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SETP Vol. 4 Bab 1 Bab 1 -- Bayangan Masa Lalu 

"Ini pasti tempatnya..." 

Aku, Fay Hanse Diestburg, diam-diam berbisik pada diriku sendiri dan berhenti berjalan. 

Di depan mataku, jejak binatang yang relatif lebar berlanjut ke dalam hutan...atau 
setidaknya memberi kesan seperti itu. Saya tidak sembrono untuk terus berjalan di jalan 
setapak hanya karena itu ada di sana. 

Saya datang ke "Hutan Malam" ini untuk membayar hutang saya kepada pedagang Dvorg 
Tsarrich, tetapi Feli, yang bergabung dengan saya dalam ekspedisi ini, secara eksplisit 
mengatakan kepada saya untuk tidak pergi sendiri. 

Aku benar-benar harus melakukan pengintaian hari ini. 

Jadi saya berkata pada diri sendiri sambil perlahan-lahan mengulurkan tangan ke arah 
hutan. 

Seperti yang saya lakukan, pemandangan dalam jarak 50 cm di depan berubah total. 

"Seni ilusi." 

Sama seperti riak yang terbentuk di permukaan air, pemandangan melambai dan bergetar 
di sekitar telapak tanganku. 

Seperti yang saya diberitahu, hutan benar-benar menggoyang pengunjungnya, mencoba 
membuat mereka tersesat. 

"Yah, bagaimana aku harus mengatakannya ..." 

Apa tujuan ilusi itu? 

Reaksiku agak samar, tapi menyentuh ilusi membuatku tahu jawabannya, jadi aku 
mengerutkan kening. 

"Ini adalah cara yang aneh untuk menggunakan ilusi, itu pasti." 

Ilusi ini tidak mencegah orang masuk. Namun, itu mencoba membuat mereka tersesat di 
dalam. 

Dengan kata lain, ada sesuatu yang penting di dalam hutan, tapi pencipta ilusi tidak 
berusaha menjauhkan orang darinya. Mereka menyembunyikannya sampai tingkat 
tertentu tetapi berharap orang-orang juga menemukannya. 



Saya bisa memahami maksud pencipta dan menyebutnya "aneh". 

"Ilusi yang menyusahkan lebih baik hilang, jika memungkinkan." 

Saya diberitahu bahwa "Hutan Malam Hari" ini sudah ada sejak lama. Jadi, kemungkinan 
bahwa ilusi harus dilemparkan terus menerus sangat tipis. 

Hanya ada satu kesimpulan yang mungkin: alat ajaib sedang bekerja di sini. 

Jadi saya berpikir dan mulai berjalan lagi. 

Namun, saya tidak melanjutkan lurus ke depan, tetapi ke samping. Berjalan di sepanjang 
tepi hutan. 

Untuk menjaga ilusi skala ini tetap aktif tanpa campur tangan manusia, biasanya, ada item 
yang dipasang di empat sudut area yang terkena ilusi, berfungsi sebagai intinya. Selama 
pencipta bukan salah satu dari keajaiban yang lahir sekali setiap abad atau lebih. 

Saya mulai berjalan, mencari inti-inti itu. 

Namun, ada sesuatu yang masih menggangguku. 

Saya bukan spesialis ilusi dengan cara apa pun, tetapi bahkan saya tahu sebanyak itu. Dan 
ilusi ini pasti telah mengganggu banyak orang selama bertahun-tahun. Namun, hutan ini 
masih ada, tidak terganggu. 

Mungkinkah itu kebetulan? 

Atau apakah ada alasan yang tepat? 

"...ini mungkin tidak berjalan dengan mudah." 

Apakah tidak ada yang pernah menemukan intinya? 

Atau apakah intinya tidak ada sejak awal? 

...atau mungkin mereka tidak bisa dihancurkan. 

Saya terus berjalan di sekitar hutan yang sunyi, sambil menganalisis kemungkinan dan 
bagaimana menghadapinya di kepala saya. 

Saya tidak dapat mendeteksi keberadaan makhluk apa pun, saya juga tidak mendengar satu 
daun pun gemerisik. Terkesan oleh detail ilusi, saya berjalan beberapa menit lagi. 
Kemudian, sebuah struktur batu sederhana memasuki bidang pandangan saya. 

"Hm?" 



Sebuah lempengan batu dipasang di tengah lahan terbuka kecil, seolah-olah telah 
ditinggalkan atau dibuang. 

"Aku mungkin juga melihatnya." 

Jika Feli atau Ratifah dekat, alat sihir kecil berbentuk lonceng yang kami bawa untuk saling 
memberi tahu posisi kami, akan berdering tanpa henti. 

Aku bisa bertindak sesukaku sampai mereka menemukanku. 

Jadi saya berkata pada diri sendiri ketika saya mendekati lempengan batu. 

Itu mungkin sudah cukup tua, karena lumut tumbuh di beberapa tempat. Namun, itu tidak 
terlihat lapuk selama bertahun-tahun: Saya tidak bisa melihat retakan sedikit pun di 
permukaannya. 

Saya segera mengerti bahwa itu telah dibuat dengan cara khusus. 

"Tulisannya...tidak bagus, aku tidak bisa membaca ini." 

Lempengan batu itu tertulis dengan huruf-huruf samar, tetapi, pada awalnya, itu tampak 
seperti coretan bagiku. 

Bentuknya sederhana dan kotak-kotak, tetapi setiap karakter terukir dengan jelas. 

"Lempengan batu ini mungkin salah satu inti yang menciptakan ilusi. Aku bisa 
menghancurkannya, tapi..." 

Saya pikir saya harus menunggu Feli dan yang lainnya, atau mencari karakter yang bisa 
saya baca, dan berubah pikiran. 

Saya melihat lebih dekat pada lempengan itu dan melihat bahwa untaian karakter yang 
sama terukir di keempat sisinya, tetapi bagian tertentu menonjol terutama. Saya mengenali 
tulisan itu. 

"Ini... sebuah nama?" 

Saya menggosok lumut dengan tangan saya, memperlihatkan karakter di bawahnya. 

"Bunyinya...Rudol...f?" 

Entah kenapa, aku merasakan hawa dingin menyelimuti seluruh tubuhku. 

Saya bisa membaca karakter itu, untuk alasan apa pun. Itu sendiri tidak masalah. 

Masalahnya adalah...mengapa nama "Rudolf" terdengar seperti sesuatu yang harus saya 
ketahui...? 



"............" 

Tenggorokanku tiba-tiba terasa kering. 

. 

--- Kegagalan adalah ibu dari kesuksesan... Anda pernah mendengar kata-kata sebelumnya, 
bukan? 

. 

....!!! 

Aku menelan napasku. 

Saya tahu bahwa saya tidak akan melihat pemilik suara itu di mana pun, namun mau tidak 
mau saya berbalik. 

... tidak ada seorang pun di belakangku, tentu saja. 

"Tidak, itu tidak mungkin." 

Saya melihat lagi ke lempengan batu dan menyatakan penolakan tegas. 

"Tidak mungkin. Bagaimana mungkin bisa..." 

Saya terus berbicara, untuk meyakinkan diri saya sendiri, tetapi kepercayaan diri saya 
dengan cepat menghilang. 

"...ini kebetulan. Hanya kebetulan yang tidak disengaja." 

Namun, setelah melihat nama Rudolf, saya mulai merasa bahwa saya tahu tempat ini, saya 
sudah tahu "Hutan Malam Hari". 

Fay Hanse Diestburg, bagaimanapun, belum pernah ke sini sebelumnya. Tanpa keraguan. 

"... itu kebetulan." 

Aku mendorong poni depanku, menggaruk rambutku. Perasaan yang terdalam di hatiku 
tercurah. 

Aku sebenarnya tidak tahu tempat ini. 

Tapi aku tahu orang yang mencoba membangun hutan ini...atau lebih tepatnya, lempengan 
batu ini. Itu tersembunyi di balik besarnya ingatan mentor saya dan yang lainnya, tetapi 
saya mengingatnya. 

Jantungku berdebar. 



Bersamaan dengan detak jantung yang intens, aku merasakan semacam panas 
menyelimutiku. 

. 

--- Saya ingin mengukirnya, di sini dan sekarang!!! Aku tidak ingin itu dilupakan!!! Fakta 
bahwa kita hidup bersama di neraka terkutuk ini!!! Biar dikenang selamanya!!! 

. 

Itu adalah teriakan putus asa, disertai dengan meludahkan darah. 

Kata-kata seorang pria yang tidak bisa mencapai bentuk kebahagiaan yang paling 
sederhana. 

Adegan itu, kata-kata itu, dipatahkan oleh isak tangis dan ratapan, terukir jauh di dalam 
ingatanku. 

Jari-jariku gemetar. 

Tubuh saya terasa panas terbakar dari intinya, seolah-olah saya telah disiram air mendidih. 
Suara statis yang tajam menerobos pikiranku dan menghapusnya. 

Suara statis yang beriak mengambil alih tubuhku --- lalu menarik napasku. 

~ 

-- Ini tidak bisa dilupakan. Apa pun yang terjadi. Begitu banyak yang putus asa, tidak 
mampu mencapai kematian sebagai manusia... sejarah neraka ini tidak boleh terulang!! Jadi 
saya ingin meninggalkannya...Saya meninggalkan warisan kemalangan saya untuk masa 
depan. Saya meninggalkannya agar kesalahan ini tidak pernah terulang. Mungkin itu hanya 
memalukan bagimu...tetapi jika kita meninggalkan sejarah ini, suatu hari, dunia yang kita 
harapkan akan datang...! Zaman ketika orang tidak dipaksa untuk mengambil pedang untuk 
bertahan hidup!! 

Begitu banyak yang terluka. 

Begitu banyak yang menangis dalam kesedihan. 

Begitu banyak yang menderita. 

Pasti ada alasannya. 

Itu harus terjadi. 

Itu adalah sejarah yang diperlukan untuk masa depan. 

Untuk melahirkan masa depan yang cerah dan positif. 



Kedamaian yang sangat kita dambakan akan datang. 

Sebuah dunia di mana setiap hari adalah hari yang hidup dengan ketakutan akan kematian. 
Mengerikan, bukan? Jadi kita harus mengubahnya. 

Para dewa akan menyelamatkan kita? 

...kita tidak punya waktu untuk membuang omong kosong seperti itu. Kami berjuang mati-
matian setiap hari untuk bertahan hidup di dunia yang penuh dengan penyesalan ini. 
Terkadang kita mungkin percaya kebohongan yang manis, tetapi kita tidak memiliki 
kemewahan untuk berdoa. 

Kami hanya bisa mempercayai apa yang kami lihat dengan mata kepala sendiri... itulah 
yang kami putuskan. Tidak peduli seberapa kecil itu mungkin ... 

Jadi, hei --- ingin bertaruh pada orang-orang bodoh idealis terbesar abad ini? 

~ 

Banjir kenangan, mengalir dan menghilang dalam sekejap. 

Tapi saat itu sudah lebih dari cukup bagiku. 

"Aah... yah. Aku tahu...Aku tahu pria yang ingin meninggalkan ini..." 

"Reruntuhan Kuno" 

Kata-kata itu terlintas di benakku dan sepotong teka-teki sangat cocok. Sepotong yang 
seharusnya tidak ditempatkan. 

Aku hanya tidak bisa menerimanya. 

Jika saya melakukannya, saya juga akan menerima kenyataan bahwa dunia ini adalah ... 
dunia ini adalah dunia itu ... 

Aku hanya tidak bisa memaksa diri untuk menerimanya. 

Bahkan jika aku mengenal orang yang bernama Rudolf. 

Tidak peduli seberapa banyak aku mencoba berpura-pura, kecurigaan yang muncul di 
pikiranku tidak akan hilang. 

"...pertama adalah "Kekejian", sekarang ini...kau tidak boleh serius..." 

Keringat yang lengket dan memuakkan mulai menetes di punggungku. 



Vol. 4 - Ch 2 
SETP Vol. 4 Bab 2 Bab 2 -- Pangeran Sampah dan "Pemindaian Hati" 

Dua konsep yang sangat terkait memenuhi pikiran saya. 

Lempengan batu yang diukir dengan nama "Rudolf", dan monster yang disebut "Kekejian". 

"Tidak mungkin... dunia itu..." 

Saya hampir tidak bisa mengucapkan kata-kata, tetapi tenggorokan saya menolak untuk 
menyelesaikan kalimat. 

Itu hanya kemungkinan. 

Bahkan jika itu hanyalah kemungkinan sampai sekarang, instingku memberitahuku bahwa 
jika aku mengucapkan kata-kata itu, aku tidak bisa kembali lagi. 

Jadi saya menolak. 

Saya menolak untuk menerima kemungkinan bahwa dunia tempat Fay Hanse Diestburg 
lahir adalah masa depan --- --- . 

"...tidak, itu tidak bagus." 

Aku menghela napas dalam-dalam, lalu menatap ke langit, mencoba menahan diri agar 
tidak tenggelam dalam lautan kenangan yang membanjiri. 

Alam adalah pemandangan terbaik untuk menyegarkan pikiran... pikirku, lalu dengan 
paksa mengubah ekspresiku menjadi senyuman. 

"Lagi pula, itu belum diatur dalam batu." 

Tidak ada bukti yang tak terbantahkan bahwa teori yang terbentuk di alam bawah sadar 
saya adalah benar. 

Pertama-tama, Rudolf yang kukenal bukanlah pengguna ilusi. Kemampuannya 
terspesialisasi dalam meninggalkan sesuatu untuk masa depan. 

Satu-satunya orang yang saya kenal yang bisa menciptakan ilusi skala ini adalah satu, 
hanya rambut gimbal itu --- 

Jalan pikiran saya tiba-tiba berhenti. 

Kebisingan statis memicu kegelisahan saya. 

Bukankah itu hanya alasan untuk ilusi skala ini dibuat dengan bantuan orang lain? 



Setelah mencapai ide ini, saya tidak berbalik ke arah langit atau lempengan batu --- tetapi 
ke arah hutan yang terbungkus ilusi. Aku merentangkan tanganku lagi. 

Ilusi itu jelas bukan perbuatan Rudolf. Siapa yang bisa menciptakan sesuatu yang begitu 
besar cakupannya? Sebuah ilusi yang begitu sempurna sehingga saya tidak dapat 
menemukan celah atau celah terkecil? 

Saya bisa memikirkan satu orang seperti itu. 

Tanganku menembus membran ilusi yang mengelilingi hutan dan pemandangan yang 
terpelintir. Jantungku berdetak lebih cepat, lebih keras. 

"Benar... aku seharusnya tahu. Ilusi level ini tidak bisa dibuat oleh sembarang orang..." 

Segera setelah saya mulai mempertimbangkannya, gelombang nostalgia menghantam saya, 
lagi. 

Jenis ilusi yang sangat khusus dan berduri. 

Tidak ada kesalahan. Bagaimana saya bisa gagal mengenalinya? 

Dulu- 

"Jadi kamu juga terlibat." 

Pria rambut gimbal --- Traum. 

Pengguna ilusi terbaik yang saya kenal. 

Ketika saya mengulangi namanya di hati saya, saya diserang oleh kesepian yang tak 
terlukiskan. 

Itu lahir dari kesedihan menyadari bahwa mereka melakukan ini sendiri secara rahasia dan 
sedikit kemarahan tak berdaya karena dikecualikan. 

Terperangkap dalam campuran perasaan yang hampir tidak bisa saya ungkapkan dengan 
kata-kata, langkah saya yang sebelumnya cepat berhenti sepenuhnya. 

Saya datang ke "Hutan Malam Hari" untuk mencari petunjuk tentang "Kekejian", jadi saya 
tidak ada hubungannya di sini lagi. 

Dua pria yang saya ingat membenci keberadaan "Kekejian" seperti saya. Tidak mungkin 
mereka membuat kesalahan dalam hal yang berhubungan dengan makhluk-makhluk itu. 

Dalam hati saya, saya terus menolak untuk menerima bahwa dunia ini adalah masa depan 
"---------", tetapi tidak hanya saya menyatakan keberadaan mereka juga bohong, saya 
bahkan mencoba untuk meninggalkan tempat ini, berpikir bahwa tidak perlu. untuk 



menyelidiki sesuatu yang mereka buat. Saya harus mengakui bahwa saya bertindak dengan 
cara yang sangat mementingkan diri sendiri. 

"Aku tidak punya alasan lagi untuk terburu-buru sekarang. Mari kita... tunggu dengan 
tenang." 

Begitu aku membisikkan itu... 

Siluet yang familier muncul di garis pandangku. Tiga dari mereka, lebih tepatnya. 

"... hm?" 

Seorang gadis muda berjalan di depan mereka. Nama gadis berpenampilan energik itu 
keluar dari bibirku. 

"... apakah itu Elena?" 

Gadis muda yang saya temui di kafetaria penginapan mengatakan bahwa dia memiliki 
sesuatu untuk dilakukan di reruntuhan kuno. 

Seorang pria yang memakai kacamata hitam juga ada di sana, tampaknya menunggu 
mereka: kelompok Elena mendekatinya dan mereka mulai berbicara. 

"---------" 

"---------" 

Saya cukup jauh dari posisi mereka, jadi saya tidak punya cara untuk mendengarkan 
percakapan mereka, saya juga tidak cenderung terlibat dalam sesuatu yang tidak sopan 
seperti menguping. 

Meskipun demikian, bagaimanapun, saya terus melihat mereka. Penyebabnya adalah pria 
yang berbicara dengan kelompok Elena. 

Rambut pendek berwarna krem. Kacamata hitam. Bekas luka jelas terlihat di mata 
kanannya. Itu adalah karakteristik utamanya, tetapi ada sesuatu --- sesuatu yang memberi 
tahu saya bahwa saya mengenalnya. 

Jika kita pernah bertemu sebelumnya... 

Mana mungkin? 

Jadi saya mulai mencari ingatan saya untuk mencari petunjuk. Karena tidak dapat 
menggunakan pendengaran saya, saya berkonsentrasi pada penglihatan saya untuk 
membaca bibir mereka. 

Kalau begitu, apa urusanmu di sini? 



Itu garis saya. Kami datang ke sini karena kalian memanggil kami, ingat? Anda mengajukan 
pertanyaan itu kepada orang yang salah. 

Saya cukup yakin saya sudah memberi tahu Anda bahwa saya bukan milik kekaisaran. Saya 
tidak memiliki wewenang untuk memanggil Anda ke mana pun. 

... kamu muncul di sini pada waktu yang dihitung dengan sempurna ini, hanya untuk 
mengatakan hal-hal seperti itu?』 

Tampaknya semua peringatan saya sia-sia, Putri Calsas.』 

...jika kamu memanggilku seperti itu, tidak mungkin aku bisa mempercayai kata-katamu. 
Dan Anda harus tahu itu lebih dari siapa pun. 

"Itu tidak benar. Saya memperingatkan Anda karena saya tahu itu. Yang kamu cari tidak 
ada disini. Jika Anda mengerti, kembalilah ke negara Anda. 

Putri Calsas...? 

Kata asing itu membuatku mengernyitkan dahi. 

Atau mungkin Anda akan memberi tahu saya bahwa hal yang Anda cari telah berubah dari 
ideal menjadi sesuatu yang kotor, hanya dalam beberapa hari? Biarkan saya meletakannya 
dengan cara yang lain. Apakah Anda merasa nostalgia untuk saudara perempuan Anda? 

Pada saat yang sama, saya dapat dengan jelas mendengar suara sesuatu yang patah dengan 
tajam. 

Putri, bisakah kamu menyingkir?』 

Penjaga yang berdiri di belakang Elena, pria yang dia panggil Raem, telah melangkah maju. 
Pidatonya biasa saja, tetapi nadanya menyembunyikan kemarahan yang meningkat. 

Aku tidak akan membiarkan dia lolos dengan kata-kata seperti itu. 

...Raem, bersabarlah. 

Maaf putri, tapi ini bukan masalah kesabaran. Aku hanya tidak bisa membiarkan itu. Jika 
saya tetap diam di sini sementara seseorang yang mencoba menyelamatkan negara kita 
dihina, saya sudah berakhir sebagai manusia. 

...Aku tahu, aku tahu itu dengan baik, Raem. Jadi tolong, bersabarlah, sekali ini saja. 

Berkat permohonan Elena, Raem dengan enggan menarik permusuhan terbukanya dan 
tangannya siap untuk menghunus pedangnya. 



Tujuan Anda adalah untuk meneliti reruntuhan. Anda mencoba membuat kami kembali ke 
negara kami karena itu menguntungkan kami. Anda ingin kami kembali sehingga kami 
dapat mengalihkan perhatian dari apa yang terjadi di sini, saya bayangkan. Anda tidak 
harus punya banyak waktu lagi. Bagaimanapun juga, orang-orang kekaisaran tidak sabaran 
... atau ada alasan mengapa Anda ingin meninggalkan "Hutan Malam Hari" sesegera 
mungkin, mungkin? 

Elena memiringkan kepalanya ke samping, mengundang pria berkacamata hitam untuk 
membantah kata-katanya, jika dia bisa. Namun, tidak ada reaksi. 

Dia melanjutkan. 

Saya pikir deduksi saya cukup tepat. Bagaimana menurut Anda, Tuan Pemindaian Jantung -
-- Cohen Socaccio?』 

Dia meminta pendapatnya langsung. 

Cukup mudah untuk mengetahui mengapa Anda menyuruh kami pergi. Tapi ... tidak, itu 
sebabnya saya tidak mengerti. Anda seharusnya sudah tahu bahwa saya bisa mengetahui 
niat Anda. 

...orang-orang tajam sepertimu semuanya sama...』 

Pria bernama Cohen Socaccio memejamkan matanya sejenak. 

"Ketidaktahuan adalah dosa, tetapi berbahagialah orang yang bodoh".』 

"Apa itu?" 

Bahwa beberapa hal lebih baik tidak diketahui. Biarkan saya memperingatkan Anda sekali 
lagi tetapi sebagai seorang arkeolog. Dalam kasus tertentu, darah bangsawan menjadi 
kunci untuk menguraikan sejarah. Jadi aku tidak bisa membuatmu mati...Putri Calsas. Itu 
bukan tempat bagimu untuk pergi. 

"Maksudnya apa?" 

Mengetahui posisi Anda saat ini, saya dapat dengan mudah mengetahui apa yang Anda 
rasakan. Berapa tahun telah berlalu sejak tragedi yang menimpa negara kecil dan 
menyedihkan yang berani melawan kekaisaran? "Tragedi Calsas"?』 

Tiga suara terpisah dari kertakan gigi. 

Meski menghadapi permusuhan seperti itu, Cohen terus berbicara. 

Pembantaian tragis yang meluas bahkan ke warga sipil yang tidak melakukan perlawanan. 
Anda berpegang teguh pada sepotong harapan, saya bayangkan. Itu baik-baik saja, selama 
benar-benar ada harapan. Tapi jika sinar cahaya terakhir itu berubah menjadi fatamorgana, 



dan Anda mengetahui bahwa warga yang dibunuh secara brutal dikorbankan untuk 
binatang buas tanpa hati nurani, sejujurnya saya ragu Anda akan mampu menahannya, 
terutama di zaman Anda saat ini. keadaan melemah. 

Binatang ... tanpa hati nurani. 

Pengorbanan. 

Saat aku mendengar kata-kata itu, emosi mengerikan mulai mengalir jauh di dalam 
perutku. Saya mulai membaca bibir percakapan mereka karena penasaran... tetapi 
sekarang semuanya berbeda. 

Pikiranku mulai berpacu, lebih cepat dari sebelumnya, menuntunku pada jawabannya. 

Orang-orang yang saya lihat menghilang dari pemandangan di depan mata saya. 

Cohen Socaccio menyebut dirinya sebagai seorang arkeolog. Pasti ada banyak hal yang dia 
tahu. 

Pertarungan dengan kekaisaran belum akan dimulai. Jadi akan sangat buruk untuk 
menyebabkan insiden sekarang. Saya harus menghindari membuat keributan. 

Saya harus...mengambil informasi darinya. Tentu saja. 

Jadi saya mengulangi pada diri saya sendiri ketika saya berdiri. 

Menanggapi kata-kata yang terukir di jiwaku, aku merasakan gelombang kebencian di 
sekujur tubuhku. Aku dengan putus asa mendorongnya kembali. Saya belum bisa 
menunjukkannya. 

Saya mendekati target saya, langkah saya dipercepat oleh perasaan gelisah saya. Seperti 
yang saya lakukan, percakapan mereka mulai secara bertahap mencapai telinga saya. 

"... Shizuki?" 

Itu suara Elena. Dia memanggil nama palsuku. 

Nada suaranya penuh dengan pertanyaan. Dia pasti bertanya-tanya mengapa aku ada di 
sana. 

Pria itu mengikuti dengan pertanyaannya sendiri. 

"Kamu siapa...?" 

Semua mata tertuju padaku. 

Kelompok Elena dan pria berkacamata pasti memiliki hubungan yang sama. 



Mereka pasti punya hal penting untuk dibicarakan. 

Pertukaran mereka sebelumnya adalah bukti yang cukup. Namun demikian, saya 
memprioritaskan keadaan saya sendiri. Saya menyela mereka tanpa menahan diri. 

"Hei, Elena. Biarkan saya memiliki orang ini sebentar. " 

Aku menunjuk ke Cohen dengan daguku. 

"Eh?" 

Reaksinya adalah ketidakpercayaan yang tak berdaya, tentu saja. Dia tidak tahu apa yang 
sedang terjadi. 

"Saya harus bertanya kepada orang ini tentang 'Kekejian' yang menjijikkan itu. Jadi---maaf 
saya menerobos masuk, tapi izinkan saya berbicara dengannya terlebih dahulu." 



Vol. 4 - Ch 3 
SETP Vol. 4 Bab 3 

Bab 3 -- Harga Sebuah Bacaan 

"...manajemen informasi kekaisaran menjadi sangat ceroboh, bukan." 

Cohen menghela nafas dan melihat ke bawah ke tanah, di mana bayanganku menggambar 
siluet samar. 

"Jika telinga saya tidak mengecewakan saya ... Anda mengatakan" Kekejian ". Apakah itu 
benar?" 

Cohen mengangkat wajahnya lagi. Tatapannya, diwarnai dengan semacam tekanan, 
menusukku. 

"Memang benar bahwa saya tahu binatang tertentu yang bahkan tidak mampu berbicara. 
Tetapi bahkan jika itu adalah "Kekejian" yang Anda bicarakan ... kewajiban apa yang harus 
saya jawab untuk pertanyaan Anda? 

"Kamu tidak memiliki kewajiban untuk ... tapi." 

Aku berhenti dengan sengaja, lalu melanjutkan. 

"Kamu punya banyak alasan." 

Cohen menyebut dirinya sebagai "arkeolog" selama percakapannya dengan Elena. 

Alasan mengapa dia ada di sini di "Hutan Malam Hari" kemungkinan terkait dengan 
reruntuhan kuno, sama seperti Elena. Reruntuhan yang berisi masa lalu yang diukir oleh 
Rudolf. Cohen mungkin ada di sini karena dia tidak bisa menguraikannya. 

"Aku bisa menguraikan apa yang ada di dalam reruntuhan di sini." 

Saya hampir tidak pernah belajar dalam hidup saya. Tidak mungkin bagi saya untuk 
menemukan pola dalam karakter-karakter itu dan membacanya. Tapi jika reruntuhan ini 
ditinggalkan oleh Rudolf, aku seharusnya bisa mengetahui apa yang ingin dia tinggalkan di 
sini, karena aku hidup di era yang sama dengannya. Saya benar-benar yakin akan hal itu. 

"...kau tidak mungkin berpikir bahwa omong kosong itu adalah alasan kenapa aku 
menjawab pertanyaanmu?" 

"Sayangnya, saya tidak punya cara untuk membuktikannya sekarang." 

Saya pikir Cohen mungkin mengerti jika saya mengatakannya seperti itu. 



Itu bukan karena saya punya rencana atau berbicara dari pengalaman. Aku hanya merasa 
dia mungkin. 

Aku punya perasaan bahwa dia bisa mengerti segalanya. 

"...sepertinya kamu tidak berbohong." 

"Oh?" 

Mata Cohen menyipit padaku. Ketika dia melakukannya, aku merasakan sensasi yang 
sangat mirip dengan ketika putri ketiga Rinchelle --- Lychaine May Rinchelle melihat ke 
dalam pikiranku. 

Dia melihat atau mungkin membaca, di dalam diriku. 

Saya sampai pada kesimpulan ini dan tanpa sadar menyuarakan keterkejutan dan 
kekaguman saya. 

Jika dia benar-benar bisa membaca di dalam diriku, ini akan menjelaskan banyak hal. 

Jika dia bisa mengekstrak sesuatu dariku, dia pasti sangat tertarik dengan bayanganku. Itu 
adalah perasaan yang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata, tetapi saya menemukan 
matanya berkeliaran ke bayangan saya lebih dari sekali. Sebuah perilaku yang sangat 
masuk akal. 

"Tapi itu saja. Anda tidak berbohong. Saya tidak punya waktu untuk bermain permainan 
kata dengan Anda. Keluar dari pandanganku kan--- " 

"...mengapa...?" 

Sebelum Cohen bisa selesai memuntahkan penolakannya, kata-katanya terputus oleh suara 
lemah Elena. Kedengarannya seperti tenggorokannya yang kering hampir tidak bisa 
membiarkannya berbicara. 

"Kenapa...kau tahu tentang itu...?" 

"...itu?" 

"Monster-monster itu, apa lagi...kenapa, kenapa...kenal mereka?" 

Elena perlahan berjalan ke arahku, cahaya di matanya redup dan lebih lemah dari 
sebelumnya. Selama pertemuan pertama kami, saya memiliki kesan kepolosan yang cerah. 
Namun, Elena tidak terlihat di mana pun sekarang. 

Dia telah berubah sepenuhnya dan sepenuhnya. 

"JAWAB AKU SEKARANG!!!!" 



Teriakan tiba-tiba menyerang gendang telingaku. 

Mata merahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Saya merasakan jarum yang tak 
terhitung jumlahnya menusuk kulit saya. 

"Kenapa aku mengenal mereka..." 

Aku bisa membicarakannya sampai matahari terbenam. Saya tidak bisa membantu tetapi 
merasa aneh. 

Mengapa saya begitu terpaku pada "Kekejian" di tempat pertama? 

Karena aku tahu betapa berbahayanya mereka? Karena itu terpatri dalam jiwaku? 

Ya, itu pasti salah satu alasannya. 

Karena aku harus membalas dendam pada monster-monster itu? 

Ya, itu adalah alasan lain. 

Aku punya terlalu banyak alasan untuk dihitung. 

Saya melihat ke arah Cohen dan mendapat kesan bahwa dia tertarik untuk mendengar apa 
yang saya katakan. Dia mungkin ingin menggunakannya untuk memverifikasi kebenaran 
kata-kata yang saya katakan sebelumnya. 

Saat saya menggali lebih dalam ke dalam pikiran saya, Elena "mengapa Anda tahu?" 
berubah menjadi "mengapa kamu begitu terobsesi?" 

"Ya, benar, kamu benar ... Aku telah mendengarkan percakapanmu, jadi tidak adil jika aku 
tidak mengatakan apa-apa, kan." 

Aku melihat ke langit. Matahari, yang bersinar terang hingga beberapa saat sebelumnya, 
mulai tertutup awan. 

Awan hitam tebal memproyeksikan bayangan mereka di tanah. 

"Itu mungkin..." 

Saya tidak punya alasan untuk menyembunyikannya. 

Jadi saya menarik ujung mulut saya. 

Gestur yang selalu kulakukan saat aku memaksakan diri untuk tersenyum. Bahkan tanpa 
cermin, saya yakin bahwa saya menunjukkan senyum mengerikan pada saat itu. 

"Ini alasannya." 



Sebuah tawa yang mencela diri sendiri. 

Elena tidak tahu---bahwa aku hanya tersenyum saat mengayunkan pedangku. 

"Saya mengenal mereka karena saya harus membunuh mereka. Saya terus mencari mereka 
karena saya tidak bisa membiarkan mereka ada." 

Pada akhirnya, saya hanya ingin tersenyum sambil berlalu. 

Jika saya bisa menegakkan apa yang saya yakini sampai akhir, itu sudah cukup. 

Janji yang saya buat lebih penting bagi saya daripada apa pun. 

"Aku berjanji akan membunuh mereka semua. Dan aku tidak bisa mengingkari janji itu." 

Selama saya bernafas, tidak peduli dalam situasi apa saya, saya tidak akan membiarkan 
"Kekejian" itu ada. Aku tidak bisa berpura-pura tidak tahu atau peduli. 

"............" 

Aku mendengar suara napas menelan. 

Apakah dia puas dengan jawaban saya? 

Jika dia setidaknya mengerti bahwa saya tidak berada di pihak "Kekejian", itu layak untuk 
dibicarakan. 

Aku berpaling dari Elena yang tercengang. Kemarahan mendidih yang melingkupinya telah 
hilang. 

"Cukup dalam." 

Aku mendengar suara Cohen. Ada sedikit penolakan dalam dirinya sekarang, digantikan 
oleh rasa ingin tahu. 

"Itu benar-benar kegelapan yang dalam. Kamu seperti rawa tanpa dasar. " 

Saya menemukan metaforanya cukup aneh. Ekspresi Cohen sedikit berubah, seolah-olah 
dia bisa mengintip perasaan itu juga. 

"Semakin  saya membaca , semakin dalam kegelapan. Dengan apa saya bisa 
membandingkannya, jika bukan dengan rawa tanpa dasar?" 

Rasanya dia membaca pikiranku. Tidak, tidak seperti. Dia pasti benar-benar membacanya. 
Jika demikian --- biarkan dia membaca sebanyak yang dia mau. Dia bebas melihat ke dalam 
diriku, pikiranku, hatiku, sesukanya. 



Dengan cara itu dia akan memahami hubungan saya dengan "Kekejian", sampai tingkat 
yang memuakkan. 

Begitu dia mulai membaca dalam diriku, dia tidak bisa menolak kata-kataku sebagai tidak 
benar lagi. 

Itu adalah kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, untuk mendapatkan kepercayaan 
dari seseorang yang kemungkinan besar memiliki jawaban yang saya cari. Itu sama sekali 
bukan prospek yang buruk. 

"Sayangnya, saya tidak menganggap diri saya sebagai rawa tanpa dasar sama sekali. Saya 
tidak yakin mengapa, meskipun. " 

Saya memikirkan masa lalu dengan penuh kasih. 

Bahagia, sakit, sedih, bahagia. 

Saya merindukan masa lalu, dipenuhi dengan semua emosi saya, menyadari bahwa itu 
tidak akan pernah kembali, dan tubuh saya gemetar dengan kesendirian yang tak terbatas. 

"Aku mengerti mengapa kamu menggunakan kata-kata seperti kegelapan atau rawa. Jika 
Anda mengatakan itu, saya kira itu benar-benar kegelapan. Setiap orang melihat sesuatu 
dengan caranya sendiri, jadi pikirkan saja apa yang Anda inginkan. Aku tidak akan 
menyangkalnya." 

Banjir kenangan di otakku. Saya terus berbicara, sedikit ketidaknyamanan di wajah saya 
saat ingatan memotong dan mengukir kemampuan berpikir rasional saya. 

"Aku juga tidak akan menolakmu membaca pikiranku. Saya sendiri tidak akan 
membicarakannya, tetapi jika seseorang ingin melihat, mereka bebas melakukannya. 
Begitulah cara saya melihatnya." 

Itu sebabnya saya tidak menunjukkan tanda-tanda iritasi ketika Lychaine May Rinchelle 
melihat. 

"Namamu Cohen, kan? Tolong, lihat sebanyak yang kamu mau, di dalam hati kamu sebut 
rawa." 

Saya tidak punya alasan yang tepat, tetapi insting saya memberi tahu saya bahwa pria ini 
tahu. Saya pikir dia mungkin tahu siapa yang menciptakan "Kekejian". Itu mungkin alasan 
kenapa aku membual seperti itu. Jika saya bisa mendapatkan informasi itu, masa lalu saya 
adalah harga yang sedikit untuk dibayar. 

"Itu membuatku mual, tapi aku akan menahannya kali ini." 



Ketika orang berpikir tentang masa lalu, mereka cenderung hanya fokus pada kenangan 
yang menyenangkan. Tidak ada yang senang memikirkan kenangan yang tidak 
menyenangkan. 

Saya juga sama. 

Saya tidak akan merasakan nostalgia atau melankolis manis untuk kenangan yang berpusat 
di sekitar "Kekejian". 

"Ayo, lihat lebih banyak. Anda akan menemukan alasan mengapa saya bisa menguraikan 
reruntuhan juga di sana. " 

Aku memaksakan lebih banyak kenangan ke permukaan. 

Kenangan tumpul dan tak berwarna yang kusimpan rapat-rapat. Kenangan putus asa 
tenggelam dalam darah. Dan semua perasaan penindasan menyertai mereka. 

Aku merasa seolah-olah ada sesuatu yang tak terlihat meremas hatiku dan gemetar. 

Detik berikutnya, pikiranku benar-benar kosong. 

Pemadaman total. 

Perasaan menyerah, kesepian total mengambil alih seluruh keberadaanku. Orang-orang 
yang keberadaannya begitu brutal, begitu jelas terukir di hatiku tidak ada lagi. Hatiku 
melolong, menangis semua air matanya, lalu mulai menggiling lagi. 

Saya melihat jalan berlumuran darah. 

Jalan yang saya lalui dan dicat dengan warna merah--- 

Sebuah gunung mayat. Kerangka dan tulang, diinjak, diinjak-injak. Darah mengalir, 
kehidupan menghilang. Tangan yang tak bisa menggapai, hati terpelintir. Hal-hal yang 
menghilang. Hancur di bawah kekejaman yang tidak manusiawi. Pedang bermandikan 
darah. "Spada" saya. Emosi hancur. Sebuah eksistensi memudar. Menyesali. Pengunduran 
diri. Membenci diri sendiri. Penghinaan diri. Malu. Saya terbakar, tertelan, hancur, hancur, 
terinjak-injak, kewalahan. Kematian seseorang. Kematian tanpa ampun, satu demi satu. 
Harapan, cahaya, semuanya mati. Terbunuh. Semua orang dibunuh, secara brutal. 
Kehidupan sehari-hari, keberadaan kita, mimpi, semuanya terbunuh. Hilang, hilang, hilang. 
Diambil. Meski begitu, aku hidup, terus mencari jawaban. Aku mencari, menempel. 
Menemukan keputusasaan, menangis dalam kesendirian. Ratapan. Membunuh diriku 
sendiri. Mengambil pedangku lagi, terbunuh. Terbunuh. Terbunuh. Hidup. Hilang. Dibunuh 
lagi. Kehilangan diriku sendiri. Hidup tanpa emosi. Bermimpi. Menangis. Menyesal. 
Menghidupkan kembali kebahagiaanku. Putus asa di neraka di depanku. Sadar bahwa tidak 
ada harapan. Tidak ada keselamatan. Sadar aku tidak bisa melakukan apa-apa selain 
membunuh. Tersenyum. Tertawa. TERTAWA. Berdiri di atas bukit batu nisan. 
Pemandangan kekosongan, kematian. darah. Dunia abu-abu yang membosankan. Hanya 



kematian, kematian di mana-mana. Aku menyebarkan kematian di sekelilingku, seperti 
iblis dari neraka. Aku membunuh, membunuh, membunuh, membantai. Tahu kekosongan 
sejati, menangis. Memutar pedangku ke arah diriku sendiri---menghilang. dibunuh, 
dibantai. Tahu kekosongan sejati, menangis. Memutar pedangku ke arah diriku sendiri---
menghilang. dibunuh, dibantai. Tahu kekosongan sejati, menangis. Memutar pedangku ke 
arah diriku sendiri---menghilang. 

"Haah...." 

Itu hanya berlangsung sesaat. 

Aku menghela nafas sedikit, menghembuskan nafasku dan detak jantungku yang berdebar 
kencang. 

Aku menatap Cohen, sementara masih dirusak oleh penyesalanku yang tak ada habisnya. 

Setelah membaca banjir informasi itu, sangat besar hingga ke titik kekejaman, dia menelan 
napas. Dia berdiri di sana, matanya terbuka lebar, bahkan tidak bernapas. Seolah-olah dia 
membeku, benar-benar diam. Seperti waktu berhenti baginya. 

"Kamu ... bilang namamu Shizuki." 

Cohen berbicara perlahan, dengan hati-hati memilih kata-katanya. Nada suaranya 
menunjukkan bahwa dia tidak bisa mempercayai apa yang dia lihat, mengandung semacam 
ketidakberdayaan. 

Berbeda dengan itu, bagaimanapun, bibirnya melengkung menjadi senyuman. Perasaan 
yang muncul dari lubuk hatinya menyebar ke seluruh wajahnya. 

Perasaan itu dari--- 

" -Ha ha. Hahaha, HAHAHAHA!!! HAHAHAHAHAHA!!!!" 

Sukacita. 

Cohen tertawa gila, cahaya gila di matanya. 

"Apa ini!? Apakah kamu!?!? Bagaimana kamu bisa hidup!? Bagaimana Anda bisa menentang 
mereka !? Bagaimana bisa!?" 

Ledakan kegembiraan yang tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. 

"Kamu kamu kamu...!!! Bagaimana kamu bisa berada di sini!?! " 

"Aku sudah bilang. Saya harus membunuh setiap yang terakhir dari mereka. " 



Seorang pencari yang tidak diketahui. Itu mungkin cara yang ideal untuk menggambarkan 
seorang arkeolog. Dari sudut pandang Cohen, hatiku adalah sesuatu yang lebih berharga 
daripada emas. 

"Kamu bisa membunuh benda-benda itu? Anda? Tidak...*kamu membunuh mereka*, kan." 

Cohen menghela nafas, mencoba menekan detak jantungnya yang tidak menentu. 

"Kamu ... siapa yang bisa membunuh benda-benda itu ... apa yang harus kamu tanyakan 
padaku?" 

Nada bicara Cohen menyiratkan bahwa dia akan mengajukan pertanyaan saya. 

"Aku ingin tahu siapa yang menciptakan" Kekejian "." 

"Apa yang akan kamu lakukan setelah kamu tahu?" 

"Membunuh." 

Aku mengucapkan kata itu dengan dingin, tanpa emosi. Tubuh Cohen sedikit gemetar. 

"Jawaban yang sederhana. Saya menyukainya, tetapi tujuan Anda adalah untuk membunuh 
setiap yang terakhir dari mereka, bukan? Saya tidak berpikir membunuh orang di 
belakangnya akan mengubah apa pun pada saat ini. " 

"Meski begitu, aku akan melakukannya." 

"Aku mengerti, kamu cukup keras kepala." 

Cohen mungkin menyadari bahwa pikiranku sudah bulat dan berharap aku akan menjawab 
seperti itu, sambil tersenyum. 

"Saya dapat menjawab pertanyaan Anda, tetapi saya tidak akan melakukannya secara 
gratis. Anda mengerti, ya?" 

Saya langsung mengerti apa yang dimaksud Cohen. Lagipula, aku sudah menunjukkan apa 
yang aku tawarkan sebagai ganti informasinya. 

"Aku akan membawamu ke dalam reruntuhan, sekarang." 

Tiga terengah-engah yang berbeda. 

Elena, yang telah mendengarkan percakapan kami dalam keadaan linglung, bereaksi 
dengan terkejut. 

"K-kenapa!?" 



"Saya baru saja menerima tawarannya. Saya tidak berpikir ada sesuatu yang aneh tentang 
itu. " 

"Tetapi- " 

"Oh, benar. Ini kesempatan bagus, kamu juga bisa ikut." 

Pergantian peristiwa yang tiba-tiba. 

Cohen, yang sebelumnya dengan tegas menentang Elena pergi ke reruntuhan, sekarang 
dengan santai mengundangnya untuk datang. 

"Namun, sejarah di sini mungkin jauh lebih merangsang daripada yang saya harapkan. 
Secara pribadi, saya cukup yakin akan lebih baik bagi Anda untuk kembali. " 



Vol. 4 - Ch 4 
SETP Vol. 4 Bab 4 Bab 4 -- Pendekar Pedang Tunggal yang Menjadi Kaisar Pedang "Biarkan 
aku mengajukan satu pertanyaan." 

Dipimpin oleh Cohen "Pemindaian Jantung" Socaccio, Elena dan dua pengawalnya --- Raem 
dan Ulle --- dan aku menuju ke reruntuhan. Tiba-tiba, Cohen angkat bicara. 

Volume suaranya agak pelan, yang membuatku berpikir kata-kata itu ditujukan kepadaku: 
Elena dan yang lainnya mengikuti dari agak jauh, mungkin terlalu jauh untuk mendengar. 

"Apa?" 

Saya segera menjawab dan Cohen melanjutkan, tanpa berbalik. 

"Saya telah mempelajari masa lalu untuk waktu yang lama. Saat saya mendengarkan suara 
reruntuhan, saya menemukan nama satu orang." 

Cohen mengungkapkan informasi yang dia miliki tanpa ragu-ragu, mungkin karena dia 
sudah mendapatkan informasi saya dari ingatan saya. 

"Alih-alih nama, itu adalah gelar---" 

Nada bicara Cohen tampaknya mendapatkan campuran ketakutan dan kekaguman. 

"---'Kaisar Pedang'. Begitulah dia dipanggil. Yang ingin aku tanyakan padamu adalah..." 

"Apa yang aku ketahui tentang 'Kaisar Pedang' itu?" 

"...Ya. Yang ingin saya ketahui adalah mengapa dia dipanggil seperti itu. Saya punya teori 
sendiri, tapi saya selalu ingin tahu itu. Kamu tahu jawabannya, kan?" 

"Tidak, aku juga tidak tahu itu." 

Jadi saya dengan ceroboh menjawab, tetapi kata-kata Cohen mengandung kebenaran. 

Fay Hanse Diestburg, pernah dipanggil Shizuki, menjalani hidupnya sebagai pendekar 
pedang di masa lalu. 

Kenangan itu ada di dalam diriku. 

Saya ingat dipanggil "Kaisar Pedang." 

Kenangan itu, bagaimanapun, tidak mengungkapkan alasan di balik nama itu. Saya tidak 
ingat itu. 

Lagipula, aku diberi nama yang luar biasa itu di luar pengetahuanku. 



Saya bisa berbicara tentang pandangan saya sendiri tentang topik tersebut. 

"...Dia dipanggil seperti itu karena dia adalah seorang pendekar pedang yang bertahan 
sendirian sampai akhir, kurasa." 

"Pendekar pedang tunggal?" 

"Ya. Seorang pendekar pedang yang kehilangan segalanya, berdiri di atas gundukan mayat, 
tanpa siapa pun yang bisa dia andalkan, berpegangan atau berbicara. Melihatnya, mereka 
semua menggunakan nama itu, 'Kaisar Pedang', kurasa." 

Mengapa saya disebut "Kaisar Pedang"? 

Saya tidak tahu alasan pastinya. Tetapi jika saya dapat memutuskan alasannya sendiri, itu 
akan menjadi sesuatu seperti itu, atau begitulah yang saya pikirkan. 

"...Saya mengerti." 

"Tapi itu hanya kesanku." 

"Tidak, itu sudah cukup. Bagaimanapun, Anda adalah pihak yang peduli. Kemungkinan 
besar akan seperti itu. Ini juga sesuai dengan prediksi saya. Mendengar pikiran Anda 
adalah hasil yang cukup baik untuk saya. " 

"Betulkah." 

Bagi saya, alasan mengapa saya disebut "Kaisar Pedang" sangat tidak berharga, tetapi pria 
di depan saya melihatnya dengan sangat berbeda. Suaranya terasa agak bersemangat. 

"Ngomong-ngomong" 

Sekarang giliran saya untuk bertanya. 

"Reruntuhannya ada di sana?" 

Aku menunjuk sekelompok pria berseragam militer hijau pucat jelaga, diposisikan di depan 
pintu masuk reruntuhan, seolah-olah untuk mencegah akses dari luar. 

Kami hampir tidak bisa melihat mereka di kejauhan dari posisi kami, tetapi mereka akan 
segera menyadari kehadiran kami. 

Tepat ketika aku memikirkan ini--- 

Cohen tiba-tiba berhenti di jalurnya. 

Aku menirunya, begitu pula Elena dan dua pria yang menemaninya. 



"Ya itu betul. Tapi sebelum kita masuk ke dalam, kita harus membuat kesepakatan. Shizuki 
atau apapun namamu." 

"Hm?" 

Ekspresi Cohen memiliki jejak kejengkelan, seolah firasat buruknya telah berubah menjadi 
kenyataan. 

Dia terus berbicara, tidak meninggalkan saya waktu untuk memikirkannya. 

"Kamu bilang kamu ingin membunuh mereka semua, kan?" 

"Bagaimana dengan itu?" 

"Aku akan membantumu." 

"... apa yang merasukimu sekarang?" 

"Situasinya berubah." 

Cohen Socaccio melihat dari balik bahunya, tatapan di balik kacamata hitamnya 
menusukku. Dia berhenti tiba-tiba tepat sebelum kami tiba di reruntuhan. Lebih tepatnya, 
begitu dia melihat para prajurit di depan pintu masuk. 

"Ada beberapa masalah di depan." 

"...Apa?" 

"Ada lebih banyak tentara dari biasanya. Terlalu banyak." 

Cohen kemudian berbalik dariku ke Elena, yang ekspresinya masih kabur. 

"...apa itu?" 

"...Gadis Calsa, kamu harus kembali." 

"Apa yang kamu katakan, setelah kita datang jauh-jauh ke sini? Tidak mungkin." 

Elena berkata dia sedang mencari "Sihir Waktu". Seolah itu satu-satunya harapan yang 
tersisa. 

Petunjuk tentang sihir itu bisa ditemukan di reruntuhan, rupanya. 

Dia tidak akan menyerah untuk masuk ke dalam setelah dia datang begitu dekat. 

"Kalau begitu biarkan aku begini. Anda mengatakan bahwa Anda dipanggil ke sini, kan? Ini 
adalah hasilnya. Keamanan yang berat ini." 



"Terus?" 

"... ck." 

Cohen mendecakkan lidahnya, kesal. 

Itu tidak terlihat seperti akting bagiku. Dia benar-benar kesal dengan kekuatan 
pemahamannya yang kurang. 

Saya kurang lebih bisa mengerti apa yang dia maksud. 

Dia ingin mengatakan bahwa mendekati reruntuhan itu seperti ngengat yang terbang ke 
dalam api. 

Cohen, bagaimanapun, seharusnya berada di pihak kekaisaran. Mengapa dia tidak mencoba 
bekerja untuk kepentingan kekaisaran? 

Itu mungkin alasan mengapa dia mengatakan "situasi telah berubah". 

Saya menyela percakapan mereka untuk menghilangkan keraguan saya. 

"Bukankah kamu di pihak kekaisaran?" 

"...Aku bekerja sama dengan kekaisaran hanya karena nyaman untuk belajar lebih banyak 
tentang sejarah." 

Dengan kata lain, jika itu berhenti menjadi nyaman, dia akan dengan mudah berpindah sisi. 

"Sejarah adalah segalanya bagi saya. Saya siap mengorbankan apa pun demi belajar lebih 
banyak." 

Itu sebabnya saya menyebut diri saya seorang arkeolog, tambahnya. 

"Wanita ini melacak darahnya ke keluarga kerajaan kerajaan Calsas --- aku memiliki hutang 
pribadi padanya, tetapi lebih dari segalanya, aku ingin dia meninggalkan tempat ini. 
Sebagai seorang arkeolog, di atas segalanya." 

"Jadi kau memintaku untuk membantumu melakukan itu? Dan sebagai gantinya Anda akan 
membantu saya dalam membunuh siapa pun yang menciptakan 'Kekejian'? Kamu benar-
benar berpikir aku akan mempercayaimu, begitu saja?" 

Aku tidak secerdas kakakku Grerial, tapi bahkan aku tahu bahwa kata-kata Cohen penuh 
dengan kontradiksi. 

Lebih dari segalanya, dia terlalu curiga. Orang bodoh mana yang akan mengenali sesuatu 
sebagai racun dan meminumnya sama saja? 

Lagipula aku sudah siap untuk menghadapi semuanya sendiri. 



Saya tidak berpikir saya membutuhkan bantuan siapa pun dan yakin saya tidak akan 
pernah berubah pikiran tentang itu. 

"Jika kamu ingin membuatnya pergi, kamu hanya perlu membawanya dan pergi, sekarang." 

"Aku tidak bisa melakukan itu." 

"Kemudian- " 

Aku juga tidak percaya kata-katamu, itulah yang ingin kukatakan. 

"Jangan salah paham. Saya tidak bisa melakukan itu  sekarang . " 

Kata-kataku terputus. 

"...Hmm." 

"Saya bekerja sama dengan kekaisaran sebagai arkeolog ... alasan saya di sini sekarang 
adalah karena saya ditugaskan untuk menguraikan reruntuhan ini." 

Itu pasti kebenarannya. 

"Terus terang, itu tidak berjalan dengan baik. Orang yang bertanggung jawab atas misi ini 
sudah muak dengan situasinya." 

Sebelum aku bisa memikirkan ke mana dia menuju... 

"Hubungan saat ini antara kekaisaran dan kerajaan Diestburg sangat goyah. Skenario kasus 
terbaik adalah mereka akan meledakkan reruntuhan, sehingga Diestburg tidak dapat 
menggunakannya. Skenario kasus terburuk adalah--- " 

Cohen memandang Elena dan melanjutkan. 

"Satu lagi 'Kekejian' akan lahir." 

"... perhatikan kata-katamu." 

Saya memandang Cohen dengan permusuhan yang cukup di mata saya untuk 
menyebabkan kedinginan pada kebanyakan orang. 

"Saya. Tapi itu sebenarnya pernah terjadi sebelumnya. Akan lebih buruk untuk berpura-
pura tidak melakukannya, bukan? " 

Sensasi tidak menyenangkan melilit tubuhku seperti tentakel, perasaan jijik muncul dari 
dalam. 

"Saat aku meninggalkan tempat ini, reruntuhannya hilang. Saya tidak ingin peninggalan 
sejarah seperti itu dihancurkan. Selanjutnya, saya ingin dia melarikan diri dari sini. " 



Sungguh pria yang serakah, aku menghela nafas. 

"Walaupun demikian- " 

Saya tidak bisa menerima kesepakatan Anda. Aku akan mengatakan itu, tapi kemudian aku 
teringat sesuatu. 

Alasan mengapa saya ada di sana di tempat pertama. 

Permintaan yang saya terima dari pedagang Dvorg Tsarrich, terkait dengan reruntuhan. 

"Yah... tidak..." 

Dengan kata lain, reruntuhan ini juga berharga bagiku. 

Sejujurnya, saya tidak peduli tentang sejarah, tetapi saya harus menghormati janji yang 
saya buat. 

