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arcuz pasti kepalanya telah dipukul dengan
menggunakan senjata keras dari arah belakang.
Dia mengerang sakit. Dia sendiri tak tahu dah
berapa lama dia jatuh pengsan. Nafasnya yang berterabur
cuba untuk diluruskan. Pandangan matanya perlahan-lahan
dibuka menggunakan tenaga yang tersisa.
Cahaya yang menerangi bilik tersebut membuatkan dia
melihat objek di hadapannya kabur dan berpusing-pusing
beberapa ketika sebelum kembali normal. Kepalanya yang
berdenyut sakit hanya mampu diterima dengan erangan
kecil. Dia cuba untuk bersuara namun hampa. Suaranya mati
akibat terlalu banyak menjerit.
Ikatan tali yang mengikat kedua-dua belah pergelangan
tangannya pada tiang kayu di tengah bilik itu cuba
untuk dilonggarkan namun usahanya sia-sia. Dia seperti
sudah kehabisan tenaga. Kosong. Bilik sederhana besar
berdindingkan kayu itu dipenuhi dengan mayat lelaki yang
bergantungan.
Sebilangan mayat, wajahnya seperti dibakar, ada juga
7

Syafie Mahyani

yang matanya dicungkil keluar, dan yang paling mengerikan,
tiada kepala. Namun, yang pasti kesemua mayat itu
kemaluannya tiada-seperti dipotong. Di bucu bilik, terdapat
beberapa mayat wanita, ada yang berpakaian penuh, ada yang
hanya memakai bra, dan ada juga yang berbogel.
Sekujur mayat wanita yang diletakkan di atas lantai
berhadapan dengannya itu membuatkan dirinya kecut
perut. Dilihat buah dada wanita itu turut dipotong serta
kemaluannya hitam-seperti terbakar. Kepalanya botak
dan kedua kakinya telah dipotong sehingga ke paras peha.
Marcuz kembali memejam kedua matanya. Sungguh, degup
jantungnya kini seperti seorang panglima di medan perang.
Setelah dirasakan perasaannya sedikit normal, dia
kembali melihat keadaan dalam bilik itu. Terdapat sebuah
meja dan almari kayu sederhana besar yang dipagari dengan
pagar besi. Di atas meja kayu itu kelihatan TV kecil, radio
serta buku-buku yang berselerakan. Pisau daging dan kapak
yang berada di atas lantai tidak jauh daripada meja tersebut
juga kelihatan diselimuti darah kering. Asap rokok di bucu
meja dipandang tajam.
Tiba-tiba, Marcuz mendengar bunyi derap tapak kaki
menuruni anak tangga menuju ke arah bilik tersebut. Dia
mengetap bibir dan matanya mulai bergenang. Perasaan
takut mula menyelubungi batang tubuhnya. Sungguh, dia
hanya ingin keluar dari bilik maha celaka itu.
Dia menarik nafas panjang sebelum menghembuskannya
laju. Matanya masih lagi dipejam rapat. Sungguh, dia tak
berani untuk menatap wajah lelaki itu lagi. Pintu bilik
dikuak. Halwa telinganya jelas menangkap bunyi tapak kaki
yang melangkah perlahan seakan menuju ke arahnya.
Dadanya kembali berombak ganas. Nafas yang tadinya
sedikit lurus kembali berterabur. Dia tak mampu lagi untuk
berpura-pura pengsan. Sungguh, inilah pertama kali dalam
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hidupnya dia merasakan ketakutan yang menggila.
“Marcuz, saya tau awak dah sedar,” ujar lelaki itu rapat
di cuping telinga kanannya. Nada suaranya perlahan, hampir
jatuh kepada berbisik. “Enjoy your time, ok,” tambah lelaki itu
lagi sambil mengusap rambut Marcuz.
Marcuz tersentak. Pandangan matanya dibuka luas.
Wajah bersih lelaki itu sedang tersenyum kepadanya.
