
Volume 4 Chapter 1 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



 

Perpisahan, alien berambut merah. Berikan banyak cinta pada roket yang Anda buat--- 
"Rocket Dive" hide/ Hotei Tomoyasu 

Bab 1 
Ketika klien yang telah lama ditunggu-tunggu tiba di agensi, saya mengalami pertempuran 
sengit dengan Alice, dan karena itu tidak melihat ada orang yang masuk. 
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"Kamu benar-benar ingin memandikan teman baikku, menyebabkan mereka menderita 
metode penyiksaan paling kejam ketiga di dunia ini! Meskipun saya sudah lama 
mengetahui bahwa Anda adalah orang yang dingin dan tidak adil, saya tidak pernah 
berpikir bahwa itu benar-benar serius sampai sejauh ini!" 

Berdiri di tempat tidurnya di kamar enam tsubo , Alice tampak seperti Nio saat rambutnya 
yang indah seperti madu hitam berkibar, sementara kulitnya yang sangat putih hingga 
terlihat sakit sedikit memerah karena marah. Boneka beruang, lumba-lumba, anak kucing, 
dan boneka lainnya dalam jumlah besar roboh di atas seprai. Alasan dia begitu gelisah 
adalah hanya karena saya bertanya apakah saya harus mencuci boneka-boneka itu. 
Meskipun dia adalah seorang detektif yang memproklamirkan diri, selalu berbicara banyak 
prinsip, sebenarnya, kepribadiannya seperti penampilannya, seperti gadis kecil yang 
menjengkelkan. 

"Lalu bagaimana dengan yang kedua dan yang pertama?" 

Jika saya serius menjawab keluhannya, saya mungkin akan terus dimarahi, jadi saya 
langsung mengubah topik. 

"Hal kedua yang paling kejam untuk ditanggung adalah menjawab pertanyaan orang 
bodoh. Hal yang paling kejam adalah menanggung kenyataan bahwa orang bodoh itu 
sebenarnya adalah asistenku!" 

"Baiklah, saya minta maaf. Agar kamu tidak menderita lagi, aku akan mengambil kembali es 
krim buatan Min-san." 

"Kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya." Alice melompat turun dari tempat tidur 
dan berlari ke arahku. "Kamu benar-benar diam selama ini, sungguh tercela." 

"Apakah ini benar-benar baik-baik saja? Min-san berkata 'Alice akan dengan senang hati 
berlari turun dari tempat tidur jika kamu menggunakan es krim sebagai umpan, dan kamu 
dapat menggunakan kesempatan itu untuk mengambil boneka dan seprai' . Itu benar-benar 
berubah seperti yang dia katakan. 

"MMNNNNNNNN!" 

Alice duduk di tepi tempat tidur, menggoyangkan kakinya berulang kali sambil 
menggertakkan giginya. Mengambil kesempatan itu, saya meletakkan cangkir berisi es 
krim ke dalam lemari es, sambil mengeluarkan sekaleng Dr. Pepper. 

"Bagaimanapun, teman baik saya dan seprai tidak kotor sama sekali. Lihat, mereka sama 
barunya dengan bulan saat pertama kali lahir. 

"Sepertinya memang begitu, tapi karena sekarang sudah hampir musim panas, kamu 
mungkin berkeringat saat tidur." 

"Jika Anda benar-benar tidak percaya, hirup saja dan Anda akan lihat." 
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Saya hampir menjatuhkan Dr. Pepper yang akan saya buka ke lantai. 

"Tidak ...... Tunggu sebentar, apa yang kamu bicarakan?" 

"Kaulah yang mengatakan bahwa mereka kotor, jadi kamu berkewajiban untuk 
membuktikan bahwa mereka kotor. Cepat dan buktikan!" 

Alice menginjak pahaku saat aku kebetulan berlutut di depan seprai untuk mencegahku 
kabur dan mendorong boneka beruang besar ke wajahku. 

"H-Hentikan itu!" 

"Katakan saja, baunya seperti apa?" 

Aku benar-benar tidak bisa mengatakan sesuatu seperti 'Baunya seperti Alice' . Saat aku 
jatuh telentang hampir mati lemas, tatapanku bertemu dengan mata tajam seperti serigala 
di atasku. 

"Apa yang kamu lakukan?" 

"---Yondaime?" 

Saya langsung bangkit. Karena kecepatan saat aku mengangkat lututku sambil berdiri 
terlalu cepat, aku secara tidak sengaja menjatuhkan Alice, menyebabkan dia memprotes 
dengan keras, tapi aku benar-benar tidak punya waktu untuk peduli. 

"K-K-Kapan kamu tiba? Kapan kamu mulai mengawasi kami?" 

Mau tidak mau aku berlutut di depan Yondaime. Pemimpin geng yakuza muda mengenakan 
pakaian untuk musim panas--- rompi hitam berselaput di tubuh bagian atasnya yang 
memperlihatkan kulit, dan sepasang celana denim longgar yang dicat. 

"Mungkin sejak Anda mulai mengendus seprai." 

"Saya tidak mengendus seprai!" 

"Meskipun saya tidak yakin untuk apa kalian berdua di sini, saya menyambut Anda untuk 
membantu mengusir asisten cerewet sebelum saya pergi." Alice duduk di seprai sekali lagi. 
Dua? Aku mengalihkan perhatianku ke belakang Yondaime dan melihat seseorang dengan 
rambut yang sedikit dicat tersenyum padaku dengan gigi mutiaranya. 

"Bahkan Hiro-san ada di sini. K-Kamu juga melihatnya?" 

"Ahh--- Ya." 

Dengan senyum masam di wajahnya, Hiro-san berjalan ke sisi Yondaime. Dia mengenakan 
pakaian dengan gaya yang berani juga, dengan kaos merah cabai dan kalung emas yang 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



mempesona di lehernya yang akan membuat siapa pun berpikir bahwa dia adalah seorang 
gigolo pada pandangan pertama. 

"Sepertinya kamu sedang bersenang-senang, jadi kami tidak ingin mengganggumu." 

"Jika itu terlihat sangat menyenangkan, tolong ganti tempat denganku!" 

"Tapi bukankah itu hak istimewa Narumi-kun?" Hak istimewa macam apa itu! Saya harus 
khawatir tentang mandi Alice, mencuci pakaiannya, memberinya makan, dan sebagainya. 
Saya akan berhenti lama jika saya bisa! 

"Mengendus saja tidak masalah, tapi mencuci pakaian adalah hal yang tidak boleh. Hiro, itu 
sama untukmu!" 

"Erm ...... Alice, bukan begitu ......" 

Hiro-san mendekati tempat tidur di sampingku, berjongkok di samping Alice. 

"Aku sarankan kamu jangan biarkan Narumi-kun mengendus bahkan bau dirimu sendiri." 

Apa yang orang ini bicarakan? Dari tadi, tatapan Yondaime yang ganas seperti serigala liar, 
dan sangat menyempit hingga hampir menembus wajahku. Bisakah kita tidak melanjutkan 
untuk membahas topik ini? 

"Kenapa tidak? Narumi sudah sangat lamban sehingga aku tidak bisa membiarkan dia 
memahaminya dengan kata-kata. Yang saya maksud adalah saya ingin mengubah kata-kata 
yang ingin saya bicarakan menjadi data, mengunggahnya ke otaknya setelah 
menyambungkan kabel USB ke lubang hidungnya." 

"Tidak, pikirkanlah. Bukankah piyama dan sprei adalah benda yang selalu bersentuhan 
dengan Alice?" 

"Uh huh?" 

"Jadi, bukankah boneka-boneka itu juga seperti bagian lain dari Alice?" 

"Terus?" 

"Bagaimana perasaanmu jika membiarkan Narumi-kun mengendus bau kulitmu secara 
langsung?" 

Aku benar-benar tidak bisa berkata apa-apa, sementara wajah Alice berubah warna 
menjadi merah, dan pada akhirnya memiliki vibrasi cabai merah. 

"Narumi! Kamu orang yang tidak tahu malu!" 
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'Yang tak tahu malu seharusnya kamu! Dan kau baru menyadarinya setelah orang-orang 
menjelaskannya dengan sangat jelas padamu!? 

Ketika saya balas, saya langsung diserang dengan banyak kaleng Dr. Pepper. Tidak dapat 
menghadapi serangan itu, saya tidak punya pilihan lain selain bersembunyi di belakang 
Yondaime. Memiliki refleks supernatural, serigala membanting semua kaleng kosong hanya 
dengan satu tangan. 

"Berhentilah bermain bodoh. Hiro, jangan memulai pelajaran moral dan etika saat ini. Saya 
di sini untuk urusan resmi." 

"Ahhh, itu benar, aku hampir lupa." 

Hiro-san menjawab sambil menekan bahu Alice dengan tangannya...... Urusan resmi? 

"Lebih baik jika itu adalah pekerjaan yang serius!" Alice berbicara dengan nada marah. Uap 
hampir keluar dari wajahnya. "Silakan lanjutkan setelah mengusir bajingan tak tahu malu 
itu dari kantorku!" 

Mengapa saya dimarahi sejauh ini ......? 

"Tidak apa-apa. Yondaime mengatakan bahwa dia ingin meminjam Narumi-kun untuk 
sementara. Itu mungkin menghabiskan seluruh liburan musim panas." 

Uap tiba-tiba menghilang dari wajah Alice tanpa bekas, sementara rambut hitamnya yang 
menari terkulai di seprai juga. 

"...... Kamu ingin meminjam Narumi? Mengapa?" 

"Saya sudah membicarakan hal ini kepada Anda sebelum ini. Saya menerima pekerjaan 
melakukan promosi untuk sebuah band indie." 

Yondaime dengan paksa mendorongku ke samping dan berjalan ke kamar tidur untuk 
menjelaskan. 

"Pada akhir Agustus, mereka akan menggelar beberapa konser berkelanjutan di Tokyo." 

"Ahh...... Apakah itu band itu? Saya tidak dapat mengingat nama untuk saat ini, tetapi itu 
harus menjadi salah satu anggota yang semuanya perempuan." 

Aku hanya bisa menyela. 

"Lihat, Narumi-kun memang mengetahuinya juga." Hiro-san mendekatiku. "Sekarang sudah 
cukup banyak orang yang membicarakan band ini di internet." 
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Saya sering melihat Film Gila[1] yang dirilis sebagai video promosi di situs web resmi, 
tetapi karena saya tidak pernah mendengar lagu aslinya sejak awal, tidak ada yang bisa 
dibanggakan. 

"...... Apakah kamu mengacu pada ini?" 

Jari-jari Alice bergerak cepat di keyboard, menunjukkan hasil pencariannya di salah satu 
monitor yang menutupi dinding. Seperti yang diharapkan dari detektif NEET yang 
memegang sejumlah besar informasi yang mengambang di lautan internet di tangannya 
yang lemah, dia benar-benar tidak terkalahkan jika dia dalam keadaan online. Saya pikir 
saya menonton video diputar juga. Itu adalah pv yang memberikan kesan mendalam bagi 
orang-orang yang melihatnya. Penyanyi utama wanita itu memetik gitar hitam Gibson Les 
Paul dalam video tersebut. 

"Saya tidak pernah berpikir bahwa Yondaime akan benar-benar menerima pekerjaan di 
industri hiburan juga. Apa yang sedang terjadi di dunia ini?" 

"Berhentilah berbicara seolah-olah saya bekerja karena minat saya. Ini bisnis." 

Yondaime menyilangkan tangannya dengan tidak senang, membenturkan bagian belakang 
kepalanya ke dinding. 

"Kami tidak bisa mencari nafkah hanya dengan menjadi berandalan. Ini akan berakhir jika 
kita tidak memperluas bisnis kita. Saya telah memulai sebuah perusahaan baru untuk 
koordinasi acara, dan saya akan menggunakan ini sebagai batu loncatan." 

Aku tidak bisa membantu tetapi mulai mendengarkan dengan seksama. Yondaime adalah 
raja NEET di kota ini, tetapi identitas aslinya adalah seorang pengusaha sejati. 

"Orang-orang di geng kita sama sekali tidak berguna dalam hal seperti ini, jadi tidak cukup 
kalau aku melakukan ini sendirian. Aku langsung meminjam Hiro, tapi karena anak Klub 
Berkebun adalah satu-satunya asisten Alice, aku masih harus bertanya." 

"Yah, aku mengerti alasan kamu meminjam Hiro-san, tapi kenapa kamu menggunakan aku 
juga?" 

Hiro-san sangat pandai menghadapi perempuan. Jika Yondaime ingin mempromosikan 
band indie dengan kata-kata, Hiro-san akan menjadi kandidat utama. Tapi bagaimana 
dengan saya? 

"Saya sedang berpikir untuk melakukan promosi menggunakan internet dan kontak 
dengan DJ, tetapi tidak ada orang lain yang saya kenal yang baik dalam hal ini." 

"Oh, jadi itu sebabnya kamu ada di sini?" 
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Memang, saya sedikit lebih tahu tentang budaya publik. Meskipun tidak ada tandingan 
Alice di internet, fakta bahwa dia tidak memiliki musuh berarti dia juga tidak memiliki 
teman. Satu-satunya orang yang tersisa adalah aku. 

"Apakah itu berarti kamu ingin mengirim Narumi ke berbagai tempat selama liburan 
musim panas?" 

"Itulah intinya." 

"Jangan bercanda denganku, siapa yang akan mengerjakan tugas di kantorku nanti?" 

Bukankah Anda baru saja meminta orang untuk mengejar atau menendang saya keluar dari 
sini? 

"Bukannya dia tidak akan kembali. Bukankah dia akan tetap menjadi asistenmu saat 
sekolah dimulai?" 

"UU UU......" 

Sepertinya Alice tidak terlalu cerdas hari ini, karena lawannya terus berada di atas angin. 

"Mengapa Anda harus menggunakan Hiro dan Narumi? Bukankah ini hanya band indie? 
Kalaupun dananya tidak terlalu banyak, apakah mereka tidak tahu ada koordinator acara 
yang murah?" 

"Acara kali ini pasti akan sukses, jadi saya berharap seorang veteran tidak akan menerobos 
masuk dari awal, dan biarkan kami menangani semua promosi." 

Mendengar pernyataan yang begitu kuat, Hiro-san dan aku hanya bisa menatap wajah 
Yondaime. Meskipun bibirnya tertutup rapat sementara matanya menyempit seperti biasa, 
itu seperti ada api transparan yang mengelilinginya, menyilaukan kami semua. 

"Mengapa Anda begitu yakin bahwa mereka akan menjadi hit?" Alice bertanya dengan 
alisnya berkerut sambil menggelengkan kepalanya. 

"Anda akan tahu saat Anda mendengarkan mereka. Bukan musik yang diputar di internet, 
tapi rekaman latihan konser langsung." 

Setelah mengatakan itu, Yondaime segera mengeluarkan sesuatu dari sakunya dan 
melemparkannya ke Alice. Karena keterampilan olahraga gadis itu sama dengan nol, tentu 
saja mustahil baginya untuk menangkapnya. Jadi, benda kecil itu dipalu di dahinya, jatuh ke 
tumpukan boneka setelah itu--- itu adalah stik USB. 

"Barbar! Mengapa Anda tidak menyerahkannya saja kepada saya? Alice dengan marah 
memasang stik USB. 
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Baru pada saat itu saya melihat speaker dan amplifier terpasang di NEET Detective Agency. 
Ketika ruangan dipenuhi dengan suara merah muda yang seperti uap panas, saya melihat 
dua sumber suara besar di kedua sisi dinding yang ditutupi dengan mesin hitam. Yang 
terjadi selanjutnya adalah umpan balik yang kuat dari resonansi antara gitar listrik Les 
Paul dan amplifier Marshal. 

Perasaan seolah-olah dipukuli oleh musik--- hal seperti itu benar-benar ada. 

Ada getaran yang terasa seolah-olah akan melahap hati seseorang. Gumaman yang tidak 
jelas berubah menjadi doa seperti mimpi, suara nyanyian melesat di hutan belantara yang 
luas dan tak berujung. Sebuah riff gitar yang terkadang kejam, dan terkadang dengan manis 
memotong daging dan tubuh seseorang. 

Musik yang membuat saya kewalahan saat itu adalah sesuatu seperti itu. 

 

Baru lewat tengah hari ketika Yondaime, Hiro-san, dan aku keluar dari kantor detektif. 
Terik matahari di awal musim panas tanpa ampun membakar jalanan di antara gedung-
gedung panjang. 

"Apakah Anda tidak merencanakan konser luar ruangan atau sejenisnya? Sepertinya 
musim panas ini akan memiliki perasaan musim panas yang kuat." 

Hiro-san berbalik untuk bertanya pada Yondaime sambil berjalan menuruni tangga 
darurat. 

"Di mana kita bisa merencanakannya?" 

"Di teater Hibiya, mungkin?" 

"Bukankah sudah terlambat untuk memesan teater Hibiya?" 

Teater Luar Ruangan Hibiya adalah tempat suci untuk konser luar ruangan. Namun, karena 
hanya dibuka untuk umum pada akhir pekan, jadwal reservasi sangat padat sehingga kami 
hanya dapat menggunakannya tahun depan jika kami memesannya sekarang. 

"Hmmm, sayang sekali. Band ini benar-benar---" 

Hiro-san bergumam dengan suara bernyanyi. 

"Seandainya aku bisa mendengarnya di luar ruangan ...... Itu akan menyenangkan." 

Saya agak mengerti apa yang dimaksud Hiro-san. Tenggelam dalam lagu itu dengan 
membelakangi matahari musim panas sesungguhnya yang memiliki warna darah segar, 
mungkin butuh tiga hari penuh sebelum kami bisa kembali ke dunia nyata. Dan saya 
akhirnya mengerti mengapa Yondaime begitu tegas tentang hal ini juga. 
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Selain itu, bahkan Alice terdiam setelah mendengarkan rekaman latihan, setuju untuk 
menyewakanku setelah itu. 

Lagu itu adalah hal yang nyata. 

"Saya akan bertanggung jawab jika tidak berhasil." 

Yondaime mengalihkan pandangannya ke arah pagar. Itu bukan kata-kata yang bisa dengan 
mudah diucapkan. 

Setelah itu, kami berjalan ke ruang kosong di antara gedung-gedung di bawah tangga 
darurat dan memulai pertemuan taktis setelah duduk di peti bir, ban bekas, dan tangki 
bensin yang mengelilingi tiang kayu yang sudah lapuk. Uap dalam jumlah besar karena sup 
ramen yang mendidih keluar dari pintu belakang dapur, menyebabkan lingkungan menjadi 
sedikit panas dan kabur. Panas musim panas benar-benar luar biasa. 

"Ada satu hal lagi yang belum kusebutkan pada Alice tadi," nada suara Yondaime tiba-tiba 
berubah menjadi berat. "...... Kami menangkap bau perselisihan. Sangat mungkin konflik 
akan terjadi." 

"Mengapa?" 

"Awalnya pekerjaan itu diambil oleh koordinator acara lain, organisasi busuk yang 
didukung geng yakuza bernama Yanagihara-kai. Karena mereka ceroboh dengan pekerjaan 
mereka, kepala band dengan marah memutuskan kontrak dan membawa kasus itu kepada 
saya." 

Wah! Itu tidak hanya menjadi bau perselisihan, asap tebal pertempuran sudah bisa 
dirasakan. 

"Di antara tempat-tempat yang kami pesan, salah satunya tidak dapat digunakan sekarang. 
Sepertinya mereka sengaja mencari masalah." 

"Apakah itu benar-benar baik-baik saja? Api pertempuran sudah menyala." 

"Meskipun Yanagihara-kai tidak terlibat secara pribadi, situasinya masih agak tidak 
menguntungkan. Itu sebabnya saya memberi Anda permintaan. 

Artinya, detektif harus terlibat di saat paling kritis, begitu? 

"Kalau begitu, bukankah memberitahu Alice dari awal akan lebih tepat?" 

"Jika aku benar-benar melakukan itu--- abaikan Hiro untuk saat ini, kemungkinan besar dia 
tidak akan membiarkanku meminjammu. Lagipula gadis itu terlalu khawatir." 

Apakah dia benar-benar khawatir? Tapi karena yakuza juga terlibat kali ini, memang terasa 
agak berbahaya..... 
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"Aku juga tidak terlalu cocok untuk pekerjaan seperti ini, tapi sepertinya kamu tidak 
mengkhawatirkanku." 

"Tidak ada yang akan mengkhawatirkanmu atau mengharapkanmu. Seorang gigolo 
seharusnya melakukan apa yang dilakukan gigolo." 

"Baik. Lalu aku hanya perlu melihat-lihat berita di klub terdekat seperti biasa, kan?" 

"Tidak akan ada kebutuhan untuk itu. Anda tidak perlu pergi ke toko. Pergi saja mencari 
wanita mana pun untuk mencari tahu informasi. Kami belum jelas tipe orang seperti apa 
yang tahu tentang band ini." 

"Oi oi, kamu masih di level ini meski tinggal dua bulan lagi? Bukankah mereka juga akan 
merilis album?" 

"Bukankah saya sudah memberi tahu Anda bahwa saya menerima kasus ini baru-baru ini? 
Mau bagaimana lagi!" 

"Erm...... Lalu bagaimana denganku?" Aku tidak bisa angkat bicara karena percakapan 
keduanya yang cepat, jadi aku hanya bisa menyela dengan lemah. Yondaime memelototiku. 

"Cari orang yang mirip dengan DJ yang memiliki situs web sendiri atau melakukan radio 
web." 

"Tampaknya menjadi pekerjaan yang halus dan melelahkan ......" 

"Mari kita bicara tentang pembayaran Anda sebelum ini ...... Apakah gaji bulanan baik-baik 
saja?" 

"Huh ...... Ah, tidak apa-apa." 

"Seperti yang diharapkan dari Yondaime, Anda merencanakan keuangan Anda dengan 
sangat hati-hati. Seperti yang diharapkan dari seseorang dari Kansai." 

"Itu tidak relevan dengan Kansai. Hanya saja konsep uang kalian para NEET terlalu buruk." 

Yang lain berasumsi bahwa Yondaime berasal dari keluarga yakuza, tetapi dikatakan 
bahwa identitas aslinya sebelum ini adalah penerus keluarga pengusaha bergengsi di 
Osaka. Meski sudah lama diusir dari keluarga, darah yang mengalir di nadinya tetaplah 
darah seorang pengusaha. 

Setelah mendengar gaji yang menggiurkan yang Yondaime bicarakan, aku memberikannya 
oke sambil merasa terkejut. Meskipun keduanya sudah lama berjalan keluar dari gang 
belakang, aku masih duduk diam di atas ember baja besar dengan kepala tertunduk selama 
beberapa waktu. 

"Maaf maaf. Agak terlambat bagi saya untuk menerima pesanan Anda--- Hmm? 
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Pintu belakang dapur terbuka, sementara orang berambut pendek yang mengenakan 
ekspresi lucu rusa dan seragam pelautnya untuk musim panas yang muncul adalah Ayaka. 
Bersamaan dengan uap yang keluar dari dapur, celemek hitamnya juga berkibar. 

"Bukankah Hiro-san dan Yondaime ada di sini?" 

"Ahh, ya. Mereka mengatakan bahwa mereka masih memiliki pekerjaan yang harus 
dilakukan, jadi mereka sudah pergi." 

"NEET punya pekerjaan?" Benar, mereka punya pekerjaan meskipun mereka jelas-jelas 
NEET. "Pada akhirnya, Fujishima-kun nongkrong di sini sebagai cadangan NEET meskipun 
liburan musim panas belum resmi dimulai? Apakah kamu ingin makan sesuatu?" 

"Jangan katakan bahwa aku adalah cadangan NEET lagi! Dan aku sedang tidak nafsu makan 
sekarang." 

"Apa yang salah? Ah, aku tahu. Kamu dimarahi habis-habisan oleh Alice ketika kamu baru 
saja ingin mengambil pakaian kotornya, bukan begitu? Saya memberi tahu Anda bahwa ada 
teknik untuk itu. Min-san mengajariku tentang itu sebelum ini. Bagian belakang leher Alice 
sangat lemah. Anda bisa memeluknya dari belakang dan meniupnya, dan menggunakan 
kesempatan itu untuk melepas piyama dan seprainya. Eh? Fujishima-kun, apa kamu 
mendengarkan?" 

"Ya, ya......" Itu dengan asumsi aku bisa melakukan hal seperti itu! 

"Mengapa Anda tampak lesu tentang kehidupan secara umum? Sepertinya lebih serius dari 
biasanya." 

"Pernyataan hidup Anda secara umum berlebihan!" 

"Ya itu betul. Maafkan saya! Lagipula itu adalah kebenaran, jadi tidak apa-apa bahkan jika 
aku tidak mengatakannya." Hai! Bukankah itu cara membuatnya lebih kejam! 

"Yah, bukan itu... Ayaka, berapa gajimu per jam di Hanamaru Ramen? Apakah itu hampir 
sama denganku?" 

"Hah? Apa?" 

Saat itu, seorang wanita jangkung berjalan keluar setelah mendorong Ayaka ke samping. 
Dengan kuncir kuda dan ekspresi galak di wajahnya, dia mengenakan tank top abu-abu 
yang memperlihatkan lengannya yang kokoh. Itu adalah pemilik Hanamaru Ramen, Min-
san. 

"850 yen. Apakah gaji orang lain menjadi perhatian Anda?" 

"K-Kenapa 150 yen lebih mahal dari milikku?" 
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"Ehh? Anda benar-benar berani menanyakan alasannya? Apakah kamu tidak ingat berapa 
banyak mangkuk yang kamu pecahkan? Seingat saya, bukankah Anda pernah 
menumpahkan semangkuk ramen di dalamnya? Apakah Anda hanya ingat jika saya 
menumpahkan sup panas di kepala Anda? 

"Tidak, tidak, tidak ...... aku minta maaf." 

"Ah--- Jadi karena Fujishima-kun celemeknya jadi kotor. Nodanya sudah meresap dan tidak 
bisa dihilangkan lagi." 

Dalam keadaan linglung, aku menatap celemek di Ayaka, yang pipinya menggembung. Logo 
putih dengan tulisan 'Hanamaru Ramen' diwarnai dengan warna kopi, hampir menyatu 
dengan kain hitam di sekelilingnya. Seingatku, aku menumpahkan sup sekitar dua kali...... 

Huh, ini hanya 150 yen, jadi bukan masalah besar. Selain itu, gaji harian yang akan 
dibayarkan Yondaime kepada saya hampir dapat mempekerjakan lima Ayaka dan masih 
memiliki sisa uang. Karena alasan itulah saya diserang oleh perasaan hampa yang aneh. 

Namun, itu mungkin cukup masuk akal--- Karena Yondaime sebenarnya membuat 
pertaruhan besar. Dia mengatakan bahwa koordinasi acara awal terlalu ceroboh, 
menyebabkan penyanyi utama band menjadi marah, memecat koordinator acara asli, 
mengirimkan kasus tersebut langsung ke Yondaime dalam perjalanan. Yondaime bahkan 
membantu pembayaran setelah menyukai kekuatan mereka. Jadi saya percaya gaji tinggi 
yang tidak sesuai dengan identitas saya mungkin harus menjadi semacam investasi juga. Ini 
tidak seperti norma, ketika seseorang mengukur seberapa mampu Anda dan membayar 
Anda sebanyak itu, tetapi sebaliknya, itu berarti dia memberi Anda begitu banyak uang, 
dan itulah mengapa Anda harus meningkatkan kemampuan Anda dan menggunakannya 
dalam pekerjaan--- teori akan menjadi sesuatu seperti itu. 

Gaya hidup 'berani mengambil risiko' adalah salah satu yang tidak dapat saya pahami 
sepanjang hidup saya. Kalau dipikir-pikir, aku bahkan mungkin tidak punya hak untuk 
menjadi NEET. 

"Ngomong-ngomong, apakah kamu mencuci seprai dan boneka untuk Alice?" 

Min-san mengetuk kepalaku, menyeretku keluar dari delusiku. 

"Ah maaf. Saat dia terbang dengan marah barusan, aku tidak punya pilihan lain selain 
mundur sementara. " 

"Apakah Anda memiliki kesadaran diri? Kamu sama sekali tidak berguna selain memenuhi 
kebutuhan Alice yang merepotkan!" 

Maaf karena masih memiliki keberanian untuk hidup. 

"Tidak ada hal seperti itu! Fujishima-kun selalu berguna setiap kali daging babi panggang 
yang diasinkan dewa tahu kapan muncul di lemari es, karena perutnya tahan bau busuk. 
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Maaf karena sebenarnya menerima gaji per jam setinggi 700 yen...... Padahal aku sudah 
dipecat. Karena sangat malu, aku hanya bisa berdiri diam dan berjalan menuju tangga 
darurat sekali lagi. 

Sebelum berharap atau terkejut karena gaji Yondaime, saya pikir lebih baik menyelesaikan 
pekerjaan saya terlebih dahulu, karena saya seorang asisten detektif. 

Ketika saya memegang pagar, tiba-tiba saya memikirkan pertanyaan kritis--- 

...... Apakah mencuci pakaian bagian dari pekerjaan asisten? 

 

Ketika saya tiba di platform antara lantai pertama dan kedua, suara mesin dan air yang 
tampaknya berbahaya datang dari atas, sementara suara sesuatu yang dipukul juga 
terdengar, dengan suara rintihan yang mengikuti. Apakah itu Alice? Aku buru-buru berlari 
menaiki tangga. Ketika saya melihat dua kaus kaki setinggi lutut dengan kaki ramping 
menyembul keluar dari mesin cuci di depan kamar 308 sambil meronta-ronta dengan 
panik, saya tidak bisa menahan tangis aneh, dan dengan cepat berlari. Karena seluruh diri 
saya jatuh ke dalam kebingungan saat itu, saya sebenarnya bahkan tidak berpikir untuk 
mematikan saklar daya, langsung mencabut steker pada akhirnya sehingga mesin akan 
berhenti. Lalu, aku segera meraih pinggang Alice, menariknya keluar dari tangki. 

"Alice! Oi, Alice!" 

Ketika aku menyingkirkan rambut hitam panjang yang basah kuyup, wajah Alice, yang 
melihat bintang, muncul. 

"Uu-Uuuuuuuuuuu ...... Air ...... Air ......" 

"Tidak apa-apa sekarang, kamu bisa bernapas!" 

Alice akhirnya berhenti meronta setelah aku menyeka deterjen merah muda di pipi Alice 
dan dengan lembut menepuk punggungnya. Dia dengan paksa memelukku, terengah-engah 
berulang kali di depan dadaku. 

"....... I-Ini adalah-krisis terbesar-sepanjang hidupku...... Gurun Sahara yang terus 
berkembang, penguin kaisar yang kehilangan rumah mereka dan Timur Tengah yang saat 
ini sedang diserang udara, semua kesedihan di dunia yang tidak dapat kutanggung untuk 
menyimpan terlintas di benak saya dalam sekejap. 

"Kamu harus memikirkan cara untuk memanjat keluar sebelum memikirkan ini! Saya tidak 
pernah mendengar ada orang yang tenggelam di mesin cucinya sendiri!" 

"Tolong pertimbangkan pergelangan tanganku dulu. Dalam postur seperti itu, bagaimana 
saya bisa memiliki energi untuk mengangkat hampir setengah dari berat badan saya?" 
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Dan Anda benar-benar mengatakan itu dengan cara yang mulia? 

"Ngomong-ngomong, apa yang kamu lakukan di mesin cuci?" 

"Mencuci pakaianku, tentu saja!" 

Alice tiba-tiba mengibaskan rambutnya ke belakang dan duduk, mulai mengayunkan 
tubuhnya setelah mendorongku ke samping. Air di tubuhnya terus menetes ke piyama, 
handuk, dan seprai di sekitarnya. 

"K-Siapa yang akan membiarkan bajingan sepertimu ...... K-Untuk mengatur barang-barang 
yang bersentuhan dengan kulitku? Saya menyadari bahwa ini adalah kesalahan yang 
sebagian besar tidak bermoral! Di masa depan, saya akan mengaturnya sendiri!" 

Anda baru menyadarinya sekarang? Saya selalu merasa bermasalah tentang itu! 

"Saya benar-benar tidak ingin melihat kecelakaan seperti itu terjadi setiap saat, jadi lebih 
baik saya yang menangani pakaiannya. Alice, itu tidak akan berhasil untukmu." 

"Apa yang kamu bicarakan, jangan memandang rendah aku. Aku juga tahu cara 
mengoperasikan mesin primitif seperti ini!" 

"Kamu sama sekali tidak tahu cara menggunakannya, bahkan tinggi badanmu tidak cukup!" 

Mungkin itu alasan dia jatuh ke mesin cuci? Meskipun agak sulit dipercaya, saya benar-
benar tidak bisa memikirkan alasan lain. 

"Selain itu, Anda tidak bisa terus menambahkan pelembut kain sejak awal. Anda harus 
menambahkannya setelah menambahkan air. 

"Uuuuuu ......" 

Tampak seperti tikus yang tenggelam, Alice duduk di koridor dengan seluruh wajahnya 
memerah sementara dia mengayunkan tangannya dengan marah. 

"B-Meski begitu, bagaimana kamu bisa menyentuh pakaianku ......" 

"Tidak, erm ...... aku tidak akan mengendus apakah mereka berbau atau tidak." 

"Yah tentu saja!" 

Alice dengan paksa melepaskan tanganku, mencoba mengambil pakaian yang berserakan 
di lantai. 

"Biarkan aku menangani ini. Bagaimana kalau kamu pergi mandi dan mengganti 
pakaianmu?" 
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"Saya berencana untuk melakukannya bahkan jika Anda tidak mengatakan itu. Panggil 
Ayaka ke sini untukku!" 

Karena detektif NEET yang hanya memiliki lidah tajamnya tidak pandai dalam hal itu, itu 
akan menjadi pekerjaan Ayaka. Saat aku berdiri sambil mendesah, Alice berlari melewati 
mesin cuci dengan wajah pucat. 

"Lyril saya!" 

Boneka beruang berukuran sedang yang selalu dia pegang saat keluar rumah tergulung di 
mesin cuci. Alice segera menyadari bahwa jahitan di kepalanya sudah longgar saat dia 
mengambilnya, sementara salah satu kancing yang membentuk matanya hilang. 
Mungkinkah itu disebabkan saat dia hampir jatuh ke dalam mesin? 

"Cepat dan jemput Yondaime, cepat!" 

Hampir menangis, Alice memeluk beruangnya sambil berteriak keras. 

* 

Mengabaikan kejadian untuk saat ini, perjalanan saya berjalan di Jalur Yamanote dimulai 
dari hari berikutnya. 

Meskipun band ini belum merilis album apapun, semua musisi paruh waktu yang saya 
hubungi melalui internet menjawab 'Ya, saya tahu mereka', dan menangkap umpannya 
begitu saja. Sungguh usia jaringan yang luar biasa hebat. 

Kami mengadakan pertemuan dengan Yondaime hingga larut malam, tidak termasuk 
orang-orang yang hanya ingin melihat gadis-gadis cantik, menolak metode yang buruk 
untuk keuangan kami, kami memutuskan target permintaan kami begitu saja. 

"Orang-orang ini akan mengadakan acara pada bulan Juli, jadi kami dapat meminta untuk 
tampil bersama mereka." 

"Tapi mereka memiliki perusahaan induk yang mendukung mereka, jadi agak sulit." 

"Kamu berpikir untuk mengantongi keuntungan sendirian lagi ......" 

"Yah tentu saja! Tidak ada artinya jika kita tidak mendapatkan semua keuntungan." 

"Tapi merchandise selain lagu bisa membuat image band ini turun, jadi kita harus lebih 
berhati-hati dalam hal ini. Jika demikian, apa pendapat Anda tentang menjual lagu di stik 
USB?" 

"Aku harus menghitung sebentar." 
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Saya berbicara tentang apa pun yang terlintas dalam pikiran. Meskipun mereka 
diberhentikan oleh Yondaime satu per satu, saya merasa itu cukup menarik untuk 
beberapa alasan. Itu mungkin hanya ilusi saya, berpikir bahwa saya melakukan pekerjaan 
yang berarti. 

Alangkah baiknya jika lokasi diskusi kita bukan di kantor Hirasaka-gumi. Ruangan yang 
kami gunakan sebagai ruang rapat adalah gudang/lounge/ruang komputer di lapisan 
bawah kantor. Beberapa anggota berkumpul di ruang depan di luar sambil menonton kami 
mengobrol. Sejujurnya, itu sangat menjengkelkan. 

"Seperti yang diharapkan dari Aniki, dia terus membicarakan hal-hal yang tidak kita 
mengerti dengan Sou-san." 

"Lihat, dia bisa bicara sambil mengetik! Benar-benar seperti dewa!" 

"Lihat, dia juga menggunakan pencarian goggle!" "Kami tidak bisa melakukannya bahkan 
setelah tiga jam!" 

Percakapan konyol seperti itu terus berdatangan dari celah pintu. Bisakah kalian diam? 
Dan juga, itu bukan goggle, tapi google. 

"Apakah Anda tidak perlu memberi mereka pekerjaan?" 

Agar orang-orang di belakangku tidak mendengarnya, aku bertanya pada Yondaime 
dengan lembut, sementara dia hanya mengerutkan kening. 

"...... Mereka mungkin hanya menangani dekorasi, keamanan, dan pengumpulan sampah di 
sana!" Wah! Dia benar-benar memperlakukan mereka sebagai orang yang melakukan 
pekerjaan serabutan. 

"Oi! Kalian, berhenti membuat keributan di sana! Cepat dan lihat buku pegangannya!" 
Yondaime meraung di pintu. 

"Dipahami! Sangat menyesal!" 

Meski pintunya tertutup, suara-suara itu masih terdengar. 

"Dengar, kau tidak bisa mengambil tindakan apa pun meski tamu menjijikkan datang. Cepat 
dan berlatih." 

Itu adalah suara salah satu jendral Yondaime, Rocky. 

"Oke, kamu akan bertindak sebagai tamu." "Dipahami!" Katakan sesuatu dengan cara yang 
menjijikkan!" "Oi, aku mau buang air kecil, toiletnya dimana?" "Lakukan di mulutmu!" "Oi, 
apa maksudmu dengan melakukan itu!" 
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Yondaime dan aku bertukar pandang, dan mendesah secara bergantian. Apakah acara kali 
ini akan baik-baik saja? 

"Aku akan pulang sebentar. Aku akan menyerahkan para idiot itu padamu." 

Yondaime berdiri dan mengenakan mantelnya. Setelah melirik jam di monitor, saya 
menemukan bahwa tanggal sudah berubah. 

"Kau meninggalkanku sendirian di sini? Orang-orang itu masih di sini! Orang-orang itu 
akan bertanya padaku tentang kanji yang tidak bisa mereka baca setiap sepuluh menit, tapi 
kau memintaku untuk menghadapi mereka sendirian?" 

Setelah aku berteriak dengan nada yang membuatku merasa malu, Yondaime menjawab 
dengan alis berkerut: 

"Apakah Anda tidak punya banyak email untuk dibalas? Dan saya masih belum 
menyelesaikan pekerjaan yang diminta Alice untuk saya lakukan." 

"Ah, ahhhh....... Jadi begitu?" 

Anehnya, minat Yondaime adalah menjahit, sementara keterampilannya akan membuat 
kagum bahkan spesialis tingkat profesional. Pekerjaan yang diprioritaskan daripada 
pekerjaan sebenarnya adalah memperbaiki boneka beruang kecil. 

"Tingkat kerusakannya cukup serius, dan saya juga tidak dapat menemukan mata yang 
cocok untuk tombol tersebut. Beri tahu Alice bahwa ini mungkin agak rumit. " 

Setelah mengatakan itu, pemimpin yakuza yang sibuk keluar dari ruang kerja. Ketika saya 
kembali ke komputer sambil menghela nafas, saya mendengar suara kecil jenderal 
Yondaime lainnya, Pole, datang dari sisi lain pintu yang tidak tertutup rapat. 

"Sou-san, rumah tinggal[2] dari Ikebukuro menelepon barusan." 

"Apakah ada masalah?" 

"Mereka mengatakan bahwa seseorang terus bertanya kepada karyawan tentang kami. 
Saya mendengar bahwa mereka ingin mengusirnya, tetapi dia memprotes." 

"...... Gerutuan dari Yanagihara-kai? Apakah tidak ada buku pegangan untuk berurusan 
dengan yakuza? Sebarkan." 

"Tidak, yah--- aku mendengar bahwa mereka adalah anak-anak yang seumuran dengan 
kita. Dan ada sekitar lima atau enam dari mereka." 

Yondaime menyipitkan matanya dengan pertimbangan, dan tiba-tiba membuka pintu. 
Sementara secara tidak sengaja berdiri untuk mengintip, aku sangat terkejut dengan 
tindakan tiba-tiba itu sehingga aku menabrak tempat tidur di belakangku. 
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"Untuk apa kau begitu sembunyi-sembunyi? Ini tidak sepenuhnya tidak berhubungan 
denganmu, jadi dengarkan baik-baik." 

"Ehh, ah, erm...... Maaf." 

Saat itu, kerumunan pria berbaju hitam yang awalnya bermain-main di balik pintu 
menatapku dengan serius. 

"Orang-orang itu masih berani mencari masalah meski mereka tahu Hirasaka-gumi yang 
bertanggung jawab, ya?" Yondaime berbicara. 

"Mereka bahkan berbicara tentang Sou-san, nama saya dan beberapa orang lainnya, dan 
terus bertanya." 

"Benar-benar keluar dari situasi!" "Mereka punya nyali!" "Persetan dengan dia, biarkan aku 
memberinya pelajaran!" 

Sambil mendengarkan suara kesal bawahannya, Yondaime berpikir sambil mengepalkan 
tinjunya di dahinya. 

"Berani mencari masalah meski mereka tahu nama kita, geng seperti itu seharusnya tidak 
ada sekarang." 

Pria berbaju hitam itu kemudian tampak seperti anjing yang dikebiri, terdiam pada saat 
bersamaan. 

"...... Itu benar." Rocky menjawab dengan suara rendah. "Orang-orang seperti itu 
seharusnya sudah dibuang oleh Sou-san sejak lama." 

"Aku tidak melakukannya sendirian---" 

Yondaime ragu-ragu. 

"--- Abaikan masalah ini untuk saat ini. Bagaimanapun, anak Klub Berkebun, kau juga harus 
berhati-hati. Anda hanya seorang pemula, jadi jangan terlibat jika ada yang salah. Lakukan 
saja pekerjaanmu dengan benar." 

Aku ragu sejenak, tapi masih mengangguk sebagai jawaban. Apa ini? Mengapa Yondaime 
ragu sekarang ......? 

Seperti yang dikatakan Yondaime barusan, aku berkata pada diriku sendiri untuk fokus 
pada pekerjaanku sendiri, dan keluar dari ruang kerja setelah itu. 

* 

Setelah kelas berakhir keesokan harinya, saya mulai mewawancarai berbagai livehouse, 
klub, dan perusahaan periklanan. Desain semua iklan dari seluruh acara diserahkan kepada 
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para profesional, tetapi manajemen situs web jatuh ke pundak saya karena suatu alasan. 
Bagaimana saya harus mengatakan ini, saya benar-benar tidak bisa menghadapi ini seolah-
olah saya sedang mempersiapkan festival sekolah lagi. Karena gajiku sangat tinggi, aku juga 
tidak boleh ceroboh dalam melakukan sesuatu. 

Yondaime berkata: "Jika membiarkan desainer web melakukannya, mereka biasanya hanya 
akan mengisi situs web dengan berton-ton efek Flash yang glamor, menyebabkan server 
memikul beban berat. Aku benci itu, jadi aku menugaskanmu untuk itu." Meskipun itu adalah 
alasan yang dipaksakan, saya kurang lebih setuju dengannya. 

Begitu saja, dari kuil Kichijiyou dari barat hingga Ueno di timur, jangkauan pekerjaanku 
meliputi seluruh Tokyo. Hari-hari yang sibuk membuat saya merasa bahwa saya mungkin 
bisa mencari nafkah dari pekerjaan normal bahkan jika saya tidak menjadi NEET di masa 
depan. 

Pertama kali saya bertemu Renji-san adalah pada hari Jumat di tengah bulan Juli yang 
sangat sibuk itu. 

Saya tiba di Harajuku pada sore hari itu. Selama konser berkelanjutan yang diadakan pada 
akhir Agustus, acara yang paling menarik perhatian adalah konser Harajuku. Jadi, lebih 
banyak pekerjaan harus dilakukan pada tata letak di sana dan sejenisnya. Tempat tersebut 
terletak di ruang antara livehouse dan gedung konser di sebuah gedung di Jalan Meiji. Saya 
sebenarnya berencana untuk hanya melihat-lihat dan mengambil beberapa foto. 

Setelah memasuki pintu masuk yang menggunakan perak dan biru sebagai keynote, suara 
lincah riff gitar yang lincah langsung menembus kulit di sekujur tubuh saya. Panggung yang 
menyala seperti akuarium di malam hari, sementara tangan dan rambut penonton yang 
berulang kali melambai terlihat saat anggota band yang tampak angkuh mengenakan 
pakaian fashion Harajuku sedang bernyanyi di atas panggung dengan keras. 

Aku mendekati bar yang dikelilingi pilar cahaya putih dan meneriakkan pesanan jus 
tomatku. Ketika saya mengeluarkan kamera digital saya, seorang pekerja wanita muda 
menatap saya dengan tidak senang. 

"Dilarang mengambil foto di sini!" 

"Saya punya izin!" 

"Apa-? Apa katamu?" 

"Saya Fujishima yang menelepon kemarin! Bisakah Anda memanggil kepala di sini? 

"Saya beri tahu Anda bahwa mengambil foto di sini tidak diizinkan! Kami melarang itu!" 

"Tapi saya punya izin khusus!" 
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Karena pertunjukan yang keras, kami tidak dapat mendengar satu sama lain dengan jelas. 
Ketika kami berdua berusaha dengan sia-sia untuk berbicara, saya dengan jelas mendengar 
suara itu melalui hiruk-pikuk di rumah tinggal yang gelap. 

"Saya beri tahu ya bahwa ingatan saya tidak begitu baik, jadi maaf untuk itu. Bagaimana 
hubunganmu denganku lagi?" 

Aku segera berbalik. 

Sebagian rambutnya disorot seperti seberkas petir, dan dilengkapi dengan sosoknya yang 
tinggi, dia dapat terlihat jelas bahkan dalam kegelapan livehouse. Dengan nuansa 
berbentuk kacamata dan senyum percaya diri, dia adalah pria yang tampak tajam. Dia akan 
berusia sekitar dua puluh, saya kira? 

"Hmm, apakah saya berutang uang atau apa? Atau apakah saya melewatkan janji dengan 
Anda? 

"Berhentilah berpura-pura!" "Kami mengingatnya dengan cukup baik!" "Kamu 
mematahkan hidung seseorang, dan itu belum pulih sampai sekarang!" 

Suara pelecehan terdengar. Orang-orang yang mengelilingi pria itu dalam nuansa adalah 
sekelompok orang yang tampak kejam yang rambutnya terlalu banyak diputihkan dan 
wajah mereka penuh dengan tindikan. 

"Saya beri tahu Anda bahwa terakhir kali saya datang ke sini adalah lima tahun yang lalu! 
Anda tidak ingat siapa perdana menteri lima tahun lalu, bukan? Ngomong-ngomong, bisa 
bertemu di sini juga sudah takdir, jadi kenapa kita tidak memperbaiki hubungan kita? Aku 
akan mentraktirmu." 

Dia berbicara dalam bahasa gaul Kansai yang agak berkesan karena suatu alasan. Setelah 
itu, pria dalam nuansa mendekat setelah melewati kerumunan. Aku buru-buru memberi 
ruang untuknya. 

"Beri aku empat cangkir wiski dengan air." 

Pelayan di konter melayaninya begitu saja dengan ekspresi jengkel. 

"Oi, hentikan kepura-puraan itu!" "Untuk apa kamu lari!" "Keluar!" 

Trio merepotkan masih bertahan, mengejarnya melalui kerumunan. 

"Yah, kenapa kita tidak berteman saja setelah minum bir secangkir teh?" 

Apakah ada yang salah dengan otaknya? Apakah ini benar-benar waktu untuk mengatakan 
hal seperti ini? Agar saya tidak terlibat, saya memutuskan untuk mencari penanggung 
jawab sendiri, dan dengan demikian meninggalkan percakapan orang dengan bahasa gaul 
Kansai di bar yang hampir ditelan kegelapan. 
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Saat itu, kata 'Hirasaka' terlintas di telingaku. Aku memang mendengarnya. Saya berbalik 
dan melihat orang berkacamata dan preman bertindikan masih bertengkar di sisi lain 
kerumunan. Yang? 

Siapa di antara mereka yang mengatakannya? Apakah Hirasaka mengacu pada Hirasaka-
gumi? 

Karena saya sudah cukup lama mengenal Hirasaka-gumi, saya mengenali semua wajah 
para anggota. Dengan demikian, saya dapat dengan cepat memastikan bahwa keempatnya 
bukan anggota geng. Namun, karena jaringan kontak Yondaime sangat luas dan Harajuku 
juga merupakan wilayahnya, mereka mungkin adalah orang-orang yang terkait dengan 
geng tersebut. 

Uh oh. Bagaimana jika mereka benar-benar berhubungan? Jika orang-orang yang 
berhubungan dengan Hirasaka-gumi membuat masalah di tempat konser, semua usaha 
Yondaime akan sia-sia. 

Kali ini, saya dengan jelas mendengar kata 'Hirasaka' dari salah satu pria bertindikan, 
tetapi bagian terakhir dari percakapan mereka tersiram oleh penampilannya. Saya 
berusaha untuk mendorong kerumunan menjauh, berharap untuk lebih dekat ke konter. 

"Kamu keparat!" "Berhentilah bicara fasih---" 

Tepat ketika pria yang berbicara dalam bahasa gaul Kansai memegang secangkir bir di 
kedua tangan, dua pria bertindikan mencoba meraihnya saat itu juga. Suara seperti ledakan 
balon kertas dibuat bersamaan oleh kedua pria itu, dan mereka berjongkok kesakitan 
sambil memegang tangan kanan dengan tangan kiri. Jeritan bergema di sekitar, sementara 
sisi pria dengan bahasa gaul Kansai secara alami dikosongkan. Aku benar-benar tidak 
dapat mempercayai apa yang dilihat mataku--- menggunakan putaran samping yang tinggi 
dengan presisi yang luar biasa, pria itu menendang telapak tangan kedua pria yang 
bergegas mendekat, sementara hal yang lebih menakutkan adalah bahkan tidak ada 
setengah tetes bir di tangannya. tangan tertumpah. 

"Aduh. Kakiku bergerak dengan sendirinya. Apakah kamu baik-baik saja? Maafkan aku!" 

Pria dengan bahasa slang Kansai meletakkan kembali kacamatanya ke bar, dan berencana 
untuk jongkok oleh kedua pria itu. 

"I-Itu menyakitkan!" "Apakah jariku patah......" "K-Kau bajingan!" 

Preman yang tersisa mendorong teman-temannya, berencana memukul bahu pria itu 
dengan bahasa gaul Kansai. Saat itu, saya melihatnya. Pria slang Kansai itu bangkit sambil 
menurunkan kacamata hitamnya ke posisi leher ini. 

Itu adalah tatapan sedingin baja yang mengalami banyak kesulitan. 

Uh oh , itu adalah insting langsung saya. 
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Saya tidak benar-benar memikirkan rencana, tetapi kaki saya bergerak sendiri. Ketika 
pikiran seseorang jatuh ke dalam kebingungan pada saat dia terpojok, dia mungkin akan 
membuat penilaian yang paling tepat, sedangkan itulah yang terjadi padaku. Aku 
menuangkan jus tomat yang kupegang ke dada pria slang Kansai dari samping. 

"---Tidaaaaaaaaak?" Pria slang Kansai membuat pekikan aneh, sementara pria bertindikan 
melompat mundur ketakutan. Pada saat itu, saya bergegas ke tengah keduanya. 

"Ahhh, s-s- s-s- maaf, kamu baik-baik saja?" 

Saya perhatikan bahwa kecepatan bicara saya juga menjadi sangat cepat. 

"Kau basah? Kamu mungkin basah kuyup ya, maaf, aku akan memberimu kompensasi 
untuk ini, jadi tolong ikuti aku keluar, keluar!" 

"Wai...... Uwaa! Berhenti mendorongku!" 

Seperti pegulat sumo, dengan panik aku mendorong pria slang Kansai itu ke pintu masuk. 
"Bajingan! Tunggu sebentar!" Dinding manusia yang direformasi memblokir raungan 
marah pria yang ditindih. Ketika kami mendorong pintu yang tebal dan kedap suara itu, 
bahkan pria slang Kansai itu mulai berlari sambil tertawa juga. 

 

Ketika kami melarikan diri ke Apotek Matsumoto di Takeshita, kami akhirnya 
memperlambat langkah kami setelah berlari ke sebuah gang kecil. 

"Narumi? Jadi kamu memanggil Narumi? Apakah itu dihitung sebagai nama keluarga? Ah, 
jadi itu namamu. Saya Renji, seperti emas mencolok di timur waktu berikutnya[3] . Jadi itu 
sebabnya saya kembali ke Tokyo." 

Aku benar-benar tidak mengerti caranya menjelaskan, tapi aku masih tidak tega 
mengatakan itu pada Renji-san, yang sedang tertawa sendirian. 

"Tapi ngomong-ngomong, aku terselamatkan semua berkatmu, Narumi." 

"Yah...... aku tidak benar-benar menyelamatkanmu, Renji-san. Ini lebih seperti aku 
menyelamatkan mereka." 

Renji-san tiba-tiba membeku, mendorong kacamata hitamnya ke dahinya setelah itu. 
Sambil menyeka keringat di lenganku dengan jeans, aku bertanya: 

"Kamu mungkin berencana untuk memukul kepalanya, bukan?" 

"Bagaimana kamu tahu?" 
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"Biasanya, orang akan memindahkan bentuk kacamata ke dahi mereka jika mereka ingin 
memindahkannya, bukan? Mereka tidak akan menariknya ke posisi leher." 

Selain itu, saya mendengar mereka mengatakan sesuatu seperti mematahkan hidung orang 
lain. Saya akan sangat bermasalah jika seseorang terluka di sana. 

"Oh-! Oh--- Ohhhh!" 

Renji-san terus membelai kepalaku. Tolong jangan lakukan itu, itu memalukan. 

"Sepertinya aku agak menjijikkan." 

Sebenarnya, alasan sebenarnya mengapa aku ingin menghentikan pertempuran bukanlah 
karena pemikiran yang begitu mendetail, tapi karena niat membunuh dari tatapan Renji-
san. Meski melihat dia tertawa bahagia sekarang membuatku berpikir itu semua hanya 
imajinasiku..... 

"Sebenarnya, sangat mudah bagi saya untuk kehilangan kendali." Renji-san menjelaskan. 
"Jadi saya awalnya ingin hidup lebih berselera tinggi. Aku telah memutuskan dalam hatiku 
bahwa aku tidak akan kehilangan kendali lagi apapun yang terjadi, tapi alam bawah 
sadarku menyebabkan kaki dan kepalaku kehilangan kendali. Betapa menyedihkan!" Renji-
san mulai tertawa. Sungguh orang yang berbahaya. 

Setelah itu, saya menjelaskan kepadanya bahwa saya akan memberikan kompensasi 
kepadanya karena merusak kausnya--- "Sungguh! Kalau begitu ayo pergi sekarang juga! 
Sudah lama sejak aku pergi berbelanja." Pada akhirnya, dia benar-benar setuju dengan 
senang hati. Tidak, erm....... Meskipun saya tidak memiliki hak untuk mengatakannya dari 
sudut pandang pelaku, bukankah seharusnya orang biasanya menolak dengan sopan? 

Saya tidak pernah berpikir bahwa dia akan menyuruh saya untuk membelikannya tiga 
kemeja baru setelah mengunjungi lima atau enam butik untuk mencoba banyak pakaian. 

"Terima kasih! Berbelanja tanpa mempedulikan harga benar-benar terasa menyegarkan!" 

Renji-san berjalan keluar dari toko mengenakan kemeja oranye baru dan berkata padaku 
sambil tersenyum sambil menepuk punggungku. Saya dengan panik mengatakan bahwa 
pakaian yang lebih mahal 'sama sekali tidak cocok!', menasihatinya untuk tidak 
membelinya, tetapi dompet saya tetap tidak dapat diselamatkan. 

"Hal paling bahagia ketiga di dunia adalah membeli barang dengan uang orang lain." 

Saya pikir saya pernah mendengar kalimat seperti itu sebelumnya, jadi saya menghela 
nafas dan mengabaikannya. 

"Yang kedua makan dengan uang orang lain." 

"Aku tidak bertanya padamu tentang itu." 
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"Dan kemudian, yang pertama akan pergi ke Disneyland dengan uang orang lain." 

"Mengapa? Bagaimana Anda membuat kesimpulan seperti itu? 

"Saya kembali ke Tokyo dengan susah payah, saya benar-benar harus keluar dan 
bersenang-senang." 

"Ini sudah jam tujuh, menurutmu di mana Disneyland berada?" 

"Bukankah di California, AS?" 

"Lalu untuk apa kau menyebutkan kembali ke Tokyo dengan susah payah!" 

"Bagus sekali, kemitraan kita untuk melakukan tsukkomi meningkat." 

"Sebelum melakukan penelitian tentang kemitraan tsukkomi, bukankah seharusnya Anda 
lebih memperhatikan topik tersebut terlebih dahulu!" 

Sepenuhnya mengabaikan kemarahanku, Renji-san mengatakan sesuatu seperti 'Ayo kita 
minum. Perlakuanku.' Alih-alih. Karena cuaca sangat panas, sementara saya juga agak haus, 
saya memutuskan untuk menerima tawarannya. Saya harus mengatakan--- Pikirkan cara 
untuk mendapatkan kembali uang untuk membeli pakaiannya. Dan aku juga harus 
menanyakan tentang hubungannya dengan Hirasaka-gumi. 

Setelah mengembara cukup lama di Harajuku, akhirnya kami menemukan tempat duduk 
untuk dua orang di Dotoru Coffee yang ramai setelah bersusah payah. 

"Apakah Anda membutuhkan saya untuk mengirim baju kotor untuk dibersihkan?" 

Baju yang saya kotori menggunakan jus tomat ada di dalam tas di bawah meja. Karena 
pakaian putih diwarnai merah, sepertinya akan sulit menghilangkan noda dengan mencuci 
biasa. 

"Tidak apa-apa, kamu tidak perlu terlalu khawatir." 

"Saya benar-benar berharap Anda menunjukkan kebaikan itu kepada saya satu jam yang 
lalu." 

"Kamu tidak akan membelikan pakaian untukku jika aku melakukannya!" 

Itu benar! Aku tahu itu! 

"Aku akan mentraktirmu di toko ini sebagai gantinya. Pesanlah minuman atau makanan 
apa pun yang kamu suka." 

Memberitahu saya ini di Dotoru sedikit ...... Meski begitu, orang ini sepertinya bukan pelit. 
Mungkin dia tidak tahu bagaimana mengelola uang dengan benar? 
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"Sepertinya kamu berencana untuk mentraktir ketiganya yang mencari bir bermasalah 
juga, bukan? Apa yang kamu pikirkan?" 

"Bukankah itu kesempatan sekali seumur hidup? Aku berpikir untuk menghargai 
kesempatan kita bertemu." 

"Bukankah terlihat seperti mereka sedang mencari masalah tidak peduli bagaimana kau 
melihatnya? Tolong jangan hargai pertemuan seperti ini!" 

Saat itu, tatapan yang tersembunyi di balik kacamata hitam Renji-san tiba-tiba melembut. 

"Setiap pertemuan itu penting--- seseorang pernah mengatakan itu kepadaku." 

Sepertinya dia tiba-tiba kempis. Melihat refleksi miring saya sendiri pada nuansa Renji-san, 
saya dengan lembut memegang cangkir es kopi saya. 

"Yah, aku selalu kehilangan barang dengan cepat......" 

Renji-san menjelaskan dengan ekspresi yang sulit bagiku untuk membedakan apakah dia 
sedang tertawa atau kejang. 

"Meskipun sebagian besar adalah kesalahan saya--- memiliki ingatan yang sangat buruk 
dan tidak pandai mengelola uang. Bahkan tidak ada satu teman pun yang tersisa di Tokyo, 
jadi itulah mengapa saya merenungkan hal ini sekarang. Mau bagaimana lagi kalau 
persahabatan yang pernah kumiliki hancur, jika tidak, aku masih berharap kita masih bisa 
berteman saat bertemu." 

Bagaimana dia bisa berbicara tentang pemikiran yang begitu lembut menggunakan nada 
seperti dupa yang telah terbakar menjadi abu? 

"...... Tidak ada yang 'tidak bisa ditolong'." 

Kata-kata itu tanpa sengaja keluar dari mulutku. 

"Hmm?" 

Rasanya seperti Renji-san menatap langsung ke arahku, membuatku mengalihkan 
pandanganku ke permukaan kopi dingin. Mengapa saya mengatakan sesuatu seperti itu? 
Saya juga tidak mengerti. 

"Selama kita masih hidup...... Tidak ada yang bisa dihancurkan sepenuhnya." 

"...... Mungkin ada, untuk beberapa kali sekarang, aku sudah......" 

"Tidak." 

Selama kita masih hidup, bahkan ketika sesuatu terlihat berbeda, itu tetap..... 
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"Sungguh orang yang aneh. Mengapa kamu begitu tegas di depan seseorang yang baru saja 
kamu temui?" 

Itu benar. Bahkan aku juga merasakannya, membuatku merasa malu, dengan kalut 
mengaduk es kopiku dengan sedotan. Omong-omong, untuk alasan apa kita masuk ke 
Dotoru Coffee lagi? Betul, bukan untuk mencari tahu hubungan orang ini dengan Hirasaka-
gumi? Itu sebabnya--- 

Lalu, suara Renji-san tumpang tindih dengan pikiranku. 

"Jika demikian, mengapa Anda tidak membiarkan saya mencoba menjadi temannya, 
Narumi?" 

Aku mengangkat kepalaku, sementara Renji-san menunjukkan senyum nakal padaku. 

"Aku agak bajingan, jadi persahabatan itu mungkin hanya berlangsung sekitar satu bulan 
atau lebih." 

Tepat pada saat itu, saya melihat jejak kesepian di mata yang ditutupi oleh kacamata jenis 
kacamata, dan hanya bisa merespon dengan senyum lemah. 

Sejujurnya, meskipun aku mengatakan sesuatu seperti itu adalah kesempatan seumur 
hidup, aku sebenarnya adalah orang yang tidak berharga. Aku bisa melakukannya tidak 
peduli betapa kejamnya hal itu! Jika kamu masih bersikeras bahwa persahabatan tidak 
akan hancur, maka mari kita mencoba berteman." 

"Tidak, erm ......" 

Untuk mencari jawaban yang cocok, saya menyilangkan tangan dan menukarnya beberapa 
kali. 

"Kita seharusnya tidak 'mencoba' menjadi teman, bukan?" 

"Itu benar ......" Renji-san tersenyum kecut. "Salahku. Lupakanlah!" 

"Erm...... maksudku bukan itu. Maksudku, kita tidak boleh hanya mencoba, bukankah tidak 
apa-apa jika kita berteman saja?" 

Bukankah tidak apa-apa jika kita hanya bertukar nomor telepon secara normal di sini? 
Bukankah tidak apa-apa jika kita hanya berteman? Saat aku hendak mengungkapkan 
pikiranku, tatapan Renji-san bergeser ke atas, dan menatap pintu masuk di seberangku. 
Setelah itu, dia mengerutkan kening, menunjukkan ekspresi yang tampak tidak senang. 

Saat aku menoleh, pintu otomatis yang terbuat dari kaca sudah terbuka, sementara 
beberapa pemuda berkulit gelap terus bermunculan. Kedua pria di depan menunjuk ke 
arah kami, dan memberi perintah kepada orang-orang di belakang mereka. Mereka adalah 
pria bertindikan yang kami temui sebelumnya, dan mereka mungkin menemukan orang 
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untuk membantu, menyebabkan jumlah mereka bertambah. Pada saat saya menemukan 
ada sesuatu yang tidak beres, sebuah siluet sudah melewati sisi saya. Itu Renji-san. 

Aku tidak punya cukup waktu untuk menghentikannya kali ini. Renji-san hanya berkata 
dengan lemah: "Betapa menyebalkan.", sementara pria bertindikan itu sudah menarik baju 
Renji-san dari dadanya saat aku hendak berdiri dengan kikuk. Apa yang terjadi selanjutnya 
diblokir oleh punggung lebar Renji-san. 

Suara gedebuk berdering di toko, sementara pria bertindikan itu bersandar lemah pada 
Renji-san dan segera jatuh ke tanah setelah itu. Teriakan bergema di toko. 

"Bajingan, apa yang kamu coba lakukan ......!" 

Kali ini, aku bisa melihat dengan jelas Renji-san meninju wajah lawannya. Salah satu 
preman bergegas maju sambil meraung marah, tapi dia dipukuli oleh Renji-san, darah 
muncrat dari hidungnya. Hal yang lebih mencengangkan adalah Renji-san benar-benar 
punya waktu untuk mengatur ulang meja bengkok di sampingnya. 

Aku, yang lumpuh karena ketakutan, malah merasakan teror yang familiar. 

Gaya bertarung yang kuat sampai sejauh ini...... Apa aku pernah melihatnya sebelumnya di 
suatu tempat? 

Saat preman yang merintih di lantai hendak berdiri, Renji-san memusatkan perhatiannya 
ke luar. Beberapa siluet biru terlihat di luar pintu kaca. Polisi. 

"Uh oh!" 

Melangkahi preman yang roboh, Renji-san bergegas ke kerumunan yang melihat ke sini 
dari jauh, berlari ke pintu keluar menuju gang samping. Suara langkah kakinya diblokir 
oleh pintu yang tertutup, sementara keributan besar dimulai di toko saat itu. Ketika saya 
melihat polisi berseragam masuk, saya tanpa ragu memutuskan untuk melarikan diri juga. 
Ketika saya berjalan ke pintu masuk, kaki saya tersandung sesuatu. 

Ketika saya melihat lebih dekat, saya menyadari bahwa itu adalah kantong plastik di bawah 
meja. 

 

Setelah melarikan diri dari Dotoru, aku langsung menuju livehouse, dan tiba-tiba merasa 
bahwa aku benar-benar punya nyali, karena penampilanku mungkin akan diingat oleh 
preman bertindikan di sana. Tapi karena saya awalnya pergi ke sana untuk bekerja, saya 
belum mengambil foto, jadi saya tidak punya pilihan selain pergi ke sana sekali lagi. 

Penonton di sana tampak berubah, sementara band lain sudah tampil di atas panggung. 
Aku bersembunyi sendirian di sudut yang ramai penuh panas dengan punggung menempel 
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ke dinding, membiarkan diriku hanyut mengikuti aliran musik yang bergelombang, dengan 
lemah menekan rana kamera digital beberapa kali. 

Tatapanku jatuh ke tanah--- ke tas berisi pakaian Renji-san. Apa yang harus saya lakukan 
dengan ini? Saya belum meminta cara untuk menghubunginya, jadi saya tidak bisa 
mengembalikannya sama sekali. Walaupun demikian...... 

Setelah mengeluarkan baju itu dan membentangkannya, saya perhatikan bahwa hanya 
kerah dan lengannya yang berwarna hitam. Ada motif ala Jepang yang tercetak di bagian 
bahu, punggung, dan perut samping. Hitam dan ungu tersebar secara radial dengan cara 
yang tidak teratur, membentuk pola yang menakjubkan. Hmm? Ini tidak terlihat seperti 
kembang api, sementara saya memiliki kesan bahwa saya pernah melihat gambarnya 
sebelumnya. Setelah saya merenung sambil menggambar pola dengan jari saya, saya 
menyadari bahwa itu tidak dicetak, tetapi dijahit. Ini sangat mengejutkan. Saya tidak yakin 
berapa banyak benang yang dibutuhkan untuk menjahit gambar serumit ini, tapi mungkin 
harganya cukup mahal. 

Agar aku bisa mengembalikannya saat kita bertemu lagi, aku harus mengirimkannya untuk 
dibersihkan.......Tiba-tiba menyadari bahwa aku sebenarnya sedang memikirkan hal seperti 
itu membuatku sedikit terkejut. Saya masih berpikir untuk bertemu orang seperti itu? 
Betulkah? Aku tidak tahu. 

Dia benar-benar orang yang aneh. Tapi karena orang-orang yang tidak asing di antara 
teman-temanku adalah minoritas yang ekstrem, itu sangat menyedihkan. Namun, cara 
keanehan Renji-san sangat berbeda. Mnn, sebuah keanehan yang jauh sekaligus berbahaya. 
Rasanya seperti asam kuat dan alkali kuat yang diisi dalam botol kaca yang sama pada saat 
yang sama, hanya dipisahkan oleh selembar kertas tipis. Meskipun waktu saya bergaul 
dengannya singkat, saya masih merasa sangat tidak nyaman. 

Bagaimanapun, dia memang penghuni dunia kekerasan, seseorang yang sebaiknya tidak 
didekati. 

Meski begitu, ketika saya mengangkat kepala untuk melihat ke panggung sehingga saya 
akan memusatkan perhatian saya pada pertunjukan, saya tiba-tiba menyadari bahwa 
telinga saya tidak dapat menampung musik apa pun sebagai bahasa gaul Kansai yang 
dilebih-lebihkan, kacamata hitam yang menyembunyikan tatapan seperti binatang buas, 
dan senyum ramah yang tampak terus berputar-putar di pikiranku. 

Pada akhirnya, aku masih belum bisa menanyakan apakah dia punya hubungan dengan 
Hirasaka-gumi. Tetapi jika dia benar-benar berhubungan, saya merasa tidak peduli apakah 
saya menginginkannya atau tidak, kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. 

Pada saat itu, apakah saya dapat melanjutkan kata-kata saya yang belum terucap? 
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Meskipun itu adalah sesuatu yang saya temukan setelah sekian lama, sepertinya 
pertemuan kami bukan hanya kebetulan. Jadi, saya benar-benar bertemu Renji-san lagi 
setelah itu--- dan itu jauh lebih aneh dari yang saya bayangkan. 

* 

Libur musim panas resmi dimulai keesokan harinya, tapi keseharianku sepertinya tidak 
ada perubahan yang berarti, sedangkan satu-satunya yang berbeda adalah kenyataan 
bahwa waktuku tiba di Hanamaru Ramen dimajukan menjadi sekitar tengah hari. 

Meskipun saat itu musim panas, ada begitu banyak pelanggan sehingga mereka harus 
menunggu di luar. Memang benar rasa supnya meningkat cukup banyak, menyebabkan 
kegemparan yang cukup besar, tapi alasan utamanya adalah karena es krimnya. 

"Aku mau serbat jeruk." "Es krim peppermint cokelat." "Rasa vanilla untukku." 

"Ini adalah toko ramen!" Min-san meraung pada pelanggan biasanya sambil berdiri di 
belakang konter. "Pesan ramen dan aku akan memasukkan es krim sebagai pencuci mulut." 

"Kami juga mulai menjual mie Cina dingin!" 

Berkeringat deras, Ayaka menyajikan piring dan mencuci peralatan makan secara 
bergantian, senyum puas di wajahnya. Para ossan juga mulai tertawa, dan mulai memesan 
ramen. Keduanya bekerja sama dengan cukup baik, jauh dari cadangan NEET yang tidak 
berguna. Berhenti memanggilku cadangan NEET! Sambil melakukan tsukkomi pada diri 
saya sendiri, saya membuka pintu belakang dapur, segera masuk ke dapur beruap. 

"Apakah kamu sudah selesai mencuci pakaian?" 

Di koridor di ujung dapur, dinding boneka ditumpuk pada posisi yang tidak terlihat oleh 
pelanggan, sementara Alice bertanya dengan nada yang sedikit berduri di belakang 
dinding. 

"Ahh, mnn. Ini akan selesai setelah sekitar tiga puluh menit." 

"Kamu tidak mengintip atau menyentuh barang-barang di jaring cucian, kan?" 

"Aku memberitahumu bahwa aku tidak akan melakukan itu!" 

Sejak Alice jatuh ke dalam mesin cuci, dia mulai sering memikirkan hal-hal seperti ini. 
Karena tinggi badannya tidak memungkinkan dia untuk mengoperasikan mesin cuci, dia 
sekarang akan menjejalkan pakaian yang ingin dia cuci ke dalam jaring cucian, setelah itu 
membuangnya ke dalam mesin cuci, jadi itu cukup peningkatan. Di sisi lain, saya akan 
mengambil kesempatan untuk mengganti seprai dan membersihkan kamar, tetapi dia 
menggunakan 'Saya pasti tidak akan mengizinkan Anda untuk mencuci teman baik saya!' 
sebagai alasan, berlindung di toko ramen dengan pasukan bonekanya. 
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"Tapi apa yang akan kamu lakukan saat ingin menjemur pakaian?" Saya tiba-tiba 
memikirkan pertanyaan itu. 

"Saya akan mengeringkannya sendiri. Anda akan bersentuhan dengan pakaian saya jika 
saya menempatkan Anda sebagai penanggung jawab, bukan begitu? 

Ah, itu benar. Tetapi bahkan jika dia memasukkannya ke dalam pengering, mereka 
mungkin tidak akan kering jika dimasukkan ke dalam jaring. 

"Kalau begitu aku akan keluar lebih awal hari ini. Aku akan pergi ke suatu tempat yang 
cukup jauh hari ini." 

"Jadi, kamu juga mencoba menyelinap pergi lebih awal hari ini?" 

Memeluk boneka kelinci, Alice mendekat sambil berlutut, tatapannya sedikit curiga. 

"Mnn ...... Apakah ada yang salah?" Alice memeluk bonekanya erat-erat, melompat-lompat 
sambil berjongkok. Sungguh orang yang gesit. "Kamu adalah asistenku, bukan? Apakah 
Anda tidak memiliki tugas lain yang lebih penting? Menarik cincin Dr. Peppers untuk saya 
dan sejenisnya, misalnya. 

Itu sakit kepala. Atau haruskah saya langsung membuka semua kaleng di lemari es? Tidak, 
aku hanya bercanda." 