"Siiiiii..." 

Bahu dan kepalaku tertunduk, lalu aku menggaruk rambutku sembarangan. 

"Kamu tidak bisa meninggalkan reruntuhan untuk melindungi mereka. Tapi Anda ingin 
Elena melarikan diri dari tempat ini. Jadi Anda meminta saya untuk membantu: sebagai 
gantinya, Anda akan membantu saya. Apakah itu benar?" 

Cohen menghasilkan satu anggukan kecil untuk penilaian saya tentang situasinya. 

Saya datang ke sini sambil meninggalkan teman saya, Feli dan Ratifah. Saya datang berpikir 
untuk pergi segera setelah bisnis saya di reruntuhan selesai, tetapi berakhir dengan satu 
tugas yang merepotkan lagi. 

Insting saya, bagaimanapun, berbicara kepada saya. 

Bahkan jika saya memasuki reruntuhan sekarang, tidak ada hal baik yang akan keluar 
darinya. 

Di samping itu- 

"...tidak, aku tidak akan kembali." 

Elena menolak untuk pergi dan saya tidak bisa memaksa diri untuk menyerah pada 
kesempatan untuk mengetahui lebih banyak tentang "Kekejian". 

"Selain itu, kalian semua tampaknya memiliki ide yang salah, tapi aku bisa menahan diri 
dalam pertarungan. Aku bisa melindungi diriku sendiri dan aku juga membawa Ulle dan 
Raem." 



"Hah!" 

Cohen tertawa dengan jijik. Dia memandang Elena dengan kasihan dan cemoohan, seolah 
melihat orang bodoh yang berbicara tidak pada tempatnya. 

"Kamu mungkin bisa bertarung lebih baik dari para prajurit ini... tapi hanya itu." 

"Oh...?" 

Rasanya seperti suasana akan meningkat dengan cepat, tapi--- "Peti Mati Es" 

Perhatian semua yang hadir tertuju pada nama yang sama sekali baru bagi saya. Suasana 
tegang sedikit mereda. 

"Orang bodoh tak berdaya yang tidak tahu apa-apa tentang nilai sejarah, tapi tetap saja 
Pahlawan. Dan orang yang bertanggung jawab atas ekspedisi ini. Jelas bukan lawan yang 
bisa kamu tangani. " 

"...jadi itu yang kamu pikirkan, ya?" 

"Itu kebenaran." 

"Pahlawan" lainnya. 

Saya secara mental mengungkapkan betapa sakitnya saya bertemu mereka. 

Ini tidak seperti ada begitu banyak di sekitar, tapi untuk beberapa alasan saya berpapasan 
dengan mereka dengan frekuensi yang sangat tinggi. 

Aku melihat ke pinggangku, di mana pedang berwarna bayangan kasarku tergantung. 

Apa artinya bagiku menggunakan pedang itu? 

Aku tahu itu lebih dari orang lain. Itu tercetak jauh ke dalam tubuhku, ke dalam jiwaku. 

Jika saya membencinya, saya harus menolak untuk menggunakannya, apa pun yang terjadi. 
Seharusnya aku tinggal sejauh mungkin darinya. Namun, saya tidak melakukannya. 

"Kau berencana menjodohkanku dengan pria "Peti Mati Es" itu?" 

"Jika kita ingin memastikan dia melarikan diri, kita membutuhkan seseorang yang setara 
atau lebih tinggi, kan?" 

Saya mendapati diri saya tidak dapat langsung menjawab. 

Masih ada kemungkinan ini semua jebakan Cohen. Atau lebih tepatnya, itu adalah skenario 
yang paling mungkin saat ini. 



Dia berada di pihak kekaisaran dan aku bahkan hampir tidak mengenalnya. Saya tidak 
dapat menemukan alasan untuk mempercayainya atau dipercaya olehnya. 

Bahkan jika aku menganggap kata-katanya sebagai kebohongan dan mengabaikannya 
sekarang, tidak ada yang berhak menghukumku. Dan lagi- 

"Mengerti." 

Saya menggelengkan kepala pada konflik di hati saya dan menyetujui proposal Cohen. 

"Pada dasarnya, aku hanya harus menjaga agar Elena tetap aman, kan?" 

"Benar." 

"...Aku akan melakukannya, kalau begitu. Bahkan jika ini semua adalah jebakan." 

Berdasarkan percakapan yang saya dengar, Elena menderita karena "Kekejian". 

Kebencian tak berujung yang saya bawa untuk "Kekejian" mengilhami saya semacam belas 
kasih untuknya. 

. 

---Orang-orang dalam keadaan yang sama akhirnya berkumpul di tempat yang sama, 
terikat oleh keinginan takdir. 

. 

Kata-kata itu tiba-tiba terlintas di pikiranku. 

Dari siapa saya mendengar mereka? Saya hanya bisa mengingat bahwa saya pernah 
mendengarnya sejak lama. 
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"...Cohen Socaccio." 

Itu adalah suara mekanis, dengan hampir tidak ada emosi. 

"Siapa orang-orang itu?" 

"Putri Calsas dan pengiringnya. Saya kebetulan bertemu mereka di luar. Mereka 
mengatakan ini adalah tujuan mereka, jadi saya membawa mereka ke sini. Hanya itu." 

Penjelasan yang sederhana dan sederhana. 

Jadi jawab Cohen atas pertanyaan penjaga yang ditempatkan di depan pintu masuk 
reruntuhan. 

"...Putri Calsas." 

Mata penjaga itu mengamati Elena dari ujung kepala sampai ujung kaki. 

Kemudian, setelah sekitar satu menit hening ... 

"Memang, dia cocok dengan karakteristik yang telah kami jelaskan... kami juga telah 
diperintahkan untuk membiarkanmu lewat." 

Penjaga itu melangkah ke samping. 

Rombongan. 

Cohen memperkenalkan Ulle, Raem, dan aku seperti itu. Penjaga itu memandang kami 
dengan curiga, tetapi tidak berhenti atau bertanya apa pun. 

Seorang anak laki-laki bertubuh kecil membawa pedang di pinggangnya. 

...Begitu, itu masuk akal. 

Jika saya berada di tempat penjaga, saya mungkin juga tidak akan menghentikan saya. Saya 
harus berterima kasih kepada penampilan kekanak-kanakan saya kali ini: mereka 
menyelamatkan saya dari masalah yang tidak perlu. 

Tapi kemudian- 

"Tunggu." 

Suara itu lebih kuat dan menakutkan dari sebelumnya. 



"Kenapa kamu masuk ke dalam reruntuhan juga? Cohen Socaccio." 

Cohen sudah mulai dengan cepat berjalan menjauh dari pintu masuk, tetapi dihentikan. 

Saya ingat kata-kata yang dia gunakan sebelum kami memasuki reruntuhan. 

---Saya bekerja sama dengan kekaisaran hanya karena nyaman untuk belajar lebih banyak 
tentang sejarah. 

Itu berarti dia tidak menaruh kepercayaan pada kekaisaran. Orang-orang dari kekaisaran 
mungkin juga menyadari hal ini. 

Alasan mengapa mereka terus menggunakannya adalah kemampuannya, kemungkinan 
besar. 

"Saya hanya berpikir bahwa Putri Calsas mungkin tahu beberapa petunjuk tentang 
reruntuhan." 

"...Saya mengerti." 

Itu adalah jawaban sementara, tetapi pertukaran itu sendiri tidak aneh. 

Seseorang yang bersemangat tentang sejarah tentang Cohen tidak akan mengabaikan 
petunjuk terkecil. Bahkan prajurit dengan peringkat terendah tampaknya menyadari 
filosofinya. 

Prajurit itu tampaknya yakin dan tatapan curiganya meninggalkan Cohen. 

"Itu bagus, kalau begitu." 

Begitu Cohen mendengar jawaban prajurit itu, dia mulai berjalan ke depan lagi. 

Langkahnya cepat, tanpa jeda, seolah-olah dia mengkhawatirkan sesuatu. 

Saya mulai memikirkannya, lebih dari yang diperlukan. 

Kecemasannya pasti karena kemungkinan bertemu Pahlawan "Peti Mati Es". Tidak ada 
alasan lain bagi Pahlawan seperti Cohen untuk merasa cemas. 

Itu juga alasan yang cukup bagi saya untuk menjadi cemas juga. 

Menemukan petunjuk tentang "Kekejian" adalah prioritas tertinggi saya. Alur pemikiran 
ini, beban yang saya pikul sejak kehidupan masa lalu saya, benar-benar menjengkelkan, 
karena ada kemungkinan Feli dan Ratifah datang ke sini untuk mencari saya. 

"... Shizuki?" 

Jadi saya harus menyelesaikan bisnis saya di sini sesegera mungkin dan... 



Terperangkap dalam pikiran ini, saya berhenti berjalan. Sebuah suara memanggil namaku. 

"... hm?" 

Aku keluar dari kepalaku dan melihat ke depan. 

Cohen berjalan cukup jauh di depan kami. Suara itu datang dari Elena, yang menatapku, 
bingung. 

"Ah... tidak, maaf." 

Saya memikirkan alasan sejenak, lalu hanya mengatakan "maaf". 

Elena sepertinya tidak terlalu memikirkannya. Dia mengangguk sekali, lalu dengan cepat 
berbalik untuk mengejar Cohen. Aku akan mengikuti juga, ketika--- "Putri Calsas telah tiba. 
Targetnya disertai dengan 'Pemindaian Jantung' dan tiga penjaga. " 

Segera setelah kami cukup jauh, penjaga yang telah menyetujui Cohen masuk ke 
reruntuhan mulai membuat laporan kepada seseorang. 

Berkat indraku, lebih tajam dari rata-rata orang, entah bagaimana aku bisa mengerti apa 
yang dia katakan. Nada suaranya tidak ramah sedikit pun. 

"... sungguh menyakitkan." 

Aku menghela nafas dan menggerutu pada diriku sendiri. 

Saya sudah diberitahu bahwa kami mungkin mengalami masalah, tetapi kemungkinan itu 
baru saja menjadi kenyataan, yang membuat saya sangat kesal. 

Lapisan peraknya adalah bahwa masuk ke dalam reruntuhan berarti kami harus melewati 
ilusi yang mengelilingi hutan. Dan banyak dari tentara elit kekaisaran kemungkinan besar 
akan berkumpul di "Hutan Kejatuhan". 

Kemungkinan Ratifah dan Feli bisa mencapai tempat ini sangat mendekati nol. Jadi saya 
merasa lega karena setidaknya mereka tidak dalam bahaya. 

◆◆pa 

Api unggun berwarna merah tua menyala terang di sana-sini. 

Suara kayu bakar yang terbakar terdengar di telingaku dari waktu ke waktu. 

Reruntuhan yang dibawa Cohen kepada kami dapat dengan tepat digambarkan sebagai 
"mistis". Jika saya seorang penyair, saya pasti akan menyanyikan pujian dari bangunan 
yang begitu menarik. 

"Benar." 



Kata-kata pertama yang kuucapkan setelah melangkah masuk ke dalam reruntuhan. 

Mereka- 

"Tempat ini membuatku sakit." 

Itu adalah penghinaan --- dan pujian yang hanya aku yang bisa benar-benar mengerti. 

Dinding diterangi oleh cahaya lembut api unggun. 

Dinding dihiasi dengan lukisan. 

Dunia yang gila. Dunia yang rusak. Dunia yang rusak tidak bisa diperbaiki. 

Itu sebabnya saya mengatakan itu membuat saya sakit. 

Dengan cara saya sendiri, saya memuji bakat Rudolf dalam merepresentasikan dunia itu 
dengan begitu sempurna, hanya dengan satu dinding sebagai kanvas, bakatnya 
membangkitkan dengan begitu mudah. 

"Jadi- " 

Aku berpaling dari ingatan yang menggelegak lagi di dalam diriku dan menatap Cohen. 

Saya mungkin tidak akan menyingkirkan perasaan tidak menyenangkan itu, selama saya 
hidup. Tapi setidaknya aku bisa menyembunyikan perasaan yang memenuhi hatiku. 
Lagipula, aku telah mengingatnya berkali-kali dalam mimpiku. 

"Apa yang ingin kamu tanyakan? Cohen Socaccio." 

Saya sangat menyadari bahwa kami tidak punya banyak waktu, jadi saya langsung ke 
intinya. Namun. 

"Ada satu hal yang harus aku ketahui terlebih dahulu." 

Entah bagaimana, saya dapat dengan jelas mengetahui apa yang akan ditanyakan Cohen. 

Jadi saya tersenyum kecil, senyum mencela diri sendiri. 

Itu adalah sesuatu yang saya harap dia tidak bertanya. 

Itu adalah sesuatu yang saya tidak banggakan sedikit pun. 

"Siapa sebenarnya kamu?" 

"Bukankah aku sudah memperkenalkan diri? Saya Shizuki." 

"...kau tahu maksudku yang sebenarnya. Kamu tahu itu lebih baik daripada aku. " 



Saya berbohong dengan ekspresi serius di wajah saya, tetapi Cohen dengan mudah melihat 
melalui fasad saya. 

"Saya telah membaca di dalam diri Anda ... dan menemukan kehidupan dua orang." 

Bagaimanapun, Cohen benar-benar memperhatikannya. 

"Salah satunya adalah kehidupan Fay Hanse Diestburg, yang disebut 'Pangeran Sampah'." 

Seseorang terkesiap. Itu mungkin Elena, yang sedang melihat lukisan dinding. Atau 
mungkin pengawalnya, Ulle dan Raem. 

"Yang lainnya adalah kehidupan pendekar pedang bernama Shizuki" 

" -Apa artinya itu...?" 

Elena menyela pembicaraan, ekspresi curiga di wajahnya. 

"Persis apa yang saya katakan. Dia menjalani kehidupan keduanya: di kehidupan pertama 
dia adalah seorang pendekar pedang bernama Shizuki, sekarang dia adalah Fay Hanse 
Diestburg." 

"....eh....?" 

"Dengan kata lain, dia terlahir kembali. Bukannya itu konsep yang mudah diterima. " 

Bisakah dia membaca saya begitu teliti? Saya berpikir, ketika perasaan yang mirip dengan 
pengunduran diri menghampiri saya. Sensasi itu juga terasa agak nostalgia. 

"Jika kamu sudah tahu sebanyak itu, pertanyaanmu semakin tidak masuk akal. Apakah 
Anda benar-benar perlu bertanya siapa saya sebenarnya? " 

Saya mungkin memiliki lebih banyak pertanyaan tentang keadaan saya saat ini daripada 
orang lain. Mengapa saya bahkan terlahir kembali sebagai Fay Hanse Diestburg? 

Aku bisa berpikir itu demi memusnahkan "Kekejian", tapi aku tidak tahu alasan 
sebenarnya. 

"Selain itu, saya mengatakan bahwa saya akan menguraikan reruntuhan, tetapi saya tidak 
mengatakan bahwa saya akan menjawab semua pertanyaan Anda. Jadi...aku tidak punya 
kewajiban untuk menjawab." 

Di masa lalu, saya membuang segalanya dan mengambil hidup saya sendiri. Bajingan yang 
tidak berguna, itulah aku. Saya tahu itu dengan baik, jadi saya menggunakan kata-kata 
untuk merendahkan diri, berulang-ulang. Seolah mengukir dosa masa laluku semakin 
dalam di dalam diriku. 



Namun, saya tidak punya niat untuk menyangkal masa lalu saya. Atau memamerkannya 
kepada orang lain. 

"..................." 

Cohen mengerutkan kening mendengar jawabanku, bahkan tidak berusaha 
menyembunyikan ketidaksenangannya. 

Itu tidak masalah bagiku. 

"...Baik." 

Melihat tidak ada celah dalam penolakan saya untuk berbicara, Cohen menyerah dan 
menggelengkan kepalanya. 

"Biar saya ubah pertanyaannya, kalau begitu... lukisan dinding apa ini?" 

Pertanyaan itu mungkin karena fakta bahwa, tidak seperti Lychaine May Rinchelle, Cohen 
tidak bisa membaca semua yang ada di dalam kepalaku. 

Aku menyeringai mendengar pertanyaan itu. 

"Dalam kata-kata orang tertentu, ini seharusnya 'Keselamatan'." 

"... 'Penyelamatan'?" 

"Ya itu betul. 'Keselamatan', setidaknya menurut orang rendahan itu. Ini adalah apa yang 
mengarah ke. Neraka di bumi yang penuh dengan monster-monster mengerikan... itulah 
'Keselamatan' baginya." 

Hukum, aturan, moral manusia yang paling dasar. 

Di dunia itu, tidak ada yang "normal". 

Semua orang tidak berdaya sendirian, yang bahkan tidak memiliki kemewahan untuk 
meminta bantuan orang lain. Tangan yang menjangkau orang-orang seperti itu adalah 
tangan "Penjual Hitam", dalang di balik penciptaan "Kekejian". 

Sakit, sedih, semuanya bisa dilupakan. Itu adalah janji mereka. Saat dia memberi orang-
orang yang lemah dan babak belur "pil" mereka. 

...pada awalnya, mungkin dia benar-benar percaya bahwa mereka memberi mereka 
kelegaan. 

Kalau begitu, dia seharusnya berhenti ketika dia menyadari bahwa "Keselamatan"-nya 
mengubah orang menjadi monster yang mengerikan. 



"Penjaja Hitam", bagaimanapun, mengambil transformasi orang menjadi "Kekejian" sebagai 
bentuk keselamatan. Dia mencapai kesimpulan bahwa dunia harus dihancurkan untuk 
diselamatkan. 

"Ada tiga jenis orang di dunia itu. Orang lemah yang menyerahkan diri pada 'Keselamatan', 
orang yang tidak bisa melakukannya, dan sampah yang hidup sesuka hati." 

Yang terburuk adalah sampah yang berpikir bahwa dunia yang kacau itu baik untuk 
mereka. 

Setelah mereka, "Penjaja Hitam" yang memaksakan "Keselamatannya" pada orang lain. 

Saya telah melihatnya berkali-kali, orang normal instan berubah menjadi "Kekejian". 

Kelegaan apa yang bisa didapat dari hidup sebagai binatang terkutuk yang mengerikan? 
Saya berpikir lagi dan lagi. Kemudian saya mengetahui bahwa manusia lemah itu tidak 
berubah karena mereka menginginkannya. Bahwa "Penjaja Hitam" mengambil keuntungan 
dari kelemahan mereka dan berkhotbah tentang "Keselamatan". 

Bahkan setelah mengetahui kebenaran di balik lolongan dan ratapan mereka, yang bisa 
saya lakukan hanyalah menebas mereka yang telah melepaskan tubuh mereka ke 
"Kekejian". 

Banyak kali saya melihat mereka yang mengorbankan alasan mereka untuk menjadi 
"Kekejian" memukuli keluarga mereka sampai mati. Adegan mengerikan itu terjadi di 
depan mataku lagi dan lagi. 

Sebelum saya menyadarinya, saya juga mulai membenci makhluk yang disebut "Kekejian" 
dari lubuk hati saya. Seperti mentor saya dan yang lainnya sebelum saya. 

"...lukisan dinding ini ditinggalkan oleh orang-orang yang termasuk dalam kategori kedua 
dari tiga kategori itu. Mereka yang memusnahkan monster adalah jenis manusia yang sama 
juga." 

Saya hanya bisa memikirkan satu alasan mengapa Rudolf dan Traum memutuskan untuk 
meninggalkan dunia itu untuk generasi mendatang, dalam bentuk reruntuhan ini. 

"...Kuharap aku tidak perlu mengatakan ini, tapi 'Kekejian' lahir karena sifat dunia itu. Di 
dunia seperti itu, berubah menjadi 'Kebencian' bisa dimengerti. Bahkan aku bisa 
melihatnya." 

Pertanyaan Cohen sudah terjawab. Tidak perlu banyak kata lagi, dan aku tahu itu. Namun 
mulutku tidak mau berhenti. Saya selalu terlalu bersemangat ketika berbicara tentang 
"Kekejian". Sebuah kebiasaan buruk yang tidak akan pergi. 

"Tapi tidak ada tempat untuk 'Kekejian' di dunia ini." 



Tidak ada satu alasan pun mengapa keberadaan mereka dapat dibenarkan di sini. 

Oleh karena itu kemarahan saya. 

Bisa dikatakan itu adalah sebuah dorongan. 

"Sebaiknya kau ingat ini, Cohen Socaccio." 

Lagipula dia sudah membaca di dalam diriku. 

Tidak perlu memilih kata-kata. 

"Reruntuhan ini dibangun sebagai peringatan. Agar sejarah ini tidak terulang lagi." 

Mengetahui pria macam apa Rudolf itu, aku bisa mengatakannya dengan pasti. 

"Kamu bebas mengejar sejarah sebanyak yang kamu mau. Saya tidak akan menghentikan 
Anda atau apa pun ... tapi tidak ada yang cantik atau bagus dalam sejarah yang Anda cari. 
Ini adalah kekacauan yang menjijikkan dan busuk." 

Jadi saya melanjutkan. 

"Jika kamu menodai tanganmu dengan 'Kekejian', seperti 'Penjaja Hitam'... Aku akan 
menebasmu. Anda sebaiknya tidak terlalu terlibat. " 
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Suasana tegang, bergejolak. 

Kata-kata Cohen, bagaimanapun, melunakkannya sampai tingkat tertentu. 

"...jangan menatapku seperti itu sekarang. Saya seorang sejarawan, tapi saya tidak begitu 
mengerti bahwa saya akan membuat musuh dari orang seperti Anda. Bahkan jika saya 
terlibat, yakinlah saya akan mengukur risiko dan pengembalian dengan benar. " 

Saya tidak ingin dia terlibat terlalu mudah, jadi itu sudah cukup untuk saat ini. 

"... dalam hal apapun. Begitu, jadi ini peringatan." 

Ekspresi Cohen menunjukkan bahwa dia yakin. 

"Itu menjelaskan mengapa saya tidak bisa membacanya dengan baik." 

Julukannya adalah "Pemindaian Jantung". 

Itu datang dari kemampuannya untuk membaca jauh ke dalam "hati" tidak hanya manusia, 
tetapi juga benda. 

Kebencian dan kebencian yang meluap dari lukisan dinding mungkin menghalangi 
kemampuannya untuk bekerja secara maksimal. 

Cohen tampak tenang, seolah keraguan yang menghantuinya selama bertahun-tahun 
akhirnya hilang. 

"T... tunggu." 

Namun, orang lain menghentikan kami dengan suara gemetar. 

-- Elena. 

"Lalu, di mana 'Sihir Waktu'...?" 

"Aku tidak pernah mendengar sihir seperti itu, setidaknya." 

Jadi saya menjawab, lalu melanjutkan. 

"Aku ragu kamu juga akan menemukan petunjuk di reruntuhan ini." 

Jika tebakanku benar, hanya Rudolf dan Traum yang terlibat dalam pembangunan 
reruntuhan ini. 



Saya tahu teknik garis keturunan mereka dengan baik: keduanya sama sekali tidak terkait 
dengan manipulasi waktu. 

"Aku tidak tahu dari mana kamu mendengar itu, tapi... Maaf untuk mengatakan bahwa aku 
tidak memiliki ingatan apapun tentang sihir semacam itu." 

"...tidak, tidak, tunggu...tunggu...aku..." 

Saya datang ke sini berharap untuk menemukan "Sihir Waktu". 

Aku bisa dengan mudah membayangkan apa yang ingin dia katakan. 

Saya telah berbicara dengan Elena sekali tentang konsep memutar kembali waktu. Aku 
tahu berapa banyak dia mempertaruhkan itu. 

Hatinya dan kehidupan sebelumnya mungkin dihancurkan tanpa ampun oleh "Kekejian". 
Jika ada kesempatan, dia jelas ingin kembali. Aku mengerti perasaannya, sangat 
menyakitkan. 

"Itu cukup ketat untukmu. Mantan putri di sini adalah kenalanmu juga, bukan?" 

Elena memegangi kepalanya di tangannya, tatapan kosong di matanya, bergumam pada 
dirinya sendiri. Melihatnya, Cohen mengucapkan kata-kata itu kepadaku. 

"Itulah alasannya." 

--- Teruslah hidup dan Anda akan menemukan "jawabannya". 

Jadi saya diberitahu, dan saya hidup sambil berpegang teguh pada kata-kata itu. Tetapi 
pada akhirnya saya tidak dapat menemukan "jawaban". 

Hanya keputusasaan. 

Hatiku terkuras, habis, hancur tak bisa diperbaiki lagi. Saya mengakhiri hidup itu dengan 
tangan saya sendiri. 

Karena masa lalu yang saya jalani, saya menolak untuk mengucapkan kata-kata yang akan 
memberikan harapan kosong. 

"Siapa yang bisa diselamatkan dengan percaya pada fatamorgana? Lebih kejam untuk terus 
memberi ilusi seperti itu." 

Itu hanya mungkin untuk mabuk dengan cita-cita sampai Anda menghadapi kenyataan. Jika 
Anda terus mabuk, memilih untuk melarikan diri lagi, yang menunggu hanyalah kenyataan 
yang lebih pahit. 

Kalau begitu, hasil mana yang lebih kejam? 



"Aku... aku... aku harus mengubahnya. Ubah semuanya... kembali ke... waktu dan... ubah...!" 

Sebuah permohonan putus asa, dibawa oleh suara lemah. 

"Jika..jika saya tidak bisa...maka saya tidak tahu mengapa...mengapa saya dilahirkan...lagi." 

Mereka membiarkan saya hidup, jadi saya tidak bisa mati. 

Elena membawa emosi seperti itu di dalam hatinya saat dia terus hidup dengan sungguh-
sungguh. Itu sangat mirip dengan situasi saya, sehingga saya hampir berpikir bahwa saya 
sedang melihat ke cermin. 

Dia tampak begitu mengerikan, sangat kecil. 

◆◆pa 

Sekitar waktu yang sama ketika Fay memutuskan sendiri untuk mengikuti Cohen Socaccio 
di reruntuhan... 

Dua siluet meninggalkan penginapan dan mengikuti dari dekat jalan yang dia lalui 
sebelumnya. 

"Ratifah." 

"Ya, ada apa, kepala pelayan?" 

"Jika kamu bisa memutar kembali waktu ... maukah kamu?" 

"Pertanyaan yang aneh. Ini sangat berbeda denganmu." 

Gadis berambut coklat bernama Ratifah itu terkejut sesaat dengan pertanyaan yang 
diajukan oleh kepala pelayan --- Feli, tetapi dia dengan cepat mendapatkan kembali 
sikapnya yang biasa dan tersenyum. 

"Yang Mulia menanyakan pertanyaan yang sama kepada saya pagi ini. Namun, pada 
akhirnya dia tidak memberi tahu saya alasannya. Kenapa dia menanyakan hal seperti itu..." 

"Saya mengerti. Dalam hal ini, saya harus menarik kembali kata-kata saya. Pertanyaan itu 
sangat mirip denganmu." 

Memikirkan begitu dalam tentang sebuah pertanyaan dengan santai bertanya kepada 
tuannya, mencoba menemukan makna yang tersembunyi di baliknya. Ratifah menemukan 
kecanggungan seperti itu sangat mirip dengan kepala pelayan, pikirnya sambil terus 
tersenyum. 



Dia agak terganggu karena Feli masih menggunakan "Yang Mulia" bahkan setelah mereka 
memutuskan untuk menggunakan nama palsu "Shizuki", tetapi tidak ada orang di sekitar 
mereka saat ini, jadi dia memilih untuk tidak mengatakan apa-apa. 

"Yah, sejujurnya, aku pikir aku ingin memutar kembali waktu." 

Bahkan jika itu berarti mengembalikannya ke harga diri yang telah dia junjung, sumpah 
yang dia ucapkan, ingatannya. 

Artinya, jika benar-benar mungkin untuk mengubah banyak hal. 

Ratifah membisikkan kalimat terakhir ini di dalam hatinya dan ekspresinya sedikit 
menegang. 

"Namun, tidak mungkin sesuatu yang begitu nyaman benar-benar ada." 

Feli sedikit mengernyitkan alisnya pada keyakinan mutlak Ratifah bahwa hal seperti itu 
tidak mungkin ada. 

"Ada segala macam sihir di dunia ini. Jika kita melihat cukup keras, kita mungkin 
menemukan sesuatu yang mirip dengan 'Time Magic'. Namun, semuanya memiliki 
kekurangannya. " 

"Cacat, katamu?" 

"Ya. Misalnya, jumlah kekuatan sihir Pangeran Stenn yang luar biasa berdampak pada 
tubuhnya. Sihir Pangeran Grerial membutuhkan dia untuk menyentuh target agar bisa 
bekerja. Sihir rohmu, pedang Shizuki, semuanya memiliki cacat." 

Feli menatap Ratifah dengan mata terbelalak. 

Tidak aneh baginya untuk mengetahui tentang Stenn atau Grerial. Tapi bagaimana dia tahu 
tentang Feli sendiri atau Fay? 

Feli tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya pada Ratifah yang memiliki informasi 
yang seharusnya dirahasiakan. 

"Bahkan jika sihir yang mampu memutar kembali waktu ada, itu juga memiliki kekurangan. 
Mungkin karena saya melihatnya seperti ini, saya tidak bisa mengatakan sesuatu yang 
samar-samar seperti 'itu mungkin ada'." 

-- Khususnya. 

Demikian lanjut Ratifah. 



"Terutama karena saya tahu cerita sedih tentang memutar kembali waktu. Jadi saya tidak 
dapat menemukannya dalam diri saya untuk menjawab pertanyaan itu dengan cara yang 
positif." 

"...cerita sedih?" 

"Saya membacanya ketika saya masih kecil. Saya tidak dapat mengingat nama 
karakternya... itu tentang seorang anak laki-laki, perempuan dan guru mereka yang 
menyedihkan, yang memiliki kemampuan untuk memutar kembali waktu. Hanya tiga 
karakter." 

Dalam cerita itu terjadi peristiwa tertentu, tetapi dari ketiganya anak itu tidak 
mengetahuinya, sampai akhir. 

"Saya lupa nama anak laki-laki itu, tapi saya rasa nama gadis itu---Tiara." 

. 

--- Hidup ini penuh dengan kemalangan yang tidak rasional. Ada pegunungan di mana-
mana, terutama di dunia seperti ini. 

. 

Ratifah mengerjap, perlahan, sambil mengingat kata-kata yang pernah diucapkannya, lalu 
tersenyum. 

"...mengapa gurunya 'menyedihkan'?" 

Begitu tanya Feli. 

Bagaimana dia bisa menyedihkan, dengan kemampuan luar biasa seperti memutar kembali 
waktu? 

"Sederhana saja, kepala pelayan. Dia tidak bisa menyelamatkan siapa pun, bahkan dengan 
kemampuan itu. Itu sebabnya dia menyedihkan. " 

Kemampuan untuk membawa dirinya kembali ke masa lalu. 

Ratifah mendengar dia memiliki kemampuan garis keturunan seperti itu. 

Pemegang kemampuan ini, seorang guru, telah mencoba berkali-kali untuk mengubah 
masa lalu. Tetapi pada akhirnya dia tidak bisa berhasil. Itulah satu-satunya kekurangan 
dari kemampuan untuk memutar kembali waktu. 

"Satu-satunya kemampuan yang dia miliki adalah kembali ke masa lalu. Tidak peduli 
seberapa keras dia berjuang, hasilnya tidak pernah berubah." 



Semua orang mengatakannya, tidak hanya anak itu. 

Saya tidak bisa memikirkan siapa pun yang mampu mengalahkannya. 

Tentu saja mereka tidak bisa. 

Pria itu telah kembali ke masa lalu ribuan kali, mencoba mengubahnya menjadi lebih baik 
setiap saat. 

Dia pasti mencoba untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan dalam prosesnya. 

Pengalaman yang dia miliki tidak ada bandingannya. Tentu saja tidak ada yang bisa 
menang melawannya. 

"Dia hanya bisa mengubah prosesnya, tidak pernah hasilnya...hatinya tidak tahan lagi dan 
dia menyerah untuk mencoba. Itu adalah kisah tentang orang paling menyedihkan kedua di 
dunia." 

Bahkan jika sesuatu seperti "sihir waktu" ada, kesimpulannya mungkin akan sama dengan 
"cerita". 

Ratifah sangat yakin akan hal ini, jadi dia menceritakan kisah itu kepada Feli. 

"Yang paling menyedihkan adalah anak laki-laki, yang mewarisi segalanya dari guru, 
kecuali kemampuan itu." 

Anak laki-laki itu bertemu dengan gurunya setelah hati gurunya benar-benar hancur. 

Jadi ajaran yang diterima anak itu rusak juga. 

Jadi Ratifah merasa dia menyedihkan juga. 

"... ngomong-ngomong, bagaimana cerita itu berakhir?" 

"Aku tidak membacanya sampai akhir, sebenarnya. Hal-hal terjadi, dan saya tidak bisa." 

Tetapi. 

"Itu adalah cerita yang menyedihkan, jadi saya pikir akhirnya harus sedih juga. Itulah 
perasaan yang saya dapatkan." 

"...Betulkah." 

"Ngomong-ngomong, aku yakin 100% lebih baik untuk menjalani masa sekarang 
sepenuhnya daripada berpegang teguh pada fantasi magis untuk memutar kembali waktu." 

Bahkan jika sesuatu yang nyaman seperti itu benar-benar ada, bagaimanapun juga, itu pasti 
memiliki kekurangan. 



Jadi hal terbaik yang harus dilakukan adalah mengandalkan pilihan lain, pungkas Ratifah. 

"Namun, itu tidak mudah dilakukan di dunia yang penuh absurditas. Jadi orang-orang 
akhirnya berpegang teguh pada agama atau hal-hal aneh lainnya, kurasa." 

Ini benar-benar masalah...kata Ratifah sambil menghela nafas dan memejamkan mata. 

Padahal itu hanya berlangsung sesaat. 

"Tapi daripada itu! Saya cukup terkejut bahwa Shizuki akan menanyakan sesuatu yang 
begitu romantis seperti 'apakah Anda ingin memutar kembali waktu?'. Hehe." 

Ratifah menghasilkan ekspresi puas diri --- cukup di hidung. 

Namun, itu mungkin menggelitik Feli dengan cara yang benar, saat dia menghembuskan 
udara dari hidungnya. 

"Sekarang aku memikirkannya, pertanyaan seperti itu sama sekali tidak seperti Yang Mulia 
... dia bilang dia berbicara dengan seseorang, mungkin dia mendengar pertanyaan itu dari 
mereka." 

"Hmm, sangat menarik... orang itu pasti sangat aneh, untuk bisa berinteraksi dengan 
Pangeran Sloth..." 

"Dia bilang itu orang sepertimu, Ratifah." 

".............." 

Semua emosi hilang dari wajah Ratifah. 

Beberapa detik kemudian, pembuluh darah di dahinya berkedut. 

"A-aku benar-benar senang dia bertemu dengan orang yang begitu murah hati dan luar 
biasa!" 

Dia mengoreksi dirinya sendiri, dengan canggung. 
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"Bagaimanapun -- " 

Ratifah melihat sekeliling, lalu melirik kakinya yang sedikit lelah dan menghela nafas. 

"Seperti yang diharapkan ... Shizuki tidak terlihat." 

Sesuatu dalam hatinya memberitahunya bahwa mereka tidak akan menemukannya. 

Baik Feli maupun Ratifah dengan optimis mengira dia akan menahan diri untuk tidak pergi 
sendiri kali ini, tetapi mereka salah besar. 

"Mendesah..." 

Feli menghela nafas dalam. Dia benar-benar kehilangan kata-kata. 

"Yah, yah, kita selalu membicarakan Pangeran Sloth. Dia mungkin sedang tidur siang di 
suatu tempat di sekitar sini. " 

Feli menutupi wajahnya dengan tangannya, sehingga Ratifah mencoba menghiburnya. 

"Tidak." 

Feli langsung membantahnya, dengan alasan yang sangat sederhana. 

"Saya pikir itu tidak mungkin, mengingat kepribadian Yang Mulia." 

"Kepribadiannya? Mengapa?" 

Ratifah merasa agak terkejut dan mengulangi kata-kata Feli. Setelah berpikir dalam diam 
selama beberapa detik, dia berbalik ke arah pemandangan yang terpelintir --- ilusi skala 
besar yang membentuk "Hutan Kejatuhan". 

Kehadiran nostalgia menyapu kulitnya. 

Dia hanya melihatnya selama beberapa detik, tetapi memiliki kesan yang sama dengan Feli. 

Lalu dia tersenyum. 

--- Oh, sekarang aku mengerti. Ya, Shizuki tidak bisa mengabaikan ini. 

Proses berpikir mereka berbeda, tetapi mereka mencapai kesimpulan yang sama. 

"Jika dia tidak ada di sini, mau bagaimana lagi." 



Karena ilusi, alat sihir yang mereka rencanakan untuk digunakan untuk memberi sinyal 
posisi satu sama lain tidak akan berfungsi...bahkan jika mereka bisa menggunakannya, 
mereka sudah tahu apa hasilnya. 

"Apa yang harus kita lakukan, kepala pelayan? Kami mengikuti Shizuki di dalam hutan, 
kami kembali dan menunggunya, atau--- " 

Ratifah membuka matanya lebih lebar dari biasanya dan melanjutkan. 

" ---pertama kita harus mencoba mencari tahu siapa penguntit mencurigakan kita." 

"Eh? Seseorang mengikuti kita...?" 

Bagi Ratifah, rasanya seperti ada yang membelai punggungnya. Feli, bagaimanapun, 
memandangnya dengan mata terbelalak: dia mungkin tidak menyadarinya. 

Ratifah mengangguk dan tersenyum, lalu melanjutkan seolah itu adalah hal yang sangat 
biasa. 

"Penguntit selalu bersembunyi di balik pohon. Mereka sedang menunggu kesempatan yang 
tepat, kurasa? Sepertinya mereka tidak akan keluar dalam waktu dekat, meskipun ... " 

Saat ini, semua senjata yang mereka miliki adalah "Spada" yang ditinggalkan Fay di kamar, 
yang disandang Ratifah di pinggangnya, dan pedang Feli. Mereka hampir tidak dilengkapi 
dengan baik. 

"Mengapa ada orang yang menguntit kita...?" 

"Hmm, aku bertanya-tanya ..." 

Setelah berpikir sejenak, mereka berdua mencapai kesimpulan yang sama. 

Penguntit mungkin mencoba mempelajari alasan mengapa mereka datang ke Fithdan, kota 
di sebelah "Hutan Kejatuhan". 

--- Dengan kata lain, kekaisaran mungkin terlibat. 

Keyakinan penuh kebencian kekaisaran --- pemusnahan ras non-manusia. 

Kekaisaran juga menyimpan lebih banyak "Pahlawan" di jajarannya daripada negara lain 
mana pun. 

Targetnya kemungkinan adalah elf Feli atau Fay, yang secara bertahap dikenal sebagai 
"Pahlawan". Ratifah menyesal tidak memberi tahu Feli bahwa dia seharusnya 
menyembunyikan fitur elfnya, tetapi sudah terlambat. 

"Aku... aku mengerti..." 



Penguntit itu setidaknya cukup terampil untuk menipu indra Feli von Yugstine. 
Kemampuannya pasti berarti masalah. 

Bahkan jika itu benar, ada sesuatu yang terasa aneh. 

"...kenapa mereka belum menyerang?" 

Jika mereka benar-benar menjadi target eliminasi, mengapa penguntit itu belum 
bertindak? 

Seharusnya ada banyak peluang untuk menyerang mereka dari belakang. Namun, 
penguntit itu tidak menunjukkan niat seperti itu. Mereka harus mempertimbangkan bahwa 
mungkin ada alasan untuk itu. 

"Jadi, apa yang harus kita lakukan, kepala pelayan?" 

"Bahkan jika kamu bertanya padaku ..." 

Feli belum mendeteksi keberadaan penguntit. Bahkan jika dia ditanya, dia gagal memahami 
realitas situasi dan tidak bisa memberikan jawaban yang sebenarnya. Itu alami, dengan 
cara tertentu. 

"Kita bisa menghilangkan ancaman ini, sebelum menjadi lebih besar. Tunggu Shizuki 
kembali. Atau pergi mencarinya. Jika kita memilih pilihan yang tepat, penguntit mungkin 
akan menyerah pada kita." 

...jika mereka memilih pilihan yang tepat, bagaimanapun, mereka akhirnya harus 
menghadapi alasan mengapa penguntit menyerah untuk mengikuti mereka. 

Dengan kata lain, tidak ada satu pun pilihan yang mereka miliki yang benar-benar tepat, 
lanjut Ratifah. Feli yang menjawab bahwa, dalam hal ini, jawabannya hanya satu. 

"Kita harus tinggal di sini di Fithdan lebih lama lagi. Jadi saya pikir kita harus 
menghilangkan potensi ancaman ini sekarang. Demi kami, dan Yang Mulia juga." 

Ratifah tersenyum lebar, seolah mengharapkan jawaban itu dari awal. 

Dia kemudian berbalik dan, dengan hati-hati, melangkahkan satu kaki ke depan. 

"Bukankah sudah waktunya kamu menunjukkan dirimu?" 

Dia mengangkat suaranya ke arah salah satu pohon yang jaraknya belasan meter dari 
mereka. 

Mereka sangat dekat dengan "Hutan Kejatuhan". Tidak ada orang normal yang akan 
mendekati tempat itu. Suara Ratifah bergema di seluruh area yang tampaknya kosong. 



Pertanyaannya tidak dijawab apa-apa selain keheningan yang sempurna. 

"...........Hmm." 

Penguntit tampaknya memutuskan untuk memberinya perlakuan diam. 

Ratifah kemudian melangkah maju sekali lagi, dengan berani. Penguntit itu mungkin 
menyerah: gemerisik daun yang tidak wajar bisa terdengar. 

"Ha ha ha." 

Itu adalah jenis tawa yang aneh. 

Tampaknya mengandung campuran pujian dan cemoohan. 

Karenanya, itu terdengar sangat aneh. 

"Nona, kamu pasti sangat tajam jika berhasil mendeteksi keberadaanku." 

Pria yang muncul dari rindangnya pohon itu berpenampilan seorang aktor tampan yang 
gagah. Matanya yang tajam dan seperti burung pemangsa menatap Ratifah dengan penuh 
minat. 

"Aku cukup bangga dengan skill stealthku, kau tahu..." 

Pria itu menggaruk kepalanya, senyum tipis di bibirnya. 

"Ya ampun, aku benar-benar minta maaf. Anda bersembunyi dengan cara yang buruk 
sehingga saya pikir Anda ingin kami menemukan Anda. " 

"...lidahmu juga cukup tajam, nona." 

Ratifah bermaksud menyindir, tetapi pria itu menjatuhkan mukanya yang mencibir dan 
gemetar. 

"Ngomong-ngomong, aku punya proposal untuk kalian berdua ..." 

Pria itu kemudian mengarahkan jari telunjuknya ke pemandangan bengkok di belakang 
Feli dan Ratifah. 

"Apakah kamu akan berbaik hati pergi seperti itu? Saya bukan penggemar kekerasan, Anda 
tahu. " 

"Kenapa kita harus?" 

Feli langsung mengungkapkan keraguan yang muncul di benaknya. 



"Mengapa kamu bertanya? Karena 'Ice Coffin' ada di sana, kenapa lagi? Anda hanya perlu 
menjauh, dan pekerjaan saya di sini selesai. Cukup mudah." 

"Peti Mati Es" --- salah satu pahlawan yang terkait dengan kekaisaran. 

"Tapi jika kamu tidak mau melakukan itu, maka aku akan terpaksa berurusan denganmu 
sendiri. Saya tidak suka berkelahi, tapi apa lagi yang bisa dilakukan?" 

Tatapan berlendir pria itu melayang ke Feli...dan telinga runcing yang menjadi ciri rasnya. 

"Saya mengerti, saya mengerti, sekarang saya memiliki gambaran lengkapnya." 

Alasan mengapa mereka diserang. 

Dan identitas pria yang membuntuti mereka. 

"Namun,  sebagai pelayan rendahan , saya tidak mungkin melakukan apa-apa saat kepala 
pelayan kami ditargetkan oleh penjahat dari kekaisaran." 

"... Nona, kamu tidak bisa serius? Tidak ada yang dapat Anda lakukan tentang hal itu. 
Mungkin kamu berpikir kamu bisa menyerangku pada saat yang sama dan pergi entah 
bagaimana, tapi itu juga murni fantasi." 

Ratifah menarik "Spada" di pinggangnya dan menghadapi pria itu, yang menanggapi 
dengan keras memproyeksikan aura intimidasi, seolah-olah dia bermaksud 
menjerumuskannya ke dalam lubang neraka yang tak berdasar. 

"Karena kamu tahu, aku---" 

Pria itu, dengan senyum penuh cemoohan di bibirnya, tertawa kecil. 

"---sesuatu dari 'Pahlawan' juga, sebenarnya!" 

Saat dia mendengar kata-kata itu, ekspresi Ratifah berubah. 

"Aku tidak pernah menyangka akan menemukanmu di sini, Feli von Yugstine!" 

Pria yang mengaku sebagai Pahlawan itu tahu nama Feli. 

Kesempatan dia mengikuti mereka hanya sebagai pemburu non-manusia sudah tidak ada 
lagi. 

"Fakta bahwa kamu di sini...berarti Fay Hanse Diestburg ada di sana, ya?" 

"Bagaimana jika dia?" 



"Kita akan menangkapnya, itu saja. Tapi aku khawatir meninggalkannya di 'Ice Coffin' 
sendirian. Kami juga tidak tahu apakah 'Pemindaian Jantung' benar-benar ada di pihak 
kami, jadi... ini benar-benar menyakitkan, tapi saya juga harus pergi, kan?" 

Pria itu menambahkan bahwa, karena dia dipanggil karena mereka tidak memiliki cukup 
tenaga, jika dia terus bermalas-malasan seperti itu, dia mungkin akan dimarahi. Sudah 
waktunya untuk bekerja sedikit, dia tertawa. 

"Peti Mati Es dan Pemindaian Jantung, katamu?" 

Keduanya dikenal sebagai "Pahlawan" di pihak kekaisaran. 

"Apa, menurutmu aku berbohong?" 

"...tidak, kemungkinan besar itu benar." 

Feli menjawab sambil menghela nafas, setelah melirik cahaya yang bersemayam jauh di 
dalam mata pria itu. 

Rasanya lebih masuk akal untuk berpikir bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. 

"Kalau begitu, kami punya lebih banyak alasan untuk menghentikanmu di sini." 

Feli mengkhawatirkan Fay, tetapi itu adalah kekhawatiran yang tidak perlu. 

Lagipula, dia jauh lebih kuat darinya. 

Bahkan jika dia bertemu dengan "Pahlawan", Pemindaian Jantung dan Peti Mati Es, dia bisa 
mengatasinya entah bagaimana Fay telah tumbuh setiap kali dia menghadapi situasi yang 
sulit. 

Meskipun pangeran muda memiliki sesuatu yang misterius di dalam dirinya, dia juga dapat 
diandalkan. 

Feli, bagaimanapun, tidak ingin membiarkan orang yang seharusnya dia lindungi 
menghadapi semua bahaya sendirian. 

"Sejujurnya, saya tidak melihat Yang Mulia kalah, bahkan jika dia harus menghadapi kalian 
bertiga pada saat yang bersamaan." 

"Oh...mengesankan." 

Kata-kata Feli agak agresif. 

Ratifah tersenyum pada sisi kepala pelayan yang "tidak biasa" itu. Dia akan menambahkan 
bahwa mereka harus bergabung untuk bertarung, ketika--- "Aku bilang ada dua Pahlawan 
di sana, tapi kapan aku bilang *hanya" dua?" 



Bibir Ratifah tertutup rapat. 

"Mungkin Fay Hanse Diestburg benar-benar dapat mengambil dua Pahlawan pada saat 
yang sama, seperti yang kamu katakan...tapi aku ingin tahu apa yang bisa dia lakukan 
melawan 'itu'...?" 

Apa yang pria itu bayangkan dalam benaknya adalah "Kekejian". Senjata hidup yang 
keberadaannya hanya diketahui oleh sedikit orang di kekaisaran. 

"Selain itu, aku mendengar bahan-bahannya kali ini memiliki kualitas terbaik. Saya harap 
kepercayaan diri Anda bukan hanya gertakan, nona." 

"Bahan...?" 

Nada suara Ratifah rendah, dingin. 

"Benar, bahan untuk membuat senjata hidup tertentu, aku tidak bisa mengatakan secara 
detail apa itu, tapi sepertinya 'kehilangan semua harapan di dunia', dalam jumlah yang 
tepat." 

Pria itu gagal memperhatikan perubahannya dan terus berbicara. 

"Siapa pun yang terpapar keganasan hal-hal itu tampaknya menghasilkan bahan bakar 
yang baik. Benar- " 

Pria itu menunjuk lagi, kali ini ke arah Feli. 

"Feli von Yugstin? Anda juga salah satu dari mereka, saya dengar. " 

Feli, setengah refleks, merasakan semua bulu di tubuhnya berdiri dan gemetar karena 
marah. Ekspresinya berubah menjadi kemarahan belaka. 

Feli tidak pernah menunjukkan ekspresi seperti itu sebelumnya: bahkan Ratifah pun 
terdiam. 

"Bagaimana kalian bisa begitu...!!!" 

Feli tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. 

Karena pengalamannya memperjelas apa yang disinggung pria itu. 

"Yah, baiklah, tolong tenanglah, kepala pelayan. Kehilangan kesabaran adalah apa yang dia 
ingin kita lakukan. Dia pasti mencoba memprovokasi kita...tapi kita menghadapi 
'Pahlawan'. Kita seharusnya tidak membiarkan emosi kita menguasai diri kita." 

"Tetapi...!" 



"Berkat kebiasaan cerewet lawan kita, bagaimanapun, kita telah mengetahui alasan 
mengapa Shizuki pergi ke dalam 'Hutan Kejatuhan' sendirian." 

Pria itu menyebutkan "bahan dengan kualitas terbaik". 

Jika tebakan Ratifah benar, "bahan" itu adalah manusia. "Hilang semua harapan" dan 
"senjata hidup". Di kepalanya, dua elemen itu hanya bisa berarti satu hal --- monster yang 
disebut "Kekejian". 

Jadi mudah baginya untuk membayangkan apa yang terjadi. 

Anak laki-laki yang jarang mereka cari, jika pernah, bertindak berdasarkan alasan yang 
rasional atau berkepala dingin. Apa yang mengatur tindakannya selalu rasa kewajiban dan 
kasih sayang. Hanya dua elemen ini. 

Dia mungkin merasa kasihan dan mencoba melakukan apa yang dia anggap sebagai 
tugasnya. Alhasil, dia kabur sendiri. 

...kau sangat mudah dimengerti. 

Jadi pikir Ratifah dan tersenyum lagi. 

"Shizuki pasti pergi ke depan mengetahui apa artinya, jadi saya tidak berpikir kita harus 
khawatir tentang dia. Sebagai gantinya, mari kita singkirkan 'Pahlawan' yang 
memproklamirkan diri ini, oke? " 

Ratifah berbicara dengan nada riang yang biasa, tetapi kata-katanya diwarnai dengan rasa 
pasrah yang hanya bisa dia pahami. 

Bukan pasrah dalam arti kemampuan bertarung, karena lawan mereka adalah seorang 
"Pahlawan", tapi pasrah terhadap apa yang tersisa dari tekadnya. 

"...ha ha ha. Begitulah akhirnya. " 

Kata-kata yang sangat mirip dengan yang digunakan Fay beberapa waktu lalu. 

Jarum jam akhirnya bergerak maju, perlahan tapi pasti, tapi sekarang didorong mundur. 
Dia hanya harus menerimanya: itu mudah untuk dikatakan, tetapi itu membawa kesedihan 
yang luar biasa baginya. 

"Aku juga bukan penggemar pertarungan, sebenarnya..." 

"Kenapa tidak pergi dari sini, kalau begitu? Tinggalkan peri itu dan aku akan 
melepaskanmu, nona. Sejujurnya, *kamu lebih membuatku takut daripada elf*." 

"Oh, kau melebih-lebihkanku. Saya hanya pembantu pangeran, Anda tahu. " 



"Akan sangat bagus, jika itu benar..." 

Kedua belah pihak dengan hati-hati mengukur jarak mereka. 

Ratifah melirik ke samping, ke arah Feli. 

"Kepala pelayan. Harap siap untuk bertindak kapan saja. " 

--- Aku merasa pria ini cukup kuat. 

Ratifah mengatakan apa yang nalurinya katakan padanya. 

"Ra...tifah...? Apakah kamu..." 

Feli, yang tidak bisa memahami situasi sepenuhnya, menoleh ke arah Ratifah, kepalanya 
penuh dengan pertanyaan. 

Feli melihat Ratifah sebagai orang yang tidak bisa melawan. Jadi dia mencoba 
menghentikannya, untuk melangkah maju di tempatnya. Namun... 

"!! ... Naga Air...!!!" 

Dia ingin lari ke Ratifah, tetapi berhenti di tengah jalan.. 

Kaki Feli tidak mau menjawab perintahnya. Dia putus asa memanggil nama tersangka 
pelakunya karena kurangnya gerakan. 

Detik berikutnya, mata Feli beralih dari batu giok biasa ke warna lapis lazuli, saat tubuhnya 
diambil alih oleh makhluk superior. 

-- Kamu siapa? 

Lapis lazuli di mata Feli berbicara lebih keras daripada kata-katanya. 

"Ahahaha, aku? Aku sama dengan Fay, tentu saja." 

Jika ditanya siapa dirinya, Ratifah akan menjawab sambil tertawa. Dia telah memutuskan 
untuk melakukannya dari sebelumnya. 

Dalam situasi saat ini, bagaimanapun, itu bukan langkah yang baik dengan cara apapun. 
Naga Air tidak melihat Fay Hanse Diestburg sebagai orang yang waras. 

Dia adalah salah satu dari sedikit manusia yang bisa memberikan rasa takut pada Naga Air. 

"Tolong, jangan beri aku tatapan menakutkan seperti itu. Bukannya aku bangga akan hal 
itu." 

Rahasia yang dia simpan selama lebih dari 20 tahun. 



Itu hanya sekilas, tapi dia menunjukkannya. Itu wajar baginya untuk merasa berkonflik, 
"Bahkan aku punya kebanggaan. Keyakinan yang berakar pada inti keberadaan saya." 

Ratifah tidak menunjukkannya, tetapi kata-kata pria itu telah mengguncangnya sampai ke 
inti dan membuatnya marah juga. 

"Aku tidak akan merasa puas sampai aku memberimu pelajaran, jadi persiapkan dirimu." 

Tepuk. 

Ratifah menyatukan kedua tangannya, menghasilkan suara yang tajam. 

Itu adalah salah satu rutinitas gadis bernama Tiara ketika dia menggunakan teknik garis 
keturunannya. Sinyal awal. 

"... 'Folgore'." 