Sepertinya, tiada apa yang telah berlaku.
“Siapa sebenarnya kau ni?” Soal Marcuz perlahan
dengan suara yang tersekat-sekat. Dia masih lagi belum
berani untuk menatap lama wajah lelaki itu. Sungguh,
lelaki berkemeja lusuh berwarna coklat, berambut kuning
lebat disikat ke belakang, bercermin mata itu dilihat seperti
seorang yang waras dan budiman-semasa pertama kali dia
berjumpa. Kini, kelibat lelaki itulah yang paling ditakutinya.
Sungguh, dia benar-benar menyesal untuk dipertemukan
dengan lelaki yang dikenali sebagai Dr Albert itu. Sungguh,
dia menyesal!
Dr Albert mengeluarkan sekotak rokok daripada
dalam kocek kemejanya. Rokok diambil sebatang sebelum
dinyalakan. Asap rokok yang berkepul-kepul di ruang udara
perlahan-lahan hilang daripada pandangan. Dia tergelak
kecil sambil menjuruskan pandangannya terhadap lelaki
yang berlumuran darah itu. Dia lalu menuju ke arah meja
sederhana besar miliknya. Kerusi plastik warna merah ditarik
keluar sebelum melabuhkan punggungnya. Rokok dihisap
sedalamnya sebelum asap dihembus laju. Masih lagi tiada
tanda yang dia bakal menjawab pertanyaan lelaki berambut
kuning, berkulit putih dan berbadan sasa itu.
Marcuz mengeluh berat.
“Kau nak apa?! Shit!” Soalnya lagi sebelum dia
membentak keras. Kakinya dihentak berulang kali di atas
lantai sebelum berhenti apabila dirasakan sakit. Perasaan
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geramnya mengatasi takut buat beberapa ketika. Sungguh,
dia benar-benar tak mengerti apa yang cuba dilakukan
oleh Dr Albert. Mayat ngeri yang memenuhi bilik tersebut
menambahkan lagi kekusutannya.
“Awak akan tau juga,” balasnya pendek. Bahasanya
masih lagi sopan. Seperti pertama kali dia bertemu dengan
lelaki itu. Sungguh, langsung tak menampakkan garis
kemarahan di wajah lelaki yang sering tersenyum itu. Dia lalu
melangkah keluar dari bilik tersebut meninggalkan Marcuz
bersama asap rokok dan sejuta jawapan yang membeku.
Kedengaran pintu bilik dikunci dari arah luar diselangi tawa
kecil.
Sekali lagi Marcuz mendengus berat. Dia benar-benar
tak menyangka bulan madunya bakal berakhir dengan
kematian ngeri isteri serta dirinya yang terperangkap dengan
seorang lelaki gila. Dia memerhati mayat lelaki dan wanita
di dalam bilik sederhana besar itu. Hanya darah kering yang
mewarnai tubuh mereka. Dia kemudiannya tergelak sendiri.
Sungguh, sukar baginya untuk mempercayai apa yang
sedang berlaku. Dia sering berharap, semua yang berlaku
hanyalah sebuah mimpi ngeri semata-mata. Namun,
semakin dia berharap, semakin itulah dia dibunuh oleh
pengharapannya sendiri.
“Marcuz,” nada suaranya kedengaran manja dan
menggoda. Angin sejuk yang menghembus ke batang
tubuhnya dirasakan begitu nikmat sebelum hangat kembali
mencengkam.
Marcuz tersentak. Dia pasti, tiada sesiapa di dalam
bilik tersebut yang bernyawa melainkan dirinya seorang.
Dia memang pasti. Matanya meliar ke kiri dan kanan. Yang
kelihatan hanyalah mayat ngeri dan perabot bisu. Sungguh,
hanya dia seorang yang masih bernyawa.
“You tak rindukan I ke?” Sekali lagi suara wanita itu
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menyoalnya. Seperti awalnya. Masih lagi kedengaran manja
dan menggoda.