Dengan seluruh wajahnya memerah, Alice secara acak mengambil sebotol bir untuk 
dilemparkan kepadaku, tapi jatuh ke belakang karena beratnya. Aku buru-buru 
mengalihkan fokusku. 

"Erm...... Ayaka, bisakah kamu datang ke tempat Alice saat kamu bebas?" 

"Meminta bantuan Ayaka agar kamu bisa bermalas-malasan, membuat pikiranmu kacau! 
Bahkan fitoplasma lebih menentukan daripada kamu!" 

Alice menggedor papan lantai kayu di koridor. Bukankah seharusnya fitoplasma adalah 
nama bakteri parasit? Bukankah aku sering dibanding-bandingkan dengan berbagai hal. 

"E-Erm ...... Apakah itu aku?" 

"A-Haruskah itu kamu !? Ke ...... Siapa yang bilang begitu!" 

Dia sebenarnya sangat gelisah sehingga dinding boneka itu runtuh. Agar boneka-boneka itu 
tidak menggelinding ke dapur, aku menyelinap pergi melewati Alice sambil mengambilnya. 
Ada apa dengan dia...... 

"Baik, saya mengerti! Pergi ke mana pun Anda mau! Pada saat Anda kembali, saya akan 
belajar cara menarik steker di bak mandi, mengikat kantong plastik, dan melipat piyama 
saya sendiri! Anda tidak akan pernah memiliki pekerjaan yang harus dilakukan dalam 
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hidup Anda! Saya menyarankan Anda untuk bergegas dan mendengarkan ceramah tentang 
cara mengklaim asuransi pengangguran di Biro Tenaga Kerja!" 

Anda bahkan tidak tahu bagaimana melakukan ini? Dan kapan saya bergabung dengan Biro 
Tenaga Kerja? Meskipun aku memikirkan banyak hal untuk ditegur, karena Ayaka memberi 
isyarat kepadaku dengan tatapannya, aku hanya bisa diam dan berjalan kembali ke pintu 
belakang dapur. 

"Saya bisa membantu setelah prime time lewat tengah hari. Namun ...... Sepertinya itu pasti 
kamu, Fujishima-kun." 

Mengapa? Bukankah sama tidak peduli siapa yang menjemputnya Dr. Pepper? 

Saat aku hendak keluar dari dapur, aku dipanggil lagi oleh Min-san. 

"Di mana Anda akan bermain-main hari ini? Ueno? Ah, itu bagus. Saya ingin Anda pergi ke 
suatu tempat untuk saya di sepanjang jalan. 

"Di Ueno?" 

"Tidak, Kitasenjuu." 

Bagaimana itu di sepanjang jalan? Jarak dari Kitasenjuu ke Ueno sama sekali tidak 
'sepanjang jalan'! 

"Apakah Anda punya sesuatu untuk dikatakan? Itu semua karena kamu membuat 
celemeknya kotor dan compang-camping, jadi tidak akan ada gunanya jika kita tidak 
mendapatkan yang baru. Yang baru dibuat sepertinya sudah jadi, jadi bantu aku 
mengambilnya kembali." 

Saat aku berpikir untuk membalasnya karena memintaku pergi ke Kitasenjuu hanya untuk 
celemek, Min-san dengan paksa memasukkan catatan ke tanganku. Alamat, nomor telepon, 
dan nama 'Toko Kerajinan Wakagi' tertulis di sana. 

"Ini toko teman saya, dan saya memesannya secara khusus. Meskipun dia mengatakan 
bahwa dia akan mengirimkannya kepadaku, aku ingin mendapatkannya hari ini, jadi 
ambilkan untukku." 

Saya didorong keluar dari pintu belakang dapur, dan pintu di depan saya langsung dikunci. 

 

Toko Kerajinan Wakagi terletak di sebuah bangunan dua lantai yang kumuh di dekat 
Supermarket Marui di depan stasiun Kitasenjuu. Ketika saya mendengar kata 'Toko 
Kerajinan', saya pikir itu akan menjadi perpanjangan dari toko aksesoris fashion, tetapi 
ketika saya melihat lemari kayu besar setinggi langit-langit segera setelah saya masuk ke 
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toko, penuh dengan berbagai macam dari bahan pakaian linen dan rami di kedua sisi pintu 
masuk toko, saya merasa toko itu lebih seperti grosir. 

Kerumunan gadis berkumpul di sudut di mana pita dan benang sulaman, kurang lebih 
seperti yang saya harapkan. Ada cukup banyak orang di sana. Sepertinya orang-orang 
sepertiku tidak boleh muncul di tempat seperti ini, jadi aku mencoba masuk ke dalam toko 
sambil mengikuti tepi lemari kayu agar pelanggan tidak memperhatikanku. 

Di sisi lain konter, berdiri penjaga toko muda (mungkin) mengenakan celemek dengan logo 
toko dijahit di atasnya, seorang pria berpenampilan anggun dengan rambut pendek dan 
kacamata yang terlihat cocok untuknya. Ah, begitu. Penampilannya sepertinya akan 
populer di kalangan wanita. Pantas saja kerumunan gadis SMA terus melirik konter dari 
waktu ke waktu. Meskipun alasan untuk bisnis yang sedang booming mungkin bukan 
hanya itu --- aku mendekati konter sambil memikirkan itu, tiba-tiba aku melihat seorang 
pria berbicara dengan penjaga toko di konter, membuatku langsung membeku. 

"...... sudah kubilang sebelumnya, pola Cina terlalu bagus, tidak mungkin membuat 
tambalan bersulam seperti ini." 

"Bagaimana dengan menggunakan jenis laser? Toko kami juga memilikinya." 

"Bagaimana dengan jahitan Chidori? Aku tidak ingin menjalankan beberapa putaran lagi 
saat hampir habis---" 

Pria yang berbicara mengangkat kepalanya di tengah percakapannya. Ketika saya bertemu 
dengan tatapan seperti binatang, saya sudah lama lupa bahwa saya berada di toko 
kerajinan, dan hanya merasa bahwa saya akan dibunuh. 

"K ...... Yondaime?" 

"...... Anda....... Mengapa kamu di sini?" 
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Meskipun dia adalah pemimpin yakuza muda yang menjalani ratusan pertempuran, 
wajahnya sedikit hijau karena masalah yang tiba-tiba, dan hanya bisa mengucapkan kata-
kata itu. Di sisi lain, penjaga toko dengan rasa ingin tahu menatap Yondaime dan aku secara 
bergantian. 

"Erm, baiklah...... Err, eh? Yah, Min-san menyuruhku untuk datang." 

Tentu saja, Yondaime-lah yang pertama kali sadar. Setelah itu, dia mendekat sambil 
mengenakan tatapan ganas, sama sekali mengabaikan suara penjaga toko yang 
memanggilnya 'Hina?', menyeretku keluar dari pintu di belakang konter setelah meraih 
kerahku. 

"Tunggu-Yondaime, t-tunggu sebentar, ini menyakitkan." 

Ketika saya diseret ke ruang tangga yang gelap dan panas, saya akhirnya dilepaskan setelah 
terlempar ke dinding. 

"Apa yang kamu lakukan di sini! Bagaimana Anda tahu tentang toko ini?" 

"T-Tidak banyak. Aku memberitahumu bahwa Min-san memintaku untuk datang ke sini." 

"Ahhh...... Jadi itu Guru. Ledakan......" 

Yondaime menunjukkan ekspresi pahit seolah-olah dia menelan sebatang rokok. 

Meskipun di permukaan, orang ini memiliki sikap dingin seperti serigala penembak jitu 
yang berkeliaran di hutan beton (Bahkan saya sendiri tertawa ketika menulis ini), dia 
sebenarnya memiliki sisi lucu karena suka menjahit secara pribadi. Tidak hanya dia harus 
dengan panik menyembunyikan ini dari bawahannya, dia selalu diperlakukan sebagai 
bahan tertawaan oleh Alice dan yang lainnya. 

"Dengarkan baik-baik, jangan membicarakan toko ini kepada siapa pun." 

Yondaime memegang kerahku, sementara kata-kata yang dia ucapkan seperti pisau tajam 
menekan perutku. 

"...... Siapa lagi yang tahu?" 

"Hanya Min-san." 

Ini cukup memusingkan. Untuk beberapa alasan, semua orang tampaknya berpikir bahwa 
saya adalah orang yang bungkam, tetapi sebenarnya hanya saja saya tidak akan dengan 
sengaja berbicara tentang hal-hal yang menyangkut orang lain, tetapi pikiran saya sering 
terungkap ketika saya berbicara kepada diri saya sendiri ketika mendengarkan orang lain. 
percakapan. 

"Aku akan membunuhmu jika kamu berani membicarakan ini." 
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"A-Aku mengerti ......" 

"Cepat dan enyahlah saat kamu menyelesaikan pekerjaanmu!" 

"Hin, apa yang kamu lakukan? Ingatlah untuk tidak menimbulkan masalah bagi pelanggan. 
" 

Kami mendengar panggilan. Yondaime melepaskanku dan berbalik. Pintunya sedikit 
terbuka, sementara penjaga toko menjulurkan kepalanya dari celah. 

"Dan anak ini adalah......? Apakah saya mendengar Anda mengatakan sesuatu tentang Min-
san atau sesuatu? 

Penjaga toko tersenyum sambil berkata kepadaku. 

"Ngomong-ngomong, masuklah dulu ke toko, panas sekali di sini!" 

 

Meskipun sudah mengejutkan saya ketika penjaga toko memanggil Yondaime 'Hina', hal 
yang lebih mengejutkan adalah Yondaime benar-benar memanggilnya 'Yoshiki-san'. Ini 
pertama kalinya aku mendengar orang ini menggunakan sebutan kehormatan. 

"Saya benar-benar tidak dapat menemukan kancing yang cocok untuk boneka Alice, dan 
semua jahitannya berantakan sekarang, jadi saya harus merombak total. Itu sebabnya saya 
datang ke sini untuk meminta bantuan Yoshiki-san." 

Kami duduk bersama di ruang belakang konter dengan lutut bersentuhan, dan tidak bisa 
dilihat dari toko. Tambalan sulaman yang belum selesai pada lingkaran sulaman dan 
bantalan jarum yang diisi penuh dengan benang dan jarum warna-warni dipajang di meja 
kerja. 

"Meskipun jauh di sini, Hina masih sering mengunjungi tempat ini." Kata Yoshiki-san 
sambil tersenyum. Karena dia harus mengelola bisnis di tokonya, dia duduk di posisi di 
mana dia dapat melihat keseluruhan toko. 

"Banyak kain dan benang yang hanya bisa ditemukan di sini." 

Dengan sedikit ketidaksenangan, Yondaime memasukkan tangannya ke dalam saku celana 
jinsnya. 

Itu tidak benar. Kamu mungkin bisa menemukannya di pusat kota, di toko-toko seperti 
Yuzawaya dan sebagainya." 

"Tidak ada bedanya, beli di mana saja sama saja." 
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Saya berpikir sambil menatap keduanya: Hubungan seperti apa yang mereka berdua 
miliki? Tekstur kulit Yoshiki-san sangat bagus, jadi usianya tidak bisa dinilai sama sekali. 
Dari kesan yang diberikan ujung matanya, mungkin dia berusia akhir dua puluhan? 
Meskipun dia menawan, itu tidak terlihat palsu. Jika saya mengatakan bahwa penampilan 
Hiro-san seperti sampanye, penampilan Yoshiki-san mungkin adalah air mineral alami. 
Meski begitu, dia masih bisa membuat jantung orang lain berdebar ketika dia tersenyum. 

"Erm, Fujishima......kun? Itu saja?" 

"Eh? Ah iya. Panggil saja aku Narumi, semua orang memanggilku begitu." 

"Mengapa Hina memanggilmu anak Klub Berkebun? Hubungan seperti apa yang Anda 
miliki dengannya? 

"Ah--- Itu cerita yang panjang." 

"Kamu mungkin bukan dari geng, kan? Kamu terlihat seperti masih SMA bagiku." 

Aku mengangguk dengan marah. Yoshiki-san memberiku senyum hangat. 

"Hina tidak punya banyak teman dari dulu, hanya mereka yang berbuat onar dengannya 
dan anak buahnya yang konyol. Itu sebabnya teman seperti Narumi-kun sulit didapat." 

"Yoshiki-san, tolong hentikan itu. Saya tidak memiliki hubungan seperti itu dengan anak 
Klub Berkebun. " 

Yondaime menyangkal dengan sungguh-sungguh. 

"Bukan hubungan seperti itu? Yang mana yang kamu maksud?" 

"Orang ini adalah asisten Alice. Anda tahu, Alice, anak yang berspesialisasi dalam 
mengumpulkan informasi. Karena beberapa masalah sebelum ini, kami menjalani ritual 
sake begitu saja." 

"Ritual demi? Eh? Bukankah kamu mengatakan bahwa dia bukan dari geng tadi? Yoshiki-
san terlihat agak bingung. 

"...... Saudara-saudara tersumpah." 

"Bukankah itu berarti kalian berteman?" 

"Aku bilang bukan itu, kita bersumpah saudara!" 

"Maka hubunganmu lebih dekat dari teman." 

Melihat Yondaime berdiri sambil meraung seperti binatang buas, Yoshiki-san tidak bisa 
menahan tawa. Ketika Yondaime hendak berbicara kembali, panggilan seorang gadis 
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sekolah menengah datang dari sisi lain konter, menyebabkan Yoshiki-san segera berbalik. 
Saat itu, Yondaime memelototiku dengan tatapan seperti pisau yang baru diasah. 

"Jangan banyak bicara." 

"Tapi yang paling banyak bicara adalah kamu dan Yoshiki-san ......" 

Yoshiki-san berbalik segera setelah itu. Membantu pelanggannya dan mengobrol dengan 
kami sambil duduk di sana, dia seperti penjaga seorang sentou . 

"Gadis-gadis itu semua melihat ke arah Hina! Saya memberi tahu mereka bahwa Anda 
seperti adik laki-laki saya." 

"Kamu mengatakan omong kosong lagi!" 

"Tapi tidak banyak perbedaannya, kan?" Yoshiki-san mendorong bahu Yondaime dan 
tertawa lagi. Tatapan serigala menajam. 

"Y-Yah, bukankah itu berarti Yoshiki-san juga seperti kakakku?" 

Kata-kata yang saya ucapkan secara acak untuk meredakan suasana sebenarnya adalah 
kesalahan perhitungan yang sangat besar. Tidak hanya Yondaime, bahkan Yoshiki-san pun 
linglung. 

"S-S- S-S- Maaf! Saya terbawa suasana!" 

Aku buru-buru menarik kakiku, tetapi mereka diinjak dengan paksa oleh Yondaime. 

"Ahh, tidak, maksudku bukan itu. Hina, kamu harus berhenti menggunakan kekerasan. 
Serius, kamu adalah orang yang menggunakan kepalan tanganmu bersama dengan 
mulutmu sebelum ini......" 

"Saya hidup di dunia di mana pukulan dan tendangan diperlukan." 

"Narumi-kun, meskipun dia sangat sombong sekarang, ada saat dimana dia juga cukup 
kekanak-kanakan. Meskipun dia sangat menyukai boneka, keahliannya mengoperasikan 
mesin derek sangat buruk, dan dia bahkan menangis saat meminjam uang dari saya." 

"Saya tidak menangis! Hentikan itu!" 

"Dan juga, toleransinya terhadap alkohol sangat buruk sebelum ini---" 

Yoshiki-san berbicara tentang fakta mengejutkan tentang Hina-chan satu demi satu, 
sementara aku hanya bisa tersenyum sambil kebingungan, dan hanya bisa duduk tegak 
dengan lutut tertutup, menatap wajah keduanya secara bergantian. Hubungan seperti apa 
yang dimiliki keduanya? Apakah Yoshiki-san seorang senpai yang pernah bergabung 
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dengan Hirasaka-gumi? Tapi seingat saya, bukankah Yondaime adalah pemimpin pertama 
geng? 

"Hina, bisakah aku memberitahunya tentang hubungan kita yang sebenarnya?" 

"Berhenti main-main!" 

"Bukankah itu baik-baik saja ......" Meskipun Yoshiki-san tersenyum kecut, dia masih tanpa 
sengaja mengatakannya. "Biarkan aku memberitahumu, pacar masa lalu Hina sangat suka 
menjahit, dan juga pelanggan tetap toko kami." 

Jadi Yondaime punya pacar? Eh? Ah? O-Tentu saja, punya pacar tidaklah aneh, tapi aku 
benar-benar tidak bisa membayangkannya. Benar-benar mengabaikan ekspresi tidak 
senang dari 'Sudah berhenti!' di wajah Yondaime, Yoshiki-san melanjutkan penerbangan 
penuh. 

"Karena permintaan pacarnya, Hina sering datang ke toko. Setelah itu, Hina mulai tertarik 
setelah diajari oleh pacarnya. Sekarang, dia juga pelanggan tetap." 

Setelah menghela nafas panjang, Yondaime menyilangkan tangannya. 

"Bocah Klub Berkebun, aku akan menghajarmu sampai kau kehilangan ingatanmu setelah 
ini." 

Diberitahu berita yang sangat mengerikan membuat saya serius mempertimbangkan 
apakah saya harus segera meninggalkan pekerjaan yang diberikan kepada saya dan 
melarikan diri. Jika demikian, saya pasti akan dipukuli oleh Min-san juga. Bukan hanya 
ingatanku, aku mungkin kehilangan bahkan hidupku. 

"Ah, permintaan Min-san? Celemek, bukan? Selesai. Ya, ya, Anda datang ke sini untuk ini. 
HIna, bisakah kamu mengambilkannya untukku di belakang?" 

Sambil bergumam pada dirinya sendiri, Yondaime mengeluarkan celemek yang diisi 
dengan kantong plastik dari belakang toko. 

"Saya sedikit memodifikasi logo toko. Ngomong-ngomong, tolong beri tahu Min-san bahwa 
aku bisa meminta bayaran lebih sedikit jika dia ingin aku mengulang portiere juga." 

"...... Ah, jadi kamu yang merancang itu, Yoshiki-san?" 

"Itu benar." 

Meskipun ini adalah toko yang tampaknya biasa saja, produk mereka cukup enak. Saya 
sangat mengagumi desain tajam pada celemek hitam. 
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"Cepat dan enyahlah karena kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Bukankah 
seharusnya fokus utamamu ada di Ueno!" Dengan tatapan ganas, Yondaime memaksaku 
berdiri setelah menendang tulang keringku. 

Maserati hijau tua Yondaime diparkir di tempat parkir dekat gedung. Jika orang yang tidak 
tahu melihat boneka teddy bear dibungkus bahan tebal, mereka mungkin akan tertawa 
selama seminggu penuh. 

"Kamu mungkin tidak mengirimku ke Ueno...... Benarkah? Baik, baik, aku mengerti." 

"Saya tidak punya waktu untuk pergi ke Ueno!" 

Saat aku hendak berjalan menuju stasiun, telepon di saku Yondaime berdering. Setelah 
mengangkat telepon, wajah Yondaime mendung, sementara aku tidak bisa pergi seolah-
olah aku juga tidak melihat apa-apa. Apa yang terjadi? 

"Anak Klub Berkebun, perubahan rencana. Naik mobil!" 

Yondaime memasukkan ponselnya ke dalam sakunya, ekspresi tidak senang di wajahnya, 
dan segera duduk di kursi pengemudi. 

"Hah? Ehh?" 

"Naik saja mobilnya! Batalkan rencana livehouse untuk saat ini, saya akan meminta maaf 
kepada mereka setelah ini." 

"A-Apa yang terjadi?" 

Aku naik mobil, bertanya pada Yondaime sambil memasang sabuk pengaman mobil impor 
yang tidak kukenal. 

"Seseorang dalam geng menyebabkan masalah di Akasaka., di tempat konser akan 
diadakan bulan depan." 

 

Saya menghubungi Alice dan geng dan memberi mereka perintah menggantikan Yondaime. 

"Mnn, benar, Pole akan memberikanmu videonya nanti, jadi kamu bisa menganalisisnya 
sebentar? EH? Lyril? Boneka beruang itu? Ah ...... Mnn ...... Yah ...... " 

"Katakan padanya bahwa saya mendapatkan materi dan akan memperbaikinya besok! 
Kami tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan boneka sialan sekarang!" Yondaime 
meraung di kursi pengemudi. 
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'Benar-benar menyebut Lyrilku yang berharga sebagai 'boneka sialan'! Apakah ada 
perbedaan antara kepedulian terhadap geng Anda dan saya mengkhawatirkan teman baik 
saya!' 

Sepertinya aku merasa Alice sedang marah di sisi lain telepon. 

"Bahkan jika kamu mengatakan itu kepadaku, aku juga bermasalah ......" 

Keduanya membuat keributan dengan saya di antara mereka dan menutup telepon setelah 
itu. Saat itu, mobil baru saja akan melaju di Jalan Tol Shuuto. Kelambanan dari akselerasi 
membuat saya terdesak di kursi saat mobil lain dengan kecepatan 100 km/jam secara 
bertahap melesat ke belakang dalam pandangan saya. 

Aku melirik ke kursi pengemudi. Awalnya, wajah tanpa ekspresi Yondaime seperti kaca 
berkabut, tapi sudah berubah menjadi tatapan tajam serigala. Haruskah saya berbicara? 
Saya ragu-ragu untuk beberapa waktu. 

Livehouse besar di Akasaka awalnya adalah salah satu tempat utama dalam keseluruhan 
rencana kami. Konon puluhan pria berbaju hitam yang mengaku berasal dari Hirasaka-
gumi datang menerobos masuk, memaksa pemilik toko untuk membiarkan mereka melihat 
ruang tunggu pekerja, dan mereka justru menggunakan kekerasan saat para pekerja 
menolak masuk dengan alasan kurangnya izin. penunjukan sebagai alasannya. Para 
preman langsung kabur dari tempat kejadian setelah itu. Saya tidak tahu apakah harus 
mengatakan beruntung atau tidak beruntung, tetapi para pekerja belum menelepon polisi. 
Itu mungkin berkat nama buruk Hirasaka-gumi. Karena takut akan tindakan balas dendam, 
mereka memanggil pemimpin geng sebelum memanggil polisi. 

Pemikiran 'Bagaimana ini mungkin?' muncul di benak saya. Tidak peduli seberapa 
bodohnya anggota Hirasaka-gumi, tidak sampai sejauh mereka akan melakukan sesuatu 
yang sangat bodoh seperti mempermalukan pemimpin mereka pada saat yang kritis--- Aku 
harus mengatakan bahwa itu sama sekali tidak mungkin, karena orang-orang itu mungkin 
tidak melakukannya. tahu di mana tempatnya. 

"...... Rocky bilang dia sudah memanggil semua anggota ke kantor." 

Aku memberitahunya dengan cemas. 

"Bagian itu tidak penting." Yondaime menjawab dengan suara kaku. "Kita akan langsung ke 
Alice sekarang." 

Ke Alice? Aku menatap wajah Yondaime sekali lagi. 

Video preman dari kamera pengintai di tempat kejadian diambil oleh Hiro-san 
menggunakan kontaknya. Video tersebut saat ini sedang dianalisis oleh Alice. Siapa yang 
akan melakukan hal seperti itu? 
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Saat itu, saya akhirnya menyadari sesuatu. Jadi Yondaime tidak merasa itu dilakukan oleh 
bawahannya. Jika dia mencurigai salah satu dari dirinya sendiri, dia tidak perlu 
mengumpulkan videonya melalui Hiro-san, dan bisa menanyai semuanya satu per satu. 

Karena dia tidak mencurigai orang-orangnya--- Dia akan memberikan permintaan kepada 
detektif itu. 

Ketika saya sadar, Maserati sudah meninggalkan Jalan Tol Shuto. Menggunakan jalan pintas 
yang tidak macet, kami memasuki jalan-jalan kecil dengan pemandangan yang familiar. 
Matahari musim panas yang cemerlang baru saja terbenam, sementara bayang-bayang 
pendek memanjang dari bangunan jongkok di kedua sisi jalan. Ada gadis-gadis yang 
mengenakan pakaian yang memperlihatkan bahu dan paha mereka berkeliaran di butik, 
kedai kopi, dan galeri di jalan. Yondaime mengemudikan Maserati-nya dengan agak kasar, 
sementara orang-orang di sekitarnya memandangi kami dengan tatapan aneh, seolah-olah 
mereka melihat sebuah mobil yang membawa bom berdetak lewat. 

Setelah itu, Yondaime memarkir mobilnya di tempat parkir di depan gang. Berjalan 
menuruni mobil, rasanya seperti bau aspal yang panas bercampur dengan keringat di 
lengan kami, menempel di kulit kami. Kami berdua berlari menuju Hanamura Ramen di 
seberang kami. 

Kami berlari ke atas setelah menyapa Min-san sebentar, dan membuka pintu Agensi 
Detektif NEET. Ketika saya masuk ke ruangan yang sangat dingin, saya bahkan merasa 
linglung karena perbedaan suhu. 

"Apakah Anda benar-benar menemukan pengganti mata Lyril? Jika pancarannya yang 
dalam dan menawan tidak dapat dipulihkan, saya tidak akan menerimanya, jadi Anda 
sebaiknya membiarkan saya melihatnya sebelum memakainya. 

Duduk di tempat tidurnya, Alice berbalik dan bertanya. Sementara matanya menatap 
Yondaime, jari-jarinya yang menekan keyboard tidak memiliki tanda-tanda berhenti. 
Yondaime menghela nafas dan mengeluarkan sebuah tombol di dalam kantong plastik 
kecil, sementara detektif itu mengangguk puas dan berbalik untuk menatap monitor 
setelah meliriknya. 

"Apakah Anda sudah menyelesaikan analisis Anda?" 

Yondaime dengan cepat masuk ke kamar tidur, berlutut tepat di tepi tempat tidur, dan 
melihat ke salah satu monitor juga. Video yang diputar mungkin diambil dari kamera 
pengintai, karena video monokrom kasar ditampilkan di layar--- siluet pria berkaus hitam. 
Salah satunya menghadap ke kamera, dan logo putih terlihat jelas di dadanya. Seekor kupu-
kupu swallowtail dicetak di tengah busur, artinya itu adalah lambang Hirasaka-gumi. 
Karena videonya tidak bersuara, meskipun saya dapat melihat pria berbaju hitam 
menyerang para pekerja dan pejalan kaki, menjatuhkan mereka ke tanah, saya tidak 
merasakan adanya realisme dalam adegan tersebut. 
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T-shirt hitam yang dikenakan anggota Hirasaka-gumi tersebar di seprai. 

Itu memang hal yang sama. Yang berarti: 

"Meskipun kualitas videonya tidak begitu bagus, kami masih dapat melakukan overlay dan 
membandingkannya setelah analisis." 

Alice berbicara dengan nada lemah, sementara Yondaime mengangguk sebagai jawaban. 
Bahkan aku memperhatikan dua hal--- Setelah melirik kakak angkatku, kami berdua 
mengkonfirmasi kebenaran dengan diam. 

Lambangnya adalah yang asli. Itu memang seragam Hirasaka-gumi. Dan juga--- 

Orang-orang yang mengenakan pakaian itu sama sekali bukan anggota geng, semuanya 
adalah wajah-wajah asing. 

Saat itu, telepon berdering, sementara Yondaime mengeluarkan telepon di sakunya. 

"...... Mnn, kami melihat videonya. Tidak perlu, kamu tidak perlu mengumpulkan mereka, itu 
bukan masalah geng kita...... Aku tahu....... Jadi mereka menghilang? Bagaimana dengan 
kuncinya? ...... Oh, mnn, oke. Saya akan meminta Mayor untuk menyelidiki. Alice sedang 
mengambil tindakan sekarang, jadi kami pasti menggali orang-orang itu." 

Yondaime mengakhiri panggilan. Dari gerak-geriknya memegang ponselnya, aku akhirnya 
merasakan gejolak dan tanda-tanda kemarahan di hatinya. Sampai sekarang, Yondaime 
mungkin memiliki sedikit banyak keraguan pada bawahannya. Untuk menekan emosi itu, 
dia menjaga wajahnya tanpa emosi. Tapi sekarang---beban itu hilang. 

"Apakah itu ...... Rocky? Aku mendengar sedikit." 

Yondaime mengangguk sebagai jawaban. 

"Apakah kamu masih ingat gudang di lantai dua?" 

Lantai di bawah kantor Hirasaka-gumi. Saya melangkah ke tempat itu dua kali, dan kedua 
kali itu untuk upacara yang tidak berarti tetapi tak terlupakan. 

"Kaos cadangan yang kami simpan di sana hilang." 

Aku menelan setenang mungkin. Tidak salah lagi. Ini kejahatan terencana. Jelas, seseorang 
ingin menjebak Hirasaka-gumi. 

"Siapa lagi yang memegang kunci di sana?" 

Alice bertanya dengan membelakangi kami. 

"Hanya saya-" 
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Yondaime tiba-tiba berhenti saat dia berbicara. Kata-kata yang akan dia ucapkan tiba-tiba 
berubah ragu, ekspresi rumit di wajahnya. Apa ini? Apakah dia memikirkan sesuatu? 

"...... Yondaime? Apa-" 

"Tidak ada apa-apa!" 

Yondaime dengan paksa menggelengkan kepalanya sebagai jawaban, menutupi suaraku 
secara langsung. 

"Saya sedang berpikir untuk meminjam Mayor juga. Aku akan menyelidiki rute masuknya 
mereka. Benar-benar memandang rendah kita. Kami pasti akan menggalinya!" 

Meninggalkan Alice dan aku, Yondaime meninggalkan kantor detektif sendirian. Sejenak, 
hanya suara AC lama bercampur dengan suara mengetik yang mengelilingiku. 

Saat aku berbalik, Alice berhenti mengetik untuk berbalik juga. Tatapan kami bertemu, 
sementara Alice tampak agak malu, menundukkan kepalanya untuk melihat lututku. 

"Apakah kamu masih ...... Akan menerima pekerjaan yang diberikan Yondaime padamu?" 

"Ya kenapa?" 

"Ada kasus kekerasan, jadi saya punya firasat buruk tentang ini. Kesedihan yang tidak bisa 
kuhentikan...... Ini seperti aku bisa mendengar suara dari garis vertikal dan horizontal yang 
menenun jalinan dunia yang indah ini terkorosi, tercemar." 

Meskipun aku tidak bisa mendengar suara yang dia bicarakan, aku bisa melihat apa yang 
tersembunyi di mata Alice. Ketidakberdayaan warna kulit mayat. 

"Selain itu, dalam insiden ini, niat jahat yang diarahkan pada rekan kita kali ini dapat 
dirasakan dengan jelas." 

"...... Mnn." 

Itu benar. Semua insiden sebelumnya berakhir dengan tragedi atau akhir yang baik, tidak 
ada ruang bagi siapa pun untuk terlibat. Orang-orang yang berdiri di atas panggung 
hanyalah orang-orang yang tersesat dan badut. 

Namun berbeda dengan kejadian kali ini. 

Seseorang dengan sengaja merugikan orang lain. Memikirkannya saja membuatku 
merinding. 

"Meski begitu, kamu masih ingin---" 

Di tengah kata-katanya, Alice menoleh ke samping. 
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"Hmph! Percuma membicarakan hal ini kepada orang berwajah uang yang matanya hanya 
bisa tertuju pada gaji harian yang tinggi. Saya mengerti sekarang." 

"Tidak, saya tidak benar-benar melakukan ini demi uang." 

"Memang, melakukan pekerjaan serabutan di kantorku tidak akan menghasilkan uang 
untukmu, jadi tidak apa-apa tidak peduli seberapa banyak kamu mengabaikannya. Meski 
begitu, aku tetap tidak akan memberimu gaji tetap, karena aku juga memiliki kerendahan 
hati sebagai NEET." 

Tolong singkirkan kesopanan itu segera. Tapi kenapa dia menjadi sangat marah? Ini 
pertama kalinya aku melihat Alice seperti ini. Aku perlahan memanjat tempat tidur, 
berjalan ke bidang pandang Alice. 

"Erm......kupikir Alice juga sangat penting?" 

Wajah Alice memerah dalam sekejap seperti kaleidoskop yang memiliki kelopak bunga 
mawar. 

"...... A-A-A-Apa yang kau bicarakan!?" 

Alice melompat beberapa kali, mundur sambil mengayunkan rambut panjangnya." 

"A-, A-A-A-A-apa yang kau lakukan!? Tiba-tiba mengatakan hal aneh seperti ini!" 

"Alice, bukankah kamu yang mengatakan bahwa aku tidak bisa mengabaikanmu?" 

"Bukan itu maksudku!" 

Lalu apa artinya? Alice membangun tembok di antara kami menggunakan sejumlah besar 
boneka, berteriak berulang kali di belakangnya. 

Maksud saya adalah, Anda bahkan mengabaikan keselamatan Anda sendiri, jadi apakah 
Anda benar-benar berhak mengkhawatirkan orang lain! 

"Ahhh...... maafkan aku. Maaf karena selalu membuatmu khawatir." 

"Aku tidak pernah mengkhawatirkanmu seumur hidupku!" 

Dinding boneka runtuh begitu saja. 

"L-Dengarkan baik-baik! Hal yang saya khawatirkan adalah apakah investasi yang saya 
lakukan pada Anda dapat diperoleh kembali! Hutangmu saat ini dibayar menggunakan 
gajimu, apakah kamu tidak ingat!?" 

"Saya tidak lupa. Mnn, jangan khawatir." 
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Aku mengambil boneka kelinci dan lumba-lumba yang terguling ke lantai dari seprai dan 
meletakkannya di samping Alice. 

Saya seorang asisten detektif. Untuk tempat ini, dan untuk detektif kecil ini, aku harus 
menghabiskan seluruh darah di tubuhku. 

Alice memelototiku dengan tatapan seolah-olah dia akan menangis, dan segera berbalik 
menghadap keyboardnya lagi. Rambutnya yang hitam dan halus tergerai mengikuti 
gerakan kepalanya, dengan lembut menyentuh punggung tanganku. 

Setelah itu, sebuah jendela muncul di monitor, menandakan selesainya eksekusi perangkat 
lunak. Saat itu, printer diaktifkan secara diam-diam, mencetak selebaran dengan foto-foto 
tersangka yang dicari secara berurutan. 

 

1. ↑ Dari pemahaman saya, ini seperti lagu crossfade, di mana banyak lagu 
digabungkan menjadi satu. 

2. ↑ Tempat di mana musik indie dapat dimainkan secara bebas. 

3. ↑ Dia menjelaskan bagaimana namanya ditulis. Kata 錬次(Renji) dibentuk dari 

kata 金（emas），東(timur），次(lain kali） 
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Volume 4 Chapter 2 

Bab 2 
Setelah melewati terminal bus besar yang penuh dengan orang dan panas terik musim 
panas, mendaki sedikit lereng yang memanjang ke arah stasiun TV dan berbelok ke kiri, 
gedung yang rusak di mana markas besar Hirasaka-gumi berada dapat dilihat. Kantor dan 
ruang belajar membentuk lantai tiga, sedangkan lantai dua akan menjadi sebagian aula, 
sebagian toko. 

Hari ini adalah hari setelah kejadian yang terjadi di Akasaka. Yondaime dan saya 
memutuskan untuk bertemu di depan pintu baja di lantai dua tempat saya biasanya 
menghindari. Meskipun saat itu baru sekitar pukul sepuluh pagi, sinar matahari bulan Juli 
yang terik memanggang semen yang jatuh sedemikian rupa hingga hampir meleleh, 
sementara pintu bajanya begitu panas hingga sebutir telur hampir bisa digoreng di atasnya. 

Namun, panasnya musim panas bukanlah satu-satunya alasan yang menyebabkan 
ketidaknyamanan. Setiap anggota Hirasaka-gumi berbaris di depan tangga secara teratur, 
memperlihatkan tubuh bagian atas mereka, sehingga tubuh berotot mereka terlihat jelas. 

"E-Erm ...... Kenapa kalian semua tidak memakai baju?" Apakah Anda mengadakan 
perayaan atau sesuatu? Tindakan Anda akan mengintensifkan efek rumah kaca, jadi 
bisakah Anda menghentikannya? 

"Ya pak! Adalah kesalahan kami bahwa kaus itu dicuri!" 

"Kami mengembalikan baju kami ke Sou-san! Kami terlalu malu untuk memakainya 
sebelum kami menangkap penjahatnya!" 

"Aniki, tolong lihat. Kami memakai tabir surya dalam bentuk lambang kami, jadi itu akan 
sama dengan saat kami memakai kaos setelah beberapa waktu!" 

Aku mengulurkan tanganku untuk menghalangi sinar matahari musim panas, mencoba 
untuk tidak membiarkan ekspresi kasihan muncul di wajahku setelah melirik matahari, 
dan berbalik untuk melihat Yondaime. Aku ingin tahu apa yang harus dia lakukan untuk 
mengumpulkan begitu banyak orang idiot. 

"Jika sesuatu terjadi padaku, aku akan mengandalkanmu untuk menangani para idiot ini. 
Membiarkan orang idiot melakukan apa yang mereka suka akan menyebabkan banyak 
masalah di masyarakat." 

"Tentu saja tidak! Aku yang akan bermasalah jika demikian!" 

Yondaime mendengus jijik setelah mendengar bantahanku. Namun, dia tiba-tiba menatap 
dadaku dengan ekspresi serius, mengulurkan tinjunya dan menyodorkannya padaku. 
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Seolah-olah sentuhan itu mencapai hatiku secara langsung, sementara aku tidak bisa 
menahan diri untuk tidak melihat kembali ke Yondaime. 

Ada apa dengan ini? Mungkinkah...... Dia serius tentang itu? 

Untungnya, orang ketiga yang setuju untuk bertemu di sini--- Mayor segera tiba. Topi 
kuning kecokelatan dengan lencana berbentuk bintang muncul di bawah tangga, mungkin 
seragam kamuflase Tentara Pembebasan Rakyat yang digunakan di gurun? Setelah itu, 
seorang pria yang bahkan lebih pendek dariku dengan kulit sehalus anak sekolah dasar 
muncul. Ransel militer hitam legam yang dibawanya sama sekali tidak cocok dengannya. 

"Apa ini? Memiliki latihan simulasi pertempuran di padang pasir di siang bolong? Selain itu, 
saya telah membawa cukup pisau militer untuk semua orang, jadi izinkan saya 
membagikannya. 

Mayor menyipitkan mata ke arah anggota geng yang tubuh bagian atasnya telanjang. 
Seperti yang diharapkan dari otaku militer tingkat profesional. 

"Sama sekali tidak. Saya harus memberi tahu Anda untuk tidak berkeliaran dengan pisau 
militer, karena hukum saat ini cukup ketat. 

"Santai. Agar saya dapat membuang bukti sebelum pihak berwenang menemukannya, saya 
telah memasang bom waktu di masing-masing belati." 

"Saya tidak bisa santai sama sekali! Orang berbahaya sepertimu seharusnya bersembunyi 
di laboratorium selamanya!" 

"Tapi aku di sini karena permintaan Souichirou." 

"Ah--- Uuu--- Itu benar." 

"Dia bilang itu pisau yang bisa meledak!" 

"Aku menginginkannya ......" "Di gurun mana kamu membutuhkan hal seperti itu?" 

"Idiot! Amati bagian luar dengan cermat, gurun Tokyo yang luas!" Klan telanjang, bisakah 
kamu diam? 

"Dengarkan baik-baik, kembali ke atas, dan juga, kenakan pakaian!" 

Perintah Yondaime segera menyebabkan antek-antek itu tutup mulut, dan dia menoleh ke 
Mayor, menunjuk ke pintu baja dengan dagunya setelah itu. 

Meskipun dia terlihat seperti anak kecil, mirip dengan Alice, keahlian khusus Jurusan 
Teknik Mesin menyebabkan bahkan profesor universitas merasa kasihan, karena 
keahliannya hanya digunakan dalam kegiatan kriminal seperti mengambil foto secara 
diam-diam tanpa izin, memata-matai, permainan bertahan hidup, dan masuk tanpa izin 
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secara ilegal. . Karena mereka adalah burung berbulu, itu akan menjadi alasan utama dia 
direkrut. Mayor berjongkok di depan lubang kunci, mengeluarkan apa yang tampak seperti 
kaca pembesar kecil. Dengan sisi yang bagus sebagai corong, dia memasukkannya ke dalam 
lubang kunci. 

Tidak lama setelah itu, Mayor berdiri saat wajahnya mendung. 

"Lihat juga jendelanya." 

Yondaime mengangguk sambil membuka pintu baja. Eh? Apa yang salah? Mengapa Anda 
tidak memberi tahu kami hasil penyelidikan? Aku masuk sambil berpikir dalam hati. 
Karena Alice sudah memintaku, aku harus ingat untuk mengambil beberapa foto 
kemungkinan rute masuk. 

Di dalamnya, ada ruangan kosong dengan papan lantai kayu. Selain beberapa tikar tatami 
yang ditumpuk di sudut ruangan, sebenarnya tidak ada apa-apa lagi. Di seberang kami ada 
pintu geser menuju gudang. Bau yang tampaknya seperti pestisida menyebar segera 
setelah pintu dibuka. Ada beberapa gulungan tikar tatami yang disandarkan di dinding, 
kotak kardus ditumpuk tinggi, dan bahkan beberapa helm pengaman yang digunakan di 
lokasi konstruksi digantung di pengait di dinding. Termasuk barang-barang di gudang, 
jeruji besi yang kokoh dipasang di semua jendela. 

Mayor menggelengkan kepalanya setelah memeriksa tiga jendela. 

"Souichirou, apakah T-shirt itu benar-benar ditempatkan di sini? Mungkinkah seseorang di 
geng mengambil mereka untuk ganti baju?" 

"Jika saya tidak mengatakannya, mereka bahkan tidak akan tahu jika ada lubang di baju 
mereka sendiri." 

"Lalu bagaimana dengan kuncinya?" 

"Aku menyimpannya di sisiku." 

"Kunci cadangan?" 

"Tidak ada yang hadir." 

"Bukankah tidak mungkin tidak ada?" 

"Aku memberitahumu bahwa tidak ada!" 

Saya benar-benar tidak tahu bagaimana menggambarkan ekspresi yang muncul di wajah 
Yondaime saat itu. Misalnya, seperti seseorang yang berusaha keras selama dua hari untuk 
membuat rakit bambu, dan baru menyadari bahwa laut sudah mengering---ekspresi seperti 
itu. 
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"Bagaimanapun, lubang kunci tidak memiliki tanda-tanda kerusakan." 

Mayor mengangkat bahu. Menurutnya, jejak kecil akan selalu tertinggal di lubang kunci jika 
ada yang mencoba membuka kunci secara paksa. 

"Tentu saja, ada kemungkinan untuk tidak meninggalkan jejak jika dia ahli dalam 
penyusupan ilegal seperti saya. Yang berarti......" 

Mayor tampak agak menang. 

"Orang yang melakukannya adalah aku atau Souichirou, salah satu dari keduanya." 

"Kamu bisa kembali sekarang. Aku akan melunasi pembayaran dengan Alice sekaligus, jadi 
kau bisa mendapatkannya darinya saat itu." 

"Awalnya saya ingin memberikan sedikit layanan deduksi. Aku benar-benar tidak tahan 
dengan peninggalan Jepang kuno sepertimu." 

"Aku akan meneleponmu jika aku membutuhkan bantuanmu lagi, jadi hentikan hari ini! 
Dan juga, sepertinya aku tidak bisa menghubungi Tetsu. Apa kau tahu di mana dia?" 

Menurut Tetsu-san, dia menumpang gratis ke Niigata untuk pacuan kuda musim panas. 

Yondaime membuat 'tut' dengan tidak sabar. Mirip dengan Hiro-san dan Mayor, Tetsu-
senpai adalah salah satu anggota Pasukan Detektif NEET juga. Keterampilan bertarungnya 
mungkin sama atau bahkan lebih dari Yondaime. Untuk kasus yang tidak biasa seperti ini, 
keahliannya dapat diandalkan, tetapi karena dia adalah seorang penjudi fanatik, setiap kali 
dia check-in di arena pacuan kuda, dia tidak akan kembali setidaknya selama dua hari. 

"Ngomong-ngomong, aku akan memberitahumu segera ketika aku berhubungan 
dengannya." 

Mayor berjalan keluar ruangan setelah mengatakan itu. Saat itu, teriakan datang dari sisi 
lain pintu baja yang tertutup. 

"Pelatihan dimulai! Absen!" 

"Diam! Berhenti berpura-pura menjadi instruktur, pipsqueak!" "Cepat dan berikan kami 
pisau!" 

Hal yang berbeda dari Hiro-san dan Tetsu-senpai adalah Major sama sekali tidak dihormati 
oleh anggota Hirasaka-gumi. Aku punya perasaan kalau aku mendengar ledakan juga, tapi 
kupikir lebih baik menganggapnya sebagai imajinasiku. 

Aku menatap Yondaime sekali lagi. Tangannya masih menempel di sakunya, menatap 
gudang. 
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"T-shirtnya.... Menurutku desainnya tidak terlalu spesial, kamu mungkin bisa membelinya 
di mana saja." 

"Semuanya sudah dipesan. Bahkan ukuran dan posisi emblemnya sama, jadi tidak salah 
lagi." 

"Meski begitu ...... Itu tidak berarti itu tidak dapat ditiru ...... Benar?" 

Karena seragam Hirasaka-gumi agak terkenal di kota ini, itu mungkin telah difoto dan 
ditiru, atau jika seseorang menemukannya di tempat pembuangan sampah gedung ini, 
mereka akan dapat menirunya. 

"Saya tahu itu." 

Yondaime langsung menghentikan pembicaraan. 

Benarkah tidak ada orang lain yang memiliki kunci kamar --- Untuk beberapa alasan, saya 
tidak bisa menanyakan pertanyaan itu. 

Ketika kami berjalan keluar ruangan, siluet Mayor dan anggota kelompok otot sudah 
menghilang. Teriakan slogan 'Hira---! Saka---!' 'Bertarung!' 'Hira---! Saka!' 'Bertarung!' 
lambat laun menjadi jauh. Oi, mungkinkah mereka berlari keluar tanpa mengenakan baju? 
Mereka benar-benar akan ditangkap, Anda tahu? Meski begitu, Yondaime berjalan ke atas 
dengan bibir terkatup rapat. Karena saya merasa bahwa saya belum mendapatkan 
kejelasan, saya berencana untuk mengikuti dan menginjak anak tangga kedua ketika 
Yondaime berbalik. 

"Cepat dan tangani pekerjaan promosi Anda. Anda seharusnya tidak punya waktu untuk 
ikut campur dalam masalah seperti ini. 

"Tapi..... lagipula aku adalah asisten detektif, jadi penyelidikan tentang hal seperti ini 
seharusnya menjadi prioritasku yang sebenarnya." 

"Diam. Apakah Anda tidak menonton rekaman dari kamera pengintai? Batang korek api 
sepertimu akan dikirim ke rumah sakit jika kau terlibat." 

"Kamu tidak perlu khawatir---" 

"Tidak ada yang mengkhawatirkanmu. Karena Alice meminjamkanmu kepadaku, itu akan 
mempengaruhi kredibilitasku jika sesuatu terjadi..... Ada apa dengan wajah bodohmu itu!" 

"Tidak apa-apa, sungguh..... Aku hanya ingin tahu kenapa reaksimu persis sama dengan 
Alice." 

Tinju Yondaime melintas bahkan sebelum aku menyelesaikan kata-kataku. Sebelum saya 
merasakan sakit apapun, saya mengalami perasaan bahwa tubuh saya melayang dan 
dampak tubuh saya menabrak sesuatu, semua udara di tubuh saya keluar dari mulut saya, 
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dan saya menyadari bahwa saya terbang ke pagar dari tangga karena dampak pada 
akhirnya. Aku terbatuk berkali-kali, rasa asam lambung di mulutku. 

"Berhentilah bicara begitu banyak dan enyahlah ke Ueno! Saya melakukan banyak hal 
untuk meminta penanggung jawab untuk memperpanjang janji temu." 

Aku mengusap perutku sambil melihat Yondaime pergi. Ada apa dengan ini? 

Tapi sepertinya kata-kata 'Tidak mengkhawatirkanmu' itu benar. 

* 

'Kudengar kau akan pergi ke Ueno! Pergi ke kebun binatang untukku sepanjang jalan.' 

Ketika Alice memanggilku, aku kebetulan sedang melihat daun teratai yang subur 
mengambang di Kolam Shinobazu . Daun teratai memantulkan sinar matahari musim panas 
yang menyilaukan, hampir membuat orang tidak bisa membuka mata. 

"Erm...... Sebenarnya, aku sudah di Ueno. Mengapa kebun binatang?" 

'Untuk mengambil foto capybaras, tentu saja! Apakah Anda masih memegang kamera 
digital? Ingatlah untuk memotretnya dari dekat agar saya bisa merasakan sentuhan 
halusnya hanya dari foto. Anda juga bisa menepuknya di tempat saya.' 

"Saya lebih suka tidak. Saya beri tahu Anda bahwa saya sangat sibuk, harus pergi ke 
perusahaan periklanan dan livehouse hari ini." 

'Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan melupakan pekerjaanmu sebagai 
asisten detektif? Bahkan planaria mengingat jiwanya sendiri, tapi aku tidak pernah berpikir 
bahwa kamu lebih rendah bahkan dari spesies kelas rendah seperti ini.' 

Kenapa aku harus dimarahi seperti ini......? Meski begitu, setidaknya saya masih bisa belajar 
dari kesalahan saya, sehingga saya menelan keluhan saya 'Bagaimana ini pekerjaan asisten 
detektif?' ke dalam perutku. Selain itu, aku membuat suasana hati Alice menjadi buruk 
kemarin, jadi itu membuatku merasa lebih lega karena dia bisa memperlakukanku seperti 
biasa sekarang. 

'Janji Anda dengan perusahaan periklanan harus dilakukan pada pukul dua belas, sedangkan 
janji temu dengan livehouse harus dimulai pada pukul lima sore, bukan? Bukankah itu 
berarti Anda punya cukup waktu untuk mengunjungi kebun binatang?' 

"Eh? Anda mengatakan kepada saya untuk pergi ke sana di antara rapat, dan tidak setelah 
rapat berakhir? 

'Kamu benar-benar kurang akal sehat. Hewan-hewan ini akan memasuki kondisi tidur di 
malam hari, dan kebun binatang akan tutup pada hari itu.' 
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Aku tidak ingin NEET hikikomori dengan tubuh abnormal, tidur kurang dari satu jam 
sehari mengatakan itu padaku! 

"Poin utama saya adalah, mengapa saya harus mengambil foto capybaras? Bukankah 
mereka hanya hewan pengerat besar yang tampak mengantuk dengan bulu yang tampak 
berduri? Bagaimana itu bagus? Dan bukankah kita harus mengambil foto panda jika kita 
pergi ke Ueno?" 

Suara ejekan Alice setelah mendengar yang telah lama melampaui jangkauan yang dapat 
dijelaskan dengan kata-kata, oleh karena itu saya tidak berencana untuk merekamnya 
secara lengkap di sini. 

'Jika Anda tidak dapat memahami penampilan capybara yang menggemaskan, baiklah, 
tetapi Anda benar-benar berani menyebutkan panda! Jika Anda hanya bisa merasakan 
pesona kecil yang dimiliki oleh beruang hitam putih seperti itu, Anda sebaiknya 
menggunakan bambu sebagai persembahan selama Obon dan berdoa agar dia terlahir 
kembali! Panda di Ueno sudah lama mati.' 

"Eh? B-Benarkah?" 

Tapi bukankah sampai sekarang panda adalah maskot Ueno? 

'Itulah mengapa ini memiliki efek ajaib pada orang yang kekurangan informasi seperti Anda, 
karena seperti kata yang tersirat, panda hanyalah maskot untuk menarik pelanggan. 
Bagaimanapun, fokus saja pada capybara dan ingat untuk membeli bonekanya di sepanjang 
jalan.' 

Setelah itu, aku harus menjalani lebih dari sepuluh menit instruksi dengan detail yang teliti 
di telepon, seperti dari sudut mana aku harus merekamnya hingga berapa banyak foto yang 
harus kuambil, tapi Alice tetap menutup telepon sambil mendesah pada akhirnya. Uh oh, 
sudah hampir waktunya janji temu dengan desainer. 

 

Pada akhirnya, penampakan capybara yang menari terus muncul di benak saya selama 
pertemuan, dan konsentrasi saya cukup buruk sejak awal. Sebenarnya, sebagian karena 
bengkel perusahaan periklanan terlalu berantakan, boneka menumpuk di lemari dan meja, 
membuatku mengingat kata-kata Alice kemanapun aku melihat. Perancang yang 
bertanggung jawab adalah seorang nona muda bernama Mika-san. Dia mengecat 
rambutnya menjadi pirang, memakai bulu mata palsu yang panjang, memakai maskara 
tebal, mengecat semua kukunya, dan berbicara dengan nada seorang gadis sekolah 
menengah, semuanya tipe yang paling buruk dalam menghadapiku. Sulit bagiku untuk 
berbicara sambil menatap matanya. 

"Fujishima-san, kamu yang mendesain situs webnya? Ini brilian, benar-benar brilian! 
Sederhana, dan menjadi hit teratas di mesin pencari internet!" 
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Meskipun dia seharusnya lebih tua dariku, aku hampir terpukul oleh perasaan muda yang 
dia pancarkan. 

"Kenapa kamu tidak memperbaiki logo bandnya juga, Fujishima-san? Saya pikir konsep 
desain aslinya baik-baik saja, hanya saja tidak memberikan banyak kesan kepada orang-
orang." 

"Saya? Tidak, erm......" 

"Ini adalah logo yang dirancang oleh drummer band, tapi fokusnya sedikit..... Karena 
mereka adalah girl band, penekanan yang disengaja dari perasaan lucu kitsch dan pop 
tampaknya agak tidak cocok. Fujishima-san, pernahkah kamu mendengarkan lagu mereka 
sebelumnya? Bukankah mereka memberikan perasaan yang lebih tajam dan tegang?" 

Saya hanya merasa bahwa kata-katanya tampaknya masuk akal, jadi saya hanya 
mengangguk untuk saat ini. 

"Ah, tapi saya berharap Anda akan memelihara burung itu, karena seluruh desain 
didasarkan pada burung itu." 

Tunggu sebentar, tolong jangan bicara seperti saya pasti menerima permintaan! Sambil 
memikirkan itu, aku menatap kertas yang tersebar di meja resepsionis. Pada logo band 
yang dibentuk dari huruf Inggris, titik pada huruf 'i' diganti dengan gambar burung kecil. 
Desain seperti itu memang terbilang imut. 

Saat itu, saya tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya: 

"Bukankah seharusnya ada merchandise dari kaos yang dibuat? Mereka mungkin belum 
selesai, kan?" 

"Kami mungkin akan menangani ini bulan depan, karena hak atas barang dagangannya 
terlalu rumit!" 

"Begini, saya kenal teman yang kerja di toko jual baju bekas. Toko itu bernama 'Alan 
Garba[1] ', dan baru-baru ini menjadi sangat terkenal." 

Meskipun aku mengatakan bahwa dia adalah seorang teman, sebenarnya Alice dan aku 
sangat membantu pemilik toko selama kasus sebelum ini. Menjelaskan kasus itu akan 
memakan waktu lama, jadi izinkan saya menjelaskannya beberapa saat setelah ini. Saat 
mendengar nama tokonya, mata Mika-san tiba-tiba berbinar. 

"Ya saya tahu! Saya pergi ke sana beberapa kali. Saya mendengar bahwa itu dibuka kembali 
baru-baru ini, kan? 

"Jadi, bukankah itu akan mencapai efek promosi jika kita menambahkan logo band dan 
tanggal acara ke kaus itu dan menjualnya di mana-mana?" 
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Mika-san mulai menari dengan gembira. Agak mengkhawatirkan bagi saya melihat dia 
mengekspresikan emosinya yang kaya dengan begitu mudah. 

"Oke, mari kita lakukan itu! Ah, tapi...... Apa yang harus dilakukan? Tidak akan berhasil jika 
kita tidak mulai dari sekarang, bukan? Jika kami mendesainnya segera dan 
mengirimkannya ke pabrikan, itu akan menjadi ...... " 

"Saya juga tahu pabrikannya, meski orangnya berbeda." 

"Ehhh---!?" 

Mika-san mencondongkan tubuh ke depan sambil menopang tangannya di atas meja 
karena terkejut. Saya membuka situs web Toko Kerajinan Wakagi, toko Yoshiki-san, 
menggunakan buku catatan. Kisaran produk mereka sebenarnya terlalu luas untuk 'toko 
kerajinan', memiliki aksesoris asli buatan sendiri dan bahkan menerima pesanan dari klien. 
Halaman pengenalan produk mencantumkan contoh aksesori unik dalam gaya eksotis atau 
Jepang, tekstil, dan sulaman. 

"Itu luar biasa! Desainernya sangat bagus. Apa? Kamu kenal dia? Fujishima-san, sebenarnya 
kamu ini apa? Seorang siswa sekolah menengah biasa yang berkenalan dengan Sou-san 
sudah tidak terbayangkan, tetapi Anda sebenarnya memiliki kontak di mana-mana! 

...... Apa aku, ya? Saya ingin tahu itu juga. 

Namun, Mika-san sudah mengangkat teleponnya dan memutar nomor Toko Kerajinan 
Wakagi ketika saya hendak menjelaskan bahwa saya tidak tahu apakah Yoshiki-san akan 
menerima pesanan tersebut. 

"... .. Halo, saya ...... Alasan saya menelepon Anda adalah karena saya ingin Anda membantu 
mendesain beberapa pakaian. Dengan Hinamura Souichirou-san...... Benar, Fujishima-san 
mengenalkanmu padaku...... Ya, ya, benar, uwaaa, benarkah!? Ya, ya, itu bandnya, ya, ya......" 

Saya benar-benar ingin meniru kemampuannya untuk mengambil tindakan. Sambil 
memikirkan itu, aku mulai khawatir tentang rumitnya hak barang dagangan yang baru saja 
kita bicarakan. Apakah tidak apa-apa bagi kita untuk memutuskan hal-hal secara pribadi 
seperti ini? 

"Kalau begitu aku akan menelepon Fujishima-san!" 

Telepon dimasukkan ke tangan saya, dan saya menerimanya dengan terkejut dan 
ketakutan. 

"Erm ...... Fujishima berbicara. Fujishima Narumi." 

'Narumi-kun? Sudah lama ...... Tidak juga.' 
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Suara lembut Yoshiki-san yang sedikit serak bisa membuat orang rileks hanya dengan 
mendengarkannya. Meskipun aku tiba-tiba terpaksa mengangkat telepon, untungnya aku 
tidak mengatakan hal yang memalukan. 

"Maaf, ternyata seperti ini tiba-tiba ...... Yah, memintamu untuk menangani hal seperti itu 
meskipun kita baru bertemu sekali ......" 

'Tidak apa-apa, sungguh. Dengan senang hati saya menerima pekerjaan tentang pakaian. 
Mengenai desainnya, bukankah kita harus mengatur pertemuan untuk membahasnya?' 

"Itu benar. Tentu saja, lebih cepat lebih baik. Kapan akan lebih nyaman bagi Anda? 

'Kapan saja boleh, hanya saja saya mungkin membutuhkan Anda untuk mengunjungi toko. 
Sangat menyesal, karena saya tidak bisa pergi terlalu jauh.' 

Ah, itu benar. Dia tidak bisa begitu saja meninggalkan toko di sana. 

'Ini terkait dengan pekerjaan Hina, kan? Bisakah kamu membawanya juga? Ini adalah 
pertama kalinya saya melihatnya begitu pemalu, itu terlalu menarik.' 

Oh, jadi dia malu saat itu? Mereka mengatakan bahwa pemilik anjing dapat membedakan 
ekspresi anjing ketika dia membesarkannya untuk waktu yang lama, jadi mungkin serigala 
juga sama? 

"Erm..... Aku belum ingin mati, jadi lupakan saja untuk saat ini. Yondaime mungkin sedang 
sibuk sekarang juga." 

Tepat setelah saya mengatakan itu, tawa hangat datang dari sisi lain telepon. 

Aku mengembalikan gagang telepon ke Mika-san, dan dia menutup telepon setelah 
memastikan detail proyeknya. 

Saat berjalan keluar dari bengkel, wajah Mika-san menjadi murung, dan bertanya padaku 
dengan suara rendah: 

"Kemarin, saya mendengar seseorang mengatakan bahwa tim Sou-san terlibat dalam 
masalah aneh. Rupanya, itu ada hubungannya dengan kekerasan ...... " 

"Ahhh, baiklah...... Erm, kejadian itu......" 

Meski polisi tidak dipanggil, berita kejadian itu memang menyebar dengan cepat, 
membuatku sedikit tidak nyaman. Aku berdiri linglung di tempat asalku selama beberapa 
waktu, bergumam sendiri, dan berbicara lagi setelah itu: 

"Saya pikir itu tidak ada hubungannya dengan Yondaime dan Hirasaka-gumi. Tidak 
masalah." 
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Pada akhirnya, yang saya ucapkan adalah kata-kata penghiburan yang sopan. 

 

Menurut pendapat saya, tidak ada yang lebih menyedihkan daripada menuju kebun 
binatang di bawah terik matahari musim panas. 

Sejak saya mengantre di pintu masuk untuk membeli tiket, sudah cukup banyak keluarga 
bahagia memakai topi jerami yang lewat, sementara saya harus berusaha sebaik mungkin 
untuk menjelaskan sesuatu kepada oba-san di loket tiket: "Tolong beri saya tanda terima 
untuk 'NEET Detective Agency'. Nah...... N-E-E-T-Detektif-Agensi......" Aku merasa ingin mati. 

Karena diskusi kami di perusahaan periklanan memakan waktu lebih lama dari yang saya 
perkirakan, benar-benar tidak ada banyak waktu sampai janji dengan livehouse. Setelah 
mengatur alarm ponsel saya untuk berdering setelah satu jam, saya pertama-tama pergi ke 
pojok suvenir untuk membeli satu set boneka capybara yang tampak lesu yang ditumpuk 
bersama, meminta tanda terima untuk itu juga. Senyum kasir wanita itu menyakitkan 
bagiku. 

Aku tidak ingin perlahan-lahan mengagumi binatang di hari yang panas seperti ini, jadi aku 
segera berlari menuju tempat capybaras berada setelah memastikan lokasinya di papan 
nama. Sepanjang jalan, saya melewati berbagai pasangan dan anak-anak dengan kulit gelap 
karena matahari, samar-samar mendengar percakapan orang-orang yang tidak memiliki 
konten. Penguinnya sangat lucu...... Beruang kutub sangat lucu...... Sayang sekali tidak ada 
panda sekarang, tapi setidaknya panda yang lebih kecil itu lucu...... 

Di bagian dengan llama dan tapir, ada rumpun binatang yang bisa dipegang dengan tangan, 
sementara yang lebih kecil terlihat di sampingnya, mungkin keluarga capybara. Ekspresi 
capybaras tampak polos dan naif, selain llama dan tapir yang tinggal bersama mereka, 
mereka bahkan ditakuti oleh burung gagak yang beterbangan, dan hanya bisa berjalan 
sendirian. Aku buru-buru mengambil foto pemandangan dengan kamera digital multifungsi 
yang dipinjamkan Alice kepadaku, dan tiba-tiba merasa kameranya agak basah. Saya pikir 
itu karena keringat saya, tetapi saya baru menyadari setelah memalingkan muka bahwa itu 
adalah air mata saya. Aku merasa ingin menangis lebih karena itu. 

Saya berpikir sendiri, jadi capybaras hidup di dunia dengan sangat tangguh juga. Llama 
memakan rumput, tapir memakan mimpi, sementara capybaras hidup dengan memakan 
kesedihan orang-orang yang tidak menarik dan tidak penting seperti saya. Emosi yang 
membingungkan menyerang saya seperti menuangkan hujan. Jika saya terus berada di 
dekat pagar, saya pasti akan berdiri di sana, tidak bisa bergerak, jadi saya diam-diam 
mengemasi kamera, meninggalkan hewan-hewan itu. 

Ketika saya berjalan menuju pintu keluar, tiba-tiba saya memikirkan sesuatu. 
Perancangnya sepertinya memberitahuku bahwa burung di logo band itu disebut...... Ada 
apa lagi? Sariawan hitam? Mungkin bisa ditemukan di kebun binatang? Apakah foto aslinya 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me

http://en.wikipedia.org/wiki/Red_panda


akan membantu saat saya mendiskusikan hal ini dengan Yoshiki-san? Memikirkan itu, aku 
segera berjalan menuju papan navigasi taman lagi. 

Kandang jenis burung yang tingginya kira-kira empat tingkat itu dipenuhi ranting-ranting, 
sedangkan yang ada di dalamnya semuanya raptor. Saya bertanya kepada ojisan yang 
tampaknya adalah manajer di sana tentang masalah tersebut. 

"Seriawan? Sariawan hitam? Hmm--- Kami mungkin tidak memiliki ini. Ada bagian untuk 
burung umum di Jepang, jadi mungkin ada sariawan putih jika Anda mencarinya." 

Katanya sambil mengipasi wajahnya dengan topinya. 

" Sariawan hitam biasanya tidak diimpor ke Jepang, karena tidak terlalu langka di Eropa. 
Misalnya, sariawan hitam di Inggris akan seperti burung pipit di Jepang." 

Jadi hal-hal seperti itu? Mau bagaimana lagi, aku tidak punya pilihan lain selain memeriksa 
secara online. Hanya saja, foto barang-barang umum biasanya sulit ditemukan secara 
online. 

"Apakah sariawan hitam populer saat ini? Karena pertunjukan boneka atau semacamnya?" 

"Eh?" 

"Seorang pemuda bertanya kepada saya apakah ada sariawan hitam di sini sekarang juga. 
Ah, lihat, pemuda di sana." 

Saya melihat ke arah yang dia tunjuk dengan dagunya dan melihat seorang pria jangkung 
yang tangannya berada di pagar dekat kandang penguin. Memiliki garis pirang yang sangat 
berbeda di rambutnya, dan kemeja itu--- benar, itu adalah kemeja yang aku beli sebelum 
ini. 

"...... Renji...... san?" 

Ada jarak antara aku dan sangkar penguin, dan burung-burung di sana berkicau keras, tapi 
meski begitu, pria itu sepertinya mendengar panggilanku, berbalik menghadapku. Dengan 
sedikit usaha, saya melihat mata melebar yang disembunyikan oleh kacamata hitam 
berbentuk kacamata. Itu benar, itu memang Renji-san. 

"Whaddya tahu, kalau bukan Narumi---!?" 

Setelah mengatakan itu, Renji-san segera mendekat dengan langkah besar, memegang 
pundakku. 

"Ini bukan sekadar pertemuan tak terduga! Saya tidak pernah berpikir saya akan melihat 
Anda di kebun binatang! 

Saya juga. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? 
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"Kaos! T-shirt saya, apakah Anda mengambilnya, Narumi? Saya kembali ke Dotoru untuk 
mencoba, tetapi tidak menemukannya." 

"Ah, i-itu benar." Eh? Saya ingat bahwa saya mengambilnya kembali, tetapi di mana saya 
meletakkannya lagi? 

"Kemeja itu sangat penting bagi saya. Saya menangis selama tiga hari ketika saya pikir saya 
kehilangan itu, untungnya---! Terima kasih!" 

Renji-san memegang pundakku sambil menggoyangku dengan paksa sebagai rasa terima 
kasih, sementara oji-san pergi dengan senyum tipis yang mengatakan 'meskipun aku tidak 
yakin apa yang kamu lakukansepertinya kamu sedang sibuk dan melakukan yang terbaik' . 

"Serius, aku sangat mengkhawatirkanmu. Sebenarnya menyeretmu ke dalam perkelahian, 
tapi tidak tahu nomornya, sementara kamu memiliki tampilan yang sangat hambar yang 
mungkin tidak akan kusadari meskipun kamu melewatiku, mengeluarkan aura lemah 
seperti kamu akan menendang ember setelah tiga hari karena keracunan makanan ...... " 

"Bukan urusanmu!" Meskipun saya pikir seseorang akhirnya peduli pada saya, tetapi 
ternyata pada akhirnya seperti itu! 

Renji-san mengeluarkan pulpen dan menyalin nomor teleponku ke telapak tangannya. 
Sepertinya dia tidak punya ponsel. 

Namun, aku memiliki perasaan aneh tentang ini di hatiku--- bagaimana kita bisa bertemu 
lagi dalam waktu sesingkat itu di tempat yang sangat besar seperti Tokyo? Mungkinkah ini 
yang mereka maksud dengan dasi buruk yang bisa terbentuk hanya dalam waktu singkat? 
Saat aku berpikir tentang saat kami berpisah, kami berbicara tentang topik aneh seperti 
mencoba menjadi teman, menegaskan kembali jika itu akan hancur...... 

Tidak akan aneh bahkan jika hubungan kita menjadi buruk. 

Aku tidak bisa langsung bertanya tentang hal-hal yang tidak bisa kuselesaikan hari itu, dan 
berpikir apakah aku harus melanjutkan obrolan di tempat seperti ini......Pada akhirnya, 
kami masih berbicara tentang hal-hal sepele yang tidak berarti. 

"Erm...... Kapan aku harus mengembalikan T-shirt itu padamu? Dan apa yang kamu lakukan, 
Renji-san?" 

"Melihat pinguin, beruang kutub....... Dan binatang eksotis seperti siswa sekolah menengah 
yang kesepian yang sepertinya tidak ada kegiatan di sore hari." 

"Diam! Anda sama sekali tidak berhak mengatakan itu kepada saya! Aku bertanya tentang 
pekerjaanmu!" 

"Seperti yang bisa kamu lihat, aku NEET." 
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Itu benar. Aku yang bodoh karena menanyakan pertanyaan seperti ini. Aku bisa merasakan 
kehadiran yang mirip dengan Hiro-san dan Tetsu-senpai datang darinya, dan berpikir 
apakah itu benar. Namun, saya benar-benar tidak ingin membayangkan bahwa saya 
berubah menjadi pendeteksi NEET, dan itulah mengapa saya bertanya kepadanya tentang 
pekerjaannya sambil berharap dia memiliki pekerjaan yang layak. 

"Saya sebenarnya punya tugas lain untuk datang ke Ueno, tapi saya datang ke kebun 
binatang karena ini kesempatan yang langka. Karena saya baru tahu bahwa nama band 
yang saya perhatikan berarti sariawan hitam, saya datang ke sini untuk melihat jenis 
burung apa itu. Dan pada akhirnya tidak ada burung seperti itu di sini." 

Mau tak mau aku menatap Renji-san sekali lagi. 

Bukankah itu berarti...... Itu alasan yang sama denganku? Sepertinya tidak semua ini 
kebetulan. Jadi asal muasal nama band itu begitu tenar? Meskipun mereka hanyalah sebuah 
band indie, dan belum terlalu banyak diekspos di acara-acara publik..... 

"Dan mereka mengatakan bahwa tidak ada panda juga, mati, rupanya. Seekor panda yang 
lebih kecil sekarang benar-benar tinggal di kandang panda, membuat saya berpikir bahwa 
Rin Rin[2] menjadi coklat setelah bertambah tua dan bahkan terbelah menjadi dua!" 

Ya benar. 

"Tokyo juga banyak berubah." 

Melihat permukaan air tempat singa laut berada, ekspresi kesepian muncul di wajah Renji-
san. 

"...... Kamu juga berasal dari Tokyo, kan? Berapa lama kamu pergi ke Kansai?" 

Renji-san menatapku setelah mendorong kacamata hitamnya ke atas. Tanpa diduga, 
tatapannya adalah orang yang meneteskan air mata. 

"Apakah saya pernah memberi tahu Anda bahwa saya berasal dari Tokyo?" 

"Ah, tidak...... Bukankah begitu? Saya hanya merasa bahasa gaul Kansai Anda agak tidak 
wajar." 

Itu benar, saya akhirnya ingat. Kesan yang diberikan orang ini padaku tidak mirip dengan 
Tetsu-senpai maupun Hiro-san...... 

"Sepertinya kamu sengaja mengatakannya untuk meredakan suasana." 

Dia lebih mirip Yondaime. Jika Yondaime mencoba dari awal hingga akhir untuk membuat 
orang tertawa...... 

Dia mungkin akan menjadi seperti Renji-san. 
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Karena tatapan sejatinya yang tersembunyi di balik bayangan seperti serigala liar. 

"Saya juga pernah tinggal di Kansai, jadi saya mengetahuinya saat mendengarnya. Renji-
san, bahasa gaul Kansai Anda akan tercampur dengan bahasa Jepang standar jika Anda 
tidak berhati-hati, bukan begitu? Ini akan menjadi kebalikannya jika menjadi orang yang 
dibesarkan di Kansai. Mereka akan terdengar seperti sedang berbicara dalam bahasa 
Jepang standar, tetapi intonasi Kansai terkadang tergelincir ke dalamnya." 

Saya hanya memperhatikan bahwa nada saya agak merasa benar sendiri, dan tiba-tiba 
merasa bingung. 

"E-Erm ...... Jika bukan itu---" 

"Tidak salah saya berasal dari Tokyo. Saya masih tinggal di sini sampai empat atau lima 
tahun yang lalu. Meskipun kamu terlihat seperti capybara tolol, kamu sangat tajam dalam 
aspek yang aneh." 

Renji-san tertawa sambil menekan dadaku dengan tinjunya. Itu juga pertama kalinya aku 
melihat Renji-san tersenyum alami. 

"Meski begitu, sebenarnya aku juga tidak pergi ke Kansai. Hanya berkeliaran di sekitar 
distrik Chiba." 

Aku menggelengkan kepala, gelisah. Jika demikian, mengapa dia berbicara dalam bahasa 
gaul Kansai?" 

"Karena saya pinjam uang sana-sini, akhirnya jadi gelandangan. Chiba jauh lebih hangat." 

"Erm ...... Kenapa kamu tidak tinggal di rumah lamamu?" 

"Orang tuaku sudah lama pergi." 

Ah, begitu. Saya terus terang menerima kebenaran dan menyandarkan punggung saya ke 
pagar, sementara saya menatap gadis-gadis sekolah dasar yang berjalan keluar dari area 
tempat duduk sambil memegang es serut dengan gembira. 

Renji-san menatap wajahku dengan kepala dimiringkan. 

"...... Sungguh orang yang aneh. Apakah Anda tidak ingin bertanya lagi?" 

"Lebih banyak yang ingin ditanyakan?" 