Tubuh Ratifah diselimuti cahaya biru yang berderak. Sensasi nostalgia yang mengerikan 
menyapu dirinya. 

"Ngomong-ngomong." 

Ratifah hendak memanggil nama seseorang, tetapi menyadari bahwa dia belum 
mengetahuinya, jadi dia mengajukan pertanyaan yang agak terlambat. 

"Apakah kamu tidak akan menyebutkan namamu sendiri? Tuan Pahlawan?" 

"Ha, haha, jangan membuatku tertawa. Aku bukan ksatria terhormat, nona. Aku tidak 
punya nama untuk digunakan oleh orang aneh sepertimu." 

"Aneh, benarkah? Kasar sekali." 

"Apa lagi yang kamu ingin aku panggil seseorang yang tersenyum seperti itu sebelum 
memulai pertarungan sampai mati?" 

Ratifah mendapati dirinya menyentuh bibirnya setelah komentar sang Pahlawan. Dia bisa 
merasakan mereka sedikit melengkung ke atas. 

Tidak ada alasan rasional di balik senyumnya. Itu adalah kebiasaan yang terkubur jauh di 
alam bawah sadarnya. 

Bagaimanapun juga, Tiara telah diajar oleh mentor yang sama dengan Shizuki. 

. 

--- Bagi kami, orang kuat adalah mereka yang tidak menunjukkan diri mereka yang 
sebenarnya. Jadi kita tertawa. Dalam situasi apapun. Seseorang yang tertawa sepanjang 
waktu sulit dimengerti, bukan? 



. 

Dalam ingatannya, sang mentor tertawa dan menunjukkan padanya bagaimana hal itu 
dilakukan. 

"Ahaha, sekarang kamu menyakiti perasaanku." 

"Kau pembohong yang buruk, nona." 

Pria itu melontarkan tatapan menuduh pada Ratifah. Dia tahu kata-katanya tidak datang 
dari hati. 

Ratifah juga menyadari bahwa kata-kata dan perilakunya tidak cocok sama sekali dan 
membuat catatan mental tentang hal itu. Dia kemudian mengulurkan tangan kanannya ke 
arah pria itu. 

"Surge... Thunder Dragon!!" 

Dia mengucapkan kata-kata itu dengan nada datar, tanpa peringatan apa pun. 

Pria itu berhasil menghindari sehelai rambut dari tembakan petir di lengan Ratifah, 
setengah secara refleks. Di kepalanya, dia mengutuknya karena meluncurkan serangan 
pencegahan dengan begitu berani. 

"Halo." 

Di tempat yang tepat pria itu bergerak untuk menghindari kilat, dia menemukan Ratifah 
menunggu, seolah-olah dia telah meramalkan gerakannya. Menunggu dalam posisi 
menendang. 

"Dan selamat tinggal." 

Sebelum pria itu bisa mengungkapkan keterkejutannya tentang kecepatannya yang luar 
biasa, suara retak terdengar. 

Sebuah sentakan rasa sakit. 

Rasa sakit karena ditendang segera diikuti oleh listrik yang melilit tubuh Ratifah, 
ditransmisikan ke pria itu melalui kakinya. 

Pria itu berguling-guling di tanah, menimbulkan debu di belakangnya. 

Tapi hanya untuk sesaat. 

Ia menjejakkan kakinya di tanah untuk mematahkan momentum yang diciptakan oleh 
tendangan Ratifah. 

"Kamu ... jalang ...!" 



Pria itu memelototi Ratifah, saat kemarahan muncul di dalam dirinya. 

"Oh? Apakah itu buruk?" 

Ratifah menoleh ke arah Feli, tetapi Feli terlalu tercengang untuk menjawab. 

Karena pria itu menolak untuk memperkenalkan dirinya, Ratifah berpikir dia bisa 
mengabaikan konvensi pertempuran yang unik di dunia ini. Jadi dia meluncurkan serangan 
preemptive secara langsung. 

Karena itu, dia tidak bisa mengerti mengapa pria itu memberinya tatapan menuduh seperti 
itu. 

"Ahaha, kamu memiliki begitu banyak celah sehingga aku tidak bisa menolak." 

Kata-kata yang dia pilih untuk memperbaiki situasi adalah kata-kata paling tajam yang bisa 
dia ucapkan di waktu dan tempat itu. 

"Sebagai permintaan maaf, izinkan aku memberimu peringatan." 

Ratifah berbicara sambil menatap pria itu, yang sekarang berada pada jarak yang cukup 
jauh darinya. 

"Aku tidak tahu apakah kamu sebenarnya seorang 'Pahlawan' atau apa pun, tetapi tidak 
ada nilai dalam gelar yang kamu berikan pada dirimu sendiri. Gelar seperti itu hanya 
bernilai ketika diberikan oleh orang lain. Itu berbicara banyak tentang Anda, Anda tahu? " 

Anda tidak lain hanyalah kekecewaan. Begitulah kira-kira yang tersirat dari kata-kata 
Ratifah. 

"Ha ha ha!!! Ha ha ha ha!!! Sungguh, sungguh!!! Anda benar-benar memiliki cara dengan 
kata-kata, nona! " 

Bilah kata-kata Ratifah yang diasah tajam menghantam saraf pria itu dengan tepat. 

"Oke, sekarang sudah diputuskan. Aku akan menjatuhkanmu secara pribadi. Maka Anda 
akan memiliki hak istimewa untuk memberi saya segala macam 'gelar' saat Anda 
merangkak di tanah di depan saya ... meskipun saya kira Anda akan memerlukan nama 
untuk melakukan itu. 

Ketika pria itu selesai berbicara, angin tiba-tiba mulai bertiup. Bilah-bilah udara yang tajam 
dan tak terlihat mulai menari-nari di sekelilingnya. 

"Namaku Levi, tapi mereka memanggilku 'Backlash'. Nama panggilan yang cukup mewah, 
bukan?" 

"Pahlawan" kekaisaran memperkenalkan dirinya dan melontarkan senyum kurang ajar. 



Feli tidak bisa mempercayai matanya sendiri. 

Guntur berderak, kilat menyambar. 

Ratifah menyilangkan tangannya dan menjawab dengan memperkenalkan dirinya secara 
bergantian. Seolah-olah fenomena tidak wajar itu benar-benar normal. 

"---Saya Ratifah, seorang pelayan rendahan. Senang berkenalan dengan Anda." 
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Tidak peduli seberapa luar biasa atau tidak mungkin sesuatu bagi Anda, jika tidak ada 
jawaban lain, itulah kebenarannya. Begitulah dunia melahirkan hal-hal baru. 

Anda sebaiknya memukul itu di kepala Anda, Shizuki. 

Itu sebabnya saya ingin meninggalkannya untuk dilihat di masa depan. Bagaimana kita 
dipaksa untuk membunuh, membunuh, dan membunuh lagi, menumpahkan darah di mana-
mana, tangki septik masa lalu kita...harus meninggalkan semuanya, kalau tidak akan 
berakhir seperti "sesuatu yang mungkin pernah terjadi". 

Bahkan jika kita akan menghancurkan kekacauan dunia ini suatu hari nanti, itu akan 
kembali lagi. Sudah banyak memakan korban, akan menjadi sampah jika sejarah ini 
terulang kembali, kan? 

Rudolf juga menaruh pikiran kasarnya padaku hari itu. 

Suatu hari, saya tidak ingat kapan tepatnya, saya mengajukan pertanyaan kepadanya. 

Kenapa dia mengatakan itu padaku? 

Jika dia mencari seseorang untuk memahami dan bekerja sama dengannya, ada banyak 
orang yang lebih cocok daripada saya. Orang yang tidak bisa aku tandingi sama sekali, 
dalam hal kemampuan bertarung atau yang lainnya. 

Rudolf, bagaimanapun, selalu berbicara tentang cita-citanya dengan saya. 

Jadi saya bertanya mengapa. 

Dan inilah yang dijawab Rudolf. 

Pertanyaan yang bodoh. Itu jelas karena kamu satu-satunya yang waras, Shizuki. 

Itu tidak masuk akal bagi saya. 

Saya satu-satunya ... waras?』 

Saya terguncang. Sepertinya dia mengira semua orang di grup itu gila. 

Rudolf melanjutkan, tanpa menyangkal kata-kataku. 

Ya, mereka semua terlihat gila bagiku. Itu sebabnya saya hanya memberi tahu Anda 
tentang cita-cita saya. Mengerti? Shizuki? 



... itu terasa baru. Biasanya aku yang disebut gila oleh orang lain. 

"Ha ha ha ha. Benar. Dalam hal ini, kita mungkin yang gila." 

Untuk alasan apa pun, Rudolf memasukkan dirinya dengan saya ke dalam kelompok yang 
sangat kecil yang dia nyatakan sebagai "kami". 

Dengarkan di sini, Shizuki. Suatu hari, saya memberi tahu Traum segalanya tentang diri 
saya. Apakah Anda tahu apa yang dikatakan bajingan itu kepada saya? "Man, kamu mental". 
Bisakah kamu percaya!? Dasar bajingan! Kalau saja kemampuan saya bekerja padanya, 
saya akan menendang pantatnya saat itu juga !! 

teriak Rudolf, wajahnya berubah marah. Tapi itu hanya berlangsung beberapa detik. 

... lihat apa yang saya maksud?』 

Kemarahan Rudolf yang berbusa mereda dalam sekejap. 

Di dunia ini, orang-orang seperti kita diperlakukan sebagai orang yang aneh. Tapi saya 
tidak ingin menyebutnya kegilaan. Yang berarti mereka yang gila, kan? 

Berjalan di jalan mayat, dipenuhi dengan kebencian, direndam dalam kotoran dan darah. 

Di dunia seperti ini, cara hidup ini diterima dengan jelas, seperti biasa. 

...atau lebih tepatnya, itu satu-satunya cara untuk hidup. 

Kita mungkin bisa mengatakan semua hal baik ini sekarang, tapi kita juga bisa menjadi gila 
suatu hari nanti. Jadi saya ingin berbicara, selagi saya masih bisa ... hal terbesar adalah 
dapat berbicara sampai akhir. 

Rudolf menunduk, melankolis. 

Tapi aku tahu bagaimana perasaannya. Sedemikian rupa sehingga menyakitkan. 

. 

-- Itu menyakitkan? Lalu kenapa kamu tidak menjadi gila juga? 

. 

Kata-kata itu diucapkan oleh keluarga orang tertentu. 

Seorang pria yang memiliki kemampuan garis keturunan tidak seperti yang lain, 
kemampuan untuk membaca kenangan dan emosi dari setiap dan semua hal. 



Karena kemampuan itu, emosinya sendiri hancur, dia bahkan tidak bisa mengubah 
ekspresi wajahnya. Diucapkan olehnya, kata-kata itu memperoleh bobot yang tidak dapat 
dibandingkan. 

Untuk membuang semua rasa sakit, kesedihan, semua emosi, hanya tertawa dan 
membunuh. 

Merangkul kegilaan seperti itu pasti akan membuat Anda merasa lebih nyaman. Hatimu 
akan berhenti meratap kesakitan juga. Aku tahu itu. 

Saya tahu itu dengan baik, tetapi saya belum bisa mencapai keadaan pikiran itu. Saya masih 
tidak bisa membuang semua keraguan dan perlawanan saya untuk mengakhiri hidup 
seseorang dengan tangan saya sendiri. 

---Esperanto.』 

Apa yang Rudolf katakan tiba-tiba adalah nama dari kemampuan garis keturunannya. 

Itu adalah kemampuan untuk menghembuskan kehidupan ke benda mati, jika saya ingat 
dengan benar. 

Semua yang telah saya lihat dan dengar, saya akan meninggalkan semuanya untuk dilihat 
di masa depan, dengan kemampuan garis keturunan saya. Jika saya dapat meninggalkan 
jawaban yang benar, kesalahan yang sama tidak akan terulang. Itulah yang saya yakini. 

Itu adalah dunia tanpa harapan. 

Tidak ada moral manusia yang layak di mana pun. Dunia tanpa hukum di mana kekerasan 
berkuasa. 

Itulah jenis dunia tempat kita dilahirkan. 

Apa yang mengubah dunia yang menyebalkan itu menjadi sesuatu yang bahkan lebih tidak 
layak untuk diselamatkan adalah "Penjaja Hitam" dan "Kekejian" mereka. Mereka 
seharusnya tidak pernah diizinkan untuk dilahirkan. 

Dosa fatal yang menghancurkan dunia. 

"Saya mengerti." 

Sejujurnya saya pikir dia luar biasa. 

Sedemikian rupa sehingga saya menemukan diri saya menyedihkan: "menakjubkan" adalah 
satu-satunya kata yang bisa saya pikirkan untuk menggambarkan keyakinan Rudolf. 

Saya yakin Anda bisa melakukannya, Rudolf. 



"Hah? Kau pikir kau sedang berbicara dengan siapa, Shizuki? Tentu saja saya bisa." 

Rudolf mendengus dan mengolok-olokku karena mengatakan sesuatu yang begitu jelas. 

Mungkin terdengar seperti dia terlalu percaya diri, tapi aku tahu dia didukung oleh tekad 
yang tak tergoyahkan, jadi aku tidak bisa menyangkal kata-katanya. 

"Esperanto -- Dunia Ideal". 

Kemampuan garis keturunan yang memungkinkan pengguna untuk menuangkan kekuatan 
hidup mereka sendiri ke benda mati. 

Kemampuan seperti dewa yang memungkinkan untuk membentuk kehidupan sesuai 
keinginan pengguna, untuk menciptakan dunia ideal pengguna --- itulah namanya. 

Rudolf mendongak dan terus berbicara, seolah-olah dia baru saja memahami sesuatu yang 
sangat penting. 

...Saya kira, pada akhirnya, saya hanya ingin menyelamatkan dunia ini...lihat seperti apa 
setelah disimpan.』 

Kata-kata yang cocok untuk seorang pejuang keadilan. 

Mungkin semua kemunafikan, semua merasa puas pada dirinya sendiri. 

Namun, proses yang membawa Rudolf ke pemikiran seperti itu, tidak penting lagi baginya. 

Dunia berubah menjadi gurun pasir yang tak terbatas. 

Tidak ada "keselamatan" yang dapat ditemukan di mana pun. Dunia terluka, hancur, tidak 
dipenuhi apa-apa selain "keputusasaan". 

Itulah mengapa Rudolf berpikir itu sepadan. 

"Keselamatan" sejati itu memiliki nilai. 

Karena dia ingin diselamatkan juga, mungkin lebih dari siapapun. 

Bahkan jika saya bisa memberikan segalanya untuk meninggalkan sesuatu untuk masa 
depan, pasti tidak mungkin saya bisa melihat apa yang terjadi dengan mata kepala sendiri. 
Kita berbicara tentang masa depan yang akan datang ketika aku sudah lama pergi, jadi 
sudah jelas. 

Rudolf... 



Shizuki, aku tahu aku mengatakan omong kosong. Tapi kau harus melakukan sesuatu 
untukku. Jika, secara kebetulan, Anda dilahirkan kembali ... Anda harus memastikan apa 
yang terjadi di tempat saya. 

"Memastikan...?" 

"Ya. Lihat apakah semua yang saya lakukan memiliki nilai. Jika ada titik dalam apa yang 
saya tinggalkan. Lakukan itu untukku. 

"Mengerti." 

Aku tersenyum kecut saat menerima permintaannya. 

Itu tidak nyata untuk berbicara tentang "dilahirkan kembali" dengan serius, tapi aku tidak 
bisa mengatakan apa-apa lagi pada tatapan tulus Rudolf. 

Jadi jika saya pernah terlibat dalam kejadian supernatural seperti itu, saya pasti akan 
mengabulkan keinginannya. Jadi saya bersumpah dalam hati. 

Ngomong-ngomong, maukah kamu membicarakannya dengan mentor?』 

Rudolf menyebut semua orang selain aku gila. Namun, saya tidak bisa mengklasifikasikan 
mentor saya dalam kategori kegilaan yang dibicarakan Rudolf. 

Mentor saya memahami pikiran saya sepenuhnya. Aku yakin dia akan membantu Rudolf, 
jika diberi kesempatan. 

Namun... 

"Pembimbing...? Ah...Vincenz." 

Setelah menyebut nama mentor saya, Rudolf melihat ke kanan dan ke kiri karena suatu 
alasan, lalu menggelengkan kepalanya. 

Ekspresi pengunduran diri yang jelas. 

Dia satu-satunya orang yang tidak bisa saya ajak bicara tentang ini. 

"Mengapa? Maksudku, mentorku--- 

Rudolf mungkin mengerti apa yang akan saya katakan dan menyela saya. 

Shizuki. Dalam kasus pria itu, ini bukan masalah gila atau tidak. Ya, dia pasti akan 
mendengarkanku. Tapi orang itu patah. Kita bisa bicara, tapi itu akan berakhir di sana. 
Tentu saja." 

......』 



Saya tidak mengerti apa yang dimaksud Rudolf. Jadi saya diam dan hanya mengerutkan 
kening. 

Rudolf memperhatikan bahwa saya gagal memahami arti kata-katanya. 

Vincenz hanya peduli padamu dan rekan-rekannya, keluarganya. Jadi dia tidak peduli 
tentang apa yang terjadi di masa depan. Dia akan mendengarkan saya, tentu saja, dia 
bahkan mungkin sedikit membantu saya. Tapi itu tidak akan berarti apa-apa untuk 
mewujudkan keinginan saya. 

Aku tidak bisa mempercayai kata-katanya sepenuhnya. 

Saya tidak dapat membayangkan bagaimana dia bisa mengatakan bahwa mentor saya 
"rusak". Bagaimana dia bisa mempertimbangkan kemungkinan seperti itu. 

Dia tidak peduli tentang "keselamatan" di masa depan, tidak sedikit pun ... tidak, mungkin 
ini terlalu keras ... tapi intinya sama. Vincenz yakin bahwa yang bisa dia lakukan hanyalah 
bertahan hidup, hari demi hari. Jadi mungkin dia akan membantuku sedikit, tapi dia tidak 
akan pernah mengerti. 

Mentor saya ... yang bisa dia lakukan hanyalah ... bertahan ...?』 

Aku hampir tidak bisa mempercayai telingaku. 

Seorang pria yang selalu muncul tanpa cedera dari pertempuran dengan "Kekejian" benar-
benar berpikir bahwa yang bisa dia lakukan hanyalah bertahan hidup? 

Anda tidak dapat memahaminya, mungkin, tetapi bagi saya, Vincenz sebenarnya yang 
paling putus asa di sini. kan Vincenz takut mati, namun juga menginginkannya lebih dari 
siapa pun. Tapi dia juga mencari alasan yang tepat untuk mati. Kepribadiannya merantai 
dia ke dunia ini. 

Itu adalah cara berpikir yang sepenuhnya di luar pemahaman saya. 

Rud ... Rudolf, kenapa ...』 

Mengapa Anda mengatakan sesuatu seperti itu? Aku tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. 

Shizuki, apakah Anda tahu kemampuan garis keturunan Vincenz?』 

Rudolf mengajukan pertanyaan yang tidak terduga. Mengapa dia menyebutkan 
kemampuan garis keturunan mentor saya sekarang? 

Apakah Anda, atau bukan? 

... tidak, saya tidak.』 



"Berpikir begitu. Ada jawaban Anda. 

Aku tidak bisa mengerti. 

Saya kira dia tidak ingin Anda tahu. Kedengarannya seperti aku menggodamu, dan aku 
minta maaf, tapi aku tidak bisa mengatakan apa-apa lagi jika dia tidak ingin 
memberitahumu tentang kemampuan garis keturunannya. 

--- Jika Anda tahu tentang kemarahannya yang tenang itu, betapa bengkoknya dia di lubuk 
hati, Anda mungkin bisa menebaknya. 

Rudolf berbisik pada dirinya sendiri dengan nada yang hampir tidak bisa kudengar. 

Aku juga tidak bisa mengerti arti dari kata-kata itu. 

Jujur, jika Anda bertanya kepada saya, dia hanya egois. Itulah betapa menyedihkannya dia 
berpikiran sempit. 

--- Dia tidak ingin Anda melihat betapa dia hanyalah seonggok pria, yang kehilangan semua 
alasan untuk hidup, saya yakin. Karena dia tahu lebih dari siapa pun tentang apa yang 
datang di akhir kehidupan. 

Aku tidak tahu harus berkata apa pada kata-kata itu dan terdiam. Namun, setiap kata-kata 
Rudolf mengukir jauh ke dalam jiwaku. 

Haha, hahaha. 

Saat itu... 

Rudolf tertawa. 

Dia tersenyum, seolah dia benar-benar senang, dan menatap wajahku dengan penuh minat. 

Keinginan saya untuk "keselamatan" lahir karena saya bersama Vincenz, Anda, dan yang 
lainnya ... mungkin. 

Semua orang di pihak Vincenz terpelintir dalam beberapa cara. 

Mereka semua membawa pengalaman yang tak terkatakan di masa lalu mereka. 

Bahkan jika mereka bertindak seperti itu bukan apa-apa, tidak ada pengecualian. 

...ada pengguna ilusi, berjaga-jaga terhadap fatamorgana utopis. 

Surga yang dibangun untuk menyelamatkan yang lemah dari dunia yang penuh dengan 
keputusasaan. Kota Mirage, begitu mereka menyebutnya. 



Salah satu pengguna ilusi terbesar abad ini telah menciptakan surga kebohongan ini 
dengan teknik garis keturunannya, setelah menyaksikan keluarganya berubah menjadi 
"Kekejian" di depan matanya. 

Semua rasa sakit, penderitaan, dan kesedihan tenggelam dalam ilusi. Dari semboyan konyol 
seperti itu, si bodoh itu menciptakan surga, seperti mimpi sekaligus menjadi hal terjauh 
dari mimpi. 

Namanya Traum. 

Setelah akhirnya menyadari bahwa semua yang dia ciptakan hanyalah asap dan cermin, 
Traum mulai bepergian dengan Vincenz. 

...seorang pria paruh baya yang keluarganya disandera, diberitahu bahwa dia harus 
menyerahkan lengannya --- sumber dari teknik garis keturunannya --- jika dia ingin 
menyelamatkan mereka dan melakukan hal itu tanpa ragu sedikit pun --- Lantis. 

Seorang gadis muda yang seluruh keluarganya, kenalan, setiap orang di kampung 
halamannya dibantai di depan matanya oleh seorang maniak, yang kemudian mengatakan 
kepadanya "Yang lemah tidak diizinkan untuk memilih bagaimana mati" dan membuatnya 
tetap hidup untuk kesenangannya --- Tiara . 

Satu-satunya pria di dunia yang mampu mendengar suara "Kekejian", berkat teknik garis 
keturunannya. Siapa yang menggunakannya sampai batasnya, berharap menemukan cara 
untuk menyelamatkan manusia berubah menjadi "Kekejian", tetapi pada akhirnya tidak 
menemukan apa pun. Pria yang kehilangan semua emosi dalam prosesnya dan akhirnya 
mengerti bahwa apa yang dia dengar "Kekejian" memohon --- "Tolong bunuh aku" --- 
adalah inti dari keinginan mereka --- Rezenoir. 

Bersama mereka, ada juga--- 

Saya, seorang pria menyelamatkan beberapa detik sebelum dia berubah menjadi 
"Kekejian" sebagai "pengorbanan di altar keselamatan global" dan seseorang yang 
dilindungi oleh keluarganya dan ditakdirkan untuk bertahan hidup sampai akhir. Kamu, 
Shizuki. Kita semua kacau, ya? 

Rudolf mengingat keadaan kami dan mencibir. 

Senyumnya kejam, tanpa ampun---terselubung kesedihan. Itu sangat berbeda dari tawa 
biasa. 

Itu sebabnya, kawan ... aku ingin melihat "dunia yang diselamatkan".』 

Dan justru karena itu... 

Apa yang Anda dan Vincenz sebut sebagai "dunia di mana Anda tidak perlu menggunakan 
pedang untuk hidup". Jadi -- " 



-- Anda harus membantu saya ketika saatnya tiba. Mengerti, Shizuki? 

~ 

Di reruntuhan kuno tempat "Pemindaian Hati" Cohen Socaccio memimpin kami, saya 
mengingat kenangan yang begitu jauh sambil melihat lukisan dinding. Mengingat mereka 
dengan nostalgia. 

"Itu pasti sangat berharga. Tindakan Anda pasti memiliki nilai. " 

Dunia yang tenggelam dalam kegilaan dan kebencian. 

Rudolf berjuang sampai akhir, mengukir pesannya yang sungguh-sungguh dan 
mengagumkan. Lukisan dinding adalah tujuan terakhirnya. 

Bahkan tanpa kemampuan seperti Cohen atau Lychaine, aku bisa dengan sempurna 
mendengar lolongan emosinya yang mentah. 

"...Rudolf." 

Nama itu lolos dari bibirku. 



Vol. 4 - Ch 8 
Bab 8 -- Mendekati Langkah Kaki 

Aku melirik Elena, berjalan di sisiku, saat aku mengajukan pertanyaan kepada Cohen. 

Jika kita tidak memiliki tujuan tertentu, pasti lebih baik membawanya keluar dari 
reruntuhan secepat mungkin. 

Berdasarkan situasi saat ini, bagaimanapun, itu mungkin mustahil untuk dilakukan 
sekarang. 

"...hei, Cohen Socaccio. Mengapa kekaisaran memanggil Elena ke sini? " 

Aku tahu sekarang mengapa Cohen ingin melindungi Elena...tetapi masih tidak mengerti 
mengapa kekaisaran menargetkannya. 

Kurang lebih masuk akal jika mereka berencana untuk mengambil keuntungan dari 
posisinya sebagai mantan putri, tetapi menilai dari percakapan mereka sampai sekarang, 
jelas bukan itu masalahnya. 

Cohen menjawab pertanyaan saya seolah-olah saya menanyakan sesuatu yang sangat jelas. 

"Karena dia adalah korban." 

Saya pikir saya mendengarnya menghela nafas setelah dia menjawab. 

"... dari 'Kekejian'?" 

"Tepat. Tampaknya kualitas 'Kekejian', seperti yang Anda sebut, tergantung pada orang 
yang melahirkannya. Orang biasa berubah menjadi monster biasa. Jika mereka memiliki 
kekuatan sihir yang tinggi, mereka berubah menjadi monster yang lebih maju. Akhirnya, 
'bahan' yang merasa putus asa terhadap dunia berubah menjadi sangat kuat." 

Cohen melirik Elena. 

"Kombinasi kekuatan sihir tinggi dan keputusasaan seperti dia membuat pertandingan 
yang luar biasa. Kekaisaran pasti akan menganggapnya sebagai bahan berkualitas terbaik, 
kan? " 

Jadi dia melanjutkan. 

"...putus asa..." 

Untuk seseorang seperti saya, yang hanya berpikir untuk menebas mereka, membunuh 
mereka, mengeluarkan mereka dari kesengsaraan, informasi Cohen benar-benar baru. 



Memikirkannya, itu masuk akal. Itu mungkin kebenaran. 

"Jika memang begitu, maka dia harus dilindungi dengan segala cara." 

"Tolong lakukan itu. Saat Elena berubah menjadi 'Kebencian', reruntuhan ini berubah 
menjadi puing-puing. Saya bisa melihatnya di kepala saya. " 

Secara teknis, reruntuhan itu berada di wilayah Diestburg. Tidak akan baik jika mereka 
dihancurkan, dan saya juga telah mengembangkan semacam keterikatan pada mereka. 
Saya tentu tidak ingin mereka pergi. 

"Jadi, aku tidak peduli jika kamu harus memaksa, bawa dia keluar dari sini dengan cepat 
dan---" 

Cohen tidak menyelesaikan kalimatnya. Keheningan yang menakutkan mengisi lingkungan 
sebagai gantinya. 

Suara kerikil ditendang dan memantul di lantai batu melayang ke arah kami dari kejauhan. 

Diikuti dengan hembusan angin. 

Angin sepoi-sepoi yang mendinginkan kulit saat membelainya, seperti angin utara. 

Kehadiran yang mendekat menyebabkan tetesan keringat dalam diriku. Insting saya 
mengatakan sudah waktunya untuk pindah. 

"Ambil pedangmu, Fay Hanse Diestburg." 

Perintah mendadak Cohen membuatku hampir meraih gagang pedangku, tapi aku berhenti. 

"...apa yang sedang kamu lakukan?" 

"Maaf. Saya belum merasa ingin menggunakannya." 

Saya menjawab pertanyaan Cohen yang terdengar kesal dengan cara yang berlawanan, 
dengan nada datar. 

Begitu kami memasuki reruntuhan, saya telah menjadi pengawal Elena. 

Jika saya tidak menghunus pedang saya, saya memiliki kesempatan yang lebih baik untuk 
menipu lawan saya, bahkan mungkin menipu mereka agar lengah. 

... untuk memastikan Elena melarikan diri dari reruntuhan, metode terbaik bagiku adalah 
bertarung melawan musuh, tapi... 

"Kamu tidak ingin melihat reruntuhan ini dihancurkan, kan?" 

Kehadiran musuh. 



suasana Cohen. 

Bersama-sama mereka dengan jelas mengungkapkan bagaimana orang yang mendekat 
bukanlah manusia normal. 

Melawan mereka secara langsung pasti akan membawa kehancuran ke reruntuhan. 

"... itu benar, tapi---" 

"Di samping itu." 

Aku melanjutkan, seringai di bibirku. 

"Pedangku tidak semurah itu." 

--- Satu tebasan, satu pembunuhan. Hatiku, tubuhku selamanya adalah medan perang. 

Fay Hanse DIestburg tidak akan pernah berbohong sebelum sumpah ini. 

Pedangku ditarik hanya jika diperlukan. 

Dan saya menyimpulkan bahwa saat ini tidak. 

Itulah yang saya maksud. 

"...kau benar-benar memiliki mulut yang besar." 

Setelah beberapa detik keheningan yang mengejutkan, Cohen memalingkan muka dariku, 
ekspresi bertentangan di wajahnya. Dia mungkin mengerti bahwa tidak ada gunanya 
mengatakan hal lain. 

Saya pikir saya melihat campuran rasa ingin tahu dan pasrah di matanya. Seolah-olah dia 
menantikan untuk melihat apa yang bisa saya lakukan. 

"Haha...kau tidak suka orang dengan mulut besar? Secara pribadi, saya pikir itu lebih baik 
daripada orang yang selalu menebak-nebak diri sendiri." 

Kata-kata yang mengolok-olok saya sejak dulu, yang biasa mengatakan "Saya tidak bisa 
melakukannya" hampir karena kebiasaan. 

Saya tahu bahwa tidak ada orang lain selain saya yang dapat memahami ironi dalam kata-
kata itu, tetapi tetap saja tertawa terbuka. 

Tugasku adalah mengawal Elena dengan aman keluar dari reruntuhan. 

Reruntuhan dilindungi oleh penghalang ilusi, kemungkinan diciptakan oleh Traum. 



Saya tahu ciri-ciri unik dari ilusinya, sampai taraf tertentu, jadi saya yakin bahwa keluar 
dari reruntuhan akan secara efektif memastikan keselamatannya. 

Aku sedang mempertimbangkan pemikiran seperti itu, ketika--- "Hati-hati sama saja. 
Jangan pernah lengah." 

Cohen memperingatkanku lagi, dengan nada suara yang tegang. 

"Tidak ada peringkat di antara 'Pahlawan', tetapi jika saya harus membuat peringkat---" 

Kata-kata Cohen berikutnya disela oleh raungan rendah dan meraung. 

"SANGAT BAIK DILAKUKAN!! PEMINDAI JANTUNG!!!" 

Dengan suara sesuatu yang retak dan pecah, suhu udara di sekitar kami menurun. 

"Dalam hal kekuatan bertarung murni, 'Ice Coffin' pasti --- nomor satu." 

"Oh...?" 

Sementara Cohen selesai berbicara, saya sudah dengan cepat pindah ke sisi Elena. 

Alasannya adalah siluet yang kulihat di kegelapan di depan --- di mana cahaya suar belum 
mencapainya. 

Itu cukup besar untuk menjadi milik raksasa. Naluri saya mengatakan kepada saya bahwa 
itu bukan lawan yang harus diremehkan. 

Detik berikutnya, wajah besar menyeringai muncul dari bayang-bayang. Senyuman yang 
cocok untuk iblis dari neraka. 

"Kita pergi dari sini, Elena." 

Tindakan saya berikut dieksekusi secepat mungkin. 

Aku meraih Elena, yang masih berdiri di sana dengan tatapan kosong di matanya, dan 
tanpa menunggu reaksi bawahannya, Ulle dan Ream, berusaha pergi. 

Manusia tidak bisa tidak bereaksi dengan ragu-ragu terhadap kejadian yang tiba-tiba. 
Setidaknya, begitulah seharusnya. 

"...oh? Sepertinya ada tikus nakal di sini." 

Tanah bergetar. 

Tabrakan dan kejutan yang dahsyat, disebabkan oleh pria besar itu dengan kuat menusuk 
tanah dengan ujung tombaknya yang tumpul. 



Berdasarkan kata-kata dan reaksinya, saya harus menyimpulkan bahwa dia 
memperhatikan kehadiran saya. Keputusanku yang tergesa-gesa terungkap untuk dilihat 
semua orang. 

...Kurasa itu bukan ide yang bagus. 

Tidaklah bijaksana untuk mencoba menyelinap melewati pria besar itu dan menuju pintu 
keluar reruntuhan. 

Itu akan menjadi keputusan yang normal dalam situasi ini --- namun aku tidak berhenti 
berlari, bertujuan untuk meninggalkan reruntuhan secepat mungkin. 

"Gadis itu milik kekaisaran. Turunkan dia, nak. Sekarang." 

"Katakan apa yang kamu mau. Aku akan pergi dari sini, tidak peduli siapa kamu." 

Saya menolak kata-kata pria besar itu, penuh dengan intimidasi, dan terus berlari. 

Elena menggumamkan nama bawahannya, tetapi bahkan aku tidak bisa diharapkan untuk 
mengurus mereka bertiga pada saat yang bersamaan. Saya hanya bisa berharap mereka 
menangani diri mereka sendiri entah bagaimana. 

"Aku tidak tahu apakah kamu bawahannya atau apa...tapi kesempatan berharga yang 
diciptakan oleh Heart Scan tidak bisa disia-siakan seperti ini, mengerti?" 

Suara retakan membuat telingaku sakit. Saya bisa mendengar gemanya sebelumnya, tetapi 
sekarang telah berubah menjadi suara yang nyata dan jelas, menyerempet telinga saya. 

Namun. 

Aku sudah tahu nama panggilan pria ini. 

peti mati es. Sangat mudah untuk membayangkan apa yang menyebabkan pria ini disebut 
sebagai "Pahlawan". 

"Aku akan memotong kakimu itu, semoga kamu tidak keberatan." 

Retakan. 

Mengikuti suara itu, tanah di bawah kakiku tiba-tiba tertutup es. 

Strategi Ice Coffin sederhana. 

Setelah saya kehilangan keseimbangan karena es, dia akan memotong kaki saya dengan 
sapuan tombaknya. Sesuatu seperti itu. 

"Ha ha." 



Situasi semakin tegang dan tegang. Lingkungan diselimuti kegelapan. Aku tidak bisa 
melihat wajah Ice Coffin dengan jelas, tapi aku tahu dia jauh lebih tua dariku. Sikap 
bertarungnya yang tenang juga menunjukkan bahwa dia bukanlah seorang pemula dalam 
hal seni bela diri. 

Jadi saya tertawa. 

Dalam hati saya, saya mencemooh dia sepenuhnya dan sepenuhnya. 

--- man, kau sangat naif. 

Saya cukup tahu betapa berbahayanya melarikan diri dengan membelakangi lawan. Hanya 
orang bodoh yang akan bertindak seperti itu. 

Jadi saya melakukan semua yang saya bisa untuk menghindari situasi itu. Itu adalah aturan 
ketat saat melarikan diri. 

Dalam istilah yang lebih konkret, itu berarti ... 

"Raahh!!! Jangan berani-beraninya kamu berpaling!!" 

--- Elena masih di pundakku, aku memutar tubuhku di udara. 

Dengan akselerasi yang terlalu mendadak untuk diantisipasi --- aku mendekati musuhku 
dalam sekejap, lalu melepaskan tendangan setajam silet ke kepala pria besar itu. 

Saya tidak menahan sama sekali. 

Saya mengerahkan semua kekuatan saya dalam pukulan itu, tanpa cadangan. 

Tendangan itu mengejutkan Ice Coffin, membuat matanya bergetar sesaat. 

"Oh...?" 

Dia bereaksi dengan secara refleks memegang tombaknya ke depan, dalam posisi bertahan. 

Tendanganku mengenai tombak, jadi dia dengan cepat beralih ke posisi berbeda. 

Namun, bentrokan itu hanya berlangsung beberapa detik. 

Itu segera rusak, mengirim salah satu pesertanya terbang--- "Aku pikir kamu adalah tipe 
orang yang mengandalkan kekuatan fisik." 

Saat aku mengucapkan kata-kata ini, tubuh raksasa Ice Coffin terlempar ke belakang. 

Reruntuhan itu jauh lebih besar daripada yang disarankan penampilan luarnya. Di dalam, 
hanya api unggun yang diatur secara berkala yang memberikan penerangan. Jumlah api 



unggun jelas terlalu kecil untuk ukuran reruntuhan: akibatnya, sebagian besar mereka 
terbenam dalam kegelapan total. 

Pukulan tiba-tiba terjadi di lingkungan dengan visibilitas yang buruk. 

Mungkin hal-hal akan berbeda dalam situasi normal, tetapi dalam keadaan seperti ini, itu 
bisa dianggap fatal. 

"... itu agak kasar, tapi kamu harus memaafkanku." 

Ice Coffin terlempar dan akhirnya menghasilkan suara tabrakan yang rendah. Diikuti oleh 
suara sesuatu yang runtuh. 

Saya meminta maaf karena menyebabkan kerusakan pada reruntuhan, lalu dengan cepat 
mencoba untuk melanjutkan pelarian saya, ketika--- "---Salam Banjir Peti Mati" 

Suara dingin yang sangat tenang bergema di sekitarnya. 

"Tetap di bawah, kau bajingan...!!" 

"Hahaha... HAHAHAHA!!! Itu adalah satu pukulan berat! Untuk berpikir saya akan melihat 
hari ketika seseorang sekecil Anda mengalahkan saya dalam kekuatan! Bagaimanapun... 
wanita itu tetap di sini." 

Diikuti dengan kata-kata gembira. 

Sementara pria itu berbicara, kabut es mulai membuntuti di udara ke arahku. Pecahan es 
tipis dan tajam muncul di mana-mana, menghasilkan suara berderak. 

Sebelum aku menyadarinya, kabut seperti hujan es itu telah menutupi bidang pandangku. 

Satu-satunya jalan menuju ke luar sekarang disegel dengan tepat. Segera setelah saya 
menyadarinya, saya merasakan otot-otot wajah saya menegang: untuk 
menyembunyikannya, saya memaksakan bibir saya untuk tersenyum. 
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-- tidak baik. 

Saya mencoba melarikan diri dengan sungguh-sungguh, tetapi pemandangan itu, yang 
menempel seperti film di atas mata saya, tidak memungkinkan saya untuk melakukannya. 

"...jika hanya..." 

Aku tidak harus menggendongnya. 

Aku menatap Elena dan hampir mengeluh keras-keras, tetapi menghentikan diriku tepat 
waktu. 

Berkat pertukaran sebelumnya, saya memiliki ide yang relatif bagus tentang kemampuan 
pria besar itu. 

Kecepatan reaksi itu. Dia telah memblokir tendangan saya, tetapi seharusnya telah melukai 
punggungnya sampai tingkat tertentu: bagaimanapun, dia tidak menunjukkan tanda-tanda 
rasa sakit. Saya terpaksa mengakui bahwa dia tidak akan jatuh dengan mudah. 

... namun, saya tidak memiliki niat sedikit pun untuk bertarung dengan "Spada" saya di 
reruntuhan ini. Jadi saya secara eksplisit mengatakan saya tidak akan menghunus pedang 
saya. 

Bahkan jika saya menggambarnya, saya tidak bisa berjuang sepenuhnya dalam situasi ini. 

Bertarung sambil melindungi seseorang bukanlah keahlianku. 

Gaya asliku terdiri dari bertarung sambil mengabaikan tubuhku sendiri, membiarkan 
musuh memotong dagingku dan memotong tulang mereka. Jika saya bertarung sambil 
melindungi orang lain, kecakapan bertarung saya mendapat pukulan besar. 

Kemudian -- 

"Namamu Shizuki, ya?" 

Aku mendengar suara. 

Itu adalah nada yang tidak terlalu kukenal. Orang yang mengingatkanku adalah--- "Biarkan 
kami membantumu." 

Pria yang dipanggil Elena sebagai Raem telah mendekatiku. 

Salah satu bawahan Elena, yang baru saja kutemui. 



Dia hampir tidak mengenalku dan menatapku dengan curiga sampai beberapa menit yang 
lalu, tetapi tampaknya sedikit menurunkan kewaspadaannya sekarang. 

"Hanya orang idiot yang masih bersikap bermusuhan saat kamu melindungi putri kami 
seperti itu." 

Keraguanku mungkin terlihat di wajahku: Raem menjawab pertanyaanku yang tak 
terucapkan, wajahnya sedikit tegang. 

Dia mungkin bermaksud mengatakan bahwa dia bukan orang bodoh. 

"...Jadi, menurutmu apa yang harus aku lakukan? Aku akan mengikuti instruksimu, sampai 
kita keluar dari sini." 

Itu adalah misteri bagiku mengapa dia mengatakan dia ingin mengikuti perintahku, tapi 
Raem kemudian mengungkapkan alasannya. 

"Melihat apa yang kamu lakukan barusan sudah cukup untuk mengetahui bahwa kamu 
lebih kuat dariku. Daripada mengambil risiko menghalangi Anda, akan lebih baik untuk 
mengikuti perintah Anda dari awal, bukan begitu? " 

"... itu membantu." 

Sejujurnya saya berterima kasih atas tawarannya. 

Namun... 

"Namamu Raem, ya? Berapa detik Anda bisa membuat pria besar itu sibuk? " 

"...haha, aku menentang itu Grimnaught Izak?" 

"Kamu kenal dia?" 

"Akan lebih sulit untuk menemukan seseorang yang tidak mengenal Pahlawan terkenal 
seperti itu." 

"Saya mengerti. Bagaimanapun, dia seharusnya menjadi yang terkuat. " 

Saya ingat bagaimana Cohen menggambarkan Ice Coffin. Melalui tendangan yang saya 
berikan kepadanya, saya tahu itu bukan gelar kosong. 

"Aku mungkin bisa bertahan selama 4 detik, kalau begitu." 

Saya sendiri tidak akan menyebutnya "terkuat", tapi dia adalah lawan yang kuat, tanpa 
keraguan. Ketenarannya tidak layak. 

Seiring berjalannya waktu, saya merasakan intimidasi yang dia pancarkan secara bertahap 
tumbuh. 



"Empat detik..." 

Untuk lari dari sini sampai ke pintu keluar, hancurkan penghalang es yang menyegelnya 
dan lari dengan selamat dari Ice Coffin, sambil membawa Elena bersamaku. Mungkinkah 
hal seperti itu mungkin terjadi dalam empat detik...? Tentu saja tidak. 

Dalam hal itu... 

"Kalau begitu aku akan meninggalkannya bersamamu." 

Saya harus mengulur waktu yang diperlukan agar Elena dapat melarikan diri. 

Saya lebih suka dia berlari dengan kedua kakinya sendiri, tetapi kerusakan mentalnya tidak 
akan sembuh dengan mudah. Satu-satunya harapan yang dia pegang ternyata hanyalah 
ilusi...pemulihannya pasti akan memakan waktu. 

Aku tanpa basa-basi menyerahkan Elena kepada Raem, lalu menghembuskan napas. 

"...apa yang kamu rencanakan?" 

"Apapun rencana yang kumiliki, aku tidak bisa melakukan apapun dengan beban berat 
yang menyeretku ke bawah...pertama-tama, aku akan membeli cukup waktu agar dia bisa 
keluar dari sini." 

Jadi temukan kesempatan untuk mengeluarkannya secepat mungkin, tambahku. 

Bahkan jika aku harus melawan Ice Coffin, aku akan membawanya keluar dari reruntuhan. 
Dan aku tidak tahu apakah aku bisa mengalahkannya sambil menggendong Elena. 

...Bukannya aku tidak punya kesempatan untuk menang, tapi, bagaimanapun juga, Elena 
tidak akan bertahan. Ketika saya menyadari, saya secara mental mengutuk diri saya sendiri 
karena mengambil tugas yang merepotkan seperti itu. 

Memastikan pelariannya adalah bagian dari janjiku dengan Cohen. 

Jika saya tidak menyimpannya, saya mungkin tidak akan bisa mengetahui tentang dalang di 
balik "Kekejian". 

Selain itu, jika dia diambil oleh musuh, "Kekejian" baru yang berbahaya akan lahir: hasil 
yang bahkan aku benci untuk dipikirkan. 

Melindungi Elena adalah keharusan mutlak saat ini; meski begitu, saya tidak meraih 
"Spada" saya. Aku tahu alasannya dengan sangat baik. 

"...Aku sedingin biasanya, ya." 

Aku hanya bisa tersenyum dan tertawa. 



Saya membayangkan satu set timbangan. 

Keinginan untuk menjaga reruntuhan tetap utuh di satu sisi dan ide untuk melindungi 
Elena dengan mengorbankan reruntuhan. 

Opsi yang saya pilih adalah yang pertama. 

Bahkan jika sulit untuk bertarung di dalam reruntuhan, jika aku menggunakan "Spada"ku, 
tingkat kelangsungan hidup manusia di sekitarku pasti akan meningkat. Karena Ice Coffin 
akan dipaksa untuk fokus padaku saja. 

"...ha, haha...Aku tahu itu. Aku tidak berubah sama sekali." 

Tidak ada yang berubah. 

Saya tidak bisa mengubah apa pun. 

Setiap kali saya menghadapi situasi seperti ini, saya dengan jelas melihat orang seperti apa 
saya. Betapa tidak ada dalam diriku yang berubah dari masa lalu. 

Feli dan yang lainnya memanggilku "baik", tapi bahkan sekarang aku berpikir betapa 
mudahnya jika aku bisa menebas orang-orang yang terhubung denganku...apakah orang 
yang "baik" akan memikirkan hal seperti itu? 

Saya sekali lagi menyadari bahwa saya adalah orang yang sama seperti sebelumnya dan 
merasa lega. 

"Dengar, Rudolf. Mungkin kami juga gila sejak awal, dan kami tidak menyadarinya." 

Anda lahir di dunia yang salah. 

Anda tidak ... gila. 

Bahkan jika orang lain mengatakan hal itu kepadaku, pikiranku penuh dengan omong 
kosong. Dan saya tidak pernah curiga ada yang salah di dalamnya. 

"Apa yang sedang terjadi? Tiba-tiba jadi banyak bicara, Nak? Apakah Anda kehilangan atau 
pikiran atau sesuatu? 

"Oh maaf. Emosi saya cukup banyak tidak stabil sepanjang waktu, Anda tahu. " 

Begitu saya berbicara, saya merendahkan diri. Itu adalah bukti. Kecuali kebiasaan yang 
saya peroleh entah kapan, kata-kata saya selalu mencerminkan penyesalan dan rasa 
bersalah saya. Jadi saya melihat dan menilai diri saya sendiri. 

"Jika Anda bersedia meminjamkan telinga, saya bisa berbicara selama beberapa jam, 
meskipun?" 



"Haha, HAHAHAHA!!! Tidak ada tulang dalam diriku yang mau membuang waktu dengan 
obrolan, Nak! Apakah Anda benar-benar berpikir sebaliknya? " 

"Jika aku bilang aku melakukannya, maukah kamu mendengarkan?" 

"Silakan dan coba. Hanya saja, jangan panggil saya pengecut setelah apa yang akan saya 
lakukan sebagai tanggapan. " 

"...Betulkah." 

Ice Coffin menyuruhku untuk terus berbicara jika aku mau: dia tidak akan berhenti 
mengayunkan pedangnya. Pernyataannya begitu blak-blakan sehingga terasa hampir 
menyegarkan. 

"... di mana senjatamu, Nak?" 

Saya telah mengambil sikap dengan pusat gravitasi yang lebih rendah, siap untuk bereaksi 
setiap saat. Ice Coffin menatapku dan mengajukan pertanyaan. 

"Spada"ku masih ada di sarungnya, tergantung di pinggangku. 

"Tidak perlu. Saya tidak ingin menggambarnya --- belum." 

"Oh? Oooh!? Butuh keberanian untuk mengatakan hal seperti itu sebelum Grimnaught 
Izak!" 

"Aku akan menggambarnya jika keadaan menjadi berbahaya, tentu saja. Aku punya alasan 
untuk tidak mati, jadi...jika kamu tidak suka aku tidak menggunakan pedangku, teruskan 
dan buat aku menariknya, pria besar." 

Cahaya di mata Grimnaught berubah. 

"Aku akan pergi dan membuatmu, kalau begitu." 

Kata-katanya yang dingin mencapai telingaku. 

Ada jarak yang cukup jauh di antara kami, tetapi kata-katanya bergema di telingaku seolah-
olah diucapkan tepat di sebelahku. 

Detik berikutnya, sesuatu menyentak indraku. 

Tubuh besar Ice Coffin berputar dalam kegelapan, seolah-olah dia telah menembakkan bola 
meriam. 

--- itu sangat cepat. 

Kesan jujur terbentuk di dadaku, tapi aku tidak punya waktu atau kemewahan untuk 
mengungkapkannya dengan kata-kata. 



Saya secara refleks menghindari ujung tombaknya, mendorong ke depan dengan begitu 
banyak momentum sehingga menciptakan embusan angin. 

Dari posisi itu, saya memutar tubuh saya untuk memberikan tendangan lokomotif dari 
bawah ke lawan saya. 

"Bagaimana kamu...menghindari itu...!?" 

Suara benturan keras mengguncang gendang telingaku. 

Sekali lagi, kakiku bentrok dengan senjatanya. 

Suara penggilingan. 

"Meskipun, itu adalah langkah bodoh." 

Mereka datang dari kakiku kali ini. 

Ice Coffin mengejek keputusanku untuk melukai kakiku, sumber mobilitasku, tapi--- "---
tidak, tidak bisa mendengarmu." 

"Nnh...nnnngghh!?!" 

Mengabaikan rasa sakit tumpul yang muncul dari kakiku, aku menyelesaikan sapuan 
tendanganku. 

Saya mendengar suara sesuatu yang retak, tetapi dalam kasus saya, tidak perlu 
mempedulikan tingkat kerusakan itu. 

Penggilingan dan retak. 

Sesuatu yang lahir dari bayang-bayang di kakiku menyelimuti kakiku selama beberapa 
detik, tenggelam ke dalamnya dengan suara yang tidak menyenangkan. Itu adalah metode 
unik "Spada" saya untuk memaksa luka saya sembuh. Itu menyakitkan, tetapi sangat 
efektif. 

"...oh. Saya mengerti. Itu sihir yang aneh." 

Ice Coffin telah didorong kembali oleh tendanganku, tapi masih berdiri tegak, lengannya 
disilangkan, saat dia mengamatiku. 

"Karena kamu bisa menyembuhkan, kamu tidak perlu terlalu berhati-hati, kan?" 

Ice Coffin mengangguk dengan ekspresi yakin di wajahnya. 

"Hmm, cara berpikir yang menggembirakan." 



Ice Coffin bereaksi terhadap gaya bertarungku, yang mengabaikan rasa sakit yang akan 
kurasakan, dengan menyipitkan matanya dan menyeringai senang. 

"Aku memutuskan, Nak." 

Dalam hal kemampuan pertempuran fisik, Grimnaught dan aku bisa dikatakan setara. 

Sepertinya tidak ada perbedaan besar di antara kami saat ini, tapi apa yang akan terjadi 
saat aku menghunus pedangku? 

Itu mungkin alasannya. 

"Aku akan membuatmu menarik pedang itu." 

Pecahan es yang tak terhitung jumlahnya, yang ada diam-diam sampai saat itu, mulai retak. 

"Kami memiliki kesempatan langka untuk bertarung. Menahan diri akan sangat 
memalukan. Tidakkah kamu setuju denganku, Nak?" 
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Es naik di mana Ice Coffin berjalan. 

"Pahlawan" Grimnaught Izak, yang menikmati pertempuran sambil membiarkan kekuatan 
sihirnya yang besar menguasai lawan-lawannya, berhasil mencapai prestasi seperti itu 
secara harfiah. 

Kekuatan sihirnya yang luar biasa tidak dapat ditampung di dalam tubuhnya. Dia telah 
diberkati oleh kekuatan sihir hingga tingkat yang luar biasa. 

◆◆pa 

Sejumlah besar bilah es yang tajam telah dibuat saat Ice Coffin mengucapkan kata-kata 
"Hail Coffin Deluge", tetapi jumlahnya terus meningkat. 

Terlepas dari ketidakmampuanku menggunakan kekuatan sihir, aku tahu bahwa dia harus 
memiliki kekuatan sihir dalam jumlah yang sangat tinggi. 

Bilah es meningkat tanpa henti. 

Semuanya menunjuk ke arahku. 

"Seperti yang diharapkan ... dari seseorang yang disebut 'Peti Mati Es' ..." 

Raem mungkin berpikir dia mungkin tidak bisa melarikan diri dengan selamat. Dia 
melarikan diri dengan membelakangiku, menggendong Elena, tapi aku bisa mendengar 
komentarnya yang gelisah dan jengkel. 

Walaupun demikian. Ya, meskipun begitu. 

"---Hahaha... sepertinya aku cukup beruntung." 

Aku tertawa tanpa rasa takut. 

Terlepas dari angin dingin yang membuat mataku menyipit, aku berdiri dengan tenang, 
dengan ekspresi yang tidak terpengaruh secara alami, mengingat situasinya. 

Grimnaught membiarkan kekuatan sihirnya yang besar berbicara, berniat untuk 
menghancurkan siapa pun dan apa pun yang menghalangi jalannya. Tidak peduli di mana 
saya melihat, ada bilah es di mana-mana: itu adalah pemandangan dari dunia ini. Namun 
demikian, saya ingat melihat sesuatu yang sangat mirip. 

Alasannya adalah... 



--- itu seperti "Spada" saya. 

Gaya bertarung berdasarkan materialisasi pedang yang tak terhitung jumlahnya untuk 
bertarung persis seperti yang aku gunakan. 

Berapa ratus, ribuan pertempuran yang telah saya menangkan dengannya? Itu sudah 
mendarah daging dalam diriku, bisa dikatakan kami adalah satu dan sama. 

Jadi saya katakan saya "beruntung". 

Jadi saya tertawa. 