Marcuz yang tercari-cari dari arah mana datangnya
suara itu sekali lagi tersentak saat pipi wanita itu bertemu
dengan pipinya. Apa yang dia mampu lakukan hanyalah
menarik jauh wajahnya. Ketakutan sekali lagi mengambil
alih tubuhnya. Dari riak wajahnya, jelas dia tak mampu
untuk menyembunyikan lagi perasaan takutnya.
Wanita berkebaya kuning itu mengenyitkan mata
kanannya sebelum tersenyum manja. Jelas kelihatan barisan
gigi putihnya yang tersusun rapi. Marcuz tak lagi memandang
wanita itu dengan pandangan berahi sebaliknya hanyalah
ketakutan yang menerjah kolam hatinya. “You..you ni kan..”
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arcuz hanya memusatkan pandangan matanya
ke arah wanita jelita berwajah oval, berkulit
putih salji, bermata bundar, berhidung mancung,
berambut perang yang dibiarkan lepas, berbibir mungil
dan memakai hot pants warna pink. Di bahagian atas pula
dipadankan dengan cutout dress yang super seksi juga warna
yang sama. Dia menjilat-jilat bibirnya. Penampilan wanita
itu terlihat ultra-chic dan stylish.
Peha putih tanpa cela itu berjaya mengunci pandangan
matanya untuk terus melekat. Genggaman pada gelas berisi
Chivas itu diteguknya sehingga tiada yang tersisa. Sungguh,
bahasa tubuh wanita itu berjaya menaikkan nafsunya dalam
senyap. Dia tidak lagi menikmati perbualan mengenai enjin
kereta bersama sahabat baiknya.
Suasana di dalam bar seperti biasa. Dipenuhi dengan
manusia yang kebanyakannya wanita. Sungguh, sepanjang
dia mengunjungi bar tersebut, ini pertama kali dia melihat
wanita jelita itu. Lagu Sound of Pulling Heaven Down
nyanyian Blue October yang dimainkan di dalam bar,
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dirasakan seperti ditujukan kepada dirinya.
Sungguh, kemanisan rentak lagu tersebut membuatkan
dia semakin menguncikan pandangannya pada wanita yang
sedang berbual rancak bersama seorang rakan di meja bucu
bar tersebut. Marcuz tergelak kecil saat melihat wanita
jelita itu menolak pelawaan beberapa orang pemuda yang
mengajaknya untuk menari bersama. Namun, drama itu
secara senyap membunuh harapannya.
“Cika ke?” Ujar lelaki berambut merah ala punk,
bertubuh kering, berwajah cengkung, dan mempunyai
tatu bercorak Alektra Blue, pelakon popular filem porno
Amerika, yang berbogel di lengan tangan kanannya. Rokok
jenama Marlboro dinyalakan sebelum asapnya dihembus
laju. Dicapai botol arak sebelum dituang penuh ke dalam
gelas masing-masing. Dia tergelak kecil. Faham benar akan
perangai sahabat baiknya itu.
“Kau rasa?” Soal Marcuz kembali. Nada suaranya
perlahan sebelum kedengaran keluhan kecil. Kotak rokok
yang diletakkan di atas meja dicapai. Dikeluarkan sebatang
sebelum dinyalakan. Perlahan-lahan, asap rokok dihembus
keluar daripada hidungnya. Dia menoleh ke arah Santino.
Ada senyuman kecil yang terlukis di bibir hitamnya.
“Aku tau apa yang kau fikir, kawan,” Rokok dihisap buat
kali yang terakhir sebelum dimatikan. “Tunjuk dekat aku
mana cika tu. Malam ni juga, aku bagi gerudi,” tambahnya lagi
dengan nada serius sebelum tergelak kecil saat melihat wajah
Marcuz yang kelihatan terkejut mendengar jawapannya.