"Biasanya, orang setidaknya akan mengatakan bahwa mereka menyesal menanyakan hal 
ini. Apakah itu karena suatu penyakit? Atau kecelakaan ...... Sesuatu seperti itu. 

"Tapi tidakkah Anda menemukan seseorang yang menanyakan pertanyaan seperti itu 
mengganggu Anda?" 
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Mata Renji-san berbinar, dan dia memunggungi penguin setelah memakai kacamata 
hitamnya. Beberapa anak berteriak kegirangan melewati kami, dan kemudian hanya 
matahari sore yang kabur dan melemah di musim panas dan bau samar kotoran hewan 
yang tersisa. 

Renji-san berbicara tiba-tiba: 

"Narumi, kamu juga pergi?" 

Aku menatap kakiku dengan kepala tertunduk. 

Dia bisa melihatnya? Dari percakapan singkat seperti itu? 

Mungkin dia benar-benar bisa melihatnya? Saya pikir mungkin saja kita pernah mengalami 
hal yang sama, menelan rasa tidak nyaman kita. Saya tiba-tiba merasa agak tidak nyaman. 
Mungkinkah aku berbicara terlalu blak-blakan, membuat Renji-san marah karena itu? 
'Apakah Anda tidak menemukan seseorang yang mengajukan pertanyaan seperti itu 
menjengkelkan?' Aku mungkin merasa tidak senang ketika ditanya pertanyaan seperti itu, 
karena itu agak egois. Ini seperti luka di mulut seseorang, dan akan terasa sakit tidak peduli 
apakah Anda menyentuhnya dengan lidah atau gigi Anda. 

"...... Ibuku sudah meninggal. Ayahku jarang kembali." 

"Sepertinya kamu tidak pandai menjaga dirimu sendiri, apa yang harus dilakukan?" 

Renji-san bertanya dengan senyum masam, memberiku sedikit banyak rasa lega. 

"Aku juga punya saudara perempuan. Dia jauh lebih kompeten dariku. Dan ayah masih 
memberi kami uang untuk pengeluaran sehari-hari." 

"Kamu pasti sedang dalam perjalanan untuk menjadi NEET." 

Bahkan orang yang saya temui untuk kedua kalinya merasakan itu? Aku benar-benar mulai 
mengkhawatirkan masa depanku. 

"Ayahmu ...... Apakah dia mencintaimu?" 

"...... Kenapa menanyakan ini tiba-tiba?" 

"Tidak ada alasan khusus. Ketika saya besar nanti, lelaki tua saya sudah kabur dengan 
wanita lain, jadi saya tidak mengerti. Saya ingin tahu bagaimana ayah memperlakukan 
anak-anak mereka." 

"Saya juga tidak yakin. Tapi pada dasarnya, mereka mungkin akan menyukainya. 

"Wah! Jawaban yang tidak terduga." 
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"Karena, kata orang, cinta orang tua adalah cinta tanpa pamrih tanpa meminta imbalan 
apapun." 

"Berhenti berbicara yang akan membuat orang merinding dengan nada penyiar berita." 

"Saya mendengar ini dari orang lain juga. Mereka mengatakan bahwa anak-anak 
berkumpul di ruangan tertentu di surga sebelum mereka dilahirkan, setiap orang 
mengalami hari-hari yang bahagia dan lembut, tetapi orang tua menarik kami dari sana 
tanpa izin dan melahirkan kami. Jika mereka tidak terlalu usil, kita tidak akan menderita 
sama sekali, dan tidak perlu menghadapi kematian." 

"Apa yang kamu bicarakan?" 

Benar, apa yang saya bicarakan? Bahkan saya ingin melakukan tsukkomi pada diri saya 
sendiri. Dalam cuaca cerah seperti itu, di bawah tatapan burung-burung dari tempat paling 
utara dan paling selatan di bumi, aku..... 

"Saya hanya menjelaskan mengapa orang tua memiliki kewajiban membesarkan anak." 

"Aku tidak secerdas itu, jadi jelaskan dengan cara yang lebih sederhana." 

"Yah..... Itu artinya, orang tua berutang kepada anak-anaknya sejak mereka melahirkan, jadi 
memberi mereka cinta tanpa syarat adalah hal yang wajar..... Sesuatu seperti itu." 

Renji-san menatapku dengan tatapan seolah dia sedang melihat jadwal dari sisi lain peron 
stasiun kereta api. 

"Narumi, kamu biasanya memikirkan hal-hal ini? Jika demikian, saya bisa mengerti 
mengapa pop Anda tidak mau pulang. 

"Memang, saya sering memikirkan hal-hal seperti ini ketika saya membolos sebelum ini. 
Untuk saat ini ...... Mungkin tidak." 

"Mengapa? Kamu jadi senang, jadi kamu tidak perlu terus bermain-main di sana?" 

Renji-san menusuk sisi perutku dengan sikunya sambil berbicara dengan nada bercanda. 
Meski begitu, bukankah seharusnya kebenarannya seperti itu? Saya bertemu banyak orang, 
membuat saya sedikit ...... Meskipun hanya sedikit, saya masih memiliki beberapa 
pertumbuhan. 

"Jadi kamu akan berpikir aku baik tidak peduli seberapa banyak aku bercanda? Seberapa 
dewasa kamu." 

"Tolong lebih rendah hati karena kamu mengerti itu!" 
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Renji-san mengangkat kepalanya untuk melihat terik matahari bulan Juli yang telah lama 
terbenam dan tertawa. Setelah itu, dia membeli dua gelas minuman di penjual dan berjalan 
kembali. 

"Aku akan mentraktirmu minum, dan kita genap." 

"Jadi aku sangat murahan di matamu?" 

"Narumi, aku khusus membeli yang besar untukmu." 

"Terima kasih banyak kalau begitu!" 

Aku merebut cangkir kertas dari tangan Renji-san. Saat aku menggigit sedotan, Renji-san 
tiba-tiba bertanya: 

"Narumi, apakah kamu juga tinggal di sekitar sini lima tahun yang lalu?" 

"...... Tidak. Ayah saya sering pindah ke pos lain. Meskipun saya tidak terlalu ingat lokasinya, 
mungkin bukan di Tokyo." 

"Jadi aku sama sekali tidak punya kesempatan untuk bertemu denganmu." 

"Bertemu ...... apa?" 

"Jika aku bertemu orang sepertimu saat itu, aku mungkin tidak akan meninggalkan 
Tokyo......" 

Renji-san bergumam. "...... Dan aku mungkin tidak akan kembali seperti ini juga." 

Sejujurnya, orang ini terlihat lebih rapuh saat memakai kacamata hitamnya. 

"Sebenarnya, saya tidak ingin kembali di awal. Lupakan saja...... Lagipula aku menemukan 
orang yang menarik. Saya hanya akan menghapusnya. 

Renji-san memegang cangkir kertasnya lagi, memperlihatkan giginya, tapi itu adalah 
senyuman kesepian. 

Apa alasan yang menyebabkan dia meninggalkan Tokyo, dan apa alasan yang 
menyebabkan dia kembali lagi? 

"...... Kamu benar-benar tidak punya teman di sini?" 

Meskipun saya tahu bahwa itu adalah pertanyaan yang kejam, saya masih harus 
menegaskannya kembali. 

"Ya. Yah, banyak teman cuaca cerah, tapi tidak ada teman sejati. Setiap dari mereka 
hanyalah NEET yang tidak punya uang, pengangguran, dan tidak bisa diandalkan." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Itu karena kamu terus mengatakan sesuatu seperti mencoba berteman." 

"Mungkin." 

Tawa Renji-san terdengar seperti ban depan sepeda berputar di udara. 

"...... Itu sebabnya aku memberitahumu bahwa kamu tidak perlu mencoba berteman. Erm 
...... Aku mungkin tidak bebas kapan saja karena pekerjaanku, tapi karena sekarang liburan 
musim panas, kamu bisa meneleponku jika kamu bebas. 

"Kamu akan membiarkan saya meminjam uang tunai?" 

"Tidak! Maksud saya, saya bisa menemani Anda jika Anda ingin berbelanja di mana saja! 

Renji-san dengan ringan menepuk pundakku dengan bibirnya sedikit melengkung. Saya 
pikir, mungkin itu senyum aslinya? 

"Duh. Aku masih harus mendapatkan kembali T-shirt saya. Dan jika aku kekurangan 
pasangan mahjong, aku akan memanggilmu meski sudah larut malam." 

"Aku akan lulus, itu akan sangat merepotkanku." 

"Bukan hanya mencoba berteman, bukan? Itu benar, kan?" 

Dia tiba-tiba menatapku dengan serius, membuatku menelan ludah sebelum mengangguk 
sebagai jawaban. 

Saya tiba-tiba berpikir, apakah dia pernah dikhianati sebelum ini? Jika tidak, dia mungkin 
seharusnya tidak terlalu curiga. Namun ...... Kenapa dia tidak seperti aku sebelum ini, 
terkurung di dunianya sendiri? Apakah karena dia adalah orang yang bahkan tidak bisa 
melakukan ini, sangat kesepian? 

"Lalu, Narumi ......" 

Renji-san menekan cangkir kertas putih yang diselimuti banyak butiran air di dekat 
wajahku. 

"...... Apa itu?" 

"Seperti ini. Narumi, tanganmu, seperti ini ...... silangkan ke sini." 

Dengan kosong aku mengikuti instruksi Renji-san, tangan kami memegang cangkir yang 
saling terkait. 

"Dan kemudian meminumnya." 

Saat kami berdua menyentuh sedotan dengan mulut, tangan kami membentuk cincin 
seperti rantai. 
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Aku tahu ritual ini---dan memang menjadi saudara angkat dengan seseorang juga. 

"Padahal kita tidak bisa lahir di tahun, bulan dan hari yang sama..... Sesuatu seperti itu. 
Seharusnya ada saksi, mediator dan sebagainya, tapi mari kita minta beruang kutub 
menjadi mediator kita. Hanya hewan yang tidak akan berbohong." 

Renji-san menghabiskan seluruh cangkir colanya setelah selesai. 

"Yah, dari lubuk hatiku--- aku tidak percaya pada hal seperti teman." 

Suara Renji-san menghilang di udara di antara kami bersama dengan gelembung di air 
berkarbonasi. 

"Jadi..... Itu sebabnya kita menjadi saudara angkat, ya?" 

"Jadi, kamu tahu itu?" 

Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Itu tadi ritual yang muncul di film 'Ben-Hun'---
walaupun sebenarnya bukan dari filmnya, tapi hanya cara untuk mengungkapkan 
persahabatan antar pria saat bersulang. Itu benar, artinya--- 

Saya tidak bisa mengatakan bahwa dia berhubungan dengan Yonadime. 

Namun...... 

"Saya tahu bahwa kehilangan teman sebagian besar adalah kesalahan saya." 

Renji-san berkata sambil meremas cangkir kertasnya. 

"Saya ragu-ragu, tanpa menahan diri, dan saya tidak berpikir sebelum saya berbicara juga. 
Sebelum ini, saya memiliki seorang teman baik di Tokyo, tetapi berpikir bahwa saya 
mungkin akan memutuskan semua hubungan dengannya karena masalah kecil, saya akan 
merasa sedih. Jadi, bagaimana saya harus mengatakan ini, itu sebabnya saya pikir lebih 
baik setidaknya meninggalkan formulir. 

Aku menatap cangkir keras yang berangsur-angsur menghangat sambil mengeluarkan 
gelembung gas. 

"Saya pikir tidak peduli berapa lama saya hidup, saya mungkin tidak akan bisa memiliki 
teman yang lebih penting daripada pria itu. Itu sebabnya saya pikir kita harus langsung 
menjadi saudara angkat." 

"Akhirnya---" Tenggorokanku tiba-tiba kering. "Apakah sesuatu ...... Terjadi?" 

"Ah ha ha! Pada akhirnya, seperti yang saya duga, kami bertengkar dan memutuskan 
semua koneksi. Setelah itu, kami hanya bisa mengucapkan selamat tinggal pada permainan 
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bodoh kesetiaan menjadi saudara angkat. Yah, nasib seperti ini mungkin ditakdirkan 
untukku." 

Mau tak mau aku merasakan dari lubuk hatiku bahwa untungnya Renji-san masih memakai 
kacamata hitamnya. Jika saya melihat keputusasaan menumpuk di matanya, saya mungkin 
akan lari dari tempat kejadian. 

"Untuk beberapa alasan, sekarang aku harus mengacaukan pria itu, kembali ke Tokyo 
khusus untuk ini. Ada apa dengan ini? Kenapa aku ...... Setiap kali ...... " 

Setiap kata yang diucapkan Renji-san jatuh di aspal yang terbakar, seolah-olah sedang 
terbakar. Dia menggelengkan kepalanya dan menelannya lagi. 

"Maaf sudah membuatmu memainkan game ini denganku. Terima kasih!" 

"...... Tidak, tidak perlu." 

"Mari kita perlakukan ini sebagai mimpi sebelum anggurnya mengering. Ya mungkin tidak 
ingin dekat denganku setelah ini, bukan begitu, Narumi?" 

"Tentu saja tidak!" 

D-Haruskah aku mengatakan sesuatu sekarang? Tapi apa yang harus dikatakan? Meskipun 
saya baru saja minum cola, mulut saya terasa kering. Ketika saya mencoba memikirkan 
sesuatu untuk dikatakan, telepon di saku saya mulai bergetar. Itu alarm saya. Uh oh, sudah 
hampir waktunya untuk janji temu saya. Apa yang harus saya lakukan? Masih banyak yang 
ingin kukatakan pada Renji-san. Apakah dia benar-benar berhubungan dengan Hirasaka-
gumi? Saya ingat pernah mendengar sesuatu tentang Hirasaka-gumi ketika pria 
bertindikan di livehouse di Harajuku mencari pertengkaran dengannya. Itu memang bukan 
hanya imajinasi saya. 

"Apakah kamu punya janji lain?" 

tanya Renji-san sambil melempar paper cup yang sudah diratakan tepat ke tempat sampah 
yang jaraknya beberapa meter. 

"Eh? Ah, tidak...... Ya, aku harus pergi ke livehouse sekarang, yah......" 

"Rumah tinggal?" 

Renji-san mendekat dengan sungguh-sungguh sekali lagi. Wajahku menjadi agak pucat, tapi 
aku masih menyebutkan nama livehouse, sementara alis Renji-san langsung terkunci pada 
saat itu. 

"Lebih baik jika kamu tidak pergi ke sana." 

"...... Eh?" 
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"Hanya saja, jangan. Kamu tidak bisa pergi ke sana hari ini." 

"K-Kenapa?" 

"Jangan." 

Seolah-olah kata-kata Renji-san menembus hatiku, dan perasaan aneh yang tak terlukiskan 
tetap ada di antara tulang rusukku bahkan setelah dia pergi. 

 

Setelah saya keluar dari kebun binatang dan berjalan di sepanjang jalan setapak di Kolam 
Shinobazu, saya terus memikirkan Renji-san. Meskipun dia mengatakan semua itu, aku 
tidak bisa pergi begitu saja, jadi aku tetap menuju livehouse. 

Saya merasakan sedikit ketidaknyamanan di hati saya. Meskipun ada beberapa cara yang 
baik untuk memastikan hubungan Renji-san dengan Hirasaka-gumi, sementara yang paling 
sederhana adalah menelepon Yondaime dan menanyakannya secara langsung, saya tidak 
bisa melakukannya. 

Jika saya mengabaikannya, dia hanya teman lama yang aneh yang saya kenal secara 
kebetulan di hari musim panas. 

Mengabaikan masalah saja tampaknya merupakan cara terbaik untuk menangani masalah 
ini. 

Jadi, aku membiarkan banyak pertanyaan yang seperti rumput laut terjerat berputar-putar 
di lidahku, tidak mampu meludahkan atau menelannya, dan langsung melangkah ke 
kerumunan di jalan Amerika Ueno, berjalan ke arah Okachimachi setelah melewati kereta 
api. 

Dan hanya karena itu, saya tidak memperhatikan bahwa ada sirene yang berbunyi. 

Sirene merah yang menusuk dengan tergesa-gesa melesat melewati bagian kanan 
penglihatanku. Itu adalah mobil pemadam kebakaran. Saya melihat asap hitam mengepul 
dari gedung yang saya tuju saat saya mengangkat kepala. Terkejut dengan pemandangan di 
hadapanku, aku segera mengeluarkan peta yang aku cetak sebelumnya dari sakuku dan 
menegaskannya kembali. 

Memang, itu adalah bangunan tempat livehouse berada. Aku mempercepat langkahku, 
tetapi orang-orang yang berkerumun dari toko terdekat untuk menonton menghalangi 
jalan kecil, menyebabkan aku tidak bisa bergerak. Saya mencoba untuk mendorong 
kerumunan, dan akhirnya tiba di depan gedung setelah usaha yang melelahkan. Kepulan 
asap tebal datang dari tangga menuju ruang bawah tanah, dan beberapa pria dan wanita 
muda terlihat memanjat keluar sambil terbatuk-batuk. 

"Tolong mundur sedikit! Kembali!" 
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"Hai! Ada kekurangan daya di dalam sekarang!" 

"Biarkan yang terluka lewat dulu!" 

Suara petugas pemadam kebakaran atau kru ambulans bisa terdengar, tetapi saya dengan 
cemas menatap papan nama di sisi pintu masuk gedung. Saya yakin bahwa lantai pertama 
basement adalah livehouse yang saya tuju, dan saya bergegas setelah melihat kerumunan 
orang yang tampaknya adalah karyawan yang mengenakan kemeja merah berkerah 
terbuka berjongkok di jalan aspal. 

"E-Erm ...... aku Fujishima yang menelepon kemarin, yang meminta pertemuan denganmu!" 

Seorang pria yang rambutnya diikat ekor kuda mengangkat kepalanya untuk menatapku 
dengan ekspresi kurus. 

"...... Pertemuan? Hei kamu, sudah jelas ini bukan waktunya untuk membicarakan hal 
seperti ini." 

"Apa yang terjadi di sini?" 

"Tuhan tahu." "Listrik tiba-tiba mati---" "Sepertinya seseorang di dapur menumpahkan 
sesuatu." 

"Seseorang merusak papan distribusi listrik!" Seorang pria yang tampaknya adalah seorang 
karyawan juga bergegas keluar dari kobaran api yang tebal, berteriak pada petugas 
pemadam kebakaran dengan wajah penuh air mata dan jelaga. Papan distribusi listrik 
rusak? Ada apa dengan ini? Apa yang sebenarnya terjadi? 

"Ini hanya api kecil, jadi tidak apa-apa!" "Api sudah padam sekarang." 

"Masih ada beberapa orang yang terjebak di dalam lift! Tolong selamatkan mereka dulu!" 

Banyak teriakan memilukan terjalin di udara, sementara suara Renji-san bergema di 
pikiranku--- 

'Jangan. Anda tidak bisa pergi ke sana hari ini.' 

Hal seperti ini--- Bagaimana mungkin? Mungkin ...... Dia mengacu pada masalah ini? 

Aku memeluk tas berisi boneka itu sambil berjongkok di pinggir jalan. Siluet dalam pakaian 
pemadam kebakaran berwarna perak terus melewati pandanganku, dan aku bahkan 
terkadang diinjak oleh mereka, tapi kata-kata Renji-san, senyum seperti serigala, senyum 
normal, dan rasa cola yang kami minum terus berputar-putar di pikiranku. Tidak hanya 
raungan petugas pemadam kebakaran, rasa sakit, dan suasana yang aneh, saya bahkan 
tidak bisa merasakan detak jantung saya sendiri. 
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Baru setelah suara pengereman darurat berbunyi dan panas dari pipa knalpot bertiup ke 
wajah saya, saya kembali sadar. Ketika saya mengangkat kepala, seluruh bidang 
penglihatan saya dipenuhi dengan warna biru yang indah. Saya mendapat kesan tentang ini 
--- itu adalah mobil yang sangat saya kenal. Setelah itu, pintu pengemudi terbuka, 
sementara sesosok tubuh berjaket krem dan celana jas melesat keluar. 

"Narumi-kun! Fiuh, untungnya kami menemukanmu begitu cepat!" 

"...... Hiro...... san?" 

Kenapa Hiro-san ada di sini? Saya belum pulih sepenuhnya. Setelah melihat sekeliling saya, 
saya menemukan bahwa saya berada di depan sebuah rolling door di pinggir jalan agak 
jauh dari gedung yang sedang terbakar. Berapa lama saya mengalami trans? Meski 
penonton di sekitar tempat kejadian sudah menghilang, pintu masuk gedung masih disegel 
dengan selotip, sementara polisi berseragam juga terlihat di tempat kejadian. 

"Apakah kamu terluka? Kamu baru saja di dalam, kan, Narumi-kun?" 

"T-Tidak. Ketika saya tiba, itu sudah---" 

Pintu belakang mobil terbuka sambil berguncang, mengejutkanku hingga kehabisan kata-
kata. Mengenakan piyama dan kaus kaki selutut, bahkan tanpa mengenakan sepatu, Alice 
mencoba menggunakan tangannya yang lemah untuk membuka pintu, bersiap untuk 
berjalan di jalan. 

"T-Tunggu sebentar!" 

Aku buru-buru melompat, berlari menuju mobil dan mendorong Alice masuk. 

"K-Kenapa kamu di sini, Alice?" 

"Kau benar-benar berani bertanya padaku 'kenapa'!?" 

Duduk di kursi mobil, Alice menatapku dengan mata berkaca-kaca sambil memegang 
tinjunya di dadaku. 

"Aku meneleponmu ketika aku melihat berita tentang kebakaran itu, tetapi kamu tidak 
hanya tidak menjawab telepon, sinyal GPS kamu benar-benar tidak bergerak di tempat 
kejadian, dan kamu masih berani bertanya mengapa !?" 

"Ahh......" Aku memasukkan tanganku ke dalam saku. Jadi ada panggilan--- tapi saya tidak 
menyadarinya bergetar sama sekali. 

"Orang sepertimu, orang sepertimu! Saya pikir Anda akan terbakar sampai garing, dan 
berpikir untuk memeriksa apakah otak Anda akan meleleh seperti mentega sehingga 
pikiran Anda akan lebih halus, tetapi Anda sebenarnya hanya memeluk lutut Anda, berlatih 
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bagaimana menjadi gelandangan di jalan. , itu benar-benar membuatku tidak bisa berkata 
apa-apa sehingga aku tidak tahu bagaimana memarahimu!!" 

Alice, yang seharusnya tidak bisa berkata apa-apa sampai dia tidak bisa berbicara, malah 
memberiku omelan cepat, meneteskan air mata sambil memarahi juga, membuat pikiranku 
tenggelam dalam kebingungan seolah-olah akan menyemburkan api, jadi Aku hanya bisa 
mendorong Alice kembali ke kursinya, sementara aku masuk ke dalam mobil dan mengunci 
mobilnya juga. Tidak baik jika orang melihat atau mendengar sesuatu tentang ini. Hiro-san 
juga kembali ke kursi pengemudi dan mengencangkan sabuk pengamannya. 

"Itu benar-benar memberi saya kejutan besar. Tiba-tiba memanggilku ke Ramen 
Hanamaru, dan Alice benar-benar berlari ke toko ramen dengan pakaian seperti itu." 

"Hiro! Bodoh! Jangan bicara sembarangan!" 

Alice memukul bagian belakang kursi pengemudi sambil meneteskan air mata, sementara 
aku hanya merasa agak tidak bisa dipercaya saat menatap detektif NEET yang wajahnya 
merah karena menangis. 

Padahal dia hanya seorang hikikomori serius yang akan merasa sesak napas saat keluar 
rumah. 

"E-Erm ...... aku minta maaf. Maaf sudah membuatmu mengkhawatirkanku." 

"Berapa kali kau ingin aku mengulanginya!? Masalah yang membuang-buang waktu seperti 
mengkhawatirkanmu sudah pasti tidak boleh ada dalam hidupku!" 

Alice berulang kali memukul pahaku. 

'I-Hal yang dikhawatirkan ...... Uuuuu ...... Apakah boneka capybara yang aku suruh kamu 
beli!" 

"Oke, baiklah......" 

Jika dia terus mengkhawatirkan asisten yang tidak kompeten sepertiku, itu tidak akan 
cukup tidak peduli berapa banyak hati yang dia miliki. Memikirkannya saja membuatku 
merasa menyesal. 

"Erm...... Boneka itu baik-baik saja. Saya ingat untuk membelinya, itu bagus dan bagus. 

Ketika Alice melihat benda berwarna kopi yang memiliki tiga lapis yang aku keluarkan dari 
kantong plastik, dia tiba-tiba menjadi marah, menjadi sangat marah. 

"Yang ini Tuan Capybara, bukan capybara, dasar bodoh! Meskipun saya sudah lama 
mengetahui bahwa Anda bahkan tidak dapat membedakan bulan purnama dan roti melon, 
saya tidak pernah berpikir bahwa ini benar-benar serius sejauh ini! 
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"Hah? Eh? Apa? Bukankah ini hanya kapibara?" 

"Mereka benar-benar berbeda! Ini hanyalah merchandise kartun yang dibuat 
menggunakan coretan orang yang tidak tahu capybaras! Yang saya inginkan adalah yang 
menyerupai yang asli dengan hidung persegi!" 

Alice sangat marah sehingga seluruh wajahnya memerah, dan dia berjingkrak di kursinya 
sementara aku benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Apa apaan? Bukankah mereka 
hampir sama? Hiro-san tersenyum kecut sambil berkata: "Aku akan segera mengemudi, 
jadi bantu Alice untuk mengencangkan sabuk pengamannya." Saat mobil tiba-tiba 
berakselerasi, tubuhku didorong kembali ke kursi. Saya hanya memperhatikan pada saat 
itu bahwa jantung saya berdebar cukup keras. 

"Abaikan Tuan Capybara untuk saat ini, cepat dan laporkan kepadaku apa yang terjadi di 
tempat kejadian. Apakah Anda tahu penyebab kebakaran? Apa itu dilakukan oleh orang 
yang mengaku dari Hirasaka-gumi?" 

"Ahh ......" 

Aku tersedak oleh suaraku sendiri. 

Itu benar. Ada kemungkinan seperti itu. Saya mendengar seseorang mengatakan bahwa 
papan distribusi listrik sengaja dirusak ...... 

Saat itu, bayangan yang mengeluarkan suara gesekan dan bau logam yang menusuk secara 
bertahap membentuk lapisan beton di benak saya. 

Renji-san pernah menyebutkan band yang saya dan Yondaime promosikan, dan membuat 
tanggapan yang aneh terhadap nama livehouse. Yang berarti--- 

Reuni kami di Ueno bukanlah suatu kebetulan. 

Sinar matahari yang terik, rasa cola yang tersisa di bibirku, dan kehangatan pergelangan 
tangan Renji-san saat tangan kami bersilang perlahan terbangun dari ingatanku, sementara 
aku mulai gemetar karena kedinginan. Saya pikir itu bukan hanya karena AC yang kuat di 
mobil. 

Aku benar-benar tidak ingin percaya ini. Tapi ...... Semua potongannya cocok. 

Telepon saya berdering---tepat di saku saya. 

"...... Halo?" 

'Kamu di Ueno, kan? Apakah Anda melihat api? Apakah kerusakannya serius?' 

Suara Yondaime di seberang telepon tiba-tiba terdengar tenang. 
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"Tidak, ketika aku sampai di tempat kejadian, itu sudah...... apinya kelihatannya tidak 
terlalu besar. Saya dengar ada gangguan listrik, dan papan distribusi listrik sepertinya juga 
rusak." 

aku menelan ludah. Aku juga harus memberitahunya tentang Renji-san, tapi bagaimana aku 
harus mengatakannya? Saya tidak punya bukti nyata, dan tidak ada yang benar-benar 
melihat siapa yang melakukannya juga. 

Bagaimanapun, saya harus memikirkan cara untuk mengatakannya. Ketika saya hendak 
berbicara, Yondaime memulai lebih dulu: 

'Apakah kamu melihatnya?' 

"...... Melihat apa?" 

'Saya bertanya apakah Anda melihat orang yang melarikan diri setelah merusak papan 
distribusi listrik!' 

"T-Tidak. Aku bahkan tidak tahu siapa yang merusaknya......" 

'Tidak apa-apa. Anda tidak perlu memikirkan hal ini lagi.' 

Suara Yondaime seperti gelembung kecil yang melayang ke permukaan dari dasar laut yang 
penuh minyak, dalam dan keruh. 

"...... Eh?" 

'Aku memberitahumu untuk hanya mengurus promosi! Aku mencium bau orang-orang yang 
mengambil kaus itu sekarang. Kamu dan Alice harus menghindari ini.' 

"Anda menangkap mereka? Siapa--- Siapa yang melakukannya?" 

Rambut yang diputihkan dan kacamata hitam berbentuk kacamata muncul di benak saya 
sekali lagi. 

'Bukan urusanmu!' 

"T-Tunggu sebentar, tolong tunggu!" 

Dia menutup telepon. Aku menatap kosong pada ponsel yang diam di telapak tanganku 
untuk beberapa saat, dan pandanganku kemudian mengembara ke dalam mobil yang 
penuh dengan AC. 

Aku hanya berhenti ketika aku bertemu tatapan Alice. 

Saya menutup telepon seolah-olah saya akan menghancurkannya. 
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"Orang yang melakukannya terakhir kali...... Dia mengatakan bahwa dia menemukannya. 
Yondaime menyuruh kami untuk tidak ikut campur lagi." 

Bagaimana dia bisa menemukannya? Hanya dua hari berlalu dari hari itu. 

"Poster buronan yang saya buat kemarin sudah menyebar ke seluruh Jalur Yamanote. 
Selain itu, mereka juga tergabung dalam organisasi. Hirasaka-gumi pasti akan menemukan 
mereka jika mereka menggunakan semua orangnya. Adapun Anda, apa yang ingin Anda 
lakukan? 

Apa yang harus dilakukan? Mungkin saya harus melakukan apa yang dikatakan Yondaime, 
mengabaikan tangisan dan sirene yang memilukan, melanjutkan pekerjaan promosi saya? 

Bagaimana saya bisa melakukan hal seperti ini? 

"Saya ingin berbicara langsung dengan Yondaime. Hiro-san, saya sangat menyesal, tetapi 
bisakah Anda membiarkan saya turun dari mobil di dekat stasiun sebelum kembali ke 
Hanamaru Ramen?" 

Hiro-san mengangguk sebagai jawaban sambil menatap kaca depan. 

"Aku akan mengirimmu langsung ke kantor mereka." 

"Yah ...... Tapi kamu harus bergegas dan mengirim Alice kembali." 

Detektif NEET yang memiliki 'fobia luar ruangan' yang serius tidak dapat keluar dari 
kantornya untuk waktu yang lama. Namun, Alice dengan erat memeluk boneka capybara 
miliknya sampai berubah bentuk, dengan lembut berkata dengan nada kaku di dekat leher 
Hiro-san: 

"Aku juga akan pergi." 

Aku dibawa kembali dan terus menatap Alice, tetapi pada akhirnya dijawab dengan tatapan 
tajam. 

"Bahkan jika kamu pergi ke sana sendirian, kamu akan segera dikejar oleh Yondaime. Kita 
harus menggunakan semua kecanggihan kita sehingga mereka akan menerima legitimasi 
untuk memberi tahu kita tentang pesan tersebut." 

"Sedang menelepon-" 

Narumi-kun, jika kamu pergi sendiri, Yondaime mungkin akan mengalahkanmu sampai 
mati. Dia mungkin khawatir kamu pergi ke sana sendirian." 

"Saya tidak khawatir! Hiro, tolong diam!" 
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Hiro-san tidak menjawabnya, tapi hanya berpura-pura tidak mendengar kata-katanya 
sambil menginjak pedal gas. 

 

"Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak ikut campur?" 

Yondaime duduk di belakang mejanya di kantor Hirasaka-gumi, wajahnya tampak tidak 
senang. Meskipun sudah musim panas, dia mengenakan mantel bersulam naga Cina, dan itu 
berarti dia sudah memasuki tahap persiapan perang. 

"Nee-san, Aniki, Ojiki, terima kasih atas kerja kerasmu!" "Terima kasih atas kerja kerasmu!" 

Anggota Hirasaka-gumi berbaris di kedua sisi ruangan, dan menyapa kami dengan suara 
rendah dengan kepala tertunduk saat Alice, Hiro-san dan aku masuk ke dalam. Meskipun 
itu sama setiap waktu, saya benar-benar berharap mereka tidak melakukan itu. Untunglah 
mereka setidaknya mengenakan pakaian hari ini. Karena mereka dilarang mengenakan 
seragam sebelum insiden berakhir, mereka semua mengenakan pakaian pribadi yang 
berbeda hari ini. 

"Mengapa Alice ada di sini? Di piyama juga." 

Dipisahkan oleh meja, Yondaime menatap marah pada tubuh kecil Alice. 

"Saya seorang detektif, dan saya menerima permintaan. Tidak ada yang lebih penting dari 
ini." 

Meskipun nada suaranya masih membenarkan diri sendiri, Alice memeluk boneka itu 
dengan tangan kirinya, mencengkeram lengan bajuku dengan tangan kanannya sambil 
gemetar tanpa henti di belakangku. Sepertinya dia berlama-lama di luar. 

"Siapa yang peduli dengan alasan sampahmu. Saya baru saja meminta Anda untuk 
menganalisis foto, bukankah masalah ini sudah lama diselesaikan? Kami menangkap 
gerutuan berkat Anda. Saya akan menyetorkan uangnya untuk Anda minggu depan, jadi 
cepatlah dan kembali ke lemari es Anda." 
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Tangan kecil Alice dengan erat memegang pergelangan tanganku. Tidak jelas karena 
kulitnya terlalu putih, tapi wajahnya sudah lama memucat. 

Mereka sudah menangkap gerutuan. Apakah itu berarti mereka menangkap salah satu 
orang yang membuat masalah atas nama Hirasaka-gumi begitu cepat? Sepertinya saya 
terlalu meremehkan mobilitas Yondaime. 

"Apakah itu berarti...... Permintaanmu telah berakhir?" 

"Ya. Satu-satunya hal yang tersisa adalah konflik di geng kita sendiri, dan kita akan 
menanganinya sendiri." 

Konflik internal? Apa artinya? 

"Tapi saya memiliki kewajiban untuk mengkonfirmasi apakah pesan yang saya berikan itu 
benar, mengkonfirmasikan jika hasilnya menghindari orang yang tidak bersalah dari 
celaka." 

"Itu sama sekali bukan alasan. Saya juga mengonfirmasi orang di video itu sendiri." 

"Itu akan menjadi penilaian saya untuk membuat." 

Yondaime terlihat sedikit tidak sabar. 

"Kami sudah melempar pria itu ke lemari besi lantai dua, dan telah memukulinya hingga 
Anda akan pingsan lebih dari sepuluh kali karena anemia. Anda tidak akan memintanya 
untuk bertemu dengan Anda seperti ini, bukan? 

"Itu sebabnya saya membawa asisten saya juga, kan? Penglihatan Narumi adalah satu-
satunya hal yang aku percayai." Hanya penglihatanku? Aku mengerti, tapi itu juga benar. 
"Saya menugaskan Narumi untuk menilai apakah orang dalam video itu cocok dengan 
orang aslinya." 

"Satu demi satu alasan bodoh ......" 

Yondaime memelototiku dengan ekspresi ganas seolah hendak menerkamku, sementara 
aku hanya bisa berbalik dan pura-pura tidak melihatnya. 

Pada akhirnya, Yondaime masih berdiri, memberi isyarat dengan dagunya agar aku 
mengikuti. Di sisi lain, Alice menjejalkan perekam IC ke tanganku sambil mengatakan 
sesuatu seperti 'Ngomong-ngomong, rekam kesaksian pria itu' . Apa "mengkonfirmasi jika 
mereka cocok' ? Alasan yang buruk. 

Meski begitu, aku ingin mengetahui kebenaran yang hampir terbentuk ...... Dan juga, alasan 
Yondaime menangani ini sebagai perselisihan internal, dan harus mengecualikan kita dari 
ini. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Hiro-san tetap menemani Alice, sementara Yondaime dan aku berjalan ke lantai dua 
bersama Pole dan Rocky. 

Pada saat kami membuka pintu baja, erangan rendah yang terdengar seolah-olah berasal 
dari tenggorokan yang paling dalam bisa terdengar. 

"Apakah dia mengeluarkan informasi baru?" 

Yondaime dengan cepat berjalan melewati papan lantai kayu, menanyai dua orang di dekat 
pintu gudang. 

"Dia mengatakan bahwa dia tidak tahu tentang tempat persembunyian mereka atau nomor 
teleponnya." 

Anggota geng di sebelah kiri mengangkat bahu. Pole melengkungkan tubuhnya yang 
tingginya lebih dari dua meter untuk memasuki gudang, sementara Yondaime mengikuti 
dari dekat. Aku tiba-tiba teringat pengedar narkoba yang ditangkap oleh Hirasaka-gumi 
saat insiden Angel Fix dan mau tidak mau menelan ludah. Aku menyalakan sumber daya 
perekam yang diberikan Alice kepadaku, dan suaranya akan dikirim ke kantor di lantai tiga 
secara nirkabel, dan akan direkam juga. 

Ada seorang pria diikat dengan kantong plastik hitam. Aku melangkah ke kamar sambil 
gemetaran, dan pria itu akhirnya mengangkat kepalanya. 

Meskipun tidak ada luka yang sangat terlihat, saya masih bisa melihat bahwa dia dipukuli 
dengan sangat parah. Sudut mata dan bibirnya berputar kesakitan, sementara air liurnya 
yang bercampur darah sudah lama mengering di mulutnya. Mungkin serangannya 
terkonsentrasi di perut karena dia tidak akan bisa berbicara jika mengenai wajahnya? Aku 
menutup mulutku, berdiri dengan tatapan kosong di pintu masuk gudang karena 
ketakutan. 

"...... Aku memberitahumu ...... aku benar-benar tidak tahu apa-apa ......" 

Pria itu terdengar seperti akan menangis. 

"Pihak lain menelepon saya secara aktif setiap saat, dan dia juga tidak memiliki telepon." 

"Apakah kamu belum pernah bertemu sebelumnya?" Pole bertanya dengan nada nakal. 
Berbaring mendatar di lantai, pria itu menjawab sambil gemetar: 

"Kami bertemu beberapa kali di sebuah toko...... A-Di Ikebukuro." 

"Sou-san, apa yang harus kita lakukan? Sepertinya kita tidak akan tahu apa-apa bahkan jika 
kita menggantungnya." 

Rocky bertanya di telinga Yondaime. 
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"Apakah kita perlu memasukkannya ke dalam tas dan melemparkannya ke atas bukit?" 

"T-Tolong jangan!" 

Pria yang diikat itu menggeliat seperti ulat, menyemburkan air liur ke mana-mana. 

"Sou-san, aku-aku dengar jika aku bertarung denganmu, kamu akan melepaskanku jika aku 
menang, kan? Hirasaka-san mengatakan itu, bukankah ada peraturan seperti itu? 
Silahkan!" 

Hirasaka--- kata itu memaksa masuk ke telingaku, berkembang biak dalam jumlah besar 
seperti bibit laba-laba. 

Yondaime menyipitkan matanya, mendekati pria itu selangkah demi selangkah. 

"...... Betulkah? Jadi pria itu bahkan tidak melupakan hal yang tidak berarti seperti itu?" 

Serigala itu menjawab dengan lembut, menatap lawannya yang ketakutan setengah mati. 

Saat aku hendak menyela, Yondaime berbalik dan berkata sambil memelototiku: 

"Bocah Klub Berkebun, keluarlah sebentar, kami sedang mengadakan penilaian. Ini sangat 
tidak berarti, jadi jangan biarkan Alice mendengar ini." 

Penilaian Hirasaka-gumi. 

Benar, Yondaime pernah bercerita padaku saat kami menjadi saudara angkat---tentang dua 
pria yang mendirikan geng. 

Sebagai pemimpin, mereka adalah Hinamura Souichirou yang masih memimpin kenakalan 
remaja, dan pria lainnya--- membuat banyak peraturan, meninggalkan namanya di papan 
nama geng, menghilang tanpa jejak setelah itu. 

Rocky tetap diam, mendorongku keluar dari kamar. Aku bahkan tidak punya energi untuk 
melawan. Saya melihat Pole melepaskan pria itu dan menyeretnya ke lantai kayu. Setelah 
itu, tubuh besar Rocky menghalangi pandanganku, dan aku didorong keluar menuju tangga. 
Sesaat sebelum pintu baja berat itu tertutup, aku mendengar suara yang dibuat oleh tinju 
Yondaime. 

Yondaime berjalan keluar setelah sekitar dua menit, melirik ke arahku sambil menyeka 
darah yang ternoda di jarinya. Setelah itu, dia bersandar di pagar tangga, dan menghela 
nafas panjang. Pole dan Rocky hanya berdiri di kedua sisi pintu baja itu. 

"Maaf karena tidak memberitahumu sebelum ini." 

Yondaime berbicara kepadaku dengan suara rendah. aku berkedip. 
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"...... Tentang apa?" 

"Orang yang mencuri kaus itu. Sebenarnya, aku tahu siapa dia sejak lama." 

Yondaime duduk di pagar dan mengulurkan tangannya ke sakunya, mengeluarkan kunci. 
'2F Storeroom' tertulis di labelnya. 

"Pria lain juga memiliki ini. Dialah yang melakukannya..... Hanya saja aku tidak pernah 
berpikir bahwa dia akan benar-benar menyimpannya sampai sekarang." 

Vena muncul di tangan kanan Yondaime. Labelnya langsung dirobek, dan kuncinya ditekuk 
oleh jari-jarinya. Dibandingkan dengan cengkeramannya yang mengerikan, ekspresi 
misterius di wajah Yondaime lebih menakutkan. 

"Sou-san, aku masih tidak percaya, apakah ada semacam kesalahpahaman---" 

Pole melangkah maju, tetapi dipelototi oleh tatapan ganas serigala. 

"Ini jelas bukan kesalahpahaman. Memiliki nama keluarga yang aneh seperti itu, 
bagaimana mungkin ada orang lain yang kembali ke Tokyo baru-baru ini hanya untuk 
mencari masalah dengan kita?" 

Yondaime berbalik setelah melempar kunci yang tidak dapat digunakan ke lantai, gambar 
naga yang naik dan turun menatapku sebagai penggantinya. 

"--- Renji yang melakukannya." 

 

1. ↑ Toko yang pertama kali muncul di cd drama pertama Kamisama no 
Memochou. 

2. ↑ Nama panda yang tinggal di Ueno. 
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Volume 4 Chapter 3 

Bab 3 
Saat itu, Hirasaka Renji baru berusia lima belas tahun, baru saja lulus SMP. Dia tidak 
melanjutkan sekolahnya di sekolah menengah, tetapi membentuk geng nakal remaja yang 
dikenal sebagai 'Shura-dou'. Sulit membayangkan nama itu dipikirkan oleh anak kota, dan 
konon diambil dari film yakuza yang dibintangi oleh Aikawa Shou.[1] . 

"Bagaimanapun, pria itu sangat kuat, karena dia adalah salah satu dari Empat Raja Langit." 

Salah satu orang paling berpengalaman di Hirasaka-gumi--- Pole mengatakan itu kepadaku. 

"Dia bahkan mungkin lebih menakutkan daripada Sou-san. Karena dia bertarung dengan 
senyuman." 

"Saya tidak terlalu paham dengan hal-hal yang terjadi selama periode waktu itu." Hiro-san 
menjawab di kursi pengemudi. 

Kami sedang dalam perjalanan kembali ke Hanamura Ramen dari Hirasaka-gumi. Karena 
dia terlalu tinggi, kepala Pole membentur bagian atas kursi wakil pengemudi. 

Di sisi lain, Alice dan aku duduk di belakang dengan dinding boneka di antara kami 
sementara kami berdua tetap diam. 

"Setidaknya Ojiki masih bersekolah." kata tiang. 

"Hanya untuk satu tahun. Dan aku bergabung dengan Tetsu tepat setelah itu...... Hirasaka-
gumi sudah didirikan saat itu." 

"Para berandalan di dekatnya pada awalnya sama sekali bukan anggota geng mana pun, 
karena mereka masih berpikir bahwa membentuk geng itu bodoh." 

Itu benar. Masih baik-baik saja jika itu adalah distrik Chiba dan Kanagawa awal, tetapi era 
seperti itu sudah berakhir. Membentuk geng biasanya membutuhkan musuh imajiner, 
tetapi orang dewasa bahkan tidak punya waktu untuk menjadi musuh anak-anak lagi. 

"Tapi Hirasaka-san terus mengatakan sesuatu seperti 'Ayo bantu yang lain', dan semua 
orang seperti, 'Apa yang kamu bicarakan?', tapi orang yang tidak mendengarkannya akan 
dipukuli habis-habisan." 

Pole sendiri bukan anggota Shura-dou, jadi dia cukup tidak senang dengan Hirasaka Renji 
yang menerobos wilayahnya, tapi sebenarnya dia hanya drop out yang mengeluh di sebuah 
toko serba ada. 
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Dan tepat pada saat itu, masalah bermasalah lainnya muncul dari Osaka. 

"Kudengar Sou-san tinggal bersama seorang wanita saat pertama kali datang ke Tokyo." 

"Ehhhhhhhhh!" Dan dia benar-benar tinggal bersama dengan seorang wanita? Kesan saya 
sebelumnya tentang dia benar-benar runtuh. Aku bertanya-tanya bagaimana pria itu di 
depan pacarnya. Atau mungkin dia masih mengunci alisnya terus-menerus? 

"Ah, aku sudah mendengar tentang itu sedikit ......" Hiro-san tiba-tiba menyela. "Dia 
bergantung pada wanita sebelum ini juga, dan dia adalah seorang wanita yang bekerja di 
pub atau semacamnya. Saat toko tempat pacarnya bekerja bentrok dengan tim Renji, 
Yondaime berlari ke sana..... Sesuatu seperti itu." 

"Ah, itu tidak benar. Saya mendengar bahwa mereka tidak berbenturan! Tiang dikoreksi di 
samping. "Aku juga mendengarnya dari Sou-san setelah itu. Dia berlari ke tempat Shura-
dou berkumpul dan membalas dendam setelah itu, memberi mereka pelajaran, 
menanyakan apakah mereka idiot, memimpin begitu banyak orang dan benar-benar berani 
membuat masalah di toko yang mendapat dukungan dari yakuza. " 

"Bukankah itu hanya bentrokan!" Hiro-san mau tidak mau melakukan tsukkomi padanya. 

"Tapi Hirasaka-san cukup pemaaf. Setelah itu, mereka berdua mulai bekerja sama, 
mengusir penjahat dari geng bernama Godouda atau semacamnya, mengambil alih toko itu 
sendiri." 

Bagaimana mungkin--- Jika saya tidak terlalu akrab dengan Yondaime, saya mungkin akan 
bereaksi seperti itu. Logikanya, bagaimana sekelompok anak berani mencari masalah 
dengan yakuza, merebut sebagian wilayah mereka pada akhirnya? 

"Saya mendengar bahwa Sou-san tampaknya memiliki hubungan dengan perantara rumah 
yang melakukan banyak bisnis cerdik. Aku tidak yakin karena aku tidak terlalu pintar, tapi 
sepertinya mereka mengotak-atik data tanah atau bangunan, dan pada akhirnya 
mengambil alih toko." 

Memang, trik seperti ini lagi. Aku sendiri tidak tahu bagaimana perasaannya, tapi dia 
benar-benar memiliki potensi untuk menjadi yakuza tipe cerdas. 

"Dan kemudian, dia membentuk geng dengan Hirasaka-san. Sejak Sou-san menjadi serius, 
wilayah kami meningkat pesat. Nama geng berubah setelah itu, dan kami juga menyewa 
kantor." 

"Itu benar, aku selalu penasaran dengan ini, tapi kenapa namanya Hirasaka?" Hiro-san 
bertanya. 

"Sou-san mengatakan sesuatu seperti perusahaan masih mempertahankan nama mereka 
setelah digabungkan ......" 
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Wow! Itu tampaknya menjadi alasan yang sangat dikomersialkan. Seperti yang diharapkan 
dari Yondaime. 

"Dan juga, aku mendengar bahwa Hirasaka-san mengatakan bahwa nama Hinamura juga 
baik-baik saja, tapi Sou-san membenci nama belakangnya sendiri." 

Konon keluarga Yondaime di Osaka adalah geng yakuza tua yang berbisnis di jalan, 
mungkin menggunakan nama Hinamura-gumi, Klan Hinamura atau sejenisnya? Jika 
demikian, tidak ingin menggunakan kata Hinamura cukup bisa dimengerti. 

"Namun, cangkir sake itu terisi setengah saat mereka menjalani ritual, jadi tidak ada yang 
berada di atas. Kami hadir saat mereka menjalani ritual juga, dan kami merasa bahwa kami 
mungkin tidak terkalahkan selama keduanya ada di sini. Plus, sepertinya Sou-san dan 
Hirasaka-san tidak hanya berbagi sake, mereka juga bertukar sesuatu yang penting." 

"...... Sesuatu yang penting?" Aku menggumamkan kata-kata itu lagi. 

"Mengenai apa itu, mereka berdua tidak akan memberi tahu kita sama sekali, jadi kita 
semua mengatakan bahwa itu adalah 'ritual sake super'. Semua ini adalah legenda, Anda 
hanya bisa mengatakan bahwa mereka adalah legenda." 

Sake lebih kental dari darah seseorang...... Dan sesuatu yang bahkan lebih kental dari itu 
yang mengikat mereka berdua. 

Aku mencoba mengingat kembali rasa cola yang tertinggal di bibirku, dan ritual sake yang 
sudah memudar. 

"Aku juga mendengar Renji mengatakan sesuatu tentang ini." 

Suara Hiro-san manis tapi mendung. 

Saya bertanya kepadanya hal penting apa itu, tetapi dia mengatakan bahwa itu adalah hal 
tak berbentuk yang tidak dapat dilihat orang dengan mudah. Dan pada akhirnya Tetsu 
berkata: 'Apakah kalian gay?', sementara Renji berkata sambil tertawa juga: 'Hubungan 
lebih dekat daripada menjadi 'gay.', membuat Yondaime sangat kesal, dan mereka 
bertengkar, menumpahkan ramen, menyebabkan semua orang dimarahi sampai mati oleh 
Min-san." 

Jadi pemandangan seperti itu pernah muncul di balik portiere...... Sebuah mimpi dari masa 
lalu. 

"Tapi ......" Pole merendahkan suaranya. "Keduanya sudah melakukan hal-hal sejauh ini, 
mengapa mereka ......?" 

Pada akhirnya, aku masih tidak bisa memberitahu Yondaime ini--- 
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Bertemu Renji-san di Ueno sebelum ini, dan fakta bahwa dia menyuruhku untuk tidak 
mendekati livehouse. 

Bahkan jika sudah pasti bahwa dia adalah teman masa lalu Yondaime, Hirasaka Renji...... 
Tidak, itu seharusnya karena sudah pasti, aku tidak bisa mengatakannya. 

Mengapa Renji-san--- Seseorang yang pernah menciptakan Hirasaka-gumi bersama dengan 
Yondaime, melakukan hal seperti itu? 

"Kalian di geng, apakah ada yang tahu alasan Hirasaka Renji meninggalkan Tokyo?" 

Alice membiarkan dagunya terkubur di Mr. Capybara dari tadi, tapi tiba-tiba bertanya, 
memecah kesunyian. Aku terkejut, dan menatap wajahnya dipisahkan oleh beruang moka. 

"...... Tidak. Nee-san, apakah kamu tahu tentang itu?" 

"Saya juga tidak tahu sekarang. Selain itu, Hirasaka Renji sudah meninggalkan Tokyo saat 
aku mengenal Yondaime. Tapi saya tahu jalannya---termasuk kuburan mana yang harus 
saya gali." 

"Sou-san akan langsung menghajar orang ketika dia mendengar nama Hirasaka-san, jadi 
tidak ada yang berani bertanya padanya...... Mungkin--- mereka sudah menjadi musuh 
ketika mereka berpisah lima tahun yang lalu?" 

"Aku juga tidak yakin tentang ini." 

Kata-kata Alice berhenti disana, dan hanya keheningan gelap yang tersisa setelah itu. 

Kebenaran yang hanya bisa ditemukan oleh detektif--- Namun, tidak ada alasan baginya 
untuk memverifikasi, karena tidak ada yang mengajukan permintaan seperti itu. 

"Ojiki, maaf telah memintamu mengirimku ke sini." 

Pole segera membungkuk dalam-dalam setelah berjalan keluar dari mobil yang diparkir di 
depan toko ramen, menabrak bagian atas mobil pada akhirnya. 

Adapun mengapa kami membiarkan dia ikut, itu karena Pole mengatakan bahwa dia 
memiliki sesuatu untuk dilakukan di Hanamura Ramen ketika kami akan pergi. Pada 
awalnya, dia masih menolak ketika Hiro-san bertanya apakah dia ingin tumpangan, tetapi 
karena kami juga memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepadanya di sepanjang jalan, kami 
menyeretnya ke dalam mobil. Meski begitu, bisnis apa yang dia miliki? Pikirku sambil 
melihat siluet besar yang melewati portiere. 

"Sangat panas sehingga saya merasa seperti akan dimasak." 

Alice mengerutkan kening sambil melihat udara panas yang masuk dari keliman pintu. 
Meskipun matahari hampir terbenam, jalan aspal memancarkan panas dalam jumlah besar 
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yang tersimpan sebelum ini, menyebabkannya terasa jauh lebih panas daripada siang hari. 
Sepertinya toko ramen akan penuh dengan orang yang ingin makan es krim malam ini juga. 
Bahkan tempat duduk yang terbuat dari peti bir terbalik penuh dengan orang-orang di luar 
toko ramen. 

"Narumi, bantu aku memesan es krim kacang merah dari Guru. Dan juga, meskipun aku 
tidak punya niat untuk makan malam sekarang, pesanlah tsukemen dingin tanpa ramen 
jika dia ingin aku makan. Hiro, ingatlah untuk memindahkan teman baikku kembali ke 
kantor." 

Saat aku berjalan menuruni mobil sambil menggandeng tangan Alice, aku mendengar 
keributan dari kedai ramen. Berbalik untuk melihat-lihat, hal yang mengejutkan adalah 
bahwa Pole benar-benar berlutut di depan portiere. Pelanggan penggajian berdiri sambil 
memegang mangkuk mereka, menjauhkan diri dari Pole. 

"...... A-Ah, kamu tidak bisa melakukan ini, di tempat seperti ini ...... I-Bagaimanapun, bisakah 
kamu pergi ke kursi di belakang dulu? Aku akan membelikanmu es krim." 

Ayaka, yang sedang melayani pelanggan di luar, terlihat sedang berjuang, menunjukkan 
ekspresi bermasalah kepadaku, tapi aku sangat terkejut hingga aku tidak bisa bergerak 
juga. 

"Apa artinya ini? Ada pelanggan lain di sini, kamu akan menyusahkan yang lain seperti ini!" 

Min-san mengerutkan kening di sisi lain konter. Setelah itu, Pole mengangkat kepalanya. 

"Hirasaka-san kembali." 

Min-san hanya menggerakkan wajahnya sedikit. 

"Dia sekarang musuh geng." 

"Terus? Siapa yang peduli dengan perkelahian bodoh kalian?" 

"Sehebat apa pun Sou-san, jika dia melawan Hirasaka-san, entah bagaimana hasilnya. Dan 
kami tidak ingin melihat mereka berkelahi satu sama lain juga." 

Min-san berdiri di belakang penggorengan Cina yang memancarkan api dan asap dengan 
kepala tertunduk dalam diam. 

"Tapi Sou-san mengatakan bahwa ini adalah masalah internal geng, dan mengatakan 
bahwa dia tidak meminta bantuan Nee-san dan yang lainnya. Dia mungkin sudah 
mengetahui lokasi Hirasaka-san saat ini, berpikir untuk mengakhiri dendam masa lalu 
sendirian. Jika lawannya adalah Hirasaka-san, kurasa sulit bagi Sou-san untuk keluar tanpa 
luka juga." 

aku menelan ludah. 
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"Jika itu Guru, kamu pasti bisa menghentikan Hirasaka-san dan Sou-san, jadi tolong!" 

"Mengapa saya harus melakukan hal seperti itu? Apa yang kamu pikirkan? Bodoh!" 

Kata-kata yang terdengar sangat dingin dan kejam. Bahkan saya hampir merasa ingin 
menambahkan beberapa kata setelah Pole. 

"Tapi Tuan lebih kuat dari mereka berdua, dan tidak ada orang lain yang bisa 
menghentikan mereka sama sekali." 

"Saya masih punya pelanggan lain, jadi jangan ribut. Dan bukankah Anda sedikit salah? 
Saya pemilik toko ramen." 

Jawaban Min-san cukup beralasan, dan dia menyerahkan nasi goreng Cina itu kepada 
Ayaka. "Maaf sudah menunggu~" Ayaka menyajikan makanan di luar dengan ekspresi 
ketakutan. 

"Kalau Sou atau Renji datang ke toko, aku akan mentraktir mereka ramen dan es krim juga. 
Jika mereka memiliki sesuatu untuk dikatakan, saya akan mendengarkan, tetapi jika 
mereka terus melakukan hal-hal yang tidak berguna ini, saya akan menghajar mereka--- ini 
mungkin dianggap sebagai pekerjaan saya. Namun......" 

Min-san akhirnya mengalihkan pandangannya ke Pole--- atau harus kukatakan, Alice dan 
aku, Hiro-san di kursi pengemudi, Yondaime di tempat jauh yang dipisahkan oleh rel kereta 
api dan stasiun, atau mungkin Renji-san di suatu tempat di Tokyo? Saat itu, tatapan Min-
san lembut seperti permen yang terbuat dari salju putih. 

"Bukankah membawa mereka ke sini adalah pekerjaanmu?" 

Tangan Pole jatuh ke jalan aspal dengan bunyi gedebuk. Alice menatap siluet besar yang 
tertunduk. 

"Ayo pergi, kita punya pekerjaan yang harus dilakukan." 

Alice menarik lengan bajuku, dan kami berjalan menuju bagian belakang toko ramen. Alice 
berdiri sambil memegang nampan ke dadanya, menatap kami dengan tatapan bingung. 
Namun, Ayaka jauh lebih kuat dariku, dan dia berjalan ke sisi Pole dengan kepala 
menunduk. 

"E-Erm ...... Apakah Anda ingin memesan sesuatu? Saya akan mengambil peti bir lagi untuk 
Anda duduki. 

Saat Alice dengan paksa menarikku untuk maju, hanya itu yang kudengar. Kami berdua 
berjalan diam-diam di tangga darurat, membiarkan lampu, udara beruap, suara 
percakapan, dan aroma sup memudar secara bertahap. 
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Tempat yang begitu baik ada di sini dari dulu sampai sekarang, jadi seharusnya ada tempat 
untuk Renji-san di sini sebelumnya juga. 

Dan dia benar-benar harus meninggalkan tempat seperti itu--- Apa yang sebenarnya 
terjadi? 

Alice melangkah ke dalam kantor yang AC-nya kuat, menyebabkan bulu kuduk berdiri 
seketika, dan segera ambruk di tempat tidurnya. Karena dia pergi begitu lama, mungkin dia 
sudah mencapai batas kemampuannya? 

Setelah proses pemindahan boneka selesai, Alice hanya berbalik untuk melihat Hiro-san. 

"Sekarang baik-baik saja. Tolong beri tahu Guru untuk saya: Maaf telah mengganggunya." 

Hiro-san, yang sepertinya yakin, mengangguk sebagai jawaban, dan kembali ke pintu 
masuk setelah meletakkan boneka di samping tempat tidur. 

"Aku akan pergi ke Yondaime's lagi untuk mencoba." 

Hiro-san berbalik lagi. 

Saya akan menegaskan kembali jika dia benar-benar tidak akan memberikan permintaan 
kepada detektif itu. Pikiran Yondaime penuh dengan gen keturunan yakuza, sehingga 
mudah baginya untuk memikirkan hal-hal yang tidak berguna seperti harga diri geng dan 
sejenisnya. Sebenarnya, dia sudah sibuk dengan pekerjaannya, jadi biarkan kami para 
NEET yang menangani masalah merepotkan ini." 

"Sesuai keinginan kamu." 

Jawaban Alice tiba-tiba dingin. Pikiranku sama dengan Hiro-san, berpikir bahwa Alice juga 
harus seperti ini. 

"Ahh--- Ledakan! Tetsu itu, tidak tahu kemana dia lari saat ini! Seharusnya gilirannya untuk 
muncul. " 

Jika Tetsu-senpai ada di sini, bahkan jika dia pergi untuk mengalahkan Yondaime--- Tidak, 
itu mungkin akan membuat masalah menjadi lebih serius. Namun dalam insiden kekerasan 
seperti ini, ketidakhadirannya cukup meresahkan. 

"Alice, jangan memaksakan dirimu juga." 

Hiro-san mengingatkannya sambil mengenakan sepatunya. 

"Saya tidak pernah memaksakan diri sepanjang hidup saya." 

Alice mengangkat tubuhnya dengan menopang tangannya di tempat tidur, menjawab 
dengan lembut. 
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Sepertinya membiarkannya tenang akan lebih baik. Saat aku hendak mengikuti Hiro-san 
keluar ruangan, suara melengking datang dari belakang. 

"Kenapa kamu malah keluar? Datang dan berlututlah di sini." 

Alice dimakamkan di tumpukan boneka sambil ditutupi selimut. Saat matanya agak 
berkabut, aku hanya bisa melakukan apa yang dia katakan, berlutut di samping tempat 
tidur. 

Alice menekan boneka Tuan Capybara yang kubelikan untuknya di depan dadanya, 
menyembunyikan separuh wajahnya, membuatku merasa bahwa tatapannya bahkan lebih 
tajam, dengan kuat menancapkanku di sana seperti paku yang terbuat dari es. 

"Pekerjaan yang saya terima dari Yondaime hanya untuk membuat selebaran yang dicari 
dari pencurian T-shirt." 

Alice menatapku dengan tatapan seolah-olah dia mengetik hanya dengan ibu jarinya. 

"Tugasnya sudah selesai. Pria yang ditangkap juga dikonfirmasi oleh Anda, dipastikan 
berada di organisasi kriminal. Aku yang sekarang hanyalah salah satu mata yang hanyut di 
lautan informasi yang luas, tanpa kekuatan atau kemauan, jadi aku tidak memiliki 
kewajiban untuk menjawab pertanyaanmu. Tapi saya masih harus bertanya: 'Apa yang 
kamu tahu?'" 

Saya tiba-tiba merasakan kelemahan, hampir ambruk di lantai. Aku mencoba menopang 
diriku dengan telapak tanganku, berusaha untuk tidak jatuh, tapi aku benar-benar tidak 
bisa menatap tatapan Alice. Meskipun AC-nya kuat, leher saya terasa sangat panas. 

"Mungkin kamu sendiri tidak menyadarinya, tapi kamu termasuk sedikit orang yang bisa 
menatap mata Hinamura Souichirou secara langsung, tapi kamu tidak berani menatapnya 
langsung hari ini. Apa yang terjadi di Ueno? Apa yang kamu sembunyikan?" 

Saat itu, kata-kata melintas di benakku. Saya berpikir, betapa menyenangkannya jika saya 
bisa menangis atau marah sekarang? Namun, saya tidak dapat menemukan alasan untuk 
melakukannya. 

Karena saya kurang berani, saya tidak berbicara. 

"Mengetahui berarti mati." 

Kata-kata Alice menusuk ke dalam hatiku, sementara aku hanya bisa mengangkat kepalaku 
setelah kata-katanya. 

"Bagian dari dirimu itu sudah lama mati, dan tidak ada yang bisa menyembuhkannya, tapi 
aku detektif NEET, pembawa pesan almarhum. Jika Anda ingin berbagi kematian, saya bisa 
melakukannya. 
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Di bibirku yang gemetar, kata-kataku yang membeku perlahan mencair. 

Seharusnya aku sudah belajar banyak pelajaran. Tidak mengatakan apa-apa --- itu adalah 
hal yang paling menyakitkan orang-orang di sekitar kita, dan bahkan saya pernah menjadi 
salah satu korbannya. Namun, aku masih harus diingatkan oleh Alice sampai sejauh ini, 
atau aku hanya akan terus meringkuk di dunia kecilku sendiri. 

"...... Aku bertemu...... Hirasaka Renji." 

Saya mengucapkan kata-kata itu setelah beberapa usaha, dan dengan erat menggigit bibir 
saya. 

Alice baru saja meletakkan bonekanya di atas lututnya. Kegelapan yang tertinggal di 
matanya--- Aku pikir itu adalah warna yang pernah dilihat oleh siapa pun yang pernah 
melihat langit sendirian di malam yang sunyi. 

Jadi, aku memberitahunya tentang semua yang telah terjadi, termasuk fakta bahwa aku 
bertemu Renji-san di lokasi yang aku tuju atas permintaan Yondaime. Artinya, itu sama 
sekali bukan kebetulan. Sudah pasti Renji-san dan aku akan bertemu, dan kami memang 
pernah bertemu dua kali. 

Menjadi teman dekat di masa lalu--- Renji-san memberitahuku, dia kembali ke Tokyo hanya 
untuk menghajar saudaranya yang dulu disumpah menjadi berkeping-keping. Ketika dia 
mengatakan itu, matanya seperti menyedot semua bayangan di dalamnya. 

"...... Aku tidak tahu apa yang dia rencanakan, tapi......" 

Orang itu--- kelihatannya sangat sedih. 

Harus pura-pura bodoh atau memukuli orang, jika dia tidak melakukan salah satu dari 
keduanya, dia mungkin tidak bisa terus bernafas--- itulah yang dikatakan ekspresinya. 

Bahkan setelah aku berbicara tentang apa yang kuketahui, Alice masih mempertahankan 
kesunyian untuk beberapa waktu. Boneka yang saya belikan untuknya dijepit di antara 
kedua lututnya, sehingga menjadi rata dan berubah bentuk. Tatapannya tidak mengandung 
celaan atau ratapan--- 

Itu hanya pemahaman. 

"Dr. Lada......" 

Setelah keheningan yang lama dan dingin, Alice akhirnya berbicara. 

"...... Dapatkan satu untukku." 
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Aku mengeluarkan kaleng merah yang sangat dingin hingga hampir menempel di jariku 
dari lemari es, dan setelah memberikannya pada Alice, dia melakukan sesuatu yang tidak 
pernah dia lakukan padaku sebelumnya. 

Setelah menyesap, dia menyerahkan kaleng itu kepadaku. 
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"Kamu juga meminumnya, sisanya." 

Saya gelisah, terengah-engah dan tidak bisa berbicara. Setelah meneguk sedikit 
minumannya, rasanya bercampur dengan rasa cola yang kubagi dengan Renji-san dalam 
ingatanku. 

Saat saya perlahan-lahan minum dalam tegukan kecil, gelembungnya sudah lama hilang 
saat kaleng menjadi ringan. Jadi, saya meminum sisanya sekaligus, dan merasakan rasa 
manis dan rempah mengalir di bagian dalam tenggorokan saya. 

Aku berdiri sambil memegang kaleng, merasa seolah-olah darah Alice diam-diam terserap 
ke dalam tubuhku dari ususku, dan tidak bisa menatap matanya sama sekali. 

"Maafkan aku ...... Dan terima kasih." 

"Orang yang harus kamu minta maaf seharusnya bukan aku, bukan?" 

"Itu benar." 

" Tidak masalah, saya tidak ingin asisten saya tetap tidak berguna juga. Memperlakukan ini 
seperti saya melatih seekor anjing, bahkan jika saya harus melakukannya seratus atau 
seribu kali, saya akan tetap mengajari Anda hal yang sama." 

"Saya akan mencoba yang terbaik." 

"Tidak peduli seberapa keras saya mencoba untuk mengakar, menumbuhkan tunas dan 
menyebarkan daun kata-kata yang lembut, dunia nyata yang dapat saya hubungi masih 
terbatas." 

Saat itu, jejak kelembaban akhirnya muncul di mata Alice. 

"Dan Anda adalah bagian dari dunia yang terbatas itu." 

Aku mengangguk. 

Jika kita tidak bisa mengungkapkan sesuatu dengan kata-kata, kita hanya bisa menunggu 
dunia kita layu di telapak tangan kecil itu. 

Mereka harus diungkapkan dengan kata-kata. 

 

Setelah saya keluar dari kantor detektif, dan berjalan di tangga darurat yang gelap, 
kebetulan saat itu adalah jam tutup Hanamaru Ramen. Min-san melepas tanktopnya, 
bagian atas tubuhnya hanya dibungkus dengan sarashi putih, dan sedang mencuci panci 
besar, sedangkan Ayaka yang sudah lama melepas celemeknya sedang menggosok lantai di 
dapur. 
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Benar, aku bertanya-tanya apa yang terjadi pada Pole setelah itu. Dia tidak menggunakan 
kekerasan atau menangis saat mengemis, kan? 

"Dia makan lima mangkuk ramen dan kembali ke mobil Hiro." 

"Begitukah ...... Itu baik-baik saja." 

Memiliki nafsu makan yang sehat adalah bukti kesehatan, bukan? Sambil memikirkan itu, 
saya tiba-tiba menyadari bahwa saya juga cukup lapar. Sayangnya, minum sekaleng Dr. 
Pepper tidak bisa memuaskan rasa lapar saya sama sekali. Toko sudah tutup hari ini? Saya 
awalnya ingin kembali setelah makan semangkuk ramen. Aku melihat panci besar yang 
masih berasap sambil menyentuh perutku. Mungkin ekspresiku saat itu agak sedih, saat 
Min-san berbicara setelah dia menyadarinya. 

"Hah, jadi kamu lapar?" 

"Err...... Itu benar..... Akhir-akhir ini, adikku selalu pulang agak terlambat, jadi tidak ada 
makan malam." 

"Tidak apa-apa. Mengapa Anda tidak mengambil ini kembali? 

Min-san melemparkan wadah makanan dengan tiga telur kedelai ke saya. 

"Err... .. Terima kasih." 

"Jangan berikan itu pada kakakmu! Kamu makan semuanya." 

"Makanan kedaluwarsa lagi! Saya sangat menyesal, tapi saya bukan tempat sampah!" 

"Setidaknya tong sampah masih bisa digunakan untuk mengasinkan sayur atau 
membiarkan anak-anak bermain petak umpet." 

"Min-san, bukankah kamu memperlakukanku sangat dingin akhir-akhir ini?" 

"Sekarang sudah larut, cepat dan kirim Ayaka kembali dengan benar!" 

Dia sebenarnya bahkan tidak mendengarkan! 

Saat aku berjongkok di jalan aspal di depan toko ramen dengan frustrasi, mengunyah telur 
kedelai yang sangat asin, Ayaka keluar saat dia selesai membersihkan. "Min-san, selamat 
malam---!" 

"Hati-hati! Sampai jumpa besok!" Min-san melambai ke belakang portiere. 

"Tidak apa-apa bahkan jika kamu tidak menungguku!" 

Terlihat agak senang, Ayaka berjingkrak di sekitarku sambil berjalan. 
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"Yah, toh aku akan pergi ke stasiun." 

"Tapi ini pertama kalinya kamu mengirimku ke sana!" 

Tidak, seharusnya ada lima atau enam kali lagi sekarang. Sebelum liburan musim dingin, 
aku selalu bebas, dan Ayaka--- 

"Ah, maaf, mungkin ini bukan pertama kalinya kamu mengirimiku?" 

Ayaka membuka tangannya dan memblokirku. 

"Ah tidak. Sebenarnya, aku jauh lebih perhatian dari yang kamu pikirkan, Ayaka." 

"T-Tidak ada yang mengatakan bahwa Fujishima-kun tidak perhatian atau tidak bekerja 
atau bekerja sembarangan ......" 

"Aku juga tidak pernah mengatakan itu." 

Ayaka tertawa sambil melarikan diri sekitar lima langkah di depanku, berbalik dan berkata 
sambil berjalan mundur: 

"Begitukah...... Jadi ini bukan pertama kalinya, kalau begitu...... aku bahkan lebih bahagia!" 

Kata-katanya memang membuatku bahagia, tapi aku tetap tidak bisa menerimanya. 
Meskipun wajah Ayaka agak redup di bawah lampu jalan di malam hari, dia sangat 
menyilaukan bagiku, membuatku tidak bisa melihatnya secara langsung. 

Ayaka kehilangan banyak hal dalam kejadian yang terjadi musim dingin lalu, termasuk 
kenangan saat pertama kali bertemu. Meski begitu, dia tetap kembali ke Hanamaru Ramen, 
kembali ke sisiku. 

Ayaka saat ini sudah bisa menghadapi hal-hal yang berubah menjadi ketiadaan dengan 
senyuman, tapi jika itu adalah aku, aku mungkin tidak bisa melakukannya. Itulah mengapa 
saya merasa dia mempesona. 

"Tapi ...... Tidak apa-apa kamu baik-baik saja, karena kamu terlihat mengerikan ketika kamu 
kembali ke toko ramen tadi, Fujishima-kun." 

"B-Benarkah?" 

Sepertinya aku sangat mudah dibaca. Ini bukan situasi yang baik. 

"Tapi kamu terlihat jauh lebih baik setelah kembali dari tempat Alice." 

"Mnn ......" 

Maaf, saya orang yang sederhana. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Jika itu aku, aku mungkin tidak bisa melakukannya. Saya tidak tahu apa yang harus saya 
lakukan agar Fujishima-kun mau menceritakan banyak hal kepada saya. Jadi Alice benar-
benar hebat!" 

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

Bisakah Anda tidak berbicara seolah-olah saya adalah binatang langka yang merepotkan? 

"Saya hanya seorang mahasiswa yang bekerja paruh waktu di sebuah kedai ramen, jadi 
saya tidak mengerti hal-hal yang terlalu sulit. Itu tidak bisa dihindari juga." 

"Tidak banyak, Alice juga tidak melakukan sesuatu yang istimewa. Dia baru saja 
mentraktirku sekaleng Dr. Pepper. Setelah meneguk, dia memberikan sisanya kepadaku. 
Sejujurnya, rasanya tidak enak dan terasa sedih, tapi yah, sepertinya aku baru saja tenang." 

"Ehhhhh---!?" 

Ayaka tiba-tiba membuat pose menyerah, terlihat sangat terkejut. Caranya 
mengekspresikan keterkejutannya masih sama dengan saat sebelum dia kehilangan 
ingatannya. 

