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Pada 1 Maret lalu, penyanyi populer GACKT menghadiri upacara kelulusan Nagoya International High School dan
menghadirkan pertunjukan kejutan nan spesial.
Di akhir upacara, GACKT tiba-tiba muncul di atas panggung dan membuat para siswa berteriak histeris. Di tengah
gegap-gempita tersebut, penyanyi-penulis lagu legendaris itu mengumumkan, &ldquo;Saya ingin menghadiahi kalian
dengan lagu ini. Saya harap kalian berjalan menuju masa depan dengan pesan lagu ini terukir di hati kalian.&rdquo;
GACKT kemudian mulai menyanyikan lagu hitnya di tahun 2007, No ni Saku Hana no You ni.
&ldquo;Para senior
kalian di sekolah, yang sudah berjalan lebih dulu dari kalian, memiliki kata-kata berikut untuk disampaikan untuk
kalian,&rdquo; lanjut GACKT begitu menyelesaikan penampilannya. &ldquo;Mimpi bukanlah sesuatu yang kamu lihat.
Mimpi adalah hal yang bisa terwujud. Tetaplah pada niatan kalian yang kuat dan mimpi itu akan jadi nyata. Taruhlah
harapan di masa depan. Selamat atas kelulusan kalian,&rdquo; ucapnya. Para senior yang lulus langsung bersorak. Hati
mereka tergerak oleh kata-kata GACKT yang percaya bahwa semua bisa terjadi bila kita percaya.
Karena ini adalah
kelima kalinya dia tampil di upacara kelulusan, GACKT mengungkapkan alasan mengapa acara ini memiliki makna
begitu personal untuknya. &ldquo;Saat saya memikirkan berapa banyak orang yang bisa saya dukung dengan
melakukan ini, meski skala pertunjukannya kecil saya ingin menyanyi di sebanyak mungkin acara kelulusan SMP dan
SMA tiap tahunnya, dan menghantarkan anak-anak ini yang akan melangkah menuju masa depan mereka dengan
teriakan. Meski bila saya tak bisa menyampaikan perasaan itu pada semua orang, bila saya bisa membuat beberapa
orang merasakan dukunganku pada mereka untuk mencapai impiannya&hellip; Saya rasa perasaan itu tak akan bisa
terlupakan&hellip; Perasaan yang kunyanyikan tak pernah berubah,&rdquo; papar musisi kelahiran 4 Juli 1973 ini.
Tanggal 27 Februari lalu, GACKT juga baru saja tampil dalam drama panggung Minkyou Shiro Buraihikae di Tokyo
International Forum. Drama ini mulai dipentaskan Mei 2010 lalu dengan 120 pertunjukan di tujuh kota, di antaranya
Osaka dan Fukuoka. Setelah cukup lama tidak menghasilkan karya musik baru, dia berencana untuk kembali fokus pada
musik.
Pada 30 Maret ini Gackt akan merilis DVD THE GRAFFITTI ~ATTACK OF THE &ldquo;YELLOW FRIED
CHICKENz&rdquo; IN EUROPE~ (I LOVE YOU ALL) yang memuat tur konser Eropa pertamanya yang digelar tahun
2010 lalu. Di hari yang sama dia juga merilis CD yang memuat rekaman konser terakhir dari tur tersebut.
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