 
keluhan, dan bahkan membiarkan diri Anda terluka tanpa berkonsultasi dengan orang lain! 
Menjadi begitu blak-blakan sehingga Anda tidak menyadari apa yang saya pikirkan, 
meminta Mayor untuk membuat robot mungkin lebih baik daripada Anda---" 

"Erm...... Maaf atas keterusteranganku. Jadi...... Alice, apa yang kamu pikirkan?" 

"Tidak masalah sekarang! Lagipula kontraknya sudah berakhir!" 

Alice sangat marah di tempat tidurnya, dan sangat marah sehingga seluruh wajahnya 
memerah, sementara rambutnya sangat berantakan seperti angin topan yang baru saja 
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lewat. Err ...... Dia sepertinya sangat marah. Tapi bahkan tanpa mengetahui alasan 
kemarahannya, aku benar-benar orang yang sangat bodoh. 

Jadi apa yang harus aku lakukan? 

"Omong-omong! Saya mengumpulkan pembayaran dari Anda kali ini. Apakah Anda tidak 
memiliki uang tunai pada Anda? Aku baru saja memberimu gajimu." 

"Eh? Ah, mnn." 

Aku dengan lemah mengulurkan tanganku ke saku belakangku. Uang tunai di dompet saya 
sangat banyak hingga hampir meluap. 

Saya bahkan berpikir bahwa saya membantu Alice setidaknya sedikit. Meskipun 
dibandingkan dengan kemampuan detektif, kemampuanku jauh berbeda darinya, tapi aku 
hanya merasa bahwa aku mungkin bisa membantunya, meski sedikit, jika aku tetap di 
sisinya. 

Tapi itu hanya pikiranku --- kapan itu? Janjiku pada Alice untuk 'tetap berada di sisinya', 
tapi dimarahi dengan kasar olehnya. Ah, itu benar. Saya akhirnya mengerti. Apa yang Alice 
pikirkan sama sekali tidak penting sama sekali. 

Akulah yang ingin tetap berada di sisi Alice. 

Saya ingin terus menjadi asisten detektif tetapi sekarang sudah berakhir, jadi saya 
merasakan kegelisahan dan kesepian yang tidak dapat dijelaskan. 

Saya tiba-tiba memikirkan sesuatu dan kemudian saya memasukkan kembali dompet saya. 

"Erm...... Aku baru saja bermain dadu dengan mereka." 

Alice mengerutkan kening. Saya menelan sebelum melanjutkan: 

"Saya kalah telak. Saya kehilangan semua uang yang Anda berikan kepada saya, jadi saya 
tidak dapat membayar Anda. Jadi-" 

Ekspresi detektif berubah drastis, dan dia mencoba menggunakan boneka kecil di 
tangannya untuk menutupi wajahnya. 

"Aku akan menjadi asisten detektifmu untuk membayarnya lagi. Apakah itu tidak apa apa?" 

Alice terdiam. Sesaat kemudian, di tempat yang sedikit di atas kepala boneka itu, bintang-
bintang di kedua matanya mulai bergoyang. Setelah itu, dia mengayunkan rambut 
panjangnya, memunggungiku lagi. Setelah itu, muncullah kata-kata berduri: "Sulit 
dipercaya! Saya membiarkan Anda mengalami hubungan normal antara atasan dan staf 
sehingga Anda tidak akan menjadi NEET, dan pada akhirnya Anda memberi tahu saya 
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bahwa Anda kehilangan semuanya!? Kau benar-benar NEET tanpa harapan dari tulangmu. 
Aku tidak akan pernah memberimu uang dalam jumlah besar lagi!" 

"M-maaf......" 

Eh? Apa kalimat terakhir yang dia ucapkan? 

"Itu juga baik-baik saja. Saya akan memberi tahu Anda betapa buruknya berutang dua 
bantuan kepada saya. Saya akan menyiksa Anda dengan gaji kecil yang akan membuat 
Anda ingin menjadi seorang komunis selamanya, jadi sebaiknya Anda mempersiapkan 
diri!" 

Saya sangat senang bahwa saya melompat, dan hampir jatuh juga. Saya hampir tidak 
menopang diri saya sendiri dengan menggunakan sisi tempat tidur. 

"Erm...... Terima kasih! Ini--- Aku--- Sungguh ...... " 

"Kalau begitu pergi ke Supermarket Lawson dan beli dua krat Dr. Pepper dulu. Bukankah 
saya sering memberi tahu Anda sebelum ini, ingatlah untuk menimbun ketika tersisa 
kurang dari selusin? Berapa kali aku harus memberitahumu!" 

Alice terus berkata tanpa menoleh ke belakang. Saya sangat senang sampai tidak bisa 
mengatakan apa-apa, dan saya masih melihat ke belakang berulang kali pada siluet piyama. 

Setelah berjalan keluar pintu dan memakai sepatuku, aku melihat bayangan kecil 
tergantung di bawah pelindung hujan ketika aku hendak berdiri. Itu adalah salah satu 
kamera pengintai yang dipasang Alice di seluruh gedung ini. 