"Hahaha...hahaha, HAHAHAHA!!! Anda bisa tertawa, Nak!? Masih bisakah kamu tertawa !? 
Haha, orang yang menarik!! Namun, berapa lama kamu bisa bertindak seperti itu...!?" 

Setiap kali Grimnaught tertawa, gelombang intimidasi yang dia keluarkan semakin kuat. 

"Dalam situasi seperti ini, melawan seseorang yang dipuja sebagai 'Pahlawan' seperti aku, 
tidak hanya kamu tidak menghunus pedang atau menunjukkan kemiripan menggunakan 
sihir, tetapi kamu berhasil menjadi sangat gila hingga tertawa bahkan...tidak ada orang 
waras. pernah bisa melakukan itu. Namun semangat juang di matamu tidak lain adalah 
mati! Apa yang kamu, anak laki-laki !? Aku tidak bisa menangkapmu sama sekali!!!" 

Seorang prajurit rata-rata akan marah dengan perilaku seperti itu, tetapi Grimnaught 
mempertanyakannya sambil tertawa terbahak-bahak. 

"Karena itu!! Aku akan memujimu, Nak!! Saya memuji keberanian sembrono Anda !! " 

Suara penggilingan. 

Tombak itu meraung di bawah ayunan kuat Grimnaught. 

"Aku tahu kenapa kamu berdiri di depanku. Anda ingin gadis itu meninggalkan tempat ini 
dengan aman, ya? Saya tidak akan menyebut itu bodoh atau gila, kali ini. Karena tindakan 
Anda benar-benar menarik minat saya. " 

Nada suaranya sangat tenang, sangat berbeda dari bagaimana dia tertawa keras beberapa 
saat yang lalu. 

"Sehubungan dengan keberanianmu yang sembrono, aku tidak akan mengejar gadis itu 
sampai aku membunuhmu. Haha, saya diberitahu bahwa saya hanya perlu menangkap 
seorang gadis kecil ... jalan surga memang tidak dapat dipahami, seperti yang mereka 
katakan! Siapa yang tahu saya akan menemukan sesuatu yang begitu menarik, namun tidak 
dapat dijelaskan? 

"...menarik, ya?" 



Tindakan saya tidak dimaksudkan untuk menginspirasi tawa, tetapi untuk menemukan 
kesempatan untuk menyerang dengan tangan kosong dan untuk mempertahankan harga 
diri saya. 

Saya tidak peduli tentang bagaimana orang lain memandang apa yang saya lakukan sedikit 
pun. Namun, dalam beberapa percakapan ini, saya pikir saya melihat sekilas sifat 
sebenarnya dari pria bernama Grimnaught. 

Cohen telah menunjuknya sebagai "orang bodoh yang tak berdaya" yang tidak memahami 
nilai sejarah, dan saya bisa mengerti mengapa. 

Begitu saya menghadapinya, sulit untuk tidak menyadarinya. Grimnaught adalah, tanpa 
diragukan lagi, tipe pria yang melihat nilai hanya dalam melakukan pertempuran. Dia 
menemukan nilai hanya dalam menginjak garis antara hidup dan mati, dalam pertempuran 
dengan nyawanya dipertaruhkan. Jadi instingku memberitahuku. Dia seperti Velnar, 
vampir yang aku lawan di pulau terpencil. 

"Saya hanya peduli apakah ada sesuatu yang menarik minat saya atau tidak. Tidak ada lagi. 
Itulah satu-satunya alasan mengapa saya memihak kekaisaran. " 

"...benar-benar sekarang." 

"Kurasa kau tidak bisa mengerti, Nak. Perasaan seseorang yang belum pernah bertemu 
musuh yang layak, dari saat dia mengambil senjata hingga saat ini dan menjadi lelah dan 
lelah karenanya..." 

Jika Anda benar-benar lelah dan lelah dengan semuanya, tutup diri Anda di kamar dan 
tidur. Seperti saya. 

Itulah yang saya pikirkan, tetapi yang harus saya fokuskan sekarang adalah mengulur 
waktu. 

Saya memilih untuk menunggu, karena Grimnaught tampaknya memiliki lebih banyak hal 
untuk dikatakan. 

"Aku hanya ingin bertarung melawan lawan yang kuat, sampai salah satu dari kita jatuh. 
Namun keinginan ini tidak pernah diberikan kepadaku, bahkan tidak sekali pun." 

"Kamu mengganggu semua orang di sekitarmu, pada dasarnya." 

"Ha ha ha!! Sebuah gangguan!! Mengapa tidak, katakan apa yang Anda mau! Saya siap 
melakukan apa saja untuk memuaskan dahaga saya ini. Ya, bahkan membiarkan gadis itu 
berubah menjadi monster." 

"...Betulkah. Kau benar, aku tidak mengerti perasaanmu sama sekali. Dan aku tidak akan 
pernah." 



Mengambil pedang dengan keinginanmu sendiri benar-benar di luar pemahamanku. Untuk 
mencari lawan untuk bertarung sampai mati, untuk memuaskan keinginanmu sendiri? 
...Aku tidak pernah bisa memahami kebodohan seperti itu. Tidak ada kesempatan. 

Tidak ada satu inci pun penerimaan dalam diriku untuk rasa haus yang begitu gila. 

"Saya mengerti. Sekarang saya punya ide pria macam apa Anda di lubuk hati ... meskipun 
saya tidak berpikir 'Kekejian' pernah bisa memuaskan dahaga Anda. Apakah Anda ingin 
bertarung melawan 'Kebencian' yang kuat? " 

"Memang, untuk melawan lawan yang kuat. Namun, saya tidak tertarik untuk melawan 
binatang buas yang tidak punya pikiran. Apakah Anda tahu, anak laki-laki? Seharusnya ada 
'Pahlawan' di sini di Diestburg." 

"Tidak ada ide." 

Saya langsung menjawab, sangat cepat hingga hampir seperti refleks. 

"Kamu bahkan tidak tahu rumor baru-baru ini, Nak? Bagaimanapun...sepertinya ada 
'Pahlawan' yang cukup terampil di Diestburg, bernama Fay Hanse Diestburg. Padahal, 
sejauh yang saya dengar, dia tidak sering muncul di depan umum." 

"............" 

Aku tetap diam, menunggu Grimnaught melanjutkan. 

Pengetahuannya tidak jelas, tetapi tidak ada yang salah. Saya hampir tidak pernah 
meninggalkan istana, kecuali saya dipaksa oleh orang lain. 

Jika seorang fanatik pertempuran seperti Grimnaught pernah datang mencariku...Aku 
bahkan mungkin kabur dari rumah. Itu tipe orang yang saya dulu. 

"Ini hanya umpan yang dimaksudkan untuk menariknya keluar. Orang-orang kekaisaran 
mengatakan kepada saya untuk membuat kebingungan di Diestburg, tetapi bagi saya, ini 
hanyalah iming-iming. " 

"...Betulkah. Jadi kamu menciptakan situasi di mana 'Pahlawan' itu akan dipaksa untuk 
keluar?" 

Tepat, itu benar. 

Grimnaught menjawab kata-kataku sambil tersenyum. 

...jadi ini juga salahku. 

Aku tidak terlibat secara langsung, tapi setidaknya alasan kenapa Grimnaught datang ke 
"Forest of Downfall" adalah untuk menemuiku...aah --- sungguh menyebalkan. 



Meskipun, saya tahu ini mungkin terjadi saat saya mengambil pedang di tangan saya lagi. 
Saya tahu bahwa pedang adalah sesuatu yang menyebarkan kematian, terlepas dari 
keinginan saya. 

Sudah terlambat untuk memiliki penyesalan. 

Saya mencapai kesimpulan ini dan membuang perasaan negatif yang menggantung di atas 
kepala saya. 

Pada saat itu, Cohen --- yang tetap diam sampai sekarang, meskipun mengetahui semua 
keadaan kami --- melangkah ke dalam bidang pandangku. Ekspresinya tidak terbaca, 
bibirnya terkatup: dia tidak berniat mengatakan apapun padaku atau Grimnaught, rupanya. 

"...Biarkan aku mengoreksi diriku sendiri. Aku tidak beruntung sama sekali." 

Seperti biasa, bagaimanapun juga, saya memiliki nasib buruk. 

Saya menarik kembali pernyataan saya dari beberapa menit sebelumnya, ekspresi kesal di 
wajah saya. 

"Selain itu, mau tak mau aku merasa sedikit bertanggung jawab..." 

Nasib Elena menjadi sasaran kekaisaran sama sekali tidak ada hubungannya denganku: 
Grimnaught pada akhirnya akan datang untuknya sama saja. 

Pada kenyataannya, dia datang ke sini untuk bertemu denganku. Itu segalanya. 

"Apa yang salah? Apakah Anda akhirnya menyadari kebodohan Anda? Ini mungkin 
kesempatan terakhirmu untuk berlari, dengan ekor di antara kedua kakimu, tahu?" 

"Omong kosong. Mengapa saya harus lari dari seseorang dengan level Anda? Saya 
mengambil tugas untuk mengulur waktu di sini, tapi jelas bukan karena saya tidak bisa 
menang." 

Hanya ada satu orang yang akan saya hindari dan lari, bahkan dengan menghitung 
kehidupan masa lalu dan saat ini bersama-sama. Itu terlalu arogan bahkan untuk 
Grimnaught untuk berpikir dia mungkin mendapatkan respon seperti itu dalam diriku. 

"Sombong seperti biasanya, Nak." 

"Hah, aku orang yang egois, aku ingin kau tahu. Mengapa saya tidak mengatakan apa yang 
saya pikirkan? Mengapa saya tidak mengatakan apa pun yang saya suka? Tidak ada alasan 
bagiku untuk diam, kan?" 

Ekstasi murni. 



Terpesona, mataku menyipit saat tubuhku bergetar karena tawa. Agar aku tetap menjadi 
aku. Selama aku bisa menjadi aku. 

"...yeah, 'Ice Coffin', kamu pasti kuat. Saya sudah cukup melihat untuk diceritakan. Hanya 
berdiri di sini di depanmu, aku bisa merasakannya." 

Tidak pernah hilang. Tidak pernah bertemu lawan yang layak. Tidak ada yang pernah bisa 
memuaskan dahaga. 

Keinginan Grimnaught seperti jeritan putus asa. 

Jeritan yang datang dari hati. 

"Tapi untuk itu, saya katakan ... jadi apa?" 

...tetaplah di sana dan humori kata-kataku seperti orang bodoh, ayolah. Aku membelakangi 
Grimnaught saat aku menyelesaikan kalimatku. Orang membosankan seperti Grimnaught 
tidak bisa membantu dengan menyuarakan pendapat membosankan mereka. 

"Nekat, sombong, gila... panggil aku sesukamu. Tapi aku benar-benar gugup mendengar 
kata-kata seperti itu dari seseorang yang tidak bisa membunuhku. Seolah-olah Anda punya 
hak untuk itu." 

Aku bisa mengerti apa maksud Grimnaught, jadi aku tidak bisa menyangkal kata-katanya 
sepenuhnya...tapi rupanya, aku adalah tipe orang yang cukup agresif. 

Atau mungkin saya harus mengatakan bahwa saya terlalu kikuk untuk bisa berbohong 
tentang diri saya sendiri. 

Kata-katanya...terlalu arogan, meskipun faktanya dia belum melakukan apa pun 
terhadapku. Aku hanya tidak bisa menerima mereka. 

"Kau ingin tahu kenapa aku mengatakan ini? Karena apapun yang kamu katakan tidak 
berarti apa-apa bagiku sampai kamu membunuhku. Mengerti? 'Pahlawan'?" 

Bahkan sebelum aku bisa mengucapkan kata-kata terakhir dari ejekanku, suara berderak 
bisa terdengar, ketika sesuatu terbang ke arahku. 

Mereka tipis dan tajam --- bilah es. 

Saya tidak perlu melihat anak panah es yang mendekat, saya cukup memutar tubuh saya 
dalam jumlah yang tepat untuk menghindarinya. 

"Apakah kamu tahu ini, orang tua? Dalam pertempuran, hanya memiliki senjata paling 
banyak tidak akan membuat Anda menang. Ini tidak sesederhana itu." 

Kemampuanku, "Spada", menciptakan bilah dari bayangan. 



Selama ada bayangan dan aku punya cukup semangat, aku bisa membuat pedang tanpa 
batas dan memanipulasinya sesuai keinginanku. Saya bisa membuat pisau dalam ribuan, 
puluhan ribu jika saya mau. 

Meskipun demikian, bagaimanapun, ada orang yang bahkan tidak bisa aku kalahkan. 

Saya tahu beberapa orang yang saya tidak pernah bisa menang melawan. Saya juga 
menghadapi banyak situasi di mana kekuatan terbesar saya, jumlah bilah yang bisa saya 
buat, tidak berarti apa-apa. 

"Alasan mengapa? Itu mudah. Karena baik itu pedang atau es, yang mengendalikannya 
selalu dirimu sendiri. " 

Saya sadar bahwa saya sedang memberikan petunjuk kepada musuh saya. Tapi jika itu bisa 
membantu Elena dan yang lainnya menjauh sedikit dari sini, itu tidak masalah bagiku. 

"............" 

"Jangan menatapku seolah-olah kamu tidak mengerti apa yang aku katakan. Anda akan 
segera melihat." 

Tidak ada cara untuk memahami hal seperti itu sebelum Anda benar-benar menghadapi 
masalah tersebut. 

Cara yang sama saya lakukan, dulu sekali. 

-- Ini dia. 

Saya tidak mengucapkan kata-kata itu dengan keras tetapi menggerakkan bibir saya untuk 
mengungkapkan niat saya, lalu secara bertahap mendekati lawan saya. 

Meskipun rentetan peluru es terbang ke arahku, aku bergerak ke arah musuhku secara 
diam-diam dan tepat, cukup cepat untuk melampaui kecepatan yang bisa dirasakan 
lawanku. Itu adalah teknik untuk menutup jarak dengan musuh yang saya peroleh melalui 
pertempuran melelahkan yang saya alami di kehidupan masa lalu saya. 

Beberapa orang menyebutnya ground shrink, tetapi tidak ada cukup waktu bagi lawan saya 
untuk menyadarinya. 

... Saya tidak akan membiarkan mereka memiliki kemewahan itu. 

"---Nh, gh!?" 

Mata Grimnaught terbelalak karena terkejut, karena lebih banyak es yang memamerkan 
taringnya padaku. 



"Itu sama untuk "Spada"ku dan esmu. Selama yang memanipulasi mereka hanyalah 
manusia, mereka hanya bagus untuk menyapu benih kecil atau hanya menarik perhatian." 

"Hah, dengarkan bocah ini...!" 

"Ya, lebih baik kamu mendengarkan. Karena aku mengatakan yang sebenarnya." 

Aku hanya beberapa langkah dari Grimnaught. Dikelilingi ke segala arah oleh bilah es yang 
mematikan, semuanya menunjuk ke arahku. 

Saya harus melakukan sesuatu, pikir saya, dan mencoba sedikit dorongan fisik. 

"Spada." 

Detik berikutnya, dari bayangan yang lahir dari suar, satu-satunya sumber cahaya di 
sekitarnya, nyala api hitam muncul. Itu terus membungkus tubuhku dengan erat, dan--- 

Retakan. 

Aku mendengar suara gerinda dari suatu tempat di tubuhku. 

Suara fatal bergema di kepalaku. 

"---Sekarang, hancur berkeping-keping." 

Aku mendorong telapak tangan ke depan. 

Itu adalah serangan sederhana, tanpa gerakan yang tidak perlu. 

Saya membidik perut lawan saya tetapi menyerang dengan tujuan menghancurkan organ-
organnya. Pukulan itu, bagaimanapun, dengan cekatan dihindari oleh Grimnaught. 

Dia telah menggunakan tombaknya sebagai perisai untuk muncul tanpa cedera. 

Dorongan itu, bagaimanapun, hanyalah pukulan pertama dari serangan balikku. 

"Ha ha ha ha!! Pukulanmu memang berat!! Itu bisa mematikan, kalau saja itu mengenai !! " 

Mengabaikan kesombongan Grimnaught, bahkan sebelum satu detik berlalu, aku sudah 
berputar di belakang punggungnya. 

"Kamu terlalu banyak bicara." 

Pukulan berikutnya adalah tendangan. 

Bayangan yang melilit kakiku membentuk busur hitam di udara --- lalu menyerang. Sensasi 
yang saya temukan, bagaimanapun, terlalu padat. 



"Es di kakimu...? Saya mengerti." 

Tendangan saya dimaksudkan untuk menghancurkan kakinya tetapi lagi-lagi diblokir. 
Grimnaught dengan cepat membalasnya dengan membungkus kakinya dengan es, untuk 
menggunakannya sebagai perlindungan. 

...itu semakin mirip dengan kemampuanku sendiri. 

Namun... 

"Sangat buruk." 

"G-!?" 

Bibir Grimnaught terkatup rapat, tapi sesuatu seperti erangan berhasil lolos darinya. 

Seluruh tubuhnya mungkin merasakannya melalui kakinya. Betapa beratnya pukulanku. 

Aku memusatkan lebih banyak kekuatan di kakiku, bertujuan untuk mengalahkan 
penghalang esnya dan menghancurkan daging di bawahnya. Namun -- 

"Hah, hah!! Berat, ya! Tapi tidak cukup!! NNNGWUAAAAAAHHH!!!!" 

Grimnaught meraung untuk menyemangati dirinya sendiri. Dia seharusnya kewalahan 
tetapi mulai mendorong kembali tendangan saya. 

Anak panah es yang ditujukan padaku lalu terbang. 

Namun, mereka hanya bisa menyentuh pipiku. 

Saya tidak bergerak satu langkah pun, tetapi mereka gagal mencapai target mereka. 

"Bagaimana kau...!? Tidak, ini bukan waktunya untuk memikirkan itu, kan....!!!!" 

Kejutan Grimnaught hanya berlangsung satu saat: dia segera mendapatkan kembali 
ketenangannya. Karena kami terlalu dekat baginya untuk menggunakan senjata utamanya, 
dia menyerah pada tombaknya dan mengacungkan tinju kirinya padaku. 

Ayunannya begitu kuat, membelah udara dengan raungan--- 

Tidak ada gunanya. 

"Kena kau...!!" 

Tinju secepat kilat dihentikan di tengah penerbangan, ditangkap oleh tangan kananku. Saya 
kemudian menuangkan lebih banyak kekuatan di tangan saya, seolah-olah untuk 
menghancurkan daging dan tulang di tangan lawan saya. 



Saat itu, saya mendengar suara dentang sesuatu yang menghantam lantai. 

Tepat di sampingku. Itu adalah tombak Grimnaught, yang dia lepaskan dari tangannya yang 
lain. 

" ---Aku punya satu lengan lagi yang bisa kugunakan. Ini, ini ada di rumah...!!" 

Tinju lainnya terbang ke arahku dengan momentum besar. 

Selama saya terus memegang tangan kirinya, saya tidak bisa mengelak dari tangan kanan. 
Tidak ada waktu untuk bertanya-tanya tentang apa yang harus saya lakukan juga. 

Jadi saya menggambar solusi terbaik saya sendiri. 

"Sayangnya, saya suka menjadi orang yang menawarkan pertama...!!!" 

Jawaban saya adalah... 

"Makan ini!!" 

"Pergi dulu, Nak!!" 

Aku mengayunkan tinju kiriku dan pukulan kami bersilangan. 

Suara menyakitkan bergema. Kami berdua telah menancapkan kaki kami dengan kuat, agar 
tidak terhempas, sehingga menciptakan retakan yang tak terhitung jumlahnya di lantai 
batu. 

Namun, itu hanya berlangsung beberapa detik. 

Tidak dapat menahan kekuatan lawan sampai akhir, kami berdua terlempar ke belakang. 

Saya dilempar dengan keras ke dinding dan wajah saya meringis kesakitan. 

Awan debu dan asap mengganggu pandangan saya, dibatasi juga oleh rasa sakit yang 
menjalar ke seluruh tubuh saya, yang menyebabkan mata saya menyipit. 

Aku bisa melihat satu siluet. 

Grimnaught, lengannya disilangkan, tertawa sampai tubuhnya bergetar. 

...Aku masuk dengan niat untuk membunuh...seberapa tangguh pria ini...? 

"Ha ha!! Ha ha ha!! HAHAHAHAHAHA!!! Kamu mengejutkan setelah yang lain, Nak !! " 

Kerusakan yang aku sebabkan padanya pasti menumpuk, tapi Grimnaught tampaknya 
tidak terpengaruh sedikit pun. 



Dia hanya tertawa terbahak-bahak lagi dan lagi. Cara berpikir yang kacau itu benar-benar 
tidak bisa kumengerti...itu sebabnya aku tidak tahan dengan fanatik pertempuran. 

Aku menyimpan kata-kata itu dalam pikiranku. 

Tujuan saya adalah untuk menarik perhatiannya, tetapi ternyata, saya mungkin terlalu 
berhasil. 

Pria besar itu berdiri di depanku dengan tatapan menyeramkan di matanya, berkilau 
seperti anak kecil. Saya hanya bisa berharap Elena dan yang lainnya melarikan diri secepat 
mungkin. 



Vol. 4 - Ch 11 
Bab 11 -- Pelapisan 

"... sial, ini menyakitkan." 

Rasa sakitnya tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Aku mengusap pipi kananku yang 
terkena tinju Grimnaught saat aku memelototinya. 

Aku bisa tahu bahkan dari kejauhan bahwa tempat yang aku pukul telah berubah menjadi 
merah terang, namun--- 

"Ayo!! Ayo ayo ayo! HAHAHAHA!!! Apa langkahmu selanjutnya, Nak!? Hibur aku lagi!! 
Biarkan aku merasakan kegembiraan sejati!! HAHAHA, HAHAHAHA!!!" 

Tidak seperti saya, dia tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Yang saya lakukan 
hanyalah menuangkan air ke laut. 

Dia mungkin terus tertawa seperti itu bahkan dengan semua anggota tubuhnya 
terputus...tidak, aku tahu pasti dia akan menikmatinya juga. Lagipula, dia juga seorang 
fanatik pertempuran. Atau begitulah yang saya katakan pada diri sendiri. 

"Kamu terlalu energik, bung ..." 

Dia tampak sedikit lebih dari 30 tahun. 

Dia jelas tidak lebih tua dari ayahku, tapi dia jelas cukup tua untuk memiliki sedikit lebih 
banyak ketenangan. 

Aku mengalihkan pandanganku dari Grimnaught yang riuh. 

Kepada pria yang tidak menunjukkan satu gerakan pun dan hanya melihat situasinya---
penjaga Elena yang lain, Ulle. 

"...namamu Ulle, kan? Aku akan membuat orang ini sibuk, keluar dari tempat ini dan..." 

Pergi ke sisi Elena, adalah apa yang ingin saya katakan. 

"...bukan kamu..." 

Saya mengubah kata-kata saya pada detik terakhir. 

Tapi aku tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. 

Instingku mengatakan ada yang tidak beres. Sesuatu yang tidak diketahui yang membuat 
otot-otot wajah saya tegang. 



Kemungkinan baru muncul di benak saya. 

Jawaban yang saya dapatkan mungkin karena saya tidak mempercayai siapa pun di antara 
orang-orang yang hadir. 

"...Anda berada di pihak siapa?" 

Pertanyaan itu menjadi titik balik. 

Untuk beberapa alasan, saya merasa teka-teki itu selesai dengan sendirinya di kepala saya. 

"Sisi siapa...? Apa pun maksudmu?" 

Ulle menatapku sambil tersenyum, sangat alami sehingga hampir menyeramkan dan 
menjawab tanpa ragu-ragu. Itu lebih dari cukup bagiku untuk mengerti bahwa dia 
berbohong. 

Persepsi saya tentang dia berubah total. 

Ulle seharusnya menjadi penjaga Elena, tapi dia bukan sekutu. 

"... tidak, tidak ada. Hanya kata-kata itu yang saya butuhkan." 

Ada banyak keadaan aneh di sekitar Elena. Mengapa dia begitu yakin "Sihir Waktu" ada di 
reruntuhan ini? Bagaimana seorang putri bisa lolos dari kejatuhan kerajaannya dengan 
begitu mudah? 

Lebih dari segalanya, mengapa dia begitu lemah? 

Menurut percakapan Elena dengan Cohen, negaranya telah hancur: semua keluarganya dan 
warganya mungkin juga meninggal. Jika dia diselamatkan, dia kemungkinan besar telah 
menyaksikan orang itu melindunginya dengan nyawa mereka sendiri. Jika Elena terhindar 
karena dia adalah sang putri, dia pasti telah menyaksikan peristiwa seperti itu lebih dari 
sekali. 

Dia seharusnya sudah mengalami betapa kejamnya kenyataan; bagaimana dia bisa percaya 
seperti itu pada sesuatu seperti "Sihir Waktu"? Siapa pun dapat menyadari bahwa itu tidak 
mungkin ada, hanya memikirkannya dengan tenang. 

Dia pasti akan putus asa ... 

Saat dia mengetahui bahwa orang yang dia anggap keluarga yang melindunginya hanya 
menunggu kesempatan yang tepat untuk pengkhianatan. 

"Itu pasti cerita yang kejam." 

Sekarang saya ingat, Cohen menyebutkan betapa kuatnya Kekejian yang dihasilkan. 



Sumbernya adalah- 

"Tapi kamu tidak terlihat terkejut." 

Grimnaught menyela pikiranku, nada suaranya diwarnai dengan kegembiraan. 

"Lagipula, itu tidak ada hubungannya denganku." 

"Ha ha ha ha!! Ha ha ha ha!! Kamu seharusnya marah di sini !! " 

"Aku seharusnya mengamuk dan memanggilnya monster yang tidak manusiawi, katamu? 
Omong kosong. Jika mengatakan itu akan berarti sesuatu, mungkin...tapi itu lebih dari jelas 
bahwa itu tidak akan mengubah apapun." 

"...oh?" 

Tidur berlebihan adalah aktivitas sia-sia yang sangat saya sukai. 

Awalnya, bagaimanapun, saya adalah tipe orang yang membenci hal-hal yang tidak 
berguna. Mengapa menghabiskan waktu atau usaha, jika hasilnya akan sama? Tidak ada 
kebanggaan atau apa pun untuk saya junjung tinggi. 

"Sejauh yang aku tahu, Elena dengan jujur mempercayaimu, Ulle. Hubungan antara kalian 
berdua mungkin juga nyata. Saya tidak tahu apakah Anda akan mengkhianatinya, atau 
mengkhianatinya sejak awal, Anda mungkin memiliki sesuatu yang penting untuk 
dilindungi. Daripada terlalu terlibat dalam keadaan rumit seseorang, saya lebih suka 
menghilangkannya, sebagai penghalang di jalan saya. Ini lebih mudah." 

"...sejujurnya, anak ini baru saja melihatmu sepenuhnya...bukankah kamu harus 
memperbaiki wajah pokermu, Ulle, atau siapa pun namamu?" 

"............." 

Grimnaught mungkin menyadari keadaannya: jika tatapan bisa membunuh, Ulle akan 
menikamnya sampai mati sekarang. 

Grimnaught tampaknya tidak peduli, bagaimanapun, dan terus tersenyum seperti biasa. 

"Lebih-lebih lagi." 

Identitas Ulle sebagai musuh terbukti. Pandanganku kemudian beralih ke Cohen. 

"Kau tahu, tapi tidak mengatakan apa-apa, kan." 

"Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan." 

Dia juga bermain bodoh tentang semuanya. 



Cohen Socaccio --- Kemampuan Heart Scan adalah untuk "membaca" makhluk organik dan 
anorganik. Pikiran mereka, kenangan, apa saja. 

Dia pasti bisa membaca pikiran batin Ulle juga. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa 
kepada saya. 

Mungkinkah itu pertanda bahwa Cohen tidak punya niat untuk menepati janji yang dia 
buat denganku? Atau dia sedang mengujiku? 

Untuk Grimnaught---tak perlu dikatakan, tapi Cohen mungkin ingin melihatku menghunus 
pedangku juga. 

"Spada" saya. 

Untuk memutuskan apakah akan benar-benar membantu saya atau memutuskan semua 
hubungan dengan saya. Saya merasa itulah alasan mengapa dia tidak memberi tahu saya 
apa pun, dan saya merasa kesal. 

Karena itu berarti dia benar-benar meremehkanku. 

Aku hanya bisa tersenyum. 

Tawa palsu yang mengerikan, tak tertahankan untuk ditonton seperti biasa. Namun, kali 
ini, semacam kemarahan bercampur dalam tawaku yang suram ini. 

"Hei, Cohen Socaccio. Anda pernah melihat ke dalam diri saya sekali, bukan? Jadi Anda 
sudah tahu orang seperti apa saya. Bukankah itu benar?" 

Apa alasanku memegang pedang. 

Yang saya banggakan. 

Apa yang ingin saya lindungi. 

Mengapa saya tertawa. 

Kenapa aku, aku, aku, aku... 

Cohen seharusnya tahu apa yang harus kulakukan untuk tetap menjadi diriku sendiri. Kata-
kataku berhenti sebelum aku bertanya, saat aku mengerutkan alisku. 

Mengapa saya mencari pengertian dari seorang pria yang baru saja saya temui? Dia 
mungkin telah melihat ke dalam kepalaku, tetapi apakah dia bisa memahamiku adalah 
pertanyaan yang sama sekali berbeda. Perasaan yang menggenang di dalam diriku saat aku 
menyusun pertanyaan yang kumiliki untuknya akhirnya mereda. 



Bagaimanapun, itu adalah tujuan yang hilang sejak awal. Tidak ada orang lain selain saya 
yang memahami kekacauan yang bercampur aduk yang menjadi pemikiran saya. 

"...aah...tidak, tunggu. Bukan itu. Maaf, itu hanya salah." 

Aku berpaling dari Cohen, kembali ke Grimnaught. 

"Ngomong-ngomong, kamu bertanya padaku apakah aku masih bisa tertawa, bukan? 
Biarkan saya menjawab pertanyaan itu. Saya harus tertawa, Anda tahu. Saya harus terus 
tertawa, tidak peduli situasi apa yang saya hadapi." 

Karena itu... 

Itulah satu-satunya hal yang tersisa bagi saya oleh seorang pria menyedihkan yang 
kehilangan alasan dan kesempatan untuk mati pada waktu dan tempat yang tepat. 

"Ada satu alasan untuk itu. Sejak lama. Itu satu-satunya hal yang tidak pernah berubah." 

"Oh? Beri tahu saya alasan Anda itu. " 

"Karena aku tidak sama denganmu." 

Seberapa mudahkah hidup jika aku menemukan kesenangan dalam kesakitan atau 
pertempuran, seperti yang dilakukan Grimnaught? 

. 

Jangan biarkan siapa pun memandang rendah Anda. 

. 

Kata-kata itu adalah alasan mengapa aku selalu tersenyum seperti orang idiot, tidak peduli 
seberapa serius perasaanku di dalam. 

Jangan biarkan siapa pun memandang rendah Anda. Anda tidak bisa membiarkan siapa 
pun memandang rendah Anda, jadi Anda harus hidup sambil menyembunyikan ekspresi 
Anda yang sebenarnya. Tersenyum, tertawa, mencibir. 

Merasa sentimental di depan satu mayat, merasa seperti itu ketika Anda mengakhiri hidup 
seseorang, tidak peduli seberapa lemah Anda, sepenuhnya benar. 

Seseorang yang mengatakan hal seperti itu, meskipun tidak memiliki kekuatan untuk 
mengubah dunia, hanyalah orang bodoh yang putus asa. 

Sangat lemah, dengan pedang yang menunjukkan keraguan. Saya adalah orang yang seperti 
itu, itulah sebabnya mentor saya mengajari saya. Dia mengajariku untuk selalu tertawa. 



"Kau tidak sama denganku...? Saya mengerti, saya mengerti ... sekarang saya melihatnya !! 
Jadi itu pelapis Anda. " 

Itu benar, tawa ini hanyalah topeng, hanya penutup darurat yang menyembunyikan 
wajahku. 

"Tapi aku tidak mengerti satu hal. Mengapa Anda mengungkapkannya kepada saya? " 

"Tidak ada alasan untuk mengatakan itu padamu, itu benar, tapi ada banyak kacamata 
hitam di sana. Mengatakannya kepada satu atau dua orang sama saja bagiku. Jadi saya 
lakukan. Tidak ada lagi. Selain itu, tidak seperti di masa lalu, itu bukan kelemahan lagi. " 

"Anda ingin memberi tahu Cohen Socaccio?" 

Grimnaught melirik pria yang kusebut "kacamata hitam". 

"Untuk alasan apa?" 

"Karena aku tidak suka bagaimana dia melakukan sesuatu. Itu saja." 

Cohen bertindak seperti yang dia lakukan dengan sengaja. Dia telah membaca di dalam 
pikiranku, dia harus tahu. Tentang harga diriku dan cara berpikirku. Betapa aku membenci 
pertempuran. 

...bagaimana aku dibuat untuk menyadari, berkali-kali, lalu aku tidak punya apa-apa untuk 
dipeluk selain pedangku. 

Dia pasti juga tahu bagaimana dalam ingatanku tentang mentorku dan yang lainnya, 
pedang berlumuran darah di mana pertempuran selalu menjadi pusatnya. 

Itu sebabnya aku tidak bisa memaafkannya. Itu sebabnya saya merasa terhina, dipandang 
rendah. 

Mengapa Cohen berpikir dia dalam posisi untuk menguji saya? Karena dia penasaran ingin 
melihat "Spada"ku? Aah, jujur, kalian benar-benar punya nyali. 

"Sepertinya kamu salah paham, Cohen Socaccio." 

"Apakah kamu....?" 

"Alasan mengapa saya mulai tertawa seperti orang idiot adalah karena saya lemah. Karena 
lawan saya terlalu kuat untuk saya kalahkan tanpa melakukannya." 

Tawa pecah ini sekarang menjadi kebiasaan. Topeng tertawa yang gila, rusak, dan busuk. 



"Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri, Cohen Socaccio. Apakah Anda tidak diajari 
bahwa kepercayaan diri yang berlebihan menyebabkan kehancuran?...jangan salah paham, 
Anda tidak seperti mereka. Saya dapat menebang seluruh kekaisaran, termasuk Anda." 

Itu berarti juga menjatuhkan dalangnya. 

Saat saya mengucapkan kata-kata itu, saya mendengar ledakan tawa. Deru tawa paling 
keras hari ini, sebenarnya. 

"...hahaha...HAHAHAHA!! HAHAHAHA!!! Anda sendiri, menghancurkan seluruh negara!? 
Sendirian!? HA HA HA!! Ini kaya!! Tapi aku memujimu karena mengatakan itu!! Semua lebih 
alasan untuk duel kami. Atau lebih tepatnya, tidak ada orang lain selain aku yang lebih 
cocok sebagai lawanmu!!" 

Grimnaught melontarkan salah satu senyum paling cerah yang pernah kulihat, lalu 
melanjutkan. 

"Ambil pedangmu, Nak!!! Saya akan menjadi hakim. Hakim pedang Anda dan kata-kata 
Anda! Aku, Grimnaught Izak, akan melihat apakah kamu benar-benar mengatakan yang 
sebenarnya!" 

Sayangnya, saya tidak terlalu memperhatikan kata-katanya. Karena aku sibuk berpikir saat 
dia berbicara. 

Lapisan peraknya, bisa dikatakan, adalah bahwa pikiran saya dan kata-kata Grimnaught 
sangat cocok. 

--- Aku tidak bisa melepaskan harga diriku. Aku tidak bisa menolak sumpahku. Lebih dari 
segalanya, aku tidak bisa menghancurkan reruntuhan yang ditinggalkan oleh Rudolf. Aku 
tidak tahan. 

Saya bisa menanggungnya jika saya adalah satu-satunya yang dipandang rendah. 

Tetapi mentor saya dan yang lainnya sedang dipandang rendah sekarang. Aku tidak bisa 
menekan perasaan itu. 

"Kenapa ya." 

Aku bergumam pada diriku sendiri. 

Saya lebih suka merobek lidah saya daripada menyatakan diri saya kuat, tetapi saya tidak 
bisa menerima orang lain selain mentor dan teman saya yang menyebut saya lemah. Aku 
tidak tahan. 

Kalian... kalian benar-benar punya nyali. Sudah waktunya bagi Anda untuk merasakan 
kematian. 



"Biasanya, aku akan membiarkan kata-kata itu berlalu begitu saja, tapi untuk beberapa 
alasan, aku tidak bisa melakukannya kali ini. Mungkin karena ini tempat yang ditinggalkan 
Rudolf? Saya mungkin secara tidak sadar merasa bahwa saya tidak dapat menunjukkan 
sesuatu yang begitu menyedihkan di sini." 

Begitu Anda membiarkan orang lain memandang rendah Anda, hanya kematian yang 
menunggu. Anda akan dinilai sebagai seseorang yang mudah dibunuh. Dan segera, penuai 
akan datang berkunjung. 

Semua orang yang lahir di era itu berbagi pemikiran seperti ini. 

Sebaliknya juga benar. 

"---pada akhirnya, selalu menjadi seperti ini." 

Sama seperti kutukan. 

Seolah-olah empat belas tahun yang saya habiskan tanpa menyentuh pedang saya tidak 
berarti apa-apa. Segera setelah saya menggunakannya, bencana dan kemalangan datang 
berbondong-bondong. Sama seperti sekarang... 

Itu benar-benar kutukan. 

Seorang pria menyedihkan yang terperangkap di masa lalunya, yang memutuskan untuk 
menggunakan pedangnya untuk melindungi orang lain, sekarang akan mengambilnya 
hanya dengan iseng... 

Saya pikir saya mempersiapkan diri untuk ini, tetapi sisi saya ini benar-benar tidak akan 
berubah. Ketergantungan yang mengerikan ini tidak akan pernah meninggalkan saya. 

"--- satu tebasan, satu pembunuhan. Hatiku, tubuhku selamanya menjadi medan perang." 

"Ooh---?" 

Saya mengucapkan sumpah saya, dengan suara kosong dari semua emosi. 

Begitu saya melakukannya, dunia di sekitar saya melambat. 

Saya kemudian meraih bukan pedang di pinggang saya, tetapi "Spada" yang muncul dari 
bayang-bayang di depan saya. 

Reruntuhan ini dibangun oleh Rudolf dan Traum. Berpikir bahwa mereka mengawasiku, 
aku tahu aku tidak boleh melakukan kesalahan. 

Itu mungkin alasannya. 



Alasan mengapa saya bisa melakukan suatu prestasi seperti hari-hari ketika saya 
membunuh dan membunuh, sampai saya disebut "Pedang Iblis". 

"Kamu punya lebih banyak bukaan daripada yang aku kira." 

Saya melihat celah di pertahanan lawan saya dan menunjukkannya. Pembukaan yang 
sangat kecil itu berlangsung kurang dari satu kedipan. Aku yang membunuh "Kekejian" 
dari fajar hingga senja, bagaimanapun, tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Aku 
sejak saat itu tidak akan mengabaikan ruang dari satu tarikan nafas. 

"---Waktunya bagimu untuk merasakan kematian." 

"---ngh" 

Sensasi pemotongan, ukiran ditransmisikan ke lengan saya melalui "Spada" saya. 

Aku harus membuat alasan untuk permintaan Dvorg...dan Rudolf, maaf karena tidak sabar. 

Aku diam-diam meminta maaf kepada mereka dalam pikiranku, lalu mengayunkan 
pedangku. 
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Putaran dan putaran, lagi dan lagi. 

Hari, bulan, tahun ... waktu menelusuri gerakan melingkar yang sama, terus dan terus, 
selamanya. Orang-orang menyaksikannya, belajar darinya. 

Akhirnya, mereka semua mengucapkan kata-kata yang sama, dengan suara kering dan 
serak. Sejarah berulang. Dengan ekspresi hampa, hampa dari semua kehidupan, mereka 
mengulangi pengetahuan umum yang sama. 

Suatu hari, akankah dunia di mana orang tidak perlu mengambil pedang untuk hidup 
benar-benar datang? Setiap kali pertanyaan seperti itu diajukan, semua orang menjawab 
dengan cara yang sama. Sebelum gumpalan daging yang terbunuh berserakan dan bau 
karat dan kematian. 

"Pada akhirnya, tidak peduli seberapa dalam Anda menggalinya, emosi adalah emosi. Tidak 
ada lagi." 

Vincenz --- mentor saya berbicara sambil melihat ke atas, matanya menyipit, pada matahari 
yang bersinar gelap. 

"Jika seseorang mengatakan untuk menjadi kuat, mereka mungkin benar-benar kuat. Jika 
mereka mengatakan gila, mungkin mereka memang gila. Jika mereka mengatakan untuk 
menjadi waras, itu mungkin benar juga. " 

Mentor saya menjelaskan kepada saya bahwa dunia seseorang sepenuhnya ditentukan 
dalam batas-batas diri mereka sendiri. 

Alasan mengapa dia bisa mengatakan itu dengan sangat percaya diri adalah--- 

"Bagaimanapun, satu-satunya hal yang benar-benar dapat membuktikan kewarasan atau 
kegilaan adalah kata-kata sendiri. Bahkan jika orang lain mengatakan seseorang gila, jika 
orang tersebut mengaku waras, maka memang demikian. Waras, tanpa sedikit pun 
kebohongan atau kepalsuan." 

--- Sebuah kewarasan menyedihkan yang tidak ada yang percaya, meskipun. 

Mentor saya menambahkan kata-kata seperti itu dalam bisikan. 

"Beberapa orang idiot merusak diri mereka sendiri karena emosi yang cepat berlalu. Orang 
lain dicuci otak atau ide-idenya dipaksakan ke tenggorokan mereka. Yang lain lari dari diri 
mereka sendiri dengan berubah menjadi "Kekejian". Saya telah melihat segala macam 
orang. Hidup tidak lain adalah penderitaan...Aku tidak bisa menyalahkan salah satu dari 



mereka. Saya tidak dapat mengubah apa pun, jadi saya tidak berhak menyalahkan siapa 
pun...tetapi ada sesuatu yang harus saya katakan. Saat ini, tanpa diragukan lagi, aku --- aku 
waras, Shizuki." 

Senyum lembut mentor saya melayang di depan mata saya. 

Senyum lembut pria yang saya kagumi, dan yang menjadi mentor saya. 

"Kau tahu alasanku untuk hidup, bukan? Saya hampir mencapainya, akhirnya. 
Kekhawatiran dan kekhawatiran yang saya bawa selama bertahun-tahun mungkin akan 
hilang. Kamu seharusnya sudah tahu itu, Shizuki --- dan justru karena kamu tahu, kamu 
menangis, kan? Kelemahanmu tidak pernah berubah sampai akhir..." 

Mentor saya berbicara seolah-olah akhir sudah dekat. Tidak... akhir itu benar-benar datang. 

Itu sebabnya perasaan yang mengencangkan dadaku, mengabaikan upayaku untuk 
memasang muka, mengalir di pipiku. 

"Hidup, hidup, hidup, bertahan. Anda akan menemukan jawaban di akhir ... itulah yang saya 
ajarkan, Shizuki. Aku masih berpikiran sama...meski begitu, meski begitu, saat ini, aku 
benar-benar waras." 

Mentor saya mengulangi bahwa pilihannya tidak diulangi oleh ledakan gairah atau 
kebutaan yang dangkal. 

"Jadi aku tidak bisa mendengarkan kata-katamu, Shizuki..." 

Hentikan, aku ingin berteriak. 

Tapi aku tidak bisa berkata apa-apa. 

Saya tidak bisa melakukan sesuatu yang sederhana seperti mengucapkan satu kata. Karena 
apa pun yang saya katakan, saya pasrah dengan kenyataan bahwa saya tidak dapat 
mengubah masa depan yang mendekat. 

Saya tahu betul bahwa, bahkan jika saya berteriak padanya untuk berhenti, mentor saya 
tidak akan mendengarkan. Tekadnya teguh, tidak ada jalan untuk kembali lagi. 

"........." 

Mentor saya mungkin sudah kehilangan kewarasannya. 

Dia mungkin menyadarinya juga, di suatu tempat. Itu sebabnya dia terus mengatakan 
padaku bahwa dia waras, lagi dan lagi. 

Aku tahu bahwa kata-kata itu tidak benar, tapi yang bisa kulakukan hanyalah menggigit 
bibir bawahku. Aku membenci ketidakberdayaanku sendiri. 



"Jangan memasang wajah seperti itu. Setiap awal memiliki akhir. Tidak ada pengecualian. 
Cepat atau lambat, waktu untuk mengucapkan selamat tinggal akan datang. Itu semua ada 
untuk itu, kan? Selalu seperti ini, tidak peduli usia Anda hidup." 

"Meski begitu...aku...!!!" 

"Aku mengerti perasaanmu, Shizuki. Aku juga tidak bisa menjelaskan perasaan ini tanpa 
ragu-ragu...tapi aku bisa mengatakan ini. Saat ini, saya benar-benar waras. " 

Mentor saya berdiri di depan saya. Di mataku, dia diselimuti cahaya yang menakutkan. 
Cahaya itu hanya bisa lahir dari kegilaan. Mentor saya, bagaimanapun, melihat saya dan 
terus mengatakan bahwa dia waras. 

--- jika dia benar-benar memahami perasaanku, aku tidak ingin dia mengucapkan kata-kata 
itu. 

"Hei, Shizuki." 

Tidak... berhenti... 

Aku tidak ingin mendengar apa yang akan dia katakan. 

"Ini adalah permintaan pertama dan terakhirku untukmu." 

Mengapa Anda harus menggunakan kata-kata ini saat ini? Anda tidak pernah mengatakan 
kepada saya sesuatu seperti itu sampai sekarang ...! 

...kenapa sekarang...? 

"Jangan merampas kesempatanku untuk mati dengan benar." 

...Aku tahu itu. 

Mentor saya berniat untuk mati. Saya merasakannya di dalam hati saya di suatu tempat, 
tetapi sekarang kekhawatiran itu berubah menjadi kenyataan. 

Di tepi bidang pandang saya berdiri "Kekejian" yang tak terhitung jumlahnya. Geraman dan 
raungan mereka mengguncang gendang telingaku bersamaan dengan kata-kata mentorku. 

"Mungkin kamu tidak sepenuhnya mengerti kata-kataku sekarang, tapi suatu hari kamu 
akan... jujur saja, aku berharap kamu tidak akan mengerti sampai saat kematianmu 
sendiri." 

Tapi itu hanya keinginan egois saya. 

Kamu akan mengerti suatu hari nanti, Shizuki... kamu pasti akan mengerti. 



Mentor saya berbicara dengan nada sedih dalam suaranya. Saya mengerti bahwa dia 
berbicara dengan jujur, dari hatinya. 

"Aku... bersenang-senang." 

Matanya menyipit, bibirnya melengkung membentuk senyuman. Mentor saya 
menunjukkan senyum yang tulus, tanpa jejak penyesalan. 

"Saya pikir hidup saya kosong dan tidak berarti, tetapi berkat kalian semua, itu menjadi 
berwarna. Itu mendapatkan makna. Kau membuatku menyadarinya." 

"I...lalu..." 

"Berkat kalian semua, aku bisa hidup sampai saat ini." 

Setiap kali kami bertukar kata, saya semakin menyadari bahwa saya tidak dapat melakukan 
apa pun untuk mengubah tekad mentor saya. Tidak satu kata pun yang mati-matian saya 
bentuk untuk menghentikannya berhasil mencapai target mereka. 

...Aku hanya bisa menangis dan meratap keras pada kekejaman situasi itu. 

"Saya selalu menjadi orang yang lemah, Anda tahu. Saya tidak bisa mulai menghitung 
berapa kali saya berpikir untuk melarikan diri dalam pelukan kematian. Karena saya 
adalah orang lemah yang putus asa, saya diberkati dengan teknik garis keturunan yang 
putus asa. " 

Saya tahu bahwa mentor saya ingin mati. Aku melihatnya dalam ekspresi dan gerak 
tubuhnya kadang-kadang. 

"Saya hanya orang bodoh, selalu memikirkan bagaimana saya bisa mengakhiri hidup saya 
yang menyedihkan ini. Tetapi suatu hari, karena kebetulan, saya menjalin hubungan 
dengan orang lain...dan tidak bisa lagi berpaling darinya. Sebaliknya, rasanya sangat 
menyenangkan untuk tenggelam di dalamnya." 

--- karena itu, akhirnya, saya mulai hidup dengan tujuan untuk memusnahkan semua 
"Kekejian". 

Dia menambahkan itu sambil terkekeh. 

"Itu sebabnya saya bilang saya bersenang-senang. Aku merasa senang. Berkat kalian 
semua, aku bisa tertawa seperti ini." 

Melihat? 

Mentor saya tersenyum lebar seolah menunjukkan bukti kata-katanya. Kami hidup 
bersama selama beberapa tahun, periode yang panjang dan pendek pada saat yang 
sama...tapi aku belum pernah melihatnya tersenyum seperti itu sebelumnya. 



"Jadi...tolong, jangan menangis, Shizuki." 

Mentor saya mengulurkan tangannya dan menyeka air mata saya. 

Kehangatan yang begitu menenangkan. 

Tapi aku akan segera kehilangan kehangatan itu. 

Itu mungkin alasan mengapa... 

...meskipun kata-kata penghiburan mentor saya, perasaan saya masih terpelintir kesakitan. 

"Itu bukan salah siapa-siapa. Tidak ada yang bisa disalahkan. Saya juga tidak punya niat 
untuk itu. Kami terlalu lemah, kami tidak cukup kuat...tidak perlu ada penyesalan seperti 
itu. Tapi jika saya bisa mengatakan satu hal ... saya yang paling bersalah di sini. Karena aku 
selalu lemah." 

"Walaupun demikian!! Saya ingin Anda hidup dan--- !!" 

"Berapa kali aku harus mengatakannya? Aku waras...jadi aku tidak bisa melakukan itu." 

Saya akhirnya berhasil mengucapkan kata-kata itu, tetapi saya terganggu. Saya tidak dapat 
menemukan apa pun untuk bersandar. 

"Sepertinya tidak ada banyak waktu lagi...cukup mengejutkan. Identitas "Penjaja Hitam" 
yang sudah lama kami cari...ternyata adalah matahari itu." 

Mentor saya kemudian melihat ke langit yang ternoda. 

Matahari yang membengkak bernoda hitam menatap kami. Itu tumbuh lebih dekat dan 
lebih dekat, sedikit demi sedikit. 

Itu tidak sepenuhnya benar bahwa matahari adalah identitas sejati "Penjual Hitam". 

Tujuan "Penjaja Hitam" adalah untuk membawa keselamatan bagi dunia. Saya selalu 
menganggapnya sebagai orang gila yang berpikir mengubah orang menjadi monster akan 
menyelamatkan mereka...tetapi tidak pernah membayangkan dia bisa memiliki kartu as 
seperti itu di lengan bajunya. Memang, ini mungkin bisa menyelamatkan seluruh umat 
manusia...dengan memberikan kematian yang setara untuk satu dan semua." 

Namun... 

"Tetapi untuk diselamatkan oleh satu orang yang memaksa kita untuk melihat begitu 
banyak hal yang memuakkan sampai sekarang...Aku benar-benar membenci gagasan itu." 

Jadi, mentor saya ... 



"Jadi aku akan menolak keselamatannya itu. Saya akan meludahi gagasan belas kasihannya 
yang menjijikkan dan egois." 

Untuk beberapa alasan, ekspresi mentor saya menjadi lega. Kata-katanya berikut 
menjelaskan alasannya. 

"Aneh bagiku untuk mengatakan sesuatu seperti itu. Berkat keselamatan 'Penjaja Hitam', 
aku bisa melakukan sesuatu yang besar seperti mati sambil melindungi orang lain." 

Mentor saya tertawa dengan cara mencela diri sendiri. Ahahaha. 

"Bahkan orang sepertiku bisa mati untuk orang lain. Ya -- itu terlalu besar. " 

Jadi --- terima kasih. 

"Berkat kamu, aku bisa tertawa seperti ini. Saya tidak harus berakhir dengan cara yang 
menyedihkan." 

Dia hanya menyatakan kebenaran. Itu adalah sesuatu yang normal, alami, tetapi juga 
sangat kejam. 

...Aku berharap dia berbohong. Bahkan jika saya bisa mengetahuinya segera. "Ini bukan 
perpisahan terakhir kita". Saya berharap. 

"Hei, Shizuki." 

Itu mungkin akan menjadi kata-kata terakhirnya. 

"Aku sudah memberitahumu sebelumnya, kan? Sejarah itu, pertemuan, perpisahan, 
semuanya berulang. Semua awal memiliki akhir. Setelah selamat tinggal --- pertemuan baru 
akan datang. Aku yakin ini bukan yang terakhir kalinya. Kita akan bertemu lagi." 

Aku tidak tahu kapan. 

"Jadi tidak perlu menangis. Lagipula, aku selalu ada di sisimu." 

Mentor saya kemudian meletakkan tangan di "Spada" di pinggang saya. 

"Aku menerima, mewarisi, dan mewariskan... pedangku telah diwarisi olehmu." 

Dia menyeringai. 

Senyum itu, tidak seperti dia, sangat menyakitkan untuk dilihat. 

"Jadi --- aku serahkan semuanya padamu, Shizuki." 

Mentor saya kemudian membelakangi saya. 



"Saya diberkati, sungguh. Pada akhirnya... saya dilunasi untuk semuanya!" 

Dia berteriak. 

Kata-katanya, nada suaranya, terasa penuh dengan kegembiraan. Mentor saya, yang selalu 
keren dan tenang... 

"Berkat kamu, beban di pundakku menjadi sangat ringan. Berkatmu, aku bisa tersenyum 
seperti ini...! Saya tidak berpikir saya akan pernah mengatakan sesuatu seperti ini dalam 
hidup saya ... " 

Keheningan mengikuti. 

Kemudian kata-kata yang penuh dengan nostalgia dan melankolis. 

"Tidak buruk sama sekali untuk bersama orang lain pada akhirnya. Untuk pergi tanpa 
penyesalan...ya, itu tidak buruk sama sekali." 

Punggungnya, yang selalu tampak begitu besar, menghilang ke kejauhan. 

Suaranya menjadi lebih lemah dan lebih lemah. 

"Jadi---selamat tinggal, Shizuki." 

Seolah-olah kami akan bertemu keesokan harinya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Itulah 
kesan yang saya dapatkan. Selamat tinggal biasa. Tapi aku tidak bisa membalasnya. 

Saya melakukan yang terbaik, menahan rasa sakit, memasang muka, memaksa wajah saya 
untuk berekspresi. 

Aku memaksakannya menjadi senyum keruh. 

Karena itulah yang diajarkan mentor saya. 

Karena saya pikir itu adalah jawaban terbaik yang bisa saya berikan kepadanya. 

-- ya itu bagus. Bagus sekali, Shizuki. 