"Kamu dipaksa untuk meminum semuanya? Yang diteguk Alice?" 

"Eh? Mnn, itu benar." 

"T-T-Itu! Ta-Itu tidak akan berhasil! Fujishima-kun, apa yang kamu pikirkan!" 

Ayaka tiba-tiba mendekat, dengan panik memukul lenganku. Apa apaan? Apa yang terjadi? 

"Tolong keluarkan ponselmu dan hubungi Alice!" 

Ekspresi Ayaka membuatku takut, jadi aku buru-buru memanggil Alice seperti yang dia 
perintahkan. Begitu panggilan masuk, telepon segera direnggut olehnya. 

"Apakah itu Alice? Ini aku, Ayaka! Saya mendengar dari Fujishima-kun tentang masalah 
Anda membiarkan dia minum Dr. Pepper!" 

Ayaka mulai menceramahinya melalui telepon: 

"Dengarkan baik-baik, meski tidak langsung, hal-hal yang tidak bisa dilakukan tidak bisa! 
Apakah kamu tidak menyadari bahwa Fujishima-kun menyentuh kaleng tempat kamu 
minum dengan mulutnya? Pikirkan secara mendetail apa artinya itu!" 

Saya akhirnya mengerti topik yang mereka bicarakan dan menjadi linglung. Ayaka 
menempelkan ponselku di telingaku dengan marah. 

'Narumi! Kamu-Kamu bodoh tak tahu malu!' 
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Lagi? Jika Anda tidak menyadarinya sejak awal, mengapa Anda tidak mengabaikan hal ini 
selamanya! 

Setelah aku dimarahi oleh Alice dengan banyak kata yang tidak bisa dimengerti, Ayaka 
akhirnya menutup telepon untukku dan memasukkan ponsel ke dalam sakuku. 

"Fujishima-kun, tolong lebih perhatikan hal-hal ini juga!" 

"Oke, baiklah..... Tapi apakah ini benar-benar masalah yang harus kamu pikirkan? Seperti 
Tetsu-senpai dan Mayor, mereka mencuri ramen saya dari sisi ketika mereka tidak punya 
uang juga! 

"Tapi Alice adalah seorang gadis!" 

Saat dimarahi, kami tanpa sadar tiba di stasiun. Secara kebetulan, sebuah bus juga 
memancarkan lampu latar yang menyilaukan, dan hendak berhenti di jalan. Meskipun 
Ayaka sepertinya memiliki sesuatu untuk dikatakan, dia hanya berlari menuju stasiun 
setelah mengucapkan selamat tinggal pada akhirnya. Bus besar berdebu itu 
menyemprotkan gas buang ke wajah saya, dan perlahan-lahan pergi sambil menyusuri 
sungai. 

Hari ini adalah hari yang panjang. Aku yang sekarang seharusnya bukan karakter yang 
hidup dalam mimpi capybaras di kebun binatang Ueno, kan? Dan mungkin saya juga akan 
dimakan oleh tapir. Sambil membayangkan hal-hal konyol, aku berjalan menuju jalanan 
yang gelap dengan punggung menghadap ke sungai. 

 

Sudah lewat tengah malam ketika saya akhirnya kembali ke rumah. Meskipun itu adalah 
serangan terakhir hari itu--- begitu aku masuk ke pintu masuk, aku ditinju oleh kakakku. 

"Meskipun tidak ada yang peduli berapa lama Anda tidak pulang atau di jalan mana Anda 
mati kelaparan, setidaknya Anda harus menangani pakaian yang Anda cuci. Berapa lama 
Anda menggantungnya di sana? Dan juga, ingatlah untuk membersihkan rumah!" 

Sambil menggosok memar di kepalaku, aku berjalan ke kamarku di lantai dua. Tempat 
tidur ditumpuk dengan pakaian dalam dengan pasak persegi di atasnya, kemeja, handuk, 
dan pakaian lainnya. Ketika saya melihat pemandangan itu, kelesuan karena terlalu banyak 
bekerja untuk hari itu (mungkin) menyebabkan otak saya yang penyangkalan menyebar ke 
kelopak mata, leher, bahu, lengan, perut, paha, betis dan tempat lain, membuat saya 
langsung ambruk. bukit pakaian. Saya tidak bisa melanjutkan. Padahal aku belum mandi 
atau gosok gigi, dan juga cukup lapar...... Selamat malam, aku akan tidur. 

Namun, sentuhan benang yang menonjol di wajahku menyebabkan mataku yang hampir 
tertutup terbuka sekali lagi. 
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Itu adalah T-shirt putih. Hanya kerah dan lengannya yang berwarna hitam, sedangkan 
bagian bahu dan perutnya dibentangkan dengan sulaman radial berwarna-warni. Itu 
adalah baju yang dikenakan Renji-san saat itu. Ah, aku membawanya kembali untuk dicuci. 

Saya mendorong pakaian lain, berbaring di tempat tidur dan membentangkan T-shirt 
terbuka di bawah lampu. Saya ingat dia mengatakan bahwa ini adalah baju yang sangat 
penting, jadi saya harus mengembalikannya. Tapi bagaimana saya bisa bertemu orang itu 
lagi? Selain itu, saya bahkan tidak tahu apakah dia akan menghubungi saya lagi. Karena 
Renji-san terus menyelidiki Yondaime, mengetahui hubungan kami hanyalah masalah 
waktu. 

Mengetahui bahwa saya adalah orang yang membantu Hirasaka-gumi. 

Dia dan aku--- sebenarnya adalah musuh. 

Setelah beberapa pemikiran, saya menyadari bahwa inilah poin yang sangat saya 
khawatirkan--- saya tidak ingin melawan orang itu. Ini berbeda dengan saat aku melawan 
Tetsu-senpai, karena sudah jelas Renji-san sengaja membuat masalah. Karena itu, itu 
membuat saya merasa lebih sedih. 

Tapi orang yang paling menyedihkan mungkin adalah--- 

Ketika saya hendak membuang kaos itu ke samping, saya tiba-tiba melihat sesuatu dengan 
sudut mata saya. Di gantungan segitiga tak jauh dariku, ada kaos hitam. Seragam Hirasaka-
gumi. 

"Ahh ......" 

Aku melompat ke atas, mengambil kemeja hitam putih, membukanya. 

Lambang kupu-kupu swallowtail dicetak di depan T-shirt hitam dan sulaman di baju Renji-
san--- setelah keduanya tumpang tindih, akhirnya aku menyadarinya. Ini sama sekali bukan 
sulaman radial, tetapi sebenarnya merupakan bagian dari lambang kupu-kupu swallowtail. 
Mungkin ini adalah pekerjaan yang tidak lengkap? Karena banyak benang berwarna yang 
harus digunakan, keadaan membingungkan yang terlihat seperti kembang api akan 
dihadirkan jika produknya belum jadi. 

Baju ini penting--- Aku ingat Renji-san pernah mengatakan itu. 

Dia mungkin mengacu pada ini, kan? 'Hal yang paling penting satu sama lain' yang 
dipertukarkan oleh Yondaime dan Renji-san. Karena keterampilan menjahit Yondaime 
sangat bagus, dia membuatnya sendiri...... Tapi sepertinya itu tidak benar. Menurut Hiro-
san itu adalah sesuatu yang tidak berbentuk yang tidak bisa dilihat orang dengan mudah. 

Sangat membingungkan. Saya meletakkan kedua kemeja di lutut saya dan berbaring lagi. 
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'Kupikir tidak peduli berapa lama aku hidup, aku mungkin tidak akan bisa memiliki teman 
yang lebih penting daripada pria itu.' 

Kata-kata yang diucapkan Renji-san dan rasa cola yang kami minum terus berputar-putar 
di pikiranku. 

Jika itu benar--- 

Orang yang paling sedih seharusnya Yondaime, kan? 

Karena dia menyembunyikan masalah kunci gudang selama beberapa waktu juga. Saya 
pikir dia adalah orang yang tenang yang akan memikirkan dengan hati-hati semua 
kemungkinan sebelum mengambil tindakan yang tepat, dan bahkan mungkin menjadi 
kandidat yang lebih cocok untuk menjadi seorang detektif daripada saya. Tapi orang 
seperti itu sebenarnya ...... 

Mungkin dia tidak ingin mempercayai kebenaran seperti itu? Saya harap begitu. 

Jika demikian, apa yang harus saya lakukan? 

Saya sudah mencapai batas saya ketika saya memikirkan hal itu. Kelesuan yang membeku 
di tubuhku mulai mencair, menyerang kelopak mataku seperti longsoran salju yang terjadi 
saat musim semi tiba. Saya tidur sangat nyenyak sehingga saya bahkan tidak bermimpi. 

 

Setelah tengah hari keesokan harinya, cuaca berangsur-angsur berubah menjadi buruk, 
dan angin juga mulai menguat. Rasanya seperti akan ada badai setelah tengah hari. Karena 
itu, aku meletakkan T-shirt yang Renji-san minta untuk kusimpan ke dalam dua lapis 
kantong plastik dan menyimpannya di ransel, lalu berjalan keluar setelah itu. Hanya 
mengupdate website promosi band dan blog memakan waktu sepanjang pagi, jadi tidak 
terlalu lama sampai waktu yang ditentukan untuk meeting. 

Yondaime tinggal di ruangan paling dalam di kantor Hirasaka-gumi---sebuah gudang yang 
memiliki tempat tidur, rak buku yang tidak terlalu tinggi, meja, kursi, dan barang-barang 
lainnya yang disimpan dengan berantakan di dalam ruangan. Dia sedang mengetik di 
keyboard sambil berbicara di telepon. Sebelum ini, Yondaime tidak tahu apa-apa tentang 
penggunaan komputer, tetapi setelah saya memberinya beberapa pelajaran, dia meningkat 
pesat sehingga dia bisa menangani komputer gengnya sendiri. Itu sebabnya waktu dia 
tinggal di kamar meningkat cukup banyak akhir-akhir ini, memungkinkan kami untuk 
bertemu sendirian. Itu akan menjadi peluang besar. 

"Apakah Anda tidak pergi ke perusahaan CD jam empat sore? Anda pergi dengan desainer, 
kan? Jangan datang ke sini jika Anda tidak memiliki urusan dengan saya. 

Setelah menutup telepon, Yondaime terus mengetik dengan mata terpaku pada monitor. 
Bahkan memahami jadwalku sendiri, dia adalah orang yang menakutkan. 
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"Aku punya urusan denganmu!" 

"Kalau tentang Renji, aku tidak mau mendengarkan. Hiro datang ke sini dan membuat 
keributan besar kemarin, jadi kamu mungkin diceramahi oleh Alice juga, kan? Ini bukan 
urusanmu---" 

"Aku bertemu Renji-san." 

Sementara saya berpikir bahwa kursi Yondaime berbalik, saya mencengkeram kerah di 
saat berikutnya dan terlempar ke dinding. Mata serigala yang berkobar dengan api amarah 
yang kuat muncul di hadapanku. 

"Kapan? Di mana?" 

"...... Sangat ...... Maaf ...... Karena tidak memberitahumu ini, tapi ...... " 

"Saya bertanya kapan dan di mana Anda bertemu dengannya!" 

"Tentang Renji-san...... Yondaime mungkin tidak meminta apapun kepada Alice, kan? Jadi 
saya tidak punya alasan untuk memberi tahu Anda tentang hal ini. 

Rasa sakit yang hebat menyebabkan penglihatan saya kabur, dan kaki saya sudah 
menyentuh udara. Yondaime mengangkatku, menyebabkan bagian belakang kepalaku 
membentur dinding di belakang. 

"Cukup dengan obrolannya! Berbicara!" 

"Kalau begitu tolong...... Minta...... Al-ice......" Suaraku terputus. "Kami adalah detektif, dan 
kami ada hanya untuk saat-saat ini." 

Yondaime menghempaskanku ke tempat tidur. 

"Hentikan keributan! Bagaimana saya bisa membiarkan masalah kerabat saya menyebar 
seperti ini! 

"Bukankah aku salah satu kerabatmu juga!" 

Tanpa sadar aku meninggikan suaraku sebagai jawaban, menyebabkan tenggorokanku 
yang sakit terasa sakit dan kemudian terbatuk dengan keras. 

"Jadi Anda tidak bisa mengatakan apa-apa kepada saya? Bukankah kamu dan Renji-san 
teman? Saya mendengar bahwa bahkan sake yang Anda bagikan sama, tetapi apa yang 
terjadi setelah itu? Apakah Anda benar-benar memutuskan semua hubungan dengannya? 

"Itu benar, itu sudah lama terjadi. Kita bukan saudara lagi." 

"Mengapa!?" 
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"Karena gagal menepati janji, itu sama saja bagi kami berdua. Itu sebabnya Renji tidak bisa 
tinggal di geng lagi, itu saja. Jika dia masih membenciku sampai sekarang, tidak apa-apa, 
aku akan membunuhnya!" 

"Renji-san---" 

Benci dia? Dia masih membenci Yondaime sekarang? 

Saya tidak paham. Aku bahkan tidak tahu apa yang terjadi, jadi bagaimana aku bisa 
mengerti berapa banyak kesedihan yang terukir di mata yang tersembunyi di bawah 
kacamata hitam bergaya kacamata? 

Namun, saat aku membentangkan benda yang terbungkus plastik dari ranselku, sepertinya 
retakan muncul di wajah Yondaime. 

"Kamu pasti tahu kaos ini kan? Renji-san lupa mengambilnya. Kami baru saja bertemu satu 
sama lain secara kebetulan, jadi aku hampir tidak bertanya apa-apa padanya, tapi ...... Tapi 
orang itu mengatakan bahwa baju ini sangat penting, dan aku harus mengembalikannya 
padanya." 

Yondaime menghela nafas panjang dan bersandar di belakang kursi, sementara aku 
menyeberangi tempat tidur untuk duduk di samping Yondaime. 

"Saya mendengar bahwa Anda bertukar hal-hal penting satu sama lain, bukan? Apakah 
kemeja ini dijahit oleh Anda? 

"Dari siapa kamu mendengar ini?" 

Pole pernah berkata bahwa ini hampir menjadi legenda sekarang, sementara Hiro-san juga 
mengetahuinya. 

Yondaime melempar ponselnya ke tempat tidur dan berkata: "Tidak berguna." 

"Itu bukan sesuatu yang terlihat sama sekali. Itu adalah sesuatu yang dilakukan hanya 
untuk penampilan, dan Renji seharusnya sudah melupakannya sejak lama." 

Jadi T-shirt itu memang bukan? Tapi saya masih melanjutkan. 

"Tapi bukankah ini dijahit oleh Yondaime? Itu lambang geng!" 

"Itu bukan saya." 

Mungkinkah dia tidak mau mengakuinya? Namun, Yondaime menunjuk bagian perut dan 
bahu dari T-shirt di tanganku dan berkata: 

"Perhatikan baik-baik. Pola pada bagian samping perut berukuran 1,3 kali lebih besar dari 
bagian bahu, dan agar tone warna terlihat sama, susunan sulaman mengalami beberapa 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



perubahan, dan dibentuk dengan cara mengunggah pola sulaman ke dalam komputer dan 
memperbesarnya. Bagaimana saya bisa melakukan hal seperti itu?" 

Aku melihat lambang yang belum selesai dengan bingung, dan melihat wajah Yondaime 
setelah itu. 

Yondaime benar. Bagi Yondaime, yang tidak tahu cara menggunakan komputer sebelum 
saya mengajarinya, tidak mungkin dia menyulam seperti itu. Namun--- 

Yondaime memang tahu tentang sulaman di kaosnya. 

"Orang yang menjahit ini adalah seorang wanita bernama Hison." 

Yondaime memalingkan wajahnya. 

...... Seorang wanita? Dan Hison...... Apa dia orang Korea? Dia ...... orang yang tinggal bersama 
dengan Yondaime, pacarnya? 

"Wanita ini sudah tidak ada di sini lagi. Aku tidak bisa melindunginya, dan Renji juga tidak 
bisa melakukannya. Itu saja." 

Saat Yondaime berhenti bicara, aku juga tidak bisa melanjutkan pertanyaanku. Sama 
halnya dengan pertanyaan tentang Renji-san dan wanita itu. Setelah itu, ada keheningan 
yang lembut, seolah-olah papan lantai di ruangan itu dilapisi merkuri dingin. 

"Bisakah kamu menghubungi Renji?" 

Saya tidak menyadari bahwa itu adalah pertanyaan yang ditujukan kepada saya untuk 
sesaat. 

"...... Eh? Ah ...... Yah ...... " 

Jika aku menggelengkan kepalaku sekarang, sepertinya bahkan tulangku akan digigit 
olehnya. 

"Dia tidak punya telepon, tapi saya memberi tahu dia nomor saya sebelum ini." 

"Katakan padaku jika dia menelepon. Saya ingin membunuhnya." 

Mau tak mau aku menelan ludah, tapi aku benar-benar menggelengkan kepalaku sebagai 
penolakan. 

"Tidak." 

Yondaime memelototiku dengan mulut tertutup. 

"Renji-san...... adalah teman yang kebetulan aku temui di Harajuku dan bertemu kembali di 
Ueno, itu saja. Untuk saya......" 
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"Hentikan omong kosongmu. Apakah kamu tidak tahu bahwa dia akan melawan kita? 

"Aku akan mengkonfirmasi ulang ini dengan Renji-san sendiri. Aku masih tidak ingin 
mempercayai ini." 

"Kamu baru saja bertemu dengannya dua kali, jadi apa yang kamu tahu?" 

"Bukankah kamu menolak untuk percaya ini pada awalnya juga, Yondaime? Itu sebabnya 
kamu menyembunyikan masalah kunci gudang." 

Setelah saya selesai berbicara, penglihatan saya langsung bergetar hebat. Benturan 
menyebabkan udara panas keluar dari mulut saya, tubuh saya tertekuk menjadi dua, dan 
akhirnya saya merasakan sakit yang hebat di perut saya saat itu. Pukulan besi Yondaime 
telah mendarat di perutku, membuatku merasa mual, dan hanya bisa menahan rasa sakit 
sambil gemetar dengan satu tangan di tempat tidur. 

"Anda hanya perlu melakukan pekerjaan Anda sendiri. Beri tahu Alice dan Hiro tentang ini 
juga!" 

Setelah itu, Yondaime berjalan keluar ruangan. Ruangan itu dipenuhi dengan kegelapan 
dan kekhidmatan, tetapi saya berbaring di tempat tidur, tidak bisa bergerak untuk 
beberapa waktu. 

Aku mencari kaus yang kusimpan untuk Renji-san. 

Pekerjaan saya--- 

Berpura-pura bahwa saya tidak bisa melihat dunia yang gelap seperti ini, hanya melihat 
siluet band yang akan menjadi sorotan, dan kemudian menunggu Yondaime untuk 
menghancurkan Renji-san--- Atau Renji-san untuk menghancurkan Yondaime ke keadaan 
yang tidak mungkin simpan, dan hanya menunggu. Apakah ini benar-benar pekerjaan saya? 

Saya pasti tidak akan tahan untuk hal seperti itu! 

 

"Jadi ini gedung kantor Sou-san? Itu keren!" 

Mika-san melihat papan nama Kantor Hirasaka yang tergantung di gedung, menangis 
kegirangan. Dia adalah perencana acara wanita muda. Dia mengenakan kemeja ketat dan 
rok mini, membuatku sangat menyesal telah meminta untuk bertemu dengannya di depan 
kantor. Tapi Mika-san memang ingin melihat seperti apa tempat Hirasaka-gumi itu, jadi 
mau bagaimana lagi. Lagi pula, perusahaan CD yang akan kami datangi cukup dekat, jadi 
bertemu di sini juga cukup nyaman. 

"Dan kami juga punya pengawal! Fujishima-san, kamu benar-benar hebat! Anda 
menunjukkan kehadiran orang besar! 
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"Tidak juga, ini ...... Yah ......" Aku berbalik dengan sakit kepala. 

"Ya pak! Kami akan melindungi Aniki dan kliennya!" "Kita sekarang akan mengasah aura 
jantan kita!" 

Tingginya nomor satu, Tiang, dan lebarnya nomor satu, Rocky, dari Hirasaka-gumi. Jika 
keduanya mengambil tindakan pada saat yang sama, mereka bahkan mungkin dapat 
memblokir bom nuklir, tetapi mereka sangat terlihat. Ditambah dengan fakta bahwa 
mereka dilarang mengenakan seragam T-shirt hitam mereka, keduanya mengenakan 
pakaian konyol dengan 'Keberanian' 'Ksatria' dan sejenisnya di atasnya. Bagaimana saya 
bisa membawa orang-orang seperti ini ke jalanan? Namun, keduanya mengatakan bahwa 
itu adalah perintah dari pemimpin mereka, yang sama sekali menolak untuk pergi. 
Yondaime mengira aku mungkin sudah diperlakukan sebagai salah satu kaki tangan yang 
membantu Hirasaka-gumi oleh Renji-san dan yang lainnya, jadi keluar mungkin berbahaya. 
Memperlakukan saya dengan sangat dingin sebelum ini tetapi melakukan ini sekarang, 
saya benar-benar tidak tahu apa yang dia pikirkan. 

Bagaimanapun, dia terlalu sibuk--- Dan tidak hanya ada aku hari ini juga. 

"Erm...... Kami mengunjungi perusahaan dan toko hari ini. Mereka akan ketakutan, jadi 
tolong jangan ikuti kami." 

"Kami pasti akan melakukan tugas kami sebagai pengawal dengan benar!" "Kami pasti akan 
memelototi mereka sampai mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun!" 

Aku bahkan tidak ingin menjawabnya. Ketika kami mengunjungi Tower Records, saya 
mengambil kesempatan untuk pergi bersama Mika-san, berhasil menyingkirkan Pole dan 
Rocky dari jalur kami. 

"Aniki! Di mana kamu, Aniki! "Bodoh, tenanglah. Cepat dan tanyakan pada pemilik toko!" 

"A-Ada apa? Apa yang sedang Anda cari?" 

"Fujishima, Fujishima Narumi! Apa? Jenis? Tipe apa?" 

"Aniki seharusnya, erm...... tipe yang sama dengan Takeuchi Riki-san dan Aikawa Shou-
san!" 

"...... I-Begitukah? Lalu dia mungkin ada di departemen drama, lagu, atau soundtrack 
film......" 

"Oke, ayo pergi ke departemen drama!" "Aniki tidak ada di sini!" "Kalian, sebenarnya 
berbohong kepada kami!" 

Orang-orang di Tower, sangat menyesal. Kami buru-buru berlari ke pintu dengan tulisan 
'Staff Only' di atasnya, dan akhirnya bisa menyapa penanggung jawab band indie dengan 
damai. Dan tentu saja, kami melarikan diri dari tempat kejadian dari pintu belakang setelah 
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diskusi kami berakhir juga. Menilai dari otak keduanya, memikirkan solusi seperti 
menelepon kami secara langsung mungkin akan memakan waktu setengah hari. 

"Apakah tidak apa-apa meninggalkan pengawal di sana?" 

Alih-alih mengatakan bahwa dia khawatir, Mika-san malah terlihat lebih kecewa. Apakah 
membawa hooligan benar-benar menyenangkan? 

"Tidak apa-apa, orang-orang di geng terlalu khawatir. Saya hanya seorang siswa sekolah 
menengah yang bekerja paruh waktu." 

"Tapi Fujishima-san memang berbakat, jadi sayang sekali kamu menjadi siswa yang 
bekerja paruh waktu. Sejujurnya, apakah Anda tertarik dengan pekerjaan seperti ini 
setelah Anda lulus?" 

Ketika Mika-san mengatakan itu, kami baru saja melewati sebuah stasiun yang ramai, 
membuatku menatapnya karena aku pikir aku salah dengar. 

"Kami akan pergi ke perusahaan membuat merchandise, dan mereka juga tertarik dengan 
T-shirt dengan logo band di atasnya. Sariawan hitam juga bisa dijual sebagai karakter 
kartun...... Dan kemudian, beberapa blog juga sangat tertarik." 

"Bukankah itu baik-baik saja? Saya baru saja menulis semua hal yang terjadi di dalamnya. 

"Tapi misalnya, artikel capybara, semua pekerja di perusahaan kami sangat 
menertawakannya! Saya pikir itu konten yang sama sekali tidak berhubungan dengan 
band, membuat saya khawatir sambil tertawa, tapi sebenarnya ada beberapa koneksi pada 
akhirnya, memberi saya kejutan besar!" 

Lagipula itu adalah blog resmi yang menginformasikan berita acara kepada yang lain...... 

"Kamu mungkin cocok untuk menulis esai, ya?" 

"Hah? Erm......" 

...... Bukankah aku lebih cocok untuk menjadi seorang salaryman? Itu hanyalah sebuah 
kesimpulan dalam perbandingan, tapi aku tidak pernah memikirkan hal seperti itu 
sebelumnya---tidak pernah berpikir bahwa aku mungkin memiliki pilihan lain selain 
menjadi NEET. 

"Aku bisa mengerti geng yang mengkhawatirkanmu. Jika sesuatu terjadi pada Fujishima-
san, mereka akan sangat kesulitan." 

"Tidak juga, mereka hanya suka bermain game yakuza. Saya bukan orang besar yang 
membutuhkan pengawal untuk melindungi saya. 

Namun, pendapat saya sepertinya salah. Aku seharusnya memercayai intuisi Yondaime. 
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Setelah melewati pintu keluar selatan Shinjuku, pejalan kaki di jalan tersebut terlihat 
menurun. Saya mendengar bahwa perusahaan pembuat merchandise juga membuat 
merchandise dari karakter perusahaan game, dan strukturnya cukup besar. Saya tidak 
pernah berpikir bahwa itu akan berada di dekat Hachimanjuu tetangga[2] , area yang 
damai tidak seperti distrik komersial. 

Kami berbelok ke kiri di Jalan Meiji, dan melewati Wins, sebuah perusahaan taruhan kuda. 
Seperti hari biasa, agak gelap dan kosong, tanpa pejalan kaki lain di sana kecuali kami. 
Meski begitu, aku tidak menyadari langkah kaki yang perlahan mendekat saat memikirkan 
apa yang Mika-san katakan. 

Tiba-tiba, siluet muncul di kedua sisi kami, dan mulai mengejar kami. Aku berhenti karena 
firasat buruk dan menarik tali tas tangan Mika-san. 

"Eh? Apa-" 

Saat Mika-san berbalik, aku merasakan hantaman besar di perutku. Saya hampir jatuh, 
tetapi bahu saya ditarik dan ditarik dengan paksa. Apa yang muncul dalam pandanganku 
adalah seragam hitam dengan lambang kupu-kupu swallowtail putih tercetak di atasnya, 
rambut panjang keriting pirang pucat dengan tampilan hitam yang terlihat seperti puding, 
tatapan berlumpur dan anting hidung. Orang yang kelihatannya berandalan memasang 
senyum memuakkan, dan memegang bajuku, menambahkan tendangan di perutku dengan 
tempurung lututnya. 

"--- Ugh!" 

Saat tubuh saya membungkuk kesakitan, punggung saya diserang dengan serangan 
lanjutan yang sepertinya berasal dari siku, dan saya hanya bisa berjongkok di jalan. Saya 
akan menjaga dengan tangan saya, tetapi ditendang oleh lawan saya di perut samping saya 
melalui celah, membuat saya merasa bahwa cairan lambung saya akan keluar. 

"H-Hentikan itu! Apa yang kamu lakukan!" 

Aku tiba-tiba mendengar ratapan Mika-san, dan mencoba berdiri. Lengan saya sepertinya 
berdarah karena tergores jalan aspal. Dalam pandanganku yang kabur karena kesakitan, 
aku melihat sebuah tas tangan dan sepatu hak tinggi terbang menjauh, sedangkan tubuh 
kecil Mika-san tidak terlihat karena dia ditekan oleh dua pria berkemeja hitam. Saya hanya 
mengerti pada saat itu bahwa sebenarnya ada tiga penyerang. 

"K-Kalian! Berangkat!" 

Aku berteriak dengan darah bercampur ludahku sambil bersiap untuk menarik pria itu dari 
punggungnya, tetapi kepalaku ditendang, dan aku jatuh ke taman di pinggir jalan. Hanya 
lambang kupu-kupu swallowtail yang muncul di pandanganku---merekalah yang mencuri 
seragam dan membuat masalah di mana-mana---milik Renji-san--- 
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Saya berjuang untuk merangkak keluar dari taman tetapi leher saya langsung dicengkeram 
dan saya ditekan di jalan yang terik. Di sisi lain pandanganku, aku melihat Mika-san dengan 
panik mengayunkan tangannya dengan mulut tertutup. Sepertinya dia terluka di suatu 
tempat, karena darah yang mengalir ke lehernya menodai kemejanya menjadi merah. 

"Apa sekarang? Haruskah kita mematahkan beberapa tulang terlebih dahulu?" 

"Bukankah keduanya bertanggung jawab atas promosi? Bukankah seharusnya kita 
membuat mereka tidak bisa bicara?" 

"Apa yang harus kita lakukan jika kita membunuh mereka secara tidak sengaja? Hirasaka-
san tidak memberitahu kami untuk melakukan hal-hal sampai sejauh ini." 

"Kalau begitu mari kita rawat saja mereka selama dua bulan." 

Pria berbaju hitam itu mengucapkan kata-kata dingin sambil menunjukkan senyum yang 
tidak menyenangkan. Sambil merasakan panas di tubuhku sepertinya mengalir keluar dari 
tubuhku bersama dengan darah di tanganku, aku mengerti satu hal. 

Mereka datang untuk Mika-san dan aku--- Artinya, kami diikuti, dan mungkin sudah 
menjadi sasaran sejak kami berjalan keluar dari kantor Hirasaka-gumi. Kekhawatiran 
Yondaime benar. Saya terlalu meremehkan musuh kami, dan seperti itulah akhirnya saya. 
Saya terpaksa berdiri setelah tangan saya dipelintir ke punggung, persendian bahu saya 
melengking. Saat aku hendak meminta bantuan, ujung sepatu melayang ke arah mulutku 
sekali lagi, sementara rasa darah menutupi tangisanku. Suara isak tangis Mika-san 
menusuk telingaku. Apa yang saya lakukan? Pergi! Berjuang! Haruskah aku terus dipukuli 
seperti ini!? Rasa sakit yang hebat melonjak dari tulang belikat saya ke atas kepala saya, 
menghancurkan resolusi saya. Sekali lagi, aku pingsan di jalan yang berlumuran darah 
karena darahku, sementara suara dering tulang-tulangku sepertinya masuk ke telingaku 
melalui otot-ototku. 

Tiba-tiba, beban yang menahanku menghilang. 

Tanah berguncang. Sebuah bayangan terbang dan jatuh di sisiku. Itu adalah salah satu pria 
jahat berkaus hitam---dia berbaring di sana dengan bagian putih matanya terlihat. 

Aku melihat ke atas karena terkejut, dan setengah dari penglihatanku yang terhalang oleh 
darah terbuka oleh sinar matahari yang kuat. Siluet orang besar menghalangi sinar 
matahari, berdiri di antara Mika-san dan aku. 

"Kalian, apa yang kalian lakukan di depan Holy Wins?" 

Otot yang kuat menyebabkan bagian belakang kemeja tampak kencang, sedangkan 
lengannya tebal dan kokoh seperti kabel yang digunakan pada lift. Majalah kuda dan 
majalah pachinko dijejalkan ke saku belakang jins berkerut. 
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"Oi, Narumi. Sepertinya aku belum pernah melihat orang-orang ini sebelumnya, apakah 
mereka anggota baru?" 

"Tetsu......senpai!?" 

Aku menangis aneh. Wajah yang menoleh ke arahku memang milik Tetsu-senpai. 

"Kenapa kau berkelahi dengan laki-laki di Hirasaka-gumi di tempat seperti ini di siang 
bolong? Apakah karena itu? Menjadi tidak populer di kalangan perempuan, jadi kalian 
membiarkan Narumi---" 

Pria di sebelah kanan yang memegang Mika-san memutar tangannya ke arah yang tidak 
wajar dalam ketegangan, sementara Mika-san, yang mulutnya tertutup, memutar wajahnya 
karena sakit parah dan mengerang. Saat itu, tinju Tetsu-senpai menyerang, mengenai 
wajah pria itu secara akurat dengan suara yang jelas dan dingin, sementara pria itu ambruk 
di tanah dengan darah muncrat, melepaskan tangannya meraih Mika-san juga. Detik 
berikutnya, pria di sebelah kiri dipukul di leher dan roboh di jalan aspal juga. 

"Apa apaan! Oi, nona, apakah kamu baik-baik saja? Oi, Narumi, kamu benar-benar dipukuli 
habis-habisan! Hei, jangan tidur! Wanita ini juga berdarah, hei! Nomor telepon saya 
dipotong karena saya tidak punya uang sekarang, jadi cepatlah dan biarkan saya meminjam 
telepon Anda. Apakah kita perlu ambulans?" 

Suara Tetsu-senpai yang agak kasar sangat enak didengar saat itu, dan aku tidak pernah 
merasakannya sebelum atau sesudah itu. Senpai memanggil orang-orang setelah 
mengeluarkan ponselku dari sakuku, dan hampir secara langsung menarik Mika-san dan 
aku menuju arah stasiun. 

 

Gang Pacuan Kuda Niigata sangat indah. Nah, jalur berumput itu sepertinya terus 
memanjang dan memanjang menuju langit biru! Dan tidak banyak penonton, jadi itu cukup 
keren. Karena terlalu nyaman, saya tidur di kantong tidur selama sepuluh hari atau lebih di 
depan pintu masuk mereka." 

"Tetsu, sepertinya kamu sudah siap untuk masuk ke jajaran gelandangan." 

Hiro-san tersenyum kecut. 

"Jika saya kalah dalam taruhan terakhir kemarin, maka saya benar-benar harus berjalan 
kembali ke Tokyo." 

"Mengapa Anda tidak tinggal langsung di Niigata saja?" 

"Aku akan mati kedinginan di musim dingin." 
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Sedangkan aku--- aku menggigil sambil duduk di kursi yang keras, menatap pintu ruang 
perawatan, sama sekali tidak ingin mengobrol dengan mereka. 

Karena Mika-san sangat terluka sehingga dia tidak bisa berjalan, Tetsu-senpai meminta 
Hiro-san untuk menjemput kami, mengirim Mika-san ke rumah sakit terdekat setelah itu, 
yang akan menjadi rumah sakit besar tempat Ayaka tinggal sebelum ini. . Cederaku tidak 
terlalu serius, tapi perawatan Mika-san belum berakhir. Bermandikan bau disinfektan di 
sekitar kami, saya merasakan sakit seolah-olah seluruh tubuh saya diratakan. 

"Yah...... aku sudah terbiasa tidur di atas tumpukan kupon taruhan kuda. Ketika saya 
kembali ke Tokyo, saya secara tidak sadar tertarik ke Wins lagi, dan pada akhirnya, saya 
melihat Narumi dengan seorang wanita asing dipukuli setengah mati oleh orang-orang di 
geng. Katakan padaku, bagaimana kamu bisa melakukan tsukkomi padanya dalam situasi 
seperti itu?" 

"Narumi-kun, untungnya keberuntunganmu bagus......" 

Hiro-san berkata dengan nada mendesah dan menatapku. 

Itu benar, itu hanya keberuntungan. Jika Tetsu-senpai tidak ada di sana saat itu--- 
Bagaimana situasinya? Aku memegang erat lenganku yang diperban karena lukaku. 

Saya terlalu naif. Mengatakan sesuatu yang sombong seperti 'Aku termasuk orang dalam 
geng juga' kepada Yondaime, aku benar-benar berani berpikir bahwa aku tidak akan 
terlibat dalam tindakan kekerasan? 

"Lalu bagaimana sekarang? Mengapa Anda tidak menghubungi Yondaime? Bukankah ini 
perselisihan dalam geng?" 

"Ahhh ...... Yah ......" Hiro-san mengedipkan mata padaku. Karena Tetsu-senpai benar-benar 
tidak tahu apa-apa tentang situasinya, dia mengira pria berkemeja hitam itu adalah 
anggota Hirasaka-gumi. 

Saya benar-benar tidak ingin menjelaskan, dan memberi tahu Yondaime tentang kejadian 
seperti itu juga membuat saya merasa sedih. 

Namun, keduanya tetap menjadi pekerjaan saya. 

Saya memberi tahu Tetsu-senpai tentang seluk beluk masalah ini, dan hari sudah senja 
ketika kami bertiga keluar dari rumah sakit. Dalam perjalanan ke tempat parkir, kami tidak 
mengucapkan sepatah kata pun. Ekspresi Hiro-san juga cukup berat, karena ini adalah 
pertama kalinya aku memberitahunya fakta bahwa aku benar-benar bertemu dengan 
Renji-san beberapa waktu lalu. 

Hiro-san akhirnya angkat bicara saat kami terjebak macet saat melewati Jalan Meiji. 

"Aku juga akan pergi ke rumah sakit besok. Bagaimana denganmu, Narumi-kun?" 
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Duduk di kursi pengemudi, saya melihat plester dan perban yang menutupi tangan saya 
dan menggelengkan kepala. 

Untuk amannya, Mika-san harus tinggal di rumah sakit selama satu hari untuk observasi 
lebih lanjut, karena sepertinya dia mengalami gejala pendarahan internal. Yang 
mendengarkan laporan dokter adalah Hiro-san, jadi saya tidak terlalu yakin dengan 
detailnya. Karena akan memperumit masalah jika aku, sebagai siswa SMA, muncul, aku 
hanya tinggal di ruang tunggu seperti kura-kura. 

Aku benar-benar tidak tahu bagaimana aku akan menghadapi Mika-san sekarang. 

Aku mendengar Tetsu-senpai menghela nafas panjang di kursi belakang. 

"Sepertinya semuanya berubah menjadi sangat merepotkan! Ngomong-ngomong, kenapa 
Yondaime tidak meminta bantuanku? Jika dia baru saja memberitahuku tentang ini, aku 
akan segera kembali ke sini." 

"Aku memberimu beberapa panggilan! Lari ke tempat yang jauh seperti Niigata, dan nomor 
teleponmu juga dipotong!" 

Hiro-san berulang kali menggedor setir. 

"Yah, itu benar. Ahahaha...... Hiro, kenapa kamu melakukan tsukkomi padaku! Bukankah itu 
pekerjaan Narumi ......? Oi, Narumi, ada apa denganmu? Anda tidak terlihat terlalu baik. Apa 
kepalamu juga sakit?" 

"...... Bagaimana saya bisa tetap terlihat bagus ......?" 

Bahkan saya merasa tidak termotivasi ketika saya mendengar suara lemah yang saya ajak 
bicara. 

"Mengapa orang ini terlihat begitu sedih?" 

"Mungkin karena seorang gadis melihatnya terlihat lemah?" 

Tentu saja tidak! Namun ...... Itu mungkin ada sedikit kebenaran di dalamnya. 

"Aku hanya merasa seperti ...... aku hanya bicara dan tidak ada tindakan." 

"Kamu baru membicarakan ini sekarang? Narumi tidak memiliki poin kuat selain 
ceramahnya, semua orang tahu tentang itu!" 

"Hei, Tetsu, jangan berbicara terlalu gamblang! Narumi-kun akan menangis sekarang." 

Hiro-san, kamu juga kejam! Aku memeluk lututku di kursi. 
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Hiro-san menyarankan untuk menyampaikan pesan itu kepada Yondaime sebagai 
penggantiku, tapi aku menggelengkan kepala sebagai penolakan. Tetsu-senpai benar. Jika 
saya bahkan tidak berani berbicara dengan lantang, saya benar-benar menjadi orang yang 
tidak berguna. Saya harus melakukan ini sendiri. Tapi apa yang harus dilakukan setelah 
itu? 

"Narumi-kun, apakah kamu masih melanjutkan pekerjaan itu? Saya menyarankan agar 
Anda lebih baik berhenti. 

Aku menggelengkan kepalaku sebagai jawaban, tapi sebenarnya, aku tahu itu hanya 
pertunjukan kekuatan yang tidak berguna. 

"...... Hmm, begitukah? Maka saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Lagipula, itu 
keputusan Narumi-kun sendiri." 

Saya berpikir, apa yang saya putuskan? 

Ketika saya menggunakan tangan saya untuk menutupi wajah saya, luka di leher dan 
tangan saya mulai terasa sakit. 

Orang-orang itu bertindak atas perintah Renji-san. Fakta itu tertahan di lubuk 
tenggorokanku. 

Sampai kemarin, aku terus berharap untuk meyakinkan Yondaime untuk meminta Alice 
menangani kasus ini. Sekarang waktu untuk konser semakin dekat, ini adalah waktu yang 
sangat penting bagi Yondaime, dan saya pikir dia tidak punya waktu untuk menangani 
masalah yang merepotkan juga. Jika dia bertindak gegabah, kredibilitasnya juga akan 
diragukan. 

Tapi jika dia menyerahkan kasusnya pada detektif--- Tidak hanya Alice, bahkan Tetsu-
senpai, Hiro-san dan Major bisa membantu. Masalahnya adalah, para NEET yang keras 
kepala hanya bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Sebenarnya, itu adalah 
masalah kebanggaan pribadi juga, karena dunia kecil yang nyaman yang langsung, dan 
tidak meminta privasi orang lain memiliki keseimbangan yang halus, jadi itulah mengapa 
menjadi seperti ini. 

Tetapi bahkan jika Yondaime menyerahkan kasus itu kepada Alice sekarang, lalu kenapa? 
Jika Renji-san tidak tertangkap, kasusnya tidak bisa ditutup. Tapi jika untuk hasil seperti 
ini--- Apa aku masih bisa melanjutkan pekerjaan sebagai asisten detektif? 

Anda baru saja bertemu dua kali, apa yang Anda tahu? Suara Yondaime terdengar lagi di 
telingaku. Itu benar. Orang itu hanyalah musuh--- alangkah baiknya jika aku bisa berpikir 
seperti itu? 

Perselisihan di kepalaku tidak ada tanda-tanda mengendur, dan aku mendengar gumaman 
Tetsu-senpai saat itu. 
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"Oi, Narumi. Renji...... Apa dia terlihat baik-baik saja?" 

Aku tidak bisa mengangkat kepalaku sama sekali. Bertemu dengan tatapan senpai jika aku 
berbalik, menghadapi kata-katanya yang lembut...... Itu membuatku takut. 

"Pandangan orang itu tentang uang hampir nol. Apakah dia terlihat seperti masih makan 
dengan benar? Atau apakah dia masih suka melucu seperti sebelumnya?" 

"...... Itu benar." 

Saya memeras jawaban dengan suara serak dengan susah payah. 

"Tidak apa-apa. Tidak peduli seberapa buruk lingkungannya, itu tidak masuk akal tidak 
peduli bagaimana kamu melihatnya makan......" 

Aku merasakan Tetsu-senpai dengan paksa menekan tinjunya di belakang kursiku. 

"Tidak apa-apa selama kita masih hidup. Kita masih bisa bertarung." 

...... Itulah yang dikatakan Narumi padaku! Mendengar kata-kata terakhir Tetsu-senpai 
hampir membuatku menangis. 

Selama...... Kita masih hidup. 

 

Ketika saya turun dari mobil di tempat parkir dekat Ramen Hanamaru, saya bertemu 
Mayor secara kebetulan. "Eh? Jadi bukan Wakil Laksamana Fujishima yang dirawat di 
rumah sakit?" 

Bagaimana orang bisa mengatakan hal seperti itu kepada orang lain secara langsung! 

"Oh, Tetsu-san, jadi kamu benar-benar sudah kembali? Bagaimana Niigata Horce Racing 
Alley?" 

Mayor berulang kali menggoyangkan ransel militernya hampir dua kali ukuran tubuhnya 
yang kecil, berjalan ke pintu belakang mobil setelah itu. 

"Awalnya saya mengira itu adalah dunia es dan salju, tetapi suhunya cukup normal. Aku 
bisa tidur di jalanan berkat itu." 

"Bagiku, yang pernah menjalani simulasi pertempuran pertahanan selama seminggu di 
Goryoukaku , Niigata adalah tanah selatan yang baik bagiku bahkan jika aku keluar 
telanjang." 

Apakah ada yang salah dengan otak Anda? Goryoukaku adalah monumen nasional, jangan 
perlakukan itu sebagai situs untuk permainan bertahan hidup Anda! 
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"Saya menyimpan uang untuk penginapan dan Shinkansen , mempertaruhkan semuanya 
untuk Four Boxes[3] dari Tim Tiga[4] , dan perbedaan pertandingan terakhir sangat kecil 
sehingga harus ditentukan dengan video. Saya akan melompat langsung ke Laut Jepang." 

"Kupon yang kamu beli adalah Kupon Sepuluh Ribu Kuda[5] , bukan? Berapa banyak yang 
kamu menangkan?" 

"Saya mendapatkan uang saya kembali hanya dengan memenangkan satu pertandingan, 
jadi saya kembali dengan kompartemen bisnis yang mewah. Karena itulah pacuan kuda 
sangat menarik!" 

Aku menatap siluet ketiganya yang berjalan menuju toko ramen, bahkan tidak bergerak 
satu inci pun. 

Saya akan difilmkan oleh kamera pengintai jika saya mendekati gedung, tetapi saya tidak 
ingin Alice melihat saya. Saya mendapat beberapa telepon darinya ketika saya berada di 
rumah sakit, tetapi saya tidak mengangkat telepon karena saya tidak tahu harus berkata 
apa kepadanya. 

"Oi, Tetsu, aku mendengarnya! Anda memenangkan taruhan menggunakan Kupon Sepuluh 
Ribu Kuda?" Suara Min-san bergema dari toko ramen. "Cepat dan bersihkan tabmu untuk 
ramen!" 

"Tidak, itu adalah dana untuk masa depan!" "Diam dan berhenti rewel! Bayar!" 

Tetsu-senpai ditangkap oleh Min-san yang bergegas keluar dari pintu belakang dapur, 
dengan teknik penguncian kepala, dan langsung diseret ke dalam kedai ramen, sementara 
Major dan Hiro-san tertawa sambil mengikuti. 

Di sisi lain, aku dengan hampa berdiri di dekat mobil Hiro-san, diam-diam mendengarkan 
percakapan Pasukan Detektif NEET dari celah di antara gedung-gedung. 

"Blast, dompetku menjadi sangat tipis ...... Pergi, panggil Yondaime ke sini untuk berjudi. 
Bukankah dia punya cukup banyak uang untuknya baru-baru ini? 

"Aku memberitahumu bahwa dia sedang dalam masa kritis sekarang! Apakah kamu tidak 
mendengarkan Narumi-kun?" 

"Dia tidak meminta Alice, kan? Maka jangan pedulikan dia. 

"Tetsu-san, menelepon seseorang ke sini dan menipu uangnya, ini tidak bisa dihitung 
sebagai 'tidak peduli padanya'." 

"Tetsu menipu orang lain sealami bernafas, jadi bukankah itu sama dengan tidak peduli 
padanya?" 
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"Sebenarnya, Yondaime cukup pelit akhir-akhir ini. Misalnya, saya baru saja dipanggil 
untuk memeriksa kunci di kantornya, dan tidak mendapat banyak pembayaran." 

"Eh? Bahkan Mayor tidak melakukan apa-apa? Seperti penyadapan dan sejenisnya?" 

"Saya tidak menerima permintaan apa pun." 

"Mau bagaimana lagi." "Ya, mau bagaimana lagi." "Kalau begitu, mengganggunya di saat 
kritis seperti itu tidak terlalu bagus, jadi kenapa kita tidak bermain tiga orang mahjong?" 
"Besar! Aku punya teori kemenangan baru baru-baru ini---" 

Percakapan yang tampaknya bahagia masuk ke telingaku. Mereka masih sama--- Meskipun 
mereka berteman dengan Yondaime dan Renji-san sebelum ini, mereka tampak seolah-olah 
tidak peduli sama sekali. 

Saya menyadari bahwa saya agak mudah tersinggung. Kalian benar-benar berencana untuk 
tidak melakukan apapun? Jika dia tidak memberi Anda permintaan, Anda hanya akan terus 
menganggur? Saat kamu melakukan hal seperti itu, Renji-san--- 

Aku menggigit bibirku. Saya tahu bahwa tidak ada gunanya jika saya melakukan hal seperti 
itu, dan kemarahan itu hanya ditujukan pada diri saya sendiri. Alasan mengapa Tetsu-
senpai dan yang lainnya melakukan hal seperti itu adalah karena harga diri mereka sebagai 
NEET. Bagaimana dengan saya? Bukan hanya tidak bisa melakukan apa-apa...... Mungkin 
saja aku bahkan tidak tahu apa yang ingin kulakukan. 

* 

Malam itu, saya terus melihat ponsel saya sambil berbaring di tempat tidur setelah saya 
kembali. 

Alice akan menelepon saya setiap jam, dan totalnya ada lima. Dia bahkan meninggalkan 
pesan pada panggilan terakhirnya. 

'Kenapa kau tidak mengangkat telepon?! Dengarkan baik-baik, ingatlah untuk melaporkan 
kepada saya secara teratur, secara teratur! Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Anda, 
tetapi karena Anda tidak dirawat di rumah sakit, Anda setidaknya dapat menelepon saya 
kembali!' 

Kamu jelas tahu ada apa denganku...... Selain itu, aku tidak pernah mendengar peraturan 
yang memintaku untuk melapor padanya secara teratur. Aku benar-benar sedang tidak 
ingin meneleponnya kembali, jadi aku hanya mengiriminya pesan singkat dengan kata-kata 
'Aku baik-baik saja'. 

Setelah itu, saya mengirim pesan ke Mika-san sebagai permintaan maaf. Meskipun hanya 
ada tiga kalimat pendek, saya membutuhkan waktu satu jam. Jika dia ingin melihat 
pesannya, dia harus menunggu sampai dia kembali ke perusahaannya bahkan jika dia 
keluar dari rumah sakit besok. Jika demikian, mengapa saya tidak langsung mencarinya di 
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rumah sakit? Tapi aku tidak bisa melakukannya. Meskipun aku adalah orang yang 
menyeretnya dalam hal ini ...... 

Saat aku melempar ponselku ke samping, dan berbaring di tempat tidurku bahkan tanpa 
mematikan lampu, Renji-san menelepon. 

Meskipun itu adalah nomor pribadi, intuisi memberitahuku kemungkinan besar itu dari 
Renji-san. 

'Narumi? Apakah ini ponsel Narumi?' 

Suara agak serak yang enak didengar datang dari telepon. 

"...... Ya." 

'Oh bagus. Meskipun aku terlihat seperti ini, sebenarnya aku sangat menyukai kebersihan. 
Saya mencuci tangan berkali-kali, hampir menghilangkan nomor yang saya salin juga. Pada 
akhirnya, nomornya tidak dapat dilihat, dan saya mencoba hampir dua puluh kali sekarang. 
Yahoo--- Hebat, bagus!' 

Aku punya perasaan bahwa sesuatu yang tidak bisa dicairkan di hatiku akan mencair, jadi 
aku hanya bisa menekan dorongan itu, mengalihkan ponselku ke tanganku yang lain. 

'Bagaimana lukamu? Apakah mereka serius?' 

Ditanya seperti itu secara langsung, aku hanya bisa menahan emosiku yang berbelit-belit. 

"...... Aku baik-baik saja, tidak terlalu terluka. Saya hanya mengalami beberapa goresan dan 
luka." 

'Benarkah? Tidak apa-apa.' 

...... Itu saja? Aku hampir mengatakan itu. Namun, tindakannya benar. Jika dia benar-benar 
meminta maaf kepada saya, bagaimana saya harus menjawabnya? 

'Jadi fakta bahwa kita bertemu dua kali bukanlah kebetulan, itu sama untuk Harajuku dan 
Ueno--- karena tujuan kita sebenarnya sama. Saya bertanya-tanya, apakah takdir seperti itu 
baik, atau buruk?' 

Nada suara Renji-san masih sama seperti kemarin, seolah-olah kami belum mengetahui 
identitas satu sama lain, dan bisa bercanda sambil memukul satu sama lain. Saya tidak bisa 
membedakan apakah itu kelebihan atau kelemahannya. Mungkin keduanya. Sebenarnya, 
ada hal-hal yang keduanya ada di dunia ini. 

'Itu benar, Narumi. Kapan kamu bebas?' 
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Saya tiba-tiba berpikir, ini mungkin saatnya mimpi kapibara berhenti, bukan? Sejak kedua 
kali aku bertemu Renji-san, mimpi itu masih berlanjut, tapi apakah ini saatnya bagi kita 
untuk bangun dalam sekejap? Termasuk alarm kebakaran di livehouse, penyerangan saat 
aku bersama Mika-san, semuanya--- 

Tapi pipiku yang ditekan ponsel masih terasa sakit, jadi ini bukan mimpi. 

Jadi, saya mencoba berbicara dengan nada kaku. 

"Aku bebas kapan saja, besok juga tidak apa-apa." 

'Kalau begitu mari kita bertemu besok. Mnn---' 

Nada Renji-san dan aku seperti kami mencoba untuk tidak menyentuh luka yang baru saja 
terbentuk, dan hanya membasuh luka dengan air, memastikan waktu dan lokasi untuk 
kami bertemu. 

'Jangan beri tahu Sou tentang ini...... Sebenarnya, ini seharusnya permintaan yang tidak 
masuk akal, ya?' 

Akhir kalimat Renji-san lembut dan halus. 

'Tidak apa-apa jika kamu membawa beberapa orang lagi, tapi ingat untuk membawa 
kausnya! Hal itu sangat penting.' 

"Abaikan Hirasaka-gumi untuk saat ini, apakah kamu tidak khawatir aku akan memanggil 
polisi?" 

Saat suaraku berubah serak, aku hanya bisa menelan dengan panik untuk membasahi 
tenggorokanku. 

"Mengapa bertemu muka? Kamu bisa memberitahuku untuk mengirimkannya ke suatu 
tempat ...... Atau sesuatu seperti itu." 

'Itu benar.' 

Keheningan mengikuti setelah gema. Untuk apa dia ragu? Pada saat yang sama ketika saya 
sedang berpikir, sebuah pertanyaan sepertinya keluar dari lidah saya--- Apakah saya 
benar-benar ingin melakukan hal seperti itu? 

'Itu benar, tapi aku tidak bisa melihat Narumi jika kamu mengirimkannya saja.' 

Aku berdiri dari tempat tidurku, duduk di atas papan lantai kayuku sambil memeluk 
lututku, pahaku menempel erat di perutku. Jika saya tidak melakukan itu, emosi panas yang 
melonjak ke tenggorokan saya akan langsung keluar. 

"Aku harus bertemu lagi untuk menjelaskan dengan benar." 
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"Itu benar." 

Aku menatap kosong pada T-shirt putih bersulam yang tersebar berantakan di papan 
lantai. 

"Aku akan pergi sendiri. Ada yang ingin kukatakan pada Renji-san juga." 

'Terima kasih.' 

Setelah menutup telepon, akhirnya aku berdiri dan mengambil T-shirt yang kusimpan 
untuk Renji-san. Kupu-kupu yang tidak bisa terbang karena kekurangan sayap menyebar di 
atas salju putih. 

Cukup lama sampai fajar menyingsing. 

Namun, saya tetap melipat kaus itu dan memasukkannya ke dalam ransel, berjalan keluar. 
Hangatnya sinar mentari sore masih terasa samar di jok sepedaku. 

 

"Kamu benar-benar berani tampil di hadapanku dengan tampilan seperti ini!" 

Dengan ekspresi tidak senang, Alice berdiri di tempat tidur di Agensi Detektif NEET yang 
AC-nya kuat, sama seperti Nio. 

"Mengabaikan peringatanku, kamu melakukan kontak dengan dunia tanpa aturan, terlibat 
dalam insiden kekerasan seolah itu wajar, dan mengenakan perban juga! Dan Anda benar-
benar berani tampil di sini tanpa malu-malu. Meskipun sudah kali ini.' 

"Kali ini? Alice, bukankah kamu selalu terjaga?" 

Karena sikap Alice seperti biasa, kelegaanku membuatku melontarkan tsukkomi kecil. 

"Ini adalah waktu ketika server sedang dalam pemeliharaan, waktu emas untuk meretas 
kata sandi. Aku tidak punya waktu untuk memedulikan orang yang otaknya hanya dipenuhi 
lamunan sepertimu." 

"Begitu ya.....maaf.....yah, sebenarnya aku disini bukan karena sesuatu yang spesial." 

Setelah mendengar kata-kataku, bahkan Alice yang cerdas pun tampak agak bingung. Lagi 
pula, karena ini jam dua pagi, ini bukan waktu dimana seseorang bisa mengunjungi yang 
lain tanpa alasan. 

"Aku tidak tahu kenapa...... Tapi aku hanya ingin melihat Alice." 

"A-A-A-Apa yang kamu bicarakan!" 

Alice melompat ke sisi lain tempat tidur. 
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"Saya sangat sibuk sekarang. Jika Anda ingin mencari seseorang untuk bermain dengan 
Anda, bukankah banyak burung hantu malam di depan stasiun atau di pusat kota?" 

Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan benar-benar mendapat omelan yang begitu 
serius, betapa menyedihkannya. Namun, itu cukup normal ketika saya memikirkannya. 
Sebenarnya, alasan sebenarnya aku datang ke sini adalah karena aku sudah tidak tahu 
bagaimana menangani masalah Renji-san, dan berpikir bahwa membicarakannya mungkin 
akan menghilangkan kebingungan di pikiranku..... 

"Maaf, aku hanya akan kembali kemudian ......" 

Saat aku membawa ranselku dan berdiri, Alice segera merangkak dari tempat tidurnya. 

"Apa maksudmu dengan kembali sekarang? Orang yang tidak berguna! Setidaknya pikirkan 
alasan yang lebih baik dan jawab aku di tempat!" 

"Tapi...... Bukankah aku merusak pemandangan? Bukankah Anda meminta saya untuk 
enyah? 

"Aku tidak mengatakan bahwa kamu merusak pemandangan atau menyuruhmu keluar!" 

....... Aku benar-benar tidak mengerti kamu. 

"S-Karena kamu ada di sini sekarang!" 

Alice terus duduk di tempat tidurnya, berjingkrak di atasnya seolah-olah itu adalah 
trampolin. 

"Kamu dapat tiga kaleng Dr. Pepper di sini...... Ahh! I-Mereka bukan untukmu! Aku akan 
meminum semuanya!" 

Saya tahu itu! Alice meminum semua minuman berkarbonasi mual yang kubawa keluar 
dari lemari es dan membukanya untuknya, menumpuk kaleng kosong di atas meja kecil di 
sampingnya setelah itu. 

"Poin utama saya adalah, apa yang kamu lakukan? Hidup seperti belut di luar musim yang 
berguling-guling di rawa, berjalan tanpa tujuan. Apakah kamu tidak tahu sejak lama apa 
yang harus kamu lakukan?" 

Itu benar, aku seharusnya mengetahuinya sejak lama. Meyakinkan Yondaime untuk 
meminta bantuan Alice, memikirkan cara bagi kami untuk masuk ke pertarungan antara 
dia dan Renji-san setelah itu. 

Tetapi-! 

"Mungkin Anda tidak percaya meskipun saya mengatakannya berkali-kali, dan merasakan 
teror kekerasan setelah beberapa pukulan, dan berencana untuk mundur?" 
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"Tidak, itu tidak benar...... Yah, mungkin hanya sedikit." 

Memang, setelah saya dipukuli, saya akhirnya mengerti sesuatu. 

Itu akan menjadi kebencian mendalam antara Yondaime dan Renji-san yang hampir putus 
asa. Keduanya memperlakukan penghancuran pihak lain sebagai tujuan mereka, dan 
kebencian secara langsung melibatkanku, dan bahkan Mika-san terseret ke dalamnya--- 
akhirnya aku menyadari bahwa sangat sulit untuk kembali. 

Jika Yonadime benar-benar meminta Alice untuk menangani kasus ini, Tetsu-senpai, Hiro-
san, Mayor, dan aku harus lari dengan tujuan mengalahkan Renji-san. Dapatkah saya 
benar-benar menangani hal seperti itu? 

Dengan ekspresi tak bisa berkata-kata, Alice menghela nafas dan berbicara lagi: 

"...... Di selatan Ikebukuro, ada toko perlengkapan olahraga bernama Ex Area." 

Aku menatap detektif itu dengan bingung. 

Ini adalah toko yang dibuka oleh seorang pemuda yang baru berusia dua puluh lima tahun. 
Pria itu masih memimpin organisasi kriminal yang dibentuk dari kentang kecil tanpa nama 
beberapa tahun yang lalu, tetapi dia berselisih dengan Hinamura Souichirou yang datang 
ke Tokyo belum lama ini, dan organisasinya dimusnahkan begitu saja." 

apa yang sedang dia bicarakan? Aku berlutut dan menopang tanganku di depan tempat 
tidur. 

"Hirasaka Renji ada di toko itu. Saya pikir pemiliknya sendiri mungkin bekerja sama 
dengan Hirasaka." 

Untuk berdiri, tempurung lutut saya hampir membalik tempat tidur. 

"...... Renji-san!? K-Kenapa kamu tahu tentang ini? 

"Mengapa saya tahu? Tentu saja, saya menyelidikinya. Menurut Anda siapa orang sebelum 
Anda? 

Detektif NEET, Alice---memiliki kendali atas informasi masif yang mengalir di seluruh 
dunia dalam bentengnya yang lebih kecil dari enam tsubo , dia adalah seorang ratu kecil. 

"Apakah Anda tidak memberi tahu dia cara menghubungi Anda? Saya baru saja memeriksa 
log panggilan masuk. Jauh sebelum saya mengenal Tetsu dan Yondaime, Hirasaka sudah 
menghilang dari Tokyo. Artinya, dia tidak tahu bahwa ada detektif mahakuasa di sini yang 
bisa mencari sumber sinyal meskipun nomornya pribadi--- tapi saya sangat kenal dengan 
pria itu." 

Suara Alice terdengar seperti langkah kaki di tanah yang dingin di kuburan. 
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"Tentu saja, aku juga tahu betapa kejam dan serakahnya dia. Dia mencari sampah untuk 
menghalangi acara, dan semuanya adalah anggota geng lain yang dimusnahkan tidak lama 
setelah Hirasaka-gumi didirikan. Dengarkan baik-baik, mereka adalah orang-orang yang 
Yondaime dan Hirasaka usir keluar kota bersama-sama, tapi sekarang, semuanya 
mengikuti Hirasaka. Dia hanya mengeluarkan dan memperluas kebencian terhadap 
Yondaime dan ketakutan terhadapnya, dan itu dibuktikan dengan pria yang ditangkap 
Yondaime juga. Saya memahami orang-orang yang tanpa ragu dapat melakukan hal-hal ini 
dengan sangat baik. Mereka adalah binatang yang berbahaya." 

"Renji-san, dia......!" 

Aku membuka mulutku dengan gelisah, tapi aku bertemu dengan tatapan dingin Alice, dan 
hanya bisa membeku di tempat. 

Renji-san, dia--- Apa? Apa yang ingin saya katakan? Orang seperti saya, bagaimana saya 
bisa mengerti apa yang terjadi antara dia dan Yondaime? Yondaime benar. Saya hanya 
bertemu dengannya dua kali, dan mengobrol sedikit. Apa yang saya tahu seperti ini? SAYA--
- 

Jika saya tidak tahu apa-apa, saya tidak punya pilihan lain selain menegaskannya kembali. 

Aku menarik ranselku ke belakang dan membukanya, mengeluarkan paket putih kotor, 
meletakkannya di samping tempat tidur. Alice menggelengkan kepalanya sedikit, 
menunjukkan tatapan sedih pada saat yang sama. 

"Bisakah Anda membantu saya menyimpan ini untuk saat ini?" 

"...... Apa ini?" 

"Ini kaus Renji-san. Untuk meminta saya mengembalikan ini kepadanya, dia menelepon 
saya untuk mengajak saya kencan sekarang. Aku akan pergi begitu fajar tiba." 

"Apa!? Mengapa Anda diminta begitu jujur? Apakah Anda lupa bahwa orang yang 
diperlakukan dengan kejam di siang bolong adalah Anda? Dan itu juga merupakan perintah 
dari Hirasaka." 

"Aku tahu, tapi baju ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi Renji-san. Dia 
memanggilku hanya untuk mendapatkan ini kembali, jadi dia tidak akan membuat 
masalah!" 

"Tuhan tahu! Dan jika demikian, mengapa Anda meminta saya untuk tetap---" 

Wajah Alice hampir memerah karena marah sekali lagi, tapi rasa panas itu tiba-tiba 
menguap. 

"...... Maksudmu, menggunakannya sebagai sandera?" 
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"Mnn ...... Meskipun sedikit berbeda, rasanya agak mirip." 

Aku menatap Alice yang mengambil dan membuka kaus itu. 

"Jika aku mengembalikan ini padanya, hubungan antara Renji-san dan aku akan benar-
benar berakhir." 

Dan saya tidak punya alasan untuk berbicara dengannya secara langsung juga. 

Janji yang tidak terpenuhi--- Tidak peduli seberapa buruk premisnya, saya memperlakukan 
ini sebagai jangkar di hati saya. Selama kita mengikuti rantai itu, tidak peduli berapa kali 
pun, kita akan tetap bertemu. 

Selama kita masih hidup. 

Jadi saya memutuskan untuk bertemu Renji-san dengan tubuh, kata-kata, dan telinga saya 
sekali lagi. 

"...... Kamu ...... Sama setiap saat." 

Alice tergagap melalui kata-katanya, matanya penuh air mata. 

"Seberapa bodohnya kamu nantinya? Bahkan seekor gorila masih bisa dengan cerdas 
memakan semut di sarang semut, tahu menggunakan tongkat, tetapi mengapa Anda selalu 
mencukur tulang Anda sendiri untuk ditusuk ke sarang semut? 

"Mnn...... Maaf. Karena aku bodoh...... aku tidak bisa menemukan alasan lain." 

Sangat marah hingga dia tidak bisa berbicara, seolah-olah banyak emosi melintas di wajah 
Alice dalam sekejap. Saat aku berencana untuk meliriknya dari bawah karena khawatir, dia 
tiba-tiba berbalik, rambut hitamnya yang halus terangkat karena tindakannya menyentuh 
ujung hidungku. Setelah itu, Alice merangkak ke tempat tidurnya yang paling dalam, 
seolah-olah dia sedang mencari sesuatu, dan dia kembali sekali lagi. 

Dan benda yang ditekan di hidungku adalah--- 

"...... Seekor burung hantu?" 

Boneka lembut berbentuk telur yang bisa kupegang dengan kedua tanganku--- Itu benar-
benar burung hantu. 

"Itu benar. Namanya Minerva, dewi penjaga tentara. Dia jauh lebih dapat diandalkan 
daripada penilaian keamanan Anda yang tidak berdasar dan bodoh itu. 

"Mnn ...... Oke." 

Aku melihat ekspresi Alice, dan menatap mata burung hantu yang bijak dan serius. 
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"...... Terima kasih." 

"Dengarkan baik-baik, aku hanya meminjam dia untukmu! Anda sebaiknya mempersiapkan 
diri secara mental untuk hukuman yang lebih berat daripada pemotongan gaji Anda jika 
Anda tidak membawanya kembali! 

Aku mengangguk sebagai jawaban, menyimpan boneka itu dengan hati-hati ke dalam 
ranselku. Saat itu, sesuatu tiba-tiba menyelimutiku dari belakang, menghalangi 
pandanganku. 

Itu adalah selimut. Saya terkejut dan melemparkannya ke samping, berbalik untuk melihat 
tempat tidur. 

"Karena kamu selesai dengan kata-katamu, cepatlah dan tidur." 

Dari beberapa waktu sebelum ini, Alice telah kembali ke keyboardnya, berkata sambil 
memelototiku dengan mata menyipit. 

"Dibandingkan dengan wajahmu, warna lumpur di Teluk Tokyo terlihat lebih sehat. Anda 
mungkin tidak tidur nyenyak, bukan? Dan Anda benar-benar berkendara di sini saat tubuh 
Anda dalam kondisi seperti itu di larut malam, betapa bodohnya. 

"Ah ...... Mnn." Serangan kata-kata benar-benar membuatku mengantuk. 

"Yah ...... Maaf sudah mengganggumu, biarkan aku istirahat sebentar ......" 

Meskipun tidur di ruangan yang dingin agak tidak nyaman bagiku, karena aku memang 
membawa sweter saat meninggalkan rumah, mungkin akan baik-baik saja jika aku 
meminjam selimutnya juga. Ini jauh lebih baik daripada pulang untuk tidur. Tapi di mana 
saya harus tidur? Jika saya tidur di dekat kulkas, mungkin bisa mengurangi serangan AC? 
Saat aku hendak keluar dari kamar tidur dengan selimut, Alice menghentikanku dengan 
nada malu. 

"...... Jika kamu berjanji untuk tidak mengendus seprai ...... Sebenarnya ...... Kamu bisa tidur 
di tepi tempat tidur." 

Itu sebenarnya adalah pilihan yang membuat saya berjuang, tetapi karena luka dan 
kelelahan saya, timbangan di hati saya miring dengan sangat cepat. Lagipula aku pergi ke 
tempat tidur ini cukup sering. Karena itu, aku berbaring di tempat yang jaraknya sangat 
dekat dari punggung Alice, dan dikelilingi oleh bau yang familiar, aku jatuh ke dalam jeda 
sesaat. 

1. ↑ Seorang aktor Jepang yang membintangi banyak film yakuza. 

2. ↑ Kuil yang memuja Hachiman . 

3. ↑ Cara bertaruh dengan menggunakan empat kombinasi berbeda. 
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4. ↑ Mengabaikan posisi, kupon taruhan kuda bertaruh pada kuda yang 
mendapatkan tempat pertama hingga ketiga. 

5. ↑ Kupon kuda yang memiliki peluang lebih dari seratus kali jika memenangkan 
taruhan. 
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Volume 4 Chapter 4 

Bab 4 
Saya tidak sering pergi ke Ikebukuro, jadi saya agak terkejut dengan pemandangan di 
depan mata saya--- Meskipun sudah mendekati sore hari di hari libur, orang-orang di 
seluruh jalan terlihat berkurang setelah saya berada sekitar satu jalan dari Jalan Meiji. 
Setelah berjalan melewati jalan dengan banyak toko ramen berbaris bersama dan 
mencapai sudut dengan restoran Italia Gusto, sebuah taman muncul di depan mataku. Ada 
air mancur yang menyemburkan air keruh, toilet umum dengan dinding luar yang terlihat 
karena sinar matahari, pohon sakura yang menumbuhkan daun subur, bekerja keras untuk 
menciptakan keteduhan, dan kerumunan warga lanjut usia yang diam-diam bermain catur 
Cina di bangku dengan sinar matahari. bersinar di atasnya. 

Aku mengambil ransel yang memegang boneka burung hantu dengan tanganku yang 
berkeringat dan membawanya di punggungku sekali lagi. 

Ada siluet tinggi di depan air mancur, rambutnya yang diwarnai pirang tampak seolah-olah 
langsung menyorot sinar matahari yang terik ke rambutnya. Di bawah langit yang cerah, 
kacamata hitamnya benar-benar menutupi pandangannya. Eh? Aku tiba-tiba menyadari 
ponsel di tangan Renji-san. Mungkin karena dia memperhatikanku, kecepatan bicaranya 
meningkat. 

".....Aku menutup telepon sekarang.....Pikirkan saja hal seperti ini sendiri, aku tidak 
mengatakan bahwa itu pasti hari ini..... Seseorang akan datang! Diam, aku akan segera 
kembali." 

Renji-san menutup telepon tepat setelah itu. Jadi orang ini berbicara dalam bahasa Jepang 
standar di telepon..... Dia tidak terlihat seperti itu saat berbicara denganku, dan terdengar 
seperti dua orang yang berbeda. 

"Saya membeli ponsel baru, karena saya punya penghasilan. Semua orang mengatakan 
bahwa tidak nyaman saat bekerja dan terus menyuruhku untuk membelinya." 

Renji-san berseri-seri dan melambaikan ponsel di tangannya. 

"Saya memberi tahu nomor saya kepada banyak orang, dan itu terus berdering, itu benar-
benar mengganggu. Itu sebabnya saya tidak suka menggunakan ponsel." 

Aku berhenti sekitar lima langkah di depan Renji-san dan menundukkan kepalaku. 
Pekerjaan Renji-san--- Apakah itu untuk menghalangi pekerjaan Yondaime? 

Ada terlalu banyak hal untuk ditanyakan, tetapi saya masih ingin mengubahnya menjadi 
kata dan kalimat. 
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"Baiklah kalau begitu...... Tolong beritahu aku nomormu." 

Renji-san tersenyum sambil memutar ponselnya yang berwarna biru muda dengan jarinya 
yang terikat pada tali ponselnya. 

"Bukankah itu tidak berguna? Ini mungkin terakhir kali kita bertemu." 

Dia berhenti memutar ponselnya dan memiringkan kepalanya dengan bingung. 

"Ini bukan yang terakhir kali. Karena aku tidak membawa kaus itu." 

Renji-san menyipitkan matanya, dan rasanya tatapannya memotong wajahku seperti 
gergaji kawat. 

"Jika aku mengembalikannya padamu sekarang, bukankah itu berarti kita tidak bisa 
bertemu lagi? Itu sebabnya ...... " 

Namun, setelah menusuk tipis wajahku, dia membuka penutup ponsel biru mudanya. 

"Aku akan mengirimkannya kepadamu melalui inframerah." 

Aku menatap layar plasma cair setelah bertukar nomor. 'Hirasaka Renji'. Tiba-tiba aku 
berpikir, ini pertama kalinya aku melihat sesuatu yang bisa digunakan untuk membedakan 
bahwa dia adalah Hirasaka secara sekilas. 

Emosi ketidakpercayaan yang tersembunyi di hati saya telah lama padam. 

"Kalau begitu, apa yang kau lakukan di sini, Narumi?" 

Nada Renji-san sepertinya tidak keberatan, dan dia terus melambaikan ponselnya, tapi 
tatapannya yang tersembunyi di balik kacamata hitamnya telah lama kehilangan 
senyumnya. 

"Aku di sini...... untuk berbicara denganmu. Bukankah itu sama untukmu, Renji-san?" 

"Di tempat terik seperti ini? Aku berencana untuk menyelesaikan ini dengan cepat." 

"Kamu mengatakan di telepon bahwa kamu memiliki sesuatu untuk dibicarakan denganku 
......" 