Kamera pengintai. Aku hampir berteriak keras. 

Alice seharusnya melihat itu melalui monitornya. Melihat Hiro-san, Mayor, Yondaime, 
Tetsu-senpai dan saya bermain dadu, dan fakta bahwa saya menang secara spektakuler. 
Memiliki bukti kebohonganku, dia--- Saya melihat ke belakang. 

Kata-kata di papan nama yang tergantung di luar Agensi Detektif NEET masuk ke mataku. 

Ini adalah satu-satunya hal yang pantas untuk dicoba. 

Itu satu-satunya hal NEET yang harus dilakukan. 

Padahal itu bukan cara yang baik. 

Aku tidak tahu mengapa Alice tidak mengungkapkan kebohonganku juga. 

Tapi bagiku, ini adalah satu-satunya hal yang pantas untuk dicoba, selagi Alice masih di 
sisiku sekarang. 
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Meskipun tidak mungkin semuanya pulih seperti semula, meski begitu--- 

Kita harus tetap bekerja keras untuk hidup, terus berjalan maju dengan kaki kita sendiri. 

Jadi bukankah ini sudah baik? 

Saya menggunakan jari saya untuk menggambar kata-kata di papan nama. Kata-kata ini 
tidak memiliki kehangatan, dan bukan kata-kata orang mati. Itu adalah kata-kata 
kehidupan yang dia tulis dengan darah segar. 

Baik kebenaran maupun kebohongan, bentuk kebahagiaan, keputusasaan dan kenyataan--- 
Ini adalah kisah Alice. 
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Volume 3 Chapter 8 

Kata penutup 
Beberapa hari yang lalu, ini adalah kedua kalinya saya membayar pajak pribadi saya--- 
setelah menulis itu, saya menemukan bahwa ini hampir sama dengan yang saya tulis di 
kata penutup buku kedua. Dan itu artinya, kalian semua para pembaca menunggu selama 
setahun penuh, saya sangat menyesal. 

Banyak yang terjadi tahun ini. Bergerak...... Bergerak...... Err...... Dan bergerak. Saya berpikir 
bahwa saya mungkin merasa sangat menyesal karena saya harus mengucapkan selamat 
tinggal pada rumah saya yang telah saya tinggali selama delapan tahun, tetapi perasaan 
seperti itu tidak terpikir oleh saya setelah saya pindah. Mungkinkah aku hanya orang 
berdarah dingin seperti ini? 

Di kamar tempat saya tinggal selama delapan tahun, wallpaper di dinding sudah robek 
parah. Mampu menggali banyak harta ketika saya sedang berkemas membuat saya merasa 
itu menarik juga. Misalnya mumi serangga (dibuang), kumpulan puisi yang saya baca 
sebelumnya (langsung dibuang tanpa ragu). Sebenarnya, lebih baik tidak menyentuh hal-
hal yang telah disembunyikan selama bertahun-tahun ini, dunia akan lebih damai seperti 
ini. 

Struktur cerita ini sebenarnya sudah lama terkubur di komputer saya. Mungkin selama 
musim panas tahun lalu, aku tiba-tiba berpikir tentang struktur cerita, seperti apa yang aku 
lakukan setelah itu...... Orang-orang yang tahu mungkin tahu, mengesampingkan 
'Kamimemo', menulis cerita lain. Sangat menyesal...... 

Jadi, ketika editor saya mengatakan bahwa saya harus menulis buku ketiga, saya kaget 
karena struktur cerita yang saya kirim ke sana. Karena isinya bahkan tidak ada solusinya. 
Ini tertulis di email yang saya kirim waktu itu: 'Sama seperti buku pertama, saya ingin 
mendengarkan pemikiran semua orang setelah saya menyelesaikan seluruh draf, jadi 
hanya solusinya yang tidak ditulis.' Dan ada banyak alasan juga. Hikaru Sugii setengah 
tahun yang lalu, apa yang kamu lakukan? Mengapa Anda tidak menyelesaikannya! Atau 
mungkin Anda tidak memiliki inspirasi saat itu? Melihat judul 'Masa lalu yang rumit, 
misteri sekolah yang menegangkan' yang saya tulis, cukup menyebalkan! 

Tapi saya harus menjelaskan sedikit (Meskipun saya tidak yakin kepada siapa saya 
menjelaskan), proposal mungkin seperti ini, gertakan. Jika saya adalah orang yang bisa 
memprediksi rasa sakit setelah saya menulis, saya tidak perlu menjadi NEET sama sekali. 

Karena itu, paruh akhir Januari tahun ini terasa seperti neraka. Dan satu-satunya 
penghiburan adalah sesama novelis lainnya mengalami neraka yang lebih mengerikan di 
tempat kerja yang sama. 
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Untuk memahat cerita Ayaka lagi, Yuasa-sama yang dengan sabar mengubah drafnya 
denganku, dan ilustrator Kishida Mel-sensei yang mencintai Ayaka jauh lebih dariku dan 
menunggu dia kembali, aku menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima 
kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak. 

Februari 2008. Hikaru Sugii. 
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