Saya pikir saya mendengar kata-kata itu. Seperti jendela yang diguyur hujan, pandanganku 
kabur, terpelintir. Saya tidak bisa melihat banyak. 
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"...yah, warnai aku terkesan." 

Cohen Socaccio, yang berdiri di pinggir lapangan dan menyaksikan pertarunganku 
melawan Grimnaught "Ice Coffin" Izak, bersiul bercanda. 

"Kamu membuatnya terlihat seperti ukuran tidak masalah sama sekali." 

Perbedaan ukuran, berat, dan jangkauan di antara kami sangat jelas. 

Dalam pertempuran jarak dekat, memiliki keunggulan dalam salah satu dari ini dapat 
menentukan pertempuran bahkan sebelum dimulai. Saya juga tidak setuju dengan 
pemikiran ini. 

"Haha...hahahaha...." 

Puing-puing yang menumpuk di tubuh Grimnaught bergerak. 

Suara itu disertai dengan tawa yang meresahkan. Aku hanya bisa mengerutkan kening. 

"Hahaha... HAHAHAHA!! Hee...hee...hahhahaha!!!" 

Tawa itu semakin keras dan semakin keras --- lalu berhenti tiba-tiba. 

"---Cohen Socaccio." 

Grimnaught kemudian memanggil nama "Pahlawan" lainnya. 

"Jauhi pertempuran ini. Begitu Anda mencoba sesuatu yang lucu ... saya akan membunuh 
Anda terlebih dahulu. Bahkan jika aku menderita luka fatal karena melakukannya. Anda 
telah diperingatkan." 

Grimnaught menyaring niat membunuh murni dalam kata-kata untuk Cohen. 

Matanya, nyaris tidak terlihat di balik awan debu yang terangkat oleh puing-puing, sangat 
menakutkan. 

--- begitu Anda mencoba sesuatu yang lucu. 

Terlepas dari sedikit keakraban yang saya miliki dengan konsep mempercayai orang lain, 
saya dapat memahami makna di balik kata-kata itu. 

Itu berhasil untuk kedua belah pihak. 



Saat Anda melakukan apa pun untuk membantu saya atau anak itu, Anda mati. 

"Ngomong-ngomong... ini memang cukup mendebarkan." 

Seiring waktu berlalu, awan debu berangsur-angsur mengendap. Pita suara Grimnaught 
bergetar karena kegembiraan, kesenangan, kegembiraan. Tangannya mencengkeram 
tombaknya --- terpotong menjadi dua. 

Dia kemudian melepaskan senjatanya. 

"Aku tidak bisa membayangkan bagaimana kamu menyembunyikan kekuatan seperti itu di 
tubuh kecilmu itu...namun---" 

Suasana berubah. 

Grimnaught membuat jarak lebih jauh di antara kami, dan alarm tiba-tiba berbunyi di 
kepalaku: menjauhlah darinya. 

Detik berikutnya, lingkaran sihir biru dan putih melintas di depan mataku. 

Suara berderak mengumumkan pembentukan kabut putih. Saat aku mendaftarkan 
informasi baru ini, lingkaran sihir menghilang dan sesuatu berwarna biru dan putih 
muncul di tangan kanan Grimnaught. 

"Melawanmu!! Akan memberiku semua jawaban!!" 

Jadi Grimnaught melolong, darah mengalir dari luka yang telah kuberikan padanya dalam 
pertukaran terakhir kami. 

Dia mengikuti dengan langkah kuat, mengguncang tanah. 

Dia melemparkan benda biru dan putih itu, tanpa ragu-ragu, terbang ke arahku secepat 
bintang jatuh. 

"Beri aku istirahat sialan ..." 

Pemandangan di depanku telah berubah total hanya dalam hitungan detik. 

Saya tidak punya waktu untuk berpikir. 

Tidak ada waktu untuk disia-siakan dengan mengkhawatirkan kehancuran reruntuhan. 
Untuk menghindar atau melakukan serangan balik: bahkan dua opsi dasar itu telah 
dikalahkan oleh instingku. 

Saya memercayai refleks saya dan melompat mundur. 

"HAH! Saya berharap sebanyak itu !! " 



Sesaat sebelum melepaskan objeknya, Grimnaught mengubah lintasannya sedikit. 

Objek itu melengkung di udara dan mengoreksi rutenya untuk menargetkanku lagi --- dan 
terbang. 

"Ck...!!" 

Aku mendecakkan lidahku sekali. 

Kakiku telah meninggalkan tanah, sangat membatasi kemampuan menghindarku. Saya 
menyadari hal ini dan mencengkeram gagang "Spada" saya dengan lebih kuat --- untuk 
membelah objek yang mendekat menjadi dua. 

"Es..." 

"Benar!! Tombak es yang terlalu kau perhatikan!?!!" 

Suara kaki menginjak tanah menyerempet telingaku. 

Saya segera berbalik dan mengayunkan "Spada" saya lagi. 

"Spada"-ku berpapasan dengan tombak es lain, yang diciptakan oleh Grimnaught yang tahu 
kapan. Senjata-senjata itu berbenturan dengan suara logam yang berdentang, mengirimkan 
bunga api beterbangan ke mana-mana. 

Pedang kami bertemu dua, tiga kali. 

Grimnaught mungkin terkejut dengan betapa mudahnya senjatanya ditolak: Aku bisa 
melihat jejak kebingungan dalam ekspresinya. 

Detik berikutnya, bagaimanapun, dia menyeringai lagi. Kemudian dia berbicara. 

"Hancurkan dia sampai berkeping-keping, o---" 

"Hah." 

Aku mencibir. 

Aku menyadari apa yang akan dilakukan Grimnaught dan bibirku melengkung menjadi 
seringai mengejek. 

Derak udara dingin menyembur di sekitarnya. 

"---Banjir Peti Mati Es!!" 

Grimnaught mengumumkan serangan berikutnya. 



Namun, beberapa detik sebelum dia melakukannya, saya telah menendang tanah untuk 
mendorong diri saya ke jarak dekat. 

"Saya orang terakhir yang harus mengatakan ini, tetapi Anda harus memperhatikan ketika 
orang memperingatkan Anda." 

Saat saya berbicara, saya melepaskan pukulan kuat. 

Serangan langsung dan garis lurus saya diblokir dan ditolak dengan mudah. Namun, es 
yang menargetkan saya meleset dan terbang melewatinya untuk kedua kalinya. 

... terjadi lagi. Mengapa? 

Aku bisa melihat pertanyaan ini di wajah Grimnaught. Saya menggunakan kaki kanan saya 
sebagai poros untuk memutar tubuh saya dalam gerakan seperti tendangan lokomotif, 
untuk mendapatkan momentum --- dan mengayunkan pedang saya dalam gerakan 
menyapu. 

Sebuah rentetan marah, terus menerus. 

Aku mengayunkan pedangku, lagi dan lagi dan lagi. 

Garis miring begitu cepat sehingga hanya garis kabur yang terlihat. Untuk beberapa saat, 
hanya suara benturan logam yang terdengar di sekitar kami. Udara meraung, seolah 
terkoyak oleh angin yang tercipta dari pedangku. 

Di tengah bentrokan pedang tanpa henti ini... 

Grimnaught tiba-tiba angkat bicara. 

"Begitu...ya, sekarang akhirnya aku melihatnya!! Alasan kenapa sihirku tidak mengenaimu 
adalah karena aku tidak memiliki "kapasitas" yang cukup untuk melakukannya!!!" 

Dia benar. 

Itu sama dengan "Spada" atau es yang digunakan Grimnaught: kemampuan yang 
melibatkan menyerang lawan dengan benda fisik membutuhkan sejumlah "kapasitas 
mental" untuk melakukannya. Pengguna harus memiliki kapasitas mental yang cukup 
untuk menganalisis situasi dan menargetkan lawan. 

Grimnaught membutuhkan kapasitas yang cukup untuk memanipulasi anak panah es yang 
dia buat, memerintahkan mereka untuk menargetkan dan menusukku. 

"... sungguh, membuat penemuan baru selalu sangat menggairahkan." 

Senjata kami bentrok beberapa kali lagi, lalu Grimnaught melangkah mundur, seolah-olah 
mengatur ulang pertempuran. 



"Aah, ya. Ini benar-benar hari yang hebat." 

Dia berbicara seolah-olah dia sedang menikmati situasi. 

"Spada"ku dan tombak esnya sudah bentrok lebih dari 10 kali. Setiap kali mereka 
melakukannya, suara dentingan logam yang tumpul dan berat bergema di udara. Setiap kali 
mereka melakukannya, saya diingatkan bahwa kami terlibat dalam duel sampai mati. 

"Lokasi yang gelap dan sempit ini...Sejujurnya aku akan lebih menyukainya jika kita bisa 
melakukan ini di tempat yang lebih luas, jadi aku bisa keluar semua, tapi...hahaha. Aku 
seharusnya tidak begitu serakah, mengingat aku memiliki mangsa terbaik yang pernah 
kutemukan di sini..." 

Kegembiraan Grimnaught meningkat, dan senyumnya melebar. 

Suaranya dipenuhi dengan emosi yang tak terkendali. 

Jelas di mata siapa pun bahwa dia menikmati dirinya sendiri dari lubuk hatinya. 

"Sejujurnya, aku telah kehilangan semua harapan. Di dunia ini, dalam pertempuran." 

Aku tidak menyembunyikan ketidaktertarikanku pada kata-katanya, tapi Grimnaught 
melanjutkan, tidak terpengaruh. 

Seolah-olah dia memohon agar aku mendengarkan. 

"Saya menggunakan tombak saya karena saya ingin menghadapi lawan yang kuat. Saya 
memihak kekaisaran karena keinginan ini. Tapi apa yang saya temukan? Semua 'Pahlawan' 
di kamp kekaisaran adalah pengecut yang tak berdaya. Tidak ada yang akan menghadapi 
saya secara langsung. Sebagian besar 'Pahlawan' lainnya ternyata juga pengecut yang tidak 
punya keberanian. Tidak seorang pun pernah melawan saya secara langsung untuk 
memenuhi rasa lapar saya. 'Pahlawan'...? Prajurit...? Astaga!! Sampah, semuanya! Semua 
itu!!" 

"Pahlawan" terkuat kekaisaran, seperti yang digambarkan Cohen, meratapi keinginannya 
yang tidak terpenuhi. Tidak seperti anak yang mengalami temper tantrum. 

"...atau begitulah yang kupikirkan, sampai hari ini, sampai sekarang. Jadi, untuk pertama 
kalinya...Saya berterima kasih kepada surga atas bimbingan mereka!" 

--- hahaha...hahaha. HAHAHAHAHAHA!!! 

Tawa menggelegar lainnya. 

"HA HA HA HA!!! Beginilah seharusnya pertempuran!! Duel sampai mati yang 
mengguncang jiwamu!! Ini adalah nilai sebenarnya!! Ini benar-benar pertempuran!! Ya 



ya...!! Ini adalah kebenarannya!! O pertempuran, nektar para dewa... memang, hanya 
pertempuran yang benar-benar dapat memuaskan dahagaku...!" 

Grimnaught tertawa, seperti anak kecil yang memeluk mainan baru. 

"Dengan demikian...! Anda harus mencurahkan setiap ons kekuatan Anda, dan membuat 
saya merasa hidup!! Inilah pertempuran yang sebenarnya!! Kegembiraan menginjak garis 
antara hidup dan mati !! " 

Aku melihat api kegilaan membara di matanya. Cahaya gelap, layaknya binatang gila yang 
hidup untuk bertarung sampai mati, sesuatu yang tidak menginspirasi apa pun selain rasa 
jijik dalam diriku. 

Namun, untuk beberapa alasan, saya merasa sentimental. Gelombang nostalgia menyapu 
dadaku. 

Jeritan yang menggema, kebencian yang berputar-putar, terjalin bersama. 

Orang-orang seperti dia mengisi kenangan masa lalu yang tertanam dalam jiwaku. Dengan 
demikian perasaan nostalgia secara spontan menghampiri saya. 

"Namaku Grimnaught!! Izak yang menyedihkan!! Sebutkan namamu, Nak!!" 

"...sejujurnya." 

Tidak hanya dia seorang bangsawan, teriakannya yang terus-menerus juga menyakiti 
telingaku. 

Itu adalah reaksiku terhadap antusiasme sepihak Grimnaught. 

Sama seperti vampir Velnar, orang-orang yang mencurahkan darah kehidupan mereka ke 
dalam pertempuran terpaku untuk memperkenalkan diri dan mengetahui nama lawan 
mereka. 

Seseorang memberi tahu saya alasannya, sudah lama sekali. 

Kejadiannya sudah lama sekali sehingga saya tidak ingat siapa yang melakukannya: ingatan 
saya kabur. 

. 

--- Jika kita memutuskan untuk bertarung, pertempuran tidak akan berakhir sampai salah 
satu dari mereka mati. Tidak ada akhir lain yang mungkin. Satu luka, yang lain terpotong, 
berdarah, menjerit kesakitan sampai jantung berhenti. Saat itulah berakhir. Jadi awal 
pertempuran adalah satu-satunya kesempatan untuk menyebut namamu. 

. 



Jadi pada awal pertempuran Anda menyebutkan nama Anda dan lawan juga 
melakukannya. Itulah adatnya. 

Itulah yang dia katakan padaku. 

. 

--- Kehebatan seorang prajurit yang mati hanya bisa diketahui oleh orang yang 
menebasnya, kan? Ini adalah bentuk penghormatan bagi mereka yang Anda tebang. Jadi 
Anda menanyakan nama mereka, sehingga Anda dapat meneruskan kemampuan mereka, 
keberanian mereka, setelah mereka mati oleh pedang Anda. Tidak ada yang mau 
mendengar eksploitasi pria tak bernama! Bukankah itu menyedihkan? Jadi...kalau mereka 
menanyakan namamu, katakan saja. Ini kebiasaan perang, oke? Jangan pernah 
melupakannya--- . 

Kenangan itu terasa begitu jauh. 

Apa yang saya jawab, waktu itu? Saya mencoba mengingat untuk beberapa saat. 

. 

--- Saya tidak peduli, bahkan jika orang tidak membicarakan saya. 

-- Jangan seperti itu. Orang-orang seperti kami ingin membawa nama orang yang melukai 
kami di hati kami saat kami meninggal...Saya tahu Anda tidak mengerti, tetapi kami ingin 
alasan yang tepat untuk mati. 

--- Pada dasarnya, kamu ingin mati sambil memikirkan orang yang membunuhmu? 
Bukannya aku tidak mengerti, ini sangat menyeramkan sampai-sampai aku tidak mau 
memikirkannya. 

--- Hah!! Ha ha!! Apa yang baru saja Anda katakan!? Kamu bajingan menyeramkan, beri aku 
tiga detik dan kamu daging cincang !! " Apakah itu yang Anda katakan? Omong kosong!! 
Kau mengatakan kata-kata terakhirmu!! Mari kita selesaikan ini di luar, sekarang!! Aku 
akan mengajarimu betapa kerasnya dunia ini!!! 

-- Anda tahu saya tidak mengatakan itu sama sekali ... 

. 

"Ha ha..." 

Benar, benar, begitulah pertukaran kami berlangsung...Aku tersenyum saat ingatanku 
menjadi lebih jelas. 

"Hm?" 



"Oh, maaf, bukan apa-apa... kau ingin tahu namaku, kan." 

Kali ini juga, aku akhirnya menghunus pedangku. Aku berdiri di sini sebagai pendekar 
pedang. 

Apa cara terbaik untuk memperkenalkan diri? Saya berpikir, lalu menggelengkan kepala. 

Hanya ada satu jawaban. 

"Nama saya Fay Hanse Diestburg." 

Alis Grimnaught terangkat ke atas. 

"Apa yang membuatmu begitu terkejut? Ini adalah kebiasaan dalam pertempuran, kan? 
Saya bisa melakukan sebanyak itu." 

Yang mengejutkan lawan saya jelas bukan fakta bahwa saya telah menyebutkan nama saya. 
Aku tahu itu dengan baik, tapi aku tetap berbohong. 

"...tapi hanya itu yang bisa kulakukan untukmu. Aku akan meninggalkan tempat ini 
sekarang." 

"... tidak perlu khawatir. Kecuali aku mengalahkanmu, aku tidak akan mengejar gadis itu. 
Apakah Anda akan meninggalkan semua sama? " 

"Saya akan." 

Saya langsung menjawab. 

"Alasan terbesar adalah lokasi ini...tapi untuk beberapa alasan, meninggalkan salah satu 
dari sedikit saudaraku sendirian ketika dia sedang patah hati seperti itu akan menyakiti 
sedikit hati nuraniku yang tersisa. Saya pertama kali menerima untuk melindunginya dan 
memastikan dia melarikan diri karena pria itu menyuruh saya, itu benar. Tapi kemudian 
saya merasakan sedikit rasa iba, begitu mereka menyebutnya, untuk Elena." 

Hidupnya telah dihancurkan, diinjak-injak oleh "Kekejian" --- satu-satunya harapan yang 
bisa dia pegang ternyata adalah kebohongan. 

Melihatnya tersesat dalam kesedihan dan keputusasaan, mau tak mau aku merasakan 
semacam kekerabatan. 

"Saya tidak akan mengatakan bahwa saya ingin menyelamatkannya, atau omong kosong 
seperti itu. Saya tahu, lebih dari siapa pun, bahwa saya bukan tipe orang yang mampu 
melakukan sesuatu yang begitu mulia." 

Dia percaya apa yang lebih nyaman baginya, sangat berharap itu benar. 



Ketulusan sampai pada titik kebodohan. Dia sangat mirip denganku di masa lalu. 

Dalam kasus saya, mentor saya dan yang lainnya mengajari saya bahwa itu semua adalah 
mimpi, ilusi. Mereka membantu saya menjatuhkan saya ke kedalaman neraka. 

"Jadi aku akan mengatakan padanya apa yang aku inginkan. Saya hanya ingin dia tahu 
berapa banyak beban hidup yang diselamatkan oleh orang lain. Karena, lebih dari 
segalanya, aku benci membayangkan dia pergi dari ujung yang dalam dan berubah menjadi 
"Kekejian"." 

Saya tidak punya kewajiban untuk membantunya. 

Yang ingin saya lakukan hanyalah untuk kepuasan saya sendiri. 

"Baiklah, saya melihat di mana Anda berdiri sekarang. Wah, kamu bilang namamu Fay 
Hanse Diestburg?" 

"...ya." 

"Bagaimana dengan ini, kalau begitu. Aku akan menunggumu sampai besok pagi, di area 
terbuka di sebelah reruntuhan. Saya juga ingin keluar semua ketika saya bertarung. Saya 
memang merasa bahwa akan sangat disayangkan jika pertempuran kami dihabiskan di sini, 
di mana saya tidak dapat menikmati pekerjaan yang begitu bagus sepenuhnya. Sebagai 
gantinya, jika Anda tidak datang sebelum besok pagi, saya akan menutupi seluruh kerajaan 
Diestburg dengan es." 

--- Jika Anda menerima tawaran saya, saya akan membiarkan Anda pergi sekarang. 

Grimnaught menunggu jawabanku. Bagaimanapun, dia menyadari bahwa aku berhati-hati 
untuk merusak reruntuhan yang melakukan pertempuran kami. 

"Peti Mati Es!! Itu bukan sesuatu yang bisa kamu putuskan---" 

"KESUNYIAN!!" 

Protes Ulle secara brutal diliputi oleh teriakan Grimnaught. 

"Hanya yang kuat yang diizinkan memberiku perintah. Saya tidak punya telinga untuk riff 
raff. Hanya untuk mereka yang bisa menghiburku." 

"Omong kosong apa kamu---" 

"Ini adalah peringatan terakhir saya: satu kata lagi dan Anda mati. Jangan mencoba 
kesabaran saya lagi. Saya tidak akan membiarkan siapa pun menghalangi ekstasi ini." 



--- Aku ingin melawanmu dengan kekuatan penuh. Saya ingin menggunakan semua 
kekuatan saya, untuk menikmati ekstasi ini sampai tetes terakhir. Apa yang kamu katakan? 
Fay Hanse Diestburg? 
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--- kenapa kamu tidak membunuhnya? 

. 

Aku mendengar suara... atau begitulah yang kupikirkan. 

Setelah meninggalkan reruntuhan, suara pria yang memiliki kebiasaan mengatakan "Satu 
tebasan, satu pembunuhan. Hatiku, tubuhku selamanya medan perang," sampai di 
telingaku. 

. 

---Kau mundur setelah menghunus pedangmu...? Apakah Anda lupa apa yang saya ajarkan 
kepada Anda? 

. 

"Aku belum." 

. 

-- Tapi kemudian... 

. 

"...Aku tidak bisa menahannya...tidak ada cara lain." 

Suara itu menuduhku. 

Dan aku terus membuat alasan. 

Apa lagi yang bisa saya lakukan? 

Reruntuhan telah ditinggalkan oleh Rudolf. Saya tidak bisa menghancurkan mereka secara 
tiba-tiba. 

Jadi saya menjawab dalam hati dan suara itu menjadi sunyi. 

Seperti kecewa yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. 

... itu, pasti. 



Saya berbicara terus-menerus tentang kebanggaan dan yang lainnya, tetapi saat saya 
menemukan kenang-kenangan dari anggota kelompok mentor saya, saya segera 
melupakan semuanya. 

Fay Hanse Diestburg bisa diejek dan diejek selamanya, mereka bisa memanggilku Pangeran 
Sampah, mengejekku sebagai pangeran yang bahkan tidak bisa mengangkat pedang --- aku 
tidak peduli. Tapi saya tidak tahan dihina oleh siapa pun yang mengetahui kehidupan saya 
dengan mentor saya dan yang lainnya. 

...jadi aku menghunus pedangku kali ini. 

"Lagipula aku masih lemah." 

Akhirnya saya lolos dari kata-kata itu. 

Aku terus menyeret masa laluku, tidak pernah melepaskannya. 

Itu tipe orang yang saya dulu. Atau begitulah aku meyakinkan diriku sendiri. 

Jika saya menemukan sesuatu yang penting, saya memegangnya erat-erat dan 
melindunginya, dengan mengorbankan harga diri saya atau apa pun...bukankah saya orang 
seperti itu? 

...Aku terus membuat alasan. 

Wajah orang penting di hatiku itu semakin gelap dan semakin gelap semakin banyak alasan 
yang aku buat. Pria yang dengan berani menghadapi nyala api matahari yang hitam 
berbisik dengan nada sedih. 

------ 

Aku menutup telingaku. 

Kata-katanya mungkin... 

. 

--- Aku menerima, mewarisi, dan mewariskan...pedangku telah diwarisi olehmu, Shizuki. 

. 

Aku yakin itu pasti kata-kata lembut yang dia katakan padaku sejak lama. 

...Aku tahu itu. 

Lagipula, aku... 

Aku tidak peduli untuk menjadi lebih kuat. 



Saya hanya ingin hari-hari bersama mentor saya dan yang lainnya berlanjut selamanya. 
Saya senang dengan itu. 

Itulah yang saya katakan saat saya mati...jadi saya tahu itu. 

Jadi saya mengulangi suara di hati saya ... tetapi sebelum saya menyadarinya, itu tidak 
berbicara kepada saya lagi. 

◆◆pa 

Sekitar sepuluh menit setelah aku meninggalkan reruntuhan, aku menemukan Raem dan 
Elena, bersembunyi di semak-semak. 

"...Halo." 

Raem menyapaku dengan cara yang agak unik begitu dia melihatku. 

"... dimana Ulle?" 

Sementara Elena bertanya tentang penjaga yang hilang. 

Dia masih tampak muram, tetapi cukup pulih untuk dapat berbicara. 

".........." 

Apa yang harus saya katakan? 

Aku ragu-ragu selama beberapa detik. 

"Tidak ada ide." 

Jadi saya menghindari masalah itu. 

Untuk beberapa alasan, Raem menatapku dengan mata simpatik. 

Dia mungkin mengira aku berbicara seperti itu karena mengkhawatirkan Elena. 

"Seandainya Anda tahu apakah dia hidup atau mati, setidaknya?" 

"...Kupikir dia belum mati." 

"Sungguh, sekarang...Kurasa itu keberuntungan. Terima kasih Pak." 

Raem perlahan berdiri. 

Untuk alasan aneh apa pun, dia mulai berjalan di jalan tempat saya berasal. 

"Hei kau." 



Dia bertanya apakah Ulle masih hidup --- dia akan pergi membantunya. 

Aku hampir tidak mengenal Raem, tapi aku merasa dia bukan orang jahat. 

Mungkin itulah yang memotivasi kata-kata saya. 

"... pria itu adalah pengkhianat. 

Saya mengatakan yang sebenarnya kepada mereka, bersiap untuk diserang karenanya. 

Seperti yang diharapkan, sementara Raem hanya berbalik dan menatapku dengan mata 
terbelalak --- tangan orang lain terulur ke arahku. Itu adalah milik Elena, tentu saja: 
lengannya tampak sangat lemah sehingga aku bisa mematahkannya dengan kekuatan 
paling sedikit. 

"...ada hal-hal yang tidak bisa kamu candakan, tahu...!!" 

Tangannya dengan paksa meraih kerahku. 

"Itu pilihanmu untuk percaya padaku atau tidak. Tapi aku tidak berniat berbohong." 

Saya menolak untuk menarik kembali kata-kata saya dan Elena menuangkan lebih banyak 
kekuatan di cengkeramannya. 

Aku mengira dia akan mencoba meninjuku beberapa kali, tapi dia tidak melakukannya. 
Karena sebuah suara menginterupsinya. 

"...Putri, apakah kamu bisa membiarkannya pergi?" 

"K...kenapa...!? Dia menyebut Ulle pengkhianat---!" 

"Karena tidak ada alasan mengapa dia berbohong kepada kita, tuan putri." 

Meskipun mengetahui bahwa rekannya Ulle adalah pengkhianat, Raem tidak kehilangan 
ketenangannya sama sekali: rasanya agak tidak wajar, pikirku. Tapi keraguan saya segera 
hilang. 

"Fay Hanse Diestburg...alasan mengapa seorang pangeran Diestburg datang ke sini saat ini 
adalah untuk melenyapkan pasukan kekaisaran yang memperlakukan daerah ini sebagai 
milik mereka. Kemudian dia membuat kesepakatan dengan Cohen Socaccio dan diberitahu 
untuk membuatmu tetap hidup, tuan putri...jika dia tidak peduli dengan keselamatanmu, 
dia akan membiarkan Grimnaught Izak membawamu. Tapi dia tidak melakukannya. 
Dengan kata lain, kita dapat mengatakan bahwa setidaknya dia tidak bermaksud 
menyakitimu...dan tidak memiliki alasan untuk berbohong untuk memusuhi kita di sini." 

"...Raem, kamu lebih percaya kata-katanya daripada Ulle...?" 



"Kurasa begitu, ya. Aku percaya kata-kata Shizuki." 

Raem menjawab tanpa ragu-ragu. 

Seolah-olah dia sudah tahu tentang kurangnya loyalitas Ulle. 

... pada saat itu, saya menyadarinya. 

Itu harus menjadi kebenaran. 

"Shizuki, kurasa kamu mungkin tidak tahu, tapi tanah air kita, Calsas, dihancurkan oleh 
kekaisaran. Bukan dari luar --- tetapi dari dalam." 

"...pengkhianatan." 

"Betul sekali. Saya tidak berpikir bahwa Ulle terlibat dengan itu, meskipun ... saya yakin 
sesuatu terjadi setelah kerajaan jatuh, dan dia beralih ke sisi lain. 

Pengkhianatan adalah tindakan tercela tidak peduli apa, tapi itu biasa di masa perang. 

Saya tahu itu cukup baik, jadi saya bereaksi dengan kering, "Saya melihat". 

"Aah, ini benar-benar yang terburuk... Aku harus membereskan kekacauannya sekarang. 
Aku harus pergi, untuk bertanya mengapa dia mengkhianati kita dan semuanya... sungguh 
menyakitkan." 

Raem tertawa kecut sambil menggaruk kepalanya. Kemudian mulai berjalan pergi lagi. 

Meninggalkan Elena, orang yang harus dia lindungi, di belakangnya. 

"Hei kau- !" 

Kemana kamu pergi tanpa dia? 

Itulah yang saya maksud untuk berteriak pada Raem, tapi tidak bisa. 

Alasannya adalah dia berbalik lagi. Aku tahu jenis cahaya apa yang ada di matanya. 

...gangguan apa. 

Tekad yang bersinar di matanya persis sama dengan apa yang kulihat di mata orang-orang 
yang menggodaku karena lemah. 

Mata mentor saya dan yang lainnya, yang mengabaikan saya tidak peduli berapa kali saya 
memohon agar mereka tidak pergi. 

"Oh ya, kurasa aku lupa mengatakan satu hal." 



Raem memiringkan kepalanya ke samping, ada sedikit kecanggungan dalam suaranya. 

Aku agak tahu apa yang akan dia katakan selanjutnya. Lagi pula, saya telah melihat begitu 
banyak orang dengan mata seperti dia. 

"Aku punya permintaan untukmu, Shizuki." 

--- Jaga sang putri, oke? 

Nada suaranya tidak berubah. 

Meski begitu, aku merasa hatiku bergetar. 

"...jangan ragu untuk membereskan kekacauannya atau apalah, tapi melindungi Elena 
adalah tugasmu, bukan? Anda hanya akan melupakan semua itu? Tinggalkan dia 
bersamaku dan pergilah sesukamu?" 

"Saya akan melakukan ini  karena  itu tugas saya." 

"...maksudnya apa?" 

"Selama aku hidup, aku adalah pengikut setia dari keluarga kerajaan dari kerajaan Calsas. 
Melindungi sang putri adalah permintaan terakhir dari para prajurit yang membiarkan 
kami melarikan diri...tapi perintah terakhir yang diberikan Yang Mulia kepadaku adalah 
untuk menghukum semua pengkhianat. Sampai sekarang, saya melindungi sang putri 
karena rasa bersalah ... tugas saya yang sebenarnya adalah ini. Jika Ulle benar-benar 
mengkhianati Calsas, aku harus menyingkirkannya --- bagaimanapun caranya. Tidak ada 
pengecualian." 

Lupakan semua itu, bukankah lebih penting melindungi pewaris keluarga kerajaan!? 

...itulah yang ingin saya katakan, tetapi saya tahu bahwa orang-orang seperti dia tidak akan 
mendengarkan. 

Seseorang yang terobsesi dan terpaku pada masa lalunya sepertiku tidak punya hak untuk 
mengatakan apapun. 

"Saya berhutang budi kepada Yang Mulia ... hutang yang lebih besar dari kehidupan." 

"...Betulkah." 

Aku tahu bahwa Raem tidak akan mengalah. 

Dan dia tahu bahwa saya harus menepati janji yang saya buat kepada Cohen Socaccio, 
untuk melindungi Elena, jadi dia memutuskan untuk pergi. 

... lakukan apa pun yang Anda inginkan. 



Saya tidak punya alasan atau kewajiban untuk mengatakan hal lain. Aku berbalik, dan... 

"...kenapa...kau memutuskan semuanya sendiri? Tidak, tidak, kamu tidak bisa pergi. Aku 
tidak akan mengizinkannya...!" 

Elena akhirnya melepaskan kerahku, berbalik menghadap Raem, dan tergagap padanya. 

"Untuk Ulle... pasti ada kesalahan di suatu tempat. Jadi... tolong? Silahkan...?" 

Matanya berkaca-kaca dengan air mata. 

Bagaimana mungkin dia tidak menangis dalam situasi seperti ini? 

Dia harus tahu setidaknya sesuatu tentang apa yang terjadi di balik layar kematian tanah 
airnya. Dia pasti tahu tentang keberadaan pengkhianat dan perintah apa yang diberikan 
ayahnya kepada bawahannya. 

Mungkin itu sebabnya dia kesulitan berbicara. 

Dia mengerti apa yang memotivasi Raem, jadi dia tidak bisa menemukan kata-kata untuk 
memberitahunya. 

"Jadi tolong... jangan pergi..." 

Pada akhirnya, Elena berlutut. 

Namun, Raem tidak terburu-buru ke sisinya. 

"...sudah lima tahun sejak jatuhnya Calsas, ya?" 

"Aku tidak mau mendengarnya...!!" 

"Oh, putri, jangan katakan itu. Dengar, oke?" 

Itu tidak bisa disebut percakapan. 

Elena dan Raem sama-sama mengatakan apa yang mereka inginkan, tanpa benar-benar 
mendengarkan yang lain. 

Saya tahu bahwa mereka menuju ke arah yang sama sekali berbeda. 

Jalan mereka tidak akan bersilangan lagi. 

"Lihat, tuan putri, inilah yang kupikirkan...sudah saatnya kita berubah...Calsas memiliki dua 
pengikut dan satu putri. Karena aku dan Ulle, kamu selamanya terjebak menjadi putri 
terakhir Calsas. Saya tahu bahwa tidak tepat bagi kami untuk tinggal bersama Anda. " 

"Tidak, itu tidak---" 



"Ya itu benar. Saya berencana untuk membuat ini terakhir kali. Begitu kita sampai di 
reruntuhan ini, semuanya berakhir...mungkin itu sebabnya Ulle mengkhianati kita." 

Menurut kata-kata Raem, Ulle rupanya berencana untuk meninggalkan sisi Elena juga. 

"Calsas tidak jatuh karena kamu, tuan putri. Kamu orang penting...jadi aku ingin kamu 
hidup bebas...setiap kali kamu melihat wajahku, kamu dipaksa untuk mengingat Calsas, 
kan?" 

Jadi ini kesempatan bagus untuk menyelesaikan semuanya, lanjut Raem. 

Dia tersenyum sedih, seolah-olah dia akan menemui takdirnya, dan berbalik. 

" -- hai." 

Aku tahu itu tidak sopan, tapi aku menyela. Aku mengambil "Spada" di pinggangku dan 
melemparkannya ke kaki Raem. 

"...apa maksudnya ini?" 

"Bawalah bersamamu." 

Raem tampak bingung: dia mungkin tidak mengerti mengapa aku melemparkan senjataku 
padanya. 

"Jika kamu memilikinya, Grimnaught Izak tidak akan terlibat dengan kekacauan yang harus 
kamu bersihkan. Semoga." 

Saya hanya menerima perintah dari yang kuat, katanya. 

Saya benar-benar yakin dia mengatakan yang sebenarnya. Jadi saya yakin dia akan 
mendengarkan kata-kata saya. 

Jika Grimnaught melihat bahwa Raem memiliki pedangku, dia mungkin akan memberinya 
tingkat kebebasan tertentu. 

"Tapi jika aku mengambil ini, kau tidak akan bersenjata---" 

Sebelum Raem bisa menyelesaikan kalimatnya, sebuah "Spada" baru sudah ada di 
tanganku. Dia berhenti berbicara dan tersenyum kecut. 

"...Aku mengerti bagaimana ini. Kurasa aku akan dengan anggun menerima ini. " 

Raem membungkuk dalam-dalam ke arahku. 

Aku tidak tahu apakah itu benar-benar untukku atau untuk Elena, yang terus memohon 
agar dia tidak pergi. Mungkin untuk kita berdua. 



"Aku adalah pengikut yang tidak berguna, ya? Aku benar-benar minta maaf, tuan putri." 

Aku diam-diam melihat punggung Raem semakin mengecil saat dia berjalan menuju 
reruntuhan. 
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"...apa...ada apa ini..." 

Ekspresi dan nada Elena sama-sama kosong, bingung. 

Dia berlutut, lalu bersandar ke belakang dan duduk di tanah. Kemudian mengucapkan kata-
kata yang sama lagi. 

"Ada apa dengan semua ini...?" 

Dia tertawa sendiri. Sebuah tawa yang mencela diri sendiri. 

Wajahnya memerah, matanya bengkak karena air mata. Dia menatapku, tanpa rasa malu. 

"... negaraku hilang. Ayahku, semua orang, semua pergi. Jadi saya mencari Time Magic, 
tetapi tidak dapat menemukannya di mana pun, dan sekarang...Raem dan Ulle juga pergi..." 

Mungkin dia berharap aku akan memberinya jawaban. 

Dia mungkin mengharapkan saya untuk mengatakan sesuatu, untuk memberitahu dia apa 
yang harus dia lakukan. 

...Aku hanya tahu satu jawaban. Jalan duri yang menyedihkan. 

Untuk mewarisi kehendak mentor saya dan yang lainnya, dan berjalan terus... dengan 
membabi buta percaya bahwa jawaban akan ditemukan di ujung jalan itu. 

...sebuah jalan yang akhirnya menuntunku untuk mengarahkan pedangku pada diriku 
sendiri. Saya tidak pernah bisa menyarankan dia untuk berjalan di jalan yang sama. 

Terutama karena aku masih tersiksa oleh penyesalan. 

".............." 

Raem mengatakan bahwa dia ingin dia hidup bebas. 

Karena saya mendengar kata-katanya, saya harus membantunya mewujudkannya. 
Genggam tangan Elena, bantu dia menemukan jalan keluar dari labirin tempat dia tersesat, 
bantu dia menemukan kebebasan. 

Bahkan jika itu terdengar tidak masuk akal, datang dari seseorang yang terjebak di masa 
lalunya. 

Kemudian... 



"...jujur...aku tidak peduli tentang apapun lagi." 

Kata-kata pengunduran diri mencapai telingaku. 

Pengunduran diri menuju kehidupan. 

"Tidak ada yang masuk akal lagi...bahkan jika aku terus hidup, itu hanya akan menyakitkan. 
Lagipula aku akan mati, seperti orang lain, jadi apa gunanya mengalami rasa sakit?" 

Raem dan Ulle mungkin adalah pilar pendukung terakhirnya. 

Keduanya sekarang sudah pergi: reaksinya pasti luar biasa. Bendungan yang menahan 
ratapannya telah pecah. Aku hanya bisa mendengarkannya dengan tenang...Aku tahu betul 
bagaimana perasaannya. Mungkin lebih dari siapa pun di dunia ini. 

"Ini semua menyakitkan karena aku masih hidup." 

Saya tahu. 

"Saya harus mengkhawatirkan banyak hal karena saya masih hidup." 

Saya tahu. 

"Saya memiliki semua emosi yang menyakitkan ini ... karena saya hidup." 

...Aku juga tahu itu. 

"Aku tidak bisa berhenti menangis... karena aku masih hidup... kurasa." 

Aku tahu itu juga. 

Hidup berarti tidak bisa lari dari rasa sakit. Harus khawatir tentang segala macam hal. 
Untuk hidup berarti Anda harus menderita. 

Itu sebabnya Rudolf mengatakan itu. 

Jika satu-satunya jalan yang bisa kamu temukan adalah bertahan sampai akhir... itu berarti 
kamu adalah pria yang menyedihkan, sama seperti kami. 

"Shizuki. Kamu kuat, kan?" 

Elena menanyakan pertanyaan itu padaku secara tiba-tiba. Aku tidak mengerti mengapa 
menjadi kuat atau lemah itu penting saat ini. 

"Bagaimanapun, Cohen Socaccio mengenalinya. Anda mungkin jauh lebih kuat dari yang 
bisa saya bayangkan. " 

...sebelum aku sempat bertanya padanya apa maksudnya... 



"Dengar, aku punya permintaan." 

Aku hampir menghela nafas, untuk mengatakan bahwa Raem mengatakan hal yang sama 
beberapa saat yang lalu, tapi aku diinterupsi oleh kalimat yang sangat sederhana. Kata-kata 
yang dengan tegas menyangkal jalan bodoh yang saya jalani di kehidupan masa lalu saya. 

"Bisakah kamu membunuhku?" 

...Aku tidak tahu harus berkata apa. 

"Seperti, dalam satu pukulan. Jadi aku mati sebelum aku bisa merasakan sakitnya..." 

Pada awalnya, saya pikir saya harus mengubah topik. 

Berpura-pura saya tidak mendengar apa-apa dan berbicara tentang sesuatu yang lain ... 
tetapi kata-kata yang mengikuti membuatnya tidak mungkin. 

"Bukankah?" 

Bahkan jika saya mencoba untuk mengubah topik, dia mungkin akan mengatakannya lagi. 
Dia akan mengulangi kata-kata yang sama kepada saya lagi. 

Elena memiringkan kepalanya ke samping, ekspresi polos di wajahnya. Itu sangat mirip 
dengan ekspresi yang dia buat ketika aku pertama kali bertemu dengannya. 

"... orang-orang telah mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkan nyawamu, 
kan?" 

"Benar." 

"...dan kau akan membuangnya begitu saja?" 

"... sejujurnya, aku tidak ingin hidup. Daripada hidup seperti ini, aku lebih suka mati 
bersama dengan yang lain." 

Aku merasa ada sesuatu yang bergejolak di dadaku. 

Rasanya benar-benar seperti melihat cermin...aah, begitu. Saya akhirnya mengerti mengapa 
itu terasa sangat tidak menyenangkan. 

Elena dan aku sangat mirip. 

"Jadi, kamu memintaku untuk membunuhmu." 

Aku bisa memahami perasaannya. 

Saya sangat menyadari bahwa ketika saya berada dalam posisi yang mirip dengan Elena 
saat ini, saya sangat ingin mati juga. 



Tetapi. 

"Maaf, tapi kamu harus bertanya pada orang lain." 

Aku bisa menunjukkan belas kasihan padanya. 

Untuk emosinya, situasinya, ratapannya, air matanya. Aku bisa bersimpati. 

Tapi tidak mungkin aku membantunya bunuh diri. 

"Bahkan jika aku tidak membuat janji dengan Cohen Socaccio, aku tidak akan pernah 
mengabulkan permintaanmu. Tidak selama aku hidup." 

Saya bisa hidup karena mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk saya, jadi saya akan 
meneruskan keinginan mereka, tanpa pertanyaan. Saya harus hidup untuk bagian mereka 
juga. Hanya jalan kematian yang bisa memuaskan mereka semua yang bisa diterima. 

Ini adalah sumpah yang telah saya tanamkan ke dalam hati saya. 

Hidup saya ada karena mereka: untuk hidup adalah tugas saya dan cara saya untuk 
menebus. Kekuatan perasaan ini tidak berubah. Di masa lalu, saya akhirnya melanggar 
sumpah ini dan memilih untuk mati di tangan saya sendiri, tetapi bahkan sekarang 
perasaan ini tetap sama. Jadi saya tidak bisa mengangguk pada kata-katanya. 

"... selain itu, aku tidak akan membunuh seseorang yang tidak berdaya." 

Jika dia bertemu orang lain selain saya dalam situasi ini, mungkin dia bisa mendengar kata-
kata lebih baik dari ini. Aku bisa saja memberitahunya tentang Raem, bahwa dia mungkin 
tidak akan menghilang selamanya dari hidupnya. 

Tatapan matanya, bagaimanapun, tidak membiarkan saya. Itu menghentikan saya setiap 
kali saya mempertimbangkannya. Saya tahu betul bahwa itu adalah mata seseorang yang 
akan menemui nasib akhir mereka --- mata yang sama dengan yang dimiliki mentor saya 
ketika dia mengatakan kepada saya untuk tidak mengambil kesempatannya untuk 
kematian yang layak. 

Karena itu, saya tidak bisa memberi tahu dia apa pun yang layak. 

"Ah, benarkah." 

"Jika kamu sangat ingin mati, kamu bisa pergi bersamanya." 

Jika dia pernah mencoba melakukannya, aku akan menghentikannya... tapi Elena bahkan 
tidak berusaha mengejar Raem. 

"Aku... aku tidak bisa melakukan itu." 



...ya, aku bisa melihatnya, pikirku. 

Siapapun yang pernah tinggal di sisi Raem dan mengenalnya dengan baik tidak akan 
pernah menghalangi jalannya ke sini. 

Raem berkata bahwa dia sangat berhutang budi kepada raja. Bahwa dia melindungi Elena 
karena kesalahannya. 

Dia hidup hanya untuk tuannya ... keyakinan itu tak tergoyahkan. 

Dia hidup hanya demi memenuhi perintah terakhir yang diterima dari mendiang raja, 
untuk menghukum semua pengkhianat. Hanya demi menghadap tuannya di akhirat. Fakta 
bahwa Elena, putri tuannya, ditinggalkan seperti itu bagiku adalah bukti yang cukup. 

Tapi aku bisa mengerti perasaannya. Begitu parah hingga terasa sakit. 

Terutama karena saya hidup dengan adegan dan suara yang mengerikan dari masa lalu 
yang memakan saya dari dalam. 

Saya tahu kebahagiaan bisa mati di ranjang kematian ideal Anda. Untuk bisa mati dengan 
senyum di wajahmu. Karena saya mengenal orang yang meninggal sambil mengucapkan 
"terima kasih". 

Saya juga mengenal orang-orang menyedihkan yang kehilangan jalan menuju ranjang 
kematian ideal mereka dan tidak menemukan jalan keluar lain selain mengakhiri hidup 
mereka sendiri. Jadi aku bisa memahami perasaan Raem, sangat menyakitkan. Aku tidak 
punya hak untuk menghentikannya. Bahkan sekarang, aku ingin mati dengan senyum di 
wajahku. 

"Jika kamu tidak bisa melakukan itu, setidaknya hormati perasaannya." 

Bahkan jika disuruh hidup bebas, sangat sedikit orang yang benar-benar bisa 
melakukannya. 

Bahkan jika itu adalah kenyataan, setidaknya... 

"...kau tidak mengerti perasaanku, Shizuki." 

"Ya, saya yakin. Saya bahkan tidak ingin memahami perasaan seseorang yang membuat 
orang-orang mencari mereka, namun memohon untuk dibunuh." 

"Kamu senang, Shizuki... Aku yakin kamu juga punya keluarga. Orang-orang di 
sekitarmu...seseorang dengan semua berkah itu bahkan tidak bisa mulai memahami 
perasaanku! Betapa satu-satunya harapanku adalah mempercayai sesuatu yang bodoh 
seperti Time Magic!!!" 

Elena berteriak. 



Matanya yang merah dan marah tertuju padaku. 

Sebelum saya menyadarinya, lumpur emosi yang gelap dan berat menggenang di dalam diri 
saya. 

"...Aku tidak mengerti bagaimana perasaanmu, jadi kamu memintaku untuk 
membunuhmu? Untuk mengeluarkanmu dari kesengsaraanmu?" 

Dia tidak tahu apa-apa. 

Dia tidak mengenalku sama sekali. 

Dia bahkan tidak dalam posisi untuk mencoba. 

Jadi biarkan dia berbicara. Jangan biarkan itu pergi ke kepala Anda. 

Alasan saya memperingatkan saya untuk tenang, tetapi dorongan hati saya tidak mau 
mendengarkan. 

Elena pasti memiliki kehidupan normal sebelumnya. Teman yang dia temui, keluarga yang 
mengelilinginya, pengikut yang membantunya, warga yang tersenyum padanya. Hidupnya 
dan mereka pasti terhubung. 

... itu bahkan lebih alasan. 

"Bunuh aku, kamu bertanya? Hal yang cukup arogan untuk dikatakan setelah aku 
menyelamatkanmu, Elena." 

Aku meraih kerahnya kali ini, agak paksa, memaksanya untuk berdiri. 

"Bunuh aku jadi aku tidak perlu menderita lagi...? Hormatilah hidup, bodoh!" 

Kata-kata saya tidak akan berhenti keluar. 

"Anda mungkin telah dipaksa untuk terus hidup. Tetapi kenyataannya adalah Anda hidup 
sekarang karena orang lain mengorbankan diri mereka untuk Anda." 

Itulah alasan mengapa saya, meskipun ingin melarikan diri dan mengakhiri hidup saya, 
tidak melarikan diri, tidak sampai akhir. 

"Aku tidak bisa membiarkanmu membuang hidupmu seperti itu." 

Itu bukan salah siapa-siapa. 

Bukan milik Elena, atau orang-orang yang menyelamatkannya. 

Itu bukan... salah siapa-siapa. 



Tetapi jika seseorang harus disalahkan ... 

"...jika kamu harus membenci seseorang, bencilah dirimu sendiri karena tidak berdaya 
untuk mengubah masa lalu itu." 

Itu salahnya karena tidak bisa meniadakan masa lalu itu melalui kekuatannya. 



Vol. 4 - Ch 15 
Bab 15 -- Ratapan Orang Bodoh 

Saya dipaksa untuk menghadapi kenyataan itu berkali-kali di masa lalu saya, maka saya 
mengucapkan kata-kata itu. Pada akhirnya, yang benar-benar penting bukanlah cita-cita, 
bukan keyakinan, jelas bukan metafisik: itu hanya kekuatan Anda sendiri. Saya adalah 
orang bodoh yang mengasah pedangnya sepanjang hidupnya, setelah diliputi oleh 
kebenaran ini. Itu sebabnya aku mengatakan hal yang sama padanya. 

"Kekuatan... benar. Jika saya memiliki kekuatan yang cukup, segalanya mungkin akan 
berbeda..." 

Elena menatapku, matanya berkaca-kaca. 

"Aku benar-benar iri padamu, Shizuki." 

"...saya?" 

"Ya. Dari lubuk hatiku." 

--- karena kau begitu kuat. 

"........." 

Saat aku mendengar kata-katanya, dorongan kuat untuk menyangkal datang padaku. 

... Feli juga sama. Grerial dan orang-orang di Afillis dan Rinchelle juga. Kamu juga, Elena. 

Kebanyakan orang mengatakan hal yang sama. 

Orang-orang yang saya temui di dunia ini mengatakan saya baik. Kuat. Mereka memujiku 
seperti itu. 

Aku tidak baik atau kuat sama sekali. 

aku, kuat? 

...tidak, itu tidak mungkin. 

Jika saya benar-benar kuat, tidak ada yang akan menghilang dari mata saya. 

Saya tidak akan berakhir dilindungi oleh semua orang, tanpa bisa menyelamatkan satu pun 
dari mereka...Saya tidak bisa menyelamatkan satu orang, namun saya kuat? Omong kosong. 

"...Aku tidak kuat...dan jelas bukan seseorang yang membuatmu iri." 



Mungkin karena saya mengingat masa lalu ... 

Atau mungkin karena Elena sangat mirip denganku di masa lalu sehingga aku lebih dari 
terkejut, hampir ketakutan... 

Suaraku sedikit bergetar. 

Orang bodoh yang tidak bisa menyelamatkan bahkan salah satu dari mereka yang penting 
baginya membawa surat wasiat mereka ke depan dan terus mengayunkan pedangnya. 

Mereka yang meninggal mungkin juga mengetahuinya. 

Mereka tahu bahwa orang bodoh tidak akan bisa melupakan kematian mereka. Bahwa dia 
tidak memiliki kekuatan untuk melupakan kematian mereka dan maju di jalan hidupnya. 

Jadi mereka semua mengatakan hal yang sama kepada si bodoh. 

"Itu bukan salahmu," kata mereka. 

Mereka tidak bisa menyuruhnya untuk tidak peduli dengan mereka. Tidak setelah 
menunjukkan betapa lemahnya hati si bodoh selama ini. 

Setelah dikelilingi oleh kebaikan mereka begitu lama, kenangan itu tertanam jauh di dalam 
hati si bodoh, selalu segar, begitu kejam. Pada akhirnya, hati si bodoh selalu meratap, selalu 
kesakitan. 

"...Aku tidak pantas menerima semua itu." 

Saya putus asa, menyesal, menangis, meratap kesakitan --- tenggelam dalam kesendirian. 

Bagaimana orang bisa iri dengan kekacauan emosi negatif yang campur aduk? 

Seseorang yang ingin menyelamatkan semua orang, tetapi bahkan sekarang terus 
menyesali dia tidak bisa menyelamatkan siapa pun? 

...seseorang yang masih terjebak dalam kemurungan yang tak berujung. 

Raem menyuruhmu hidup bebas, bukan? 

Perasaanku terus mengalir. 

Mereka tidak akan berhenti. 

Kemudian... 

"Bahkan jika itu benar, aku---" 

Saya mencoba untuk mencegahnya, dengan cara terbaik yang saya bisa. 



Mengatakan padanya betapa bodohnya aku sebenarnya. 

Namun Elena mengatakan dia iri padaku. Dia menatapku dengan mata yang indah dan 
jernih, mata seseorang yang tidak pernah membunuh. Aku tidak tahan dengan 
pemandangan itu. 

"...Baiklah kalau begitu. Dengarkan ini." 

Nada suara saya menjadi lebih tegas. 

Bibirku melengkung mengerikan. 

"Kekuatan yang sangat kamu iri diperoleh oleh seorang pria yang tidak bisa 
menyelamatkan orang-orang yang dia sayangi, di akhir kesendirian total... kekuatan 
seorang lemah yang tidak bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan orang-orang yang 
dia sayangi! Seseorang yang hanya dilindungi oleh mereka!! Jika Anda sangat iri, maka 
cobalah dan berjalan di jalan yang sama!! Anda beruntung, Anda tahu? Anda cukup banyak 
dalam situasi yang sama. Bawa kehendak mereka yang pergi sebelum Anda, hidup untuk 
membalas dendam dan menjadi binatang buas dalam daging manusia. Di sana, sekarang 
kamu adalah orang yang kamu inginkan!" 

Aku kesal tak terkira. 

Jika seseorang hanya mencari lebih banyak kekuatan mengatakan hal yang sama kepada 
saya, saya mungkin tidak akan menjadi begitu emosional. 

...Aku kesal karena seseorang yang sangat mirip denganku mengatakan dia iri padaku. 

"Jika kamu sangat ingin menjadi sepertiku sehingga kamu bahkan mengabaikan kata-kata 
orang yang tinggal di sisimu sampai akhir, maka tentu saja, aku akan menunjukkan 
jalannya." 

Cara terkutuk untuk menjadi idiot yang menyedihkan. 

"...tapi kamu tidak seperti itu, kan?!" 

Aah, itu benar. 

Alasan sebenarnya mengapa saya sangat marah adalah bahwa Elena, meskipun serupa 
dalam beberapa hal, pada akhirnya berbeda dari saya. 

Saya ingin Anda hidup bebas. 

Hatinya cukup kuat untuk menerima kata-kata perpisahan seperti itu. 

...dia sangat berbeda dari orang sepertiku, dimanja dan dilindungi sampai akhir. 



Saya marah karena seseorang yang mampu membuat pilihan yang saya tidak pernah bisa 
mencoba untuk memilih pilihan yang paling bodoh dari semuanya. Saya akhirnya 
menyadarinya. 

"...dengarkan kata-kata orang yang kamu sayangi, setidaknya." 

Saya diberitahu "itu bukan salahmu" berkali-kali. Itu dan, "Maaf membuatmu menanggung 
salib ini". 

Dan juga --- bahwa hatiku lemah. Semua orang mengatakan hal yang sama. Itu sebabnya 
jalan yang saya lalui mungkin salah, tetapi bagi saya itu bukan kesalahan. 

"Pria itu, Raem penting bagimu, kan...? Anda harus menghormati kata-katanya, setidaknya. 
" 

"Ha..haha...kau mengerikan, Shizuki..." 