"Hanya ada dua hal." 

Renji-san membuat gerakan dua untuk menghentikanku melanjutkan. 

"Pertama, terima kasih. Satu-satunya hal yang membuatku senang kembali ke Tokyo 
hanyalah bertemu denganmu, Narumi." 
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Saya berusaha untuk tidak mengalihkan pandangan saya dari kacamata hitam yang sangat 
memantulkan sinar matahari musim panas. 

"Pada akhirnya, seperti yang kubilang, hubunganku dengan Narumi menjadi rusak." 

Senyum tipis Renji-san menghilang pada akhirnya juga. 

"Hal lain. Kedua, aku akan membunuhmu saat bertemu denganmu." 

Keringat panas meletus di kepalan tanganku. 

"...... Apakah karena ...... aku membantu Yondaime dalam pekerjaannya?" 

"Di Tokyo, apakah populer bagi orang untuk memastikan fakta yang sudah lama ada di 
bawah langit yang membara?" 

"Kamu belum pernah bertemu Yondaime sekali pun ketika kamu di sini, kan? Lagipula, 
bukankah kalian berpisah tanpa mengucapkan sepatah kata pun?" 

"Lihat di sini. Saya datang ke sini untuk menghancurkan kenalan lama saya. Bagaimana 
saya bisa muncul di hadapannya seperti ini? 

Jika demikian, mengapa Anda muncul di hadapan saya? Padahal kamu sudah tahu bahwa 
aku adalah orang yang berdiri di sisi Yondaime. 

Sebenarnya, bukankah kalian masih terhubung satu sama lain? 

"Meskipun kamu berbagi sake dengan Yondaime, apa yang sebenarnya terjadi setelah itu? 
Selain berbagi sake, sepertinya kalian saling bertukar sesuatu yang bahkan lebih penting 
satu sama lain, tapi meski begitu......" 

"Meskipun ksatria biasanya diolok-olok oleh orang lain, orang-orang tolol berotot berbaju 
hitam itu masih ingat ini, tapi ini tidak terlalu penting. Sou mungkin juga lupa tentang ini." 

Bukankah mereka berdua masih mengingat ini, itu yang kupikirkan. Meski tidak bisa dilihat 
dengan mata telanjang, barang yang Anda tukarkan tetaplah yang terpenting bagi Anda.  
Ketika Yondaime atau Renji-san mendengar hal ini dariku, mereka mengalihkan pandangan 
mereka dan berkata ' Berhentilah mengucapkan kata-kata tidak berguna ini '. Meski begitu, 
mereka tidak menyangkalnya. 

Mereka belum melupakannya. 

"Meskipun kami pernah berbagi sake, ikatan kami sudah terputus. Apa, menurutmu aku 
akan bersikap lunak pada Sou? Tidak ada hal yang begitu menyenangkan." 

"Mengapa? ....... Jika ada alasan untuk ini, mohon beritahu." 
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"Tidak ada kewajiban bagiku untuk memberitahumu tentang ini, Narumi." 

"Tentu saja ada! Bukankah kita bersumpah saudara! 

Saat itu, senyum Renji-san tampak seperti meleleh oleh matahari musim panas, dan 
perlahan menghilang di pasir. 

"Sou dan aku berdebat hanya untuk seorang wanita--- Apakah kamu pikir kamu bisa 
percaya itu?" 

Di balik nada sarkastiknya, saya merasakan rasa pahit serutan logam. 

"....... Apakah itu orang yang disebut Hison?" 

"Oh? Jadi, kamu pernah mendengar tentang dia?" 

"Hanya namanya. Yondaime tidak akan mengatakan apa-apa tentang dia." 

"Apakah belum cukup mengetahui tentang itu? Tentang nama Hison, hanya Sou dan aku...... 
dan Min-san yang tahu tentang dia, meskipun rumor bahwa Sou memiliki seorang wanita 
cukup tersebar luas." 

"Apakah dia orang yang tinggal bersama Yondaime saat dia pertama kali tiba di Tokyo?" 

"Itu benar." 

"Siapa orang yang membuat sulaman T-shirt?" 

"Dia meninggal sebelum menyelesaikannya. Dia berkata bahwa dia datang ke Jepang dari 
Korea sendirian, tidak memiliki kerabat dan juga tinggal di sini secara ilegal. Dan karena 
alasan kematiannya tidak benar-benar sah, tidak ada penguburan juga. Bahkan aku tidak 
tahu di mana dia dimakamkan..... Meskipun hal seperti itu sudah sering terdengar." 

Alasan kematian yang tidak sah. Aku bahkan tidak tahu dari mana keringat dari tubuhku 
keluar, dan suhu seperti apa aku mandi lagi. Mungkin bukan hanya karena suhu yang 
panas. 

"Dia adalah wanita yang aneh. Bahkan ketika kami kembali dengan memar atau berdarah 
karena berkelahi di luar, dia sepertinya tidak keberatan. Dan saya adalah orang yang ingin 
membawa orang yang bekerja untuk Hison juga! Pada akhirnya, dia benar-benar 
mengizinkan saya keluar masuk kamarnya begitu saja. Dia tidak hanya mengajari Sou cara 
menjahit, dia juga berpikir untuk mengajariku. Sangat bodoh. Siapa yang akan melakukan 
hal seperti itu?" 

"...... Kenapa sepertinya kalian bertiga tinggal bersama?" 
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"Sebenarnya, itu adalah sesuatu seperti itu. Tapi Sou dan aku menghabiskan sebagian besar 
waktu kami di luar, sementara Hison tidak ada di rumah pada malam hari karena 
pekerjaan, jadi kami jarang bertemu. Dan dia juga sangat seksi, orang-orang yang sering 
tinggal bersamanya pasti akan jatuh cinta padanya. Aku benar-benar tidak percaya bahwa 
Sou sebenarnya tidak pernah mengejarnya." 

"Ah--- Ini......" Saat topiknya tiba-tiba menjadi realistis, aku hanya bisa mengalihkan 
pandanganku ke tanah. "Yah ...... Um ...... Tidak ada yang terjadi di antara mereka? Padahal 
mereka tinggal bersama?" 

"Karena dia berjanji padaku......" Renji-san tersenyum lemah. "Karena kami sudah 
bersumpah bersaudara, menjadi saudara dengan cara seperti itu rasanya tidak benar! Jadi 
kami berjanji untuk tidak mengejarnya sebelum salah satu dari kami menemukan wanita 
yang lebih baik darinya." 

"Ini, ah...... Um......" Haruskah aku tertawa saat ini? 

"Saat dia bekerja di klub malam, itu agak berbahaya baginya. Satu-satunya orang yang bisa 
mengejarnya adalah Sou dan aku, dan kami akan menghajar mereka jika ada pria lain yang 
berani mendekat. Kami pasti tidak akan membiarkan siapa pun menyentuhnya--- Itu 
adalah janji kami." 

Saat itu, saya ingat kata-kata Yondaime--- 

Aku tidak bisa melindunginya...... Itu sama untuk Renji. 

"Tapi kenapa--- Kenapa dia mati?" 

"D'ya benar-benar ingin tahu? Apa yang bisa kamu lakukan bahkan jika kamu tahu? 
Bagaimanapun juga itu tidak bisa membantu. 

Memang, dia benar. Berada di udara panas yang mengepul, saya hanya merasa jeroan saya 
diganti dengan balok timah yang dingin. 

Saya pikir itu mungkin yang mengikat Alice ke tempat tidurnya, perasaan hampa. 

Baik perkataan orang yang meninggal maupun perkataan orang yang masih hidup yang 
diucapkan untuk orang yang sudah meninggal akan menyakiti hati seseorang. Biaya untuk 
melakukannya tidak akan berubah menjadi sesuatu yang lebih baik, sedangkan kata-kata 
yang digali dari kubur hanyalah kata-kata biasa. 

Meski begitu, kami masih harus mengulurkan tangan. 

Jika tidak, kita tidak akan tahu ke mana harus pergi. 
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"Saat itu, geng kami bentrok dengan geng yakuza sejati yang dikenal sebagai Gotouda-gumi. 
Saat kami mengusir kepala toko dan merebut wilayah mereka, wajar jika sesuatu yang 
disesalkan terjadi. Hison dibunuh oleh yakuza." 

Gigiku bergemeletuk di mulutku. 

"Sou ada di sana saat itu. Tidak hanya itu, saya mendengar bahwa orang itu membentuk 
aliansi dengan yakuza setelah itu, dan bahkan menerima uang mereka." 

"Apa......?" 

"Jika media menyiarkan fakta bahwa Hison terbunuh, para berandalan juga akan pusing. 
Dan karena dia adalah seorang imigran ilegal, tidak ada yang akan menyadarinya jika 
mereka tetap diam tentang hal itu, jadi akhirnya wanita bernama Hison itu tidak ada sejak 
awal. Aku bahkan tidak bisa melihat mayatnya, jadi mungkin dia dimakamkan di suatu 
tempat di antah berantah? Sou membuat banyak hal. 

"Bagaimana ini bisa terjadi ......" 

"Selain itu, aku mendengar dari Gotouda-gumi--- Meskipun sudah diberikan, orang yang 
seharusnya ditusuk adalah Sou. Dia diserang di apartemennya, dan menggunakan Hison 
yang berada di sisinya sebagai tameng." 

"Kamu benar-benar percaya pada hal seperti itu!? Yondaime ...... Bagaimana dia bisa 
melakukan hal seperti itu---" 

"Sou mengakuinya sendiri, dan sepertinya dia tidak peduli dengan prosesnya. Partai lawan 
memberinya sepuluh juta yen untuk tutup mulut juga." 

Aku membungkukkan punggungku, menjepit jari-jariku di antara kedua lututku, dan 
menghela napas panjang. 

Yondaime mengakuinya? Dan menerima uang orang lain? 

"Sebenarnya, saya berencana untuk bergegas ke kantor mereka dan membantai orang yang 
membunuh Hison. Itu pukulan yang terlalu besar bagi saya. Sebenarnya, memukuli Sou 
tidak akan ada gunanya bagiku, tapi aku masih tidak bisa menahan diri untuk tidak 
memukulinya." 

"Orang itu....bukankah tipe orang yang kamu bicarakan." 

"Apa yang kamu tahu?" 

Di bawah sinar matahari yang kuat di musim panas, suara Renji-san tiba-tiba berubah 
menjadi pedang yang dingin. 

"Kau hanya anak kecil yang berlarian di sisi Sou, apa yang kau pikirkan?" 
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Itu benar. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Namun...... 

"Aku tidak hanya tinggal di sisinya. Pria itu berkeringat dan berdarah di sisiku beberapa 
kali. Meskipun aku hanya anak biasa tanpa banyak kekuatan...... Yondaime bersedia 
menjadi saudara angkat denganku." 

Seolah-olah retakan muncul di wajah beku Renji-san yang awalnya membeku. 

"Kalian berdua mengatakan bahwa ikatan kalian telah terputus dan saling menyerang--- 
Mungkin kalian mungkin berpikir bahwa seluruh wajah kalian sudah berdarah dan bahkan 
tidak bisa melihat pihak lawan, tapi masih ada aku di antara kalian." 

Aku merasa tenggorokanku akan terbakar karena suaraku sendiri. 

"Karena keberadaanku, kamu masih terhubung." 

Bukankah keduanya menjadi saudara angkat dengan saya karena kebohongan yang sedikit 
lebih tebal dari air? 

Renji-san berdiri dan menarik kacamata hitamnya ke tenggorokannya, dan yang muncul 
setelah itu adalah sepasang mata serigala yang dingin. 

"Terus?" 

Aku dengan paksa menelan ludah yang memiliki sedikit rasa darah. 

Terus? Meskipun dia terlihat seperti akan menangis setiap kali dia menyebut Yondaime, 
apakah dia pikir dia bisa menyembunyikannya dengan bayangannya? 

Renji-san mungkin sangat membenci Yondaime, dan bahkan aku bisa melihatnya. Tapi jadi 
bagaimana jika itu benar? Orang-orang seperti kita hidup berdampingan di dunia yang 
ramai dan padat, jadi wajar jika masalah seperti itu akan dihadapi. Meskipun mereka dekat 
satu sama lain, mereka tidak bisa berkomunikasi, dan hanya bisa mengulurkan cakar untuk 
saling menyakiti. Terpaksa berpisah karena alasan yang tidak masuk akal, niat baik dan 
niat jahat terjebak dan diperbaiki oleh lumpur yang disebut kesalahpahaman. Namun--- 

Kebenaran seperti itu terlalu aneh. Cara melakukan sesuatu seperti itu mungkin memiliki 
kesalahan di suatu tempat. 

"- Berapa banyak uang yang kamu ambil?" 

Mendengar pertanyaanku, alis Renji-san sedikit berkerut. Ini adalah pertama kalinya aku 
melihat Renji-san terlihat seperti menerima pukulan serius. 

"Jika kamu benar-benar membenci Yondaime, kamu bisa langsung menghajarnya sampai 
mati, tapi cara melakukan ini terlalu aneh. Anda mengambil tindakan hanya untuk ikut 
campur dalam acara tersebut dari awal, jadi jelas dari pandangan pertama bahwa bukan 
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Anda yang ingin melakukan ini. Dari siapa Anda menerima uang? Berapa banyak yang Anda 
dapatkan? Apakah itu organisasi bernama Yanagihara-kai?" 

"Oh, bukankah kamu pintar? Aku sudah meremehkanmu." 

Renji-san dengan kejam menunjukkan giginya. 

"Bahkan jika aku disewa oleh yakuza, terus kenapa? Apakah Anda pikir saya akan berhenti 
jika Anda memberi saya lebih banyak uang? 

"Bagaimana ini bisa terjadi ......" 

Tepat ketika saya berencana untuk berbicara, saya berhenti sekali lagi. 

Benar, seharusnya begitu. Jika memberinya uang bisa menyelesaikan masalah, tidak akan 
jadi seperti ini..... 

"Apakah kamu idiot? Siapa yang mau menerima uang hanya untuk pekerjaan bodoh seperti 
ini?" 

Renji-san menjawab dengan cibiran. 

"Saya berencana melakukan ini sejak awal. Saya ingin menghancurkan semua yang 
dikumpulkan Sou, hanya kebetulan keinginan saya bertepatan dengan keinginan pelanggan 
saya. Karena saya juga bisa mendapatkan uang, mengapa saya tidak melanjutkan? 
Mengatakan sesuatu seperti Sou dan aku masih terhubung? Kamu terlalu memikirkan 
dirimu sendiri. Saya tidak kembali ke Tokyo hanya untuk bermain game bersaudara." 

Renji-san perlahan mengangkat tangannya memegang ponsel biru muda, pembuluh darah 
muncul di punggung tangannya, sementara kulit di jarinya menegang hingga memutih. 
Suara seperti tulang patah berbunyi, dan kemudian ponsel itu robek menjadi dua, kulit 
terluar dari layar plasma cair jatuh ke tanah. Ketika saya mendengar suara itu, saya 
menyadari bahwa saya sangat ketakutan sehingga saya hampir tidak bisa bernapas lagi. 
Ponsel bengkok dan rusak jatuh ke lantai, memperlihatkan jeroannya. 

"Apa yang kamu katakan terhubung lagi?" 

Suara Renji-san seperti erangan tanah yang akan membeku. 

"Jangan biarkan aku melihatmu lagi, aku akan membunuhmu." 

Bahkan ketika siluet dan langkah kakinya menghilang dari pandanganku, aku masih berdiri 
di bawah sinar matahari yang terik. Keringat di dahiku menetes ke mataku, menyakitiku. 

Saya langsung pulang ke rumah dan mandi. Bagaimanapun, saya keluar dari malam 
sebelumnya. Berbaring di tempat tidur sambil hanya mengenakan celana jeans, saya 
berpikir apakah saya harus tidur saja. Setelah aku bangun, apakah semuanya akan berakhir 
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begitu saja? Anggap saja tidak terjadi apa-apa, dan aku akan mulai sekolah pada tanggal 1 
September lagi, dan aku akan pergi ke Ramen Hanamaru sesekali, naik ke atas untuk 
menjaga Alice, melihat Tetsu-senpai, Hiro-san, dan Mayor berjudi di sana meskipun mereka 
tidak punya uang, dan Yondaime akan muncul--- 

Aku memanjat dan mengeringkan rambutku yang masih basah dengan handuk. 

Lebih baik aku menghadapi kenyataan saja...... Pertama, karena aku langsung kembali dari 
stasiun, sepedaku masih ada di toko ramen, aku masih harus mengembalikan boneka 
burung hantu itu ke Alice, dan aku masih harus membicarakannya dengan Yondaime 
sebagai dengan baik. 

Bahkan jika aku menutupi telinga dan mataku dengan handuk, dunia tetap tidak akan 
berubah. Itu hanya akan berubah dari musim panas ke musim gugur, dan dari musim gugur 
ke musim dingin--- Dan siklusnya terus berlanjut. 

 

Sudah ada tamu di agen detektif. 

"Narumi! Cepat dan selamatkan aku! Keduanya mungkin mengira aku tanaman pot atau 
semacamnya!" 

"Alice, jangan bergerak. Hiro-san, apa yang kita lakukan dengan bungkus plastiknya?" 

"Mmm-hmm, Alice hampir tidak memiliki belahan di rambutnya, dan tidak mewarnai 
rambutnya juga, hanya tempat ini sedikit kering, jadi kita harus menambahkan kondisioner 
lagi dan menutupinya dengan bungkus plastik untuk semalam." 

Ayaka dan Hiro-san menjepit Alice yang membuat ulah di antara mereka, dan sedang 
menjalani pelajaran perawatan rambut. Ada sisir, handuk, pengering rambut, kondisioner, 
majalah gaya rambut profesional, penjepit pakaian, dan barang-barang lainnya di tempat 
tidur. 

"Ah, apakah kamu ingin mencoba ini juga, Fujishima-kun? Kudengar Hiro-san pernah 
mengajariku tentang ini, tapi aku lupa." 

Ayaka memberiku senyum cerah. 

"Jika kamu berani mengajar bahkan Narumi, jangan berpikir kamu bisa masuk ke kantor 
ini!" 

Aku menghela napas dan duduk di dekat lemari es di luar kamar tidur. Alasan saya lega 
mungkin bukan hanya karena AC yang sangat dingin di kamar. 

"Ayaka, ikuti saja instruksiku setelah ini, aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengan 
Narumi-kun." 
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"Mengerti." 

"Uuuu, ini belum berakhir?" 

Ayaka memaksa Alice yang menangis untuk duduk di pangkuannya dan dengan senang hati 
mengambil sisir. 

Di sisi lain, Hiro-san meninggalkan tempat tidur, berjalan melewati pintu kamar dan 
berkata pelan setelah berjongkok di sampingku: 

"Perusahaan desainer sepertinya baru saja menelepon. Apakah kamu tahu tentang ini, 
Narumi-kun?" 

Itu adalah perusahaan Mika-san. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Mika-san sekarang. 
Dari suara berat Hiro-san, aku merasakan sedikit kedinginan dan mau tak mau mengangkat 
kepalaku. 

"Saya mendengar bahwa perusahaan ingin mundur dari pekerjaan ini, jika benar-benar 
terkait dengan tindakan kekerasan......" 

"Pada ...... Momen kritis seperti itu?" 

"Nnn, mau bagaimana lagi. Lagipula, seseorang sangat terluka sehingga dia dirawat di 
rumah sakit." 

"Bagaimana dengan Mika-san? Bagaimana dengannya? Apa itu mungkin......" 

"Dia menangani semua prosedur dan sudah keluar dari rumah sakit. Aku berencana untuk 
mengunjunginya sekarang, tapi aku sudah terlambat." 

Saya sedikit lega. Untung lukanya tidak bertambah parah atau dia harus terus tinggal di 
rumah sakit. 

"Eh? Narumi-kun, apa kamu tidak tahu? Bukankah Yondaime menghubungi Anda? Mii-chan 
juga tidak meneleponmu secara langsung?" 

"Tidak......" 

Mungkin karena Yondaime tidak mau bicara denganku? Bagaimanapun, dia tahu bahwa 
saya akan mengetahuinya jika dia memberi tahu Hiro-san, dan saya hanya di level 
terendah, hanya bertanggung jawab atas iklan di internet. Meskipun saya mengirim pesan 
ke Mika-san, itu juga dikirim ke nomor di perusahaannya, jadi dia mungkin tidak 
melihatnya jika dia baru saja keluar dari rumah sakit. 

Tidak, mungkin dia tidak mau membacanya atau membalasku. Saat aku menyebabkan dia 
terseret ke dalam insiden seperti itu, mungkin dia tidak ingin berhubungan dengan kita 
lagi? 
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Itu berarti pengaruh campur tangan Renji-san berangsur-angsur meningkat. 

"Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ngomong-ngomong, aku juga tahu nomor telepon 
Mii-chan, jadi mari kita gunakan kesempatan ini untuk mendapatkannya, dan gunakan 
kata-kata manisku untuk meyakinkannya untuk melanjutkan. Ah, tapi karena dia masih 
terluka, dia mungkin tidak bisa terlalu aktif di tempat tidur." 

Aku memeluk lututku sambil mendengarkan dia menggertak, tapi tiba-tiba Hiro-san 
mendekat. 

"...... Jika kamu tidak melakukan tsukkomi, rasanya agak canggung." 

"Eh? A-Ahh, baiklah, baiklah...... kupikir kau serius." 

"Sebenarnya, aku selalu serius jika menyangkut wanita." 

Apakah ini saatnya untuk bertindak keren? 

Namun, Hiro-san lebih baik padaku dalam aspek itu. Sebenarnya semua anggota NEET 
Detective Squad seperti itu. Meskipun mereka memiliki mesin yang sangat baik, dan bahan 
bakarnya penuh, kuncinya biasanya tidak dimasukkan. 

"...... Um, apa yang sedang dilakukan Mayor dan Tetsu-senpai sekarang?" 

"Ah, Mayor......" Hiro-san mengalihkan pandangannya meminta maaf. "Dia pergi ke 
Ikebukuro dengan beberapa penggemar game bertahan hidup, mengatakan bahwa ada 
pertempuran penting." 

aku menghela nafas. Bermain game bertahan hidup sambil memegang senapan angin di 
cuaca yang gerah seperti ini? Betapa santainya dia. 

"Tetsu sedang meminjam uang dari bank bawah tanah sekarang, mengatakan bahwa polisi 
juga sedang mencarinya." 

"Eh? Apa...... Apa yang dia lakukan kali ini?" Melakukan kejahatan karena kekurangan uang? 

"Aku tidak tahu, tapi kamu mungkin tidak perlu terlalu khawatir." 

Meskipun senyum Hiro-san sangat berseri-seri ketika dia mengatakan itu, itu mungkin 
masih memberi kesan pada orang yang mendengarkannya. 

Anda tidak perlu khawatir tentang ini. 

Anda masih tidak berhak mengkhawatirkan hal ini. 

Aku terus mengusap keningku di atas lututku dan menghela nafas beberapa kali, bahkan 
mulai curiga jika isi perutku akan keluar dari mulutku. 
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"Kamu pergi menemui Hirasaka lagi, kan?" 

Hiro-san bertanya dengan acuh tak acuh. Kenapa dia tahu? Itu benar, dia mungkin 
mendengar dari Alice. 

Saat itu, saya akhirnya mengerti bahwa yang saya lakukan sebenarnya adalah semacam 
pengkhianatan terhadap Yondaime. Ya, saya pergi menemuinya lagi. Melihat Renji-san, dan 
berpisah setelah mengatakan sesuatu yang tidak berarti. 

"Apakah kamu mendapatkan cara untuk menghubunginya? Karena dia masih berutang 
sejumlah uang kepadaku...... Sebenarnya, dia belum mengembalikan uangku karena kalah 
dalam permainan dadu. Jadi saya berpikir untuk memanggilnya ke Hanamaru Ramen agar 
saya memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali uang saya." 

Saya benar-benar tidak tahu mengapa dia masih bisa tertawa seperti ini, karena sudah 
tidak mungkin janji yang begitu hangat masih ada. Seharusnya aku melaporkan ini terlebih 
dahulu kepada Yondaime untuk memungkinkan sejumlah besar anggota di Hirasaka-gumi 
bersembunyi di tempat yang kami janjikan untuk bertemu, menangkap Renji-san sekaligus. 
Dengan demikian, semuanya akan diselesaikan dengan sempurna--- Karena orang itu 
datang sendiri tanpa dijaga juga. 

Saya merasakan aliran panas di bagian dalam hidung saya---tanda air mata akan segera 
keluar. 

Orang itu memang pergi sendirian. Apakah itu karena kepercayaannya padaku? Atau 
apakah itu karena tidak masalah meskipun dia tertangkap? 

Mengapa orang itu terjebak dalam posisi ini saya? 

Orang yang terjepit di antara Yondaime dan Renji-san hanyalah anak yang tersesat, 
bingung, dan tidak mampu. 

Saat aku hendak memeluk lututku lagi, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. 

"Narumi, cepat dan bawa kembali Minerva-ku! Dan laporanmu!" 

Saat aku mengangkat kepalaku, aku melihat detektif NEET yang sedang duduk di tepi 
tempat tidur dengan kakinya menginjak ruang kosong. Akaya yang tangannya penuh 
dengan sisir dan handuk masih asyik menyisir rambut panjang yang seperti madu hitam 
itu. 

"Mengapa kamu pikir kamu tinggal di sini? Mungkinkah Anda akan lupa bahwa Anda 
adalah asisten saya jika saya tidak mengingatkan Anda setiap tiga puluh menit?" 

"Eh...... Ah, nn...... Nnn." 
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Aku berdiri sambil meraih tangan Hiro-san, yang tersenyum kecut, sementara Alice 
memasang ekspresi kesal, dengan cepat mengambil burung hantu yang kukeluarkan dari 
ranselku. 

"Dan juga, ini adalah milikmu yang hilang. Sungguh, kamu terus meratap bahwa itu sangat 
dingin, sangat dingin, saat kamu tidur, dan pada akhirnya, kamu menendang sweter dan 
selimutmu saat aku menaikkan suhu sedikit. Kamu sangat manja sehingga aku tidak bisa 
berkata-kata." 

Alice melemparkan sweter yang diremas menjadi bola kepadaku. Benar, saya memakainya 
kemarin malam, dan meninggalkannya di sini pada akhirnya tanpa mengeluarkannya. Saat 
itu, Ayaka terlihat agak terkejut. 

"Fujishima-kun, kamu tidur di sini kemarin? Eh? Eh? Di tempat tidur Alice?" 

"...... Eh? Mnn, eh ya. Karena ini sudah larut malam, dan Alice berkata bahwa aku bisa 
menggunakan ujungnya." 

"I-Itu tidak bisa---! Mengapa kamu begitu tidak peka setiap saat? 

Saat Ayaka tiba-tiba berdiri, Alice hampir terjatuh dari pangkuannya, sementara aku buru-
buru memeganginya. 

"Apa yang kamu lakukan! Itu berbahaya!" 

Alice, yang jatuh di pangkuanku, berbalik dengan marah. 

"Itu hanya berbahaya bagi Alice! Dengar, bagaimanapun juga, Fujishima-kun masih laki-
laki! Meskipun dia sangat lambat sehingga dia sama sekali tidak bermasalah dengan apa 
pun, dan tidak keberatan bahkan jika dia makan telur kedelai dari bulan lalu, dia masih 
laki-laki. Jika kalian tidur bersama di ranjang yang sama, tidak ada jaminan tidak akan 
terjadi apa-apa!" 

Kritik yang keras. Tunggu sebentar....... Oi! Apa yang Anda katakan! 

"U-U-Uuu...... Menurutmu apa yang akan terjadi?" Alice melebarkan matanya. "Aku telah 
meminjamkan tempat tidurku kepada Narumi dua kali, tetapi tidak terjadi apa-apa." 

"Tapi bukankah dia seperti tidak sadar terakhir kali?" 

Sambil tersenyum kecut, Hiro-san menambahkan di samping. 

"Tidur bersama di ranjang yang sama dalam keadaan normal benar-benar tidak baik." 

"Apa, bahkan Hiro...... Uwaa! Ayaka, jangan lakukan itu, aku bukan anak kucing!" 
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Ayaka meraih bagian belakang punggung Alice dan menyeretnya ke sisi tempat tidur yang 
paling dalam. Hiro-san berjalan setelah itu juga, dan keduanya menjelaskan kepada Alice 
yang berada di antara mereka: "Sebenarnya, tidur bersama sebenarnya berarti ......" 
,sementara wajah Alice perlahan berubah semakin merah seperti matahari terbenam di 
Laut Karibia. 

"Narumi! Dasar bodoh tak tahu malu!" 

Ketiga kalinya!? Bisakah Anda tidak memberi Alice ide-ide aneh? 

"Mulai sekarang, Anda tidak diizinkan melewati garis pertahanan absolut ini tanpa visa!" 

Alice menumpuk boneka-bonekanya di tepi tempat tidur untuk membentuk dinding, 
sementara aku tidak bisa berkata apa-apa sampai aku hanya bisa menggaruk kepalaku. 

"Erm...... Akan merepotkan jika aku harus mengirim makanan atau Dr. Pepper untukmu." 

"Uuu...... Visa yang dimaksud adalah kaleng merah di kulkas!" 

Jadi saya diizinkan melintasi perbatasan hanya dengan menahan Dr. Pepper? Terserah, 
lakukan sesukamu! 

"Fujishima-kun, tolong lebih berhati-hati juga! Alice masih muda!" 

"Jangan perlakukan aku seperti anak kecil!" 

Betapa membingungkan. Meski Hiro-san masih menyelamatkanku pada akhirnya. Dia 
memberi tahu Ayaka bahwa kami mungkin memiliki urusan resmi untuk didiskusikan, dan 
menculiknya keluar dari kantor. 

"Apakah ini benar-benar baik-baik saja? Membiarkan Fujishima-kun tinggal berdua dengan 
Alice?" 

"Tidak apa-apa, baiklah......" Jawab Hiro-san sambil menahan tawanya, dan aku bisa melihat 
bagian belakang siluetnya juga bergetar. Ayaka sepertinya sangat khawatir, tapi Hiro-san 
benar-benar hanya ingin melihat pertunjukannya. Benar-benar orang yang menyebalkan. 

Ketika mereka berdua berjalan keluar dari koridor dan menutup pintu, agen detektif 
akhirnya menemukan kembali kesunyian nostalgia yang biasa, dengan suara banyak kipas 
pendingin yang tumpang tindih. 

Aku menghadapi Alice yang kesal yang sedang melihat ke samping, dan memulai 
laporanku. 

Dan tentu saja, isinya tentang Renji-san. Tatapan dingin Alice hanya kembali ketika aku 
berbicara tentang dia menjalani pekerjaannya sebagai penghalang karena dia menerima 
uang dari yakuza. 
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"Ini agak tidak bisa dimengerti--- motif Hirasaka Renji." 

Kata Alice sambil mengetuk keyboard di atas meja bergerak di sampingnya dengan satu 
tangan. 

"Bukankah motifnya sudah dikatakan? Ini untuk sepenuhnya menghancurkan acara yang 
sedang dipersiapkan Yondaime bukan ...... " 

"Menurut saya, sepertinya itu tidak dilakukan hanya untuk menghancurkan acara 
tersebut." 

"Eh?" 

Alice hanya mengabaikan kebingunganku, dan terus berbicara. 

"Misalnya, lokasi acara yang dipesan di Shinjuku. Setelah kejadian di Akasaka terjadi, 
Hirasaka Renji pernah berkunjung ke sana. Dan dia juga membawa beberapa orang yang 
menyerang aula musik Akasaka." 

Aku hanya bisa terdiam. 

"Kenapa ...... kamu tahu hal seperti itu?" 

"Apa maksudmu dengan mengapa? Karena saya menyelidiki tentang hal itu. Live house 
tersebut selalu mengunggah banyak klip konser. Tentu saja, karena video yang diunggah 
secara online tidak dapat digunakan karena sulit dibedakan, saya meretas komputer 
mereka untuk mencuri file aslinya. Itu diambil dengan cukup jelas. 

Untuk kemampuannya meretas dan mencari, saya hanya bisa mengatakan bahwa itu 
menakjubkan. 

"Namun, mereka tidak melakukan apa-apa saat itu. Mengenai popularitas mereka, tempat 
di Shinjuku tidak lebih buruk dari live house yang kotak distribusi listriknya dirusak oleh 
mereka. Kenapa kamu pikir begitu?" 

Saya tidak bisa menjawab. Bagaimana aku bisa mengetahui fakta yang bahkan tidak 
diketahui oleh Alice? 

"Tentu saja, aku juga tidak tahu alasannya, tapi aku masih bisa membuat asumsi dari 
beberapa kemungkinan. Lokasi di Shinjuku adalah tempat pertunjukan terakhir akan 
berlangsung, dan pemesanan tiket belum dimulai. Saya berpikir, apakah alasan ini 
mungkin?" 

"Karena pemesanan tiket....... Belum mulai?" 

"Itu betul. Tiket untuk konser Akasaka dan Ueno telah terjual habis, jadi pertunjukan tidak 
akan dihentikan bahkan jika tempat tersebut mengalami masalah. Namun, jika masalah 
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terjadi di tempat-tempat di mana tiketnya belum terjual, pertunjukan mungkin benar-
benar dibatalkan." 

Aku menyilangkan lenganku dan merenungkan kata-kata Alice. Mereka memang cukup 
masuk akal. 

"Namun ...... Ini hanya bisa dihitung sebagai bukti tidak langsung. Mungkin saja mereka 
hanya berpikir untuk membuat masalah, hanya saja beberapa masalah terjadi di Shinjuku, 
menyebabkan mereka tidak dapat menjalankan rencana mereka." 

"Tentu saja, kemungkinan seperti itu juga ada. Tetapi berbicara tentang bukti tidak 
langsung, ada masalah yang lebih mendesak. Jika motif mereka hanya untuk menghentikan 
acara, mengapa orang-orang yang tanpa ragu melakukan kekerasan tidak menyerang para 
pemain sebelumnya?" 

"Ah......" 

Aku membuka telapak tanganku untuk menutup mulutku. Memang, itu benar. 

"Faktanya, satu-satunya yang diserang adalah Anda dan eksekutif desain. Akibatnya, 
perusahaan periklanan tidak akan menerima kasus ini lagi, dan memang akan 
menimbulkan pukulan besar bagi acara tersebut, tetapi para desainer yang dapat 
menggantikannya seperti bintang di langit. Jika mereka bertujuan untuk menghentikan 
acara, bukankah seharusnya mereka menyerang bagian yang tak tergantikan?" 

"Tapi..... Bukankah pihak yang mendukung Renji-san adalah penyelenggara sebelumnya? 
Bagi orang-orang itu, band adalah barang dagangan yang bisa direbut kembali, bukan? Jadi 
itu sebabnya mereka tidak menyakiti mereka......" 

"Asumsimu juga tidak bisa bertahan. Jika demikian, Yanagihara-kai sudah lama 
mengirimkan surat ancaman agar Hirasaka-gumi mengembalikan pekerjaannya." 

Aku menyilangkan lenganku lagi dan terdiam. Cabang asumsi saya benar-benar patah. 

"...... Terus terang ...... Renji-san mungkin tidak akan menghentikan acara itu sendiri, kan?" 

Atau mungkin dia membiarkannya berjalan seperti biasa, dan pada hari kejadian--- 
Memulai insiden serius yang akan menyebabkan munculnya korban? 

Hal yang orang itu ingin hancurkan--- Itu semua yang dikumpulkan Yondaime sampai 
sekarang. Hal itu jelas bukan acara atau perusahaan koordinasi acara. 'Reputasi' Yondaime-
--hal yang dibangun setelah sekian lama---kredibilitasnya, kan? 

"Itu hanya asumsi. Memutuskan hal seperti ini sangat berbahaya. Di samping itu......" 

Alice melihat ke arah deretan monitor yang berbaris di belakangnya dan menjelaskan 
dengan nada mencela diri sendiri: 
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"Kami tidak menerima permintaan resmi. Saya hanya bisa meletakkan jari saya di sampul 
peti mati dan berjongkok di samping, diam-diam menunggu fajar yang tidak akan pernah 
datang." 

Aku duduk di perbatasan kamar tidur dan koridor, mengangkat kepalaku untuk melihat 
wajah detektif itu. 

"...... Kamu bisa menyelidiki ...... Benar?" 

Rambut hitam itu berkibar. Alice menatapku dengan tatapan penuh keraguan. 

"Alice, jika kamu mau, bahkan jika Yondaime tidak mengajukan permintaan, kamu masih 
bisa mengetahui semua yang terjadi antara dia dan Renji-san dengan menggunakan 
kekuatan Tetsu-senpai, Mayor dan Hiro-san, kan?" 

"Tentu saja. Tapi bagaimana dengan itu? 

"Kenapa kamu tidak melakukannya?" 

"Apakah kamu mencoba memberitahuku bahwa aku harus melakukan itu?" 

"Tidak juga...... aku tahu kamu tidak akan melakukan itu. Aku hanya ingin mendengar 
alasan konkret darimu." 

Karena kamu seorang NEET, karena harga dirimu sebagai seorang detektif....... Bisakah 
Anda mengabaikan ini hanya karena alasan seperti ini? 

Padahal bisa dilihat dari sekilas bahwa hatinya sedang sakit. 

Alice mengambil beberapa boneka dari gundukan bonekanya dan menekannya ke dadanya, 
menyebabkan lubang terbuka di dinding. Angin dingin bertiup di antara kami. 

"...... Apa yang disebut pikiran adalah hal-hal yang tidak konkret." 

Kata-kata yang diucapkan dengan lembut jatuh ke lututku bersama dengan AC. 

"Kalau hanya dalam bingkai pemikiran, hal-hal yang bertentangan pun bisa hidup 
berdampingan. Namun, saya tahu seberapa besar distorsi dan rasa sakitnya ketika mereka 
langsung tercermin di dunia nyata. Itu sama untuk Anda. Ketika Ayaka berpikir untuk 
meninggalkan dunia tanpa mengatakan apa-apa, bagaimana Anda, yang baru saja 
bersentuhan dengan pikiran itu, pada akhirnya berubah? 

Karena pertanyaan itu, saya ditarik kembali ke hari-hari yang dingin dan pahit. 

Ayaka, yang melompat turun dari atap sekolah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saya, 
yang merasa seolah-olah hati saya robek, dan hanya bisa sengsara sendirian selama 
beberapa hari. 
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Dan yang menyatukan hatiku sekali lagi adalah makanan penutup Min-san yang dingin, 
kepalan tangan Tetsu-senpai, dan--- 

kata-kata Alice. 

"Itulah mengapa kata-kata diperlukan." 

Kata-katanya tumpang tindih dengan pikiranku. 

"Kata-kata memang bisa mencapai keadaan yang kejam. Mereka akan membuka realitas, 
menyebabkan mereka berubah menjadi sekumpulan pesawat, menyebabkan kontradiksi 
tidak dapat eksis. Itulah mengapa kata-kata adalah hal yang paling penting di dunia." 

Yang paling penting, dan tidak bisa dilihat. 

"Namun, kata-kata juga seperti pisau tajam. Mereka akan mengubah pikiran menjadi 
kenyataan, tetapi tanpa ragu akan melenyapkan bagian-bagian yang belum terbentuk, oleh 
karena itu detektif harus tetap berperan sebagai pembawa pesan, dan menyeret kata-kata 
yang tenggelam di bawah jurang gelap ke sinar matahari. Ini adalah tanggung jawab 
seorang detektif. Pikiran orang lain yang belum terbentuk tidak bisa diubah menjadi kata-
kata." 

Aku memeluk lututku dengan tanganku, diam-diam memikirkan kata-kata Alice. 

Dan pemikiran yang belum terbentuk di hati Yondaime. 

 

Di kantor Hirasaka-gumi, beberapa anggota geng yang gemuk dengan sedih duduk di sofa 
atau meja. 

"Aniki, terima kasih atas kerja kerasmu!" 

"Terima kasih atas kerja kerasmu!" 

Aku masih belum terbiasa disambut oleh begitu banyak orang. Setelah saya melihat-lihat 
sebentar, saya menemukan bahwa Yondaime, Pole dan Rocky tidak terlihat. 

"Aniki, senang kamu baik-baik saja!" "Jika kami berada di sisimu ......" 

Mereka mendekat, dan memegang tangan saya yang diperban juga, membuat saya tidak 
bisa merespon. 

"Orang-orang itu, sebenarnya berani menyerang Aniki!" "Orang-orang terkutuk itu ......" 
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Namun, anggota Hirasaka-gumi yang berdarah panas, yang biasanya menjadi sangat marah 
hingga uap merah hampir keluar dari mulut mereka, hanya bisa menahan amarah mereka 
kali ini. 

"...... Kenapa Hirasaka-san melakukan ini?" 

"Aniki, apakah ini benar? Apa mungkin mereka hanya bohong?" 

"Sou-san tidak akan memberitahu kita apa-apa ......" 

"Bukankah dikatakan bahwa mereka bertukar sesuatu yang lebih penting dari nyawa 
mereka saat menjalani ritual? Kami semua tahu tentang ini, dan kami terus percaya bahwa 
Hirasaka-san akan kembali suatu hari nanti." 

"Bagaimana ini bisa terjadi! Dia ...... Dia kembali setelah sekian lama! 

Aku hanya bisa menundukkan kepalaku dan melihat jari kakiku. 

"Benarkah Aniki sudah bertemu dengan Hirasaka-san?" 

"Aniki, ada apa dengan ini? Hirasaka-san benar-benar berencana untuk melakukan kita di 
...... " 

"Nn, nnnn......" Aku berjalan mundur beberapa langkah dan bersandar di pintu baja. "Aku 
tidak banyak bicara dengannya, jadi aku tidak terlalu jelas tentang banyak hal ......" 

Saya hanya bisa mengubah topik dengan alasan pengecut. 

"Mengapa! Kami awalnya berpikir bahwa kami tidak akan terkalahkan jika Hirasaka-san 
kembali." 

"Aniki, apa yang harus kita lakukan? Kami tidak ingin melawan Hirasaka-san." 

"Orang itu dan kita seperti ayah dan anak yang disumpah. Dia sama dengan Sou-san, dan 
merupakan senior kami. Mengapa......" 

Saya tidak tahu bahkan jika Anda bertanya kepada saya--- Tapi saya hanya bisa menelan 
kata-kata itu kembali ke perut saya. Berbicara tentang semua ini tidak membantu sama 
sekali. Saya pikir mereka mungkin tahu itu juga, tetapi mereka tidak dapat menghindari 
diri mereka sendiri untuk mendiskusikannya. 

"Permisi...... Dimana Yondaime?" 

"Sou-san bilang dia akan mengunjungi perusahaan atau sejenisnya." 

"Akhir-akhir ini, dia sering keluar tanpa berkata apa-apa." 
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Saya merasa bahwa saya benar-benar tidak berguna ketika saya menyadari bahwa saya 
merasa lega. Aku harus melapor ke Yondaime tentang bertemu Renji-san sekali lagi dan 
beberapa hal lainnya. Meskipun aku memiliki rencana seperti itu di hatiku, ketika aku 
memikirkan adegan ketika kami berbicara, hatiku tenggelam sekali lagi. Hanya karena itu, 
aku datang ke kantor bahkan tanpa menelepon mereka--- Dan berdoa agar dia keluar 
secara kebetulan. 

Setelah Alice banyak bicara, aku masih takut dengan 'kata-kata'. Aku sangat tidak berguna. 

Berjalan ke ruang kerja yang gelap di kantor dan menyuruh mereka mengizinkan saya 
sendirian, saya duduk di depan komputer bahkan tanpa menyalakan lampu. Ketika saya 
memeriksa kotak masuk saya secara online, saya perhatikan bahwa tidak ada balasan dari 
perusahaan periklanan. Apa rencana Yondaime setelah ini? Pengarahan desainnya hampir 
selesai, dan yang tersisa hanya beberapa pekerjaan serabutan. Mungkin dia akan mencari 
perusahaan mana pun untuk melakukan pekerjaan lanjutan? Dia tidak akan menyuruhku 
melakukan semuanya, kan? 

Aku berdiri dari kursi dan berbaring di tempat tidur yang digunakan untuk istirahat 
sejenak. Ada bau debu kering. 

Oh well, mengapa saya tidak menyerah saja? 

Meskipun aku belum mendapatkan gajiku, ini tidak seperti aku dalam keadaan dimana aku 
tidak akan mampu bertahan tanpa mendapatkan uang. Selama saya tidak terkait dengan 
masalah ini, saya tidak perlu diganggu atau dipukuli lagi. Lagi pula, Alice dan Yondaime 
menyuruhku untuk tidak ikut campur. 

Adapun alasan saya merasa sedih--- Mungkin bukan hanya karena hal-hal yang tidak saya 
bantu, saya menyebabkan masalah berkembang ke arah yang buruk juga. Memikirkan diri 
sendiri bahwa ada kesalahpahaman yang mendalam antara Yondaime dan Renji-san, dan 
terus percaya bahwa mereka bertukar sesuatu yang penting yang tidak bisa dilihat dengan 
mata telanjang--- Kisah-kisah seperti dongeng. 

Hal yang pernah ada di antara mereka sudah lenyap sepenuhnya karena kerusakan kritis. 
Hanya aku yang berdiri di tengah gumuk pasir yang hendak tenggelam, mengaduk-aduk 
pasir di bawah kakiku. 

Identitas orang-orang yang membantu Renji-san sebagian besar sudah jelas. Tidak peduli 
sisi mana yang berdarah, itu bukanlah sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang siswa 
sekolah menengah yang bingung. 

Jadi saya harus dengan grogi kembali ke liburan saya. 

Selama saya menjejali semuanya ke sisi lain dari sinar matahari yang menyilaukan, dunia 
saya bisa seperti kulit telur yang direndam dalam cuka, mempertahankan penampilan yang 
lembut, lengket, tetapi tampak tidak bercacat. 
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Namun, ketika saya mengangkat telepon saya, rasanya seluruh tangan saya membeku, dan 
bahkan tidak bisa menekan satu tombol pun. 

Kapan itu dimulai? Aku bahkan tidak bisa membohongi diriku sendiri. 

Di masa lalu, seharusnya mudah bagi saya untuk mengubah cara saya memisahkan hal-hal 
di sisi saya, mengganti namanya, dan menggunakan pemikiran untuk menutupi yang 
sebelumnya. Namun, saya bersentuhan dengan terlalu banyak nafsu, dan tahu bahwa 
beberapa hal masih akan menyebar ke saya melalui bumi dan udara bahkan ketika saya 
menutup mata dan telinga di malam tanpa bintang. Jadi--- aku tidak bisa mengabaikan ini. 

Apa yang harus saya lakukan? Apakah ada sesuatu- 

"- Halo semuanya! Apakah Fujishima-san ada di sini?" 

Sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakangku, membuatku hampir jatuh dari tempat 
tidur. 

Apa mungkin suara tadi adalah......? Suara anggota geng yang bingung terdengar samar-
samar di sisi lain pintu. 

"Jadi maaf karena mengganggumu tiba-tiba. Kudengar Fujishima-san ada di sini?" 

Menggunakan cahaya redup layar ponselku, aku berlari menuju pintu sambil menghindari 
tumpukan kardus. Segera setelah saya membuka pintu, mata saya diserang oleh cahaya 
yang kuat tanpa peringatan sebelumnya. 

"Aniki, um...... Seorang wanita aneh......" "Tiba-tiba menerobos masuk." 

"Fujishima-san!" 

Rambut keriting berwarna kopi dan teriakan melonjak bersamaan. Itu Mika-san. Orang 
yang berdiri di pintu masuk kantor memang Mika-san...... Dan dia berlari ke arahku. Dia 
mengenakan rok mini dengan tali bahu transparan. Namun, perban di lengan dan 
tempurung lututnya terlihat cukup menyakitkan. 

"Fujishima-san, kamu baik-baik saja? Waa! Kamu terluka parah!" 

"T-Tidak juga, kamu lebih parah, Mika-san." 

"Saya baik-baik saja. Saya dalam kondisi prima, dan saya juga bisa berjalan! Karena tongkat 
itu terlalu merepotkan, saya meninggalkannya di rumah." 

Errr ...... Itu tidak bisa dianggap baik-baik saja, bukan? 

"Ngomong-ngomong, bos kami secara sewenang-wenang memutuskan untuk 
menghentikan kolaborasi kami, maaf untuk itu!" 
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Saat Mika-san meminta maaf sambil menundukkan kepalanya dengan kecepatan palu, 
anggota Hirasaka-gumi di sekitarku dan aku kewalahan oleh sikapnya yang mengesankan 
dan mundur tiga langkah. 

"Sepertinya keputusan itu dibuat ketika saya masih di rumah sakit. Saya sangat marah! 
Sebelumnya hari ini, saya bergegas ke perusahaan dari rumah sakit dan membicarakan hal-
hal dengan bos. Fujishima-san, kamu mungkin juga bermasalah, kan? Ini adalah sesuatu 
yang kami buat bersama! Saya benar-benar memiliki hidup saya dalam kasus ini! 

"Err...... Yah....." 

Aku berulang kali berkedip dan menatap wajah Mika-san. 

Yang berarti...... 

"Apakah kamu ...... bersedia untuk melanjutkan kasus ......?" 

"Tapi tentu saja! Ini lebih seperti aku sedikit sedih karena kamu tidak segera 
menghubungiku...... Eh? Fujishima-kun, ada apa? Eh, eh, eh? U-Um...... Apa karena aku tidak 
cukup bisa diandalkan? Anda tidak perlu terlihat seperti akan menangis, bukan? 

"T-Tidak ...... Tidak juga." 

Aku buru-buru menyeka wajahku dengan telapak tanganku dan berpura-pura tidak terjadi 
apa-apa sambil mengipasi wajahku dengan tanganku--- Meskipun hal yang mengalir ke 
kedalaman tenggorokanku hampir tidak bisa ditekan. 

"...... Apakah ini baik-baik saja?" 

"Tentang perusahaan, aku akan mencoba meyakinkan mereka, dan aku mendengar dari 
bos bahwa Sou-san sendiri juga meminta maaf pada perusahaan. Bagaimana saya bisa 
meninggalkan kasus ini di samping seperti ini! 

Anggota Hirasaka-gumi tenggelam dalam sedikit keributan, sementara aku melebarkan 
mataku juga. Yondaime meminta maaf kepada perusahaan sendiri? Tidak, orang itu 
memang mengetahui cara-cara dunia dengan sangat baik, dan melakukan hal seperti itu 
adalah wajar, namun ...... 

Sampai sekarang, aku masih terbaring di ruangan gelap, dan bahkan mempertimbangkan 
untuk mengesampingkan semua pekerjaanku dan melarikan diri. 

Fujishima-san? Eh ....... Maaf datang ke sini tanpa pemberitahuan sebelumnya, karena saya 
hanya tahu alamat email yang Anda gunakan untuk menghubungi.... Dan karena 
perusahaan memberi saya istirahat seminggu karena saya dirawat di rumah sakit, saya 
terlalu bebas, jadi......" 

"Tidak tidak, maksudku bukan itu." 
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Aku mendorong Mika-san keluar dari kantor sementara matahari terbenam di barat 
menyinari kami secara diagonal di satu sisi. Rasanya kami baru saja bangun, dan kepolosan 
yang awalnya menempel di kulit kami perlahan-lahan menguap oleh teriknya sinar 
matahari. 

"Aku ...... harus meminta maaf sebagai gantinya." 

"Tapi kamu tidak melakukan kesalahan, kan?" 

"Itu hanya karena aku tidak melakukan apa-apa, tapi tiba-tiba aku membuat Mika-san 
terlibat......" 

"Ah, tidak, tidak ada hal seperti itu!" 

Mika-san dengan paksa memukul pundakku. Karena luka saya belum sembuh, saya hampir 
membuat tangisan aneh, dan hanya bisa menahan diri. 

"Aku dengar Hirasaka-gumi terlihat dalam masalah...... Tapi ini juga berat bagi perusahaan 
kita. Karena perusahaan kami sangat kecil, jarang kami mendapatkan kasus sebesar itu...... 
Pada akhirnya, presiden dan bos benar-benar mengatakan bahwa mereka tidak ingin 
mendapat masalah dengan yakuza! Padahal aku sudah memberitahu mereka bahwa Sou-
san bukan yakuza! Bagaimana mungkin yakuza yang begitu muda dan tampan bisa ada? 
Fujishima-san, kenapa kamu tidak memarahiku juga? Sesuatu seperti 'Apa yang dilakukan 
perusahaan Anda!' atau sejenisnya. Jangan terlalu berhati-hati!" 

Bahu mulus Mika-san yang memantulkan sinar matahari dan lengannya yang dibalut 
perban cukup tajam, jadi aku hanya bisa mengalihkan pandanganku. 

"Kalau begitu itu saja. Saya akan mengandalkan Anda sekali lagi saat cedera Anda 
membaik. Saya harus menyusahkan Anda untuk memperbarui blog juga! Dan saya juga 
akan pergi ke Alan Garba sekarang!" 

"Eh?" 

"Gagasan yang Anda usulkan, T-shirt yang digunakan untuk keperluan promosi! Itu tidak 
akan berhasil jika kita tidak terburu-buru!" 

Oh ya--- Menggunakan toko pakaian bekas terkenal teman Alan Garba untuk mencetak 
acara di baju, dan menjualnya ke anak muda di jalanan. Meskipun itu adalah ide saya, saya 
benar-benar melupakannya karena saya sibuk menangani hal-hal lain. 

"Kalau begitu...... Izinkan aku untuk pergi juga. Seharusnya lebih mudah bagi Anda untuk 
berdiskusi dengan saya yang hadir, bukan? 

Lagi pula, pemilik toko barang bekas akan merasa tidak enak menolak permintaan saya 
karena alasan tertentu. 
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"Tapi luka Fujishima-san masih sangat serius......" "Bukankah lukamu lebih parah dari 
lukaku?" "Tsukkomi yang cepat!" 

"Ah--- Maaf, bagaimanapun juga, ayo cepat!" 

Aku menarik napas dalam-dalam, dan memindahkan langkahku. 

Lakukan hal-hal yang bisa saya lakukan sekarang. 

"Karena ini adalah pekerjaanku." 

Mika-san mengangguk sambil tersenyum. 

 

Hari sudah malam ketika kami menyelesaikan diskusi kami dan keluar dari toko. Alan 
Garba penuh dengan wanita muda. Karena letaknya hanya berjarak satu jalan dari distrik 
yang ramai, dan juga terdapat aula pertunjukan Yoshimoto Kogyo di dekatnya, pelanggan 
terus berdatangan hingga waktu tutup. Sepertinya Mika-san ingin memilih beberapa 
pakaian juga, karena dia terus menengok ke belakang, tapi dia tetap mengingatkan dirinya 
sendiri untuk memprioritaskan pekerjaannya pada akhirnya, dan mengangkat teleponnya 
setelah itu. 

"Hmm...... Telepon ke Sou-san tidak bisa tersambung." 

Dia meletakkan teleponnya di dekat telinganya selama beberapa waktu dan menunjukkan 
ekspresi bermasalah padaku setelah itu. 

"Seharusnya tidak ada banyak masalah dengan kausnya, jadi saya ingin melaporkan ini 
kepadanya." 

"Izinkan aku---" Untuk memberitahunya...... aku ingin mengatakan itu, tapi aku berhenti 
setelah itu. Apakah Yondaime masih mau berbicara dengan saya? Sepertinya saya merusak 
kepercayaan yang dia miliki untuk saya setelah beberapa waktu karena ketidakpekaan 
saya. Lagi pula, masa lalu yang tidak mau dia sebutkan telah digali olehku...... Termasuk 
Renji-san dan wanita bernama Hison. 

"Itu tidak akan berhasil. Orang yang menerima kasus ini adalah saya, saya akan 
melaporkannya kepadanya. Bayam adalah syarat dasar untuk bekerja di masyarakat.[1] " 

"Artinya, laporan, kontak dan komunikasi?" 

"Ya ya. Bagaimanapun, mengambil inisiatif untuk berbicara sangatlah penting. Aku akan 
mengiriminya pesan dulu." 

Sebenarnya, itu mungkin hal terpenting saat melakukan apapun di dunia ini. 
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Sebenarnya begitu banyak orang mengatakan hal yang sama kepadaku, mungkinkah aku 
orang yang buruk dalam berkomunikasi di mata orang lain? 

"Makanya, ingatlah untuk menghubungi saya setelah Anda selesai berdiskusi tentang 
desain besok!" 

"Saya mengerti ...... Laporan, kontak dan komunikasi, saya akan mengingatnya." 

Meskipun kami harus meminta Yoshiki-san untuk segera menjahit desain ke kaos, Mika-san 
mengatakan bahwa dia ada pertemuan yang harus dia datangi keesokan harinya, jadi saya 
tidak punya pilihan lain selain pergi ke Kita-Senju. sendiri. 

"Saya mendengar bahwa pemilik toko sangat tampan. Benarkah itu?" 

"Eh? Ah, ya..... Yah... Dia cukup tampan." 

"Memiliki nama seperti 'Yoshiki', sepertinya dia adalah Yoshiki di band visual kei 'X'! Jadi 
apakah itu berarti dia memiliki kecantikan yang memuakkan seperti band visual kei?" 

"Tidak, itu sama sekali berbeda. Nama mereka juga ditulis berbeda." 

Kalau tidak salah, Yoshiki di X seharusnya ditulis 佳树, sedangkan 善喜 ditulis di kartu 

Yoshiki-san yang saya serahkan ke Mika-san. 

"Wah! Nama ini sepertinya cukup jujur!" 

Seperti yang Anda katakan, dia memang pria yang jujur dan tampan. 

"Aku juga ingin pergi! Sayang sekali! Tapi jika saya tidak mengalahkan presiden dalam 
rapat besok, kasus ini akan ditutup. Mereka mungkin membiarkan saya melanjutkan 
istirahat saya, memutuskan sesuatu sendiri. 

Mau tak mau aku berpikir: Jika terjadi kesalahan, usaha yang kita lakukan sampai sekarang 
mungkin akan hilang--- Mengapa wanita ini masih begitu energik? Namun, saya berharap 
dia akan membantu lebih banyak. Sedangkan aku--- setidaknya aku harus mengirim pesan 
ke Yondaime. 

Aku duduk di pinggir jalan dan mengeluarkan ponselku, dan Mika-san berkata di samping 
sambil memikirkan apa yang harus kutulis: 

"Apakah kamu mengirim pesan ke Sou-san? Kalau begitu ...... Mengapa Anda tidak 
menambahkan lebih banyak emotikon? Dan tambahkan hati di bagian akhir!" 

"Tunggu sebentar, tolong jangan lakukan itu!" 

Pesan memalukan seperti itu hampir terkirim. Begitu dekat...... 
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"Pada saat-saat seperti ini, kamu harus lebih terbuka tentang ini, lalu kamu bisa berbicara 
apa pun yang kamu mau saat bertemu." 

"Saya akan dibunuh sebelum saya berbicara apa pun yang saya inginkan!" 

"Tapi emotikon bisa mengungkapkan emosi yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-
kata......" 

Nonono, bahkan jika Anda berbicara dengan kata-kata seperti puisi cinta, saya tidak akan 
tertipu. Namun, jika memang ada emotikon seperti itu, saya akan sangat menyukainya. 

Apa yang harus saya katakan pada Yondaime? Bagaimana saya bisa memulai topik? Setelah 
berputar-putar, pikiranku masih kembali ke titik itu. 

 

Sore hari berikutnya, saya naik Chiyoda Line dari Stasiun Omotesando. Dari apa yang saya 
ingat, Chiyoda tampaknya berada di dekat Prefaktur Saitama, tetapi tidak sejauh yang saya 
kira, karena saya mencapainya setelah sekitar tiga puluh menit naik kereta bawah tanah. 

"Narumi-kun, aku sudah menunggumu!" 

Ketika saya sampai di Toko Kerajinan Wakagi, Yoshiki-san sedang mengobrol dengan dua 
gadis yang sepertinya adalah mahasiswa. Dia langsung berhenti mengobrol saat melihatku 
dan melambai padaku. Sosoknya yang ramping mengenakan celana jeans ketat terlihat 
lebih ramping saat ditutupi oleh celemek dengan nama toko tercetak di atasnya. Betapa 
gilanya Mika-san jika dia melihatnya, aku bertanya-tanya. Setelah itu, saya berjalan 
mengitari konter dan duduk di kursi yang dia berikan kepada saya. Siapa orang itu? Apa 
hubungannya dengan pemilik toko? Semua wanita di toko menatapku tanpa henti, 
membuatku merasa sangat tidak nyaman. 

"Maaf sekali--- Ayo ngobrol lagi nanti!" Yoshiki-san sedikit menghibur gadis-gadis itu dan 
berbalik setelah itu. Pada dasarnya, Yoshiki-san tetap tinggal di konter, dan rasanya seperti 
dia adalah pemilik buku persewaan dari masa lalu. 

"Tentang desain logo, saya membuat sekitar delapan." 

Setumpuk kertas Cham dengan logo band besar dan trendi yang digambar di atasnya 
diserahkan kepada saya. Kecuali sariawan hitam yang sama pada huruf 'i', ada beragam 
gambar, dengan gambar yang memiliki kesan trendi dan bahkan yang memiliki tampilan 
agak mekanis. 

"Bagaimana itu?" 

Aku hanya bisa mengerang. 

"...... Sepertinya tidak benar?" 
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"Nono...... Sejujurnya, masing-masing hebat." 

Jika waktu memungkinkan, saya bahkan akan berpikir untuk meletakkan semuanya di situs 
web agar semua orang dapat memilih. Sayangnya, kaos promosi harus dibuat secepatnya, 
atau efeknya akan berkurang drastis, sehingga waktu yang tersedia tidak terlalu banyak. 

"Jika kamu benar-benar ingin aku memilih satu ......" "Nnn, jika kamu ingin memilih satu ......" 

Yoshiki-san dan saya menunjuk ke gambar yang sama pada saat yang sama, gambar yang 
sedikit bergaya Jepang. Kami tertawa terbahak-bahak setelah saling melirik. 

Setelah itu, saya menggunakan komputer laptop yang saya bawa untuk mengedit logo dan 
teks promosi, menempelkannya di kaos sampel. Ada total lima warna, dan masing-masing 
garisnya sederhana dan bersih. Karena tidak ada banyak waktu lagi, mari kita putuskan 
seperti ini? 

"Jadi kita akan pergi dengan ini? Tapi gambar ini akan lebih tajam jika Anda menggunakan 
bordir daripada mencetaknya." 

"Tidak tidak, anggaran kita tidak akan cukup untuk itu." 

Yoshiki-san tertawa sambil berkata 'Itu benar'. Bahkan jika dicetak, seharusnya terlihat 
cukup keren juga. 

"Gadis bernama Mika meneleponku, mengatakan bahwa aku bisa memutuskannya sendiri. 
Apakah itu baik-baik saja? Saya mendengar bahwa bahkan anggota band mengatakan 
bahwa mereka membiarkan saya menangani berbagai hal." 

"Itu hanya karena anggota band membiarkan kami menangani semua hal yang membuatku 
merasa tidak nyaman." 

Kudengar itu karena penyelenggara sebelumnya terlalu buruk. Mungkin karena itu, kami 
mendapatkan kepercayaan penuh mereka hanya karena kami menangani semuanya secara 
normal. Itu membuatku sedikit bermasalah juga, meskipun itu bukan hal yang buruk. 

"Apakah kamu sudah bertemu dengan anggota band? Saya melihat mereka di internet, dan 
semuanya sangat lucu." 

"Tidak, aku belum pernah bertemu mereka di dunia nyata, tapi Yondaime mungkin cukup 
sering bertemu dengan mereka." 

"Nnnnn, apakah tidak apa-apa jika kita menangani sesuatu?" 

Apakah kita perlu mendengarkan pendapat Yondaime? Saya berpikir sambil mengeluarkan 
telepon saya, tetapi tidak memiliki keberanian untuk menekan tombol, dan hanya bisa 
menghela nafas setelah menegaskan kembali bahwa saya tidak menerima pesan apa pun. 
Setelah melihat ekspresiku, Yoshiki-san sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tapi karena 
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ada pelanggan wanita yang memanggilnya di sisi lain konter, dia hanya meluncur dengan 
kursinya setelah meminta maaf kepadaku. 

"Yoshiki-san, apakah ini di rak? Bisakah saya mengambilnya secara langsung?" 

"Nnn, maaf atas masalahnya." 

Eh? Melihat siluet Yoshiki-san, saya tiba-tiba berpikir--- Mengapa dia mengizinkan 
pelanggan menaiki tangga untuk mengambil barang dagangan di tempat yang tinggi? Kalau 
dipikir-pikir, orang ini hampir selalu duduk di kursi..... 

"...... Apakah kamu memiliki masalah dengan kakimu?" 

Aku hanya berpikir setelah bertanya pada Yoshiki-san dengan suara rendah, bukankah cara 
bertanya seperti ini agak kasar? 

"Ah--- Nnn......." Dia tampak sedikit malu, tapi dia masih menjawab. "Bukannya aku punya 
masalah dengan kakiku. Hanya saja beberapa jeroan saya diangkat dalam operasi, jadi 
dokter mengatakan kepada saya untuk tidak berdiri saat bekerja jika memungkinkan." 

"...... Eh?" Lalu dia mungkin terluka parah saat itu? 

"Awalnya saya bekerja di klub malam, dan pada akhirnya saya tidak bisa melanjutkannya. 
Pada awalnya, saya pikir tidak apa-apa jika saya hanya duduk sambil membuat kerajinan 
tangan, tetapi tidak seperti itu sama sekali." 

"Dari awal tidak seperti itu!" 

Sepertinya orang ini agak tidak berhubungan dengan masyarakat. Berbicara dengannya 
sedikit melelahkan. Dia mungkin menghabiskan cukup banyak uang saat memulai tokonya, 
bagaimana bisa diputuskan dengan alasan sederhana seperti itu? Aku tidak terlalu yakin 
dengan latar belakang orang ini, tapi karena dia senior Yondaime, mungkinkah dia adalah 
seorang NEET di masa lalu? Meskipun dia tidak terlihat seperti itu, sangat sulit bagi 
seseorang untuk bertanya kepada orang lain apakah dia orang yang seperti itu secara 
langsung. Benar, aku ingat dia juga mengenal Min-san, kan? Mari kita tanyakan langsung 
padanya lain kali. 

"Hina membantu saya di saat-saat tersibuk ketika toko baru saja dibuka, dan sekarang 
pelanggan membantu saya, jadi itu masih dianggap lumayan." 

"Eh? Apa? Anda berbicara tentang Yondaime? Bukankah pria itu benar-benar memikirkan 
uang? Bukankah dia akan meminta gaji yang tinggi?" 

"Tapi aku memintanya untuk membantuku secara gratis?" 

Aku menarik napas dalam-dalam untuk mengungkapkan ketidakberdayaanku. Meskipun 
dia senior yang mengenalnya sejak lama, aku benar-benar tidak bisa memikirkan orang 
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lain yang bisa memperlakukan Yodnaime seperti ini, dan aku sedikit iri...... Nonono, dan aku 
benar-benar membayangkan diriku memanggil Yondaime 'Hina', hanya saja terlalu 
mustahil. 

"Sebenarnya, aku merasa aneh melihat semua orang takut pada Hina sampai mati." 
Yoshiki-san memberiku senyuman. 

"Kesanku tentang dia adalah bahwa dia mungkin mulai mengancam dan menakut-nakuti 
orang sejak dia lahir......" 

"Haha, tidak ada hal seperti itu. Ketika Hina tidak terlalu akrab dengan Tokyo, dia juga 
ketakutan seperti kelinci kecil. Dan dia bahkan mengeluh kepada saya bahwa struktur 
kereta bawah tanah yang berantakan membuat orang merasa tersesat, tidak ada penutup 
lampu di kereta dan sejenisnya. Imut-imut sekali." 

Apakah ini dianggap lucu? 

"Dia mungkin melakukan banyak hal yang memaksa dirinya sendiri, ya? Pria itu agak 
terlalu tangguh, dan dia sedikit terlalu pandai menjaga orang lain, jadi tentu saja banyak 
orang yang mengikutinya. Namun, orang-orang ini mungkin tidak berpikir untuk 
mengandalkan dia, tetapi malah ingin menghajarnya." 

"....... Lalu bagaimana dengan Yoshiki-san?" 

"Tentu saja, aku adalah tipe yang ingin bergantung padanya, kamu tahu ketika kamu 
melihat tubuhku!" Tawa hangat, "Sebenarnya Hina hanya punya satu teman sejati yang bisa 
mendukungnya saat dia dalam masalah, tapi mereka bertengkar hebat. Aku ingin tahu apa 
yang orang itu lakukan sekarang." 

Jadi dia juga kenal Renji-san? Tapi sepertinya dia tidak tahu bahwa dia sudah kembali. 
Mungkin Yondaime tidak memberitahunya tentang itu? Jika itu aku, aku mungkin tidak 
akan mengatakan apa-apa tentang itu juga, karena aku tidak akan mau melihat senyuman 
cerah seperti itu tertutupi. 

Hanya ada satu sahabat sejati. 

"...... Dia mungkin punya pacar juga, kan?" 

Yoshiki-san pernah menyebutkan bahwa dia juga sering menjadi pelanggan, jadi dia harus 
mengenalnya juga. 

"Kudengar dia dipanggil Hison..... Tidak bisakah dia menjadi pilar pendukung Yondaime?" 

Meskipun ekspresi Yoshiki-san tidak terlalu banyak berubah, seolah-olah aku bisa 
mendengar suara buku tua yang berubah menjadi bubuk setelah disentuh dengan jari. 
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"...... Ahh, hmm, tentang Hison......" Suara Yoshiki-san terdengar agak kaku. "Dia tidak bisa 
menahannya. Meskipun dia bisa sedikit membantu dalam kehidupan sehari-hari mereka, 
dia bukan orang yang bisa diandalkan, dan rasanya dia agak tidak peduli juga, dan bahkan 
tidak bisa menangani masalahnya sendiri. Selain itu...... Dia tidak ada di sini lagi." 

Aku menggigit bibirku. Mungkin itu bukan pertanyaan yang harus saya tanyakan. 
Sepertinya aku membuatnya mengingat sesuatu yang menyedihkan. 

Jika demikian, apakah Yondaime selalu sendirian? Wajah Tetsu-senpai, Hiro-san, Mayor, 
Min-san, Alice, dan lainnya muncul di benakku, tapi rasanya tidak persis sama. Meskipun 
mereka tidak akan bergantung pada Yondaime, mereka juga tidak akan menjadi pilar 
pendukungnya. 

Karena dia terlalu tangguh. Yondaime terlalu tangguh, dan bisa menangani apapun 
sendirian. 

"Itu sebabnya Narumi-kun, kamu harus melakukan yang terbaik!" 

"Erm...... Untuk apa aku harus melakukan yang terbaik?" 

"Lakukan yang terbaik untuk menjadi saudara angkat Hina." 

"Bukankah itu hal yang tidak bisa dilakukan hanya dengan melakukan yang terbaik? Saya 
tidak tahu harus berbuat apa sama sekali." 

Saat ini, aku bahkan tidak bisa menemukan topik untuk dibicarakan dengannya, dan aku 
hampir tidak bisa mempercayainya sekarang....... Percaya pada hal yang seharusnya ada 
antara Yondaime dan Renji-san sampai sekarang. 

"Mungkin kamu bisa mencoba berlatih manzai dengannya?" 

"Um, seharusnya tidak begitu, kan?" 

Saat aku akan ditarik kembali ke kenyataan oleh masalahku yang sebenarnya, Yoshiki-san 
mengalihkan topik ke arah lain. Betapa melelahkan. 

"Jadi Narumi-kun tentu saja akan menjadi pihak yang melakukan tsukkomi, kan?" 

Apa maksudmu tentu saja! Meskipun aku sedikit sadar diri bahwa ini seperti ini...... 

"Hina berbicara dalam bahasa gaul Kansai di masa lalu juga, jadi dia mungkin bisa berperan 
sebagai boke? Dan nama grupmu adalah 'NaruHina Brothers'." 

"Kenapa kamu memberi kami nama yang imut !? Tolong jangan bercanda lagi, aku kenyang 
hanya mendengar namanya---" 

Tepat pada saat itu, kata-kataku benar-benar terserap oleh udara dan berhenti. 
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Yoshiki-san menggelengkan kepalanya di hadapanku. Sepertinya dia menanyakan sesuatu 
padaku, tapi suaranya tidak bisa mencapai telingaku sama sekali. 

Kata-kata. 

Jawaban yang tiba-tiba ditangkap. 

Meski tidak bisa dilihat dengan mata, itu adalah sesuatu yang lebih penting dari apapun. 

Aku berdiri, tersandung bangku bundar di sepanjang jalan. Yoshiki-san dan pelanggan di 
toko kaget dan melihat ke arahku, tapi aku tidak punya waktu untuk peduli pada mereka. 

"E-Permisi ...... aku sangat menyesal, tapi aku harus menelepon!" 

Saya bergegas ke tangga gelap di belakang konter dan buru-buru menekan tombol setelah 
mengangkat telepon saya. Nada panggil berulang-ulang terus terngiang di telingaku. 
Panggilan belum tersambung? Apa karena aku menelepon, jadi kamu sengaja pura-pura 
tidak melihat, dan tidak mengangkat? Tolong, cepat dan angkat teleponnya! 

Jika saya tidak mengatakannya, tidak ada yang bisa diungkapkan. Saya harus 
mengungkapkan ini dengan kata-kata, atau kita hanya akan menjadi bayangan tunggal 
dalam kabut gelap yang jauh untuk selama-lamanya. Jadi--- Tolong angkat teleponnya. 
Selama jawaban ini dapat diungkapkan, tidak peduli pisau apa yang Anda gunakan untuk 
mengukir emosi Anda sendiri, saya akan menerimanya secara terbuka. Jadi sekarang--- 

Nada panggil berhenti dalam sekejap. 

'Apa?' 

Suara Yondaime datang dari penerima. Hingga seratus kata memanjat tenggorokanku 
sekaligus, menyebabkan aku tidak dapat berbicara. 

Aku hanya bisa memegang ponselku erat-erat sambil berjongkok di atas lantai yang penuh 
debu, menekan dadaku sambil menarik napas dalam-dalam berulang kali di waktu yang 
sama. 

'Halo? Cepat dan bicaralah jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan! Saya harus meminta 
maaf kepada sponsor setelah ini.' 