Marcuz meneguk Chivas sehingga tiada yang tersisa. Dia
menggeleng-gelengkan kepalanya sambil tersengih kerang.
Tak sangka malam ni kicknya cepat sampai. Selalunya, dua
botol masih lagi tak mampu membuatkan dirinya goyang.
Mudah tumbang. “Santino, Santino. Kalau aku sendiri tak
boleh dapat, kau lagilah,” sindir Marcuz sebelum ketawa
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berdekah-dekah.
Santino mencebik sebelum pantas bangkit daripada
duduk dan terus menarik wanita berwajah bulat, berambut
perang, berkulit kuning langsat yang berada bersebelahan
mejanya, rapat ke dadanya. Wanita itu kemudiannya dicium
sebelum diraba buah dadanya. Teman lelaki wanita itu yang
duduk semeja dengan pantas memberikan tumbukan padu
di pipi kirinya tanpa dia sempat mengelak. Santino terundur
buat beberapa langkah. Tumbukan padu lelaki berambut
alfro, berkulit koko, berbibir tebal itu berjaya membuatkan
dirinya kecut seketika.
“Sorry bro. Anjing ni belum makan lagi,” Marcuz segera
bangkit menghalang apabila melihat lelaki itu cuba untuk
menghampiri Santino. Dengusan lelaki itu cukup untuk dia
turut berasa kecut biji telur.
“Sorry kepala kau!” Kali ini, Marcuz menjadi mangsa
tumbukan padu lelaki itu. Tepat di perutnya tanpa sempat
untuk mengelak. Marcuz melutut sambil mengerang
kesakitan. Sungguh, dirasakan seperti nak terkeluar kembali
Chivas bercampur segala usus yang berada di tubuhnya.
Suasana kecoh di dalam bar menarik berjaya menarik
perhatian orang ramai. Ada yang bertempik suka, ada yang
hanya memerhatikan sambil mencebik, tak kurang juga ada
yang buat tak tahu. Seperti tiada apa yang berlaku. Marcuz
melihat wanita jelita di meja bucu bar.
Dilihat wanita itu juga memandang ke arahnya
sambil mencebikkan bibirnya. Saat ini, dirasakan dirinya
seperti sedang ditikam menggunakan sebilah tombak, tepat
menembusi jantungnya.
Pergaduhan tersebut akhirnya tamat setelah Marcuz
dan Santino diarah keluar oleh dua orang bonzer. Mereka
berdua menuruti tanpa banyak bicara. Jelas ketakutan
terpancar di wajah Santino manakala Marcuz pula hanya
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mendiamkan diri sebelum menjerit melepaskan geram
sekuat hati. Beberapa gelandangan yang memandang ke
arahnya dikejar sebelum berhenti apabila terasa semput.
“Muka masam macam sial lah,” ujar Santino yang
turut berlari mendapatkan Marcuz sebelum tergelak
besar. Nafasnya kembali cuba diluruskan. Dia jelas dapat
menangkap garis-garis kesedihan yang terlukis di wajah
Marcuz. Dia kemudiannya mengeluh berat.
“Kau ok?”
Marcuz sekadar tersenyum. Senyuman yang jelas,
dipaksa. Tawar. “Bukan rezeki aku,” balasnya perlahan.
Dikeluarkan sekotak rokok Marlboro. Dia tergelak saat
melihat tepat dua batang rokok di dalamnya. Diambil sebatang
sebelum dinyalakan. Kotak rokok jenama Marlboro bersama
sebuah lighter warna hijau jenama Cricket kemudiannya
dihulurkan kepada Santino.
Sekali lagi Santino mengeluh berat. Sungguh, dia
faham akan kekecewaan yang membasahi lelaki tenang itu.
Dan seperti biasa, lelaki itu akan berpura-pura seperti tiada
apa yang berlaku. Tak seperti dirinya. “Thanks der,” rokok
dinyalakan. Asap rokok dihembus perlahan bersama sebuah
penyesalan.