"...Betulkah." 

"Maksudku, aku kehilangan segalanya, aku tidak punya apa-apa lagi, dan kamu 
menyuruhku untuk tetap hidup... kamu yang terburuk." 

Elena tertawa di antara air matanya. 

Tetapi saya perhatikan bahwa rasa putus asa dalam ekspresinya semakin redup. 

"Tapi kamu mungkin baik hati. Begitu baik Anda menjadi orang yang mengerikan. " 

"Apa artinya itu?" 

Pertama dia bilang aku buruk, lalu dia memanggilku baik. 

...Aku tidak tahu apa yang ingin dia katakan. 

"...itulah yang aku maksud." 

Tidak peduli berapa banyak saya memikirkannya, saya tidak bisa mendapatkannya. 

. 

-- Saya ingin Anda hidup bebas. 

Bahkan jika mentor saya dan yang lainnya mengatakan hal seperti itu kepada saya... 

Mungkinkah saya hidup seperti itu? -- Tidak mustahil. Saya tidak ragu. 

Fakta bahwa orang-orang yang mengenal saya dengan baik tidak mengatakan itu adalah 
bukti yang cukup --- saya menyadarinya, dan tersenyum. 



Pada saat tertentu, keberadaan mereka mengisi kekosongan yang terbentuk di hatiku. 
Itulah mengapa saya tidak bisa melupakan mereka, mengapa mereka tidak pernah 
meninggalkan saya. 

Itu sebabnya, bahkan jika mereka menyuruhku untuk hidup bebas, aku mungkin akan 
memilih jalan yang sama. 

Jadi kata-kata yang ditujukan kepada Elena tidak berpengaruh padaku. Mentor saya dan 
yang lainnya mengetahuinya, jadi mereka malah mengatakan kepada saya "ini bukan 
salahmu". 

...mereka selalu selangkah lebih maju dariku. 

Sekali lagi saya menyadari bahwa saya tidak akan pernah berdiri di level yang sama dengan 
orang-orang yang sangat saya kagumi. Sensasi itu begitu menyenangkan, begitu nyaman. 
Aku merasa sedikit berterima kasih kepada Elena karena membuatku menyadarinya. 

◆◆pa 

"Apakah kamu tidak akan membawa gadis itu keluar dari sini?" 

"Aku menyuruhnya untuk tidak mengikutiku, tapi dia tidak mau mendengarkan." 

Setelah berbicara dengan Elena, aku menuju ke lokasi dimana Grimnaught "Ice Coffin" Izak 
sedang menunggu. 

Namun, sebelum saya pergi, dia menghentikan saya. 

-- bawa aku bersamamu, katanya. 

Cahaya di matanya saat dia mengucapkan kata-kata itu mengungkapkan keinginan yang 
kuat --- benar-benar kebalikan dari saat dia memohon padaku untuk membunuhnya. 
Mungkin itu sebabnya saya akhirnya menyuruhnya melakukan apa pun yang dia inginkan. 

"Yah, tidak ada keberatan di pihakku. Tidak ada protes jika dia terkena peluru nyasar." 

"Itu tidak akan terjadi selama dia tetap di belakangku." 

"Haha..hahaha...HAHAHAHA!! Percaya diri seperti biasanya." 

Grimaught --- yang sedang menunggu di tempat terbuka dekat reruntuhan, seperti yang 
dijanjikan --- tersenyum lebar. 

"Ngomong-ngomong, apakah kamu membutuhkan ini kembali?" 

Grimnaught mengambil pedang hitam---"Spada" yang kuberikan pada Raem---dan 
mengarahkannya padaku. 



"Tidak dibutuhkan. Pria itu...?" 

"Aku membiarkannya lewat. Itulah yang dimaksud dengan pedang, pikirku." 

"... itu membantumu." 

"Tidak perlu terima kasih. Saya hanya mendengarkan yang kuat, seperti yang saya katakan. 
Ini caraku menunjukkan rasa hormat, Fay Hanse Diestburg. Dariku Untukmu." 

"...Betulkah." 

Saya merasa sedikit nostalgia. 

Sedikit saja, karena cara hidup Grimnaught Izak. 

Di dunia di mana kekuatan menguasai segalanya, rasa hormat hanya ditunjukkan pada 
kekuatan, secara alami. 

Aku benar-benar telah melihat banyak orang bodoh seperti Grimnaught. 

Setiap kali, para idiot itu akan menceramahiku tentang kebiasaan berperang. Aku sudah 
muak mendengar mereka membicarakannya. 

"Aku tidak akan malu." 

Tidak peduli apa yang terjadi, saya tidak bisa bertindak dengan cara yang memalukan di 
sini. 

Penghalang trauma. 

Reruntuhan Rudolf. 

Bayangan cerminku, Elena. 

Aku tidak bisa bertindak memalukan di depan orang-orang yang mempertaruhkan 
nyawanya untukku. 

Saya tidak bisa bertindak memalukan, juga untuk menunjukkan kepada Elena betapa 
bodohnya jalan yang saya pilih. 

"Dengar, Grimnaught Izak. Ini adalah ajaran yang diturunkan di keluarga saya. Kembalikan 
rasa hormat dengan hormat, mereka mengajari saya." 

"Oh? --- dalam hal ini, saya mengharapkan hal-hal besar." 

"Ya, kamu melakukan itu." 

Aku tersenyum. 



Bibirku melebar, mengekspresikan kegembiraan. 

"Hah---" 

Aku menghela napas dalam-dalam. 

Aku menghela napas, melihat lawanku dan senyumnya yang liar. 

"Satu tebasan, satu pembunuhan. Hatiku, tubuhku selamanya menjadi medan perang." 

Saya diam-diam mengucapkan moto saya. 

"Aku akan membalas rasa hormatmu dengan hormat, Grimnaught Izak." 

Aku menggambar "Spada" di pinggangku dan menikamnya ke tanah. 

"Semua bayangan berada di bawah kendaliku." 

Kenangan masa lalu berputar-putar di kepalaku, berputar-putar. 

Adegan nostalgia itu berulang dalam siklus yang tidak pernah berakhir. Aku mengenang 
dan tersenyum. 

Ini jawabanku, ini jalan hidupku, teriakku dalam hati. 

... menyadari sekali lagi bahwa aku tidak berubah sedikit pun, mendesah pada 
keputusasaanku, aku membaca--- "Robek semuanya sampai hancur -- Spada!" 



Volume 2 



Vol. 4 - Ch 16 
Bab 16 -- Pria yang Disebut Kaisar Pedang 

Di sekelilingku, benda hitam tajam muncul dari bayang-bayang --- pedang. 

Sebuah adegan yang sangat familiar bagiku. 

Namun itu sedikit berbeda dari biasanya. 

Lebih tepatnya, bentuk pedang bayangan tidak semuanya sama. 

"Aku akan menunjukkanmu sesuatu yang istimewa." 

Kata-kataku ditujukan pada lawanku, Grimnaught Izak --- tetapi juga pada pencipta 
penghalang ilusi, Traum, dan orang yang membangun reruntuhan, Rudolf. 

-- Dapatkah kau melihatku? 

Saya tidak mengatakan siapa. Orang-orang yang ingin saya tunjukkan ini tidak hanya satu 
atau dua. 

Sepertinya tidak ada cara bagiku untuk melupakan masa laluku. Tapi saya tidak berpikir 
saya harus melakukannya. Sekali lagi, saya pikir saya hanya perlu membawa semuanya 
dalam diri saya dan terus hidup. 

Itulah yang membentuk saya. 

Orang mungkin mengatakan saya hanya melarikan diri, tetapi tidak ada yang membantu: 
itulah saya. Tidak ada yang bisa saya lakukan tentang hal itu. 

Karena saya mencintai mentor saya dan yang lainnya, yang memperlakukan orang seperti 
saya dengan sangat baik. Karena aku tidak bisa melupakan mereka. Tidak ada yang 
membantunya. 

Bibirku melengkung membentuk senyuman tulus. 

"Persiapkan dirimu, Grimnaught Izak." 

Benar-benar bodoh yang tidak bisa membuang setitik masa lalunya, yang membawa 
semuanya ke dalam. 

Kebodohan seperti itu, bagaimanapun --- sangat mirip denganku. 

"Untuk membalas rasa hormatmu dan lebih banyak lagi, aku akan menebasmu dengan 
seluruh kekuatanku." 



◆◆pa 

"---haha, hahaha!!" "Ha ha ha!!" "Haha..hah...HAHAHA!!" "HAHAHAHA!!!!" 

Sebuah tawa yang gila dan terputus-putus. 

Sumbernya mungkin sangat bersemangat: dia tersenyum tidak seperti sebelumnya, 
suaranya menggelegar dari perutnya. 

Cohen Socaccio menyaksikan dari pinggir lapangan. Dia telah sudah membaca pedang yang 
tak terhitung jumlahnya menghiasi sekeliling dari pikiranku, dan tidak bisa menahan 
senyum. 

"Begitu...aah, sekarang aku mengerti...akhirnya aku mengerti semuanya. Fay Hanse 
Diestburg --- tidak, kurasa sekarang aku harus menggunakan nama 'Kaisar Pedang'." 

Dia sengaja menggunakan nama itu. 

"Sebuah gelar yang diberikan kepada seorang pendekar pedang? Jangan membuatku 
tertawa. Jawaban itu tidak mungkin jauh dari kebenaran. " 

Pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar Fay Hanse Diestburg. 

Cohen "Pemindaian Jantung" Socaccio telah melihat masing-masing dari mereka, jadi dia 
bisa menemukan jawabannya. 

"Dengar, Fay Hanse Diestburg. Anda membawa semua pendekar pedang yang jatuh di 
tangan Anda di dalam diri Anda. Saya tidak tahu apakah Anda melakukannya secara sadar 
atau tidak, tetapi fakta bahwa Anda mengukir mereka --- cara hidup mereka, semangat 
mereka --- ke dalam hati Anda adalah apa yang membuat orang-orang memanggil Anda 
"Kaisar Pedang"." 

Siapa yang pernah membayangkannya? Masing-masing pedang yang muncul dari bayang-
bayang...pedang-pedang itu semua berbeda dalam ukuran dan bentuk masing-masing milik 
pendekar pedang yang dikalahkan olehnya. 

Itu adalah simbol dari keinginannya, atau lebih tepatnya, ingatannya. 

Masing-masing bilah bayangan adalah pecahan ingatannya yang tidak pudar. 

Setelah membacanya, Cohen tidak bisa menahan senyum. 

Semua kenangan itu, kehendak yang ada di dalamnya... 

Fay melihat mereka sebagai produk dari kesalahannya. Itu sebabnya Cohen tidak bisa 
menahan tawa. 



"Pendekar pedang yang dipuji sebagai 'Kaisar Pedang' memiliki lebih banyak keraguan 
daripada orang lain terhadap tindakan sekarat ... meskipun demikian, dia hanya terlibat 
dalam duel sampai mati, pertempuran yang pasti berakhir dengan kematian." 

Itulah identitas sebenarnya dari pria yang dipuji sebagai "Kaisar Pedang" di neraka di bumi 
itu, dunia yang penuh dengan kesedihan dan penderitaan. 

Dia memiliki keraguan sampai akhir tentang tindakan membunuh, namun membunuh 
ribuan pendekar pedang dengan tangannya sendiri ... yang bisa dia lakukan hanyalah 
mengukir semangat mereka, keinginan mereka di dalam dirinya sendiri ... mengukir dosa 
yang tidak pernah bisa dia lupakan. 

Dia membawa semuanya ke dalam hatinya, pikirannya, jiwanya, tidak ada yang 
dikecualikan. 

Pada saat yang sama, bahkan jika itu adalah akibat dari kesalahannya, bagi pendekar 
pedang lainnya dia adalah eksistensi yang langka: seseorang yang akan mengingat mereka 
selamanya. 

Itulah mengapa dia dianggap lebih tinggi daripada orang lain. 

Itulah mengapa dia dipuji sebagai "Kaisar Pedang". 

Kedermawanan yang dia tunjukkan kepada pendekar pedang lainnya. Kekaguman dan rasa 
hormat terhadap master pendekar pedang yang tidak akan melupakan lawan yang dia 
lawan. Dia terlihat dalam cahaya yang sama seperti seorang raja. 

"Aah, ah, ah!! Sungguh cantik!! Sungguh keberadaan yang sangat kejam !! " 

Cohen berteriak, tidak peduli dengan sekelilingnya. 

Peneliti sejarah tidak bisa tidak mengangkat suaranya, menghadapi cara hidup yang 
bengkok. 

Tubuhnya bergetar, diliputi oleh emosi yang dalam. 

"Dengan demikian!! Saya sekarang harus mengumumkannya untuk didengar semua orang!! 
Itu kamu, Fay Hanse Diestburg!! Kamu adalah 'Kaisar Pedang'!!" 

Untuk mendapatkan kekuatan, penderitaan dan pengorbanan diperlukan. Mereka yang 
disebut "Pahlawan" semuanya hidup sambil membawa karma unik di dalam diri mereka. 

Rasa bersalah Fay terhadap pedang membawanya untuk mengukir dosa-dosanya dalam 
jiwanya, untuk membawanya selamanya. Akhirnya, di kedalaman alam bawah sadarnya, 
dia mulai memikirkan orang-orang yang tidak bisa dia selamatkan karena dia sendiri yang 
membunuh mereka. Bahkan jika tidak ada alasan baginya untuk menanggung dosa-dosa 
itu. 



Tidak ada cara untuk menggambarkan dia, selain sangat bodoh. 

"Ya -- tunjukkan padaku, pedangmu itu. Biarkan aku membakarnya ke dalam ingatanku." 

Biarkan saya menyaksikan lengan pedang yang memberi Anda gelar "Kaisar Pedang". 
Setelah mengucapkan ini pada dirinya sendiri, Cohen fokus pada pria yang dijuluki 
pahlawan terkuat kekaisaran. 

"Kaisar Pedang" seharusnya bisa memuaskan dahaga Anda, kata Cohen. 

"...ini, ya, inilah kenapa aku tidak bisa berhenti belajar sejarah...!" 

--- "Spada -- Parade Mayat Bayangan" 

Kata-kata itu, sama sekali tanpa emosi, diucapkan tepat setelah bisikan Cohen. 

◆◆pa 

"Sejujurnya, nona...bukankah kamu terlalu kuat? Hmm?" 

Pria itu merengek di antara napasnya yang berat. 

Levi, sang "Pahlawan" yang disebut "Backlash", menatap lawannya dengan ekspresi tegang. 

"...kotoran. Tidak heran aku punya firasat buruk tentang itu...kau cukup kuat bahkan untuk 
membuat 'Ice Coffin' kabur demi uangnya, sialan... persetan dengan keberuntunganku..." 

"Kuat, Pak? Astaga, apakah itu hal yang pantas untuk dikatakan kepada gadis lemah 
sepertiku?" 

"Tapi aku masih belum melihat satu hal lemah pun di dalam dirimu...?" 

"Bagaimanapun, aku yang paling lemah di sebelah Shizuki. Keenam dari tujuh orang. Tentu 
saja saya akan menyebut diri saya lemah...bukannya saya kuat, Anda terlalu lemah --- Tuan 
'Pahlawan'." 

"Gh, dengarkan jalang ini...!" 

Detik berikutnya, Levi menghilang, bahkan tanpa suara kakinya menendang tanah. 

"Pahlawan" yang disebut "Tembakan". 

Dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan angin. 

Dia bisa menggunakannya sebagai senjata atau membungkus dirinya di dalamnya untuk 
bergerak. Itu memang kemampuan yang sangat serbaguna. 

Pada akhirnya, itu saja. 



"---hah." 

Setelah Levi berteriak dengan agresif, wanita yang menghadapnya --- Ratifah menghela 
nafas, kesal. 

"Aku berusaha keras untuk mengajarimu dengan baik bahwa kamu tidak memiliki 
kesempatan melawanku, dan apa yang kamu lakukan ...?" 

Ratifah masih di tengah kalimatnya, tetapi tiba-tiba berbalik dan mengayunkan pedangnya 
ke tempat yang tampaknya kosong. Untuk beberapa alasan, bagaimanapun, suara 
melengking dari benturan logam dan suara jengkel bisa terdengar. 

"Aku benar-benar tidak percaya!!! Bagaimana kamu bisa tahu di mana aku berada!?!?!!" 

"Karena kamu hanya cepat. Bahkan jika aku tidak bisa melihatmu, tidak mungkin aku tidak 
tahu di mana kamu berada." 

"...tch...sialan...inilah kenapa aku benci berkelahi..." 

Levi tahu bahwa tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak akan pernah bisa 
mengalahkan mereka yang berhasil melakukan hal yang mustahil. Jadi dia menyuarakan 
kekesalannya. 

"... dalam ... dalam hal apa pun ..." 

Levi, ekspresinya masih mendung, menundukkan kepalanya. 

"Aku hanya harus bertahan... sampai 'Ice Coffin' tiba---" 

Dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. 

Alasannya adalah getaran tidak wajar yang mengguncang bumi. Getaran yang berat dan 
tumpul, disertai dengan suara benturan di kejauhan. 

" -- Apa?" 

Levi mengangkat kepalanya dan melihat ke arah suara itu. 

Dia bisa melihat benda yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan --- banyak benda hitam 
tipis. 

Apakah itu---pedang? 

"Hei hei hei, aku belum pernah melihat yang seperti itu...kemampuan siapa itu...?" 

"Yang mulia." 



Feli yang mengetahui jawaban dari pertanyaan Levi, menyuarakan keprihatinannya 
terhadap pengguna kemampuan itu. 

"Yang mulia...? Maksudmu itu---" 

Levi hendak mengucapkan nama Fay Hanse Diestburg, tapi disela. 

Disela oleh petir, lebih keras dan lebih kuat dari apa pun yang dia saksikan sebelumnya. 

"Jangan berpaling, Pak." 

Ratifah memiliki senyum bengkok di bibirnya. 

"Yah, kurasa tidak apa-apa... aku punya rencana baru sekarang." 

"Rencana baru...?" 

"Benar...Aku harus pergi melihat wajah orang bodoh yang memasukkan pedangku ke dalam 
'Spada' miliknya." 

Waktu untuk permainan sudah berakhir, tambahnya. 

"Jadi, sebentar saja..." 

Levi fokus sebanyak yang dia bisa. 

Dia datang. 

Dia yakin akan hal itu. Dia berusaha untuk mengatasi keunggulan Ratifah, tapi--- "...biarkan 
aku bertarung dengan serius." 

"Aah?" 

Hanya butuh satu detik. Bahkan tanpa menggunakan kemampuannya, dia telah bergerak 
tepat di depannya dalam sepersekian detik. 

Levi telah memfokuskan seluruh dirinya dalam mengantisipasi langkah selanjutnya, tetapi 
sebelum dia menyadarinya, tinjunya sudah di udara. 

"Kamu terlalu mengandalkan kemampuanmu dan hanya fokus pada mereka. Itu sebabnya 
kamu lemah. " 

"Gh ... ghh ...!" 

Suara gerinda, retak. 

Tinju Ratifah tenggelam lebih dalam di perut Levi, tanpa memperhatikan tulangnya yang 
berderit. 



Dia tidak punya waktu untuk menghindar atau membela diri. Itu adalah pukulan langsung, 
polos dan sederhana. 

Levi terlempar, memantul seperti bola di tanah, dengan cepat menghilang ke kejauhan 
bersama dengan puing-puing yang dia tabrak. 

Serangan Ratifah, bagaimanapun, tidak berakhir di situ. 

"Pierce -- 'Folgore -- Thunderstrike'." 

Petir yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke depan. 

Mereka menyebar ke seluruh lingkungan, terlalu cepat untuk diikuti mata manusia. 

"--- Fluegel -- Sayap Langit Aurai --- !" 

Petir, bagaimanapun, gagal mencapai Levi. Konsentrasi angin dan angin, yang membentuk 
satu set sayap yang nyaris tak terlihat, membawanya menjauh dari bahaya. 

"Hmm, aku cukup serius dengan pukulan itu ..." 

"...Aku yakin...kau melakukannya...Aku kehilangan kesadaran untuk sesaat..." 

Levi tampak pucat pasi. Dia mencoba menenangkan napasnya yang kasar saat dia menyeka 
darah yang keluar dari mulutnya. 

"Baiklah. Aku ragu kamu bisa menjadi ancaman bagi Shizuki...tapi kamu harus membunuh 
ketika kamu bisa. Itu adalah sesuatu yang kita ditumbuk ke kepala kita, tahu." 

Kekaisaran adalah musuh Diestburg. Dan Anda adalah pahlawan kekaisaran --- saatnya 
untuk keluar dari panggung. 

Demikian lanjut Ratifah. 

"Sudah kubilang aku benci berkelahi, kan... kenapa harus jadi seperti ini--- !!" 



Vol. 4 - Ch 17 
Bab 17 -- Tujuan Akhir 

--- hal paling menyebalkan yang pernah kulihat, pedangmu itu.』 

Suara seorang pria bercampur di pendengaranku. 

Itu adalah ilusi --- suara seorang pria yang telah saya bunuh sejak lama. 

...Anda memiliki keterampilan pedang dari begitu banyak orang yang tercampur di 
dalamnya. Tidak dalam lusinan, bahkan tidak dalam ratusan... terlalu banyak untuk 
dihitung. Berapa banyak orang yang kau bunuh, "Kaisar Pedang"...? Haha...hahaha... 

Kepala pria itu terbungkus kain. Dia berdiri di depanku, senyum liar di bibirnya. 

... Kaisar Pedang ... hmm. 

"Apa? Anda tidak suka namanya, bajingan? Tidak ada yang dapat Anda lakukan tentang hal 
itu, itulah Anda. Jangan berani-beraninya membuat alasan atau menghindari topik 
pembicaraan. Saya akan mengatakannya sebanyak yang diperlukan: Anda adalah "Kaisar 
Pedang". Begitu kata pria yang berkelahi denganmu dan dihancurkan --- itulah 
kebenarannya. 

"Kaisar Pedang". 

...sebelum aku menyadarinya, orang-orang mulai memanggilku dengan nama itu. 

Mereka memberi saya nama itu dan mulai menggunakannya sendiri. 

Aku tidak tahu kenapa, tentu saja. Setiap kali saya mengatakan untuk tidak memanggil saya 
seperti itu, pria di depan saya menolak untuk mematuhinya. 

Berapa kali saya mendengar kata-kata itu? 

..............』 

Sialan ... ini aku, saksi kekuatanmu ... jangan beri aku itu. Miliki tulang punggung untuk 
mengatakan sesuatu yang sekuat dan setajam pedangmu sebagai balasannya...kau adalah 
"Kaisar Pedang", kawan!』 

Berapa kali saya harus mengatakannya ... Saya tidak pernah menyebut diri saya Kaisar 
Pedang, saya juga tidak ingin menjadi sesuatu seperti itu. Kalian baru saja mulai 
memanggilku seperti itu sendirian. 



Haha...hahahaha!! Itu sangat memalukan!! Bahkan jika Anda tidak mau, Anda sudah 
menjadi "Kaisar Pedang". Lebih baik menyerah. Bahkan jika Anda tetap memasang wajah 
seperti itu, seolah-olah Anda tidak ingin membunuh siapa pun, tidak ada yang berubah. 
Sebaliknya, itulah alasan terbesar yang membuatmu menjadi "Kaisar Pedang"!』 

--- 

Apa yang perlu dikejutkan? Kami menyilangkan pedang kami. Pendekar pedang mana yang 
tidak bisa mengatakan sebanyak itu? Hah?" 

Semua orang mengatakan hal yang sama. 

Semua orang menunjukkannya... aku sudah terbiasa. 

Saya tidak bisa mengeluh setelah diselamatkan ... terima kasih kepada Anda, pendekar 
pedang dalam diri saya dapat menemukan keselamatan. 

"...apa yang Anda maksudkan?" 

Saya mencoba menjelaskannya semudah mungkin...pemenang harus diam dan 
mendengarkan. Saya memberi tahu Anda alasan mengapa mereka memanggil Anda "Kaisar 
Pedang" dan mengapa pedang Anda sangat memuakkan! 

Meskipun kehilangan banyak darah, ekspresi pria itu tetap tidak gentar. Dengan seringai, 
dia melanjutkan: Meskipun menjadi pendekar pedang kelas satu, Anda ragu untuk menebas 
lawan Anda ... Saya rasa itu sebabnya Anda tidak bisa melupakannya ... lupakan apa, Anda 
bertanya? Ini sangat jelas...seketika pedangmu merampas nyawa lawanmu. Saat itu 
membakar jalan ke dalam memori Anda, bukan? Dan berkat itu, pedangmu bercampur 
dengan nyawa para bajingan malang yang kau tebas...itu pemandangan yang memuakkan, 
biarkan aku memberitahumu! Ha ha ha ha..." 

Pria itu tertawa dalam hati. 

Dia tertawa keras, mulutnya terbuka lebar, seolah keberadaanku adalah sesuatu yang 
sangat lucu. 

Dan untuk melengkapi semua ini, terlepas dari kenyataan bahwa Anda tidak ingin menebas 
orang lain, pemikiran itu adalah inti yang menopang pedang "Kaisar Pedang" ... karena 
semakin banyak Anda membunuh, semakin Anda menyesal, semakin Anda merasa tidak 
bisa melupakan mereka. Setiap kali yang baru dibakar ke dalam ingatan Anda, Anda 
mengukir lengan pedang mereka ke dalam milik Anda! Bahkan tanpa disadari! Kurasa itu 
membuatmu jenius atau apa? Padahal --- kamu tidak menginginkan semua itu, kan!? Saya 
tidak mengerti bagaimana Anda berpikir sama sekali, tapi saya benar-benar iri pada Anda 
... 

...sangat banyak bicara, bukan?』 



Benar sekali. Ini adalah cara saya memuji Anda, dan hadiah terbesar yang pernah saya 
terima ... jika pemenang ingin tahu jawabannya, yang kalah harus memberikannya kepada 
mereka. Begitulah cara kerjanya --- tetapi karena saya melakukannya terlalu lama, 
tampaknya, saya akan selesai di sini. 

Pria yang tadi berbicara berbaring telentang, berdiri kembali. 

Tubuhnya ditusuk oleh beberapa bilah "Spada" dan dia memiliki lubang besar yang 
menganga di perutnya. Kaki kanannya terpelintir ke arah yang tidak wajar, tempat yang 
pernah ditempati oleh lengan kanannya hanya memperlihatkan lengan baju yang tercabik-
cabik. 

Pria itu menggunakan lengan kirinya yang tersisa untuk memaksa kaki kanannya kembali 
ke tempatnya, menghasilkan suara yang menyakitkan. 

Dia tidak merengek atau meringis sekali pun: sebaliknya, dia tersenyum sepanjang proses. 

... kamu masih ingin bertarung?』 

"Apa? Anda benar-benar berpikir ini cukup untuk membuat saya masuk !? Apakah Anda 
kehilangan akal sehat? 

Pendekar pedang di dunia ini semuanya seperti dia. Selama tubuh mereka bisa bergerak, 
bahkan kehilangan anggota tubuh hanyalah luka daging. 

Masing-masing dari mereka terus mengayunkan pedang mereka, sampai jantung mereka 
berhenti berdetak. Seolah itu adalah akal sehat. 

Aku mungkin kehilangan mataku, kehilangan telingaku, tanganku dipotong, perutku 
berlubang, kakiku patah, apa pun --- itu bukan apa-apa!! Kenapa aku harus menyerah pada 
mangsa terbaik yang pernah kutemukan, tepat di depan mataku!? Ya, Anda menang dengan 
sangat baik kali ini! Dalam hatiku, aku sudah menyerah! Tapi cara saya kalah belum 
diputuskan, Anda dengar saya !? Bukankah kamu sudah mendengar ini dari semua bajingan 
yang kamu tebas!? Pendekar pedang benar-benar dikalahkan hanya ketika dia kehilangan 
keinginannya untuk bertarung --- !!』 

Setelah berteriak dengan liar, pria itu bergegas ke arahku. 

Mengukirnya dengan bagus dan jauh di dalam dirimu!! Ini adalah jenis pendekar pedang 
saya!! Dan biarkan pedangmu memakan lengan pedangku, sebagai rasa terima kasih 
karena telah menghiburku sejauh ini!! Itu semua milikmu, "Kaisar Pedang"!!!』 

◆◆pa 

Aku mengenang kenangan yang begitu jauh, lalu--- 

"Spada -- Parade Mayat Bayangan" 



--- mengucapkan kata-kata itu, tanpa emosi. 

Jika saya masih ingin menjadi pendekar pedang, setidaknya saya harus bertindak dengan 
cara yang tidak akan mempermalukan semua orang yang telah saya bunuh. 

"Pedang dalam jumlah tak terbatas...!! Ha ha ha!! Bagus, ya, memang bagus! Jadi inilah 
alasan mengapa Anda memberi saya peringatan seperti itu sebelumnya! Karena 
kemampuanmu adalah tipe yang sama denganku!" 

Grimnaught tersenyum penuh percaya diri seperti biasanya, lalu --- seperti yang dia 
lakukan di reruntuhan --- membisikkan "Salam Peti Mati Banjir" untuk menciptakan es di 
sekitarnya. 

Bilah bayangan, dari segala bentuk dan ukuran, dan banyak sekali anak panah es menutupi 
langit. Itu adalah pemandangan yang keluar dari dongeng. 

Tanda penghormatan terbesar seorang pendekar pedang. 

...Aku tahu, aku tahu itu. 

Dalam hati saya, saya mengangguk lagi dan lagi. 

"...kemampuanku dan milikmu sangat mirip, tapi esmu dan "Spada"ku pada dasarnya 
berbeda." 

"Oh?" 

"Bagaimana bilah bayanganku terlihat di matamu?" 

Grimnaught melihat berbagai pedang yang melayang di udara. 

Jawabannya datang cukup cepat. Nada suaranya dipenuhi dengan keheranan, seolah-olah 
saya telah menanyakan sesuatu yang jelas. 

"...seperti pedang, apa lagi?" 

"Itu hanya setengah benar. Bagiku, bilah bayangan ini adalah kenangan, wasiat, dosa...di 
satu sisi, itu adalah batu nisan." 

Lautan pedang yang tak berujung. 

Semua berbeda satu sama lain. Semua tertanam kuat dalam ingatanku. 

Kenangan yang tidak akan pernah saya lupakan, apa pun yang terjadi. 

Grimnaught, mungkin berniat untuk bertarung dengan adil, belum menyerang. 

Perlahan aku mengangkat tangan, lalu berbicara. 



"Aku meminjam milikmu, Traum." 

Sebuah pedang muncul di tanganku. 

Pisau kasar dan kotak-kotak tanpa hiasan. 

Pria dengan kemampuan garis keturunan untuk menciptakan ilusi juga telah mati-matian 
mengasah keterampilan pedangnya, untuk bersiap jika ilusinya dinetralisir. Pedang yang 
selalu dia bawa di sisinya sekarang ada di tanganku. 

Detik berikut... 

Sesuatu meletus dari bayangan di kakiku dan pedang di tanganku, menyelimutiku. 

Suara retakan dan penggilingan bergema di sekitarnya, saat tubuhku direkonstruksi. 

--- Itu adalah peningkatan kemampuan fisik yang diberikan oleh "Spada"ku. 

Tubuhku saat ini terlalu lemah untuk menangani pedang Traum dengan benar. 

Tentu saja begitu: pemegang asli pedang, Traum, adalah seseorang yang bercanda dan 
menggodaku sepanjang waktu, tetapi juga seseorang yang mencapai tingkat kekuatan 
bertarung yang jauh lebih tinggi dariku. 

"---!!" 

Grimnaught bereaksi terhadap transformasiku dengan terkejut. Tubuhnya gemetar karena 
euforia. 

Jika dia adalah seorang fanatik pertempuran sejati, dia pasti akan sangat senang dengan 
perubahan ini. 

"Aku bilang aku akan membalas rasa hormatmu, tetapi pada akhirnya ini hanya tiruan. 
Sesuatu yang lebih rendah dari kemampuan pengguna asli. Namun- " 

Walaupun demikian. 

"Jangan pernah lengah. Semua seni pedang Saya akan menunjukkan kepada Anda sekarang 
milik orang-orang yang bahkan tidak pernah bisa saya lawan." 

"Haha...aku hanya bisa berdoa semoga ini bukan sekedar gertakan!" 

"Jangan khawatir tentang itu." 

--- akan membosankan bagiku juga jika pertempuran segera berakhir. 

Kemudian... 



"---! Mgh...!" 

Grimnaught mengambil bidikan niat membunuh yang aku lepaskan sebagai sinyal untuk 
memulai, dan menciptakan tombak es di tangannya. Aku memuji reaksinya, meskipun kali 
ini tidak berarti apa-apa. 

"Sayang sekali, hampir tidak mungkin untuk menghindari ini saat pertama kali kamu 
melihatnya." 

Aku telah mendekati lawanku dalam sekejap mata dan --- mengingat bagaimana aku sama 
sekali tidak berdaya sebelum lengan pedang yang sama di masa lalu --- membisikkan kata-
kata itu. Itu bukan arogansi atau kebohongan --- tapi pendapat jujur saya. 

Alasan terbesar mengapa saya pikir saya tidak bisa menang melawan Traum adalah betapa 
tidak terduganya dia. 

Traum, terlepas dari kemungkinan yang tidak adil dari teknik garis keturunan ilusi dan 
sikapnya yang kurang ajar, adalah seorang pria yang berusaha keras dalam meningkatkan 
lengan pedangnya, dan akhirnya mengasahnya ke tingkat yang sama dengan teknik 
ilusinya. 

Serangan pedangnya sangat cepat, setiap tebasan muncul sebagai dua tebasan. Itu tampak 
seperti trik sulap: bersama dengan teknik garis keturunannya, itu membuatnya semakin 
sulit untuk membedakan kenyataan dari ilusi. Dengan demikian dia telah menciptakan 
tebasan yang tidak pernah meleset dari sasarannya. 

"---Ganda Tebasan." 

"I-ini...!" 

Pedangku sudah membentuk busur di udara. 

Dua pukulan pedang dilakukan. 

Namun--- 

Sensasi yang saya rasakan dari logam yang memotong daging hanya dari satu tebasan. 

Grimnaught berhasil menghindari salah satu tebasan, meskipun ini adalah pertama kalinya 
dia melihat teknik tersebut. Saya tidak bisa menyembunyikan keterkejutan saya, yang dia 
gunakan untuk menendang tanah dan berputar di belakang saya. 

Segera mengikuti dengan dorongan tanpa ampun dari tombak esnya. Aku menghindarinya 
dengan memutar tubuhku ke kanan, lalu memanfaatkan momentum yang dihasilkan untuk 
melakukan Dual Slash lainnya. 

"Ha ha ha!! Kupikir kau menggunakan sihir yang aneh...tapi itu adalah teknik pedang!" 



"Apakah kamu yakin kamu punya waktu untuk mengobrol?" 

Sekali lagi. 

Tebasan lain melukai tubuh Grimnaught. 

Siapapun yang melihat saya akan bersumpah saya hanya pindah sekali. Meskipun 
demikian, setiap kali saya memindahkan dua garis miring yang berbeda dihasilkan. 

Sapuan pedang bergema di sekitar kami, lagi dan lagi. 

Hanya busur yang mereka lacak di udara yang terlihat. Sapuan pedang dengan kecepatan 
luar biasa --- tujuan akhir Traum setelah pertempuran yang tak terhitung banyaknya --- 
aku melihat mereka, mencurinya, membentuk tiruan burukku terhadap mereka. 

Namun, bahkan tiruanku sudah cukup untuk membuat hati Grimnaught bergetar. 

Senyumnya melebar, seolah terkesan dengan teknik aneh yang kugunakan. 

"Waktu!? Memang saya lakukan!! Bagaimana mungkin aku tidak berteriak tentang sensasi 
ini, demam ini!? Lawan yang mampu bersilangan pedang denganku akhirnya muncul!! Aku 
tidak bisa mati tanpa mengungkapkan gairah yang membara di dalam diriku!!" 

Tubuh Grimnaught bergidik dan bergetar. 

Penyitaan prajurit, begitu beberapa orang menyebutnya. 

Ekspresi ekstasinya. 

"Betulkah." 

Aku membalas senyum liar Grimnaught dengan senyumku sendiri. 

Bukan senyum paksa yang sering kupakai, tapi senyum alami. 

Kanan kiri. 

Grimnaught bergerak cepat, dengan kelincahan yang tak terbayangkan mengingat ukuran 
tubuhnya yang sangat besar. Kemudian- 

"Hnngh...!!" 

Massa bumi menari-nari di udara. 

Embusan angin buatan. 

Aku menunggu waktu yang tepat: saat Grimnaught memompa kekuatan di kakinya untuk 
mendekatiku, aku melepaskan pedang Traum. 



Saya tidak melirik pedang itu, karena pedang itu meleleh kembali dalam bayang-bayang, 
dan memanggil nama lain. 

"---Rudolf" 

Saya sekarang memegang pedang lebar yang ukurannya kurang lebih sama dengan saya. 

Pedang ini, ukurannya lebih besar dari pedang lebar yang digunakan oleh Farizard "Game 
of Illusions" Idies, seorang "Pahlawan" yang aku lawan beberapa waktu sebelumnya, 
adalah rekan tepercaya Rudolf. 

Aku bisa melihat seringai terbentuk di bibir Grimnaught. 

Itu memberitahuku betapa senangnya dia dengan kenyataan bahwa aku melawannya 
secara langsung. 

Dia kemudian menusukkan tombaknya ke tanah, menggunakannya sebagai poros untuk 
mendorong dirinya sendiri di udara. 

Saya terbelalak, terkejut dengan bagaimana fisiknya yang besar bisa bergerak, dan lawan 
saya menyerang, bertekad untuk tidak memberi saya kelonggaran sedikit pun. 

Pada saat yang sama, es yang mengambang di udara melesat ke arahku. 

"Kah, hah." 

Aku tersenyum dan menggenggam erat pedang itu dengan kedua tangan, bersiap untuk 
serangan lawan yang mendekat dengan cepat, dan berbicara. 

"---Hancurkan semua yang ada di depan mataku... 'Spada -- Shadow Corpse Parade'!" 



Vol. 4 - Ch 18 
Bab 18 -- Vincenz 

--- Pedang, pedang lebar. Pedang kembar...tombak dan buku-buku jari. Fay mengganti 
senjata demi senjata dan terus menyerang pria raksasa yang sangat senang itu. Dua wanita 
menyaksikan pertarungan mereka saat mereka mendekat. Mereka berjalan dengan 
kecepatan normal, mungkin karena mereka tahu mereka hanya akan menghalangi jika 
mereka mencoba membantu. 

"...Yang mulia." 

Salah satu wanita, Feli, mengerutkan alisnya. Dia tidak bisa mengerti bagaimana Fay bisa 
menggunakan begitu banyak senjata yang berbeda. 

"...setelah melihat mereka setiap hari untuk waktu yang lama, kurasa dia akan mempelajari 
cara menggunakannya...?" 

Di sisi lain --- Ratifah menutup komentarnya sambil menghela nafas. 

Tatapan Feli beralih dari Fay yang jauh ke Ratifah yang berjalan di sampingnya. 

"...jadi, maukah Anda memberi tahu saya apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ratifah." 

"Yah, mari kita lihat, di mana saya harus mulai ..." 

Ratifah tersenyum kecut. 

Tepat sebelumnya, setelah dia bertarung dan mengalahkan pahlawan kekaisaran 
"Backlash", Feli mendesaknya untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi, yang Ratifah 
usulkan untuk berbicara sambil berjalan, merasa pasrah. 

...atau lebih tepatnya, lebih tepat untuk mengatakan bahwa dia telah memutuskan untuk 
berbicara dari awal. 

Ratifah berpikir bahwa jika mereka akan melawan "Kekejian" mulai sekarang, akan lebih 
mudah untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Feli, daripada terus menyimpan 
rahasia. 

"...dalam istilah sederhana, baik Shizuki dan aku bereinkarnasi. Kita telah hidup di dunia 
ini, di masa lalu. Itulah identitas kami yang sebenarnya." 

"Kalian berdua ... terlahir kembali?" 

"Ya." 



Tidak ada orang normal yang akan percaya hal seperti itu. Namun jika ditanya siapa dia 
sebenarnya, Ratifah tidak bisa menjawab dengan cara lain. Reaksi atas pengungkapannya 
adalah... 

"Aku mengerti, sekarang aku mengerti." 

... agak polos. 

Seolah Feli sudah mengantisipasinya. 

"...reinkarnasi...Aku merasa ini menjelaskan banyak hal." 

"Tidak seperti aku, Shizuki tidak bisa menyembunyikannya sepenuhnya." 

Bahkan tanpa peristiwa Afillis, yang bertindak sebagai pemicu, ketidaksukaan eksplisit Fay 
terhadap pedang dan kebencian dirinya yang berlebihan menunjukkan bahwa dia memiliki 
sesuatu untuk disembunyikan. Siapapun pasti sudah menebaknya. 

Faktor penentunya adalah dia memiliki kekuatan pertempuran yang cukup untuk 
mengalahkan salah satu prajurit yang dipuji sebagai "Pahlawan" di dunia ini. 

...kau mudah dimengerti seperti biasanya, Shizuki... 

Jadi Ratifah memarahinya dalam hatinya. 

"Kami dulu bepergian bersama, di bawah bimbingan pria yang sama...itu adalah hubungan 
kami, jadi saya memutuskan untuk tetap dekat dengannya dan melindunginya. Untuk tetap 
sedekat mungkin dengan adik laki-lakiku yang kikuk dan melindunginya." 

Jadi saya menjadi pelayan pribadinya. 

Ratifah menambahkan bahwa dia mendekati kakak laki-laki Fay, Stenn, untuk 
melakukannya. 

"Saya ingin terus melakukan hal itu... tetapi keadaan tidak mengizinkannya lagi." 

Itulah alasan mengapa dia ada di sini, mengapa dia memutuskan untuk bertindak begitu 
terbuka. 

"Seorang ksatria yang meninggal baru-baru ini... mempercayakan benda ini kepadaku." 

Ratifah mengeluarkan kantong kecil dari pakaiannya. 

Itu diberikan kepadanya oleh ksatria kekaisaran yang menyerang Fay. Sebelum meninggal, 
dia memberinya kantong dengan kata-kata "kau satu-satunya." Isinya adalah "pil hitam". 

"Itu... itu...?" 



"Sebuah obat. Obat yang mengubah orang menjadi monster. Obat terburuk di dunia...tapi 
berkat itu, misteri kelahiran kembali kita di dunia ini akhirnya terpecahkan." 

Fakta bahwa misteri itu dipecahkan oleh sesuatu yang mereka berdua benci dengan 
sepenuh hati adalah ironi yang kejam. 

"Penyebabnya adalah mentor kami --- Vincenz. Dia pasti orang yang mengirim kita ke era 
ini...sebuah era di mana "Kekejian" dilahirkan kembali." 

"...apakah hal seperti itu benar-benar mungkin?" 

Feli tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Untuk mengirim orang dari masa lalu ke 
masa depan? 

"...di era itu, ada satu pengguna kemampuan luar biasa yang bisa membuat hal seperti itu 
menjadi mungkin...Vincenz dan kemampuannya 'Manipulasi Aliran Waktu' mungkin bisa 
melakukan hal seperti ini. Itu akan menjelaskan segalanya." 

Di dunia ini, "Pahlawan" berada dalam kategori yang sama dengan bencana alam. 
Kehadiran mereka saja sudah cukup untuk memutuskan hasil konflik antara seluruh 
negara. 

Ratifah baru saja menghancurkan salah satu dari "Pahlawan" ini. Dan dia sekarang 
berbicara tentang pengguna kemampuan "luar biasa". 

Tidak peduli seberapa banyak otaknya mengatakan kepadanya bahwa itu tidak mungkin, 
Feli tidak bisa mengatakannya dengan keras. Bibirnya tetap tertutup. 

"...mereka selalu terlalu baik untuk kebaikan mereka sendiri. Bahkan setelah mati, mereka 
terus meributkan kita..." 

Ratifah mengingat nama-nama sahabat itu, semuanya jauh lebih kuat darinya. 

Mereka tidak di sini lagi. 

Tak satu pun dari mereka ada di dunia ini. 

...itu mungkin cara mereka meributkan dirinya dan Fay. 

Kami orang dewasa telah mengacaukan dan melibatkan bahkan anak-anak, Shizuki dan 
Tiara, dalam masalah kami. 

Kata-kata itu diucapkan oleh Vincenz, pada hari tertentu. 

Kami akan menebus kesalahan, suatu hari nanti. Aku bersumpah aku akan melakukannya, 
bahkan jika aku mati lebih dulu. 



Kelahiran kembali ini adalah caranya untuk menebus kesalahan, ternyata. 

Setelah itu, tolong benci saya sebanyak yang Anda inginkan. Kutukan aku karena 
memaksakan segalanya padamu. 

Mungkin itu juga alasan mengapa dia memintanya untuk membencinya. 

Apakah itu disengaja atau masa depan yang tak terhindarkan? Tidak ada cara untuk 
mengetahuinya lagi. 

"Terlalu baik untuk kebaikan mereka sendiri, katamu ... mereka mungkin mirip dengan 
Yang Mulia saat itu." 

"Itu benar...Kepribadian Shizuki sangat mirip dengan Vincenz'. Kebiasaan mencela diri 
sendiri itu, yang lainnya ... Shizuki mengambil bahkan sifat terburuknya ... " 

Begitulah Shizuki menyukai dan mengaguminya... sangat menyukainya. 

"...jadi, Ratifah, apa yang akan kamu lakukan sekarang?" 

"Sepertinya kita tidak perlu terlibat, jadi kubilang kita hanya menonton." 

Dia segera menjawab. 

Meskipun mengungkapkan kekhawatirannya berkali-kali, kata-kata yang dia ucapkan 
tanpa ragu benar-benar membalikkan harapan Feli. 

"Aku mungkin akan ikut campur jika dia sombong atau mabuk kekuasaan, tapi sepertinya 
tidak perlu khawatir." 

"... itu kesan yang kamu miliki...?" 

Feli melihat seorang pendekar pedang menggunakan berbagai macam senjata, satu demi 
satu. 

Dia telah hidup lebih lama dari rata-rata manusia, tetapi tidak bisa menyembunyikan 
keheranannya. 

Pendekar pedang dalam dirinya, bagaimanapun, memiliki pendapat yang berbeda. 

Untuk memamerkan permainan pedang seseorang dengan cara seperti itu hanyalah 
kesombongan, bukan? 

"Bahkan jika dia membenci pedang, dia menjalani kehidupan pendekar pedang. Dia tahu 
bagaimana memberikan rasa hormat yang pantas." 

Di atas segalanya, Fay Hanse Diestburg bukanlah tipe orang yang mempermalukan lawan 
yang dia kenal sebagai pendekar pedang. 



Dia sangat jujur, baik hati...seseorang yang telah mempelajari jalan pendekar pedang dari 
mentor dan rekan-rekannya. 

"...jika prediksiku benar, Shizuki berencana untuk meniru mentornya. Karena menurutnya 
itu cara terbaik untuk menunjukkan rasa hormat. Shizuki masih menganggap Vincenz 
adalah puncak dari semua pendekar pedang." 

Tidak mungkin untuk mengganti persneling dari 0 ke 100 dalam satu gerakan. 

Jika dia mengambil langkah lebih bertahap...dari 0 hingga 10, 20, 30...akhirnya dia akan 
mencapai 100. Fay saat ini sedang berakselerasi sedemikian rupa. 

Jika Traum tahu bahwa seni pedangnya digunakan sebagai langkah untuk mempercepat, 
dia akan marah...pikir Ratifah sambil menahan tawanya. 

"Dia mungkin juga ingin menunjukkannya kepada mereka. Lagipula, ini..." 

--- tempat yang dikelilingi oleh ilusi Traum. 

Ratifah juga langsung mengenali ilusi aneh Traum. 

Shizuki pasti ingin menunjukkan kepada kita, Vincenz dan yang lainnya, seberapa jauh dia 
telah berkembang. Dia ingin dipuji. 

Kemurnian -- kepolosan -- miliknya adalah alasan mengapa mereka semua 
memperhatikannya. Ratifah sadar akan hal ini, jadi dia tidak bisa mengkritiknya karena 
memamerkan keahliannya seperti ini. Dia pikir dia harus tinggal di sana dan 
mengawasinya sebagai gantinya. 

Bibirnya melengkung membentuk senyum kecut. 

"Baiklah kalau begitu..." 

Siluet baru memasuki bidang pandang mereka. 

Seorang pria yang mengenakan kacamata hitam berdiri di depan sekelompok semak-semak 
--- Cohen Socaccio mengangkat kedua tangannya ke udara, senyum samar-samar 
menyeramkan di bibirnya. 

"Waktunya untuk melakukan satu pekerjaan lagi, kurasa?" 

Ratifah menatap mata Cohen, lalu angkat bicara. 

"Apakah kamu melakukan ini?" 

"Benar." 

Sepuluh atau lebih pria berseragam terlempar ke tanah. 



Beberapa dari mereka menunjukkan tanda-tanda pergerakan: mereka tidak terbunuh. 

"...Kurasa aku harus bertanya...apakah kamu sedang jatuh cinta?" 

Tidak ada orang seperti Cohen di antara kenalan Ratifah atau orang-orang Diestburg yang 
dikenalnya. Dengan demikian, dia menyimpulkan bahwa dia harus berada di pihak 
kekaisaran, dan Feli tidak menyangkalnya. 

Pria berseragam yang diklaim Cohen telah pingsan tentu saja tampaknya tidak bertindak. 

"Tidak, bukan itu. Ini hanya cara saya untuk menebus apa yang saya lakukan. Untuk 
mengusulkan kesepakatan kepada Fay Hanse Diestburg, tetapi mengujinya pada saat yang 
sama." 

"Kamu membuat kesepakatan dengan Shizuki?" 

"Benar. Jadi saya tidak punya niat bermusuhan terhadap kalian berdua, karena Anda 
berada di sisinya. Lagipula aku tidak punya alasan untuk bertarung demi kekaisaran 
melawan monster yang mampu mengalahkan 'Backlash' tanpa cedera." 

"Dan menurutmu kami hanya akan mempercayaimu?" 

"Saya bersedia. Anda tidak punya pilihan selain percaya padaku. Apakah saya benar -- 
Tiara?" 

Rasanya seperti udara sangat retak dan hancur di sekitar mereka. Wajah Ratifah 
kehilangan semua ekspresi. 

"Tiara...?" 

"Itu nama lamaku. 

Ratifah menjawab pertanyaan Feli tanpa ragu. 

Fay adalah satu-satunya orang di dunia ini yang tahu nama "Tiara". Satu-satunya 
penjelasan yang mungkin adalah bahwa Fay memberi tahu Cohen nama itu, tetapi itu 
memiliki kesalahan fatal. 

Fay sendiri tidak menyadari bahwa Ratifah adalah reinkarnasi Tiara. 

"...bagaimana kamu mempelajari nama itu?" 

"Ha ha ha ha. Niat membunuh yang menyenangkan. Sudah lama sejak aku merasa takut 
pada orang lain. Berkat kemampuanku, aku bisa melihat apa yang akan terjadi, jadi ini 
cukup menyenangkan, kau tahu." 



Kemampuan Cohen untuk membaca hati dan pikiran orang membuatnya melihat 
segalanya. Bagaimana dia bisa terkejut atau takut dengan apa yang sudah dia ketahui? 

Kali ini juga, Cohen sudah tahu. Dia tahu dia akan menjadi pihak yang menerima niat 
membunuh Ratifah, tetapi tetap merasa takut. Itulah betapa kuatnya itu. Jadi bibirnya 
membentuk senyum bengkok. 

"Kau membaca hatiku...? Begitu, kamu memiliki kemampuan seperti Rezenoir." 

Ratifah tidak menunjukkan banyak keterkejutan: dia mengenal seorang pria yang bisa 
membaca hati, pikiran, ingatan, bahkan melihat masa depan beberapa detik ke depan. 

"Kamu mengerti dengan cepat, sangat bagus...berkat kemampuan inilah aku bisa membuat 
kesepakatan dengan Fay Hanse Diestburg." 

Informasi adalah senjata. 

Ratifah tahu betul sejauh mana keberadaan Rezenoir di dunia masa lalu. Jadi dia bisa 
meredam gelombang niat membunuhnya. 

Kata-kata Cohen meyakinkannya bahwa dia tidak boleh dibunuh di tempat. 

"Syarat kesepakatannya adalah -- untuk mengungkapkan kepada Fay Hanse Diestburg 
nama pencipta monster yang dia sebut 'Kekejian'." 

"...Saya mengerti." 

Itu seperti dia, pikir Ratifah. 

Ketika mentor dan teman-temannya meninggal, Fay hanya tersisa dengan pemusnahan 
"Kekejian". 

Itulah alasan terbesar mengapa dia terobsesi dengan mereka sampai hari ini. 

Ratifah berbagi hubungan yang sama dengan "Kekejian". 

"Dipahami. Kami akan memutuskan apa yang harus dilakukan denganmu setelah Shizuki 
kembali." 

"...Ratifah." 

Feli ingin bertanya apakah itu benar-benar pilihan yang tepat. 

Cohen jelas merupakan individu yang sangat berbahaya. Dia telah membuat beberapa 
prajurit tidak berdaya tanpa mengalami kerusakan apa pun dan memiliki kemampuan 
untuk membaca hati orang-orang. 



"Tidak apa-apa, kepala pelayan. Saya tahu dari pengalaman bahwa orang-orang seperti dia 
sangat menyayangi hidup mereka...dia tidak akan pernah memusuhi kami bertiga dalam 
situasi seperti ini." 

Di samping itu... 

"Aku bisa membunuhnya dengan jari jika aku mau." 

"Ha, haha ... benar-benar menakutkan ..." 

"Kamu pria yang beruntung, jika ini cukup untuk membuatmu takut." 

--- era itu dipenuhi monster. 

Cohen menyebut Ratifah sebagai "monster", tetapi bahkan dia hanya bisa gemetar di 
hadapan monster sejati yang menghuni era sebelumnya. 

Monster-monster itu menjelajahi dunia, terobsesi dengan pedang mereka. Mereka tidak 
akan berhenti bahkan jika mereka kehilangan anggota badan atau memiliki lubang 
menganga di perut mereka, tidak sampai mereka menarik napas terakhir. 

Vincenz menggambarkan dunia itu sebagai tempat di mana "Hanya mereka yang menjadi 
binatang buas yang bisa bertahan hidup". 

"Ini kesempatan bagus, kamu harus menonton juga." 

Tiara dan Shizuki menganggap Traum, Rudolf, dan Rezenoir sebagai monster; tiga yang 
terakhir, bagaimanapun, setuju bahwa monster sejati yang tidak bisa dibandingkan hanya 
satu: Vincenz. 