Dengan panik aku menekan emosiku yang hangus yang akan tumpah. 

"...... Aku pergi menemui Renji-san lagi hari ini." 

'Aku sudah melihat pesanmu tadi. Terus? Ini tidak seperti kita menemukan tempat 
persembunyian mereka. Tadi, aku baru saja memanggil orang-orangku ke toko olahraga di 
Ikebukuro, tapi mereka sudah tidak ada lagi. Maka tidak ada alasan aku harus 
mendengarkanmu---' 
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"Bisakah kamu tolong dengarkan aku dulu!" 
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Getaran raungan keras saya menyebar ke perut saya, tidak memberi saya pilihan selain 
menopang diri saya di lantai dengan telapak tangan. 

"Renji-san--- Dia masih berbicara dalam bahasa gaul Kansai sampai sekarang ." 

Tidak ada jawaban yang terdengar selama beberapa waktu, tetapi saya tahu--- Saya tahu 
dengan sangat jelas, itulah jawabannya. Alice pernah berkata, kata-kata itu seperti pedang, 
dan aku benar-benar merasakan bilah pedang itu tenggelam dalam darahku. Hal yang 
dipertukarkan Yondaime dan Renji-san saat mereka berbagi sake, hal penting yang tidak 
bisa dilihat--- Itu adalah kata-kata. Keduanya memberikan kata-kata yang mereka gunakan 
sejak mereka melahirkan--- 

Dan mereka mempertahankannya sampai sekarang. 

Itu benar untuk Renji-san, dan sama juga untuk Yondaime. 

Jadi...... 

'Terus?' 

Suara serigala liar yang menjawab setelah beberapa usaha terdengar agak terguncang. 

"Ini hanya permainan timpang." 

Seingat saya, Renji-san berbicara dalam bahasa Jepang standar ketika memberi perintah di 
teleponnya, tetapi dia berbicara dalam bahasa gaul Kansai yang aneh ketika dia berbicara 
kepada saya, seolah-olah dia sedang memamerkan foto di album foto. Mungkin itu adalah 
sesuatu yang hanya bisa diperlihatkan kepada teman...... Hal yang benar? 

"Orang itu......" Aku memilih kata-kataku dengan hati-hati, dan mengeluarkan suaraku dari 
tenggorokanku yang terbakar. "...... memberitahuku ini. Tidak peduli berapa tahun dia terus 
hidup, dia tidak bisa membuat teman lebih penting daripada pria itu--- Tapi dia tidak 
punya pilihan lain selain melakukannya pada orang yang memberinya perasaan seperti itu. 
Dia baru saja dipekerjakan oleh seseorang, dan tidak benar-benar ingin melakukan ini, 
orang itu sebenarnya tidak ingin bertengkar denganmu---" 

'Diam!' 

Kata-kata yang diperas setelah beberapa usaha membendung aliran kata-kata yang keluar 
dari lubuk tenggorokanku. 

'Jadi bagaimana dengan itu! Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya, dia 
sekarang adalah musuhku, dan aku hanya bisa secara aktif mencoba menghancurkannya---' 

"Tolong beri Alice permintaan!" 

Aku berdiri dan meneriakkan pikiranku. 
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"Ini pasti salah! Meskipun kalian adalah teman dan kalian telah bersatu kembali setelah 
sekian lama, sampai sekarang...... Kalian berdua tidak melupakan hal yang paling penting! 
Sehat ...... Hidup ...... Selama kamu masih hidup. Seolah-olah suaraku yang terlalu panas akan 
tenggelam ke dalam api lembab yang memanjat tenggorokanku. "Selama kamu masih 
hidup, kamu bisa berkomunikasi satu sama lain, tapi kenapa--- kenapa kedua belah pihak 
saling memar dari ujung kepala sampai ujung kaki?" 

'Apa yang kamu tahu---' 

"Aku tidak tahu apa-apa, tapi Yondaime dan Renji-san juga sama! Pasti berbohong di suatu 
tempat, memiliki kebetulan yang tidak menguntungkan, jadi ...... hubungan kita tidak akan 
bubar dengan mudah ...... Jika demikian! 

Butir-butir partikel berserakan dalam kegelapan bersama dengan setiap kata dan kalimat 
yang saya keluarkan, dan saya menyadari bahwa saya sudah tidak dapat menahan air mata 
saya lagi. Meski begitu, saya masih berjuang untuk mengucapkan kata-kata yang mencair: 

"Tolong beri Alice permintaan!" 

Napas mengepul jatuh ke lantai kotor. 

Detektif--- ada hanya untuk saat-saat ini. 

Aku memejamkan mata, memegang ponselku yang hampir meleleh oleh keringat sambil 
menekan perut bagian sampingku yang sakit. Saya menunggu jawabannya. 

Kata-kata--- Apakah mereka berhasil ditransmisikan? Ke mana? 

Apakah hanya klip emosi yang telah lama mati karena dipotong, dibiarkan di tempat yang 
ditransmisikan? Karena aku datang terlambat? Meskipun aku selalu berada di antara 
mereka..... Meskipun aku bisa memberi tahu mereka lebih awal..... 

'Kamu hanya perlu menyelesaikan pekerjaanmu sendiri.' 

Suara tajam namun lemah Yondaime terdengar seperti aluminium foil yang diratakan. 'Kau 
terlalu usil. Jangan terlalu mirip dengan majikanmu hanya di tempat-tempat ini.' 

Setelah menutup telepon, aku masih berjongkok di tangga sambil menatap ponsel di 
telapak tanganku. Pecahan-pecahan diriku yang tidak bisa ditransmisikan sepertinya masih 
menjerat jari-jariku, membuatku merasakan sakit. Keringat menetes ke debu dari waktu ke 
waktu, tapi aku masih merasa kedinginan. 

Suara gesekan logam tiba-tiba melintas melewati leherku. Pintu dibuka. Aku perlahan 
mengangkat wajahku dan melihat Yoshiki-san di depanku. 

"Apakah kamu baik-baik saja?" 
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Suaraku sudah menjadi serak, jadi aku hanya bisa mengangguk sebagai jawaban. 

"Renji..... Dia kembali?" 

Saya tidak bisa menjawab pertanyaan berikut. 

"Maaf. Saya tidak punya niat untuk menguping, saya hanya mendengarnya secara 
kebetulan." 

Saat aku hendak berdiri, tiba-tiba aku lupa bagaimana menerapkan kekuatan dengan 
kakiku, dan hanya bisa memeluk lututku dan menariknya ke dekat dadaku. Saya bahkan 
merasa seolah-olah saya akan mengalami kesulitan bernafas jika saya tidak 
mengontraksikan tubuh saya. 

Meski begitu, aku tetap memaksakan diri untuk berdiri dan menoleh ke belakang saat 
Yoshiki-san berjalan menjauh dari pintu dan menuju ke arahku selangkah demi selangkah 
dengan bersandar di dinding. 

"Kamu bahkan tidak bisa berjalan?" 

"Bukannya aku benar-benar tidak bisa, berjalan lambat bukanlah masalah. Poin utamanya 
adalah tentang Renji." 

Aku benar-benar tidak bisa menatap tatapan Yoshiki-san saat dia sampai di sisiku. 

"Hina sepertinya agak pemarah akhir-akhir ini, jadi karena ini? Jadi bukan hanya karena 
dia sibuk dengan organisasi acaranya?" 

Jadi Yondaime tidak pernah menyebutkan apapun kepada orang ini. Karena dia tidak ingin 
dia khawatir. 

Jadi saya meremas senyum dengan sekuat tenaga dan menggelengkan kepala sebagai 
penyangkalan. Tetapi bagaimana saya harus membenarkan diri saya sendiri? Saya sudah 
kekurangan energi, dan bahkan tidak bisa memikirkan kebohongan yang tidak berbahaya 
lagi. 

"...... Renji-san, telah kembali." 

Saya hanya bisa berbicara tentang kebenaran. 

"Mereka tidak berdamai satu sama lain karena masalah sebelum ini. Bagaimanapun, 
keduanya adalah orang yang keras kepala. " 

"Itu....... BENAR." 

"Sepertinya tidak ada yang bisa dilakukan lagi. Jika demikian, setidaknya---" 
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Setidaknya--- Apa? Apa yang harus saya lakukan? Ikuti apa yang dikatakan Yondaime dan 
lakukan pekerjaanku sendiri? 

Sepertinya hanya ada langkah ini yang harus diambil sekarang. 

Saya mendukung Yoshiki-san kembali ke toko. Angin dingin mengeringkan keringatku. 
Yoshiki-san sepertinya masih ingin mengatakan sesuatu ketika dia duduk kembali di 
kursinya, tapi aku langsung bertanya: 

"Kira-kira kapan desain gambar kaosnya jadi? Apakah mungkin untuk dilakukan hari ini? 
Tolong kirimkan kepada saya dalam format psd, dan kemudian...... Kita harus 
mengirimkannya ke Alan Garba. Saya akan menggunakannya langsung di situs web toko 
dan memunculkan iklan. Adapun biaya---" 

Saya mencoba berpura-pura tidak melihat tatapan tulusnya, dan melanjutkan topik 
pekerjaan. 

Jika tidak, saya pasti akan lupa bagaimana berbicara, langsung membenamkan diri ke 
dalam suasana lembut sutra dan wol. 

* 

Setelah diskusi berakhir, sudah jam empat sore ketika saya kembali ke Hanamaru Ramen 
dengan naik subway dari Kita-Senju. Sepanjang jalan ketika berjalan kembali dari stasiun, 
saya melaporkan hasilnya ke Mika-san melalui telepon, dan pada akhirnya, tenaga saya 
yang tersisa terkuras oleh wanita yang energik seperti gadis SMA. 

Ketika saya akhirnya melihat portiere Hanamaru Ramen yang terlihat seperti fatamorgana 
di ujung gang melalui panas yang dipancarkan oleh jalan aspal, tiba-tiba saya merasa ingin 
menangis. 

Sepertinya aku menjadi rapuh. Setelah sering mengunjungi toko, saya menjadi lebih rapuh 
dari sebelumnya. Persis seperti balok bata kering yang jatuh ke air, menyerap banyak air. 

Tapi aku tidak menyesalinya, karena itu adalah fakta yang sama bahwa tidak ada satupun 
hati di dunia ini yang tidak bisa dipatahkan. 

Namun, aku benar-benar berharap bisa lebih kuat, setidaknya sejauh aku tidak perlu terus 
berjalan dengan kepala menunduk. Sambil memikirkan hal-hal seperti itu, aku tertarik 
dengan suara percakapan yang samar, dan terus berjalan maju sambil menginjak jalan 
aspal yang sepertinya menempel di kakiku saat meleleh. Setelah itu, saya mendengar suara 
percakapan dengan lebih jelas. 

"Saya ingin kartu dari wol dan malt! Siapa yang bisa memberikan itu padaku?" 

"Aku bisa menyediakannya jika itu hanya malt." 
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"Jika bijih baja dapat dihitung sebagai seribu yen, saya akan menyediakan keduanya." 

"Itu terlalu mahal!" 

"Kalau begitu mari kita gunakan uang tunai lima ratus yen, dan saya akan menyediakan 
malt saja." 

"Apa yang kamu lakukan......?" 

Seperti biasa, saya melihat ke gang belakang di belakang pintu belakang dapur. Tetsu-
senpai, Hiro-san, dan Major dengan penuh semangat memainkan permainan di sekitar stan 
kayu, dan bahkan tidak melirikku. Ada papan yang penuh dengan balok heksagonal, kartu 
warna-warni, dan potongan kayu di dudukannya. Ini seharusnya adalah permainan papan 
yang cukup aku kenal..... 

"Bukankah sekilas sudah jelas? Ini The Settlers of Catan . 

Mayor menjawabku dengan nada yang agak mencemooh dan memastikan setumpuk uang 
di tangannya. The Settlers of Catan adalah permainan papan paling terkenal di Jerman, dan 
dibawa ke Jepang juga--- Tapi...... 

"Seingatku, game ini tidak menggunakan uang tunai kan?" 

"Ini adalah cara bermain yang kami pikirkan, dan ini disebut Cash Catan. Yang berbeda dari 
cara bermain biasa adalah kartu dapat ditukar dengan uang tunai. "...... Bukankah orang 
Jerman akan marah jika mereka melihat ini?" 

"Akan ada perjuangan yang luar biasa di hati kami ketika membandingkan uang tunai yang 
diperoleh setelah menang dan uang tunai yang dibayarkan saat melakukan transaksi dalam 
game, jadi ini adalah game yang membutuhkan kecerdasan." 

"Tidak akan ada kekuatan pendorong untuk bermain jika uang tidak terlibat." 

"Tetsu, kamu menyia-nyiakan penjelasan Mayor!" Hiro-san tersenyum sambil berdiri, 
memberiku tempat duduk tangki bensin. "Kalau begitu, Narumi-kun, kenapa kamu tidak 
bergabung dan mari kita mulai lagi?" 

"Itu terlalu licik, Hiro-san! Hanya mendapatkan uang tunai dengan kesepakatan, tetapi 
bahkan tidak membangun satu jalan pun!" 

"Lalu mengapa kita tidak membiarkan Narumi bergabung secara langsung? Cepat dan 
tempatkan dua kota dan jalan di tempat yang Anda suka. Dan ada biaya masuk sebesar dua 
ribu yen." 

"Itu ide yang bagus. Memang, The Settlers of Catan lebih menyenangkan dengan empat 
orang." 
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"Baik kakiku! Bukankah itu berarti hanya saya yang mengalami kemunduran, dan saya 
dalam posisi yang buruk? 

"Maka kami akan memberimu keuntungan. Hanya Narumi yang bisa melempar lima dadu 
sekaligus." 

"Itu sama sekali bukan keuntungan!" 

Hiro-san tertawa terbahak-bahak. Aturan permainan menyatakan bahwa kita bisa 
mendapatkan tanaman dari kotak yang kita hentikan, jadi itu tidak terlalu menguntungkan. 

"Tidak apa-apa bahkan jika kamu bergabung di tengah jalan, Narumi. Hanya bermain. Saya 
akan mendukung Anda dan memberi Anda dana. 

"---Kenapa Alice ada di sini?" 

Tapi ada beberapa masalah dengan saya karena saya tidak melihat dia di sini sama sekali. 
Pintu belakang dapur setengah terbuka, dan siluet berambut hitam mengenakan piyama 
biru muda berdiri di tengahnya. Alice menempelkan kompres es di dahi dan pahanya, dan 
tampak seolah-olah dia kembali dari pergi ke suatu tempat untuk mengutuk seseorang. 
Kenapa dia harus memaksakan diri untuk tetap berada di toko ramen yang sangat panas? 

"Tuan berkata bahwa dia sedang membuat es krim, itulah sebabnya saya menunggu di sini. 
Makan es krim puff adalah tentang merasakan rasa renyah krim puff yang baru saja selesai 
dan rasa es krim yang perlahan meleleh di dalamnya! Sayangnya, selamanya tidak mungkin 
bagi saya untuk merasakan rasa tersebut jika saya tinggal di kantor, jadi itulah mengapa 
saya mentolerir panas terik di sini. Terlepas dari kenyataan bahwa saya meminta untuk 
bergabung dengan barisan mereka dalam bermain game, orang-orang ini benar-benar 
mengecualikan saya dari mereka." 

"Karena status keuangan Alice sangat jauh dari kita!" Hiro-san menghiburnya. "Jika kamu 
membeli semua sumber daya setiap kali pada akhirnya, kita pasti tidak bisa menang." 

"Jadi itu sebabnya kami berkompromi, meminta Narumi yang bodoh untuk menjadi 
wakilku, dan memiliki cacat untuk bergabung di tengah jalan juga. Ayo ayo!" 

Terus terang, saya sedang tidak mood untuk bermain game sama sekali, tapi saya masih 
dipaksa untuk duduk dan mengambil dadu pada akhirnya. Alice memberiku teguran keras 
di belakangku, mengatakan bahwa aku tidak berbakat, tidak memiliki kekuatan observasi, 
dan tidak memiliki kemampuan negosiasi; dan terpaksa melihat Ayaka memutar matanya, 
kartu tanamanku diambil oleh Hiro-san karena negosiasinya, dipukuli oleh Major dengan 
kartu khusus, dan bahkan dipaksa oleh Hiro-san untuk meminjamkan uang kepadanya 
dengan alasan bodoh. tentang 'Lupakan gamenya, pinjami aku uang' yang sama sekali tidak 
berhubungan dengan game--- 
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Pada akhirnya, Min-san menyajikan kami segunung puff krim lembut di atas nampan 
bersama dengan pukulan di kepala setiap orang, memperingatkan kami untuk tidak terlalu 
banyak berjudi. Setelah tangan dengan ukuran yang tidak sama diulurkan ke nampan, bukit 
krim puff menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Dikelilingi oleh es krim vanila yang 
memberikan rasa dingin yang menyegarkan, angin panas dengan aroma sup ayam dari 
dapur, dan obrolan NEET yang sangat cerah, aku mengalami rasa sakit yang berbeda dari 
manisnya luka yang biasanya, dan hampir melupakannya. emosi yang kuat membara di hati 
saya, dan perasaan ketika saya meneriaki Yondaime melalui telepon. 

Namun, keheningan tiba-tiba turun. Antara aku, yang menatap kartu dan potongan kayu di 
dudukan, dan teman-temanku, yang menatapku, waktu yang tampaknya memiliki 
perbedaan suhu berlalu, dan ada suara gemerisik yang mirip dengan tangisan seseorang. 

Suara air yang digunakan Ayaka untuk membersihkan panci di dapur dan Min-san 
memotong bawang atau seledri terdengar dari dapur. 

Tepat pada saat itu, pikiran terbentuk dengan kecepatan lambat yang hampir membuat 
orang kehilangan akal sehat. 

"...... Aku gagal." 

Pernyataan pertama, dan paling tidak berguna. 

Tanpa sadar, Alice meletakkan kursi jauh dari pintu belakang dapur di posisi dekat 
denganku dan duduk sambil memeluk lututnya. Tatapan langsungnya membantuku 
memeras kata-kata. 

"Aku sudah mengatakan semua yang aku bisa...... Baik untuk Renji-san dan Yondaime, tapi 
itu percuma. Saya pikir Yondaime mungkin ingin menyelesaikan semuanya sendiri. Aku 
benar-benar tidak bisa melihat bagaimana mereka adalah musuh, dan bahkan berpikir 
bahwa mereka masih berteman, jadi..... Jika itu Alice..... Jika saja dia memberikan 
permintaan pada Alice. Aku terus memikirkan hal ini, dan mengatakan banyak hal yang 
tidak berguna pada akhirnya. Mungkinkah--- Semua ini hanyalah khayalanku?" 

Tidak ada yang hadir yang bisa memberi saya jawaban, sementara kata-kata saya secara 
bertahap terkubur oleh udara lembab. 

"Setelah pernah memainkan permainan yakuza, dan saling berutang budi, dan memintaku 
untuk bekerja untuknya, aku bahkan berpikir..... aku lebih memahami Yondaime. Pada 
akhirnya, aku hanya melakukan banyak hal yang tidak berarti, dan menyeretnya ke 
bawah..... Aku sama sekali tidak tahu apa-apa." 

"Itu benar." 

Detektif itu menyelimutiku dengan suaranya yang lembut. 

"Kamu sama sekali tidak mengenal orang yang bernama Hinamura Souichirou." 
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Saat aku hendak menghancurkan tanda-tanda air mata dengan kelopak mataku, tangan 
Alice bersentuhan dengan lenganku. 

"Orang itu bukan orang yang rendah. Dia pasti akan mengembalikan barang-barang yang 
dia simpan untuk yang lain, lihat." 

Jari-jari Alice yang dingin meresap ke dalam kulitku. Aku tiba-tiba mendengar suara samar 
langkah kaki datang dari jauh dan mengangkat kepalaku. 

Matahari terbenam yang dimasukkan ke dalam gang membawa bayangan panjang ke jari 
kaki saya. 

Tetsu-senpai berbalik dan mengangkat bahu, Major tersenyum kecut dan mendorong 
kacamatanya ke atas, sementara Hiro-san berdiri, membawa Alice beserta kursinya, 
memberi ruang untuk satu orang. 

Sementara aku--- aku hanya menatap kosong pada rambut abu-abu, tatapan tajam serigala 
liar, dan bahu dengan gambar kupu-kupu swallowtail yang dijahit di atasnya. 

"...... Kenapa kalian semua memelototiku?" 

Kata Yondaime sambil menginjak tanah di gang belakang. Dia hanya melirik ke arahku, 
mengalihkan pandangannya ke detektif NEET di sampingku segera setelahnya. 

"Mengapa kamu ada di sini?" 

"Aku detektif NEET yang tidak pantas dipuji, jadi aku tidak butuh alasan untuk 
berpartisipasi dalam pesta." 

Yondaime mendengus mendengar jawaban Alice. 

"Aku di sini untuk memberimu permintaan." 

"Sungguh peristiwa yang menggembirakan. Saya senang menyela pesta untuk 
mendengarkan penjelasan tanpa emosi Anda. 

Aku bahkan tidak bisa menahan gemetar lututku. Yondaime memberi detektif permintaan: 

"Seorang teman lama kembali. Karena waktu, kita bahkan tidak bisa berbicara satu sama 
lain dengan benar. Tapi aku masih berutang sesuatu padanya, dan dia juga punya sesuatu 
untuk dikembalikan kepadaku." 

Ketika saya mendengar kata-kata Yondaime, tanpa sadar saya memegang tangan Alice. 
Saya membutuhkan sesuatu untuk dipegang. 

"Mengenai caranya, aku akan meninggalkan itu untuk kamu tangani ...... Pikirkan saja cara 
untuk membawanya menemuiku." 
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Tenggorokanku penuh dengan dorongan untuk berbicara. 

Meski begitu, detektif tetap menambahkan kata-kata terakhir. 

"Saya seorang detektif NEET, pembawa pesan almarhum. Tanganku mungkin 
menghancurkan ketenangan berdasarkan 'ketidaktahuan'. " 

Tanganku untuk sementara memulihkan cengkeramannya. 

"---Apakah kamu baik-baik saja dengan itu?" 

Yondaime mengalihkan pandangannya karena malu. 

"Aku akan berbohong jika aku baik-baik saja dengan itu. Jangan menyelidiki hal-hal yang 
tidak berarti. Saya memberitahu Anda untuk memikirkan cara untuk menghentikannya dan 
membawanya ke hadapan saya tanpa membunuhnya. 

Alice menghela napas. 

"Meskipun saya telah menerima hingga seratus jenis permintaan, hanya Anda yang berani 
menolak pertanyaan saya secara langsung." 

"Terus? Siapa yang peduli dengan keingintahuanmu yang sakit-sakitan?" 

"Jadi itu artinya kamu memintaku untuk mempertahankan kesalahpahaman yang kejam 
tanpa menyentuhnya?" 

"Itu bukan pekerjaanmu. Saya akan memutuskan sendiri apa yang harus saya lakukan." 

Tanganku yang digenggam erat gemetar tanpa henti. 

"Jika demikian, Renji-san akan tetap membenci Yondaime---" 

"Tutup mulutmu!" "Narumi, tolong tutup mulutmu!" 

Kata-kata yang mereka berdua ucapkan pada saat yang sama menusuk dadaku, dan aku 
hanya bisa berhenti. 

"Namun ...... Yondaime, kita akan menggali kuburan terbuka, menggali kata-kata orang mati. 
Jika orang di dalam peti mati masih hidup, saya khawatir beliung kita tidak dapat melukai 
mereka. Dan kita akan ternoda dengan darah mereka juga. Itu adalah fakta yang tidak bisa 
dihindari." 

Kami menatap diam-diam dengan napas tertahan, sedangkan Alice hanya melihat langsung 
ke arah Yondaime. 

"Apakah kamu mengerti maksudku?" 
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Yondaime memelototi Alice dengan marah sambil menggertakkan giginya. 

Apakah dia akan membatalkan permintaan karena itu? Hatiku dipenuhi dengan 
kegelisahan. Meskipun....... Meskipun kami berhubungan setelah begitu banyak usaha. 

Namun, jejak kemarahan di mata Yondaime tiba-tiba menghilang di detik berikutnya. 

"...... Apa pun. Bagaimanapun, jika Anda berani menyelidiki hal-hal yang telah berlalu, saya 
akan menghajar orang." 

"Sepanjang karir detektif saya, ini adalah pertama kalinya saya bertemu dengan klien yang 
tidak kooperatif." 

Berbeda dengan kata-katanya, Alice menunjukkan senyum lega. 

"Baiklah, saya terima." 

Alice melompat turun dari kursi, dan rambut hitamnya yang halus berkibar karena itu. Bagi 
saya, saya mengembuskan udara yang saya tahan untuk waktu yang lama. Kami akhirnya 
bisa mengambil tindakan. Untuk Yondaime...... Aku tidak bisa duduk diam hanya 
memikirkan itu, jadi aku berdiri. 

Namun, saya bukan satu-satunya yang menunggu tanda konfirmasi. Mayor berdiri lebih 
dulu dan membuka ransel di sisinya, mengeluarkan setumpuk kertas dengan foto terlampir 
dan dengan paksa melemparkannya ke papan permainan. 

"Aku memperkirakan hal seperti itu akan terjadi, jadi aku sudah memasang kamera mata-
mata dan bug di tempat persembunyian Renji. Tapi dia tidak tinggal di tempat yang sama, 
jadi aku tidak bisa memahami gerakannya sepenuhnya. Saya sudah selesai mengerjakan 
Ikebukuro." 

Yondaime tampaknya sedikit terkejut, sementara saya pikir saya mungkin juga memiliki 
ekspresi yang sama. 

"...... Ikebukuro? Jadi Anda tidak ada di sana untuk permainan bertahan hidup? 

"Hmm? Tentu saja, saya memasangnya di sepanjang pertempuran, dan saya menggunakan 
dukungan dari orang-orang saya juga. Memasang perangkat mata-mata dalam jumlah besar 
sambil mengenakan pakaian normal pasti akan dicurigai, tetapi tidak akan demikian jika 
seseorang mengenakan pakaian kamuflase dan bersiap untuk berperang." 

"Bukankah orang akan lebih curiga karena itu?" 

Saat aku hendak melakukan tsukkomi, Tetsu-senpai membuka buku catatan kotor di atas 
dudukan kayu. 
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"Ini kejadian di Akasaka, dan ini kejadian di Ueno. Menurut penyelidikan polisi, kebakaran 
itu kemungkinan hanya terjadi bersamaan, karena masyarakat hanya merusak kotak 
distribusi listrik. Polisi juga cukup bermasalah, karena orang-orang yang tidak bisa 
berkumpul di waktu normal sebenarnya bekerja sama di bawah komando Renji, dan 
mereka juga tidak tahu motif mereka yang sebenarnya." 

Yondaime dan aku menatap Tetsu-senpai dengan napas tertahan di saat yang bersamaan. 

"Namun, orang yang mendukung Renji sudah dikonfirmasi. Si idiot itu, dia berutang 
beberapa juta kepada rentenir yang dioperasikan oleh yakuza di Chiba, dan dia 
dipindahkan ke Yanagihara-kai. Tidak diragukan lagi bahwa organisasi yang 
mendukungnya adalah Yanagihara-kai. 

Jadi dia mencari rentenir dan polisi karena ini? Dan dia benar-benar melakukan tindakan 
sebelum ini seperti dia tidak ingin terlibat ketika kami tidak mendapatkan permintaan. 

"Dan juga, aku sudah tahu toko mana yang sering dikunjungi Renji." 

Bahkan Hiro-san mengatakan hal seperti itu dan menunjukkan nama toko yang tercatat di 
ponselnya kepada Alice. Aku hanya bisa menatap hal-hal yang terjadi di hadapanku. 

"Kudengar bawahan Renji adalah berandalan di dekat Ikebukuro, kan? Seorang gadis yang 
saya kenal mencari sedikit dan menemukannya. Dia tahu tentang toko perlengkapan 
olahraga, dan mengetahui dari beberapa orang tentang penampakan Renji. Kalau begitu, 
kita mungkin bisa mengetahui siapa yang membantu Renji, kan?" 

Aku melihat wajah ketiganya, tapi karena Mayor dan Tetsu-senpai memberiku tatapan 
penuh kemenangan, aku tidak bisa terus melihat. 

Bagaimana saya bisa lupa? Bagaimana saya bisa berpikir bahwa mereka hanya menunggu 
di gang belakang tanpa melakukan apa-apa? Meskipun aku melakukan kontak dengan ini 
berkali-kali--- Saat membutuhkan, kekuatan yang berkembang yang memanggil seseorang 
untuk berdiri. 

Mengapa ...... tidak bisakah saya percaya pada mereka? 

"...... Kalian......" 

Yondaime tampak agak pahit. Mungkin karena dia tidak ingin orang melihat ekspresinya, 
dia menjulurkan kepalanya ke dapur. 

"Oi, Tuan, bisakah saya memesan sesuatu?" 

"Aku sedang melakukan persiapan sekarang, kamu bisa lihat sekilas! Anda harus 
menunggu beberapa saat sampai airnya mendidih juga. 
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"Tidak masalah, tidak apa-apa asalkan ada sake. Omong-omong, ramen di sini--- Sakit! 
Mengapa Anda memukul pelanggan?" 

"Pria yang tidak memesan tidak dihitung sebagai pelanggan!" 

"Bagaimanapun, cepatlah dan ambilkan kami sake. Perlakuanku." 

Lima gelas murah dengan sake diseduh disajikan, dan sekaleng Dr. Pepper juga. 

Ini adalah tempat yang ada untuk kita. Di masa lalu, itu mungkin tempat yang lembut yang 
ada untuk orang lain juga. 

Hal seperti itu tidak akan pernah hilang, tetapi orang bisa tersesat. Saya sangat percaya 
akan hal itu. Jadi, kami mengangkat gelas kami untuk bersulang dan minum. Asap muncul. 
Itu bukan untuk menandakan pertempuran yang akan dimulai--- Tapi untuk memberi 
orang itu di tempat yang jauh kesempatan untuk menemukan tempat ini. 

1. ↑ Dalam bahasa Jepang, pengucapan bayam sama dengan 'Laporan', 'Kontak' 
dan 'Komunikasi'. 
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Volume 4 Chapter 5 

Bab 5 
Meskipun aku belum datang ke sini sejak liburan musim semi, aku masih berhenti tanpa 
sadar dalam nostalgia ketika aku melihat pintu masuk apartemen agregat yang memiliki 
tanda dengan Hello Palace tertulis di atasnya. Rasanya kejadian waktu itu sudah terjadi dua 
tahun lalu. 

Itu adalah kasus pertama yang kuhubungi setelah resmi menjadi asisten Alice, dan bahkan 
berkembang menjadi sebuah insiden ketika kami bentrok dengan organisasi yakuza--- 
kasus yang berkaitan dengan pencucian uang. Panggung kejadian itu adalah apartemen di 
depan mataku. Namun, saya tidak pernah berpikir bahwa saya masih memiliki kesempatan 
untuk berkunjung lagi. 

Saya mengeluarkan ponsel saya untuk menegaskan kembali waktu. Jam lima sore. Sesuai 
dengan waktu yang kita sepakati. Meski panas terik siang hari masih membekas di akar-
akar pepohonan di jalan, sambungan pagar trotoar, dan di dalam rongga-rongga jalan 
aspal, cukup sejuk di bawah bayang-bayang yang dibentuk persegi panjang empat lantai. 
bangunan. 

Meski begitu, keberanian yang cukup besar diperlukan bagi saya untuk melangkah ke pintu 
masuk gedung. Lagipula, orang yang aku rencanakan untuk bertemu adalah--- 

"---Tuan Asisten!?" 

Tiba-tiba, suara seorang gadis terdengar di belakangku, membuatku berbalik setelah 
terkejut. Di depan mataku, ada seorang gadis yang matanya melebar dan rambutnya diikat 
menjadi tiga helai. Dengan T-shirt yang sangat ketat dengan lengan pendek dan hot pants 
panjang, kulitnya yang berwarna kopi yang memancarkan rasa sehat terasa menyilaukan 
tak tertahankan. 

"Meo?" 

"Tn. Asisten, sudah lama! Apa kabarmu apa kabarmu?" 

Meo berlari dan memeluk lenganku. Seperti biasa, dia adalah seorang gadis yang penuh 
energi saat melakukan apa saja dan tidak dijaga dari ujung kepala sampai ujung kaki. Gadis 
yang bernama 'kucing' ini akan menjadi klien dalam insiden selama liburan musim semi. 

"Apakah kamu di sini untuk melihat Meo?" 

"Ah...... Tidak......" Saat ini aku tidak bisa melihat tatapan tulusnya secara langsung, dan 
dengan demikian mengalihkan pandanganku. "Sebenarnya ...... aku di sini untuk melihat 
ayahmu." 
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"Ehhhh---!?" 

Tolong jangan berjingkrak-jingkrak sambil berpegangan padaku, bahuku akan segera 
robek. 

"Maka itu hampir sama dengan datang ke sini untuk melihat Meo!" 

Saya sangat berharap dia dapat berbagi dengan saya sepersepuluh dari optimismenya. Tapi 
tidak lebih dari sepersepuluh. 

"Tapi untuk apa menemui Papa? Apakah ada yang salah? Mungkin itu? 'Tolong izinkan saya 
untuk menikahi putri Anda!' atau sejenisnya?" 

"Apa yang sedang Anda bicarakan? Bukan itu!" 

Ayah Meo--- mantan yakuza yang kuselamatkan dengan gertakan dan tipuanku, Kusakabe 
Masaya. 

Adapun alasan saya masih harus berurusan dengan orang ini, tentu saja karena Yondaime. 

"Bagaimanapun, cepat dan naik! Pak Asisten, apakah Anda sudah makan malam? Meo akan 
memasak makan malam. Apakah kamu mau beberapa?" 

Meo dengan senang hati menarikku ke ambang pintu. Bagaimana saya harus masuk ke 
topik ketika saya bertemu Kusakabe Masaya? Sambil memikirkan pertanyaan seperti ini, 
saya memikirkan hal-hal yang terjadi setelah Yondaime memberi kami permintaan. 

 

Setelah melihat Tetsu-senpai dan yang lainnya menyebar ke jalanan saat mereka menerima 
perintah Alice, aku memberikan laporan kepada Yondaime, mengenai hal-hal yang 
kudengar dari Renji-san. 

Orang itu membenci Yondaime karena seorang wanita bernama Hison, karena Yondaime 
menyebabkan dia mati karena dia menggunakan dia sebagai tameng, dan dia menerima 
sejumlah uang dari yakuza sebagai kesepakatan untuk tidak membicarakannya lagi, 
mengambil alih peran tersebut. kaki tangan yang menghapus bukti keberadaan Hison juga. 
Itulah yang dia yakini. 

"Renji-san berkata, Yondaime juga mengakuinya. Tapi bagaimana ini mungkin---" 

"Dia benar. Saat itu, saya tidak ingin mati, jadi saya bersembunyi di belakang Hison saat 
pihak lawan masuk ke ruangan dengan membawa pisau. Dan dia ditikam sampai mati di 
tempat saya." 

Kebohongan! Saya awalnya berencana untuk meneriakkan itu, tetapi itu terdistorsi di 
tenggorokan saya dan berhenti. 
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"Terus? Itu bukan urusan Anda. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak 
menyelidiki hal-hal yang tidak relevan? Anda hanya fokus memikirkan bagaimana 
menghentikan Renji dan bagaimana menangani iklan." 

Yondaime dengan paksa menekankan tinjunya ke dadaku, memberiku peringatan di 
telingaku dengan suara yang seperti pisau tajam, dan berjalan keluar setelah itu. 

Ketika hanya tersisa aku, aku langsung duduk di tangga darurat. Kata-kata Yondaime dan 
keringatku menempel di wajahku. 

Karena dia tidak ingin mati, dia bersembunyi. Seseorang ditikam sampai mati di 
tempatnya. 

Apakah Anda benar-benar mengatakan kepada saya untuk percaya pada hal seperti itu? 

Meskipun ini mungkin tindakan tercela, izinkan saya mengajukan permintaan kepada Alice 
tentang hal ini. 

"Mengapa kamu perlu tahu tentang wanita bernama Hison?" 

Alice, yang kembali ke tempat tidurnya di kantor, bertanya sambil memainkan keyboard. 
Dia berbicara dengan nada yang terdengar agak disengaja, yang berarti itu adalah 
kebiasaannya untuk bertanya tentang sesuatu yang sudah dia ketahui tentang bertingkah 
lagi. 

"Karena Yondaime berbohong." 

"Tidak begitu." 

Dengan memunggungiku, Alice menjawab dengan tegas. 

"Pikirkan kembali apa yang terjadi pada Tetsu. Kamu juga mengatakan hal yang sama." 

Apa yang terjadi pada Tetsu-senpai. Dalam insiden kematian yang menjadi salah satu 
alasan pembubaran Komite Berkebun, dia berbohong bahwa dialah yang menyebabkan 
seseorang meninggal--- 

Artinya, sebelum Anda dan saya mengungkapkan kebenaran, itu sama sekali tidak 
dianggap sebagai kebohongan. 

Kata-kata Alice membuyarkan pikiranku. 

"Seperti yang Anda yakini bahwa itu bohong, dan saya menambahkan beberapa kata juga, 
itu berubah menjadi bohong. Dalam insiden itu---setengahnya seharusnya tidak dihitung 
sebagai pekerjaan seorang detektif. Jenis elemen yang hanya ada pada manusia tertanam 
terlalu kuat di kepalaku." 
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Suara Alice terdengar sangat berat. Mungkin dia dalam pertobatan? 

"Kualitasmu itu adalah kekuatan yang tidak aku miliki. Bentuk yang Anda buat terkadang 
mengundang lebih banyak kekesalan. Anda melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan 
sebagai detektif dengan cara yang ceroboh. Itulah 'cerita'. Meskipun Anda mungkin tidak 
menyadarinya sendiri. " 

Saya merasakan sakit dari dada saya dan menekan kepalan tangan saya di tulang rusuk 
saya. Alice berbalik, dan rambut hitamnya berkibar juga. 

Senyumnya begitu lembut. 

"Namun, itu juga baik-baik saja. Jika seorang asisten detektif tidak melakukan sesuatu yang 
tidak bisa dilakukan oleh seorang detektif, tidak ada artinya keberadaannya. Permintaan 
yang kamu ajukan adalah untuk temanmu, Hirasaka Renji, benar kan?" 

Saya menekan perasaan gembira dan permintaan maaf saya di hati saya dan mengangguk 
sebagai jawaban. Penunjuk bergerak cepat, dan sebuah file dibuka di salah satu monitor. 

"Wanita Korea bernama Hison pernah bekerja di klub malam bernama Lou Lan di Shin-
Okubo. Karena namanya sama dengan artis wanita terkenal Korea, sepertinya dia langsung 
menggunakan namanya sendiri sebagai nama panggilannya. Toko itu pernah diserang oleh 
Shura-dou yang dipimpin oleh Hirasaka Renji, dan kasusnya disiarkan di berita dan juga 
dicatat di arsip polisi." 

"...... Kenapa ...... apakah kamu sudah menyelidiki ini?" 

"Aku baru tahu tentang ini." 

Detektif itu berbicara seolah-olah tidak ada yang perlu dikagumi. 

"Adapun bagian mana yang perlu saya selidiki, saya sebenarnya sudah tahu sejak lama 
sekali." 

Menghadapi kata-kata pemahaman Alice, aku hanya bisa menghela nafas. 

"Sedangkan sisanya, tolong kumpulkan informasinya sendiri. Untungnya, toko itu kurang 
lebih terhubung dengan kita." 

"...... Eh?" 

"Ini...... adalah pub malam tempat wanita Asia bekerja. Anda mungkin memiliki firasat 
sekarang, kan? 

Tanganku yang mencari dalam ingatanku sepertinya telah menabrak sesuatu. Karena 
terkejut, saya hanya bisa merasakan seolah-olah rahang saya akan jatuh. 
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"Ini, ini nomor telepon Kusakabe Masaya. Cepat dan hubungi dia." 

Kusakabe Masaya adalah salah satu anggota kunci dalam organisasi yakuza di Kansai, 
tetapi dia keluar karena ketidakpuasannya terhadap cara organisasi menangani berbagai 
hal. Setelah itu, ia pergi ke berbagai negara di Asia, membawa pasangan nikahnya kembali 
ke Jepang. Dalam prosesnya, banyak wanita yang dia kenal pergi ke Jepang dengan 
bantuannya untuk bekerja, dan tanpa alternatif, Kusakabe Masaya bahkan memulai 
perusahaan baru. 

Sebenarnya, kalau dipikir-pikir, tingkat kepopulerannya membuatku merasa Hiro-san 
hanyalah kentang kecil. Lagi pula, kerumunan besar wanita memang pergi ke luar negeri 
dan mengikutinya ke Jepang, jadi itu tidak sederhana. 

Terakhir kali saya melihatnya, sejak dia melarikan diri, karismanya tidak bisa dirasakan 
sama sekali. Namun, tidak hanya Kusakabe Masaya yang berbicara kepadaku saat 
dipisahkan oleh meja mengenakan setelan ungu flamboyan, dia tidak akan memberi kesan 
kesembronoan pada orang-orang, dan dia seperti apa yang pernah dikatakan Meo, seorang 
pria paruh baya yang berbahaya. itu seperti kucing liar, memiliki jejak manis dalam 
keliaran. Dia bukan hanya penjahat, tapi penjahat yang lengkap. 

"Sudah waktunya bagi saya untuk bekerja segera, jadi pertahankan hal-hal pendek." 

Tempat pertemuan kami bukan di tempat tinggal Kusakabe Masaya dan Meo, melainkan di 
kantor di lantai satu Hello Palace. Saya mendengar bahwa Kusakabe Masaya baru-baru ini 
memulai klub kelas atas, pekerjaan sebagai burung hantu malam secara keseluruhan. Saya 
mendengar bahwa dia sangat, sangat sibuk, sangat sibuk sehingga kami hanya bisa 
bertemu saat ini sebelum dia pergi bekerja. 

"Bagaimana kabar Hello Corporation sekarang?" 

"Perusahaan masih ada, tapi saya melepaskan untuk menunjukkan tanggung jawab saya. 
Apa ini masih waktunya bagi kita untuk mengobrol tentang semua ini?" 

Aku mengerutkan leherku. Aku tidak terlalu yakin tentang apa yang terjadi setelah insiden 
pencucian uang, tapi karena apartemennya masih ada, mungkin masalah ini sudah berlalu? 
Atau mungkinkah hanya ada jeda singkat sebelum insiden itu tenggelam? 

Bagaimanapun, saya harus fokus pada hal-hal yang harus saya lakukan. 

"Aku juga sudah menyebutkannya di telepon, ini tentang klub malam di Shin-Okubo 
bernama Lou Lan. Kamu ...... mungkin tahu tentang itu, kan? 

Kusakabe sedikit mengernyitkan alisnya dan mengangguk sebagai jawaban. 

"Itu sistem kami. Itu di bawah Tabara-gumi, dan diambil oleh Gotouda-gumi setelah itu, 
tapi itu berjalan sendiri cukup lama sebelumnya." 
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Aku mendesah pelan. 

"Seperti ini, kan? Ada konflik dengan geng yang terdiri dari kenakalan remaja, dan geng itu 
merebut toko itu." 

"Kenapa kamu tahu-" 

Ekspresi Kusakabe berubah drastis. Tatapannya berubah menjadi binatang buas. 

"Kamu tahu orang yang melakukan itu, kan? Yang bernama Hinamura." 

"Y-Ya ...... Sebenarnya ......" 

Itu tidak disebut Hirasaka-gumi waktu itu, dan sebagian besar yang melakukannya 
mungkin adalah bawahan Renji-san, yang artinya, Kusakabe Masaya masih belum 
mengetahuinya sampai sekarang. Yakuza muda yang menyelamatkannya beberapa bulan 
yang lalu sebenarnya adalah pelaku utama yang merebut tokonya, bagaimana ini bisa 
terjadi..... 

Tentu saja, Yondaime juga tidak menyadarinya. Untuk money laundry, Hello Corporation 
dan Tabara-gumi pendukungnya, serta perusahaan lain yang terkait dengannya, sudah 
berkembang menjadi struktur organisasi yang berbelit-belit. Jika bukan karena Alice, yang 
mencari petunjuk, akankah ada orang yang tahu tentang hubungan aneh seperti itu? 

Kudengar Kusakabe mendecakkan lidahnya dua kali. 

"...... Apa pun. Itu sudah berlalu, dan tidak menjadi perhatian saya lagi. Bagaimana dengan 
Lou Lan?" 

Karena itu adalah toko yang telah lama ditinggalkannya, saya bertanya-tanya apakah dia 
masih mengingatnya. Jadi, saya bertanya dengan nada hormat: 

"Orang Korea yang bekerja di toko waktu itu bernama Hison." 

"...... Wanita yang terbunuh?" 

Jadi dia tahu tentang itu juga. Bahkan mengetahui fakta bahwa dia dibunuh. Saya 
menggunakan tangan saya untuk mencondongkan tubuh ke depan sambil menopang meja. 

"Apakah kamu tahu siapa yang membunuhnya?" 

"Tuhan tahu! Salah satu bawahan dari Gotouda-gumi. Itu sebabnya mereka ingin menutup 
mulut orang. Saya hanya mendengar ini dari yang lain. " 

Dengan sedih aku menundukkan kepalaku. Itu benar. Agar tidak ada yang menyadarinya, 
mereka telah lama mengubur kejadian ini dalam kegelapan, dan mengetahui bahwa dia 
dibunuh sudah cukup mengesankan. 
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"Itu artinya Gotouda-gumi membalas dendam pada Yondaime, kan? Karena toko mereka 
dicuri." 

"Jika Hinamura adalah dalangnya, seharusnya begitu. Tapi apakah benar-benar ada 
kebutuhan bagi mereka untuk membunuhnya?" 

"Kudengar Yondaime pernah tinggal bersama Hison-san. Pada hari kejadian, mereka juga 
berada di ruangan yang sama. Apakah karena Hison-san maju atas kemauannya sendiri, 
atau terjadi semacam kecelakaan? Ini masih belum jelas." 

"Kenapa kamu menyelidiki ini? Bukankah kau hanya di SMA? Apa kau ingin mati muda?" 

"Teman sebelumnya...... masih ragu. Dia pikir Yondaime menggunakan Hison-san sebagai 
tamengnya." 

"Kamu harus bertanya pada Hinamura sendiri." 

Saya melakukan itu sejak lama. Dan saya tidak ingin mengingat jawabannya yang 
memilukan sekarang. 

"Kalau begitu, bukankah seperti yang dia katakan tadi?" 

"Dia bukan orang yang akan melakukan hal seperti ini. Dia pasti menyembunyikan sesuatu, 
itu sebabnya ...... " 

"Apakah kamu idiot? Ini tidak seperti dia dijebak oleh polisi, kan? Jika itu hanya konflik 
batin di antara kalian, maka berkelahi atau membicarakannya di antara kalian sendiri akan 
menyelesaikannya." 

Seolah-olah semua gas dalam tubuh saya dikeluarkan, saya ambruk di kursi dan berpikir: 
'Itu benar sekali.' 

Jika itu bisa diselesaikan dengan membicarakannya atau dengan berkelahi, itu masih akan 
baik-baik saja. Alangkah baiknya jika kita bisa menyeret Renji-san ke panggung tempat 
Yondaime berdiri. Namun, itu tidak mungkin tercapai sesuai dengan keadaan saat ini. Jelas 
bahwa Renji-san tidak berencana untuk menerima tantangan secara langsung. 

Jika kita hanya perlu memancing Renji-san keluar, dia sebenarnya bisa diseret paksa 
dengan menggunakan kekuatan Tetsu-senpai, Mayor dan Hiro-san. Tapi aku berharap 
Renji-san membuat pilihannya sendiri. Membuat pilihan sekali lagi setelah mengetahui 
kebenarannya. Apakah dia akan memilih untuk bertatap muka dengan Yondaime? Atau 
apakah dia akan memilih untuk melanjutkan dengan membelakangi kita? 

Mengetahui kebenaran berarti menghadapi kematian. Aku mengingat kata-kata yang Alice 
selalu ucapkan. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Saya mengejar kebenaran ini, dan saya pikir saya mungkin masih akan kehilangan 
seseorang selamanya. Termasuk Yondaime, termasuk Renji-san, dan termasuk aku. 

Bahkan jika itu benar, aku masih tidak bisa berhenti. 

Kusakabe Masaya menatapku dari samping saat aku tetap diam, dan mendengus. 

"Ngomong-ngomong, aku tidak terlalu yakin tentang detail terkait. Karena saya berutang 
budi kepada Anda, saya dapat membantu Anda untuk bertanya kepada orang-orang dari 
Gotouda-gumi, tetapi mereka pasti tidak akan mengatakan apa-apa." 

"Ini ...... Seharusnya begitu, kan?" 

Jika mereka bisa membicarakan hal ini kepada orang luar, mereka tidak perlu 
menyembunyikan detail mengenai kasus ini dengan susah payah. 

"Dan kemudian, kita mungkin bisa mengetahui beberapa hal jika kita memeriksa aliran 
uangnya." 

"...... Uang?" 

"Jika Gotouda-gumi benar-benar memberikan uang kepada Hinamura, kita pasti dapat 
menemukan beberapa jejak bahkan jika mereka memberinya uang. Bukankah kamu benar-
benar pandai mencari tahu tentang hal-hal ini? 

Aku mengangguk marah dengan rahang ternganga. Saya pikir ekspresi saya waktu itu 
mungkin cukup bodoh. 

Saya mengerti sekarang. Saya tidak pernah memikirkannya. 

"Aku akan mencobanya, terima kasih---" 

"Kamu tidak akan punya teman." 

Aku terhenti oleh kata-kata Kusakabe, membuatku tidak bisa berkata apa-apa. 

"Yang disebut aliran uang adalah kepribadian sebenarnya dari pria itu. Apakah kamu 
benar-benar mengerti?" 

"...... Saya mengerti." Aku menatap punggung tanganku. "Namun, jika kita tidak melakukan 
apapun, kita bahkan akan kehilangan teman-teman kita yang lain." 

Jika kita hanya diam menunggu, semuanya akan pergi ke tempat yang tidak bisa disentuh 
oleh tangan kita. Jika begitu- 

"Kamu benar-benar orang yang gigih." 
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Seperti yang dikatakan Kusakabe juga, aku benar-benar tidak bisa menegurnya sama 
sekali. 

"Setelah ini, jangan dekat-dekat Meo. Sudah cukup ketika dia memiliki satu orang tidak 
berguna sepertiku di sisinya untuk selama-lamanya." 

"Oke......" Kenapa tiba-tiba dia menyebut Meo? 

Ketika Kusakabe Masaya menegaskan kembali waktu di arlojinya dan berdiri, suara pintu 
terbuka terdengar di belakangku. 

"Kusakabe-san, kudengar Ming Hai ada di sini, benarkah?" 

Ketika saya berbalik, saya bertemu dengan tatapan seorang wanita yang mengenakan rok 
mini. 

"---MingHai!" 

Wanita itu berjalan mengitari meja dan berlari ke kursi di sampingku dan duduk dengan 
'gedebuk'. 

"Bukankah aku sudah memberitahumu untuk menemuiku di toko? Kamu tidak pernah 
muncul sama sekali!" 

"Tidak, yah, aku baru enam belas tahun........" Selain itu, jelas bahwa tokomu adalah sebuah 
pub tempat orang bisa mengeluarkan para wanita. 

Si cantik Cina bernama Yi Ling-san, dan dia adalah seorang wanita pub yang merawat saya 
dengan baik ketika kami menyelidiki kasus Kusakabe Masaya. Dengan penampilannya yang 
masih muda, sebagian besar mungkin akan percaya jika dia mengatakan bahwa dia adalah 
seorang mahasiswa, dan seperti yang saya dengar dia sudah tiba di Jepang cukup lama, 
bahasa Jepangnya cukup lancar. Tapi entah kenapa, dia menggunakan intonasi China saat 
memanggil namaku saja. 

"Aku akan bekerja sekarang, apakah kamu mau pergi denganku?" 

"Tolong dengarkan aku baik-baik, aku baru enam belas tahun!" Dan tolong jangan pegang 
tanganku, aku akan ketakutan. 

"Jika kamu tidak di sini untuk menemani, lalu untuk apa kamu di sini? Ah--- Apakah 
targetmu Meo? Mengapa ada begitu banyak lolicon di dunia modern ini?" 

Kusakabe-san, tolong selamatkan aku. Saya bahkan tidak tahu bagaimana berbicara 
sehingga wanita bisa mengerti saya! 

"Yi Ling, bukankah kamu tinggal di dekat Shinjuku lima tahun lalu?" 
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Kusakabe berbicara dengan nada rendah sambil mengabaikan kata-kataku. 

"Apakah kamu tidak membantu beberapa kali di Lou Lan dari Shin-Okubo juga?" 

"Ya, ya ...... Eh? Anda tidak menyuruh saya untuk membantu lagi, kan? Tapi apakah tokonya 
masih ada?" 

"Bukan seperti itu, orang ini punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Apakah Anda ingat 
seorang wanita Korea bernama Hison?" 

Yi Ling-san menatap Kusakabe dan aku dengan tatapan ingin tahu dan sedikit mengangguk. 

"...... Ya ya ya. Dia sangat cantik, dan dia nomor satu di sana. Saya mengingatnya dengan 
jelas, dan saya juga sering mengobrol dengannya." 

Mau tidak mau aku mencengkeram tangan Yi Ling-san dengan erat. 

"Orang macam apa dia?" 

"Orang seperti apa? Bukankah Ming Hai baru di sekolah dasar saat itu? Eh? Apa? Hubungan 
seperti apa yang kamu miliki?" 

"Erm--- Wanita itu bernama Hison--- Pacarnya adalah temanku." 

"miliknya? Ini...... Ehhhh!? Tapi bukankah seharusnya pacar gadis itu adalah Gotouda-san? 
Narumi, kamu kenalan Gotouda-san?" 

Aku jatuh linglung dengan rahangku lebar. Apa? Apa yang dia katakan? Masuk? 

Kusakabe Masaya juga berdiri, dan menanyai Yi Ling-san di tempatku karena aku sudah 
kehilangan kesadaran. 

"Gotouda, apakah itu mengacu pada bos?" 

"...... Nnn, uh ya. Apakah Anda tidak berbicara tentang hal ini? Hison berkata bahwa dia juga 
gundik Gotouda." 

Nyonya. 

Bos yakuza yang awalnya mengambil komando toko, majikannya. 

Anehnya, pikiranku mulai mendingin. Saya mengerti sekarang. Tidak heran tidak ada yang 
terjadi antara Yondaime, Renji-san dan dia, hidup bersama seperti tiga bersaudara. Apakah 
mereka tahu tentang ini? Nono, tidak mungkin mereka membuat janji polos seperti itu jika 
mereka tahu. Atau mungkin, hal yang disembunyikan Yondaime adalah ini? 

Bagaimana jadinya jika ini terus berlanjut? 
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Atau apakah itu sama sekali berbeda dari gambar yang tergambar di benak saya? Sebuah 
gambar yang menambahkan lebih banyak elemen yang tidak menyenangkan, dan memiliki 
warna keinginan yang bercampur. 

 

"Tn. Asisten, maukah Anda makan malam sebelum pergi?" 

Meo menyuruhku keluar sambil menarik lengan bajuku. 

"Oi, Meo. Jangan biarkan orang yang tidak Anda kenal masuk saat saya tidak di rumah. 
Kusakabe Masaya menjulurkan kepalanya dari kursi pengemudi dan memperingatkannya 
berulang kali. 

"Tn. Asisten bukanlah orang yang tidak kukenal!" "Patuh saja." 

Mengabaikan pertengkaran antara ayah dan anak, Yi Ling-san mendekatiku dan berkata 
dengan lembut sebelum duduk di kursi belakang mobil: 

"Saya akan membantu Anda untuk bertanya kepada orang-orang yang saya kenal saat itu. 
Hanya saja banyak dari mereka yang sudah pindah toko atau pekerjaan, atau bahkan 
berhenti dan kembali ke tanah air, jadi saya tidak bisa memastikannya. Seingatku, 
beberapa gadis seharusnya tinggal di apartemen yang sama dengan Hison saat itu, hanya 
saja aku tidak tahu cara menghubungi mereka." 

"...... Sangat menyesal. Kalau begitu aku mengandalkanmu." 

"Izinkan saya bertanya, ini kasus pembunuhan, bukan? Bukankah lebih baik jika Anda tidak 
ikut campur dalam kasus seperti ini? 

Pada akhirnya, saya tidak punya pilihan lain selain memberi tahu Yi Ling-san tentang berita 
Hison-san ditikam sampai mati, dan seperti yang saya perkirakan, dia segera mulai 
mengkhawatirkan saya. 

"Aku berharap bisa melakukannya juga." 

Saya pikir begitu dari lubuk hati saya. Mengapa kita tidak bisa menjadi NEET pemalas biasa 
saja? Kenapa kita tidak bisa bertemu di gang belakang di belakang toko ramen karena kita 
bermain-main? 

Mobil yang memiliki dua orang di sebelah kiri setelah meninggalkan sedikit kehangatan, 
dan Meo menarik tanganku sekali lagi saat itu. 

"Kamu benar-benar tidak makan sebelum pergi?" 

"...... Nnn, maaf." Aku sama sekali tidak nafsu makan, dan seperti yang dikatakan ayahnya, 
tidak mengizinkanku masuk ke kamar terasa sedikit salah? 
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"Tapi bukankah kamu selalu tinggal di kamar Nona Detektif?" 

"Nnn--- Tapi itu ...... Kantor agen detektif." 

Bahkan saya sendiri berpikir bahwa itu tidak menjelaskan apapun sama sekali. Itu memang 
kamar tidur Alice, dan dia memang memakai piyama sepanjang hari. Saya hanya 
merasakannya, haruskah saya lebih memperhatikan aspek ini? 

"Meo juga baik-baik saja kapan saja!" Apa baik-baik saja? "Jika suasana hatimu sedang 
buruk, kamu bisa datang ke rumahku atau restoran tempatku bekerja. Karena saya belum 
membayar Anda kembali untuk bantuan Anda. 

Aku hanya bisa mencaci diri sendiri. Tidak bisakah dia menjawab dengan nada yang lebih 
ceria? Tapi Meo masih menatapku dengan senyuman di wajahnya, senyuman yang begitu 
bersinar bahkan sinar matahari pun tidak bisa dibandingkan dengannya. 

"Aku akan menunggu untuk Anda!" 

 

Yoshiki-san melakukan banyak hal dengan cepat, dan mengirimi kami T-shirt dengan logo 
band tercetak di awal Agustus. Mika-san dan aku dipanggil ke ruang kerja desainer untuk 
mengambil sampel. 

"Ini--- benar-benar luar biasa! Sangat keren!" 

Para pekerja di ruang kerja mulai mengenakan kaos dengan logo band tercetak di atasnya, 
termasuk Mika-san. Bahkan kode QR dari situs web resmi tidak terasa aneh, dan berhasil 
digabungkan ke dalam pola Jepang. Itu hanya bisa dikatakan sebagai karya di level master. 

"Fujishima-san, berapa banyak yang kamu butuhkan? Tiga puluh atau lebih? Ambil saja. 
Karena jaringan kontak Anda sangat luas, Anda pasti dapat mendistribusikannya ke banyak 
tempat." 

Nonono, saya tidak punya banyak kontak. Namun, seperti yang diminta Hiro-san 
sebelumnya, saya masih mengambil tiga puluh dari mereka dengan rasa terima kasih. 

"Dan ini. Yoshiki-san menyuruhku untuk memberikan ini padamu." 

Setelah mengatakan itu, Mika-san mengeluarkan T-shirt lain dengan logo band yang 
dengan hati-hati dimasukkan ke dalam kantong plastik lain dari tas lain. 

...... Tunggu, sepertinya tidak sama. Meskipun gambarnya persis sama, ini ...... 

"Sulaman?" 
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Saya ingin tahu membuka paket dan menyentuhnya untuk menegaskan kembali fakta. Itu 
tidak dicetak. Termasuk kode QR, gambar di sekitarnya dijahit seluruhnya. 

"Eh? A-Apa ini? Kenapa ini ada di sini?" 

"Saya mendengar bahwa ini adalah 'asli'." 

Asli? 

"Yoshiki-san mengatakan bahwa dia ingin mencoba membuat pola bordir, jadi dia 
membuatnya sendiri. Dia mengatakan sesuatu seperti itu dibuat dengan mengedit desain 
asli dan pindaian, hanya saja saya tidak begitu mengerti. 

Saya benar-benar terdiam. Dia benar-benar melakukannya sampai sejauh ini? Padahal 
katanya gambarnya akan lebih terlihat jika gambarnya dijahit. Aku menyentuh permukaan 
T-shirt sekali lagi. Seperti tatami, sulamannya padat dan memiliki kesan berkilau. Tidak 
bisa dibayangkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. 

"...... T-Tapi, kenapa ini ada di sini?" 

"Yoshiki-san menyuruhku menyerahkan ini padamu." 

"Apa---!?" 

"Karena T-shirt ini adalah saran dari Fujishima-san sejak awal! Selain itu, Anda adalah bos 
dari departemen periklanan, jadi tidak ada orang yang lebih cocok untuk mengenakan baju 
ini selain Anda!" 

Saya benar-benar mendapatkan barang yang sangat berharga, dan tidak berani 
memakainya dengan mudah. Tapi aku tidak bisa mengembalikannya begitu saja, jadi aku 
hanya bisa menerimanya dan keluar dari ruang kerja. Jika saya menawar secara online 
setelah konser berakhir, berapa banyak uang yang akan saya dapatkan? Saat sekejap 
terlintas dalam pikiranku dalam sekejap, aku harus benar-benar menyalahkan diri sendiri 
dengan benar. 

 

Aku dengan cepat mengendarai sepedaku kembali ke Hanamaru Ramen. Hiro-san sudah 
tiba sebelum pintu belakang dapur. Saya langsung menyerahkan sampel T-shirt kepadanya. 

"Ini cukup bagus. Mereka mungkin bisa dianggap sebagai kaos buatan sendiri pertama 
yang dirilis Alan Garba. Jika saya memberi tahu para gadis bahwa mereka bisa 
mendapatkannya dua hari lebih awal dari toko, mereka pasti akan sangat senang." 

Hiro-san dengan senang hati mengisi T-shirt warna-warni di banyak kantong plastik, 
mengatakan bahwa dia akan memberikannya kepada gadis-gadis yang dia kenal dengan 
baik sebagai layanan tambahan. 
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"Ini mungkin akan ada di majalah bulan depan atau lebih, kan?" 

"Ya...... entah bagaimana ternyata seperti itu." 

Hal yang lebih mengejutkan adalah, sebenarnya ada permintaan dari majalah fashion yang 
tidak terkait dengan band agar kami menerima wawancara. Seperti yang dikatakan 
Yoshiki-san bahwa dia tidak ingin terlalu banyak publisitas, dengan tegas menolak untuk 
diwawancarai, Mika-san dan aku sedang memikirkan cara untuk menolak mereka dengan 
baik pada hari sebelumnya. Meskipun majalah tersebut akan dijual setelah konser, untuk 
meningkatkan penjualan CD dan publisitas, memiliki kesempatan seperti itu tidaklah 
buruk. Lagi pula, itu bisa mencapai efek promosi tanpa harus membayar, dan itu membuat 
saya sangat memahami pentingnya media publik. Kami mengirim email ke situs web berita 
atau perusahaan majalah, dan yang tersisa hanyalah menunggu mereka mengambil umpan. 
Sepertinya kami mulai berjalan di jalur yang benar. 

Masih baik-baik saja ketika jadwal saya penuh dengan pekerjaan periklanan, tetapi ketika 
saya kembali ke gang belakang setelah pekerjaan berakhir, saya mulai merasa murung lagi. 
Lagi pula, tidak hanya Hiro-san, Mayor dan Tetsu-senpai juga sering datang. Hari itu, dua 
dari mereka juga muncul setelah siang hari. 

"Geng ini sebenarnya sudah lama bubar, dan sepertinya sudah dikumpulkan oleh Hirasaka. 
Orang yang awalnya pemimpin mereka saat ini bekerja di perusahaan lokomotif, jadi kita 
bisa menyergapnya saat dia pulang kerja." 

"Apakah kita punya waktu untuk melambat dan stabil seperti ini? Berapa banyak orang 
yang ada di geng yang Anda bicarakan? 

Tetsu-senpai melihat komputer laptop Major sambil mengikat kembali perban di 
tangannya. Rasanya seperti Tetsu-senpai sepertinya baru-baru ini terluka. 

"Ada sekitar lima yang pergi untuk pertemuan rutin. Aku baru saja mendengar instruksi 
Hirasaka, dan mereka mungkin mengadakan pertemuan di karaoke di jalan timur." 

"Lalu mengapa kita tidak segera menerobos masuk? Itu akan lebih cepat. Menjatuhkan 
mereka satu per satu terlalu melelahkan." 

"Apakah kita perlu menggunakan cangkang kejut?" 

"Bodoh, bukankah itu karaoke? Seseorang akan memanggil polisi." 

"Kalau begitu mari kita gunakan bom air mata. Tidak akan ada suara atau cahaya terang." 

"Masalahnya, akan ada asap!" "Dan juga air mata......" "Dan ingus!" "Tapi pada dasarnya, itu 
pada dasarnya menetes dari wajah, jadi tidak terlalu kotor. Beberapa orang bahkan akan 
kencing di celana jika shock shell digunakan." 
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Keduanya yang mengakhiri diskusi mereka(?) berdiri, dan berencana melewatiku dan sisi 
Hiro-san. Namun, Tetsu-senpai sepertinya menyadari tatapanku seperti anak domba yang 
tersesat, jadi dia berhenti dan memberiku senyum masam. 

"Ini tidak seperti kita mengirim mereka semua ke rumah sakit, karena kita perlu berbicara 
dengan mereka setelah memukuli mereka." 

"Betulkah? Anda tidak akan memukuli mereka begitu banyak sehingga mereka bahkan 
tidak bisa membuka mulut, bukan? Hiro-san menunjukkan tatapan ragu. 

Mayor mengeluarkan perekam IC, memainkan isi dari apa yang disebut 'diskusi'. 

'...... Apa? Tatapan orang itu berbahaya. Jika dia menurunkan bayangannya, Anda akan 
berpikir bahwa dia akan membunuh Anda. Mendapatkan? Saya mendengar bahwa dia 
awalnya menghilang di suatu tempat, dan cukup lega.' 

'Tentu saja, aku cukup kesal dengan Hirasaka-gumi, dan kami dilarang masuk ke banyak 
toko, jadi tentu saja, ada darah buruk di antara kami. Dan Hirasaka-san juga cukup bebas 
dengan uangnya. Tapi bukan itu masalahnya. Bagaimanapun, orang itu menakutkan. Saya 
hanya bisa dengan patuh melakukan apa yang dia katakan. Menarik polisi? Tapi tentu saja, 
bukankah ada api juga? Tapi orang itu lebih menakutkan.' 

'Aduh! Oke, oke, kami tidak akan mengambil tindakan lagi. Siapa yang ingin terlibat dengan 
orang-orang seperti Anda!' 

Suara dari beberapa pria dapat didengar pada saat yang sama, sehingga situasinya tidak 
dapat dipahami dengan jelas. Tapi sepertinya mereka adalah orang-orang yang menyerang 
live house di Ueno. 

Untuk membuat mereka mematuhinya, Renji-san menggunakan uang--- Dan juga, rasa 
takut. 

"Tapi tidak ada yang benar-benar mengatakan bahwa mereka dipukuli oleh Renji." 

Tetsu-senpai berbicara dengan suara lembut. 

"Pada akhirnya, sangat efektif ketika saya menghajar mereka, dan mereka menjadi sangat 
patuh." 

Baru-baru ini, tindakan senpai dan Major benar-benar tidak bisa dikatakan sebagai regu 
detektif lagi, yang akan memata-matai sarang bawahan Renji-san, dan mencoba 
meyakinkan (Tetsu-senpai yang bertanggung jawab atas bagian ini) mereka. 

"Yondaime saat ini sedang sibuk dengan tahap kritis dari bisnis resminya, dan orang-orang 
dari Hirasaka-gumi adalah pekerja untuk acara tersebut juga, jadi mereka tidak bisa 
melakukan sesuka mereka. Itu sebabnya mereka meninggalkan saya barang-barang bagus. 
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"Jika kita tidak menangkap Hirasaka, artinya sama saja dengan memungut sampah, Tetsu-
san." 

"Meski begitu, kita tidak tahu di mana dia, jadi pilihan apa yang aku miliki? Saya ingin 
memiliki konfrontasi dengan dia juga. Orang itu mungkin berganti ponsel lagi, ya?" 

"Dulu, Hirasaka memang yang paling berpotensi menjadi pengembara di antara kita." 

Keduanya berjalan keluar dari gang belakang, sementara saya mengambil daftar fasilitator 
yang ditinggalkan Mayor. Hampir setengah dari mereka sudah dicoret. Sungguh efisiensi 
yang mengerikan. 

Namun, saat Hiro-san melihat daftar itu dari belakang, nadanya menjadi berat. 

"...... Karena dia bisa memobilisasi orang dalam jumlah besar, kenapa dia tidak langsung 
mengambil tindakan?" 

Aku melirik Hiro-san dan melihat daftar nama sekali lagi. 

Hiro-san benar sekali. Renji-san berulang kali menghasut bawahannya untuk melakukan 
tindakan penghalang kecil. Semua tempat yang dipesan untuk konser diserang dengan cara 
tertentu, dan ada beberapa di mana hanya tempat pembuangan sampah yang diacak-acak. 

Yondaime yang mendengar laporan itu berkata dengan nada penuh sarkasme bahwa itu 
mungkin hanya seekor anjing liar yang mengencingi untuk menjaga wilayahnya sendiri. 
Namun, justru karena alasan itulah beberapa anggota geng ditugaskan di setiap tempat 
acara pada akhirnya, yang berarti jaringan keamanan harus disebarkan selama hampir dua 
puluh empat jam sehari. 

Itu juga masalah yang cukup rumit untuk Hirasaka-gumi, tapi masih kembali ke pertanyaan 
sebelumnya. 

Renji-san--- Apa yang dia rencanakan? 

Jika dia hanya ingin menghalangi acara, masih banyak cara lain juga. Lagi pula, kita sudah 
tahu bahwa dananya mungkin cukup. Jika dia hanya ingin menurunkan kredibilitas 
Yondaime, mungkin ada lebih banyak kelemahan untuk dieksploitasi. 

Mengapa dia hanya mengambil tindakan lumpuh? 

"Bagaimanapun juga, mari serahkan pada Alice untuk memikirkan alasannya. Kita hanya 
harus patuh menjadi tangan dan kakinya untuk melanjutkan penyelidikan." 

Hiro-san berdiri dan menambahkan: 

"Ahhh, itu benar. Yi Ling memanggilmu." 
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"Ehegh!?" 

Saya membuat suara aneh secara tidak sengaja. Yi Ling-san adalah mantan pacar Hiro-san. 
Karena orang itu selalu menipu wanita, tanpa kecuali, tidak begitu bahagia saat dia putus 
dengan wanita. Saya ingat bahwa Yi Ling-san memberi tahu saya bahwa dia seharusnya 
menghapus nomor Hiro-san dari teleponnya. 

"Dia mengatakan bahwa dia berhubungan dengan gadis yang tinggal di sebelah wanita 
bernama Hison." 

Ketika saya berdiri, lutut saya tidak sengaja membentur sudut penyangga kayu dengan 
paksa. 

"Wa...... Wa-Tunggu sebentar! Kenapa dia menghubungi Hiro-san! Kenapa bukan aku!" 

"Mungkin karena dia masih tidak bisa melepaskanku?" 

WHAA---! Pemikiran optimis macam apa itu!? 

"Mari kita tidak membicarakan hal ini untuk saat ini. Narumi-kun, kupikir sudah saatnya 
kamu mengingat fakta bahwa kamu adalah seorang siswa sekolah menengah, kan? 

"Aku hampir melupakannya sepenuhnya." 

Selama liburan musim semi, saya juga pernah merasakan hal yang sama. Apakah saya 
dapat kembali ke kehidupan sekolah normal saya ketika semester baru dimulai? Saya tidak 
akan terus hidup langsung di gang belakang ini, bukan? 

"Bagaimanapun, ini adalah insiden pembunuhan yang berhubungan dengan yakuza, jadi 
kamu tidak boleh terlalu sering mencampuri urusan ini, Narumi-kun. Itu berbahaya. 
Sebenarnya ingin memancing hal-hal yang begitu mendalam dari seorang gadis yang Anda 
temui untuk pertama kalinya, itu adalah pekerjaan saya, tentu saja." 

Aku duduk, menghela napas panjang di atas lututku. Hiro-san benar. Mungkin Yi Ling-san 
menyerahkan masalah itu kepada Hiro-san karena khawatir aku akan mendapat masalah? 

"Narumi-kun, kamu melakukannya dengan baik, jadi tidak apa-apa." 

Tangan kuat Hiro-san yang tak terduga bersentuhan dengan bahuku. 

"Acaranya sepertinya semakin panas juga. Bukankah Mii-chan juga memujimu?" 

"Namun, tidak peduli seberapa panasnya, jika sebuah bom jatuh, semuanya akan hancur." 

Karena aku sudah bertemu Renji-san tiga kali, mungkin....... saya bisa berbuat lebih banyak? 

"Mengenai bagian ini, kamu tidak perlu terlalu mirip dengan Alice." 
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Hiro-san menertawakanku dari lubuk hatinya. 

"Mirip ...... dengan Alice?" 

"Berpikir bahwa semuanya salahnya, dia berkata bahwa dia akan merasa lebih mudah 
seperti itu. Sebenarnya, yang benar-benar membutuhkan keberanian adalah mengizinkan 
seseorang untuk menjaga sesuatu." 

Hiro-san menjelaskan dengan tatapan lembut, membuatku merasa seolah-olah jatuh ke 
dasar tanah. 

Saat Hiro-san keluar dari pintu belakang dapur, aku duduk sendirian di atas ban bekas, 
termenung sambil mendengarkan tangisan jangkrik yang lemah. Tinggal di sini sendirian 
tidak akan ada gunanya. Saat ini, Renji-san dan aku memiliki titik koneksi. Saya hanya bisa 
merenungkan ini sendiri. 