Marcuz tersenyum. Kali ini, dirasakan senyuman jujur.
Tak seperti awalnya. Mereka berdua berjalan tanpa arah
sehinggalah sebatang rokok yang dihisap menjadi puntung.
Sepanjang perjalanan menuju ke rumahnya, keduanya
tak banyak bercakap. Masing-masing lebih selesa untuk
mendiamkan diri sehinggalah sampai ke kedai 7Eleven.
Mereka berkongsi duit untuk membeli rokok Dunhill.
Sempat lagi Santino mengushar awek yang menjaga kedai
tersebut. Mereka sekali lagi berbual dan ketawa untuk
beberapa minit sebelum kembali senyap seperti awalnya.
Masing-masing larut dalam keenakan menghisap rokok
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sambil menghirup udara pagi. Bagi Marcuz pula, setiap
langkahnya menuju ke rumah, bayangan wajah wanita jelita
itu sentiasa bersetubuh dengan mindanya.
Jauh di dasar kolam hatinya, dia berdoa agar ditemukan
semula dengan wanita itu walaupun dia sendiri tahu,
harapannya terhadap wanita jelita sering kali membunuh
dirinya. Kering dan layu, kemudiannya terawet sendiri dalam
khayalan indahnya.

m
Marcuz menguap besar sebelum menggosok kedua
matanya berulang kali. Perlahan-lahan pandangan matanya
dibuka dan melihat pada jam dinding berbentuk bulat
berwarna hijau yang disangkutkan di atas meja kerja. Tepat
pukul 10 pagi. Jelas, tubuhnya masih lagi belum bersedia
untuk bangkit. Kipas siling yang berpusing perlahan seakan
membuai lagi perasaannya untuk kembali mengulit mimpi.
Marcuz kemudiannya tersentak saat memikirkan
tentang manuskrip novel yang perlu dihantarnya pada
hujung minggu. Dia akhirnya memaksa tubuhnya untuk
bangkit sebelum menggaru-garu dadanya yang sedikit gatal.
“Celaka punya nyamuk. Dah sembur bilik ni pun masih lagi
boleh hidup,” dengusnya sendiri. Dia lalu menuju ke arah
meja kerjanya. Kerusi plastik berwarna merah ditarik dan
terus melabuhkan punggungnya.
Dicapai kotak rokok yang diletakkan di atas meja
tersebut. Dia tersenyum tawar. Hanya tinggal lagi tiga batang.
“Pundek punya orang,” rokok diambil sebatang sebelum
dinyalakan. Sewaktu larut dalam kesedapan sebatang rokok
mahal, fikirannya asyik berpusing mengenai wanita yang
ditemuinya di bar. Sungguh, degupan jantungnya tak pernah
berdegup sebegitu kencang apabila melihat seorang wanita.
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Sepertinya dia telah kembali jatuh cinta. Suatu perkara
yang lama mati dan tertanam dalam dirinya sehinggalah dia
melihat wanita itu.
Pintu bilik tiba-tiba diketuk bertalu-talu dari arah
luar.
“Wei sial! Masuk ajelah!” Teriak Marcuz. Geram.
Kakinya ditendang ke dinding sebelum diusap kembali.
Sakit!
Pintu bilik dikuak dan kelihatan Santino sedang
tersenyum tawar ke arahnya. Dan, dia memang tau sangat
apa maksudnya.
“Kena buang kerja?”
Santino menuju ke arah Marcuz dan berdiri rapat
di sebelahnya. Kotak rokok dicapai dan diambil sebatang
sebelum dinyalakan. Seperti kebiasaannya, tiada langsung
perasaan bersalah pada riak wajahnya ketika mencapai kotak
rokok tersebut.
“Celaka punya bos. Selama ni mana aku pernah
datang lewat. Semua kerja aku buat. Dahlah gaji ciput! Sial!”
Ditendang meja di hadapannya. Asap rokok dihembus laju.