Ratifah menoleh ke arah Fay, yang bersiap untuk meniru monster itu, dan melanjutkan. 

"Kau akan melihat sesuatu yang menarik." 



Vol. 4 - Ch 19 
Bab 19 -- Berjalan dan Jatuh di Jalan Kebanggaan 

Apa sebenarnya jalan yang bisa Anda banggakan? Saya menghabiskan waktu berjam-jam 
memikirkan dilema ini, beban wasiat yang saya warisi menindas bahu saya. 

Bahkan jawaban yang saya dapatkan setelah semua itu, bagaimanapun, tidak sepenuhnya 
jelas. 

. 

-- Hidup. 

. 

Itu adalah kata-kata yang diucapkan oleh ibu saya kepada saya, sebelum mati untuk 
melindungi saya. Isak tangisnya menyerempet telingaku. Bau tidak enak dari daging yang 
terbakar menyengat lubang hidungku. Berkali-kali, mereka menyerang indraku bersama 
dengan kenangan hari itu. 

Itu adalah hukuman saya, karena selalu dilindungi oleh orang lain, tidak dapat melakukan 
hal yang sama secara bergantian. 

... dia menyuruhku untuk hidup. 

Jadi saya pikir saya harus. 

Saya bersumpah bahwa saya akan terus hidup selama saya bisa, untuk tidak 
mempermalukan ibu yang meninggal untuk saya. 

Itu adalah awalnya. 

. 

--- Jika Anda terus hidup, Anda akan menemukan jawaban Anda. 

. 

Seorang pendekar pedang dengan keinginan maut mengajariku cara bertahan hidup. Dia 
adalah satu-satunya orang yang berempati dengan cara berpikir saya. 

...meskipun hutang budi saya sangat besar padanya, bagaimanapun, saya tidak dapat 
membayarnya kembali. 

Selama pelatihan, dia berkata "coba dan bunuh saya", dan dia bersungguh-sungguh. Cara 
terbaik untuk membayar hutang saya kepada orang seperti itu adalah dengan 



membebaskannya dari penderitaannya sendiri, atau begitulah menurut saya. Namun, dia 
pergi untuk bertarung melawan "Penjual Hitam". Dia berterima kasih padaku karena 
memberinya alasan yang tepat untuk mati, sebelum dia mati melindungiku dari matahari 
hitam. 

Jadi saya memutuskan untuk hidup dengan cara yang paling dia banggakan. Saya 
bersumpah untuk hidup bersama dengan pedang yang dia --- mentor saya --- ajarkan 
kepada saya. Sampai aku mencapai batasku. 

. 

--- Tidak ada yang tidak bisa dipotong oleh pedangku. 

. 

Seorang pria aneh setengah memaksa saya untuk menggunakan kata-kata itu sebagai moto 
saya. Dia suka mengisap pipanya: dia sering mengatakan itu sangat nyaman untuk 
kemampuan garis keturunannya, yang memungkinkan dia untuk menggunakan ilusi dalam 
pertempuran. 

Setelah dia --- Traum --- meninggal, mentor saya memberi tahu saya bahwa pipa itu berisi 
obat khusus yang meningkatkan kemampuan garis keturunan perokok dengan imbalan 
mengurangi harapan hidup. 

Dalam pertempuran lama, di mana dia telah kehilangan beberapa organnya, lengan kanan 
dan kaki kanannya, dia bertemu mentor saya, yang memberinya pipa. Dia menggunakan 
teknik ilusinya untuk secara paksa menciptakan kembali anggota tubuhnya dan berhasil 
lolos dari kematian. 

Saya mengetahui setelah kematiannya bahwa luka mematikan yang dia tanggung dalam 
pertempuran itu adalah karena kurangnya kepercayaan dirinya: dan itulah alasan mengapa 
dia terus-menerus mengatakan kepada saya untuk lebih percaya diri. 

Oleh karena itu, saya memutuskan untuk menjadikan "Tidak ada yang tidak dapat dipotong 
oleh "Spada" saya sebagai mantra saya. 

Saya mengukir di hati saya bahwa pedang yang diasah bersama dengan mereka tidak akan 
pernah dikalahkan, dan dilatih dengan lebih intens. Saya bersumpah bahwa saya tidak akan 
kalah dari siapa pun selain mentor dan teman saya. 

. 

--- Saya ingin generasi mendatang tahu apa yang terjadi di sini!!! 

. 



Dia adalah orang yang berisik, terobsesi dengan sejarah. Seorang pria yang bisa 
menghembuskan kehidupan ke benda-benda, dengan kemampuan konyol yang disebut 
"Esperanto". 

Dunia yang kacau seperti ini tidak boleh dibiarkan ada. 

Seorang pria eksentrik yang tidak pernah melewatkan kesempatan untuk menyangkal 
dunia tempat kita tinggal. Tidak ada yang akan berubah bahkan jika dia berteriak dan 
memukuli dadanya: namun dia menolak untuk menerimanya sepanjang hidupnya. Dia 
adalah seorang idiot terus menerus, yang akhirnya mati demi aku. 

Seorang pria yang membunuh ribuan "Kekejian" sendirian --- Rudolf melawan mereka 
sampai nafas terakhirnya. Dia mati memuntahkan darah. 

Shizuki tidak bisa dibiarkan mati, apa pun yang terjadi. 

Kata-kata terakhirnya masih terngiang jelas di pikiranku. 

Jadi saya bersumpah untuk memusnahkan mereka semua. 

Tidak peduli apakah saya Shizuki atau bukan, selama saya adalah "saya", saya akan 
membunuh setiap "Kebencian" terakhir. Tidak ada yang akan mengubah tekad saya. 

. 

--- apapun yang kau lakukan, jangan menjadi sepertiku. 

. 

Ada seorang pria yang kehilangan semua emosinya setelah menggunakan kemampuan 
garis keturunannya secara berlebihan. Dia --- Rezenoir bahkan tidak bisa menangis atau 
tertawa lagi. Dia sering mengatakan kata-kata ini kepada saya: 

"Tanpa kekuatan, kamu tidak bisa menyelamatkan siapa pun." 

Kata-kata yang diucapkan oleh seseorang yang ingin menyelamatkan semua orang dan 
segalanya, termasuk "Kekejian". Kata-kata bobot mutlak dan kebenaran. 

Saya tidak memiliki kekuatan yang cukup, jadi saya tidak bisa menyelamatkan siapa pun. 
Saya tidak bisa membantu siapa pun. 

Saya memutuskan untuk menjadi lebih kuat. 

Cukup kuat untuk tidak kehilangan siapa pun lagi. Cukup kuat untuk menjadi orang yang 
melindungi kali ini. Jadi aku bersumpah pada diriku sendiri. 

Ketika saya membuat sumpah itu, bagaimanapun ... 



Tidak ada lagi yang tersisa di sisiku. 

. 

--- Shizuki, kamu lemah, jadi biarkan aku melindungimu. 

. 

Ada seorang gadis yang, setelah memberitahuku itu, benar-benar mati saat melindungiku. 
Tidak satu hari pun berlalu tanpa perlawanan, tapi sebelum aku menyadarinya kami 
menjadi sangat dekat. Kita menjadi teman. Kami berdua mulai belajar di bawah guru yang 
sama. 

Gadis itu pernah diberitahu bahwa "pecundang tidak diizinkan untuk memilih bagaimana 
mereka mati", dia dipaksa untuk pergi melalui neraka yang hidup, namun pada akhirnya 
terhindar. Dia memberikan hidupnya untuk melindungiku juga. Dia meninggal dengan 
senyum terlebar di wajahnya, seolah-olah dia tidak memiliki sedikit pun penyesalan. 

Aku tidak bisa melupakan senyumnya, tidak peduli berapa lama waktu berlalu. 

Kuharap aku bisa tersenyum saat aku mati, seperti gadis itu --- seperti yang dilakukan 
Tiara. Aku benci, membenci kelemahanku. Hidupku telah diselamatkan olehnya, jadi aku 
bersumpah aku akan mati dengan senyum selebar senyum di wajahku. 

Namun pada kenyataannya, saya menusuk tenggorokan saya dengan "Spada" saya. 

...saat itu, tidak ada senyum di bibirku. Aku mati saat meminta maaf, dengan air mata 
mengalir dari mataku. 

. 

--- Anda harus hidup sesuka Anda, itulah yang saya pikirkan. Bagaimanapun, hidup Anda 
adalah milik Anda sendiri. 

. 

Rudolf menyebut sumpah saya itu menyedihkan, sementara mentor saya mengatakan itu 
terdengar sangat mirip dengan saya. Hanya satu orang yang menghela nafas melihat betapa 
tidak berdayanya aku. 

Hidup Anda adalah milik Anda sendiri, jadi tidak perlu membiarkan orang lain 
memengaruhinya. Dia adalah seorang wanita yang bebas seperti yang disarankan oleh 
kata-katanya. Dia juga orang yang membantu saya bangkit kembali, setelah saya 
kehilangan ibu saya. Aku berhutang banyak padanya. 

Dia juga adalah penghuni dunia neraka itu. 



Dia akhirnya melihat sendiri, mengatakan bahwa ada terlalu banyak hal mengerikan untuk 
dilihat. Pada akhirnya, dia juga bunuh diri. 

Berkat dia --- berkat Anna --- saya bisa berbaur dengan mentor saya dan kelompoknya. 

Yang penting adalah apa yang Anda lakukan dengan masa kini, bukan apa yang Anda 
lakukan dengan masa lalu. 

Jika Anda merasa hidup itu menyakitkan, akhiri saja hidup Anda. 

Dengan dunia dalam keadaan seperti ini, tidak ada yang akan menyalahkanmu. 

Dia dengan demikian mengajari saya bagaimana hidup di dunia itu. Pada akhirnya, untuk 
mewujudkan ajarannya, dia mengambil nyawanya sendiri. Saya pikir itu sangat mirip 
dengannya. 

Karena saya diselamatkan oleh orang seperti itu, saya pikir saya juga harus hidup bebas. 

Saya bersumpah bahwa saya akan menjadi orang yang memutuskan nasib saya sejak saat 
itu. 

...pada akhirnya, saya memilih untuk membawa semua masa lalu saya ke dalam diri saya, 
jadi tidak ada yang benar-benar berubah, tapi saya pikir itu juga baik-baik saja. Anna akan 
tertawa dan mengatakan itu seperti aku yang melakukan itu. Atau begitulah yang saya 
rasakan. 

. 

--- Kita semua haus akan kebaikan di sini. 

. 

Ada seorang pria bertangan satu yang suka menggunakan kata-kata sulit. Pria itu --- Lantis 
sering berkhotbah kepada saya tentang cara hidupnya. 

Pada saat itu, saya hanya berpikir bahwa saya tidak dapat memahami apa yang dia 
bicarakan, tetapi sekarang saya dapat memahaminya. Dari lubuk hatiku. 

Saya akhirnya mulai memahami apa yang dia maksud. 

Jadi saya bersumpah lagi, kali ini sebagai Fay Hanse Diestburg. 

Aku bersumpah bahwa aku akan hidup bebas, seperti Anna. 

Itulah alasan mengapa sekarang...Aku sedang menjaga seseorang yang mungkin haus akan 
kebaikan. 

~ 



"Ini semua adalah teknik teman lamaku. Mereka sekuat ini bahkan sebagai tiruan. Cukup 
menakjubkan, kan?" 

Aku melihat ke arah Grimnaught Izak --- tubuhnya yang besar penuh dengan luka. 

Dia menggunakan esnya untuk menutup luka segera setelah aku melukainya, jadi tidak ada 
darah yang mengalir darinya. Napasnya yang terengah-engah bisa terdengar, tapi tidak 
lebih. 

"Saya menjadi bisa melakukan sesuatu seperti ini tanpa menyadarinya...mungkin efek dari 
tidak pernah melepaskan masa lalu. Aku tidak menyuruhmu untuk berjalan di jalan yang 
sama seperti yang aku lakukan." 

Kata-kataku tidak ditujukan pada Grimnaught --- tetapi pada wanita di belakangku, Elena. 

"Kamu sekarang hidup karena orang lain menyelamatkanmu...kamu harus terus hidup 
dengan cara yang paling mereka banggakan. Mereka memberikan hidup mereka untuk 
Anda, jika Anda tidak membayar mereka semua akan sia-sia, bukan? " 

Aku hanya memaksakan cara berpikirku padanya, tidak lebih. 

Tapi aku merasa aku harus mengatakannya. Saya harus menunjukkannya, apa pun yang 
terjadi. 

Aku yakin dia tidak dalam kondisi pikiran yang benar untuk menyadarinya sekarang, tapi 
dia pasti dipercayakan sesuatu oleh mereka yang melindunginya. 

"Jika Anda benar-benar yakin bahwa melarikan diri dari kehidupan sekarang tidak akan 
membuat Anda menyesal, saya tidak akan bicara lagi. Tapi bukan itu masalahnya, kan?" 

Elena sangat mirip denganku. 

Dia bermimpi, merindukan, kelaparan selama berhari-hari. 

Dia dengan bodohnya percaya pada dongeng seperti "Sihir Waktu", seperti boneka yang 
disatukan oleh benang harapan yang tipis. 

"Aku tahu bagaimana perasaanmu, sangat menyakitkan...tapi jangan biarkan dirimu pergi 
seperti itu. Kamu bisa lari dari segalanya untuk mati kapan saja kamu mau... kamu bisa 
melakukannya ketika kamu menyadari tidak ada jawaban yang tersisa untuk kamu 
temukan." 

Hidup penuh penyesalan. 

Saya pikir itu baik-baik saja juga. 

Saya telah hidup sampai akhir, dengan cara saya sendiri. 



Saya memusnahkan "Kekejian" di dunia itu. Saya menjadi lebih kuat. 

Kali ini, aku bisa mati dengan senyum di wajahku. Saya yakin itu adalah keyakinan saya 
sendiri, tidak terpengaruh oleh pengaruh orang lain. 

Bertahan juga membantu mengurangi penyesalan saya. Berpikir bahwa mereka setidaknya 
akan bangga padaku sekarang, aku merasa beban di pundakku menjadi jauh lebih ringan. 

"Kamu tidak ingin mati dengan mata bengkak seperti itu, kan?" 

Hidup tidak lain adalah penderitaan. 

Itu juga benar. 

Kehidupan yang saya jalani sebagai Shizuki dipenuhi dengan rasa sakit. Aku tahu itu 
dengan baik. 

Walaupun demikian... 

"Apakah kamu tahu ini, Ellena? Jika Anda terus hidup, Anda akan menemukan 
jawabannya." 

Saya mengatakan kepadanya kata-kata yang pernah saya dengar dari mentor saya. 

Saya tidak berpikir saya telah menemukan jawaban saya. 

Tapi itu hanya kesalahpahaman di pihak saya. 

Saya pasti sudah menemukannya. 

Jawaban yang dibicarakan oleh mentor saya. 

Kehidupan baru saya sebagai Fay Hanse Diestburg adalah apa yang saya capai setelah 
bertahan sampai akhir. 

Itu mungkin jawabannya. 
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Sekali lagi, saya menyadari bahwa saya tidak cocok untuknya. 

... tidak, itu tidak benar. 

Itulah yang dia membuatku berpikir. 

" -- ha ha ha ha..." 

Aku mengayunkan pedangku. Hanya itu yang bisa saya lakukan, di kehidupan masa lalu 
atau sekarang. 

Itulah satu-satunya kemampuan yang saya miliki, sebagai seseorang yang hidup di dunia 
neraka di mana orang yang meratap tidak pernah menemukan pelipur lara. 

Apa yang dapat saya lakukan? Untuk mengayunkan pedangku, untuk membunuh, itu saja. 

Saya mengayunkan pedang saya untuk kepuasan saya sendiri, tidak ada yang lain. Saya 
tidak membunuh karena saya menikmatinya, tetapi tindakan saya sama dengan binatang 
buas yang sangat saya benci. 

Ketika Fay Hanse Diestburg mulai disebut "Pangeran Sampah", saya menerimanya, saya 
menyambutnya. Itu adalah kebenaran mutlak, saya akui. 

"Aku tidak akan pernah cocok untuknya... kan." 

Mengapa seorang pria yang tidak bisa melakukan apa-apa selain menebas dan membunuh 
menemukan cara untuk menjawabnya? Bagaimana dia bisa berdiri di sini hari ini? Itu 
semua berkat pria yang mengatakan kepadanya bahwa dia akan menemukan jawabannya 
jika dia terus hidup. 

Pedang yang tidak tahu apa-apa selain kematian menemukan kesempatan untuk 
menyelamatkan orang lain. Dan berhasil. 

Pedang yang tidak tahu apa-apa selain kematian bisa menyelamatkan seseorang, seperti 
yang terjadi pada pemiliknya di masa lalu. 

Aah.... ah.... 

Ini sungguh... 

"Sungguh -- sangat agung." 



Kata-kata yang dikatakan mentor saya hari itu muncul kembali di benak saya, dan senyum 
saya semakin dalam. 

Kemudian... 

Jadi --- terima kasih. 

Saya mengucapkan kata-kata yang sama yang dikatakan mentor saya pada hari yang 
menentukan itu. Jalan yang Anda lalui, sekarang seperti sebelumnya, adalah tujuan saya. 
Jadi saya mengaku kepadanya di dalam hati saya. 

Luka yang menyakitkan. 

Kesendirian yang menyesakkan. 

Sebuah akhir yang kosong. 

Hatiku yang lemah terkoyak oleh terlalu banyak perpisahan. 

Apa yang terjadi setelah itu, bagaimanapun, bukanlah kekosongan, tetapi sebuah "jawaban" 
yang membuat saya puas. 

"Terima kasih, Grimnaught Izak. Berkatmu, aku menyadari sesuatu." 

Berkatmu, sekarang aku bisa mengatakan ini. 

Terima kasih kepada Anda, saya dapat menemukan beberapa nilai di tempat sampah 
seperti saya. 

Jika pedangku bisa menyelamatkan nyawa --- aku akan menggunakannya. 

Jika pedangku bisa memberi cahaya bagi mereka yang tersesat --- aku akan 
menggunakannya. 

Jika pedangku bisa mengubah sesuatu --- aku akan menggunakannya. 

Pada akhirnya, yang tersisa bagiku hanyalah menggunakan pedangku. 

Jangan berpikir bahwa kehidupan kotor seperti Anda memiliki nilai yang nyata. Anda tidak 
lain adalah seorang pembunuh. Menyebarkan omong kosong tentang membenci pedang, 
berkhotbah tentang pentingnya kehidupan manusia ... pada akhirnya, saya hanya seorang 
pembunuh kotor, yang membunuh banyak orang untuk bertahan hidup. Jika seseorang 
seperti saya memiliki kesempatan terkecil untuk menyelamatkan orang lain, saya akan 
melakukannya tidak peduli biayanya. 

Sebuah suara memanggilku. 

"Oh...? Jadi apa yang kamu sadari...?" 



"Sebelumnya, saya pikir bahkan jika saya memiliki kesempatan untuk menyelamatkan 
orang lain, itu hanya kebetulan." 

Tapi itu tidak benar. 

Adanya kebetulan itu sendiri adalah bukti bahwa saya diselamatkan. Karena realitas 
tunggal itulah yang membuatku berhenti melihat ke bawah sepanjang waktu dan 
mengangkat kepalaku, setidaknya sedikit. 

Untuk diselamatkan oleh orang lain, berharap, berdoa untuk menemukan kedamaian suatu 
hari nanti. Untuk akhirnya gagal menemukan jawaban, dan berakhir dengan keinginan 
untuk mati. Melihat orang seperti itu, sangat mirip dengan diriku di masa lalu, membuatku 
menyadarinya. 

Karena jalan yang saya percayai secara membabi buta dalam kehidupan masa lalu saya, 
saya sekarang diberkati oleh kesempatan untuk menyelamatkan orang lain. 

"Itu benar-benar salah." 

Aku terus berbicara, dengan senyum di bibirku. Senyum dari hati, bukan topeng yang 
kupakai sebelumnya. 

Aku mengarahkan ujung "Spada"ku ke arah Grimnaught. Saya mencengkeramnya begitu 
keras sehingga pembuluh darah di tangan saya menonjol. 

"Kamu sama seperti orang-orang yang hidup di zaman itu. Mungkin itulah alasan kenapa 
aku bisa mengingat masa laluku dengan sangat jelas saat aku melihatmu dan Elena. Berkat 
Anda, saya bisa menyadari betapa diberkatinya saya sekarang. " 

Jadi aku mengarahkan pedangku padanya. 

Saya mengarahkan niat membunuh saya kepada pria yang meneriakkan keinginannya 
untuk menginjak garis antara hidup dan mati. 

Karena aku yakin itu yang dia inginkan. 

"Menggunakan pedang adalah satu-satunya yang bisa kulakukan, bahkan sekarang. Jadi- " 

Aku menarik napas dalam-dalam. 

Mata dan bibirku tersenyum, dengan sedikit nostalgia. 

"---Aku akan membalasmu dengan memberimu kekalahan yang paling melegakan dalam 
hidupmu." 

"Haha ... hahaha, dengarkan kamu. Apakah saya akan menemukan orang lain yang bisa 
mengatakan itu di depan saya, bahkan jika saya mencari di seluruh dunia...?" 



"Selama aku bisa menggunakan pedangku, aku punya alasan untuk tidak kalah. Jika saya 
kalah, maka semua yang saya perjuangkan tidak ada artinya. Selama saya membawa apa 
yang dipercayakan kepada saya, saya tidak bisa membiarkan itu ... jadi saya harus menang. 
Tidak mungkin aku akan kalah. Aku akan menang, bahkan jika aku mati. Itulah alasanku 
untuk hidup." 

Lalu aku menyebut nama orang itu. 

"Jadi pinjamkan aku kekuatanmu -- Vincenz, mentorku." 

Berbeda dari sebelumnya, senjata di tanganku tidak berubah. 

Jelas begitu. 

Karena "Spada" yang biasa saya gunakan adalah model pedang mentor saya. 

"Kamu berharap untuk pertempuran ini. Jangan mundur sekarang. " 

"Tidak ada kesempatan!!! Jangan menghinaku saat ini, Nak!!" 

Tawa. 

Aku --- "Kaisar Pedang" yang mengukir pedang dari puluhan ribu prajurit di tangannya, 
tertawa terbahak-bahak dengan cara yang sama seperti pria yang gemetar karena 
kegembiraan di hadapanku, Grimnaught Izak. 

Aku kemudian menghela napas, selama beberapa detik. 

"Jika kamu hidup, pasti ada artinya. Mungkin Anda tidak mengerti mengapa orang 
memberikan hidup mereka untuk Anda, tetapi masa depan Anda mungkin cerah." 

Jadi ada artinya dalam melanjutkan hidup. 

Itu sebabnya ada "jawaban" jika Anda terus hidup. 

"Paling tidak, saya puas sekarang. Saya ingin mati berkali-kali, namun secara membabi buta 
percaya bahwa saya harus hidup terus. Saya bertahan selama saya bisa...dan berkat itu, 
saya sekarang bisa tertawa seperti ini." 

Kehidupan seperti ini juga tidak buruk. 

Aku menginjak tanah, dengan kuat. 

Itu adalah sinyal untuk memulai. 

Detik berikutnya, hanya bayangan kabur yang tersisa di tempat saya berdiri: saya langsung 
menutupi selusin meter yang memisahkan saya dari Grimnaught. 



"---nggh" 

Saat aku mendengar Grimnaught mengeluarkan suara serak, aku sudah selesai 
mengayunkan "Spada"ku. 

Pedang dan tombak bentrok. Dampak yang dihasilkan menyebabkan tanah di bawah kaki 
Grimnaught sedikit tenggelam. Awan pasir dan debu naik, mengganggu pandangan kami. 

Suara logam gerinda bisa terdengar dari senjata kami. 

Otot-otot di lengan Grimnaught membengkak hingga terlihat seperti batang pohon. Kedua 
lengan kuat itu dengan kuat mencengkeram tombak esnya. 

Perbedaan kekuatan dan ukuran otot terlihat jelas seperti siang hari. 

Siapa pun yang menonton akan mengira saya akan tertiup angin, seperti daun yang tertiup 
angin. 

Padahal itu tidak akan terjadi. 

Tidak mungkin lengan pedangku bisa dihentikan dengan mudah. Aku memfokuskan lebih 
banyak kekuatan dalam genggamanku, mengabaikan suara derit menyakitkan dari 
lenganku. 

Kemudian... 

"Waktunya untuk terbang." 

Tubuh Grimnaught mulai condong ke belakang. Saya akan terus mendorongnya ke bawah, 
akhirnya membuat dia menjauh -- atau begitulah yang saya harapkan. 

Namun tubuh Grimnaught hanya terdorong mundur beberapa meter. Kakinya menggali 
jejak ke tanah, membunuh semua momentum. 

"...es, lagi." 

Saya melihat ke bawah dan melihat lapisan es di bawah kakinya. 

Itu jelas apa yang bertindak sebagai penghenti dan mencegah saya untuk meledakkannya. 

"Gra---" 

Grimnaught tidak membuang waktu untuk menanggapi komentar saya: dia langsung 
mengganti cengkeraman pada tombak esnya dan mendorongnya ke depan, begitu kuatnya 
angin menderu di belakangnya. 

Sebuah dorongan yang begitu cepat hingga melampaui batas manusia: itu bahkan tidak 
akan tercermin di mata orang kebanyakan. 



Padahal, itu tidak di luar kemampuanku untuk menghindar. 

Naluri saya yang terlatih memungkinkan saya untuk memprediksi dari mana asalnya, jadi 
saya bisa memutar tubuh saya keluar dari jalan dan menghindarinya sepenuhnya. 

Grimnaught menatapku dengan mata terbelalak, seolah dia curiga aku bisa melihat masa 
depan. 

Saya segera menggambar busur di depan saya dengan "Spada" saya: pembukaan itu akan 
mematikan baginya. Tebasan itu juga, bagaimanapun, hanya berhasil menyerempet tubuh 
lawanku. 

Grimnaught menghindari pukulan mematikan dengan menekuk tubuh bagian atasnya ke 
belakang, lalu segera kembali menyerang. Senjata kami bertemu lagi. 

Dia memanfaatkan momentumnya untuk memutar tombaknya dengan paksa. Pedang kami 
berbenturan lagi dan lagi, menggetarkan atmosfer dalam prosesnya. 

Suara gesekan logam dan percikan api tertinggal saat percakapan kami berlanjut. 

Itu tidak akan bertahan lama. 

Grimnaught bisa menahan benturan pedang manusia super itu hanya selama belasan detik. 

Itu adalah bentrokan mematikan yang begitu intens sehingga setiap detik terasa seperti 
berlangsung selamanya --- meski begitu, dia mencapai batasnya dengan cepat. 

"---" 

Grimnaught berhenti menyerang begitu tiba-tiba, orang mungkin menduga dia lumpuh. 

Lengannya sudah mati rasa. 

Karena berat yang kuberikan pada tebasanku dengan sengaja, lengannya mulai gemetar, 
benar-benar mati rasa. 

"T-tidak secepat itu---!" 

Penilaian Grimnaught secepat kilat. Dia melepaskan tombaknya saat dia menyadari bahwa 
dia tidak bisa menahannya lagi dan menyilangkan tangannya yang gemetar, untuk 
bertahan melawan serangan yang akan datang. 

Tiba-tiba terdengar suara berderak: dia menutupi seluruh tubuhnya dengan es, dengan 
fokus terutama pada lengannya. Itu adalah perisai es seukuran dinding. 

Namun... 

"Aku tidak akan memiliki belas kasihan." 



Serangan itu disampaikan oleh fisik kecilku. 

Itu cukup berat untuk membuat prajurit terkuat kekaisaran tidak dapat melawan. 

Saya merasakan sensasi sesuatu yang retak melalui "Spada" saya. 

Suara berikutnya yang mencapai telingaku adalah meludahkan darah. 

Grimnaught terhempas, seperti abu yang tertiup angin. Dia berguling dan memantul di 
tanah beberapa kali, mengangkat pasir dan debu di belakangnya. 

Namun dia tidak menyerah. 

"---!!" 

Grimnaught cukup jauh untuk terlihat seperti ukuran kacang di mataku. Tapi dia berdiri 
lagi, meludahkan darah, berteriak, bersiap untuk bertarung sampai akhir. 

Dan saat berikutnya--- 

Aku mendengar suara gemuruh di kejauhan, mungkin disebabkan oleh benturan 
Grimnaught terhadap sesuatu. Pada saat yang sama, semua es yang mengambang di udara 
memamerkan taringnya padaku. 

Es itu tetap tidak aktif sampai sekarang, mungkin karena Grimnaught berpikir "Hujan Peti 
Mati Hujan Es" akan menghalangi selama pertukaran kita sebelumnya. Atau mungkin --- 
karena dia tahu itu tidak akan berhasil pada saya. 

Es dicegat dan dihancurkan oleh senjata bayangan yang juga melayang di udara, yang 
diciptakan oleh "Parade Bayangan Mayat" saya, mengubah banjir menjadi pecahan es. 

Pertempuran telah berakhir. Pikiran seperti itu terlintas di benakku sejenak. 

Saya segera menyadari, bagaimanapun, bahwa kesimpulan seperti itu tidak mungkin. 

Saya mengatakan bahwa Grimnaught sama seperti para pejuang di zaman itu. 

Jadi saya harus menyimpulkan bahwa tidak mungkin semuanya akan berakhir seperti ini. 

Seolah membenarkan asumsiku, angin dingin menerpa pipiku. 

"---hah." 

Jarak antara Grimnaught dan aku sangat lebar. 

Tidak mungkin suaranya benar-benar mencapaiku, tapi kupikir aku tetap mendengarnya. 
Aku hanya bisa tersenyum. 



"Sebarkan, o Dunia Gletser!" 

Anda tidak akan menyerah begitu saja, bukan. 

Setelah saya menyuarakan komentar seperti itu dan menghela nafas, pemandangan di 
depan saya benar-benar tertutup es. 
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"Ha, haha... itu hanya satu pukulan... agak terlalu dini untuk merasa sombong, Nak." 

Nyeri akibat luka sayatan. Kerusakan akibat guncangan di bagian belakang. Tekanan yang 
sulit diungkapkan dengan kata-kata. 

Grimnaught harus menderita berbagai macam kerusakan, tetapi masih tidak menunjukkan 
tanda-tanda berhenti, seolah-olah tidak ada yang penting baginya. 

Suara pembekuan disertai dengan suara yang dipenuhi kegembiraan. 

"Aku tidak bisa menggunakan tanganku lagi, ya, tapi aku masih memiliki sihirku. Kakiku. 
Tubuhku." 

Aku tahu itu. 

Aku tahu lebih dari siapa pun kata-kata apa yang akan mengikuti. Karena saya telah 
mendengar mereka lebih dari siapa pun. 

"Harga yang harus dibayar kecil dibandingkan dengan kematian...kan?" 

"...kau membawakanku kebahagiaan tanpa akhir, Nak. Haha...hahaha...Aku tidak bisa cukup 
dengan ini. Ha ha...!! Anda adalah lawan terbaik yang bisa saya harapkan !! " 

"Kami hanya dipotong dari kain yang sama. Tidak ada yang perlu dikejutkan." 

"Memang, itu benar juga. Atau lebih tepatnya, saya tidak akan menerima penjelasan lain." 

Kami berdua tidak membuat kompromi terhadap kematian. 

Kami tidak akan menyerah pada hidup dengan mudah. Bahkan jika kita melarikan diri ke 
dalam pelukan kematian, kita hanya akan melakukannya dengan cara yang memuaskan 
kita. Grimnaught pasti memiliki pemikiran seperti itu juga, setidaknya sekali. 

Jadi aku bisa mengerti perasaannya. 

"Itu membuat ini semakin disesalkan." 

Grimnaught kemudian melihat lengannya. 

Mereka benar-benar beku, mungkin untuk menghentikan kehilangan darah. 

Grimnaught memandangi balok-balok es, membungkus anggota tubuhnya yang merah 
cerah, lalu melanjutkan, meminta maaf. 



"...Aku lebih suka mengayunkan tombakku ke pedangmu sampai akhir, tapi seperti yang 
bisa kau lihat, lenganku dalam kondisi ini." 

Mata Grimnaught dengan jelas menunjukkan kekecewaannya di lengannya, menjadi tidak 
berdaya. Tatapannya beralih ke arahku. 

"Namun, aku tidak begitu lemah untuk menyerahkanmu kemenangan seperti ini. Untuk 
seseorang sepertiku, yang menyukai pertarungan langsung, sihir adalah sesuatu yang 
seharusnya aku benci. Saya tidak bisa mati sebelum menunjukkan saingan pertama yang 
layak saya temukan dalam waktu yang lama semua yang saya mampu. Jadi saya mengambil 
kebebasan untuk mempertimbangkan pilihan." 

Apakah akan membuang nilai-nilainya dan, secara harfiah, menuangkan setiap ons 
kekuatannya ke dalam pertempuran ini atau tidak. 

Itu mungkin yang dimaksud Grimnaught. 

Permukaan es yang membentang di depan mataku adalah jawabannya. 

"...pada akhirnya, keinginan untuk menikmati pertempuran ini, bahkan dengan 
mengorbankan keyakinanku, adalah pemenangnya. Jadi, Anda harus menanggung sedikit 
lebih banyak dengan saya. " 

Grimnaught tidak menunggu jawabanku sebelum mengumumkan mantra sihir berikutnya -
-- "Ice Wolf -- Haze" 

Selubung kabut mulai menyelimuti bidang pandangku: tampaknya dibentuk oleh pecahan 
es yang tak terhitung jumlahnya. 

Siluet Grimnaught menghilang, tersembunyi oleh kabut. 

Suara-suara juga mulai bergema di sekitarku. Saya tidak tahu apakah itu benar atau hanya 
ilusi, tetapi telinga saya terus-menerus diserempet oleh tangisan dan lolongan di kejauhan. 

Baik indera penglihatan dan pendengaranku menjadi tidak berguna oleh kabut. 

Namun. 

"...Aku hanya perlu menghapusnya." 

Saya memperkuat cengkeraman pada "Spada" saya, lalu melakukan gerakan menyapu 
lebar. 

Tabir kabut diiris dan mulai menghilang. 



Satu tebasan sudah cukup untuk menetralisir kabut, yang ternyata hanyalah tipuan. 
Grimnaught, yang mendekatiku dengan maksud menggunakan kabut sebagai kamuflase 
untuk menyerang tanpa terdeteksi, tampak bingung. 

Ekspresinya cukup untuk meneriakkan betapa dia tidak bisa mempercayai matanya. 

Namun, bibirnya melengkung ke atas seperti biasa, menandakan kenikmatan luar biasa 
dari situasi tersebut. 

"Satu tebasan pedang tidak seharusnya melakukan apapun pada sihir itu... Nak, bukankah 
kamu terlalu ekstrim!? bukan!?" 

Grimnaught mengayunkan tangannya. 

Lengannya yang hampir putus, terbungkus es, berubah menjadi pedang beku. Mereka 
mengayun ke arahku, disertai embusan angin yang kuat. 

--- Kupikir kau bilang lenganmu tidak berguna. 

Sejujurnya aku ingin mengejeknya dengan keras, tetapi tidak ada waktu atau kelonggaran 
untuk melakukannya. 

Suara benturan logam bergema lagi, diikuti oleh retakan dan gesekan es pada pedang. 
Akhirnya, keduanya ditolak. 

Grimnaught mungkin sedang menunggu saat jarak di antara kami melebar: dia melompat 
mundur, lalu mengangkat tangan kanannya. 

"---Banjir Peti Mati Es---!!" 

"Dunia Gletser" miliknya telah menutupi sekelilingnya dengan es. 

Suara berderak mengiringi pembentukan bilah es, saat dunia es yang mengelilingiku ke 
segala arah berubah menjadi senjata mematikan. 

Pisau es dan Grimnaught sendiri mendekatiku. Saya tidak punya cara untuk melarikan diri. 

Namun bukan berarti itu penting. 

Seperti yang saya pernah diberitahu oleh seorang pria tertentu di keluarga saya ... 

Tidak ada yang tidak bisa dipotong oleh "Spada" saya. Itu saja. 

Itu alasan yang cukup bagiku. 

"Traum bilang 'Spada'ku bisa menembus apa saja, begitulah. Itu dia. Saya percaya padanya, 
jadi tidak masalah apa yang ada di depan saya: selama saya memegang 'Spada' di tangan 
saya, tidak ada yang tidak bisa saya potong -- dan tidak ada lagi yang penting. 



Saya mengayunkan "Spada" saya, bersama dengan kata-kata kali ini. 

"Hancurkan dia -- Spada -- Tebas!" 

Kabut hitam meletus dari "Spada"ku dan menyelimuti bilahnya, meluncurkan bayangan 
bulan sabit pada saat yang sama dengan tebasan. 

"Spada -- Slash" dan "Hail Coffin Deluge" akan berbenturan. 

Gelombang kejut dan angin menderu menghantam gendang telingaku. 

Namun, pertukaran pukulan kami yang sengit belum berakhir. 

"Apakah kamu lupa tentang ini, Nak? --- Serigala Es -- Kabut --- !!!" 

"... hn." 

Meskipun tebasanku menyapunya, kabut es masih samar-samar bertahan. 

Kabut yang telah benar-benar kusingkirkan dari fokusku sekarang telah berubah bentuk 
menjadi seperti serigala. 

Langkah yang cukup mencolok, pikirku sambil mengarahkan perhatianku pada lusinan 
serigala es yang mendekatiku, mencoba menghentikan gerakan mereka. 

"Spada -- Bayangan... tidak, tunggu." 

Kata-kataku terhenti di tengah jalan. Atau lebih tepatnya, saya tidak bisa 
menyelesaikannya. 

"Spada -- Shadow Bind" saya membuat pedang dari bayangan target untuk memblokir 
semua gerakan. Namun... 

"Mereka tidak membuat bayangan...?" 

Semua benda memiliki bayangan, tidak peduli apakah itu makhluk hidup atau bukan. Untuk 
beberapa alasan, bagaimanapun, saya tidak bisa melihat bayangan serigala es. 

Grimnaught tidak membiarkan celah itu pergi: dia dengan paksa menginjak tanah dan 
dengan cepat bergerak di depanku. 

"...Saya mengerti." 

Tak lama kemudian, saya mencapai kesimpulan. Serigala es mungkin tidak memiliki bentuk 
fisik. 



Jika aku bisa menggunakan sihir seperti Feli, aku mungkin bisa membalasnya dengan cara 
yang berbeda. Satu-satunya metode serangan yang saat ini tersedia bagi saya, 
bagaimanapun, adalah "Spada" saya. 

Jadi --- saya benar-benar mengabaikan mereka. 

Aku hanya fokus pada Grimnaught dan dengan tenang mengarahkan ujung "Spada"ku 
padanya. 

"Kamu menyadari bahwa pedangmu tidak bisa memotong serigala, dan memunggungi 
mereka...!? Tekadmu benar-benar mengesankan...!!" 

Suara gembira Grimnaught bergema di sekitarnya. 

"Ini bukan masalah memotong atau tidak memotong, jika mereka bahkan tidak ada sejak 
awal. Tidak ada gunanya membuang-buang waktu." 

"Itu benar, namun...berapa banyak orang yang benar-benar bisa mempraktikkan kata-kata 
seperti itu!? Siapa yang bisa membelakangi pedang mematikan--- " 

Sebelum Grimnaught selesai berbicara, aku memfokuskan kekuatanku di kaki kananku --- 
dan melompat ke samping. 

Segera setelah saya mendarat, saya menggunakan kaki kiri saya sebagai poros dan 
memutar tubuh saya. Sebuah rumah bundar dari kaki kananku menyapu serigala es, 
seperti cakar bengkok yang menyerang mangsanya. 

Serigala-serigala itu menghilang ke dalam kabut segera setelah tendanganku mengenai, 
hanya menyisakan suara seperti puf yang samar. 

Tidak ada sensasi yang ditransmisikan melalui kaki saya, seolah-olah mereka tidak pernah 
ada di tempat pertama. Hanya perasaan aneh yang tersisa. 

"... rasanya seperti menyentuh kabut, ya?" 

Grimnaught, yang mencoba melakukan serangan mendadak saat kami masih berbicara, 
menyeringai tanpa rasa bersalah. 

Namun saya tidak memikirkannya. Saya tidak punya keluhan untuk dibuat: mengelabui 
lawan agar menang adalah dasar pertempuran. 

"Kamu tidak akan mendapat permintaan maaf dariku." 

"Saya tidak ingin mendengar apapun. Apa pun adil ketika hidup Anda dipertaruhkan. " 

Kabut es secara bertahap mendapatkan kembali bentuk aslinya. 



"Itu juga benar." 

Grimnaught tertawa dengan sedikit penghinaan diri. 

Ini mungkin pertama kalinya bagi pria yang dipuji sebagai yang terkuat: pertama kalinya, 
dalam situasi yang sangat menguntungkan baginya --- berkat "Glacier World" dan "Ice Wolf 
-- Haze" --- lawannya cukup bodoh untuk mengatakan itu. dia bisa mencoba semua 
serangan mendadak yang dia inginkan. 

"Aku akan mengingat kata-kata itu, Nak!!" 

Senyum Grimnaught tetap lebar dan cerah seperti biasanya. 

Keragu-raguan apa pun yang dia rasakan mungkin hilang: serangan ofensifnya segera 
dilanjutkan. 

Hembusan angin yang menyejukkan. 

Es baru terbentuk di langit-langit. 

Rentetan serigala es yang tak berujung. 

Aku menghindari mereka semua dengan mudah, melihat mereka menghilang dan 
menghilang. Mengambil keuntungan dari celah tunggal di pertahananku, Grimnaught 
sendiri menyerang. 

"Shizu...ki...!!" 

Seseorang memanggil namaku. 

Itu Elena, yang tidak mengalihkan pandangannya dari pertempuran kami. 

Hanya itu yang saya dengar: suara lain diliputi oleh gemuruh es yang jatuh. 

Dia mungkin khawatir: suaranya terdengar gelisah. 

Tetapi... 

"Tidak dibutuhkan." 

Jadi aku bergumam. 

"Siapa Takut." 

Karena... 

"Jika dia berpikir trik seperti ini berarti apa-apa terhadapku, dia baru saja membuat 
kesalahan besar." 



Pedangku ada di tanganku. 

"Spada" saya ada bersama saya. 

Jadi saya tidak terganggu sedikit pun. 

Bahkan jika saya dikelilingi oleh puluhan atau ratusan pendekar pedang pada saat yang 
sama, saya akan mengatakan hal yang sama. 

Karena saya hanya harus memotong semuanya. 

Saya hanya perlu menebas musuh yang berdiri di depan saya. Itu saja. 

. 

-- Tertawa, tertawa, tertawa. Dunia ini jauh lebih mudah untuk ditinggali jika Anda tidak 
berpikiran jernih. Seseorang yang tertawa bahkan dalam situasi putus asa itu menakutkan, 
bukan? Itu yang aku maksud. 

. 

"Kamu  jangan membuatku takut sedikit pun , sejak awal." 

Saya tahu bahwa senyum saya tidak alami sama sekali. 

"'Pahlawan' terkuat dari kekaisaran, kan? Ya, saya bisa melihat itu. Kamu kuat pasti. Saya 
dapat dengan jujur mengatakan bahwa sekarang kami telah berjuang. Anda tidak menakut-
nakuti saya sekalipun. Kamu mungkin kuat, tetapi kamu tidak menakutkan sedikit pun. " 
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"Apakah begitu...!" 

Grimnaught mengayunkan tangannya sekali lagi. 

Kata-kata yang diucapkannya dipenuhi dengan semua emosinya. Dia tersenyum tanpa rasa 
takut saat dia menyatakan ketidaksenangannya pada sikapku. 

Namun, dia tidak benar-benar mengungkapkannya: mungkin karena dia tidak memiliki 
kemewahan, atau mungkin karena dia merasa tidak memiliki hak. 

Senjata kami bentrok satu sama lain, logam bergesekan dengan logam. 

Detik berikutnya... 

Otot-otot di lengan Grimnaught terlihat membengkak. 

Tekanan dan berat keduanya meningkat. 

"Aku tidak menakutkan, katamu. Hm... dan? Bagaimana dengan itu?" 

Grimnaught tersenyum tanpa rasa takut. 

Dia terus memfokuskan lebih banyak kekuatan di lengannya yang gemetar, saat dia 
memuntahkan kata-kata padaku. 

"Aku tidak menakutkan. Begitu, jadi itu cara berpikirmu...di medan perang, mereka yang 
merasa takut adalah yang pertama mati. Untuk dapat menanamkan rasa takut dan teror 
pada musuh Anda sangat penting. Tidak ada yang salah dengan pemikiran seperti itu...tapi!! 
Pemikiran seperti itu adalah demi kemenangan! Demi tetap hidup!!" 

Grimnaught melolong. 

Prajurit terkuat kekaisaran berteriak dari jiwanya. 

"Aku tidak tahu dari medan perang macam apa kamu berasal!! Saya melihat bahwa mentor 
Anda mungkin adalah seorang instruktur yang berbakat, karena dia mengajari Anda cara 
menanamkan rasa takut di hati musuh Anda! Namun ... Anda memiliki sesuatu yang salah di 
sini. Saya tidak ingin menang, saya juga tidak ingin kalah. Aku hanya, murni ingin 
bertarung." 

Senyum palsu yang patah. 

Gaya bertarung seorang berserker gila pertempuran. 



Kata-kata yang memancarkan kepercayaan diri yang berlebihan. 

Tatapan tumpul dan tidak jelas yang menambah suasana meresahkan. 

Saya tidak memiliki salah satu dari sifat-sifat ini saat lahir: Saya mempelajari semuanya. 

Mentor saya mengajari saya segalanya. 

... bagaimana perseptif. 

Itu adalah pendapat jujurku tentang kata-kata Grimnaught. 

"Saya hanya ingin berjuang selama hidup saya menopang saya. Bisakah kamu mengerti 
saya? Fay Hanse Diestburg?" 

Jika saya bisa bertarung sampai rasa haus saya terpuaskan, tidak masalah apakah saya mati 
atau hidup di akhir pertempuran. Saya tidak akan menyesal. 

Senyum lebar dan polos Grimnaught mengungkapkan perasaan seperti itu dengan jelas. 

Dia benar-benar seperti mereka, pikirku. 

Seperti orang-orang yang mencari, yang mendambakan kematian yang memuaskan. Jalan 
yang mereka lalui untuk mencapai kesimpulan seperti itu berbeda, tetapi pada intinya 
maknanya sama. 

"Pernah mendengar kata-kata 'selagi ada kehidupan, ada harapan'?" 

Aku tertawa. 

Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dikatakan orang sepertiku: seseorang yang bertarung 
tanpa memperhatikan luka-lukanya, yang sangat ingin mati sejak kehidupan masa lalunya. 
Oleh karena itu saya menertawakan kata-kata saya sendiri. 

"Tidak, tidak pernah! Sejujurnya, aku tidak mengerti gunanya hidup sambil menekan 
keinginanmu, mengerti?" 

--- kamu pembohong, kamu tahu kata-kata itu... 

Secara mental aku menghela nafas pada kebohongan wajah telanjang Grimnaught. 

Tak lama kemudian, senjata kami terlempar keluar dari kebuntuan mereka. Kami 
mengayunkannya lagi --- dan bentrok. 

Percikan terbang di sekitar kami, lagi dan lagi. 

"Betulkah." 



Saya mengayunkan "Spada" saya dengan liar, keras. 

Serangan tanpa henti yang bergerak lebih cepat dari suara. Gelombang kejut yang 
dihasilkannya mulai memecahkan es di kaki kami. 

"Ada satu hal yang aku tidak mengerti... dan aku ingin menanyakannya padamu, Nak." 

Grimnaught berhenti sejenak, lalu melanjutkan. 

Pisau kami bergerak dengan kecepatan di luar jarak pandang. Bahkan dalam keadaan 
seperti itu, dia punya pertanyaan untuk ditanyakan. 

Saya menduga itu mungkin tipuan untuk mengalihkan perhatian saya, tetapi ternyata tidak 
demikian. 

"Apa yang mendorongmu untuk mengayunkan pedangmu? Itu bukan alasan sepertiku... 
kan?" 

Pertanyaan itu mungkin lahir dari hasratnya yang murni untuk berperang. 

Asumsinya juga sepenuhnya benar. 

Jika saya harus mengungkapkan perasaan jujur saya, saya akan mengatakan bahwa, 
meskipun saya tidak suka berkelahi, saya juga tidak membencinya. Itu mungkin saja. 

"...apakah seseorang membutuhkan alasan untuk mengayunkan pedang?" 

"Aku hanya ingin tahu... apa yang bisa membuat seseorang mengayunkan pedang yang 
begitu terbebani. Itu saja, Nak." 

"Apa gunanya mengetahui itu?" 

"Tidak ada, kurasa? Tapi saya akan merasa lebih puas." 

Grimnaught terkekeh dan tersenyum lebar. 

Itu benar-benar pertanyaan yang tidak berarti, hanya ditanyakan karena penasaran. 

Jadi saya pikir tidak ada gunanya menjawab. Namun... 

"...ada terlalu banyak hal yang tidak ingin aku hilangkan. Tapi semua yang saya harus 
melindungi mereka adalah pedang saya. Jadi aku mengayunkannya... puas sekarang?" 

Aku tidak tahu kenapa aku menjawab pertanyaan Grimnaught. Aku berkata pada diriku 
sendiri bahwa itu adalah bagian dari membalas rasa hormatnya. 

Aku mengayunkan pedangku untuk melindungi. 



Untuk melindungi mereka yang penting, tak tergantikan bagi saya, kehidupan "normal" 
saya, apa pun yang tersisa dari harga diri saya, egoisme saya, kemanusiaan saya. 

"Alasan yang sesuai dengan usiamu...tidak seperti keahlianmu dalam menggunakan 
pedang." 

Senyum Grimnaught jujur, tanpa jejak ejekan atau ejekan. 

Seolah-olah dia menemukan alasan saya sehat. 

Kamu bisa tersenyum seperti itu karena kamu tidak tahu kesepian yang sebenarnya, 
kataku dalam hati. 

"...Aku akan senang hidup sepertimu, kalau saja aku bisa." 

Jadi saya menjawab, dengan nada yang mengalir dengan sarkasme. 

Sekali lagi, pedang kami saling tolak. 

Aku memanfaatkan jarak yang tercipta di antara kami dan mengangkat tangan kiriku --- 
hanya untuk segera mengayunkannya ke bawah. 

Itu terjadi dalam sekejap. 

Bagian dari senjata "Spada -- Shadow Corpse Parade" yang melayang di udara melesat ke 
arah Grimnaught. 

Alasan mengapa saya mengambil pedang adalah karena orang lain melindungi saya dengan 
nyawa mereka. 

Salah satu rekan saya di dunia masa lalu --- Rezenoir, pria yang kehilangan semua emosi --- 
pernah berkata bahwa lebih baik pergi ke ujung yang dalam, menjadi gila. Bahwa itu 
membuat segalanya lebih mudah. 

Itu benar. Jika aku bisa menjadi maniak pertempuran seperti Grimnaught, hidup akan jauh 
lebih mudah. 

"Hidup saja sepertiku, kalau begitu! Siapa yang bisa menghentikanmu!?" 

Grimnaught sibuk berurusan dengan banjir pedang "Shadow Corpse Parade", tapi masih 
berhasil meneriakkan keberatannya padaku. 

...Tapi aku tidak mengambil pedang untuk alasan seperti itu. Saya tidak akan pernah 
berjalan di jalan itu. 

Untuk melindungi. Itulah konsep sederhana yang memotivasi dan menghidupkan lengan 
pedangku. 



"...Aku bilang aku tidak akan dipermalukan, kan? Tapi jangan salah, aku tidak 
mengatakannya padamu." 

Tapi untuk mentor saya dan seluruh keluarga masa lalu saya. 

"Mereka menyebut saya bodoh, bodoh, dan lebih buruk lagi. Tapi saya tidak pernah bisa 
mengubah bagian dari diri saya ini." 

Kenangan sepia muncul di benakku. 

Mereka menyebut saya bodoh bodoh, karena saya tidak memiliki cukup kekuatan untuk 
mendukung kata-kata saya. Tetapi pada akhirnya, bahkan jika mereka menghela nafas pada 
ketidakberdayaan saya, mentor saya dan yang lainnya tersenyum kecut, mengatakan 
bahwa saya berbicara seperti itu. 

Saya tidak berniat untuk mengubah cara berpikir saya, tetapi jika mereka mengetahui 
bahwa saya mudah terombang-ambing, apa yang akan mereka pikirkan? 

...itulah sebabnya saya tidak bisa bertindak memalukan. 

"Aku sudah diberitahu hal-hal seperti itu sejak lama. Saya tidak akan berubah saat ini." 

Dengan bodohnya menyeret masa laluku bersamaku. 

Bodohnya menumbuk janji ke dalam jiwaku. 

Mengagumi, merindukan --- kematian tanpa kompromi. 

"Lagipula, aku hanya seorang idiot. Tidak peduli apa yang saya lakukan. Tapi -- itu baik-
baik saja bagi saya, jujur. Bukannya kau akan pernah mengerti, Grimnaught Izak." 

Jawaban yang saya dapatkan setelah hidup dengan menuduh dan menyalahkan diri sendiri 
hari demi hari. 

"Ada orang di suatu tempat --- di langit atau di mana pun --- yang ingin saya banggakan. 
Saya ingin mereka berpikir bahwa hidup saya layak diselamatkan. Aku tidak ingin menjadi 
seseorang yang mereka sesali karena kehilangan nyawanya." 

Karena saya percaya itu adalah tugas seseorang yang hidupnya diselamatkan oleh orang 
lain. 

Mereka meninggalkan cara mereka untuk bertarung, cara mereka untuk hidup bersamaku. 

Dengan demikian... 

"Jadi jika aku mengayunkan pedangku, aku tidak akan kalah." 

Jika saya kalah, semua yang dipercayakan kepada saya akan menjadi kebohongan. 



"...kita sudah cukup bicara...bertengkar denganmu membuatku merasa agak bernostalgia." 

Aku benar-benar merasa seperti sedang bertarung melawan pendekar pedang dari dunia 
itu. 

"Ini agak menyedihkan, tapi aku juga tidak bisa bertahan lebih lama lagi." 

Aku bisa mendengar retakan menyakitkan dari seluruh tubuhku. Kepalaku juga berdenyut. 
Air mata berdarah mulai menetes dari mataku. 

"Spada -- Shadow Corpse Parade" jauh melampaui kemampuanku saat ini. Saya memaksa 
tubuh saya untuk menggunakannya karena saya ingin memasang front yang kuat, untuk 
mengembalikan penghormatan Grimnaught. 

Aku sadar betapa bodohnya itu. 

"Waktunya untuk mengakhiri ini, kalau begitu." 