Saat aku sedang berpikir keras dengan kepala tertunduk, Min-san mengeluarkan wajahnya 
dari pintu belakang dapur. 

"Oi, Narumi. Makan siang Alice sudah selesai. Mie dingin Cina tanpa mie, telur dan ham. 
Berikan padanya, tolong." 

Saya berpikir, apa yang akan tersisa jika begitu banyak yang dikeluarkan? Pada akhirnya, 
saya melihat hanya ada potongan-potongan kecil ketimun yang mengambang di sup dingin. 
Hidangan macam apa ini!? Saya sudah merasa putus asa, jadi bisakah Anda tidak meminta 
saya untuk menyampaikan hal semacam ini? Melihatnya saja membuatku tidak senang. 

 

"Saya sudah mengetahui tentang uang dan pergerakan pribadi di beberapa rekening milik 
pemimpin Gotouda-gumi." 

Alice menjelaskan sambil mengunyah mentimun di tempat tidurnya. Angka-angka 
terpampang padat di monitor di belakangnya. 

"Sejumlah uang yang diperoleh pengelola toko setiap bulan dihentikan seiring dengan 
hilangnya Hison. Meskipun itu mungkin hanya kesaksian orang luar, dia mungkin memang 
nyonya dari pihak laki-laki." 

"Nnn......" 

"Dan pada bulan Hison menghilang, ada pengeluaran yang tidak diketahui sebesar dua 
puluh juta yen." 

Saya merasa kedinginan dan mengingat kata-kata Kusakabe Masaya. Aliran uang adalah 
sifat sejati umat manusia. Memang begitu. Saat detektif NEET terlibat, semuanya akan 
terungkap di bawah matahari. 
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"Di antaranya, sepuluh juta yen untuk seorang dokter." 

"...... Dokter?" 

"Identitas dokter mudah ditemukan--- Seorang ahli bedah yang sangat disukai Gotouda-
gumi. Mungkin karena mereka mencoba menyembuhkan Hison? Bisa saja uang itu 
digunakan untuk menutup mulutnya, atau sebagai uang untuk merawat jenazah...... Tapi 
yang disesalkan, dokter itu sudah cukup tua saat itu, dan saat ini telah meninggal dunia." 

Saya menelan air liur di mulut saya setelah beberapa usaha. 

"Sepuluh juta lainnya disetorkan ke agen real estat di distrik Adachi." 

"...... Perumahan?" 

"Dan agen tersebut adalah bajingan yang bekerja dengan Yondaime juga." 

Seingat saya, Pole sepertinya juga menyebutkan hal serupa. Ketika Gotouda-gumi yang 
bertanggung jawab diusir, Yondaime pernah bekerja sama dengan agen real estate untuk 
melakukan sesuatu atas hak bangunan dan tanah. 

"Jadi sepuluh juta yen itu untuk membiarkan Yondaime tutup mulut?" 

"Ada kemungkinan seperti itu, karena Yondaime seharusnya tidak memiliki rekening bank 
yang layak saat itu." 

Aku menghela napas, dan mengeluarkan sekaleng Dr. Pepper dari lemari es. 

Jadi dia benar-benar menerima uang sebanyak itu? Jika aliran uang terbukti dengan benar, 
sepertinya dia tidak punya pilihan selain mengakuinya. 

Sifat asli Yondaime. 

"Izinkan saya untuk mengkonfirmasi ini sekali lagi. Ini mungkin pemikiran Hirasaka Renji, 
benar? Seorang anggota Gotouda-gumi menyusup ke apartemen Yondaime hanya untuk 
membunuhnya, tetapi karena Hison, sebagai orang yang tinggal bersama, ingin melindungi 
Yondaime, atau dia menggunakannya sebagai tameng, bagaimanapun juga, dia dibunuh 
secara tidak sengaja. Setelah itu, Yondaime menerima sejumlah uang, dan 
memperlakukannya seolah-olah wanita bernama Hison itu tidak ada sejak awal." 

Aku merasakan sakit di hatiku dan mengangguk sebagai jawaban. Namun, Alice, yang 
menghabiskan Dr. Pepper-nya dalam sekali jalan, berbicara dengan mata menyipit. 

"Aku sudah tidak sepertimu, yang menggunakan hal tak berwujud yang dikenal sebagai 
'kebajikan dan kebenaran' sebagai pijakan untuk menghakimi Yondaime. Namun, 
kesimpulan saya sama dengan Anda. Tampaknya ada sesuatu yang aneh dengan kasus ini, 
sebuah titik ketidakpastian." 
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"...... Eh?" 

"Coba katakan, mengapa Gotouda-gumi tidak membunuh Yondaime secara langsung?" 

Aku menatap wajah detektif yang dingin dan tanpa ekspresi itu. Arti kata-kata itu perlahan 
meresap ke dalam kulitku bersama dengan angin dingin. 

Itu benar. Memang aneh. 

Karena Hirasaka-gumi yang dipimpin oleh Yondaime, Gotouda-gumi kehilangan raket 
pelindung klub malam Lou Lan. Selain itu, Yondaime adalah kekasih rahasia dari pemimpin 
organisasi tersebut, jadi tidak aneh jika dia menjadi sasaran. Itulah yang awalnya saya 
pikirkan. 

Jika demikian, mengapa mereka membiarkan Yondaime hidup--- Bahkan memberinya 
sejumlah uang? 

"...... Masalah ingin membunuh Yondaime, mungkin itu hanya tindakan yang dilakukan 
tanpa izin, dan tidak diinstruksikan oleh Gotouda-gumi?" 

"Apakah perlu menggunakan puluhan juta untuk membantu bawahan seperti itu? Bahkan 
jika mereka hanya berusaha melindungi nama organisasi, seharusnya ada cara lain." 

Itu benar. Itu bahkan lebih tidak masuk akal daripada alasan organisasi ingin membunuh 
Yondaime sejak awal. 

"Saya pikir ...... Mungkin, dasar hipotesis sebelumnya salah." 

"...... Bagian mana?" 

tanyaku sambil berpikir. 

Jika Yondaime dan Gotouda-gumi bukan musuh sejak awal--- bukankah itu lebih masuk 
akal? 

Namun ...... APAKAH itu mungkin? Jika demikian, semakin sedikit alasan Yondaime 
dibunuh. 

"Itu tidak bisa diketahui sekarang, tapi mungkin semuanya benar juga. Bagaimanapun, kita 
hanya bisa menunggu kabar yang ditemukan oleh Hiro." 

Gumaman Alice seperti sisa-sisa plankton, terakumulasi di bawah udara beku. 

"Jika ini dilakukan untuk menyembunyikan kebohongan tertentu, kebenaran yang 
tersembunyi di bawah pasti akan lebih buruk dari situasi saat ini." 

* 
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Sudah seminggu sejak Hiro-san kembali ke Hanamaru Ramen. Saat itu, Mayor dan saya 
sedang menganalisis sejumlah besar catatan pengawasan di belakang pintu belakang 
dapur. 

"Bagaimana situasinya? Aku minta es krim dari Min-san." 

Dari nada Hiro-san saat dia berjalan ke tempat teduh dari matahari, aku merasakan 
ketidakbahagiaan yang tidak wajar. Mayor mungkin juga menyadarinya. 

Bahkan saat aku mengambil cangkir dengan es krim vanilla dari Hiro-san, dia sama sekali 
tidak terlihat senang. 

"Saat ini, kami telah menutup lima tempat di mana Hirasaka mungkin tinggal." 

Nada yang kaku dan seperti bisnis. 

"Kami tidak dapat memahami lokasi dia menginap. Jika kita tahu nomor teleponnya, tidak 
apa-apa ketika kita memeriksanya melalui GPS, tetapi sepertinya dia berganti telepon lagi, 
dan sering mematikan teleponnya juga. 

"Dia belum tahu bahwa Alice dapat menemukannya dengan melacak sinyal teleponnya, 
bukan?" 

Mayor menghela nafas. 

"Itu mungkin juga. Lagi pula, kami hampir tak terkalahkan di kota ini, dan terlalu terkenal. 
Jika ada yang memberi tahu Hirasaka bahwa kami memiliki keterampilan yang luar biasa, 
itu tidak akan aneh." 

Mengenai keterampilan detektif Alice, sebagian besar bobot ditempatkan pada ponsel, item 
yang diisi dengan informasi pribadi yang penting. Ketika dia menghadapi lawan yang sinyal 
teleponnya tidak terdeteksi, dia sebenarnya tidak terlalu bagus. 

"Selain itu, Hirasaka dan rekannya. belum mengambil tindakan sejak Agustus. Serangan 
pendahuluan dan tindak lanjut ditunda." 

"Mungkinkah mereka berencana membuat masalah pada hari konser itu sendiri?" 

"Ada kemungkinan. Kita tidak bisa melonggarkan kewaspadaan kita--- Bagaimanapun, 
orang-orang di Hirasaka-gumi pada dasarnya juga tidak ada hubungannya, jadi itu mungkin 
tidak masalah. Tapi ngomong-ngomong, apa yang didapat Hiro-san?" 

"Ahh, ya." 

Hiro-san mendekati dudukan kayu, mengeluarkan benda perak dari sakunya. Itu adalah 
perekam IC. Karena Mayor bertugas memodifikasinya, penerimaannya sangat bagus. Salah 
satu alat yang harus dimiliki Pasukan Detektif NEET. 
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Namun, Hiro tampak ragu apakah dia harus menyerahkan perekam itu kepada Mayor. Dia 
berdiri kosong di sisiku sambil menatap perekam di telapak tangannya. 

Saya pikir, jadi orang ini pun bisa menunjukkan ekspresi sedih saat melihat sesuatu? 

"Jadi, kamu membiarkan kami mendengarkan ini sebelum Alice?" 

Mayor bertanya. Hiro-san akhirnya mengangguk. 

"Nnn. Kuharap kau bisa mendengarkannya terlebih dahulu, lalu memutuskan apakah kita 
benar-benar akan membiarkan Alice mendengarkan--- Ah, tidak. Tentu saja, kami benar-
benar membiarkan dia mendengarkan, tapi bagaimanapun juga......" 

Hiro-san tergagap. Mayor mengangguk diam-diam, menghubungkan perekam ke komputer 
laptopnya. Suara datang dari speaker, dan terdengar seperti sakit yang menyebar ke 
kelopak mata saat disuntik. 

'...... Katakan, jadi kamu benar-benar bukan dari organisasi?' 

Itu adalah suara seorang wanita yang terdengar agak lelah. Kami berdua melirik Hiro-san. 

"Itu adalah orang yang hidup dengan Hison sebelum ini. Aku mencarinya selama seminggu 
penuh. Dia seorang pegawai wanita biasa sekarang." 

aku menelan. Dia menemukannya? Menurut Yi Ling-san, dia adalah orang yang tinggal di 
dekat ruangan tempat kejadian itu terjadi. 

'Mereka mengatakan kepada saya bahwa saya benar-benar tidak dapat berbicara tentang ini 
...... Eh? T-Tidak! Bukan ke perusahaan! Jangan beri tahu mereka, f-baiklah, akan 
kuberitahukan padamu.' 

"...... Aku juga sedikit cemas. Saya sangat menyesal untuk itu. 

Hiro-san tersenyum kecut. Ancaman seperti itu seharusnya tidak berasal dari gigolo. 

'Tapi aku hampir tidak tahu apa-apa. Aku sedang tidur waktu itu ...... Ya. Beberapa saat 
sebelum bekerja, di malam hari.' 

Suara bertanya Hiro-san terdengar samar-samar. 

--- Anda bekerja di klub malam yang sama dengan Hison, bukan? 

'Ya ...... Tapi Hison hampir dipecat saat itu.' 

-- Mengapa? 

'Dia berkata bahwa dia akan meminta cuti sebulan karena tubuhnya. Dia mungkin 
berbohong. Saat pemilik toko meminta saya untuk memeriksanya, tetapi saya tidak melihat 
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tampon di tempat sampah, tetapi mungkin benar dia sakit. Sepertinya pinggulnya sangat 
sakit sehingga dia tidak bisa berdiri.' 

--- Apakah karena sakit? 

'Aku tidak tahu. Saya mendengar bahwa dia hampir tidak bisa berjalan, dan seorang pria 
kadang-kadang pergi untuk merawatnya.' 

--- Apakah orang itu memutihkan rambutnya? 

'Nnn, itu benar. Apakah kamu kenal dia? ...... Maaf, aku tidak akan bertanya lagi ...... Hmm, 
pria itu sepertinya datang hari itu juga. Tiba-tiba, suara keras datang dari kamar sebelah, 
dan jeritan seorang gadis terdengar...... Sebuah mobil segera datang, termasuk beberapa pria 
berbaju hitam yang pernah kulihat. Aku menyelinap mengintip melalui celah kecil melalui 
pintu, dan aku melihat Hison diseret pergi dengan berlumuran darah. Pisau itu langsung 
ditusuk di perutnya. Menurut pria berbaju hitam, darah tidak akan berhenti jika ditarik 
keluar.' 

Saya tanpa sadar mengencangkan pegangan saya di tepi tangki bensin sehingga saya tidak 
akan jatuh begitu saja. 

'Dan ada pria itu juga. Bahunya terus berdarah...... Ya...... Orang yang menikamnya? Hmm, 
aku tidak melihatnya, tapi aku mungkin tidak bisa mempertahankan hidupku jika aku 
melihatnya..... Ya. Nnn.' 

--- Selain teriakan Hison, apa kau mendengar suara orang lain? 

Saya merasa bahwa suara bertanya Hiro-san semakin lemah. 

"Eh? ...... Tidak, itu bukan Hison. Itu bukan suara Hison." 

Aku melebarkan mataku, dan mengalihkan pandanganku ke wajah Mayor dan Hiro-san. 

'Itu suara wanita lain. Mengatakan sesuatu seperti 'Aku tidak akan memaafkanmu, aku akan 
membunuhmu, pencuri' dan sejenisnya.' 

Wanita. 

Orang yang menikamnya adalah seorang wanita? 

Perekam akhirnya berhenti, sementara rasa berat yang membuat kami tidak bisa bergerak 
bahkan jari memenuhi lembah yang dibentuk oleh bangunan. 

Tiga orang bisa mendengarkan detail kematian yang tercatat. Apakah ini hal yang baik? 
Mayor mengambil tindakan terlebih dahulu. Dia memindahkan data dari perekam ke 
komputernya, dan mengembalikan perekam perak ke Hiro-san setelah mengeluarkannya. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Setelah mengambilnya, Hiro-san berdiri sambil memperlihatkan pandangan ragu beberapa 
kali, berjalan menuju tangga darurat setelah itu. 

Di sisi lain, saya duduk di tangki bensin, dan tidak bisa bergerak. 

Rasanya langkah kaki Hiro-san sangat jauh dariku. Mayor memakai earphone sekali lagi 
dan mulai mengetik. Sepertinya ada lubang yang terbuka di suatu tempat, dan air hangat 
mengalir keluar. Namun, gurun itu masih tak terbatas, dan kami masih harus terus 
berjalan. Jadi, saya diselimuti perasaan aneh. 

saya berdiri. Sepertinya Mayor memanggilku, tapi aku membuang suara itu, berlari keluar 
dari celah di antara gedung-gedung. Sinar matahari Agustus yang menyilaukan menyinari 
mataku. Seluruh tubuhku berkeringat, sementara yang menempel di leherku adalah suara 
wanita yang terekam di perekam. 

Saya memindahkan sepeda saya yang diparkir di sudut tempat parkir berbayar ke jalan, 
dengan paksa menendang dudukan. Setiap kali saya menginjak pedal, suara wanita itu 
tertelan oleh angin yang berombak, dan perlahan-lahan bergerak lebih jauh. 

 

Di kantor Hirasaka-gumi, hanya Yondaime yang tersisa. Itu adalah pertama kalinya saya 
melihat bahwa tidak ada satu orang pun di sofa yang dipisahkan oleh meja. Karena orang-
orang ditugaskan untuk menjaga lima tempat konser yang telah dipesan sebelumnya, tidak 
ada tenaga cadangan untuk bersantai di kantor. 

Yondaime sedang bergumul dengan setumpuk uang kertas, dan hanya menatapku ketika 
aku memasuki ruangan. Ketika tatapan kami bertemu, aku tidak bisa membantu tetapi 
menundukkan kepalaku. 

"...... Maaf datang ke sini tanpa izin." 

"Kamu adalah salah satu dari kami, dan kamu juga memiliki kuncinya, jadi bagaimana 
dengan izin? Bukankah Anda punya janji untuk wawancara berita hari ini juga?" 

"Ah, aku sudah menyerahkannya pada Mika-san." 

"Maka kamu bisa istirahat selama dua atau tiga hari. Renji juga tidak bergerak sekarang, 
jadi hanya Mayor dan Alice yang bisa menemukan sarangnya. Anda mendapat gaji harian, 
jadi Anda bisa istirahat kapan pun Anda bisa. 

"Yondaime, kamu benar-benar keras kepala soal uang." 

"Lagipula, aku dibesarkan oleh orang tua pelit." 

Bagaimana dia dibesarkan untuk membentuk orang yang materialistis dengan kepribadian 
yang bengkok? 
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Aku memejamkan mata, mencengkeram keringat di telapak tanganku dengan erat dan 
mengangkat kepalaku lagi, bergerak ke sisi Yondaime setelah berjalan mengitari sofa dan 
meja. Karena ia biasanya mengenakan rompi berselaput dengan bahu telanjang, tato 
lambang di lengannya bisa terlihat jelas. 

Tanpa sadar aku mengulurkan tanganku untuk menyentuhnya. Yondaime mengalihkan 
pandangannya dari tagihan ke saya. 

"Mempunyai masalah?" 

Ketika saya diam-diam menyentuh lambang itu, Yondaime berdiri dan melepaskan tangan 
saya. Tanganku yang terlempar terasa sedikit sakit. 

Namun, jari-jari saya memang merasakannya. Bekas luka. Bekas luka yang dalam ditutupi 
oleh tato. 

"Kenapa kamu-" 

Meskipun kerahku dicengkeram, aku menatap langsung ke mata Yondaime yang dipenuhi 
amarah. 

"Jadi yang seharusnya ditikam bukanlah Yondaime." 

Di mata serigala liar, api amarah terus menyala, dan berubah menjadi arang yang 
menghanguskan. 

"Apa yang kamu coba katakan!?" 

"Hiro-san pergi menemui seorang gadis yang sepertinya tinggal di sebelah Hison-san, dan 
mengetahui tentang hari kejadiannya juga." 

Yondaime meraung pelan karena marah. Saya merasakan sakit seolah-olah bagian dalam 
tulang selangka saya akan patah. Aku mengertakkan gigi dan memikirkan kata-kataku 
selanjutnya. Hison mencapai keadaan tidak bergerak karena sakit pinggul dan perutnya, 
dan mungkin tidak memiliki energi untuk melindungi Yondaime, menyebabkan dia 
ditikam. Kemudian, setelah kejadian itu terjadi, tindakan aneh Gotouda-gumi. Mengapa 
mereka tidak membunuh Yondaime? 

Hanya ada satu jawaban sederhana. 

"Orang yang seharusnya ditusuk adalah Hison-san sejak awal." 

Saat berbicara seperti itu, aku tidak berani melihat wajah Yondaime. 

"Bahu Yondaime ditebas untuk melindunginya, tapi meski begitu......" 

Anda masih tidak bisa melindunginya. 
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Kata-kata itu tidak bisa diucapkan, dan terus menusuk tubuhku. "Itu hanya delusimu." 

Yondaime mendorongku dan duduk di kursi. 

Itu benar. Saya hanya menyatukannya secara acak. Namun, kebenaran seperti itu tidak 
dapat membantu sama sekali. Bisakah kita mengatakan ini pada Renji-san? Mustahil. Itu 
terlalu memilukan. 

"Jadi, bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak menyelidiki sesukamu? Bodoh." 

Kata-kata Yondaime terasa seperti membalikkan tulang selangkaku. Apakah 
mempertahankan ketidaktahuan asli saya akan lebih baik? Saya tidak tahu, karena Renji-
san bermasalah dengan keadaan bodohnya juga. 

Katakanlah, Alice. Aku mungkin tidak bisa menjadi detektif lagi. Meskipun saya bergegas 
keluar tanpa memberi tahu Anda apa pun, saya tidak tahu harus berbuat apa sama sekali. 
Haruskah saya mengatakan sesuatu kepada orang yang sangat menyukai Hison-san itu? 
Atau mungkin, aku harus memberinya kebohongan yang tidak lucu? 

"Bahkan aku tidak tahu, jadi lebih baik jika kamu tahu." 

Aku menyandarkan punggungku ke dinding, dan menatap kosong ke wajah Yondaime. Itu 
adalah kata-kata paling lembut yang saya dengar darinya sampai sekarang. Saya malu, dan 
ingin berjalan menuju pintu keluar, tetapi saya hanya bisa berbaring di sandaran sofa. 

Aku bahkan berpikir jika aku harus terus memperlakukan Renji-san sebagai musuh, 
terlibat pertikaian, dan membuat kedua belah pihak terluka. Apakah itu lebih baik? 

Tidak, apa yang saya pikirkan? Apakah saya lupa kata-kata yang saya teriakkan di 
Yondaime? T-shirt bersulam lambang tersebut masih dalam pengawasan Alice. Hanya 
karena usaha panik untuk menjaga hubungan antara Renji-san dan aku, aku melakukan hal 
seperti itu. 

Saya tidak bisa membiarkan semuanya berakhir tanpa memberi tahu apa pun, bukan? 

"Aku juga tidak terlalu yakin tentang pria itu." 

Yondaime berbicara dengan lemah. 

"Kami selalu bermain-main dan bertarung bersama, sementara bantuan yang kami berikan 
satu sama lain juga banyak. Tapi dia adalah orang yang pikirannya juga tidak jernih." 

"Tapi kamu menjadi saudara angkat dengan seseorang yang tidak kamu kenal dengan baik, 
dan juga membuat janji satu sama lain. Jadi kamu memikul semua barang kotor di 
pundakmu untuk orang yang tidak kamu mengerti, juga membuat kebohongan bodoh 
seperti itu?" 
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"Diam saja jika kamu tahu itu!" 

 

Setelah keluar dari kantor Hirasaka-gumi, saya tidak kembali ke Hanamaru Ramen, tapi 
langsung pulang. Saya memperbarui situs web resmi band, mengunggah kata-kata bahagia 
sebanyak mungkin untuk mempromosikan perayaan besar yang diadakan minggu depan. 
Itu cukup ajaib. Meskipun pikiran saya dalam keadaan bingung, saya mulai tenang ketika 
saya sedang mengetik esai, dan itu tidak akan menjadi masalah tidak peduli berapa banyak 
kebohongan yang harus saya katakan. 

Mungkin seperti yang dikatakan Mika-san, sebagian dari diriku mungkin cocok untuk 
menulis esai. Tapi meski begitu, saya tidak berencana untuk mengambil bagian dalam 
pekerjaan sederhana yang mengharuskan saya untuk berbohong selamanya juga. 

Setelah mengakhiri pembaruan pesan, saya berbaring di tempat tidur. 

Alice mungkin sudah selesai mendengarkan rekaman yang dibawakan Hiro-san sekarang. 

Adapun dia, kesimpulan seperti apa yang akan dia ambil? Dia bukan lagi Alice di masa lalu. 
Mengetahui pentingnya stabilitas berdasarkan ketidaktahuan, dan mengetahui bahwa 
balas dendam yang dilakukan Renji-san sebenarnya adalah kesalahpahaman. 

Haruskah kita memberi tahu Renji-san dan menyakitinya? 

Atau haruskah kita tetap diam dan membiarkannya layu secara alami? 

Aku tidak ingin mendengar salah satu jawaban dari Alice. 

 

'Karena kamu sudah sampai di Hanamaru Ramen, kamu pergi tanpa muncul. Apa yang kamu 
pikirkan!? Dan Anda tidak mengangkat telepon meskipun saya menelepon berkali-kali! Anda 
mungkin menikmati waktu singkat ingin tetap di tempat tidur, kan!?' 

Pagi-pagi keesokan harinya, saya dibangunkan oleh panggilan telepon marah Alice. 

"...... Uuu. Haaa......" 

Ketika saya hendak mengatakan sesuatu, saya hanya bisa membuat komentar yang tidak 
jelas karena saya masih belum sepenuhnya bangun. 

'Bisakah kamu setidaknya menggunakan bahasa yang dikenal umat manusia.' 

"Erm..... Apa ada yang salah? ---Ah, oof...... Maaf." 
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Saya hampir dimarahi lagi. Meskipun tidak ada yang spesial, setidaknya kau harus tampil 
sebagai asisten detektif!' 

"Erm..... Aku hanya merasa seperti, setelah mendengarkan itu..... Yah..... Sulit bagiku untuk 
bertemu Alice secara langsung." 

Hanya membayangkan bahwa kami harus mendengarkan rekaman sekali lagi membuat 
saya merasa sedih. 

"Tidak peduli bagaimana seseorang bergaul dengan siapa pun, sebenarnya, ini tidak akan 
berkurang. Itu hanya akan terakumulasi secara perlahan, menyerap kelembapan, dan 
mengembang tanpa henti." 

"Itulah tepatnya yang membuatku merasa sedih." 

"Kau pengecut. Bahkan daphnia bisa mentolerir tekanan air dan tekanan osmotik, tapi 
bagaimana denganmu?" 

Maaf untuk itu. "...... Saya salah. Aku akan segera pergi." 

"M-Mmph, aku tidak menyuruhmu untuk datang." 

Mengapa Anda memanggil saya kemudian? 

"Baik, aku juga merasa tidak enak mengganggumu. Aku hanya akan tidur sepanjang hari." 

"Aku tidak peduli, cepat dan beli sekotak Dr. Pepper untukku segera!" 

Jadi apa yang Anda inginkan sebenarnya? Saya akhirnya ingat ketika dia menutup telepon 
bahwa saya mengenakan pakaian yang saya kenakan dan tidur sampai sekarang. Uh oh, 
jika aku tidak cepat mandi, aku akan bau. Dan komputer masih belum dimatikan juga. 
Layar macet di halaman ketika saya selesai memperbarui blog. 

Sudah ada beberapa tanggapan di blog. Ada beberapa netizen yang masuk sambil 
mengenakan T-shirt juga. Ada beberapa komentar di halaman dengan foto Alan Garba juga. 

Perayaan dimulai. Bara yang saya mulai sudah menyebar di kota, mencapai keadaan yang 
tak terbendung. 

Setelah mandi, aku kembali ke kamarku dan mengeluarkan kaus bordir mewah yang 
diberikan Yoshiki-san kepadaku. Akulah yang menyalakan api. Jadi memang, tidak akan 
berhasil jika saya tidak memakainya sendiri, ya? 

Bagian dalam baju bordir menempel erat di kulitku yang baru saja dimandikan. 

Saya pergi ke penjual wine yang saya kenal untuk membeli Dr. Pepper, dan langsung pergi 
ke Ramen Hanamaru setelah itu. Saat aku selesai memarkir sepedaku di dekat toko dan 
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hendak menuju pintu belakang dapur, aku bertemu dengan Ayaka yang sedang 
memercikkan air di pintu masuk toko. 

"Selamat pagi, Fujishima-kun! Ini ...... Wow. 

Ayaka terus menatap kausku, dan buru-buru berbicara setelah terdiam beberapa saat. 

"Bajumu keren sekali!" 

Apa yang Anda maksud dengan berbicara tentang kemeja saya saja? 

"Ini seharusnya dibuat oleh Yoshiki sendiri, kan?" Min-san menambahkan di belakang 
portiere. 

"Ehhh?! Anda tahu hanya dari pandangan sekilas? 

"Itu benar. Itu sama sekali tidak cocok untukmu. Sayang sekali untuk kemeja itu, karena 
begitu banyak waktu yang dihabiskan. Sayang sekali." 

Diam! Untuk apa kalian berdua berkomentar! 

Ketika saya muncul di kantor agen detektif, Alice, yang sedang duduk di tempat tidurnya, 
menyerang dengan marah setelah berbalik. 

"Dan aku sedang berpikir mengapa T-shirt yang luar biasa seperti itu melayang di udara 
tipis, jadi itu hanya Narumi? Lagi pula, dibandingkan dengan baju itu, rasa kehadiranmu 
sama dengan nol, membuatku salah paham." 

Apa apaan? Apakah menertawakan pakaian saya bersama menjadi sesuatu seperti tren? 
Saya membuat wajah masam dan meletakkan Dr. Peppers dari peti ke dalam lemari es. 

"Dari mana kamu mencuri baju itu?" 

"Yoshiki-san membuatkan itu untukku! Maaf, tapi yang ini khusus untuk saya gunakan!" 

Karena saya cukup kesal, saya membawa lima kaleng Dr. Pepper ke meja kecil sekaligus, 
membuka semua kaleng sekaligus. 

Setelah itu, aku duduk di tepi tempat tidur, merasakan sedikit keteduhan di hatiku sambil 
mengamati respon yang akan Alice berikan. Pada akhirnya, dia benar-benar menghabiskan 
kelima kaleng sekaligus. Dalam tubuh sekecil dia, bagian mana yang masih bisa 
menampung dua liter cairan? 

Alice menumpuk kaleng kosong seperti menara dan menunjukkan ekspresi kesepian. 

"...... Kamu memang bekerja keras." 

"Eh? Eh?" Apa yang kamu katakan tiba-tiba? 
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"Jika hanya untuk membantu Yondaime, itu sudah lama melampaui batas hanya 
membantu. Itu sama bahkan jika seseorang melihat dari perspektif objektif, dan bahkan 
akan memiliki semacam ilusi bahwa kamu mungkin memiliki jalan lain selain menjadi 
NEET untuk dipilih." 

"Erm...... Sebenarnya, kamu tidak perlu memperlakukannya sebagai ilusi." 

Aku tidak akan pernah berpikir bahwa Alice akan mengatakan hal seperti itu kepadaku. 
Namun, mengapa dia memasang ekspresi seperti es retak? 

"Saya terkadang berpikir begitu. Apakah mengikat Anda pada posisi asisten detektif adalah 
keputusan yang salah? Mungkin Anda benar-benar bisa menjadi tipe orang lain? 

Mengapa? Mengapa Anda tiba-tiba menyebutkan hal seperti itu? 

"Erm...... Karena aku tidak datang kemarin, apa kamu marah?" 

"Tidak marah." 

"Kamu memang marah ......" 

"Saya tidak! Saya hanya berpikir dua kali. 

Tepat di sampingku, Alice berlutut dan menekankan tangannya pada lututnya, melihat ke 
samping dengan ketidaksenangan. Di sisi lain, saya merasa hati saya sakit. Mengapa saya 
membuatnya menunjukkan ekspresi seperti itu? 

"Maaf aku salah. Memang, aku selalu sibuk dengan acara, dan untuk Alice......" 

"Apa artinya!?" Alice tersipu sementara rambut dan suaranya bergetar. "Aku bukan kelinci 
kecil yang akan mati jika tidak ada yang merawatku!" 

"Ahh, mnn...... Bukan itu, maksudku bukan itu." 

"Itu harus menjadi kalimatku! Dengarkan baik-baik, yang saya maksud dengan berubah 
pikiran adalah tentang saya dengan mudah membiarkan seorang anak laki-laki tanpa 
kekuatan mental yang kuat untuk memikul beban berat yang disebabkan oleh kata-kata 
almarhum." 

Alice menggunakan jari rampingnya untuk menunjuk ke dadaku. 

Mudah membiarkan saya memikul beban berat yang disebabkan oleh kata-kata almarhum? 
Tapi bukankah itu hanya peran saya? Seorang asisten detektif hanya perlu berada di sisi 
detektif--- 

Diikat dengan posisi asisten detektif? Apakah itu mengacu pada saya? Apakah itu benar? 
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Aku berbalik untuk melihat mata lembab Alice. 

"Saya mungkin ......" 

Saya memilih kata-kata saya dengan hati-hati. 

"Saya mungkin tidak bisa menjadi detektif lagi. Setelah kejadian ini, saya mengerti." 

Sepertinya tatapan Alice akan melebur ke dalam laut. 

"Memang, aku tidak sekuat Alice. Setiap kali saya menghadapi hal-hal yang tidak 
menguntungkan, saya akan bingung, dan berlari di hutan bambu sendirian, menyebabkan 
diri saya terluka dan memar. Saya kikuk, dan tidak memiliki pandangan ke depan yang 
cukup. Namun......" 

Tanpa sadar aku mencengkeram tepi tempat tidur dengan erat. 

"Selama aku bisa terus menjadi asisten detektif...... Setengah atau sepertiga, meskipun aku 
tidak tahu seberapa banyak yang bisa kupikul. Karena..... Karena bahkan Alice tidak bisa 
sepenuhnya..... Apakah kamu baik-baik saja?" 

Alice tiba-tiba menutup matanya, menggunakan dahinya untuk menabrak bagian dada T-
srhitku. 

"-Aduh! Alice?" 

"Apa!" Suara Alice bergetar bahkan lebih dari tadi. "Menjadi begitu benar sendiri. Berpikir 
bahwa kamu tahu segalanya, mengatakan bahwa kamu ingin memikul bebanku." 

Kata-kata Alice yang penuh dengan emosi terus jatuh ke lututku, menyebabkan kulitku 
terasa panas. 

"Seberapa tebal kulitmu? Meskipun Anda sangat lambat sehingga Anda tidak akan 
merasakan apa-apa bahkan jika bahan peledak ditempatkan di sepatu Anda. Berhentilah 
beropini. Mengatakan sesuatu seperti setengah? Ketiga?" 

"E-Erm ...... Maaf---" 

Tinju kecil ditekan erat di bawah tulang selangka saya. Alice tidak mengangkat kepalanya 
dan melanjutkan: 

"...... Dengan bahu sempitmu, paling banyak hanya lima persen...... Tapi itu masih lebih baik 
daripada tidak sama sekali--- Aku tidak bisa menemukan deskripsi lain yang cocok untuk 
ini." 

"Ah......" 
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Suaraku hampir bergetar karena lega dan gembira juga. Ini lebih baik daripada tidak sama 
sekali, itu baik-baik saja. Selama saya bisa mengurangi rasa sakit di pundak yang kurus 
meski sedikit. 

Aku menopang sedikit berat badan Alice dengan dadaku, mendengarkan suara anorganik 
yang berdering di ruangan ber-AC, menunggu kata-kata Alice selanjutnya. Menunggu dia 
untuk mengalihkan lima persen kepadaku. 

Setelah itu, Alice mendorong dadaku dengan tangannya dan mengangkat kepalanya. 

"Saya telah menyelidiki akar dari pemimpin Gotouda-gumi." 

"Nnn." 

"Istri pemimpin tersebut bercerai dengannya lima tahun lalu dan kembali ke rumah ibunya, 
dan saat ini tinggal di rumah sakit karena penyakit mental." 

"Nnn." 

"Karena tabib utama Gotouda sudah meninggal, hanya ada bukti tidak langsung. Misalnya, 
perceraian terjadi beberapa saat setelah Hison terbunuh, dan suara 'gadis' yang tinggal di 
sebelah Hison terdengar. 

Tapi itu adalah kebenaran, kan? Jika tidak, Yondaime mungkin tidak akan melakukan 
pengorbanan sebesar itu, hanya untuk menyembunyikan kebenaran dari Renji-san. 

Jadi, saya memberikan pertanyaan lain. Saya pikir, ini mungkin lima persen milik saya, 
bukan? 

"...... Di perut Hison-san, ada anak dari bos--- Bukankah begitu?" 

"Seharusnya begitu." 

Tangan Alice yang ditopang di dadaku sedikit bergetar. 

"Jadi itu sebabnya istri bos membidik perutnya?" 

Tidak perlu melanjutkan. Aku hampir mengatakannya pada Alice. Tapi ini harus diubah 
menjadi kata-kata. Bagaimanapun, ini adalah rasa sakit Yodnaime. Bahkan jika dia tidak 
berada di tempat kejadian sekarang, kita harus tetap menanggungnya bersama. 

Hal yang Yondaime ingin lindungi, tapi tidak bisa. 

Kemudian? Apa yang harus kita lakukan? 

"...... Haruskah kita memberi tahu Renji-san tentang ini?" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Karena saya benar-benar tidak dapat menemukan jawabannya, saya hanya bisa 
mengajukan pertanyaan kepada Alice. Saya berpikir dalam hati, bahkan dia mungkin tidak 
dapat menemukan jawabannya, bukan? 

Alice menggelengkan kepalanya sambil menopang dirinya di dadaku dengan tangannya. 

"Mengenai bagian ini, aku tidak bisa---" 

Saat itu, Alice melebarkan matanya, sementara kata-kata yang akan dia ucapkan membeku 
di bibirnya. Tangan kecil Alice, jari-jari rampingnya, terus menyentuh---logo band di 
kausku. 

"...... Hal ini......" 

"Apa itu?" 

Tangan Alice mencengkeram kaus itu. Saya merasakan suhu tubuh yang awalnya 
digunakan untuk mempertahankan hidupnya tampaknya telah meresap ke dalam materi, 
hampir membuat saya jatuh dalam kegelisahan, dan dengan demikian menangkap 
pergelangan tangannya. Namun, Alice membuang tanganku, dan berdiri di tempat tidur. 

"...... J-Jadi...... Jadi begini keadaannya." 

"Alice?" 

"Saya mengerti. Saya mengerti sekarang." 

Mengerti apa? Aku menelan pertanyaan itu. Ketika saya melihat wajah hijau Alice, saya 
menyadari bahwa ada sesuatu yang dipancarkan dari tubuhnya. 

"Kita harus memberitahunya." 

"...... Eh?" 

"Kita harus memberi tahu Hirasaka Renji tentang kebenaran ini. Yondaime salah. Bahkan 
jika itu adalah masalah yang cukup menyedihkan. Menyegel lukanya, meskipun dia akan 
merasa lebih baik seperti ini--- Itu masih salah." 

Alice berjongkok, dan menggunakan tangannya untuk memegang bahuku dengan lembut. 

"Kita harus menemukan Hirasaka Renji!" 

 

Saat aku berjalan menuruni tangga darurat setelah meninggalkan kantor detektif, tiga 
siluet berkumpul di depan pintu belakang dapur. Hal yang lebih mengejutkan adalah, Hiro-
san, Tetsu-senpai dan bahkan Major mengenakan T-shirt dengan logo band tercetak. 
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"...... I-Rasanya agak menjijikkan." 

Pikiranku yang sebenarnya yang tidak bisa kusembunyikan secara tidak sengaja keluar 
dari mulutku. 

"Dan kamu berani mengatakan itu meskipun kamu memakai kaos yang sama?" Tetsu-
senpai mengangkat bahu. 

"Hanya memakai ini di jalanan adalah promosi yang bagus. Meskipun tersisa kurang dari 
seminggu, kami berpikir untuk melakukan sesuatu untuk berkontribusi." 

Hiro-san menunjukkan gigi mutiaranya. 

"Saya pikir, jika kita menyerahkan T-shirt ini kepada rekan patriotik yang saya kenal, dan 
kita menjalani pertandingan menembak di Shinjuku di siang bolong, itu mungkin akan 
menjadi hit besar." Mayor tampak penuh semangat. 

"Harap ingat untuk melepas T-shirt ketika Anda ditangkap oleh polisi ......" 

Aku menghela nafas dan duduk di anak tangga kedua tangga darurat di dekat Hiro-san. 

"Apakah sesuatu terjadi di tempat Alice?" 

Saat Hiro-san bertanya sambil menatap wajahku, aku terkejut, dan bersiap untuk berdiri. 

"Mengapa kamu bertanya ......" 

"Lagipula, sangat jarang Narumi-kun terlihat penuh semangat." 

"Ahhh......" 

Apakah itu benar-benar langka? Itu benar. Dan saya hanya akan tampak penuh semangat 
pada saat-saat seperti ini? 

Saya benar-benar ingin menjadi orang yang penuh semangat. 

"Alice memberitahuku bahwa kita harus menemukan Renji-san." 

Dia tidak memberi tahu saya alasannya, dan saya juga tidak terlalu yakin apa alasannya. 
Apa yang Alice sadari? Dan itu setelah dia melihat T-shirt. 

Kebenaran yang harus kita ceritakan pada Renji-san. 

"Itu saja?" 

"Apa maksudmu hanya itu? ...... Um, ya. Itu saja." 

"Hmmm?" Mengapa Hiro-san terlihat agak jahat? 
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"Mengatakan bahwa kita harus menemukannya. Mudah baginya untuk mengatakannya, 
tetapi dia benar-benar tidak memiliki gerakan apa pun akhir-akhir ini." 

Sambil menunjukkan ekspresi tidak senang, Tetsu-senpai dengan kasar memasukkan es 
krim kacang merah ke dalam mulutnya. Lengannya penuh dengan perban, perban, dan 
sejenisnya. Baru-baru ini, sepertinya dia tidak memiliki memar baru. 

"Jadi sepertinya kita harus bersembunyi dan menunggu hari besarnya? Meski tidak bisa 
dipastikan apakah Renji akan muncul sendiri." 

"Pada hari konser, kawan-kawan kita akan mengumpulkan semua keterampilan untuk 
membentuk penjagaan yang ketat. Ini akan sangat ketat sehingga kami akan mengebom 
siapa saja yang masuk sampai mati." Jangan lakukan itu, bodoh! Mengapa Anda berencana 
untuk membunuh pelanggan kami !? 

"Apakah mereka benar-benar membuat masalah pada hari konser?" 

Hiro-san menyilangkan tangan di depan dadanya. 

"Apa yang Renji inginkan? Kami masih tidak mengetahui hal ini bahkan saat ini. Meskipun 
mereka tidak perlu membuat begitu banyak masalah kecil, selama mereka merusak sistem 
kelistrikan atau melakukan pembakaran, pukulan terhadap kami akan lebih besar. Mereka 
melakukan semua ini hanya akan menyebabkan keamanan menjadi lebih terjaga." 

Meskipun saya tidak ingin dia mengatakan hal-hal yang tidak menguntungkan seperti itu, 
Hiro-san sepenuhnya benar. Aku menggunakan penyangga sikuku di dudukan kayu untuk 
memikirkan tindakan yang dilakukan Renji-san sampai sekarang. Hasil? Dia baru saja 
menyerang setiap tempat konser, dan memang membuat beberapa masalah kecil. Hanya 
poin itu yang membuat orang penasaran tentang itu. 

Tidak--- Sebenarnya, ada hal yang aneh sebelum itu. 

Itu akan menilai bahwa Renji-san adalah penyebab utama sejak awal. 

Hal ini bermula dari saat dia mencuri kaos dari gudang Hirasaka-gumi. Meskipun sampai 
sekarang aku tidak memikirkan kembali hal ini dengan benar, tindakan seperti itu sudah 
aneh. Karena itu, kami menemukan siapa yang melakukan itu. Di antara orang-orang di 
luar, satu-satunya orang yang memiliki kunci hanyalah Renji-san. 

Mengapa dia bahkan tidak berencana untuk menyembunyikan identitasnya? Jika dia 
membiarkan semua orang berpikir bahwa hanya kentang goreng kecil yang membuat 
masalah, itu akan membuat kita semakin melonggarkan kewaspadaan kita. Karena kita 
sudah tahu bahwa musuh kita adalah pemimpin masa lalu mereka, itu memaksa Hirasaka-
gumi untuk tetap dalam keadaan sangat terlindungi. Membuat semua bawahan penjaga 
keamanan--- 

"...... Ah." 
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Saya tidak sengaja membuat suara, sementara ketiganya mengangkat tangan untuk melihat 
saya. Namun, aku tidak punya waktu untuk memedulikan tatapan mereka, dan aku 
menyusun hipotesis lengkap dalam pikiranku, membuat raungan keras. 

Tapi bagaimana jika ini sebenarnya motif Renji-san? 

Menyerang setiap tempat, menyebabkan anggota geng bubar. Jika demikian, tentu saja, 
akan lebih sulit bagi mereka untuk menyerang live house, tapi di sisi lain..... 

Aku berdiri dan mengeluarkan ponselku. "Narumi?" Tetsu-senpai dengan penasaran 
memanggilku. Aku menghubungi nomor Yondaime, dan dengan tangan penuh keringat, aku 
memindahkan ponselku ke sisi telingaku. Mendengar nada menunggu yang membuat orang 
merasakan kehampaan berbunyi berulang kali, itu membuat jantungku berdebar-debar 
sementara aku sesak napas. Tidak ada yang menjawab...... Tolong angkat, cepat dan angkat 
telepon. Ketika saya akan menyerah dan menutup telepon, telepon saya berdering di 
tangan saya sekali lagi. 

Itu adalah tiang. Kegelisahan kental di tenggorokanku. 

"--- Aniki, Sou-san......" 

Detak jantungku yang cepat hampir menutupi suara Pole. 

"Sou-san diserang! Sekarang...... Dia ada di rumah sakit!" 

Sebelum saya selesai mendengarkan, saya sudah mulai berlari. "Oi! Narumi!" "Ada apa, 
Wakil Laksamana Fujishima?" Saya melarikan diri dari suara-suara yang terdengar di 
belakang saya, dan segera menendang dudukan sepeda. 
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Volume 4 Chapter 6 

Bab 6 
Ketika saya sampai di rumah sakit, hampir semua anggota Hirasaka-gumi hadir, dan 
menempati koridor yang dipenuhi bau obat bius. 

"Aniki!" 

Pole memperhatikan saya terlebih dahulu dan segera berlari. Perban di kepalanya masih 
mengeluarkan darah segar. 

Anak-anak nakal yang tangguh itu seperti tikus yang sarangnya diinjak-injak, dan 
semuanya terlihat sangat kuyu. Saya pikir wajah saya mungkin terlihat lebih mengerikan. 
Ketika saya memikirkan hal itu, saya bahkan tidak bisa menjawab. 

"Ojiki juga ada di sini!?" 

Langkah kaki Tetsu-senpai dan yang lainnya terdengar di belakangku. Hiro-san menyetir 
dan datang sambil mengejar sepedaku. 

"Bagaimana kabar Yondaime sekarang!?" Tetsu-senpai menanyai Pole sambil hampir 
mencengkeramnya. 

"Dia ada di ICU sekarang." 

"Kudengar dia terluka oleh tongkat baseball!" "Dia masih belum sadar." 

"Blast, itu semua karena kita ......" "Kalau saja kita berada di sisinya---" 

Keseimbangan saya menghilang seolah-olah jatuh ke dalam rawa, dan saya hampir pingsan. 
Jika bukan karena Hiro-san mendukungku dari belakang, aku mungkin akan langsung jatuh 
ke koridor. Saya dibawa duduk di sofa yang terbuat dari kulit sintetis. Perasaan dingin dari 
dinding yang menyentuh punggungku membuatku merasa sangat nyaman. 

Mayor dengan panik menghibur para anggota geng agar mereka tenang, dan samar-samar 
aku bisa mendengarnya bertanya tentang kasus itu. Ketika Pole dan Rocky kembali ke 
kantor, mereka melihat pintu masuk terbuka lebar, sementara interior kantor juga hancur 
berantakan. Di sisi lain, Yondaime diserang di ruang kerja. Menurut mereka, sepertinya ada 
sekitar lima atau enam penyerang. Cedera di kepala Pole disebabkan oleh pukulan tongkat 
baseball saat lawan mundur. 

"Hirasaka-san tidak ada disana. Dia memerintahkan antek-anteknya untuk menyergapnya 
bersama-sama." 
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"Sampah itu, jika aku ada di sana, bagaimana mungkin aku membiarkan mereka 
menyentuh Sou-san!" 

"Tak termaafkan!" 

"Jika tidak ada perintah ......" 

Suara anggota geng berulang kali keluar dari batas kesadaran batin dan indra luar saya. 

Itu benar. Yondaime tinggal di kantor sendirian, karena semua anggota geng berjaga di 
tempat konser. Ini---akan menjadi motif Renji-san. 

Mengapa saya tidak menyadari hal ini? Padahal itu hanya masalah sederhana. Renji-san 
juga pernah berkata demikian, bahwa dia kembali hanya untuk membunuh Yondaime. 
Namun, beberapa bagian di hati kami--- termasuk aku, dan mungkin juga Yonadime---kami 
terlalu meremehkannya. 

Berpikir bahwa Renji-san mungkin tidak akan langsung menyerang Yondaime. 

Sebenarnya, itu hanyalah ilusi yang terpantul dalam segelas wine. Orang-orang yang 
percaya itu adalah para idiot. Renji-san mungkin mempertimbangkan hal ini juga. Saya, 
yang tidak dapat mengetahui tentang ini, benar-benar seorang idiot besar yang tidak dapat 
disembuhkan. 

Kami terus tinggal di rumah sakit sampai matahari terbenam. Meskipun para dokter dan 
perawat menyuruh kami bergegas kembali, tidak satu pun dari kami yang mau pergi. 
Ketika kami mendengar bahwa perawatan telah berakhir, meskipun dia masih dalam 
keadaan di mana pengunjung dilarang, Pole dan Rocky tetap bersikeras untuk mengunjungi 
Yondaime, jadi kami hanya diizinkan untuk melihatnya selama dua menit. Seluruh 
tubuhnya terluka, dan ada beberapa patah tulang juga. Ada pendarahan di organnya juga. 
Kepalanya juga terluka, jadi dia masih belum sadar. Dokter dengan dingin menjelaskan 
bahwa dia masih belum bisa berbicara, dan masih belum lepas dari bahaya. 

Yondaime yang berbaring di tempat tidur tunggal membuatku mengingat Ayaka saat itu. 
Wajah pucatnya ditutupi masker oksigen, kepalanya terbungkus perban elastis, matanya 
tertutup rapat tanpa bergerak. Aura serigala liar tidak terlihat sama sekali. 

Karena beberapa anggota geng di belakangku memanggil Yondaime, sementara beberapa 
dengan gelisah mengatakan bahwa mereka tidak akan memaafkan mereka, mereka akan 
membunuh mereka dan sejenisnya, kami kemudian diusir dari rumah sakit. 

"Tetsu-san, bukankah kamu sudah menemukan lokasi persembunyian mereka?" 

Di pintu masuk rumah sakit yang gelap, Rocky mendekati Tetsu-senpai dan bertanya 
dengan gelisah. 

"Membunuh mereka semua!" "Jangan pikir kamu bisa hidup setelah menyentuh Sou-san!" 
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"Oi, tenanglah, kalian semua." 

"Ini sudah sampai seperti ini, dan kamu menyuruh kami untuk tenang !?" "Kami tidak akan 
menahan diri meskipun lawan kami adalah Hirasaka-san!" 

Raungan marah dari anggota geng terdengar sangat menusuk. Dengan langkah kaki yang 
berat, aku berjalan di jalan aspal yang masih panas sambil menuju ke tempat aku 
memarkirkan sepedaku. Aku berdiri tegak setelah mencengkeram gagangnya dengan susah 
payah, dan aku mengeluarkan ponselku setelah itu. Sambil menggumamkan 'Laporkan', 
aku mengirim pesan ke Mika-san. Bagi saya sendiri, yang masih bisa mengkhawatirkan 
acara tersebut pada saat-saat seperti ini, saya merasa itu menggelikan. Namun, Yondaime 
adalah penanggung jawabnya. Saya memiliki kewajiban untuk memberitahunya tentang 
hal ini. Setelah itu, saya menelepon Alice. 

'...... Nnn. Saya mendengarnya. Bagaimana situasinya?' 

Bahkan nada bisnis Alice membuatku merasa hangat saat ini. 

"Dia masih belum sadar...... Dokter bilang dia masih dalam bahaya." 

'Begitukah ...... Kami terlalu bodoh. Saya merasa ingin muntah saat melihat tindakan saya 
sendiri.' 

Setelah berbicara sebentar, dia menutup telepon. 

Tapi yang ajaib adalah, aku bahkan tidak merasakan sedikit pun kemarahan terhadap 
Renji-san. Orang itu baru saja melakukan apa yang seharusnya dia lakukan--- Itulah yang 
kupikirkan dalam hatiku. Kemarahan saya diarahkan pada diri saya sendiri. Menendang 
dudukan sepeda, kakiku menginjak pedal sangat sakit hingga seolah-olah akan jatuh. 

Kemana aku harus pergi? 

Aku mencoba membayangkan diriku memegang tongkat bisbol, bergegas ke tempat Renji-
san, dan mengayunkannya tepat di atas kepalanya, tetapi angin hangat menghilangkan 
pemandangan seperti itu. Tidak mungkin. Saya tidak tahu di mana dia, dan saya juga tidak 
memiliki kekuatan seperti itu. 

Atau haruskah aku kembali ke tempat Alice? Kenapa tidak? Lalu aku akan menjadi sampah 
sejati. Meskipun aku sudah lama memutuskan bahwa aku tetap di sisinya hanya untuk 
membantu menanggung sedikit rasa sakitnya. Jika demikian, bagaimana saya bisa 
mengembalikan rasa sakit yang tidak dapat saya tanggung kembali, karena kekurangan 
saya sendiri? 

Pikirkan sendiri, dan putuskan sendiri! Sambil menginjak pedal dengan paksa, aku 
mengatakan itu pada diriku sendiri. 

* 
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Hal pertama yang saya lakukan saat pulang kampung adalah mengupdate blog. Ada di akhir 
pekan ini! Debutnya akan di Akasaka! Untuk penonton yang tidak bisa datang ke TKP, kami 
akan mengupdate blog langsung dari venue, memberikan situasi on-the-scene yang paling 
liar! Kata-kata iklan yang terus mengalir dari jari-jariku terasa menjijikan. Tapi ini adalah 
pekerjaan saya, jadi saya tidak bisa berhenti melakukannya. Aku tidak bisa mengangkat 
telepon dari Mika-san, sementara Hiro-san dan Mayor juga menelepon, tapi aku hanya bisa 
berpura-pura tidak melihat mereka. Lagi pula, jika saya berbicara dengan seseorang 
sekarang, saya tidak tahu hal apa yang akan saya teriakkan. 

Karena kebetulan ada banyak permintaan wawancara pada hari konser, saya mengirimkan 
jadwal dan berbagai data lainnya kepada mereka, dan mengatur ulang jadwal juga. Begitu 
saja, tanggal berubah menjadi hari berikutnya dengan sangat cepat. Ketika saya selesai 
menangani semua pekerjaan yang ada, saya berdiri dari kursi di depan komputer, dan 
akhirnya menyadari panas yang menyesakkan memenuhi ruangan. 

Saya membuka jendela. Angin dingin tiba-tiba masuk ke kamar, menyebabkan kelopak 
mataku terasa sakit. 

Meskipun tidak ada satu pun bintang di langit, tanahnya bermandikan cahaya. Mungkin, di 
belahan dunia lain, matahari masih menyinari bumi sambil berpura-pura tidak terjadi apa-
apa, membiarkan hari-hari berlalu begitu saja. 

Pekerjaan serabutan yang dilakukan untuk menghindari rasa sakit di hatiku semuanya 
selesai. Jadi, saya mengerti dengan jelas bahwa ada agitasi yang akan meledak di depan 
mata saya. 

Wajah Yondaime yang tak bernyawa seperti permukaan tanah di kelopak mataku, dan itu 
sama bahkan jika aku tidak memikirkannya dengan sengaja. Perut saya terasa sakit seolah-
olah saya menelan merkuri. 

Akhirnya, saya menyadari identitas panas yang sebenarnya. Itu tidak bisa dijelaskan oleh 
emosi ketakutan atau ketidakpuasan. Diriku saat ini sangat jelas bahwa Renji-san adalah 
orang yang menyebabkan Yondaime menjadi seperti ini--- Membencinya, berharap dia 
mendapatkan perlakuan yang mirip dengan yang dialami Yondaime. Mengepalkan tinjuku 
yang kekurangan energi, aku masih terus bergidik. 

Itu adalah pertama kalinya aku merasa ingin membunuh seseorang. 

Renji-san pernah berkata, di masa depan yang bisa dilihat, persahabatan kita juga akan 
hancur. Dia benar sekali. Seperti yang dia katakan, itu malah dalam bentuk yang 
menyedihkan. 

Aku akan membunuhmu lain kali aku melihatmu. Itu harus menjadi garis saya. Aku 
membunuhmu! Kamu benar-benar melakukan ini pada saudaraku ...... Tinjuku memulihkan 
energinya. Rasanya seolah-olah darah akan merembes keluar dari jari-jariku. Aku harus 
membunuhmu. Renji-san--- 
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Bunuh dia? Bagaimana? 

Gemetar terus naik ke bibirku. Aku menggigitnya dengan panik. 

Apakah saya keluar dari pikiran saya? Apa yang saya pikirkan? Memiliki kekuatan yang 
setara dengan Yondaime, dan memiliki kekerasan yang tidak dimiliki Yondaime, 
menghadapi orang seperti itu, apa yang bisa kulakukan? 

Di telapak tanganku yang jari-jariku tenggelam, kebencian itu jatuh setelah dilelehkan oleh 
panas. 

Angin malam yang masuk melalui jendela menyebabkan telingaku berangsur-angsur 
menjadi dingin. Bahkan detak jantungku sendiri terasa tidak bersahabat. 

Saya tidak pernah tahu bahwa emosi yang dikenal sebagai 'benci' bisa begitu kuat 
menempel di hati seseorang. Jadi Renji-san menyimpan emosi seperti itu selama lima tahun 
ini? Meskipun membasuhnya dengan air mata akan membuat orang merasa jauh lebih baik. 

Saya pasti tidak bisa melakukannya. 

Mempertahankan kebencian seperti itu, menggunakannya sebagai pedang. 

Saya tidak perlu memikirkan apa yang harus saya lakukan lagi. Saya hanya seorang siswa 
sekolah menengah, dan berbagi sake dengan Yondaime hanya karena kami memiliki 
beberapa koneksi. Ketika dunia di sana menunjukkan sisi kekerasannya, saya hanya bisa 
meringkuk, bingung. 

Aku menenggelamkan tubuhku ke tempat tidur. 

Jika benar-benar ada sesuatu yang bisa saya lakukan ...... 

Saya pikir itu harus tinggal di sisinya di bangsal. Saya sudah bersentuhan dengan berbagai 
cara kematian, jadi saya sudah terbiasa. Apa yang disebut membiasakan diri dengan 
kematian berarti seseorang juga mati sedikit demi sedikit. Jika Yondaime benar-benar tidak 
dapat kembali setelah ini, dapatkah ruang luas di hatiku terkunci selamanya dalam 
keadaan kosong? 

Meski begitu, aku harus tetap berada di sisi Yondaime. 

Bagaimanapun, saya sudah terbiasa dengan rasa sakit. 

* 

Ketika saya bangun keesokan harinya, hari sudah mendekati tengah hari. Suasana hati saya 
sangat buruk. Saya bahkan merasa ingin muntah, sementara pandangan saya masih kabur. 

Dengan susah payah, aku mengangkat panggilan masuk dari Mika-san. 
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'Apakah Sou-san baik-baik saja!? Dia di rumah sakit mana!? H-Halo......!' 

Oh ya, aku lupa memberi tahu dia di rumah sakit mana dia berada. Saat Hirasaka-gumi 
tenggelam dalam kebingungan, Mika-san mungkin sangat khawatir karena dia tidak bisa 
menghubungi siapa pun, ya? Aku merasa tidak enak untuknya. 

"Dia ...... Sepertinya tidak terlalu sehat." 

"'Bagaimana ini bisa terjadi?' 

"Aku juga tidak terlalu yakin." 

'Bagaimana denganmu, Fujishima-san? Apakah kamu baik-baik saja?' 

Apakah saya baik-baik saja? Pertanyaan macam apa ini? Namun, saya tidak bisa 
memberikan tanggapan apapun. Aku baik-baik saja--- Kedalaman tenggorokanku 
mengerang pelan. Aku baik-baik saja, karena bukan aku yang dipukuli. Jika saya tidak 
pernah menyadarinya sama sekali, semuanya pasti sudah berakhir. 

'Yah ...... Bagaimanapun, saya akan bertanya kepada bos kami tentang perencanaan acara 
hari itu. Fujishima-san, jangan memaksakan diri, dan tolong beri tahu saya tentang kondisi 
Sou-san secara detail!' 

Setelah menutup telepon, saya tiba-tiba merasa lega. Saya merasa telah melakukan semua 
yang saya bisa. Jadi bisakah kamu untuk sementara tidak menggangguku? Semua orang 
sepertinya sudah lupa bahwa aku hanyalah siswa SMA yang sedang berlibur. 

Saya sudah sangat lelah, jadi bisakah Anda membiarkan saya tidur sebentar? 

Namun, telepon saya terus berdering tanpa henti. 

" Saya mendengar bahwa kami berhasil melacak ponsel Renji. Dia menelepon kantor 
Hirasaka-gumi sebelum penyerangan. Mengonfirmasi apakah Yonadime ada di sana, 
mungkin?' 

'Alice sedang menganalisis log teleponnya dan lokasi GPS. Kita bisa mencari tahu di mana 
Renji berada hari ini---' 

"...... Apakah begitu." 

Tempat persembunyiannya telah ditemukan. Mengapa pada saat seperti itu? Lagi pula, 
orang itu sangat berhati-hati, dan berulang kali mengganti teleponnya, sementara sumber 
listriknya juga tidak selalu menyala--- 

Terserah, ini tidak penting lagi. 

'Apakah kamu baik-baik saja? Kamu tidak terdengar begitu baik.' 
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"Aku tidak merasa baik di tempat pertama." 

'Tentang Yondaime ...... aku pikir itu bukan salahmu, Narumi-kun.' 

Kata-kata Hiro-san melewati tungku berwarna berbeda di hatiku, berubah menjadi emosi 
irasional pada akhirnya. Meskipun saya mencengkeram telepon dengan paksa, saya masih 
tidak bisa menahan kata-kata di hati saya. 

"Meskipun saya hanya hidup selama sepuluh tahun, saya sudah mendengar kata-kata yang 
sama ini sekitar lima ratus kali ke atas." 

Saya dapat dengan jelas merasakan ekspresi Hiro-san berubah drastis di sisi lain telepon. 

"Ini bukan masalahmu, kamu tidak salah. Ayahku sering berkata seperti itu padaku. 
Namun, itu tidak masalah lagi. Itu tidak bisa membantu sama sekali. Kami tidak menjalani 
percobaan sekarang, jadi meskipun seseorang mengatakan kata-kata seperti itu, akankah 
Yondaime bangun? Bisakah kita berpura-pura dia tidak pernah terluka? Jika aku sedikit 
lebih pintar---" 

Saya menggunakan jari-jari saya untuk mencengkeram paha saya dengan paksa, dan 
membendung aliran kata-kata setelah beberapa usaha. 

Apa yang saya lakukan? Apakah ada gunanya jika saya mengadukan hal ini kepada Hiro-
san? Ini adalah kata-kata yang sebenarnya. Aku benar-benar tidak bisa disembuhkan lagi. 

"...... Maaf." 

Kata-kataku penuh gagap. 

"Aku tidak tahu apa yang merasukiku." 

Setelah mengatakan itu, saya tiba-tiba merasa sangat malu seolah-olah air panas akan 
menyembur keluar dari bola mata saya. Apa yang harus dilakukan? Aku seharusnya...... Aku 
seharusnya menanyakan sesuatu yang lebih bermakna. 

"...... Setelah itu, bagaimana situasinya?" 

Hiro-san tampaknya agak ragu-ragu, tetapi akhirnya dia berbicara setelah berjuang 
beberapa lama. 

'Semua orang di geng tinggal di rumah sakit. Saya mendengar bahwa mereka tidur di tempat 
parkir. Apa sekelompok idiot, kan?' 

Tawa yang terdengar penuh kepahitan. 

'Pagi ini, saya pergi ke rumah sakit, dan mereka masih di sana. Dan karena mereka berdebat 
dengan dokter yang ingin mereka kunjungi, saya pergi untuk menghentikan mereka. Tepat 
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pada saat itu, Alice menelepon. Ketika mereka mengetahui bahwa mereka mungkin dapat 
menemukan lokasi Renji, hanya beberapa orang yang tertinggal di sana, sementara yang lain 
semuanya masuk ke kantor detektif.' 

Aku menyesuaikan pernapasanku. Geng yang kehilangan pemimpinnya dan terus berjuang. 
Kemungkinan besar, tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan, ya? 

'Tapi ada masalah yang merepotkan. Jika orang-orang itu tahu di mana Renji bersembunyi, 
mereka mungkin benar-benar akan membunuhnya.' 

Terus terang, saya tidak berdaya jika Anda memberi tahu saya semua ini sekarang juga. 
Anggota Hirasaka-gumi juga menjadi pekerja untuk acara tersebut. Jika mereka membuat 
masalah pada saat kritis seperti itu, itu pasti akan mempengaruhi acara tersebut. Meskipun 
aku tahu akan jadi seperti itu, aku tidak punya tenaga lagi untuk menghentikan mereka. 

Biarkan saja mereka melakukan apa yang mereka suka. Lagi pula, darah sudah tumpah. 
Tidak peduli apakah bau di tubuh tersapu air hujan atau darah yang lebih banyak, lukanya 
tidak akan hilang. 

Hiro-san mengatakan kepada saya bahwa dia akan menelepon saya jika dia memiliki lebih 
banyak perkembangan, dan menutup telepon setelah itu. Aku bersiap untuk naik ke tempat 
tidurku lagi. Saat aku melihat pesan dari perusahaan periklanan, saat itu aku hendak 
melempar ponselku kembali ke tempat tidur. 

--- Tolong kirimkan tagihannya. Hal-hal seperti jadwal waktu versi terbaru, tugas para 
pekerja dan sejenisnya mungkin hanya bisa didapat dari Hinaura-san. Mohon maaf, tetapi 
bisakah Anda mengirimkan data di atas? 

aku menghela nafas. Yondaime terus menangani masalah seperti itu sendirian. Lagi pula, 
dia selalu sangat keras kepala dengan uang, jadi dia tidak berani membiarkan orang lain 
menanganinya, saya kira? Selain itu, cukup banyak informasi yang hanya ada di tangannya. 
Hanya karena itu orang-orang di sekitarnya akan pusing ketika kejadian seperti itu terjadi. 

Hal ini tidak dapat membantu kemudian. Saya hanya bisa mengambilnya di kantor. Setelah 
itu, saya akan memperlakukannya seolah-olah pekerjaan saya sudah selesai. Adapun solusi 
untuk wawancara dan blog, meminta Mika-san untuk menanganinya akan baik-baik saja. 

 

Ada noda darah kecil di pintu masuk kantor Hirasaka-gumi. Noda darah hitam bahkan 
berceceran di tangga. Kemungkinan besar, itu adalah darah Yondaime yang menetes dari 
senjata tersangka yang melarikan diri. Aku melamun sambil menopang diriku di pagar 
sejenak, dan bahkan bisa merasakan seolah-olah aku bisa mencium bau karat juga. 

Sudah berapa lama dia dipukuli? Bahkan orang itu hanya memiliki tubuh yang terbuat dari 
daging dan darah, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa jika dia dikelilingi oleh kerumunan 
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besar lawan bersenjata. Jika pihak lawan melakukan penyergapan, akan lebih sulit baginya 
untuk melarikan diri. 

Mungkin saja aku akan menjadi seperti itu juga. Pikiran seperti itu tiba-tiba muncul saat 
aku menatap noda darah. 

Saya harus menghentikan pekerjaan ini. Setelah mengirim dokumen ke ruang kerja, saya 
akan memberi tahu mereka ini. Karena masalah sudah berkembang ke keadaan ini, 
kehadiran saya tidak masalah sama sekali. Yondaime juga bisa tinggal di rumah sakit. Jika 
demikian, dia juga tidak akan dipukuli oleh kerumunan orang lagi. 

Pintu besi itu tidak terkunci. Saat masuk ke dalam kantor, ternyata lampu listrik masih 
menyala, sedangkan AC belum dimatikan juga. Sejak kejadian itu terjadi, tidak ada satu pun 
anggota geng yang kembali. Sofa terguling, sementara dokumen berserakan di tanah. Pintu 
di dalam juga terbuka. 

Kondisi penelitian bahkan lebih mengerikan. Rak-rak buku di ruangan gelap gulita itu 
roboh dan ditumpuk, meremas kotak-kotak kardus. Seprai di tempat tidur juga berlumuran 
darah. 

Hanya komputer di atas meja yang tidak terpengaruh, monitornya menyala dalam 
kegelapan. Email yang tidak terkirim ditampilkan di layar. Ketika saya melihat email 
penerima yang akrab, saya merasa terkejut dari lubuk hati saya. 

Itu adalah alamat email saya. 

Bahkan tidak ada satu kata pun yang terkandung dalam email tersebut, sedangkan 
sejumlah besar file dilampirkan padanya. Buku akun, bagan organisasi, jadwal, informasi 
kontak, dan daftar hal yang harus dilakukan dalam keadaan darurat. 

Saya mengulurkan tangan gemetar saya ke keyboard. 

Dadaku terasa panas, membuatku tidak bisa bernapas dengan baik. 

Tentu saja, mencadangkan data penting adalah hal yang wajar. Itu sebabnya dia berencana 
mengirimkan file-file itu kepadaku, dan dia diserang saat itu juga. Itu saja, bukankah 
begitu? 

Saya mengklik tombol kirim. Keinginan terakhir Yondaime mengalir ke tubuhku dengan 
kecepatan cahaya melalui sirkuit elektronik. Rasa sakit seperti itu berbeda dari yang saya 
pikul sebelumnya. Rasanya seperti akan mengembang di jeroanku jika aku tidak 
menyentuhnya, dan akan meledak di tubuhku pada akhirnya. 

Aku bergegas keluar dari kantor dan berlari menuruni tangga. Ketika saya sampai di pintu 
baja lantai tiga, saya berhenti. Adegan, suara dalam ingatanku muncul dengan jelas. Benar, 
ini tempatnya. Anggota geng juga ada di sini. Dan kemudian Yondaime berkata--- 
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'Jika sesuatu terjadi padaku---' 

Kata-kata itu seharusnya menjadi lelucon. 

Namun, sekarang mereka bergema dengan jelas di telingaku, aku tidak bisa 
meninggalkannya lagi. 

'---Aku mengandalkanmu untuk mengurus para idiot ini.' 

Dia mengangkat telepon ketika nada tunggu berdering untuk kedua kalinya. 

'...... Aniki? Apakah ini Aniki?' 

Sebuah suara sekasar tiang telepon langsung terdengar di telingaku. 

'Aku benar-benar mengkhawatirkanmu karena tiba-tiba menghilang kemarin! Hiro-ojiki 
mengatakan bahwa kamu terlihat sakit. Apakah kamu baik-baik saja? Dimana kamu saat 
ini?' 

"Saya di kantor. Kamu ada di mana?" 

'Di tempat Ane-san, tentu saja!' Itu merujuk pada Alice. Jadi mereka masih di tempat Alice? 
'Sekarang kita hampir menemukan sarang Hirasaka, kita bersiap untuk bergegas ke sana!' 

"Itu tidak akan berhasil. Ini bukan waktunya untuk melakukan hal seperti itu." 

'Apa yang sedang Anda bicarakan! Sou-san dipukuli seperti itu, bagaimana kita bisa diam!?' 

Aku bisa mendengar anggota geng meraung di belakang Pole bahkan melalui telepon. Kita 
harus membunuhnya! Buat dia membayar lima kali lipat! Kirim mereka semua ke rumah 
sakit! Bagaimana kita bisa berhenti hanya dengan menghajar mereka! 

Tubuhku memanas. 

"Tutup mulutmu!" 

Aku meraung marah di telepon. 

'--- A-Aniki?' 

Suara bingung Pole. 

"Aku akan segera pergi, dan kalian semua diam saja di sana!" Bahkan tanpa mendengarkan 
jawabannya, aku memasukkan ponselku kembali ke saku dan berlari menuruni tangga. 

Saya berkendara ke gang hampir tanpa pengereman. Saya melihat sekitar dua puluh pria 
kekar berkumpul di depan Hamaru Ramen. Saya melompat turun dari sepeda saya, segera 
mendorongnya ke bawah dan berlari. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Aniki!" 

Aku terjepit di antara Pole dan Rocky, sementara anggota geng di sekitarku berangsur-
angsur bertambah. 

"Aniki, ada apa? Ane-san dan Mayor sedang mencari tempat persembunyian Hirasaka 
bukan---" 

"Perang! Ini hanya bisa menjadi perang!" 

"Kalahkan mereka sampai mereka akan muncul seperti Sou-san!" 

"Kami sudah siap untuk polisi menangkap kami!" 

"Aku memberitahumu bahwa kamu tidak bisa melakukan ini! Kalian semua adalah pekerja 
untuk acara tersebut, jadi jika kalian ditangkap karena tindakan kekerasan, keamanan hari 
itu akan---" 

"Siapa peduli!" 

"Kita harus memberi tahu mereka apa yang akan terjadi jika mereka berani menyentuh 
Sou-san!" 

"Kami tidak bisa menunggu lagi, dan kami pasti tidak akan memaafkan mereka!" 

"APA YANG SALAH DENGANMU!" 
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Aku berteriak, tak mampu lagi menahan emosiku. Semua anggota geng terkejut pada saat 
yang sama, menatapku tajam tanpa ragu. Namun, saya tidak gemetar ketakutan, dan 
melanjutkan: 

"Apa kau tidak tahu Yondaime mempertaruhkan segalanya untuk pekerjaan ini!? Memulai 
sebuah perusahaan, merekrut karyawan, memikirkan cara untuk mengumpulkan dana, 
tunduk kepada orang-orang di mana-mana--- Ini-Ini hampir membuahkan hasil, dan Anda 
benar-benar berpikir untuk menghancurkan semua usahanya hanya untuk hal-hal yang 
tidak berarti!?" 

Anggota geng di sekitarku memucat, dan kritikku berlanjut. 

"Kenapa menurutmu ponsel Renji-san bisa dilacak pada saat kritis seperti itu? Kalian 
semua sengaja diberi umpan. Anda bahkan tidak menyadari ini !? Coba pikirkan, jika kamu 
membuat masalah saat memakai emblem, event tersebut pasti akan dibatalkan! Kenapa 
kamu tidak bisa mengerti bahkan masalah sesederhana itu!?" 

"A-Aniki ......" 

Aku menggunakan teriakanku untuk menutupi rintihan Rocky. 

"Bukankah kalian semua menyandang nama Hinamura Souichirou?! Itu sama untukku! 
Anda tidak mungkin melupakan hal ini, bukan?!" 