Marcuz hanya mendengar sebelum mencebik. “Dah tu,
yang kau ketuk pintu aku macam orang kena sawan babi tu
pehal?” Nada suaranya sedikit tinggi.
“Tension,” Jawab Santino pendek. Rokok disedut dalam
sebelum asapnya dibiarkan bermain di gua mulut buat
beberapa ketika sebelum hilang daripada pandangan.
“Kau tu balaci batak. Bukan big boss. Setakat kena
marah tu apa de hal. Standardlah kan. Dah nama pun kuli.”
Santino tergelak kecil. “Berbisa betul ayat kau ni. Nak
menangis aku dengar.”
“Nak tisu tak?”
“Kalau duit aku nak. Lagi satu, sorry der. Tak kejutkan
kau pagi tadi. Kena hantar pulang cika yang aku bawak
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semalam,” tambahnya sebelum terbatuk kecil. Dadanya diusap
perlahan sebelum tersenyum kecil. “Tapi der, terbaik bai dia
punya style. A class!” Santino menjilat-jilat bibirnya. Ibu jari
kanannya, dinaikkan. Senang kata, daripada kebesaran buah
dada sampailah ke kemontokan punggung, lengkap. Punai
yang mula menegang diusap sekali lalu.
Rokok disedut buat kali yang terakhir sebelum
dimatikan. Dan seperti tadinya, dicapai semula kotak rokok
yang diletakkan di atas meja dengan riak wajah kosong.
“Nanti aku belikan kau rokok baru. Tapi, tak bolehlah rokok
ni. Aku belikan Canyon dah lah. Tengah pokai der.”
Marcuz tersenyum tawar. “Tak kisah. Asal jangan
Bola.”
“Ok, cun. Aku nak pergi rumah Nellie jap. Dari semalam
mesej aku suruh datang rumah. Sangap batang betul dia tu,”
ujarnya sebelum tergelak besar. Dia masih lagi mengusap
punainya yang sedang marah. “Lagi satu ni Marcuz. Nanti
ada masa, kau beli lah ubat nyamuk. Banyak sangat nyamuk
kat rumah ni. Takut last-last nanti, kita berdua mati sebab
kena demam denggi pula. Aku ni dah lah belum sampai
seru nak bertaubat. Kang mati, sia-sia masuk neraka.” Dia
kemudiannya keluar dari bilik sederhana besar itu dengan
sedikit tergesa.
Marcuz terdiam.

m
Suasana di library dirasakan begitu tenang sekali.
Seperti selalu. Kerusi dan meja masih lagi banyak yang tak
berpenghuni. Auntie yang menjaga library sepertinya tak
berasa bosan dengan keadaan tersebut, sebaliknya masih
lagi mengukir senyuman manis pada setiap manusia yang
melangkah masuk.
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Marcuz kemudiannya tersenyum sinis. Kadangkala,
library boleh dijadikan tempat maksiat untuk segelintir
remaja. Dia sekali lagi tersenyum saat pasangan tersebut
menghentikan aksi cium mulut dan meraba alat sulit antara
satu sama lain setelah perasan dirinya menjadi perhatian.
Berpura-pura membelek buku sebelum berlalu pergi. Sempat
lagi si lelaki menjeling tajam ke arahnya.
“Fuck!” ujar lelaki berambut pendek berbadan sedikit
berisi tersebut. Wanita kurus berbaju t-shirt kuning berseluar
skinny bewarna hitam yang di sebelahnya hanya mencebikkan
bibirnya, sebelum melangkah keluar.
Marcuz mengeluh berat. Perbuatan celaka inilah yang
membuatkan library kehilangan bau keilmuan. Bau yang
cukup untuk mengenyangkan perut dan memberatkan kepala
otaknya. Dia masih lagi percaya, dia dilahirkan di dunia ini
hanya untuk menjadi seorang penulis. Dia sendiri tak pasti
bagaimana boleh memasuki dunia yang penuh dengan katakata. Kadangkala, dia sendiri merasakan dirinya bukanlah
seorang penulis yang sebenar.