"Jangan katakan itu sekarang, Fay Hanse Diestburg!!! Klimaks pertempuran kita baru saja 
dimulai!!" 

"Aku belum meminta pendapatmu, pak tua. Aku bilang sudah waktunya untuk mengakhiri 
pertarungan ini. Tidak peduli apa yang Anda atau siapa pun lakukan --- ini berakhir 
sekarang." 

Saya mengarahkan "Spada" di tangan kanan saya ke langit. Seolah-olah saya mengirim 
telegraf serangan saya berikutnya. 

Namun, saya tidak punya niat untuk ketinggalan. 

"Bangkit!! O Naga Es Brionac!!" 

Mengikuti teriakan Grimnaught, patung es terbentuk di belakangnya --- mengambil bentuk 
naga. 

Pernyataan saya bahwa pertempuran akan berakhir mungkin mendorongnya untuk 
menggunakan kartu truf terakhirnya. 

Naga es itu mungkin berukuran lebih dari 100 meter --- cukup besar untuk memenuhi 
pandanganku sepenuhnya. 

Mata naga itu berkedip, lalu tertuju padaku. Tampaknya memiliki kehendak independen. 

Namun... 

"Itu tidak akan membantumu." 

Saya tertawa. 



Sama sekali tidak ada yang tidak bisa dipotong oleh "Spada" saya. 

Grimnaught pasti berencana untuk mengalahkanku dengan serangan berikutnya, tapi aku 
hanya tersenyum. 

"Bunuh---" 

"Bunuh---" 

Anehnya, kami mengucapkan perintah yang sama. 

"---Spada." 

"---Gletser!!" 

Suara kami bergema secara bersamaan. 



Vol. 4 - Ch 23 
Bab 23 -- Semuanya Rusak 

Suara keras dan menggelegar terdengar seperti guntur. 

Saat itu juga --- rasanya seperti udara itu sendiri yang berjatuhan dan bergetar. 

Angin kencang bertiup melewati pepohonan. 

Es yang menutupi tanah terkelupas dan terhempas saat semburan hitam pekat 
berbenturan dengan naga es. 

Seorang "Pahlawan" yang menyaksikan tontonan seperti itu menggambarkannya sebagai 
berikut: --- Saya merasa seperti sedang melihat rekreasi sebuah adegan dari sebuah mitos. 

Dia tidak bisa lebih salah, namun. 

Karena adegan yang begitu berkesan dalam ingatannya --- hanyalah bentrokan dua pria 
dan harga diri mereka. 

Bentrokan pedang dan tombak, di mana pendekar pedang berjuang untuk memvalidasi 
keyakinannya, sementara spearman berjuang untuk menegakkan kehendaknya sampai 
akhir. Keinginan murni dan polos untuk bertarung melawan lawan yang kuat, yang telah 
lama ditolaknya, akhirnya dikabulkan. 

Itulah satu-satunya alasan. 

Dan karena itu... 

Duel mereka tidak akan berakhir --- tidak semudah itu. 

~ 

"--------- !!" 

Sebuah raungan. 

Raungan serak dan mengoyak tenggorokan. 

Mata Grimnaught terbuka lebar, tidak seperti sebelumnya, saat dia meneriakkan jiwanya. 

Meskipun angin badai menerpa tubuhnya, dia tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. 

...dan... 

Hal yang sama bisa dikatakan untuk saya. 



Satu-satunya "perbedaan" yang jelas dalam bentrokan kebanggaan kami adalah pada bobot 
apa yang kami bawa. 

--- Aku merasakan tangan di bahuku. 

Saya tidak tahu siapa atau apa itu. 

Saya tidak memiliki kemewahan untuk berbalik dan melihat. 

Apa pun atau siapa pun itu, sepertinya tahu apa yang saya rasakan, saat saya berjuang 
hingga batas kemampuan saya. Itu berbisik di telingaku, dengan nada prihatin. 

Namun, suaranya terdengar seperti kekacauan yang aneh dan campur aduk dari banyak 
suara yang berbeda. 

Rasanya seperti beberapa orang berbicara kepada saya pada saat yang sama, menggunakan 
kata-kata yang sama. 

Kamu akan memiliki waktu yang buruk jika kamu terlalu banyak berpikir --- karena kamu 
tidak kuat, Shizuki.』 

--- satu-satunya yang bisa lolos dengan hal seperti itu adalah Vincenz. 

Apa yang dikatakan suara itu adalah satu-satunya hal yang kami rasakan sama. 

Dia lebih spesial dari siapapun. Aku juga sering mendengarnya. 

Dan setiap kali saya tertawa dan mengangguk, mengatakan saya setuju...sebuah adegan 
nostalgia. 

Musuh sebelum Anda belum dikalahkan. Jika Anda tidak ingin mati, Anda harus 
memberikan segalanya. Anda tahu apa yang harus Anda lakukan. 

--- Lupakan kemewahan memikirkan hal lain selain pertempuran. 

Begitu kata suara itu. 

Mungkin karena saya telah sendirian untuk waktu yang lama ... 

Saya secara tidak sadar mulai memikirkan konsekuensi dari semua yang saya lakukan, apa 
yang akan terjadi selanjutnya. Tapi suara itu telah menembusku. 

Gunakan semua kekuatanmu. Jika tidak, Anda mungkin tidak dapat mengalahkannya, 
seperti sekarang ini. 

Suara itu menyiratkan betapa jelas bahwa baik Grimnaught dan aku hanya ditopang oleh 
tekad kami. 



Kamu ingin gadis itu melihat jawaban yang kamu temukan setelah terus hidup, kan?』 

... apa yang saya temukan adalah masa depan yang jauh, jauh lebih bahagia daripada waktu 
yang saya habiskan dalam kesendirian. 

Pertarungan ini benar-benar memakan korban di tubuhmu, kamu mungkin tidak bisa 
bergerak nanti...hm, ya, ini terlihat sangat buruk...tapi di dunia ini ada orang yang percaya 
padamu, kan?』 

Anda tahu jawabannya, bukan? Kata suara itu, ramah. 

Jadi --- Anda harus mengatakannya. Dan peras setiap tetes darah terakhir yang Anda miliki. 

Suara itu tidak mengatakan apa "itu". 

Karena saya sangat paham maksudnya. 

--- Saya merasakan aliran panas yang membakar di tubuh saya, seperti demam tinggi. 

Tubuh saya terbakar seolah-olah saya berada di bawah air terjun air mendidih. Saya masih 
dikelilingi oleh es di mana-mana, tetapi tetap terasa panas terbakar. 

Suara itu berlanjut, seolah memberiku satu dorongan terakhir. 

Hanya berharap. Anda hanya perlu mengucapkan kata-kata. 

Kata-kata orang-orang yang baru saja mengayunkan pedang mereka, tanpa memikirkan hal 
lain, untuk memenuhi keinginan mereka. 

Medan perang di mana nyawa manusia jatuh seperti lalat. Di sana mereka mengubah emosi 
mereka menjadi beban, untuk bertahan, berjuang, dan bertahan hidup. Itu saja. 

Itu sudah cukup --- untuk bisa memotong. 

" -- ha ha ha ha." 

Aku tertawa terbahak-bahak. 

Bukan karena saya berusaha mati-matian mengikuti ajaran mentor saya, tetapi karena 
suara yang berbisik di telinga saya terasa begitu nostalgia. 

Aku tidak melihat sumber suara itu. 

Bukan karena air mata berdarah menutupi mataku. Saya tidak perlu menggunakan 
penglihatan saya untuk mengetahui jawabannya. 

Itu mungkin ilusi yang diciptakan oleh kelemahanku. 



Atau mungkin tipuan para dewa. 

... tidak ada yang penting sekarang. 

Yang penting adalah bahwa suara itu membantu saya membuat tekad saya. 

" -- tidak buruk." 

Perasaan untuk mempercayakan seluruh diriku pada pedang. 

Sejujurnya saya merasa itu tidak buruk sama sekali. 

Aku bahkan berpikir, untuk sesaat, tidak buruk menggunakan semua kekuatanku dan mati 
seperti itu. 

Itulah seberapa kuat demam yang saya alami. 

Namun, saya tidak ingin terluka lebih jauh. Bukan karena saya tidak tahan dengan rasa 
sakit, tetapi karena alasan yang jauh lebih manusiawi. 

"Tapi aku belum bisa mati *." 

Saya telah membunuh banyak orang, menderita segala macam luka dalam prosesnya, jadi 
saya tahu betul seberapa jauh saya bisa mendorong diri saya sebelum mati. 

Dengan demikian saya mengubah emosi saya menjadi kata-kata. Kata-kata yang akan 
membuatku terkekeh beberapa bulan yang lalu. 

Aku belum bisa mati. Aku tidak bisa mati di tempat seperti itu, di saat seperti itu. 

"Dan...jadi...aku akan menebasmu." 

Pada saat yang sama... 

Sesuatu meledak menjadi ada. Warnanya hitam, warna bayangan. Itu naik ke atas, tanpa 
batas yang jelas. 

Itu bahkan menelan bayangan di sekitarku --- bercampur dengan mereka. 

Kemudian berubah --- berubah warna. 

Garis-garis gelap muncul di antara rambut pirangku. 

Kabut hitam yang mengelilingiku membentang seperti rambut. Pada saat yang sama, 
"Spada" saya meningkat dalam momentum. 

Namun --- itu belum cukup. 



Kamu meniru *aku* sekarang, kan? Anda harus melakukan lebih dari itu! 

Pria yang saya kagumi itu luar biasa, tak tertandingi, tak terkalahkan. 

...Aku sudah tahu itu, jadi diamlah. Jadi aku membentak kembali ke suara itu, menutupnya 
dari pikiranku. 

Suara itu menyuruhku untuk tidak memikirkan apa yang akan terjadi nanti. 

Atau Anda tidak akan bisa menang, katanya. 

Jadi saya memilih untuk mempercayainya. 

Saya menuangkan semua yang saya miliki. 

Aku berkonsentrasi. 

Lagi pula, penglihatan saya tidak berfungsi. 

Saya mungkin juga memberikan semua "kekuatan pemrosesan" saya ke dalam "Spada" 
saya. 

Tuangkan, kumpulkan, biarkan mengalir. 

Saya memfokuskan semua saraf saya pada kemampuan garis keturunan saya, "Spada" saya. 
Sampai batasnya---dan seterusnya. 

Saya merasakannya menguat, lebih dan lebih, tanpa henti. 

"Apakah kamu ... apakah kamu mencoba untuk menanamkan rasa takut dalam diriku? 
Dalam prajurit alami sepertiku!? Hahaha... HAHAHAHA!!! Fantastis!! Cukup fantastis!!" 

Menghadapi niat membunuhku, lebih tajam tidak seperti sebelumnya, Grimnaught gemetar 
dalam ekstasi, suaranya penuh dengan euforia. 

Kata-katanya, bagaimanapun, tidak terdaftar oleh otak saya lagi. 

Saya tidak menyisihkan cukup tenaga untuk memproses maknanya. 

Massa berwarna bayangan bertambah besar, semakin banyak. 

Itu terus membengkak, tanpa henti. 

"Kau akan menyerangku dengan seluruh kekuatanmu, tanpa memperhatikan hal lain!? 
Pendekar pedang levelmu!?! Aah... aah!! Hari yang luar biasa ini!!!" 

Tubuhku hancur berantakan, tapi itu tidak masalah saat ini. Saya tidak peduli tentang 
kerusakan yang saya derita. 



Tindakanku hanya bisa didefinisikan sebagai putus asa tanpa harapan, tapi Grimnaught 
menatapku dengan api di matanya, napas terengah-engah, gemetar dalam kegembiraan 
dari lubuk hatinya. 

"Spada -- Slash" saya dan nafas naga es -- "Glacies" -- bentrok. 

Itu hanya satu detik, tapi rasanya seperti selamanya. Serangan kami bertemu, 
menyeberang, akhirnya mengumumkan akhir telah tiba. 

"Anda telah -- terima kasih saya !!!" 

Grimnaught menatap ke langit, dihiasi dengan bilah bayangan, seolah berdoa. Emosi yang 
memenuhi matanya bukanlah ketakutan atau keputusasaan, tetapi kegembiraan. Ekspresi 
murni dan polos, seolah-olah dia dipenuhi dengan kebanggaan. 

Tubuh yang layu hari demi hari. Keinginan untuk melawan lawan yang layak, tidak puas 
sepanjang hidupnya, akhirnya terpenuhi. Dia akhirnya menemukan seseorang yang mampu 
memberinya kematian yang layak: dia mungkin merasa benar-benar bersyukur. 

Jadi dia berterima kasih padaku, bahkan saat aku membunuhnya. 

Dia merindukan pertempuran, untuk medan perang di mana dia bisa menguji 
keterampilannya. 

Tidak ada harga yang terlalu mahal untuk melihat keinginan seperti itu terpenuhi --- 
bahkan hidupnya. 

Keyakinan seperti itu adalah inti dari jiwanya, kepribadiannya, cara berpikirnya --- 
bagaimanapun juga, aku tidak bisa memahaminya. 

Biasanya, saya hanya akan mengatakan itu dan berbalik. 

"Di sini -- di sini dan sekarang, saya mengirimkan pujian saya!! Aku memuji satu-satunya 
pendekar pedang di dunia yang menghadapi Grimnaught Izak secara langsung --- satu-
satunya pendekar pedang yang pernah mengalahkanku!!" 

Aku bahkan tidak punya cukup tenaga untuk mendengarkan kata-katanya. 

Meski begitu, bibirku melengkung membentuk senyuman. 

Kegembiraan Grimnaught ditransmisikan kepada saya melalui "Spada" saya, di mana 
semua saraf saya masih terfokus. 

Seperti yang dikatakan "suara" itu, saya mengucapkan sumpah kepada musuh di depan 
saya. Kata-kata ajaib yang telah saya ucapkan berkali-kali sebelumnya. 

Sumpah itu terukir begitu dalam di jiwaku. 



"---tidak ada yang tidak bisa dipotong oleh Spada-ku." 

Kesadaranku memudar. 

Aku mengucapkan kata-kata itu tanpa ragu-ragu, seringai biasa di bibirku. 

Seolah menertawakan Grimnaught karena membuatku mengatakan sesuatu yang begitu 
jelas. 

"Spada" yang menjulang tinggi di langit membesar dalam ukuran dan diukir di tanah, 
menelan Grimnaught dan naga es. 

"Ha ha!! Ha ha ha!! HAHAHAHAHAHA!!!" 

Tawanya yang menderu bergema jauh dan luas. 

Seolah-olah dia memiliki waktu dalam hidupnya. 

Itu mengguncang gendang telingaku selama lima, sepuluh detik, lalu--- "Ha..ha... ini 
kerugianku." 

Itu berakhir dengan rengekan. 

Suara Grimnaught penuh dengan kegembiraan, sampai napas terakhirnya. 
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"--- kesetiaan apa." 

Cohen Socaccio memandang Feli, bergegas ke sisi Fay segera setelah pertempuran 
berakhir. 

"Apakah Anda jatuh cinta, Pak 'Pahlawan'? Sayang sekali, saya tidak akan pernah 
membiarkan Anda mengambil kepala pelayan! Bukan karena dia milikku atau apa." 

Sebuah suara retak. 

Ratifah dan yang lainnya menyaksikan relatif jauh dari medan perang, tetapi tanah di 
bawah kaki mereka sebagian masih beku. Luasnya bentrokan kebanggaan dua duelist itu 
terlihat jelas. 

"Pahlawan" bernama "Pemindaian Hati" menatap Ratifah dengan kecurigaan di matanya. 

"... siapa atau apa kamu, sih?" 

"Pertanyaan yang aneh. Tidak bisakah kamu membacaku juga? Anda tidak perlu bertanya 
kepada saya, cukup gunakan kemampuan Anda yang berharga itu. " 

".............." 

Untuk beberapa alasan, Cohen tidak menjawab. 

"Oh? Mungkinkah Anda ingin mendengar saya mengatakannya dengan kata-kata saya 
sendiri? Biarkan aku menurut, kalau begitu. Persiapkan dirimu, tuan, karena akulah yang 
dikenal sebagai senjata pamungkas Diestburg--- " 

" -- tidak." 

Nada bicara Cohen mengandung sedikit iritasi. 

"Mengapa kamu dengan keras kepala menolak untuk membantu Fay Hanse Diestburg? 
Meskipun seberapa kuat kamu? " 

...aah, jadi itu yang dia maksud. Ekspresi Ratifah sedikit menegang. 

"Apa gunanya membantu...? Bahkan tanpa kita, Shizuki bisa berjalan sendiri, selangkah 
demi selangkah. Apakah Anda menyuruh saya membantunya agar dia bisa mulai 
bergantung pada kita lagi? Anda menyuruh saya untuk memaksakan kehadiran saya 
padanya lagi? " 



Ratifah memprotes, seolah Cohen mengatakan sesuatu yang jelas tidak masuk akal. Yang 
terakhir meringis. 

Kemudian- 

"---jangan main-main denganku." 

Ratifah nyaris tidak bisa mempertahankan nada tenang, tapi akhirnya pecah, berubah lebih 
keras dari sebelumnya. 

"Dia menderita sampai dia mati karena itu...tapi di dunia itu tidak mungkin untuk memiliki 
kebahagiaan yang normal, kehidupan yang normal, cara... kematian yang normal." 

Anda selamat satu hari lagi. Selamat. 

Di dunia itu, mendengar kata-kata seperti itu adalah lambang kebahagiaan. 

Itu tidak normal untuk membuat kompromi seperti itu, tapi tidak ada cara lain... seperti 
itulah usianya. 

Tapi sekarang semuanya berbeda. 

Itu sebabnya--- 

"Semakin penting seseorang bagi saya, semakin jauh saya harus menjauh dari mereka. Jadi 
saya memutuskan untuk hanya mengawasinya, selama mungkin." 

Dan... 

"Meminjam kata-kata Yang Mulia Pangeran Stenn -- ini mungkin 'cinta'." 

Ratifah tersenyum kecil, mungkin karena dia tidak terbiasa mengucapkan kata-kata seperti 
itu. 

"...Aku hanya tidak mengerti." 

"Tentu saja tidak. Bahkan jika Anda dapat membaca hati seseorang, memahami perasaan 
mereka adalah masalah lain. Untuk seseorang yang hanya ingin tahu, sepertinya itu 
sempurna." 

Ratifah menyebut identitas diri Cohen Socaccio sebagai "arkeolog". 

"Memang." 

Cohen tersenyum. 

Lalu---itu terjadi. Dalam sepersekian detik. 



Suara sesuatu yang diremas. 

"---apakah kamu benar-benar berpikir aku akan melepaskanmu dengan itu?" 

Ekspresi Ratifah mengatakan itu semua: pikirkan lagi, tolol. 

"Aku tidak punya niat untuk mempercayai orang lain selain mereka yang dekat denganku, 
kau tahu? Selain itu, Anda berada di pihak kekaisaran dan semuanya. Aku tidak punya 
pilihan selain mengikatmu, kan?" 

Shizuki terluka seperti itu, jadi kita tidak boleh mendapat kejutan yang tidak 
menyenangkan, bukan. 

Saat dia berbicara, Ratifah melanjutkan untuk mengikat tangan dan kaki Cohen dengan tali 
yang dia tarik entah dari mana. 

"Satu hal lagi, kamu bisa membaca hati orang sebanyak yang kamu suka...tapi jika kamu 
mencoba memata-matai ingatanku atau Shizuki, aku akan mengukir bola matamu." 

Senyum Ratifah cerah hingga meresahkan. 

"Karena itu membuatku muak untuk berpikir bahwa seseorang sepertimu berbagi 
kenangan yang hanya aku dan Shizuki miliki." 

"Gh!?" 

Ratifah memberikan satu tarikan tajam terakhir dan Cohen meringis kesakitan. 

Mungkin karena dia telah melihat kemenangan sepihak Ratifah melawan "Backlash", salah 
satu "Pahlawan" kekaisaran lain yang ditugaskan untuk misi tersebut, dan dia tahu dia 
tidak punya cara untuk melarikan diri. 

Atau mungkin karena dia merasa bersalah. 

Cohen tidak melakukan upaya serius untuk melawan "penangkapannya". 

"Jangan mengintip ke dalam diriku atau Shizuki lagi. Apakah saya jelas? " 

Cohen, tangan dan kakinya terikat kuat, mau tidak mau jatuh ke tanah. 

Namun, Ratifah tidak meliriknya lagi, dan malah berbalik ke arah bocah berdarah itu. 

Mereka bertemu, menemukan bahwa mereka memiliki banyak kesamaan, tertawa 
bersama, bertengkar, dan bertengkar. 

Mereka memimpikan kebahagiaan yang akan mereka temukan suatu hari nanti --- 
kemudian, tiba-tiba dan dangkal, mati. 



Nyawa begitu banyak orang penting lenyap di depan mata mereka di lubang sialan dunia 
itu. 

Pria yang meneteskan begitu banyak air mata, yang tidak bisa tertawa dari lubuk hatinya 
lagi --- atau begitulah seharusnya. 

"Aku mengalihkan pandanganku darimu sebentar, dan sekarang kamu bisa tersenyum 
seperti itu ..." 

Siluet anak laki-laki yang tersenyum muncul di mata Ratifah. 

Tubuhnya sudah jauh melampaui batasnya, tetapi dia berdiri tegak, seolah-olah itu tidak 
berarti apa-apa, dan tertawa keras. 

--- senyum itu tidak seperti dia ... dalam cara yang baik. 

Itu bukan yang palsu, tapi yang murni, alami, lahir dari hati. 

"Itu lebih cocok untukmu, Shizuki. Tersenyum dan tertawa seperti itu." 

Jika dia mendengar kata-katanya, dia pasti akan menolak untuk menerimanya. 

Tapi bagi Ratifah, itu hanya "seperti dia" untuk dilakukan. 

Jadi- 

"Jadi sudah waktunya kamu memaafkan dirimu sendiri, Shizuki." 

Dia terus berbicara dengan anak laki-laki yang terobsesi dengan masa lalunya. 

"Kamu sangat menderita... sembunyikan kelemahanmu --- semuanya, tampil di depan, 
selalu..." 

... Anda terus menuduh diri sendiri, meraih masa lalu yang tidak akan pernah kembali ... 

"Sudah cukup..." 

Tidak ada yang ingin Anda melakukan itu sejak awal. Tidak ada yang akan menyalahkan 
Anda untuk apa pun. 

"Kamu sudah melakukannya cukup ... terlalu banyak." 

Dia tidak ingin memberitahunya untuk melupakan masa lalunya. 

Karena masa lalu itulah Shizuki sekarang menjadi Fay Hanse Diestburg. 

"Kamu bisa melihat ke depan, setidaknya sedikit lebih." 



Ratifah tersenyum pada "adiknya yang kikuk". Kepala pelayan mungkin memarahinya 
karena kabur sendiri. 

"Jika kamu terus menanggung semua beban itu... keluargamu akan khawatir." 

◆◆pa 

Kepala saya menolak untuk bekerja. 

Mungkin tidak ada cukup darah yang beredar di dalamnya: saya hanya tidak bisa fokus. 

Bidang pandang saya seperti jendela saat hujan badai. Aku hampir tidak bisa berdiri. 

Saya merasa seperti saya akan jatuh jika saya bergerak hanya satu langkah. 

".......aah." 

Rasa pencapaian dan kelelahan. 

Karena saya harus pamer, saya dipenuhi luka. Saya bahkan tidak bisa memastikan apakah 
saya masih memegang "Spada" saya atau tidak. 

... lima menit lagi. Atau mungkin sepuluh. Saya akan pulih sedikit kemudian, pikir saya, 
berdiri di sana tak bergerak. Tiba-tiba, bayangan muncul di atasku. 

"...jujur, apa yang kamu lakukan?" 

Kata-kata setengah putus asa, setengah menuduh. 

"...Aku juga ingin menanyakan itu pada diriku sendiri." 

Aku mengelak dari pertanyaan itu. 

Saya tidak bisa melihat orang di depan saya dengan baik. 

Tetapi suara, nada, dan kata-kata membuatnya mudah untuk mengetahui siapa dia. 

Feli von Yugstin. 

... pada saat yang sama, aku mengingat sesuatu. 

Saya mengatakan kepadanya bahwa saya hanya akan memeriksa lokasi, bukan. 

Aku benar-benar ternyata pembohong besar, pikirku, sambil tersenyum masam. 

"Aku sudah memberitahumu untuk tidak melakukan sesuatu yang gegabah, bukan? 
Kenapa... kau tidak mau mendengarkanku?" 



Saya tidak berencana untuk melakukan sesuatu yang gegabah. 

Saya hanya menunjukkan sedikit harga diri saya. 

Di mata Feli, apa yang kulakukan hanya terlihat gegabah, tentu saja. 

"...lihat semua darah ini...Yang Mulia, apakah Anda memiliki keinginan kematian?" 

"...yah, sejujurnya, tidak terlalu buruk untuk mati seperti itu." 

Raut wajah Feli berubah sedih. 

Aku sedang jujur. Di suatu tempat di hati saya, saya merasa tidak buruk untuk pergi seperti 
itu. 

Hanya... 

"Tapi aku tidak punya niat untuk mati...Aku bisa mengatakan itu dengan pasti. Mungkin 
Anda tidak akan mempercayai saya, tetapi saya tidak berpikir untuk mati sama sekali." 

... Sejujurnya aku berpikir begitu. 

Saya memang berpikir bahwa tidak buruk untuk mati di sana. 

Namun --- saya tidak punya niat untuk benar-benar pergi. 

"Hei -- Elena." 

Aku tersenyum dan menengadah ke langit, lalu memanggil nama gadis yang seharusnya 
berada di belakangku. 

Karena darah menutupi mataku, langit yang biasanya biru tampak merah cerah. 

"Dulu, saya sangat ingin mati. Pada tingkat yang sama sekali berbeda dari Anda di sana. " 

Keinginan untuk mati itu mempengaruhi saya sampai hari ini. 

Mungkin itulah alasan Feli terlihat seperti akan menangis. 

Apa yang harus saya lakukan untuk bertemu dengan seseorang yang sudah meninggal? 
Bagaimana saya harus mati? Kematian macam apa yang menurut saya memuaskan? Di 
masa lalu, saya memikirkan hal-hal seperti itu sepanjang waktu. 

Pada akhirnya, saya tidak bisa menahan kesendirian saya ... dan mengambil hidup saya 
sendiri. Karena itu, harapan bahwa kematian akan membawaku kepada mereka lagi hancur 
juga. 

"Tapi seperti yang Anda lihat, saya masih hidup. Saya ingin bertahan hidup." 



Karena aku menghendakinya. 

. 

--- bahkan dalam kesakitan dan penderitaan, bahkan dalam keputusasaan, bahkan jika 
terjebak oleh penyesalan dan rasa bersalah, bahkan orang-orang seperti itu terus 
bermimpi. Jadi jangan melihat ke bawah... lihatlah ke depan. 

. 

Kata-kata seseorang mengatakan kepada saya sejak lama. Kata-kata itu tiba-tiba muncul di 
benak saya begitu tiba-tiba, saya tidak ingat siapa yang mengatakannya. 

. 

--- Masa depan yang lebih bahagia dari saat ini pasti akan datang. Hari dimana kita akan 
merasa puas dengan diri kita sendiri akan datang... apapun yang terjadi. Karena selama kita 
bisa bermimpi, harapan kita tidak akan pernah mati. 

. 

"Alasannya mungkin... Kurasa akhirnya aku menemukannya, sesuatu yang membuatku 
puas dengan diriku sendiri." 

Saya tidak pernah mengucapkan kata-kata seperti itu sebelumnya. 

Tapi mungkin secara tidak sadar aku merasakannya. 

Bahwa aku bahagia sekarang. 

Tidak ada cara lain untuk menjelaskannya. 

"Aku mengerti rasa sakitmu, sangat menyakitkan. Tapi izinkan saya mengatakan ini --- 
orang masih bisa bermimpi. Anda mungkin menemukan kebahagiaan suatu hari nanti. Jadi 
jangan biarkan diri Anda tenggelam dalam keputusasaan dan membuang kemungkinan 
itu." 

Saya menderita, menangis, akhirnya melarikan diri ke pelukan kematian --- tetapi tidak ada 
kebahagiaan yang bisa ditemukan. 

...jika Anda tidak melanjutkan hidup, kemungkinan menemukan kebahagiaan juga akan 
hilang. 

Jadi saya terus berbicara, hampir obsesif. Kenangan samar seperti mimpi yang muncul di 
pikiranku menggerakkan mulutku. Jangan pernah menjadi sepertiku, kataku berulang kali. 



"Kamu juga akan menemukan kebahagiaanmu sendiri suatu hari nanti. Pasti ... suatu hari, 
tidak peduli apa--- " 

--- lagipula, bahkan orang sepertiku bisa melihat ke masa depan. 

Tatapanku yang masih mendung beralih ke Feli. 

Jika Anda melihat saya seperti itu, dengan perhatian yang tulus, saya tidak bisa melihat ke 
bawah sepanjang waktu, saya tidak bisa mengatakan "Saya ingin mati" lagi, bukan? 

--- Aku tidak bisa menang melawanmu, ya. 
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"Kamu pergi ke reruntuhan sendirian dan bahkan melawan pasukan kekaisaran sampai 
mati? Dan kamu menangkap Socaccio 'Pahlawan' Cohen 'Pemindaian Hati'!?" 

Sebuah suara kekanak-kanakan berteriak, gelisah. 

Itu milik anak laki-laki yang bertindak sebagai pengawal untuk pedagang Dvorg Tsarrich. 
Dia jelas kewalahan. 

"...jangan berteriak seperti itu, kau akan membuka kembali lukaku. Aku sudah cukup 
meminta maaf, bukan?" 

Kami berada di kafetaria penginapan: Saya, dibalut di mana-mana, sedang menikmati mie 
saya. 

"Bahkan jika kamu meminta maaf...! Ada batas untuk apa yang Anda bisa dan tidak bisa 
lakukan! Aku tidak pernah menyangka hal seperti ini akan terjadi, jadi aku tidak 
mengatakannya, tapi ini masih pagi!! Dan kamu mengeluarkan dua 'Pahlawan' kekaisaran 
dan menangkap satu lagi...! Bagaimana saya bisa menjelaskannya kepada master....!?" 

"Ayo, semuanya akan berhasil." 

...mungkin. 

Bocah itu menggaruk kepalanya dengan frustrasi, bahkan tanpa berusaha 
menyembunyikan kekesalannya. 

Sangat kontras dengannya, Elena --- yang duduk di sebelahku, menikmati mie juga --- 
tertawa terbahak-bahak. 

"Mudah bagimu untuk mengatakannya, sialan ..." 

Anda tidak tahu berapa banyak masalah yang baru saja Anda sebabkan untuk saya! Jadi 
anak laki-laki itu menyiratkan, saat dia mulai mondar-mandir, bergumam dan bergumam. 
Di mataku, dia benar-benar kehilangan kendali. 

...yah, itu sebagian besar salahku. 

Namun, tidak ada cara untuk membatalkan apa yang sudah terjadi. Itu tidak bisa dihindari, 
bukan? Saya tidak bertanggung jawab berpikir. 

Jika saya benar-benar menyuarakan pikiran itu, saya pasti akan melihat satu atau dua 
pukulan dan tendangan terbang ke arah saya. 



Tetapi... 

"...dua 'Pahlawan' kekaisaran...hm." 

Anak laki-laki itu mengatakan sesuatu yang menggangguku. 

Ratifah dan Feli telah bergabung dan mengalahkan "Pahlawan" rupanya. 

"Apakah ada yang salah?" 

Aku menoleh ke belakang dan menemukan Ratifah menatapku dengan rasa ingin tahu yang 
tulus. 

Feli pasti cukup ahli untuk mengalahkan "Pahlawan" bahkan sendirian. 

Masalahnya adalah--- 

Bahwa mereka berdua tidak hanya tidak terluka, tetapi juga tidak menunjukkan tanda-
tanda kelelahan sama sekali. 

Seolah-olah pertempuran itu benar-benar sepihak dan berakhir dengan mudah. 

Apa yang mengganggu saya adalah bahwa saya tidak bisa menjelaskannya, tidak peduli 
berapa banyak saya memeras otak saya. 

"Hero" yang mereka kalahkan disebut "Backlash" dan memiliki kemampuan untuk 
memanipulasi angin dengan bebas. Dia bisa membungkus tubuhnya sendiri dengan angin 
dan mencapai kecepatan yang luar biasa rupanya. 

...berapa banyak orang di dunia ini yang bisa mengatasi lawan seperti itu tanpa satu luka 
pun? 

Seseorang tertentu datang ke pikiran. 

--- seorang gadis yang bisa dengan bebas memanipulasi petir. 

Reverberate --- Folgore!!』 

Untuk beberapa alasan, saya membayangkan suara seorang wanita muda, Tiara, teman 
lama saya, bergema di kepala saya. 

"Dia bisa mengalahkannya dengan mudah, itu pasti..." 

Tapi dia sudah tidak ada di dunia ini. 

Itu tidak mungkin, kataku pada diri sendiri, dan menggelengkan kepala. 

"---omong-omong, kenapa rambutmu basah?" 



Saya melihat ada sesuatu yang tidak biasa dengannya dan menunjukkannya. 

Kesadaran itu juga memicu ingatan tertentu. 

Tiara, karena kemampuannya memanipulasi petir, memiliki kebiasaan membasahi 
rambutnya setelah berkelahi. Lebih dari kebiasaan, dia akan membasahi rambutnya karena 
efek dari kemampuannya. 

...Sederhananya, rambutnya menjadi keriting. Dia bilang itu karena listrik statis atau 
semacamnya. 

"Mereka semua terjerat selama pertempuran! Saya tidak bisa menunjukkan diri saya dalam 
keadaan kacau seperti itu, bukan?" 

Tidak mungkin...Ratifah bukan Tiara, tidak mungkin. Aku tahu itu, namun kata-katanya 
sangat cocok dengan ingatanku. 

"... maaf soal itu." 

Saya tahu bahwa Ratifah menyiratkan bahwa apa yang terjadi padanya dan rambutnya 
adalah kesalahan saya, jadi saya harus meminta maaf. Saya sadar bahwa dia benar. 

"Sejujurnya, Yang Mulia ... Anda harus mendengarkan dengan baik kepala pelayan mulai 
sekarang." 

Rambut basah Ratifah bergoyang ke kiri dan ke kanan saat dia menggembungkan pipinya 
dan memarahiku. 

"Aku akan berusaha." 

"Tolong tunjukkan dengan tindakanmu. Tapi kali ini aku tidak akan memaafkanmu kecuali 
kamu mengatakannya dengan benar! Tolong ulangi setelah saya, tolong: 'mulai besok saya 
akan melakukan semua yang dikatakan Nona Ratifah.' Tiga, dua, satu, pergi!" 

"Tidak mungkin." 

... konyol seperti biasanya. 

Aku menghela nafas mendengar kata-katanya, yang akan membuat penipu terdiam, dan 
menolak mentah-mentah. 

"Ayolah, kamu bisa mengatakannya." 

"Kau tidak mengenalnya, Elena. Pelayan ini adalah penjelmaan teror." 

Elena terkekeh mendengar percakapan kami, tapi aku tidak punya belas kasihan. 



"Jika saya mempermainkan kata-katanya sekarang, dia akan menganggap saya 
menandatangani kontrak atau semacamnya, dan mengejar saya ke mana-mana untuk 
membuat saya melakukan apa yang dia inginkan. Bahkan jika dia tahu itu hanya lelucon. " 

"Tentu saja. Begitu sesuatu dikatakan, itu harus dipertahankan sampai akhir. Aku siap 
membisikkannya saat kamu tidur, sampai kamu menyerah dan menerimanya!" 

"Melihat?" 

Aku berbalik ke arah Elena, yang menatap kami dengan senyum hangat untuk beberapa 
alasan. 

"Kalian berdua sangat akrab ..." 

Nada suaranya jelas dipenuhi dengan kesepian. 

Namun Ratifah melanjutkan tanpa memperhatikan mereka. 

"Memang. Bagaimanapun, saya telah melayani pangeran ini dengan mata ikan mati selama 
lebih dari 10 tahun. Hubungan kami solid, sekuat dan tak tertembus seperti bola dan rantai 
paling kokoh!" 

Saya tidak pernah merasa lebih bersyukur atas kurangnya kelezatannya. 

"Lagi pula, bagi saya Yang Mulia adalah -- hei, tolong jangan berpaling! Kamu harus 
mendengarkan sampai akhir!" 

... Aku tidak ingin mendengar ini lagi, pikirku sambil membuang muka. Ratifah rupanya 
menemukan perilaku seperti itu tidak dapat diterima, karena dia langsung memprotes. 

"...yah, 20% dari itu adalah lelucon." 

Berpikir secara mendalam tentang hal itu akan mengarah pada kesimpulan yang 
mengerikan, saya merasa, jadi saya menutup keberadaan Ratifah dari pikiran saya. Jika dia 
mengatakan hal-hal itu 80% dengan serius, mendengarkannya lebih lama lagi akan 
membuatku gila juga. 

"Ngomong-ngomong, kenapa kamu tidak pergi mencari mereka berdua?" 

Aku menoleh ke arah Elena. 

Dengan "mereka berdua", maksudku bawahan Elena, Raem dan Ulle. 

"...jika prediksiku benar, keduanya masih hidup." 

Saya tidak melihat jenazah mereka atau tanda-tanda yang menunjukkan kematian mereka. 

"Jika kamu ingin mencarinya, aku bisa membantu, tapi---" 



" -- tidak apa-apa. Bahkan jika mereka masih hidup...Aku tidak akan mencari Ulle dan 
Raem." 

Elena menyela saya dengan kata-kata yang saya temukan benar-benar tidak terduga. 

"Dia mengatakan semua itu demi aku, jadi..." 

Kata-kata terakhir Raem untuk Elena. 

--- kamu adalah orang penting... jadi aku ingin kamu hidup bebas. 

"Aku tahu bahwa aku harus melupakan masa lalu, cepat atau lambat...tapi Raem sangat 
tidak adil. Sama sepertimu, Shizuki." 

"... Kenapa aku?" 

"Pikirkan saja. Setelah apa yang Anda katakan, elf wanita itu tidak bisa mengatakan apa-
apa, bisakah dia ... saya tahu mengapa. " 

...Aku tahu apa yang dia maksud. 

Feli memarahiku, terlihat seperti akan menangis, tapi setelah aku membujuk Elena dari 
pikirannya yang merusak, dia menjadi benar-benar pendiam. 

"Aku benar-benar iri padamu...kau memiliki seseorang seperti dia yang dekat denganmu. 
Melihat kalian berdua, aku benar-benar merasa iri --- orang-orang seperti itu harus 
dihargai." 

"...Saya tahu." 

Aku menggaruk kepalaku, merasa sedikit malu. Elena menatapku dan tersenyum. Ratifah, 
yang sebelumnya cemberut dan membuang muka, sekarang melakukan hal yang sama. 

... "Pangeran Sampah" Diestburg. 

Saya belum siap untuk menyatakan nama panggilan saya yang terkenal itu sebagai 
kebohongan. Saya mungkin tidak akan pernah. Saya tidak memiliki bukti yang dapat 
meyakinkan orang lain, tetapi saya yakin, untuk beberapa alasan. 

Saya mungkin tidak akan pernah berhenti merendahkan diri. 

Saya tidak akan berhenti menyalahkan atau mengejek diri sendiri. 

...tapi meski begitu ... 

"Saya tidak akan membalas rasa terima kasih yang saya terima tanpa apa-apa...*tidak lagi*." 

Sebuah adegan melintas di kepala saya --- bersama dengan sebuah doa. 



Kata-kata yang saya katakan sejak lama. 

Jika ada seseorang di dunia ini yang merindukan kematianku...Aku ingin mati selagi mereka 
masih di sini. 

Aku tidak bisa mengucapkan kata-kata itu sekarang. 

"Aku... sampah. 'Pangeran Sampah' yang putus asa. Itu tidak akan berubah. Sekarang atau 
selamanya. Meski begitu...aku belum jatuh serendah itu." 

"...Saya mengerti. Saya pikir Anda harus mengatakan itu kepada orang lain ...? " 

Elena dengan halus menegurku. 

Kemudian... 

"Ayo, pergi saja." 

Dialah yang membutuhkan penghiburan, tapi sebelum aku menyadarinya, posisi kami 
terbalik. 

Didorong oleh kata-kata Elena, aku melihat ke arah yang ditunjuk matanya, dan 
menemukan wajah yang familiar. 

Feli sedang berdiri di dekat pintu, ekspresi wajahnya seperti biasa. 

"Kamu harus mengatakan semua yang kamu inginkan ... selagi kamu bisa." 

Setiap kali Anda berbicara dengan orang lain, itu mungkin yang terakhir. Aku tahu itu juga. 

Aku tahu itu semua terlalu baik. 

Jadi saya berdiri dan mengikuti saran Elena. 

Aku memanggil namanya. 

"Hei, Feli." 

Ratifah menatapku dengan seringai lebar, yang membuatku sangat kesal, tapi aku 
melanjutkan. 

"Ada---sesuatu yang harus kukatakan padamu." 

Saya memutuskan untuk mengatakannya. 
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--- apa artinya dilahirkan kembali? 

Saya bertanya pada diri sendiri berkali-kali setelah dilahirkan kembali sebagai Fay. Saya 
memikirkannya berulang kali selama belasan tahun yang saya habiskan di dunia ini. 

Ingatan saya masih utuh. 

Kepribadian saya juga sama. 

Tapi aku bukan "Shizuki" lagi. 

Kamu hanya hidup sekali. Itu sebabnya semua orang mengatupkan giginya, berpegangan 
pada jerami apa pun yang mereka temukan, dan batuk darah untuk bertahan hidup. 

Namun, kenyataan kejam ini datang kepada saya untuk kedua kalinya. Saya dipaksa untuk 
hidup kembali, kesempatan yang tidak bisa saya berikan atau percayakan kepada orang 
lain. 

Anda hanya hidup sekali ... saya dengar, untuk kedua kalinya. 

"...Aku benci sendirian." 

Jika dewa benar-benar ada di dunia ini, itu pasti memiliki kepribadian yang buruk. 

Saya memiliki begitu banyak penyesalan untuk kehidupan masa lalu saya. 

Namun, saya tidak pernah berharap untuk hidup sekali lagi. Aku hanya benci sendirian. 

~ 

Matahari terbenam. 

Menutup mata saya, saya duduk di tempat tidur, sinar matahari pucat menyaring melalui 
jendela. Aku membenamkan diri dalam ingatanku. 

. 

Awalnya, saya pikir saya bisa menemukannya di suatu tempat. 

Saya pikir mereka harus berada di suatu tempat. 

Setelah mati sebagai Shizuki, saya pikir saya telah tiba di alam baka. Saya pikir mentor saya 
dan yang lainnya juga ada di sana. 



Tubuh kecilku belum bisa bergerak dengan baik, tapi meski begitu aku berjalan dari fajar 
hingga senja. Saya bertanya kepada semua orang yang saya bisa: apakah Anda melihat pria 
ini? Pernahkah Anda mendengar nama ini? Apakah Anda mengenal seseorang dengan 
kemampuan seperti ini? Saya berbicara sedetail mungkin. 

. 

--- tetapi saya tidak dapat menemukannya di mana pun. 

Jadi saya mulai berpikir bahwa mentor saya dan yang lainnya telah pergi ke suatu tempat 
yang jauh. 

Bahwa mereka menungguku di sana. 

Mereka menunggu untuk memarahi saya karena dengan bodohnya memilih kematian. 

. 

--- tetapi saya tidak dapat menemukannya di mana pun. 

Saya hanya menemukan ingatan dan fakta saya. 

Kenangan hari-hari yang dihabiskan bersama mereka, begitu segar dan jelas dalam 
pikiranku. Fakta bahwa mereka tidak ada di dunia ini. 

...bahkan setelah kematian, aku sendirian. 

. 

"Semua yang ingin saya lindungi menyelinap melalui jari-jari saya ... mereka mengambil 
segalanya dari saya. Saya tidak menyukai pedang, karena pedang itu mengambil semua 
yang berharga bagi saya. Aku bahkan membencinya." 

Sebagai pendekar pedang, saya tahu bahwa pedang adalah katalis kematian, malaikat maut. 

Pedangku adalah satu-satunya hal yang membuatku bertahan, tapi aku membencinya --- 
karena pedang itu tidak berdaya untuk melindungi orang-orang yang kusayangi. 

Itu sebabnya saya menolak untuk menggunakannya. 

Karena saya tahu bahwa jika saya melakukannya -- saya akan sendirian lagi. Karena aku 
tidak bisa menghapus visi masa depan itu dari pikiranku. 

"...kenangan adalah beban yang merepotkan. Bahkan jika Anda ingin membuangnya, Anda 
tidak bisa. Mereka baru saja memaksakan kehidupan kedua pada saya. " 

Siapa pun yang memutarbalikkan hukum alam yang menyatakan bagaimana semua 
makhluk hidup sekali dan memaksakan kehidupan kedua pada saya meninggalkan semua 



kenangan masa lalu saya di kepala saya, seolah-olah itu adalah hukuman atas dosa-dosa 
saya. 

~ 

Saya tahu bahwa akan jauh lebih mudah untuk hidup jika saya melupakan segalanya, tetapi 
saya tidak bisa melepaskan kenangan penting itu: itulah yang memungkinkan saya menjadi 
diri saya sendiri. 

Saya tidak bisa menghapusnya, melupakannya, atau hanya menyimpan yang bahagia. 

Realitas itu menghantam diriku sendiri seperti palu, menghancurkan hatiku berkeping-
keping. 

Satu-satunya pilihan yang saya miliki adalah menerimanya. 

"Saya pikir hidup ini adalah kecelakaan." 

Saya melihat hidup saya sebagai Fay Hanse Diestburg sebagai bonus, sesuatu seperti batu 
loncatan. Sejak saya mengambil pedang lagi, saya hanya berpikir untuk menemukan 
kematian yang bisa memuaskan saya. Saya hanya berpikir tentang bagaimana 
mengubahnya menjadi kenyataan. 

"Saya menganggap hidup ini sebagai kekacauan." 

Dan saya pikir saya tahu alasan mengapa saya menjalani hidup yang berantakan. 

Saya sadar bahwa karena jumlah pembunuhan yang saya lakukan, saya mendapat tempat 
di neraka. 

Itu sebabnya saya menyebut diri saya sebagai sampah. 

Aku hanyalah seorang pembunuh berdarah. Itu adalah deskripsi terbaik bagi saya. 

"...tapi untuk beberapa alasan, baru-baru ini, aku mulai meragukan hal-hal ini. Meskipun 
saya harus tahu bahwa itu semua berantakan. " 

Tekad saya mulai bergetar, tetapi kata-kata berikut membuatnya tenang. 

... Jauh di lubuk hati, saya hanya merasa kesepian. 

Aku hanyalah orang lemah yang membenci kesendirian. 

Tekad saya lemah. 

Ikatan baru, pertemuan baru, kenangan baru. Lingkaran kasih sayang yang lebih luas. 
Adegan dalam pikiranku. 



...Aku benci sendirian, jadi aku tidak bisa membelakangi mereka. 

Berbagai emosi membengkak dan mekar, terlepas dari kehendak saya. Saya mencoba 
untuk memotong semuanya, tetapi tidak bisa, tidak peduli berapa banyak saya mencoba. 

"...ah, benar. Jika saya bisa meraih tangan Anda dan hidup dengan cara 'normal', saya akan 
sangat bahagia. Saya pasti akan menjalani kehidupan yang bahagia." 

Sebuah pilihan baru muncul di benak saya. 

Pilihan yang begitu cerah hingga menyakitkan. 

Namun...Aku tidak bisa mengambilnya, apapun yang terjadi. 

Itu adalah pilihan yang hanya bisa membuat saya iri. Sebuah pilihan yang tidak pernah bisa 
saya capai, tidak peduli berapa banyak saya mengulurkan tangan. Saya tidak pernah bisa 
memilih opsi yang akan melibatkan membelakangi mentor saya dan yang lainnya. 

Saya tidak bisa memilih pilihan yang hanya akan memenuhi saya. 

"...tapi bahkan jika aku tahu itu akan membuatku lega...aku tidak bisa meraih tanganmu. 
Saya mengatakan bahwa saya tidak punya niat untuk mati, dan itu benar. Itu benar dulu, 
sekarang, dan di masa depan juga. Tapi sifatku tidak bisa berubah dengan mudah. Itu tidak 
akan pernah melakukannya. Jadi.. jadi..." 

--- kumohon, jangan menatapku seperti itu. 

Jadi aku memohon pada Feli, suaraku bergetar. 

...Aku memberitahunya tentang masa laluku. 

Aku menceritakan semuanya padanya, tanpa kecuali. 

Saya mengatakan semua yang saya tahu. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa sebagai 
balasannya. Dia menatapku seolah dia tahu segalanya, dia mengerti segalanya. Tatapannya 
menyakitkan untuk dipertahankan. 

Saya berharap dia akan menghina saya sebagai gantinya. 

Saya berharap dia akan meludahi wajah saya, memperlakukan saya seperti pembunuh di 
luar semua kemungkinan keselamatan saya. Aku akan merasa jauh lebih baik jika dia 
melakukannya. 

"Yang Mulia ... di masa lalu atau di masa sekarang, hatimu selalu sama." 

Ketika Feli akhirnya memecah kesunyiannya, itu dengan suara bercampur tawa. 

"Aku mengerti, meskipun sedikit, mengapa kamu menyebut dirimu sampah begitu banyak." 



Feli melanjutkan, ada nada sedih di suaranya. 

"Itu...berasal dari rasa bersalahmu, kurasa." 

... dia benar sekali. 

Semua tindakan saya, jauh di lubuk hati, didikte oleh rasa bersalah yang saya rasakan 
terhadap masa lalu saya. 

Saya merasa bersalah, jadi saya menyebut diri saya sampah. 

Saya merasa bersalah, jadi saya tidak pernah berpikir untuk bertindak dengan cara yang 
membuat saya merasa puas. 

"Apakah kamu belum cukup melakukannya?" 

Feli sepertinya melihat melalui pikiranku. 

Kata-katanya berikut ini sarat dengan makna. 

"Aku tidak akan menyuruhmu melupakan masa lalumu. Karena kenangan itu adalah bagian 
dari Anda, Yang Mulia. Tapi...Aku tidak melihat alasan untuk menderita lebih dari yang 
seharusnya..." 

...setelah beberapa saat, saya mengerti mengapa saya tidak berbicara dengan Feli tentang 
masa lalu saya sebelumnya. Saya tidak ingin membicarakannya dengannya, karena dia 
terlalu baik. Sama seperti mentor dan teman-teman saya. 

Kata-katanya manis, memikat. Aah... 

...jangan melihat saya dengan belas kasihan atau kesalehan. 

Jangan mencoba untuk membantu saya. 

Jangan mencoba menghiburku. 

Atau tekad saya akan gemetar. 

Saya bisa kalah dengan godaan manis untuk --- tolong, hentikan. 

Saya bisa kehilangan diri saya untuk kebahagiaan itu ... tolong, tolong, berhenti. 

...dalam hati saya memohon, saya memohon, tidak berhasil. 

Jangan tunjukkan perhatian padaku. 

Hanya kesendirian yang menunggu di akhir...seperti di masa lalu. Masa depan diputuskan 
saat aku mengambil pedang. Masa depan yang tak terhindarkan. 



Memegang pedang mengarah ke kesendirian. 

Jalan satu arah menuju kematian. 

Aku tahu itu sudah jelas. Saya tahu bahwa itu adalah hukum alam. Dan lagi. 

Kenapa... kenapa hatiku begitu lemah? 

"...Yang Mulia, Anda tidak sendirian lagi. Anda adalah orang Diestburg sekarang ... tanpa 
diragukan lagi. " 

Saya percaya bahwa satu-satunya orang yang dapat saya percayai adalah mentor dan rekan 
saya. 

Bahkan jika saya dilahirkan kembali. Bahkan jika mereka tidak ada di dunia ini. Saya 
percaya itu masih terjadi. 

Kata-kata Feli, bagaimanapun, memukul dan menaklukkan hati saya. 

"............" 

Sungguh pengkhianat yang menyedihkan, pikirku. 

Saya mengatakan bahwa saya akan mengembalikan rasa terima kasih yang saya terima .. 

Ya benar. 

Aku memutuskan aku harus membalas rasa terima kasih Feli, karena selalu dekat dengan 
kehidupan berantakan sepertiku. Tapi saya hanya akan memberi dari sisi saya: tidak ada 
yang saya inginkan. 

Saya pikir saya yakin akan hal itu, tapi ... 

"...hah..." 

Perasaan dan harapanku berjalan terpisah. 

Arah mereka benar-benar berbeda, mereka tidak akan cocok sama sekali. 

"Maaf, tolong tinggalkan aku sendiri untuk sementara waktu." 

"Dipahami." 

Gejolak batinku mungkin juga terlihat jelas oleh Feli. Dia pasti melihat menembusku. 

Feli berdiri dan meninggalkan ruangan. 

Saya sekarang sendirian --- dengan "Spada" saya, bersandar ke dinding. 



"Apa yang harus aku lakukan?" 

Saya bertanya. 

Saya melemparkan keraguan saya, pertanyaan saya ke senjata yang saya anggap sebagai 
bagian dari diri saya. Namun tidak ada jawaban. 

"Bisakah aku benar-benar menerima berkah ini...?" 

Kecuali satu hal, saya memiliki segalanya. 

Dunia ini memiliki segalanya. 

Banyak hal yang terlalu murni, terlalu terang bagi saya. 

"Tolong katakan padaku -- 'Spada'." 

Aku akan jatuh dalam keputusasaan pada akhirnya, kan? Aku akan sendiri lagi, kan? 

Kalau begitu, lebih baik akhiri semuanya sekarang. 

Tidakkah menurutmu begitu juga? 

Saya meminta pisau saya, "setengah lainnya" saya untuk setuju dengan saya. 

Saat itu juga, saya pikir "Spada" mengeluarkan suara retak. 

Itu tidak seharusnya memiliki keinginannya sendiri -- tetapi saya merasa bahwa itu 
mengatakan kepada saya bahwa saya harus mencari tahu sendiri. 

Aku menggaruk kepalaku sembarangan. 

Saya kemudian meludahkan garis seolah-olah untuk menyembunyikan rasa malu saya. 

"... itu tidak bagus, partner." 

Tapi itu jelas lebih baik daripada benar-benar memberitahuku sesuatu. 

Jadi- 

"Oke, ya, aku akan mencari tahu. Aku akan memikirkan sesuatu sambil terus 
mengayunkanmu, 'Spada'...bahkan orang sepertiku tidak sendirian." 

Saya tertawa. 

Aku tertawa saat mengucapkan kata-kata itu --- kata-kata yang akan membuatku 
meragukan kewarasanku, jika aku mendengarnya beberapa bulan yang lalu. 
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