Wajah para pria kekar yang berkumpul di sekitarku berangsur-angsur berubah, tetapi aku 
tidak tahu apakah itu karena aku memarahi mereka atau karena ketidakmampuan mereka 
untuk menekan emosi mereka yang melonjak. Namun, saya masih menyelesaikan kata-kata 
saya. 

"Aku adalah saudara angkat orang itu. Itulah mengapa-" 

Ahh, itu memang karena air mata. Suaraku diliputi oleh emosi yang melonjak. 

"Sebelum dia kembali, aku yang memimpin geng. Menonjol jika Anda memiliki sesuatu 
untuk dikatakan tentang ini! 

Suaraku menyebar dengan rasa bengkak. Kepalan tangan dan bibirku terus bergetar, 
sementara air mata memenuhi mataku. Saya menggunakan semua energi saya untuk 
berdiri di tengah kerumunan pria kekar, mencoba untuk balas menatap tatapan marah 
lebih dari empat puluh pria dengan keberanian. 

Keringat yang terasa sangat dingin menetes di punggungku. 

Ketika saya menyatakan pikiran saya, denyut aneh mengalir di anggota tubuh saya. 
Sekarang setelah saya berbicara semuanya, saya kehilangan semua energi saya, dan merasa 
seolah-olah saya akan dihancurkan oleh kesunyian. 
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Apakah saya mengatakan sesuatu yang tidak akurat? Bahkan jika itu benar, apakah saya 
berhak mengatakan semua ini? Lagi pula, aku hanyalah seorang yang tak berdaya--- 

Tubuh Pole membungkuk menjadi dua. Itu memberi saya ketakutan yang sangat besar, 
hampir membuat saya menghembuskan semua nafas di tubuh saya, melarikan diri dari 
tempat kejadian. 

Namun, Pole tidak berjalan maju. Dia sujud di tempat, kakinya selebar bahunya, siku di 
lututnya, dan dia menundukkan kepalanya setelah itu. 

Berdiri di sampingnya, Rocky juga melakukan pose yang sama. Seperti gelombang surut, 
anggota geng di sekitarnya membungkuk dengan kepala tertunduk juga. 

Itu adalah ritual pria. 

"- Permintaan maaf saya. Aku tidak tahu Aniki sangat memikirkan kita." 

Suara berat Pole. 

"Kami terlalu bodoh." 

"Kami hampir mengecewakan Sou-san." 

"Kami percaya pada Aniki." 

"Selama Aniki ada di sini." 

"Kami akan mengikutimu selamanya." 

Setelah itu, anggota geng mengangkat kepala mereka, api semangat menyala di masing-
masing mata mereka. 

"...... Kita menyerahkan hidup kita di tangan Aniki." 

"Dimengerti, di tangan Aniki." 

"Di tangan Aniki." 

Suara-suara menyebar. 

Energi yang menopang tubuh saya hampir mengalir keluar bersama keringat dan air mata 
saya, dari telinga saya, dari bibir saya, dari mata saya. Aku menopang tinjuku di pahaku, 
berusaha keras untuk tidak membiarkan diriku jatuh. Itu tidak akan berhasil. Keberanian 
saya harus dilanjutkan. 

"...... Nnn. Saya mengerti." 
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Suara yang keluar dari tenggorokanku yang kering bahkan tidak terdengar seperti suaraku 
lagi. 

"Serahkan semuanya padaku. Terima kasih." 

 

"Saya melihat semuanya dari kamera pengintai. Penampilanmu tidak buruk." 

Alice menunjukkan ekspresi terdiam sambil duduk di tempat tidurnya. Di sekitar gedung 
tempat agen detektif berada, beberapa kamera pengintai yang dapat memeriksa sekeliling 
dipasang, memungkinkan detektif untuk memeriksa situasi di luar di tempat tidurnya. 

Yang artinya, permainan kesetiaan yang konyol itu terlihat jelas olehnya dari ujung kepala 
sampai ujung kaki. 

"Kamu benar-benar pria yang sangat istimewa. Selama otak Anda dipenuhi darah, Anda 
dapat mencapai kebenaran dalam jarak terpendek karena suatu alasan. Kenapa biasanya 
kamu tidak bisa melakukannya?" 

"Tidak ...... aku sendiri tidak menyadarinya ......" 

Aku memeluk lututku sambil duduk di depan tempat tidur, merasakan udara dingin dari AC 
di kepalaku. Karena saya terlalu usil, dan terlalu memaksakan diri, saya benar-benar 
kekurangan energi. Ketika saya memikirkannya, itu sebenarnya cukup menakutkan. 
Menghadapi Hirasaka-gumi yang agak terkenal sebagai kenakalan remaja di masa lalu, aku 
sebenarnya masih bisa mengkritik mereka seperti itu. Seperti yang dikatakan Alice, ketika 
darahku memenuhi otakku, bahkan aku sendiri, tidak tahu apa yang akan kulakukan. 

Tidak, sebenarnya, aku tahu itu. Seperti barusan, aku hanya bisa menggunakan cara seperti 
itu. Hanya saja terkadang, kekhawatiran tentang 'Apa yang harus saya lakukan jika saya 
gagal?' akan menghilang entah kemana. 

"Itu adalah kekuatan yang bisa kamu banggakan." 

Alice menjawab tanpa ekspresi. Tapi aku tidak butuh hal seperti itu. Bukannya aku bisa 
menyelamatkan siapa pun, hanya saja aku bisa bertindak lebih cepat pada saat-saat yang 
menentukan--- Tidak peduli apakah itu akan berakhir dengan kebahagiaan atau 
keputusasaan. 

"Kamu cukup mengesankan, sebenarnya mengetahui bahwa bisa melacak sinyal telepon 
sebenarnya adalah jebakan oleh Hirasaka." 

Suara Alice menyatu dengan suara mengetik. 

"Aku tiba-tiba memikirkannya, hanya untuk meyakinkan anggota geng." 
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"Kamu benar-benar menangkapku. Apakah Anda serius mendaftarkan sindikat penipuan 
sebagai pilihan untuk masa depan Anda?" 

"Saya akan berpikir tentang hal ini......" 

Aku memeluk lututku lebih keras lagi. 

"Tapi itu benar-benar jebakan." 

Aku mengangkat kepalaku. 

"Mayor baru saja menghubungiku. Lokasi yang kami temukan dari sinyal satelit GPS adalah 
apartemen jangka pendek. Lebih dari sepuluh pria bersenjata menunggu di sana, tapi 
Hirasaka tidak ada di antara mereka. Sungguh pria yang licik. 

Artinya, dia meletakkan ponselnya di kamar, sementara dia bersembunyi di tempat lain? 

Saya benar-benar tidak bisa menghubungkan tindakan tercela seperti itu dengan wajah 
tersenyum yang saya kenal. Hanya karena itu, saya berharap lebih banyak kesempatan 
untuk berbicara dengannya sekali lagi. 

"Jadi, tujuan sebenarnya dari Hirasaka mungkin adalah ini." 

"......Eh?" 

"Hal yang dikumpulkan Yondaime, seluruh Hirasaka-gumi." 

Di masa lalu, Renji-san memulai geng dengan Yondaime, dan berkembang pesat sehingga 
memiliki pengaruh di kota setelah lima tahun--- rekan mereka dan lambang geng. 

"Aku berpikir, dia mungkin berencana untuk membuat mereka kehilangan kepala geng, 
membubarkannya saat benar-benar dipenggal. Sebenarnya, seharusnya menjadi seperti ini 
juga. Satu-satunya kesalahan perhitungan yang dibuat Hirasaka adalah--- kamu ada di sini 
." 

Saya disini. 

Padahal aku tidak bisa berbuat apa-apa, dan hanya bisa tinggal di sini. 

"Tapi kupikir Hirasaka mungkin tidak akan berhenti. Dia tahu bahwa Hirasaka-gumi 
bertanggung jawab atas keamanan konser, jadi jika dia tidak bisa memancing mereka 
untuk menyerang, dia mungkin akan menyerang secara aktif. Tidak mungkin dia 
kehilangan kesempatan besar untuk menimbulkan kebingungan pada hari acara, karena 
kita harus tetap menjaga harga diri kita." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Saya berharap untuk berbicara dengan Renji-san sekali lagi. Memberitahu dia untuk tidak 
melakukan ini lagi. Meskipun saya tahu nomornya, itu tidak bisa masuk sama sekali. Apa 
yang harus saya lakukan? 

"Tidak diketahui apakah dia sendiri akan hadir pada hari acara itu sendiri. Mungkin saja 
dia berencana untuk membiarkan bawahannya mengambil tindakan setelah ini tidak 
peduli apakah mereka melanjutkan pelecehan mereka atau tidak, karena sampai sekarang 
sudah demikian." 

Aku menghembuskan napas dengan mulutku, embusan panjang dan samar. 

"Bagaimana kita bisa membiarkannya melakukannya? Aku pasti akan menyeretnya 
keluar." 

"...... Alice, apa yang ingin kamu katakan pada Renji-san?" 

Detektif itu masih memiliki rambut hitam sehalus sutra menghadap ke arahku. Cahaya di 
rambutnya dengan lembut berkibar bersama dengan suaranya. 

"Kata-kata almarhum, tentu saja. Kata-kata yang secara tidak sengaja terhapus." 

"Kamu tidak berencana untuk memberitahuku sekarang?" 

"Aku juga ingin disakiti sekali saja." 

Aku berpikir dalam hati, ekspresi seperti apa wajah Alice yang menghadap ke layar? 
Berharap tersakiti hanya sekali. Bahkan jika dia memberitahuku sekarang, aku tetap tidak 
bisa mengurangi rasa sakitnya. Apakah itu yang dia maksud? 

Apakah itu benar-benar bekas luka yang dalam? Atau karena aku benar-benar tidak 
berguna--- 

Aku menggelengkan kepalaku, membuang kata-kata mencela diri sendiri yang tidak 
berguna. 

"Jika kamu memberitahunya ...... Itu berarti Renji-san juga akan kesakitan, kan?" 

"Seharusnya begitu. Dan itu termasuk Anda, dan termasuk Yondaime." 

Meski begitu, kamu masih harus menggali kuburan seperti itu? 

"Hirasaka saat ini seperti tikus di dalam lubang, tidak bisa pergi kemana-mana. Permintaan 
yang saya ambil adalah, membawanya ke hadapan Yondaime. Itu sama bahkan jika kulit 
saya mungkin hangus oleh matahari, bahkan jika mata saya menjadi buta karena ini. Aku 
harus menariknya kembali dari ketidaktahuan yang kelam." 
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Rambut hitam akhirnya bergeser ke samping. Alice berbalik. Di mata yang dipenuhi 
kesedihan, kilau, seperti lumut lembut yang menutupi sumur tua, terkumpul. 

"Itulah mengapa aku berencana untuk tanpa ragu menggunakan trik tercela juga." 

"Trik tercela?" 

"Lagipula, masih ada tawanan di tanganku." 

Tangan Alice terulur ke arah tumpukan boneka, menarik keluar benda itu. Itu adalah T-
shirt putih yang dilipat rapi. Merek dagang mental Hirasaka-gumi yang belum selesai. Hal 
penting yang ditinggalkan oleh Hison. 

"...... Bisakah kita benar-benar memancingnya keluar hanya dengan menggunakan ini?" 

"Kami tidak akan menggunakan ini secara langsung. Umpannya harus dimanipulasi 
terlebih dahulu." 

"Tapi...... Yang utama adalah, bagaimana kamu berencana untuk menghubungi Renji-san?" 

Alice berlutut, matanya sama tingginya denganku, dan dia menekan dadaku dengan tangan 
kecilnya. Seolah-olah dia mengkonfirmasi sesuatu. 

Setelah itu, dia berbicara lagi: 

"Apa pekerjaanmu sekarang? Anda bukan hanya asisten detektif, bukan? 

Kata-kata menyebar ke seluruh tubuhku, sepanjang udara dingin, sepanjang jari-jari yang 
memiliki kehangatan tubuh. 

Pekerjaan saya saat ini. 

Awalnya, saya hanya berencana untuk menerima permintaan Yondaime, membantunya 
mengelola hal-hal yang berhubungan dengan internet. Tapi tanpa sadar, itu mendapat 
dukungan dari banyak orang, dan pada akhirnya, saya memfokuskan hampir semua 
perhatian saya pada masalah ini, sampai sekarang. 

Pekerjaan saya. 

Aku mengeluarkan ponselku dan menelepon Mika-san. 

"...... Ya. Fujishima berbicara. Maaf untuk kemarin ...... Ya, oke. Saya akan mengirimkannya 
kepada Anda bersama-sama. Tidak, kondisinya masih buruk ...... Ya, lalu ...... " 

Saat Mika-san sepertinya masih ingin mengatakan sesuatu, aku menghentikan kata-
katanya dengan nada memaksa. 
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"Pada hari acara, saya akan bertanggung jawab atas koordinasi. Yondaime menyuruhku 
melakukannya...... Ya. Itu benar. Bagaimanapun, saya akan pergi untuk pertemuan itu. Ya 
...... aku mengandalkanmu. Ya. Termasuk update website sampai hari besar ya, betul..... 
Setiap hari ya? Aku akan bertanggung jawab atas mereka semua. Tidak. Tidak apa-apa. 
Tolong izinkan saya untuk melakukannya. Karena-" 

Aku melanjutkan setelah menelan ludah. 

"...... Aku bertanggung jawab atas periklanan." 

Setelah mengakhiri percakapan dengan Mika-san, aku menatap Alice. Kami hanya 
mengangguk, karena tidak perlu kata-kata antara detektif dan asisten detektif. 

"...... Apakah ini Mayor? Nnn, itu benar. Maafkan aku, tapi kami masih membutuhkanmu 
untuk melanjutkan pengawasan dan memata-matai sampai hari konser. Berapa banyak 
orang yang dibutuhkan untuk shift? ...... Tiga? Saya mengerti, saya akan memberi tahu 
Narumi untuk mengatur ini. " 

Sambil mendengarkan Alice berbicara dengan Major melalui telepon, aku menghubungi 
nomor telepon Pole. 

"Ya, ini aku. Benar, tolong kirim tiga orang ke tempat Mayor. Dan tentang keamanan hari 
itu...... Kurasa Renji-san mungkin akan mengambil tindakan hari itu. Nnn. Aku akan pergi 
untuk memeriksa hal-hal lagi. Kita perlu mengatur ulang area untuk keamanan ...... Aku 
mengandalkanmu." 

Dengan memunggungi satu sama lain, Alice dan aku menutup telepon pada saat yang sama, 
dan mulai bergerak menuju tujuan kami. 

* 

Hanya tersisa empat hari sebelum perayaan. 

Bahkan di malam hari, panasnya hari musim panas masih terasa. Siluet segiempat kolosal 
muncul dalam kegelapan, menghalangi sinar cahaya dari bangunan besar di belakang. Baja 
dapat terlihat terekspos dari berbagai posisi bangunan. Bangunan yang tampak aneh ini 
akan menjadi live house terkenal terbesar di Akasaka, Tokyo. 

Diterangi oleh penerangan, semua yang bisa dilihat sebelum pintu masuk adalah orang, 
orang dan orang. Para pekerja meneriakkan suara mereka serak hanya untuk memberi 
tahu para tamu di bagian paling akhir. Rasanya panasnya kerumunan akan membentuk 
awan. Di antara para tamu yang berkumpul, kaos berlogo band yang saya buat bisa dilihat 
tanpa batas waktu. 

Aku menyentuh dadaku. T-shirt yang disulam khusus oleh Yoshiki-san untuk saya dan 
kemeja lainnya, semuanya terhubung. 
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Layar besar di pintu masuk memutar video latihan di atas panggung. Meski tak ada suara 
yang mengiringi layar, namun memperlihatkan keindahan tajam gitar Gibson Los Paul yang 
semakin dipetik vokal utama wanita. Rambut hitam panjang dengan dua kepang yang 
seperti bulu ekor burung terbang menari di bawah cahaya yang penuh semangat. 

Internet seharusnya memutar klip video yang mirip dengan ini juga. Aku ingin tahu apakah 
Renji-san sedang menonton, jebakan yang dibuat Alice. 

Busana yang dikenakan vokalis utama wanita ini hanyalah kaos putih yang memiliki kerah 
dan manset dengan bahan hitam. 

Sambil merasa itu tidak bisa dipercaya, aku menatap gambar di bahu dan bagian perut 
samping kaus itu. Alice berkata bahwa dia akan memanipulasi umpan. Saya tidak 
diberitahu bahkan sampai hari ini juga. Apa arti kata-kata itu? 

Kenapa dia bisa melakukan hal seperti itu? 

Namun, saya tidak punya waktu untuk menyelesaikan pertanyaan. Itu mulai. Aku 
mencengkeram kotak kulit di sakuku dan berlari menuju pintu belakang untuk para 
pekerja. Apa yang disimpan di saku saya adalah walkie-talkie multi-fungsi yang dibuat 
khusus oleh Major. Itu terhubung dengan anggota geng yang ditempatkan di tempat lain 
dan regu detektif NEET. 

"Ini mulai." Saya melaporkan ke mikrofon headset. 

Saya melihat para tamu mulai bergerak perlahan dengan sudut mata saya, dan saya 
bergegas ke pintu. Ketika saya memasuki koridor yang gelap gulita, saya tiba-tiba 
mendengar detak jantung saya sendiri. 

'Saya menemukan tiga musuh bercampur dengan para tamu.' 

Suara mayor datang dari headset. Setelah itu, suara Rocky tumpang tindih. 

'Saya saat ini di pintu masuk aula. Ada beberapa wajah familiar, termasuk yang menyerang 
Sou-san. Apakah kita perlu menangkap mereka?' 

"Tidak, kamu hanya bisa membuntuti mereka. Jangan membuat masalah di tempat-tempat 
di mana tamu hadir. Saya menduga beberapa dari mereka juga datang, dan mungkin akan 
berkumpul di toilet atau di tempat lain. Bagaimanapun, kami sudah tahu bahwa mereka 
akan datang, jadi biarkan saja mereka berkeliaran." 

'Bagaimana jika mereka membuat masalah begitu mereka masuk?' 

"Jika berubah menjadi situasi ketika tamu dirugikan, Anda tidak perlu menahan diri. 
Bagaimanapun, Anda berada di antara keamanan. 

Suaraku masih bergetar. Mereka tidak akan melakukan hal-hal yang begitu bodoh, kan? 
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"Saya sudah mengatakan bahwa target orang-orang itu sangat jelas. Mereka tidak di sini 
untuk menghancurkan acara tersebut. Mereka sedang mempersiapkan untuk 
menggunakan kebingungan konser untuk mengalahkan anggota Hirasaka-gumi yang 
ditempatkan di tempat lain di tempat tersebut satu per satu." 

Meski begitu, kita harus tetap menggunakannya. Bagaimanapun, dalam acara besar seperti 
itu, penjaga keamanan mutlak diperlukan. 

"Itulah mengapa kita perlu memancing mereka, mengepung mereka dan mengalahkan 
mereka semua. Jangan menyerang secara aktif." 'Dipahami.' Rocky dengan tegas 
memutuskan sinyalnya. 

'Narumi-kun?' 

Hiro-san berbicara. Dia seharusnya bersama anggota band sekarang. 

'Bisakah saya keluar dari lounge sekarang?' 

"Tidak masalah. Maaf atas masalah ini." 

Sederet orang melewati lorong pendek untuk penggunaan bisnis yang dipenuhi panas. 
Keributan penonton bukan dengan suaranya, melainkan dalam bentuk getaran. Hanya 
dengan menyentuh dinding semen dengan satu jari membuat orang merasa seolah-olah 
seluruh bangunan adalah balon yang akan pecah. Setelah itu, sorakan yang jelas menyebar 
ke arah kami dari bawah. 

Ansambel gitar yang memesona, drum jazz, dan bass menyatukan keributan dan 
melangkah pergi setelah itu. Lagu pembuka dimulai. Langkah kakiku juga semakin cepat. 
Rasanya seolah-olah darah mendidih langsung terisi ke dalam hatiku. Aku membuka kunci 
pintu di bagian terdalam koridor. Orang yang bertanggung jawab atas live house 
mengingatkan saya beberapa kali untuk mengunci kunci lorong untuk penggunaan bisnis, 
dan para pekerja juga diminta untuk mengikutinya sepenuhnya. Karena itu, saya harus 
melakukan pekerjaan ini sendiri. 

Mengikuti jejakku--- dia mungkin akan muncul. Jika dia mendapat pesan rahasia. 

Aku membuka pintu terakhir. Sinar cahaya pucat, musik band dimainkan dengan keras, 
paduan suara yang kuat, semuanya menyerang saya dari depan. Itu adalah sisi panggung. 
Cukup banyak kabel tebal yang dipasang di tanah. Lampu sorot warna-warni dipancarkan 
dari panggung, menyebabkan mesin ProAudio dan gitar ditempatkan berdampingan untuk 
membentuk bayangan dengan bentuk berbeda. Ada tangga pendek di sebelah kiri, 
sedangkan di depannya ada pintu lain yang terhubung ke kursi penonton. 

Tidak ada pekerja yang terlihat di sana. Saya meminta pihak yang bertanggung jawab 
untuk mengosongkan tempat ini. 
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Pandanganku beralih ke sinar cahaya. Simbal dari perangkat drum jazz menari berulang 
kali, menghancurkan lampu neon menjadi pecahan yang jumlahnya mencapai sepuluh ribu. 
Dan di suatu tempat di sana, vokal utama yang tinggi bisa terlihat. Dengan kaos putih, 
rambut panjangnya terlihat seperti bulu ekor burung terbang. 

"Mayor, aku harus mengganggumu sebentar." 

Saya berbicara ke mikrofon headset. 

'Roger. Semoga berhasil untuk pertempuranmu.' 

Saya melepas headset. Bersamaan dengan lagu dan ritme yang kuat, darah memenuhi 
pikiranku. Saya merasa ingin menangis. Iluminasi menyala pada saat yang sama saat lagu 
mencapai jeda, dan sekitarnya berubah menjadi Laut Cina Selatan dalam sekejap. Sisa rasa 
ritme yang tersisa dilanjutkan dengan sorak-sorai penonton yang sangat antusias. 

Saya meletakkan unit headset di amplifier di samping saya. Aku bahkan bisa merasakan 
getaran kecil di udara. Aku berdiri sendirian dalam kegelapan, menunggu sorakan turun ke 
pasir, berubah menjadi pasir, berubah menjadi lumpur. 

--- Semuanya, terima kasih sudah datang hari ini. 

Suara lembut tak terduga dari vokal utama wanita menyebar di udara sunyi. 

--- Saya hanya bisa berada di sini karena bantuan banyak orang. Terima kasih banyak. 

Tepat pada saat itu, saya mendengar suara gagang pintu di belakang saya berputar. 

Aku berhenti bernapas, memejamkan mata dan menghitung sampai tiga dalam hati. 

--- Lagu bisa disebarkan sejauh apapun itu, bagus. Itu sama bahkan untuk orang yang tidak 
lagi berada di sisi kita. 

Aku menghela nafas dan berbalik. 

Di depan pintu yang terbuka dan sinar cahaya biru yang panjang dan ramping memanjang 
dari panggung, berdirilah sebuah siluet. Selangkah demi selangkah, dia perlahan mendekat. 
Kacamata hitam bergaya kacamatanya memantulkan cahaya. 

"Apa? Kamu secara khusus menungguku di sini?" 

Renji-san berdiri di tengah pilar cahaya. 

"Aku mengundangmu ke sini." 

Suara jawabanku memang masih goyah. 

"Saya melihatnya di internet. Kemeja yang dikenakan wanita itu." 
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Renji-san menunjuk ke belakangku dengan dagunya. 

"Kupikir itu undangan yang ceroboh, tapi benda itu milikku yang penting. Dan aku juga 
punya sesuatu untuk ditanyakan padamu." 

"Senang kamu bisa datang." 

"Kamu benar-benar bisa mengatakan sesuatu seperti ini ketika sudah sampai seperti ini. 
Tingkat kebaikan bodohmu cukup menakutkan." 

Itu benar. Aku berpikir jika aku bodoh juga. Meskipun teman-teman saya dan saya sangat 
tersiksa. 

"Hal yang ingin kamu tanyakan--- Ini tentang emblem di T-shirt, kan?" 

"Ya." 

Aku maju selangkah. 

"Kenapa lengkap?" 

Aku melirik ke arah panggung. Vokal wanita utama dalam penjelasan diam kepada 
penonton. Logo di bahu dan perut sampingnya bukanlah gambar yang tidak lengkap 
seperti kembang api. 

Itu adalah kupu-kupu swallowtail dengan beberapa lapisan yang penuh dengan warna 
cerah. 

Itu yang seharusnya sudah hilang--- 

"Terus terang, bahkan aku tidak tahu, karena tidak ada yang memberitahuku tentang ini 
sama sekali." 

Renji-san mengerutkan kening. 

"Orang yang mengajakmu kencan sebenarnya bukan aku." 

"Apa yang kamu bicarakan---" 

Renji-san berhenti di tengah kata-katanya, saat siluet kecil yang tersembunyi di bawah 
bayangan amplifier tetangga berdiri dari sisi kakiku, menuju cahaya. 

Rambut hitam panjangnya meluncur turun dari bahunya. Siluet mengenakan furisode 
dengan pola pinus yang diwarnai dengan Edo Yuzen hitam sambil memegang boneka teddy 
besar yang muncul melawan cahaya terpantul di kacamata hitam Renji-san. 

Saya masih cukup ragu tentang itu. Bukankah itu kimono? 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Seingat saya, detektif mungil ini mengenakan pakaian berkabung ketika dia bersiap untuk 
mengatakan yang sebenarnya kepada pihak lawan ketika kasusnya berakhir, bukan? 

"Pertama, aku harus menghapus kekhawatiranmu." 

Sambil memegang ikat pinggangku, Alice berbicara pada Renji-san. 

"Kaus itu palsu. Itu tidak dibordir, gambarnya dicetak. Saya pikir Anda mungkin tidak dapat 
menyadarinya dari jauh. Di akhir konser, vokalis utama mungkin melepasnya dan 
melemparkannya ke penonton, tapi jangan khawatir. Saya telah menyimpan barang asli 
Anda yang paling berharga dengan sangat baik. 

Dalam kegelapan, ekspresi Renji-san yang terhalang oleh kacamata hitam tidak terlihat 
sama sekali. 

"Siapa ya---" Renji-san ragu-ragu. "Jadi kamu detektif. Saya baru saja mendengarnya, Anda 
anak nakal dengan keterampilan aneh. 

"Saya bukan detektif biasa. Saya seorang detektif NEET, pembawa pesan untuk almarhum." 

Suara Alice sangat stabil. 

"Melakukan segala sesuatu hanya untuk mencelakai yang hidup untuk menegakkan 
kehormatan yang mati, atau mempermalukan yang meninggal untuk menghibur yang 
hidup." 

"Ya tidak perlu menjelaskan identitasmu. Dari mana ya dapat gambar itu? Itu adalah-" 

"Aku sudah memberitahumu, itu adalah kata-kata orang mati." 

Disela oleh Alice, wajah Renji-san mulai berkedut saat dia akhirnya bisa melihatnya. 

"Aku mendapatkannya dari wanita yang paling penting bagimu." 

"Bagaimana!? Hison sudah lama meninggal---" 

"Dia masih hidup." 

Udara yang seharusnya penuh panas membeku dalam sekejap dan pecah. 

Aku menahan napas dan menatap Alice, yang berada di sisiku. Tatapannya terangkat, dan 
bertemu denganku. Tangannya yang mencengkeram ikat pinggangku mengendur, dan dia 
malah menyentuh dadaku. Menyentuh sulaman logo band di dadaku. 

"Benda ini adalah kunci terakhir." 

Suara Alice bergema. 
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"Bordir berbentuk jaring yang terlihat seperti tatami ini disebut chasu. Ini adalah 
keterampilan menyulam tradisional yang hanya ada di Korea." 

aku menelan ludah. Tatapan Alice kembali ke Renji-san sekali lagi. 

"Pada hari kejadian lima tahun lalu, Hison terluka parah karena ditusuk di perutnya. Dia 
dikirim ke ahli bedah yang bungkam, dan operasinya juga berhasil." 

"Apa..... apa yang kamu katakan?" 

Renji-san mengerang. Aku tanpa sadar mengepalkan tanganku di bahu Alice. 

"Hison diselamatkan. Namun, beberapa jeroannya dikeluarkan karena luka parah. Saya 
menduga bahwa rahim dan indung telurnya telah diangkat semua. Hison kehilangan fungsi 
tubuhnya sebagai perempuan, dan tubuhnya juga tidak bisa bergerak seperti sebelumnya, 
sementara Gotouda membayar sejumlah besar uang untuk membungkam orang. Sepuluh 
juta yen yang diperbolehkan Yondaime untuk Anda lihat adalah jumlah uang itu. Target 
depositnya adalah seseorang yang akrab dengan Yondaime, seorang agen real estate di 
Adachi, dan sepuluh jutanya digunakan untuk menyewa gedung tertentu sebelum stasiun 
Kita-Senju, dan juga sebagai deposit salah satu lantai." 

Tidak sulit bagi saya untuk membayangkan senyum transparan yang tidak bertahan lama 
di bawah kacamata. 

"Hison tidak bisa lagi melanjutkan pekerjaannya sebagai wanita pub, tetapi dia 
mendapatkan toko yang dia impikan. Dia meninggalkan segala sesuatu di masa lalunya, 
bahkan dirinya sendiri sebagai perempuan, dan menyembunyikan semua kenangan yang 
ada antara kamu dan Yondaime. Mengganti urutan dua kanji namanya, sekarang--- dia 
hidup dengan identitas laki-laki." 

Renji-san menarik kacamata hitamnya ke dahinya. Di matanya dengan cahaya menyinari 
itu, aku tidak bisa mengetahui emosi macam apa yang terkandung di dalamnya, karena 
pandanganku ditutupi dengan sesuatu yang akan keluar. 

Di bawah senyum lembut, nama sebenarnya tersembunyi di balik luka. Hison. 

"Dia masih hidup. Anda sudah mengetahuinya sekarang. Karena itu-" 

"Mengapa!?" 

Suara Renji-san menembus malam. 

"Mengapa......? Lalu Sou, kenapa---" 

Akhir kalimatnya ditelan oleh tarikan napas yang tajam. 
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"Kenapa, katamu? Semua itu untukmu dan Hison. Satu-satunya keinginan Hison adalah 
agar Anda tidak tahu. Termasuk fakta bahwa dia adalah simpanan seseorang...... Dan fakta 
bahwa dia hamil." 

Jangan katakan lagi. Saya menggunakan suara saya yang nyaris tidak terbentuk untuk 
memperingatkannya. Jadi bagaimana jika Anda memberi tahu dia tentang ini? Tidak ada 
yang akan mencapai kebahagiaan, bukan begitu? 

Lalu mengapa? 

"Namun, pemikiran seperti itu terlalu mengecewakan." 

Alice berkata dengan nada dingin. 

"Saya berencana untuk mematahkan tabu seorang detektif. Kata-kata almarhum, katamu? 
Sampah! Menodai kekuatan yang umat manusia pilih hanya untuk sebagian kecil dari 
penghiburan, hal seperti itu tidak diperbolehkan. Bagaimanapun, kita masih hidup. Hidup 
terus di dunia nyata. Jika demikian, makna dalam kata-kata dapat ditransmisikan kapan 
saja. Haruskah Anda mendapatkan kembali koneksi Anda? Atau haruskah Anda terus 
memutuskan hubungan Anda? Itu semua bisa dipilih. Sesakit apapun itu, manusia mungkin 
bisa menerima dan memilih. Tidak ada yang memiliki kekuatan untuk menghapus pilihan 
itu. Apakah itu tidak benar?" 

Aku tiba-tiba menyadari rasa sakit di tenggorokanku dan menelan ludah, mengangkat 
kepalaku setelah itu, karena aku menyadari bahwa kata-kata terakhir Alice tidak ditujukan 
pada Renji-san. 

Pintu yang terbuka menghalangi sisi cahaya yang memanjang. 

Renji-san, yang berbalik untuk melihat, melihat siluet itu. Rambut memutih, kupu-kupu 
swallowtail bertato di bahu telanjang, semua itu membeku di titik persimpangan lampu 
biru. 

Aku berencana untuk berlari, tapi Alice memelukku dari belakang, dan menghentikanku. 

"Jangan pergi. Ini bukan waktunya bagimu untuk muncul." 

"T-Tapi!" 

Meskipun tubuhnya seharusnya tidak bisa bergerak, karena dia dalam keadaan koma. 

"Su......" 

Renji-san dengan lembut memanggil nama itu, melepas kacamatanya dan melemparkannya 
ke lantai. Yondaime perlahan melangkah ke dalam cahaya dengan punggung menghadap 
pintu. Bagaimana dia bisa melarikan diri dari rumah sakit dalam kondisi seperti ini? Baju 
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berlumuran darah dipakai saat dia diserang. Itu seharusnya diletakkan di samping tempat 
tidurnya. Artinya, dia datang langsung ke sini dari rumah sakit? 
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Dalam kegelapan, aku mendengar suara Yondaime menggertakkan giginya. 

"Kau menceritakan semuanya padanya?" 

Suara itu jatuh ke lantai yang penuh dengan kabel. Tatapan ganas serigala liar yang masih 
belum hilang melewati bahu Renji-san, memelototi Alice. 

"Itu benar ...... Kamu terlambat." 

jawaban Alice. 

Tiba-tiba, sorakan hangat terdengar di belakang kami lagi. Mungkin waktu untuk komentar 
dari band sudah berakhir? Yondaime menutup matanya. Setelah menggelengkan 
kepalanya, dia mengangkat pandangannya dan kali ini menatap langsung ke wajah Renji-
san. Di antara ini, keduanya tidak berbicara sama sekali. Hanya udara hangus yang tersisa. 

"...... Ini benar-benar ajaib." 

Renji-san berbicara. Meskipun dia membelakangi saya, saya dapat dengan jelas melihat 
kesedihan di senyumnya. 

"Saya pikir lebih banyak hal akan terbang jika kita bertemu, seperti keluhan, dendam, 
mengaum atau sejenisnya. Aku ingin hidup lebih berselera, jadi aku tidak ingin bertemu 
denganmu. Ha ha. Tapi yah, bagaimana saya harus mengatakan ini? Ca---jangan pikirkan 
apa pun." 

"Jika aku mengambil mulut kotormu, apa yang tersisa? Bukankah hanya kebiasaan 
burukmu berkelahi yang tersisa?" 

"Itu benar. Tidak ada uang, tidak ada wanita, tidak ada teman." 

Saya berpikir, mengapa keadaan begitu damai? Meski teriakan penonton, suara kaki 
menginjak lantai, tepuk tangan dan siulan terus terdengar di belakang kami. Mengapa 
percakapan keduanya membuat telinga saya sangat sakit, mengapa begitu damai? Mengapa 
band tidak bergegas dan menyanyikan lagu berikutnya? Menyanyikan lagu yang dapat 
menghapus kesepian ini. Saya hanya bisa berdoa. 

"...... Aku benar-benar cemburu padamu. Apakah kamu akan menertawakanku jika aku 
mengatakan sesuatu seperti ini?" 

"Itu tidak lucu sama sekali." 

"Itu tidak salah, tapi itu benar. Aku tidak punya apa-apa sama sekali." 

"Saudaraku yang disumpah berdiri kosong di sana...... Bukankah kau bertemu dengannya 
begitu kau datang ke Tokyo? Sepertinya kamu masih beruntung seukuran kacang polong, 
ya?" 
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"Itu tidak salah." 

Sambil mendengarkan percakapan mereka berdua, aku hampir berteriak di genggaman 
Alice. 

"Mengapa tidak membeli tiket lotre? Jika Anda memenangkan seratus juta yen, kehidupan 
busuk Anda mungkin berubah menjadi lebih baik." 

"Aku akan mempertimbangkannya. Ngomong-ngomong, bisakah Anda memberi tahu saya 
pusat taruhan mana yang harus saya kunjungi? Nomor mana yang harus saya beli?" 

"Beli semua nomor di pusat taruhan, kamu pasti menang seperti ini." 

"Kenapa kamu masih sangat pintar?" 

Kata-kata setelah itu benar-benar kering. 

Renji-san dan Yondaime saling mendekat selangkah demi selangkah. 

"Apa yang harus kita lakukan? Aku sudah terlalu ceroboh. Tidak apa-apa asalkan aku bisa 
mendapatkan kembali barangku." 

"Meskipun itu adalah geng yang kamu dirikan sendiri, aturan yang kamu tetapkan. Anda, 
Anda sendiri, harus menaatinya lebih dekat." 

"BENAR. Tuhan, siapa yang akan Dia dukung?" 

Aku berjuang dalam cengkeraman Alice. Mengapa? Mengapa hanya pada saat-saat ini, saya 
tidak bisa lepas dari tangan ramping ini? 

"T-Tolong jangan lakukan ini! Yondaime terluka parah!" 

"Diam!" 

Raungan serigala. Mereka berdua mengangkat tinju mereka setinggi wajah pada saat 
bersamaan. Tepat pada saat itu, solo gitar yang halus dan eksplosif berbunyi. Menyalakan 
turbulensi yang dilepaskan, dengan kuat menyebarkan bayanganku, Alice, Renji-san dan 
Yondaime di lantai dan dinding. Irama musik dan iringan bas bertumpang tindih, 
memanaskan udara secara bersamaan. 

Suara nyanyian clarion terdengar. Dua bayangan melompat pada saat yang sama dan 
terjalin. Aku melepaskan tangan Alice dan berencana untuk berlari, tapi lututku dipeluk 
dari belakang, dan aku jatuh tersungkur. Dalam pandanganku yang kabur, aku melihat 
salah satu bayangan jatuh perlahan ke lantai. 

Lagu itu menghujani lebih keras lagi, menampar punggung dan bahuku. Ketukan drum 
yang terus menerus seperti guntur, gerakan bass yang menghentak seluruh tubuhku, musik 
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gitar yang terjalin seperti ular dengan sisik yang menyala, semuanya digabungkan dengan 
suara itu, merusak duniaku setetes demi setetes. menyelesaikan. 

Setelah itu, sosok yang berdiri dengan gemetar mendekati party yang roboh. Namun, dia 
tidak berhenti, dan menuju ke arah pintu setelah melewati tubuh lawannya. Siluet di lantai 
bertanya: 

"Berapa banyak tipuan yang kamu buat barusan? Dua?" 

"Tiga." 

Siluet yang berdiri di dekat pintu menjawab tanpa menoleh ke belakang. 

"Apakah kamu tidak menjadi lebih buruk dalam hal ini atau apa pun? Betapa 
membosankan." 

"Kamu sendiri terlalu kurang latihan." 

"Apakah begitu?" 

Saya pikir, siapa mereka? Visi saya lama tenggelam dalam air, dan tidak dapat menentukan 
siapa yang menang. 

Bagaimanapun, keduanya bersatu kembali. Hanya pada saat ini, mereka dapat 
mengembalikan hal terpenting yang mereka tukarkan bersama ketika mereka berbagi sake 
satu sama lain--- kata-kata mereka, dan menegaskannya sekali lagi. 

"Kamu benar-benar idiot." 

"Aku tahu..... Tapi tidak ada pilihan lain. Anda mungkin tidak akan mengerti. 

"Tentu saja aku mengerti, bodoh." 

Pintu yang menghubungkan ke koridor terbuka. 

"Aku benar-benar putus asa." 

Menelan bayangan dan langkah kakinya yang goyah, pintu tertutup. 

Dalam kegelapan, bayangan lain berdiri, dan mengambil kacamata hitam yang tergeletak di 
tanah. Aku ingin mengatakan sesuatu padanya. Namun, Alice dengan erat memegang 
tanganku, menyela suaraku. 

Langkah kaki terdengar di sepanjang tangga pendek di sebelah kursi penonton. Pintu 
dibuka, dan sorakan keras mengalir di dalam. 

Ketika suara itu dihentikan oleh kegelapan sekali lagi, hanya ansambel musik yang kuat 
yang berbunyi di atas panggung yang tersisa di sisiku, juga suhu Alice di belakangku. 
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Volume 4 Chapter 7 

Bab 7 
Saat konser di Shinujuku berakhir di hari kelima, aku bahkan tidak bisa bangun dari sofa 
dengan sisa tenagaku. Yang disebut koordinasi acara berarti ada kewajiban untuk 
menyelesaikan berbagai masalah yang tidak dapat diprediksi. Dalam organisasi yang 
sebagian besar terdiri dari pemula, beban kerja yang sangat banyak tidak dapat ditangani 
bahkan jika seseorang memiliki tiga tubuh. 

"Fujishima-san, hari ini adalah hari terakhir kan? Mengapa kita tidak pergi merayakannya? 
Untuk perayaan! Anggota band mengatakan bahwa mereka juga ingin merayakannya 
bersama Fujishima-san!" 

Bergegas ke ruang tunggu, Mika-san berkata dengan gembira sambil mengayunkan 
tanganku berulang kali. 

"Tidak, aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Aku harus kembali tidur. Dan juga, aku 
masih belum cukup umur." 

"Tokonya ada di celah timur! Kita agak terlambat sekarang, jadi aku akan pergi dulu!" 

Apakah Anda bahkan mendengar apa yang saya katakan? 

"Lalu bagaimana kalau aku menggantikanmu?" 

Hiro-san berkata sambil membersihkan lounge. 

"Ohh, aku sudah menahan diri selama lima hari penuh untuk tidak menggoda mereka saat 
kita sedang bekerja. Tapi karena sudah berakhir, larangan itu dicabut. Gadis-gadis di band 
sangat imut, sulit bagi saya untuk memutuskan." 

"Apa sih yang kamu pikirkan !?" 

"Bagus. Hiro-san dipersilakan untuk pergi juga! Saya akan memesan kursi tambahan!" 

Mika-san bergegas keluar seperti itu. Untuk menjaga kepolosan anggota band, saya tidak 
punya pilihan selain menyeret tubuh saya yang kelelahan ke sana hanya untuk 
menemaninya. 

"Jika ada minuman keras gratis, aku juga akan pergi. Kami telah bekerja keras begitu lama." 

"Tetsu-senpai, kamu tidak banyak membantu, kan!?" 

"Aku memancing orang-orang ke ruangan ber-AC sendirian." 
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"Bukankah itu baru di hari pertama? Di sisi lain, Anda terus bermain pachinko, meskipun 
Anda berada di antara petugas keamanan! Saya tahu segalanya!" 

"Ohh--- Ohh--- Narumi, seperti yang diharapkan dari penanggung jawab sistem. 
Sebenarnya, itu bisa dihitung sebagai kerugian bisnis." 

"Jangan bercanda denganku 

"Tentu saja aku akan ambil bagian juga." 

Bisakah uang yang hilang di pachinko dihitung sebagai pengeluaran? Itu mungkin tidak 
akan berhasil, kan? 

Mayor mengambil kembali walkie-talkie dari anggota yang bertanggung jawab atas 
keamanan dan kembali ke lounge. 

"Artinya, kita menggunakan uang Yondaime untuk minuman keras. Kami tidak bisa sering 
melihat pesta sehebat ini." 

"Mayor, bukankah kamu selalu dianiaya sebagai siswa sekolah dasar setiap kali di toko 
anggur berantai? Bukankah seharusnya kau menyerah saja?" 

Tetsu-senpai menertawakan Mayor. 

"Ha! Ha! Ha! Sebenarnya, umurku sudah dua ribu tahun! Dan saya memiliki kartu pelajar 
untuk membuktikannya untuk saya juga!" 

Itu bukan sesuatu yang layak untuk dipamerkan kepada orang lain. Harus kukatakan, jadi 
orang seperti itu pun bisa menjadi dewasa? Duh. Saya sendiri akan berubah menjadi 
menantu dewasa, meskipun saya tidak memiliki kesadaran atau resolusi untuk ini. 

Restoran yang disediakan Mika-san untuk kami adalah restoran trendi dengan banyak 
kamar yang berdiri sendiri. Jika hanya anggota band yang terdiri dari mahasiswi atau Hiro-
san, itu sangat cocok dengan mereka. Namun, orang-orang yang duduk di sampingku 
masing-masing adalah Tetsu-senpai, Mayor, Pole, dan Rocky, membuatku benar-benar 
terdiam. Meskipun hidangannya tidak terlalu buruk, jumlahnya terlalu sedikit. 

Namun, sake sepertinya cukup enak, karena itulah Tetsu-senpai sangat senang. 

"Mengapa kita tidak membelikan Yondaime juga? Kita juga bisa memesan satu botol sake 
Juyondai." 

"Tidak tidak tidak tidak. Saya memberi tahu Anda bahwa dia adalah orang yang terluka. Dia 
mengatakan sesuatu seperti dia dimarahi sampai mati oleh para dokter, bangsalnya 
dikunci dan sejenisnya." 
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Lagipula, dia adalah orang yang terluka parah yang masuk ICU kurang dari lima hari, tapi 
dia menyelinap keluar dari bangsal, bertengkar dengan orang lain juga. Jika seseorang 
mengetahui bahwa pengunjungnya menyelundupkan anggur, dia mungkin akan dilempar 
ke bangsal dengan jendela baja. 

Namun, untungnya kita bisa sangat sibuk. 

Itu karena aku tidak punya waktu untuk mengingat kembali Renji-san selama empat hari 
ini. 

Begitu saja, dengan bau barbekyu dan asap rokok di wajahku, aku menghitung jumlah 
gelembung di soda jaheku sambil membenamkan diri dalam keributan eksklusif di 
restoran. Pada saat-saat ini, sulit bagi saya untuk tidak memikirkannya kembali. Gaya 
rambut yang ditonjolkan yang memiliki kesan kesembronoan, pandangan terhalang oleh 
kacamata hitam yang seperti jarum tipis, bahasa gaul Kansai yang jelas palsu, cara berjalan 
yang sedikit membungkuk, penguin dan beruang kutub yang kami tonton bersama, rasa 
manis dari cola yang kami minum saat kami menjadi saudara angkat. 

Orang itu, apa yang terjadi padanya setelah itu? Tidak ada yang mau memberitahuku. 

 

Begitu saja, saya kehilangan kesadaran sebelum pulang dari restoran. Saya sudah berada di 
tempat tidur di rumah sebelum saya menyadarinya. Menurut saudara perempuan saya, 
'Pria berpenampilan sembrono dari Tuhan yang tahu usia berapa' mengantar saya pulang. 
Saya harus menyusahkan Hiro-san untuk mengirim saya pulang, ya? Tunggu, bukankah itu 
berarti dia menyetir setelah minum minuman beralkohol? Tidak, orang itu benar-benar 
hanya berpura-pura mabuk ketika dia menggoda mereka sambil minum anggur, bukan? 

Yah, apapun itu. Saya lelah. 

Liburan musim panas tersisa kurang dari seminggu. Namun, saya masih membuang-buang 
waktu berbaring di tempat tidur selama dua hari setelah pesta perayaan berakhir. 

•  

Sudah hari Selasa terakhir di bulan Agustus ketika kelesuan di tubuh saya berangsur-
angsur hilang, dan saya bisa muncul lagi di Hanamaru Ramen. Ketika saya masuk ke toko 
ramen kosong yang sedang dalam tahap persiapan, saya melihat portiere merah baru 
tersebar di meja konter, membuat saya cukup ketakutan. 

"Ahh, sepertinya itu dibuat oleh Yoshiki untuk kita secara gratis. Dan dijahit juga. Rasanya 
agak terlalu flamboyan, tapi masih cukup bagus kan? Aku berencana menggunakan yang 
baru mulai hari ini." 

Min-san, yang sedang memasak sup, berbicara dengan nada acuh tak acuh. Agak terlalu 
flamboyan? Itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata ini sama sekali. Ini adalah 
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mahakarya yang membutuhkan keterampilan dan waktu terbaik. Saya memeriksa 
teksturnya dengan tangan saya. Mirip dengan T-shirt yang diberikan kepada saya, bordiran 
detailnya mirip dengan tatami berselaput. Menggunakan benang merah yang sedikit lebih 
berkilau dari pakaiannya, gambar yang terlihat seperti emboss, diambil dari giga Chouju-
jinbutsu , mungkin? Latar belakang portiere adalah gambar katak, belut, dan monyet yang 
sedang bermain-main, sedangkan tulisan Hanamaru Ramen dijahit di tengah menggunakan 
benang putih. 

Aku menyandarkan tubuhku yang kelelahan di sandaran kursi, mengalihkan pandanganku 
dari portiere, dan menatap Min-san yang sibuk bergerak kesana kemari di dapur. 

Orang itu seharusnya sudah tahu sejak lama juga. Nama asli Yoshiki-san. 

"Apa? Anda tidak akan mendapatkan apa pun untuk dimakan bahkan jika Anda terus 
menatap saya. Meskipun Anda tahu kami sedang dalam persiapan, untuk apa Anda di sini? 
Mengapa Anda tidak belajar dari Ayaka? Tinggal di rumah, mengerjakan pekerjaan rumah 
untuk liburan musim panas." 

"Y-Yah ...... Alice memanggilku." 

"Lalu mengapa kamu tidak bergegas dan bangun?" 

Namun, saya masih memiliki sesuatu untuk ditanyakan. 

Aku menundukkan kepalaku. Saya mengambil kesempatan dia mengalihkan pandangannya 
untuk bertanya: 

"Apakah ...... Hison-san mengatakan sesuatu?" 

"Apa maksudmu?" 

"Misalnya, hal-hal tentang Yondaime...... atau Renji-san?" 

"Tidak." 

Apakah begitu? Aku perlahan menghembuskan nafas. Itu benar. Bagaimana dia bisa 
mengatakan sesuatu? 

Meski begitu, Min-san mengulurkan tangannya dari belakang konter dan menunjuk ke 
pojok kanan bawah portiere. 

Saya melihat dua rubah--- Tidak, serigala, di tengah kerumunan kelinci dan katak, dan 
membiarkan salah satu dari mereka memakai kacamata dengan sangat detail. Saya merasa 
seolah-olah ada sesuatu yang melonjak di tubuh saya, dan segera melipat portiere. 

Jadi, ini jawaban orang itu? 
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Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menyatukan semuanya, dan terus memainkan 
peran orang itu saat ini. 

"...... Kamu tahu tentang itu sejak lama, kan?" 

Selama beberapa waktu, saya hanya bisa mendengar suara sup mendidih dan kipas 
pendingin berputar. Jadi, saya bahkan tidak berani mengangkat kepala. 

Aku takut melihat ekspresi apa yang dikenakan Min-san. 

"Saya tahu." 

Suara Min-san bercampur dengan udara lembap yang penuh wewangian. Aku mengepalkan 
tangan di lutut. Meskipun saya sendiri tahu bahwa itu adalah pertanyaan bodoh, saya 
masih harus bertanya. 

"Apakah kamu tidak berpikir untuk melakukan sesuatu?" 

"Apa artinya 'melakukan sesuatu'?" 

Suara Min-san yang sepertinya agak tidak senang terdengar langsung di telingaku. Setelah 
itu, poni saya tiba-tiba dicengkeram, dan saya ditarik ke arahnya. 

"Dengarkan baik-baik, aku membuka toko ramen." 

Tatapan marah Min-san tepat di depan mataku. Suaraku menyusut saat terjebak di suatu 
tempat di kedalaman tenggorokanku. 

"Saya tidak akan dan tidak bisa melakukan apa pun selain membiarkan orang lain makan. 
Bukankah itu diberikan?" 

Saya diserang dengan jentikan di dahi yang terlihat bahwa dia bersikap lunak pada saya, 
dan saya didorong keluar dari konter begitu saja. Itu benar, itu diberikan. Lagi pula, tidak 
ada cara lain sama sekali. Kita semua tidak berarti. Karena kita sudah tidak bisa menjaga 
diri sendiri, kita hanya bisa kesakitan sendiri, bertahan hidup sendiri, dan mati sendiri. 

Alasan utama mengapa aku masih merasa kata-kata Min-san dingin adalah karena aku 
sedikit bersentuhan dengannya, gairah Alice yang tak terduga. 

Karena kita masih hidup, kita harus membuat pilihan. 

Kata-kata itu seperti jeritan dari kesedihan tubuh Alice. Apa yang sebenarnya terjadi? 
Dalam tubuh kecil itu, berapa banyak lagi kegelapan yang tidak dapat saya pahami 
tersembunyi? 

Alice tidak mengatakan yang sebenarnya sebelumnya. Dia berkata bahwa cukup baginya 
untuk mengalami rasa sakit sekali. Apakah itu berarti bahwa saya saat ini tidak bisa 
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menjadi orang yang berbagi rasa sakitnya juga? Bahkan jika itu hanya lima persen, aku 
masih ingin membantu memikul rasa sakitnya--- Apakah pikiran ini hanyalah khayalanku 
sendiri? 

Itu seperti Min-san, yang hanya bisa membiarkan yang lain makan ramen dan es krim. 
Apakah yang disebut asisten detektif harus dengan patuh tetap berada di sisi detektif, 
menerima kata-kata yang diucapkannya karena ketidakmampuannya menahan rasa sakit? 

Jika itu benar, itu terlalu menyedihkan. 

Namun, ketika aku diam-diam berdiri, sesuatu melayang melewati sudut pandanganku. 
Saya menopang diri saya di kursi dan berkedip berulang kali. 

Bagian paling ujung konter. Itu digantung di salah satu botol sake yang tertata rapi. Aku 
mengambilnya dengan tangan gemetar. Tidak salah lagi. 

"Itu benar, dia datang kemarin." 

Aku mengangkat kepalaku untuk melihat Min-san, sementara dia tersenyum kecut sambil 
mengaduk souop. 

Melihat kacamata kacamata hitam. Aku berlari. 

"Si tolol menyebalkan itu baru ingat rasanya lima tahun lalu. Mengatakan kepadaku 
sesuatu seperti 'Ini benar-benar bukan selera Hanamaru', 'Kembalikan rasa yang tidak 
enak itu!' dan hal-hal bodoh lainnya. Dan dia bahkan berencana untuk makan ramen sambil 
memakai kacamatanya. Dia tidak mau mendengarkan tidak peduli berapa kali aku 
memarahinya, jadi aku memukulinya saja." 

Dan kebiasaan buruknya untuk melupakan hal-hal dengan mudah tidak berubah sama sekali, 
Min-san tertawa terbahak-bahak. 

Mengapa Anda tidak mengembalikan ini padanya ketika Anda bertemu dengannya lain kali? 

Aku menggulung kacamata hitam di telapak tanganku, menegaskan kembali sentuhannya. 

"...... Apakah dia......" 

"...... Apakah dia?" 

"Apakah dia menyebutkan hal lain? Seperti apa yang akan dia lakukan setelah ini?" 

"Aku memberitahumu bahwa dia ada di sini hanya untuk makan ramen. Saya memberinya 
semangkuk ramen yang dibuat khusus. Selain itu, apakah Anda membutuhkan yang lain? 

Aku menutup mulutku dan mengepalkan kacamata kacamata. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



 

"Terlalu lambat! Apa yang kamu lakukan di toko ramen? Anda seharusnya langsung naik ke 
atas ketika Anda tiba! 

Saat aku masuk ke kantor detektif, raungan marah Alice terdengar bersamaan dengan AC. 
Detektif mengenakan piyama berdiri di tempat tidurnya sambil mengerutkan kening. 

"Maaf...... aku sedang berbicara dengan Min-san tentang sesuatu." 

"Tidak banyak waktu tersisa sampai kereta berangkat. Bagaimana jika kita terlambat?" 

...... Kereta berangkat? 

"Jalur Shinkansen yang dilalui Hirasaka Renji. Berangkat dari Shinagawa jam empat sore." 

Aku melebarkan mataku. 

"Kenapa kamu tahu?" 

"Dia memesan tiket menggunakan ponselnya. Saya memahami semuanya. Untunglah 
barang yang kami minta tolong sudah sampai, yaitu barang yang dia lupakan. Mengapa 
Anda tidak menyerahkannya kepadanya?" 

Karena aku tidak bisa menangkap bungkusan yang dilempar Alice, itu mengenai wajahku. 

"Apa itu? Anda tampak lebih lamban dari biasanya. Energi Anda habis setelah semua upaya 
yang Anda lakukan, mungkin? Jika Anda ingin menyelidiki kamar kosong untuk panti 
jompo, saya dapat menerima permintaan tersebut dengan harga yang sangat murah." 

"T-Tidak juga, maksudku bukan itu." 

Aku menekan bungkusan itu erat-erat ke dadaku dan mendekati Alice dengan berlutut. 

"Yah ...... Waktu itu---" 

Di tengah kata-kataku, kata-kata itu membengkok, membentak, memanas dan meleleh, dan 
akhirnya mengalir balik ke paru-paruku. Bahkan saya sendiri, tidak tahu. Apa yang ingin 
saya katakan? Apa yang ingin saya tanyakan? Apa yang saya inginkan? Ditatap langsung 
oleh tatapan jernih Alice, masalah dan keraguan di dadaku terhimpit menjadi satu. 

Lagi pula, aku hanya tidak ingin hawa dingin, tiupan angin, dan hujan yang berhamburan 
menyambar suhu tubuh Alice, hanya ingin tetap berada di sisinya. 

Aku hanya tidak ingin melihat Alice bersedih, melihatnya menelan kenangan pahitnya 
sendirian. Namun, saya sangat tidak penting sehingga saya bahkan tidak dapat berbagi lima 
persen dari rasa sakitnya. 
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"Mungkin tidak meyakinkan jika aku mengatakan ini...... Tapi aku akan melakukan yang 
terbaik. Karena aku ingin tetap berada di sisi Alice. Sehingga Alice dapat merasakan bahwa 
aku juga dapat berada di sisinya." 

Alice menjadi linglung sejenak, mendorong bukit boneka binatang di belakangnya, mundur 
ke sisi paling dalam dari tempat tidurnya. 

"A-A-Ap......" Wajahnya perlahan memerah. "Ada apa denganmu, tiba-tiba...... apa yang kau 
bicarakan!? Anda sangat aneh baru-baru ini! Apa karena sifat NEET bawaanmu, otakmu 
rusak saat beban kerjamu terlalu banyak!?" 

"Eh...... Ah, tidak, maaf...... Yah......" 

"Bagaimana dengan saya? A-Bertanya padaku, apa yang kurasakan tentang asisten 
detektifku di sisiku yang selambat plankton. Anda sebenarnya bisa mengabaikan hal ini 
meskipun Anda sudah lama bersama saya, saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa! 
Untuk Anda, untuk Anda! Bahwa aku sangat---" 

"...... Jadi...... Erm...... Apa?" 

Karena saya takut dipukul, saya menutup kepala dengan tangan, dan saya masih merasa 
perlu untuk bertanya meskipun saya takut. Wajah Alice memerah, dan seperti biasa, kaleng 
Dr. Pepper yang kosong mulai beterbangan. 

"Bagaimanapun, cepatlah!" 

Dengan rambut panjangnya berkibar, detektif NEET itu menunjuk ke pintu masuk. 

"Bagaimana jika Anda tidak berhasil tiba tepat waktu? Tahukah Anda berapa banyak energi 
yang akan terbuang percuma saat itu? 

Saya memasukkan kacamata hitam dan barang yang diserahkan kepada saya ke dalam 
ransel saya bersama-sama dan terbang keluar dari kantor. 

 

Saya menemukan rambut yang disorot pirang di ruang tunggu jalur nomor 23 stasiun 
Shinagawa. Dia bersandar di dinding di belakang sebuah toko, dengan sedih memakan 
bento keretanya. Lonceng kereta mencapai stasiun dan suara penyiar terus terjalin, 
sementara suara kereta di rel berdering tanpa henti. 

"---Renji-san!" 

Aku berlari ke atas sepanjang tangga, melewati celah di antara penumpang yang menarik 
barang bawaan, dan berteriak keras. Setelah mengangkat kepalanya dan melirik ke arahku, 
Renji-san memfokuskan kembali perhatiannya pada bentonya. Kecepatan makannya 
tampaknya juga sedikit meningkat. 
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Saat aku berlari ke sampingnya, mengatur kecepatan pernapasanku dengan menopang 
kedua tanganku di atas lutut, Renji-san menjentikkan sumpitnya dan meratakan kotak 
bentonya, berjalan mendekat setelah membuangnya ke tempat sampah. 

"Saya berpikir bahwa Tokyo benar-benar gurun, karena tidak ada yang datang menemui 
saya." 

Senyum di wajahnya mirip dengan yang pertama kali aku melihatnya. Namun, ada memar 
merah dan hijau di kedua sisi wajahnya. Mungkin karena aku terus menatapnya, Renji-san 
menutupi wajahnya dengan tangannya setelah menyadarinya. 

"Ahh, tentang ini? Narumi, kamu mungkin melihat yang benar ya? Itu adalah tinju Sou. Kiri 
diberikan Min-san saya. Saya bahkan bukan seorang Kristen--- Hanya berpikir bahwa 
hadiah saya untuk datang ke Tokyo adalah ini membuat saya ingin menangis." 

Rasanya seperti aliran napas yang kasar tertahan di paru-paruku. 

"Orang itu, meskipun dia hanya orang yang dipukuli, pada akhirnya, bagaimana tinjunya? 
Saya meremehkan dia. Saya lupa berapa banyak kemenangan dan kekalahan yang kami 
miliki. Jika saya kalah lebih dari yang saya menangkan, saya merasa lebih ingin menangis." 

Saya bertanya dengan ragu-ragu: 

"Apa yang akan kamu lakukan setelah ini?" 

"Aku berpikir untuk bersembunyi di dekat Osaka. Rasanya lebih nyaman." 

Renji-san tersenyum dengan memperlihatkan giginya, dan langsung merengut karena rasa 
sakit di wajahnya. 

"Bukankah cha memukul bawahanku sampai setengah mati di Akasaka? Sebenarnya ada 
pengawas dari Yanagihara-kai di antara mereka, dan aku hanya bisa lari berkat kamu. 
Serius, kepribadian saya tidak cocok untuk membayar kembali hutang saya dengan 
mantap." 

"Bukankah...... akan lebih baik jika kamu tinggal di Tokyo saja? Jika kita semua membantu, 
hutangmu mungkin akan ...... " 

"Saya harus bertanggung jawab." 

Dia menunjukkan tatapan seolah-olah sedang mengoreksiku, dan karena dia tidak 
mengenakan kacamata hitam untuk memblokirnya, aku tidak bisa terus menanggapi. 

"Tidak ada perbedaan. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelum ini? Sudah cukup 
aku bisa bertemu Narumi. Meskipun panda sudah tidak ada lagi, kami masih melihat 
penguin dan beruang kutub. Dan juga, lagu-lagu band ini juga tidak buruk. Saya pasti akan 
membeli CD mereka jika sudah keluar. Saya tinggal di Tokyo selama dua bulan. 
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Dibandingkan dengan hidupku yang tidak berguna, aku sudah mendapatkan banyak. 
Meskipun saya benar-benar kehilangan kacamata hitam dan teman-teman saya, dan wanita 
yang pernah saya cintai. Jadi ketika kamu memikirkannya ...... " 

Aku benar-benar tidak tahan untuk terus mendengarkan. Karena itu, saya mengulurkan 
tangan saya ke ransel saya, mengeluarkan kacamata hitam. Setelah itu, mata Renji-san 
melebar. 

"...... Ah--- Ahhh--- Jadi di Hanamaru? Jadi aku meninggalkannya di sana? Rea---lly, terima 
kasih. Saya diselamatkan." 

Mata Renji-san tersembunyi di bawah kacamata hitam kacamata hitam lagi. 

"Tidak." 

Aku menggelengkan kepalaku dengan lemah. Saya hanya berpikir saya memiliki lebih 
banyak untuk membantu, tetapi itu mungkin hanya delusi saya sendiri. Setiap kita hanya 
bisa kesakitan sendiri, bertahan hidup sendiri, dan mati sendiri. Jika kita berhubungan satu 
sama lain karena kejadian tertentu, bagaimana kita bisa melakukan sesuatu untuk yang 
lain? Hanya kerangka diri kita yang tidak berguna lebih dari yang bisa kita tangani. 

Hal terakhir yang bisa dilakukan asisten detektif bodoh itu hanyalah menjadi pesuruh. 

Saya mengeluarkan paket kertas dan menyerahkannya kepada Renji-san. 

"Hadiah?" 

"Tidak, aku dengar kamu juga melupakan ini." 

Renji-san membuka bungkusan itu. Angin yang bertiup di peron stasiun tiba-tiba membuat 
kemasan kertas terbuka. Tepat pada saat itu, jari-jarinya menangkap isi di dalam paket, dan 
kemudian, bahan pakaian putih bersih melambai mengikuti angin. 

Itu adalah T-shirt. Dengan latar belakang putih, hanya kerah dan mansetnya yang berwarna 
hitam. Ada detail lapisan sulaman di bahu dan bagian perut sampingnya, yang akan 
menjadi lambang Hirasaka-gumi. Itu bukan hanya kembang api yang tersebar lagi, tapi 
kupu-kupu burung layang-layang yang membumbung tinggi di langit. 

Saya mengerti sekarang, jadi itu hal seperti itu. Alice meminta Yoshiki-san untuk 
melakukan ini, kurasa? 

"Aku bahkan lupa tentang ini." 

Senyum Renji-san hanya ada di mulutnya kali ini. 

"Ketika kami memutuskan lambang ini, Hison berkata bahwa dia ingin membantu 
menyulam ini. Hanya saja saya terlalu miskin saat itu, jadi hanya ada satu kaus ini." 
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Suara lembab meresap ke dalam T-shirt di sepanjang jari Renji-san. 

"Jadi aku hanya memintanya untuk menjahitnya sedikit demi sedikit saat aku pergi 
nongkrong di apartemen, tapi pada akhirnya, Hison......" 

Sambil berbicara ragu-ragu, wajah Renji-san tenggelam dalam bayangan. Aku mencoba 
memberinya senyuman dan menggelengkan kepala. 

"Sampai selesai, lima tahun telah berlalu." 

Renji-san menanggapi dengan senyum paksa juga. 

"Itu benar. Mungkin dia naksir aku---" 

Dia berhenti di tengah kata-katanya. Renji-san menutupi hidungnya dengan T-shirt. 

"...... Astaga. Jadi bukan Hison yang menyelesaikan bagian yang tersisa?" 

Aku menggelengkan kepalaku dengan bingung. 

"Itu penuh dengan bau obat bius. Jika kau melihat orang bodoh itu setelah ini, ingatlah 
untuk memberitahunya agar tidak terlalu gelisah di bangsal." 

"Ah......" 

Tenggorokanku terbakar oleh air mata. 

Aku merasa sangat tidak adil jika hanya Renji-san yang memakai kacamata hitam. 
Meskipun dia menangis, ketika dia memunggungi Shinkansen yang baru saja tiba dan 
meninggalkanku selangkah demi selangkah, itu seperti--- dia terlihat seperti hanya 
tersenyum. 

Angin yang mengganggu tetap ada. Bahkan setelah kereta berangkat, saya masih 
berpegangan pada pagar tebal di tepi rel, menunggu aliran air mata saya terbendung. Sinar 
matahari terpantul dari dinding bangunan, menghamburkan partikel cahaya warna-warni 
pada bulu mataku yang basah. Pemandangan yang muncul di pandangan saya terasa 
seperti semuanya akan terbakar di langit yang cerah, dan itu terjadi di sore hari dengan 
sinar matahari yang menyilaukan di bulan Agustus. 

 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Volume 4 Chapter 8 

Kata penutup 
Panda jantan terakhir di Jepang, Rin Rin, mati di kebun binatang Ueno sebulan dan 
beberapa hari sebelum episode ketiga serial ini dirilis---akhir April 2008. 

Karena dapat dikatakan bahwa saya menjalani kehidupan tanpa kesempatan untuk 
menggunakan televisi, saya tidak pernah menemukan bahwa hal seperti itu benar-benar 
terjadi selama hampir setahun. Itu mungkin karena saya tidak terlalu tertarik dengan 
panda hitam putih. Ketika saya pergi ke kebun binatang Ueno dua tahun lalu, saya mungkin 
berdiri di belakang anak-anak di atas kaca aula panda yang sedang melihat Rin Rin yang 
masih ada, tapi saya tidak ingat sama sekali sekarang. Dalam benakku, yang ada hanyalah 
tatapan bahagia seekor panda kecil yang menggoyang-goyangkan ekornya yang berbulu 
halus, berjalan kesana-kemari di bawah naungan. 

Bagaimanapun, ketika saya mengetahui tentang kesehatannya, itu secara kebetulan adalah 
saat saya menulis episode keempat, dan saya masih tidak dapat mengenali kebenaran ini. 
Meskipun saya mengatakan bahwa saya tidak tertarik, di alam bawah sadar saya, saya 
masih berpikir bahwa panda tidak dapat dibedakan dari Ueno. Selain itu, masih ada patung 
panda di stasiun Ueno, sedangkan nama 'Panda Pass' dan 'Panda Bridge' dan sejenisnya 
masih dipertahankan. 

Mereka adalah panduan bagi orang untuk mengingat kembali ingatan mereka suatu hari 
nanti, mungkin? Untuk menjaga tempat tertentu bagi orang tertentu, yang terpenting 
adalah memberinya nama, dan terus menghargainya. 

Isi dari keempat buku seri Kami-sama no Memo-chou adalah cerita yang mirip dengan ini. 
Menghargai tempat-tempat yang dinamai untuk orang tertentu, sampai orang itu kembali--
- itu adalah cerita seperti itu. Jika setiap orang dapat menggunakan kesempatan ini untuk 
melihat ke belakang secara mendetail, saya pikir tidak sulit untuk menyadari tema yang 
ada di bawah cerita. 

Setelah seri saya sebelumnya selesai, saya pernah berdiskusi dengan editor saya tentang 
pekerjaan saya selanjutnya. Karena sudah ada dua atau tiga ide baru, saya awalnya 
berencana untuk menulis seri baru, tetapi dia malah memberi tahu saya melalui telepon--- 

'Ingat untuk memikirkan konten Kamimemo 4 juga!' 

Karena saya orang Jepang klasik yang tidak bisa mengatakan tidak, saya sebenarnya 
menjawab seperti ini: "Kalau begitu saya akan mengirimkan beberapa proposal termasuk 
Kamimemo 4.", ketika saya sebenarnya tidak pernah berpikir untuk melanjutkan. 
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Saya berpikir dalam hati: 'Terserah, ayo kirim saja mereka proposal untuk seri baru, dan 
itu akan baik-baik saja selama ada yang lolos' 

Namun, hal-hal tidak berjalan seperti yang saya harapkan. Ketika saya duduk di depan 
meja saya, proposal baru yang awalnya saya yakini benar-benar hilang, dan tidak dapat 
diberikan bentuk. Ketika saya sadar, saya menyadari bahwa pikiran saya dipenuhi dengan 
Narumi, Alice, Yondaime dan 'Dia' ketika saya menatap dokumen kosong itu. 

Setelah itu, saya mengeluarkan novel pertama dan membuka halaman ke-215. 

Sampai sekarang, ingatan itu masih segar dalam diriku. Ketika saya sedang menulis baris-
baris Yondaime, saya memang memikirkan 'dia'---kisah 'dia' berpisah dengan Yondaime, 
dan tidak tahu apakah saya bisa menulis cerita yang harus dihadapi, kisah 'dia' bertemu 
kembali dengan Yondaime. 

Jadi, saya membuang proposal baru yang ada di pikiran saya, dan menyelesaikan struktur 
utama cerita ini. Saya berencana untuk menulis proposal untuk Kamimemo 4 nanti, tetapi 
malah dikirimkan ke editor saya paling awal. 

Pada akhirnya, seperti yang Anda lihat, tentu saja itu berlalu. 

Mungkin karena tempat bernama Yondaime dan 'dia' masih ada di hati editorku---dan di 
hatiku juga? Bagaimanapun, seri ini memiliki cerita seperti ini. 

Meskipun saya berbicara agak penuh kemenangan, sebenarnya, saya baru saja memikirkan 
pidato di atas, ocehan yang saya pikirkan setelah itu. Jika ada pembaca yang benar-benar 
membolak-balik buku sebelumnya karena kata-kata saya, saya sangat menyesal. Meskipun 
saya tidak benar-benar 'sengaja melontarkan omong kosong tentang tema utama cerita di 
kata penutup buku keempat', penyakit saya yang bertele-tele sepertinya belum sembuh, 
dan saya benar-benar melakukannya untuk dua halaman, berbicara sebagai meskipun itu 
benar ...... Jika ada yang melempar buku itu langsung ke dinding setelah membaca kata 
penutupnya, aku juga tidak bisa mengeluh. 

Meskipun aku, yang terus memainkan peran anak laki-laki yang menangis serigala, 
mungkin tidak dipercaya lagi setelah ini, bagian tentang 'dia' sebenarnya benar. Saya terus 
merencanakan untuk menulis ini dari sebelumnya, dan akhirnya saya menyelesaikan tugas 
saya, jadi saya benar-benar memiliki perasaan campur aduk tentang ini. 

Rasanya saya harus meminta maaf untuk banyak hal, jadi izinkan saya untuk 
mengungkapkan permintaan maaf saya yang paling tulus karena membuat semua orang 
menunggu selama setahun penuh. Adapun apa yang saya lakukan dalam periode waktu ini, 
orang-orang yang pernah membaca karya saya sebelumnya seharusnya tahu bahwa saya 
sama sekali mengabaikan kamimemo, dan pergi untuk menulis cerita lain. Sangat 
menyesal. 
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Omong-omong, mengenai toko barang bekas yang muncul beberapa kali dalam cerita ini, 
ada beberapa cerita yang akan dirilis bersamaan dengan novelnya sebagai CD drama. 

Ini adalah kata penutup terpanjang yang pernah saya tulis sepanjang hidup saya. Tidak 
dapat dihindari, saya telah membawa berbagai masalah kepada editor saya, Yuasa-sama, 
ketika saya sedang menulis draf cerita, dan menunda tenggat waktu karya pendek lainnya, 
jadi saya menyampaikan permintaan maaf saya yang terdalam di sini. Saya harus berterima 
kasih kepada Kishida Mel-sensei karena telah membuat ilustrasi yang indah untuk saya 
dalam bisnisnya. Selain itu, NoSeul-ki-sensei membantu saya sebagai penerjemah untuk 
versi Korea ketika saya mengumpulkan informasi, jadi izinkan saya menggunakan 
kesempatan ini untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya yang terdalam. 

Mei 2009 Sugii Hikaru 
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