Lebih-lebih lagi pada awalnya dia memasuki dunia ini,
dia terjun tanpa memakai payung terjun. Mujur saja masih
hidup dan sekarang mampu untuk merangkak. Soal berjalan
dan berlari, dia sendiri tak pasti bila. Dan sehingga kini,
santak belum dia temui jalan keluar dari dunia penuh katakata indah.
Marcuz kemudiannya mengeluh kecil. Sehelai kertas
kosong masih lagi dara. Laptop jenama Acer 4630Z,
dimatikan. Sungguh, dia sendiri berasa pelik. Selalunya, bila
berada di dalam library, ideanya begitu ranum. Tinggal lagi
untuk dipetik dan dikunyah, sebelum dihadam. Mungkin
kejadian sebentar tadi yang menyebabkan ilhamnya
tersekat.
Dia bangkit dari duduknya menuju ke rak buku
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yang terletak di bucu library sederhana besar itu. Kaver
buku berwarna merah bercampur kuning berjudul “Setan,
Syaitan, Sultan” Tulisan S.H.ALATTAS berjaya menarik
perhatiannya. Buku itu dicapai sebelum dia melangkah
kembali ke arah mejanya dan saat itulah dia terlanggar
seseorang. Seseorang yang benar-benar diharapkan untuk
berjumpa kali kedua. Seseorang yang telah membuatkan dia
makan tak kenyang, mandi tak basah, melancap tak nikmat.
Marcuz tergamam. Mulutnya melopong besar. Kedua
matanya terbeliak. Dia sendiri tak pasti adakah doanya telah
dimakbulkan Tuhan. Sungguh, wanita jelita yang dilihatnya di
dalam bar itu kini berada di hadapannya. Dicubit lengannya.
Sakit! Sah dia tak bermimpi! Dia segera mengutip beberapa
buah buku yang terjatuh di atas lantai dengan sedikit tergesa
sambil degupan jantungnya, berdegup sepantas kuda jantan
di medan peperangan.
Wanita yang mengenakan gaun pendek paras lutut
tanpa lengan bewarna merah api itu, dilihat memegang buku
yang diambilnya.
“Minat politik?” Soal wanita itu sedikit pelik. Dahinya
berkerut seribu.
Marcuz masih lagi tergamam. Sungguh, dia tak
menyangka insan penuh dosa besar sepertinya dimakbulkan
doanya secepat itu.
“Ya. Err, semalam, you ada datang dekat Alan Bar ke?
Sebab, I macam kenal,” ayatnya disebut satu-satu. Masih lagi
larut dalam ombak keterujaan dan kegembiraan.
“You lelaki yang bergaduh malam tu, right?” Rambut
panjang yang diikat kemas, disangkut di bahu kanannya. Dia
kemudiannya tergelak kecil melihat wajah merah padam
lelaki itu. Nampak sangat malu, fikirnya. Dan entah kenapa,
degupan jangtungnya berdegup kencang, saat pandangan
mata mereka bersatu buat beberapa saat, sebelum masing20
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masing mengalihkan pandangan.
Dan ini kali pertama, jantungnya berdegup sebegitu
kencang di hadapan lelaki.
Marcuz sekali lagi tergamam. Sungguh, dia tak
menyangka wanita itu masih lagi mengingati dirinya. Mekap
nipis yang disapu pada wajah ovalnya menyerlahkan lagi
kejelitaannya. Rambutnya juga diikat kemas. Tak dibiarkan
lepas seperti yang dilihatnya di dalam bar. Bau wangi
segera mencucuk kedua lubang hidungnya. Mungkin juga
daripada jenama Calvin Klein atau juga Gianni Versace. Dia
mengagak sendiri. Bau yang lebih kurang sama dipakai oleh
bekas teman wanitanya.
Thank God!
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