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Tanjong Katong, Airnya Biru
Just a perfect day
Drink sangria in the park
And the later, when it gets dark, we go home
Just a perfect day
Feed animals in the zoo, then later, the movie too, and then
home
Oh it’s such a perfect day, I glad I spent it with you
Oh it’s such a perfect day, you just keep me hanging on
You just keep me hanging on

A

ku sandarkan bahu aku di atas sofa selepas
penerbangan yang jauh dari New York ke Berlin,
dari Berlin ke Dubai, dan dari Dubai ke Singapura.
Berapa kali aku menukar kapal terbang sebelum tiba di
Changi, dan aku terus menghubungi rakan lama, Rashid.
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Dari Bedok ke Changi tu sepelaung saja, namun menunggu
Rashid habis kerja benar-benar meletihkan aku.
Lagu Lou Reed berkumandang di corong radio kereta.
Aku kuatkan bunyinya agar lagu enak ini dapat didengar
dalam mood aku yang sedang bercelaru ini. Kepulangan aku
ke sini sebenarnya disebabkan sesuatu, yang nantilah aku
ceritakan. Buat masa ini aku mahu berehat.
Rashid memandu kereta pickup Ford Ranger berwarna
biru, sambil aku melangut melihat pemandangan di tepi laut
Selat Singapura.
“Apasal kau tak balik terus je ke Malaysia?” Tanya
Rashid, straightforward.
“Kiranya kau tak suka la aku datang?”
“Hish, bukan macam tu. Aku suka kau datang. Kau tu
dah la duduk New York sana, tiba-tiba balik. Angin takda
ribut takda tiba-tiba kau balik, muka serabut macam baru
lepas kena samun, apahal?”
“Serabut aku kat New York sana, serabut.”
“Mana-mana pun sama juga, Singapore ni kau duduk
sini pun kau serabut juga. Kau nak tenang kau duduk tengah
hutan nu sana.”
“Aku haiwan urban, Rashid. Aku mana boleh duduk
tengah hutan.”
“Dah tu, apa yang kau nak komplen?”
Aku hanya merenung Selat Singapura yang tenang
apabila kereta diberhentikan di sebuah restoran Cina di
Tanjong Katong.
“Nak makan sini ke?”
“Aku nak minum beer, kau nak join?”
“Hai, sampai-sampai aku kat sini kau terus ajak aku
minum beer?”
“Kenapa, kau dah insaf ke?” Tanya Rashid, sarkastik.
Aku hanya gelak.
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“Jom la, jom la!”

E
Angin laut Selat Singapura bertiup kencang, sambil
aku dan Rashid minum sebotol beer cap harimau menghadap
laut.
“Kau tak nak makan?” Tanya Rashid.
“Aku lebih letih daripada lapar, jadi aku kejarkan bantal
daripada makanan sebenarnya.”
“Beer kau ok pulak?”
“Ye la, dah lama dah aku tak minum sama dengan
kau.”
Rashid hanya tergelak. Entahlah, walaupun aku dah
lama kenal dia ni, dan dia pernah buat palat dengan aku.
Somehow, aku rasa dia juga teman paling selesa untuk aku
bercerita, selain Hafiz. Hafiz, sejak dah bersama Bunga
Ramona, aku jarang dengar cerita dia. Nizam, aku dengar
dia sedang kalut menguruskan perniagaan ayah mentua dia
menjual barangan vinyl lama dan studio jamming.
Selat Singapura, terbentang luas sambil melihat ribuan
kapal sedang berlabuh di pelabuhan Singapura. Ada dari
Shanghai, Amsterdam, New York dan segenap benua pelusuk
dunia - mereka datang ke sini untuk berdagang. Singapura sememangnya secara natural merupakan pusat perdagangan
terpenting dunia - di sinilah orang mula berdagang.
“Berapa lama kau nak duduk Singapore ni, Wan?”
“Tengok lah. Sehari dua, lepas tu aku balik la Malaysia.
Kenapa, kau tak suka ke aku datang sini?”
“Berapa kali aku kata tak, Wan. Aku tanya ni sebab aku
nak mintak tolong kau sikit.”
“Apa dia Rashid?”
“Nanti aku beritahu. Kalau lama la kau duduk Singapore
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ni.”

“Cop kat pasport aku ni boleh tahan 30 hari je, Sid.
Kalau kerja tu makan berbulan-bulan baik aku apply je visa
pekerja asing.”
“Butoh, susah doh. Takdalah, kerja ni senang je. Aku
rasa kau pun boleh settle dalam masa seminggu.”
“Apa dia?”
“Macam ni, aku baru sewa satu lot kedai di Lavender
Street. Aku nak buat hotel butik kat situ. So, aku baru je
renovate, tambah itu tambah ini. Aku cuma nak kau buat
satu je.”
“Tolong mende?”
“Deco. Aku nak kau buat painting, boleh?”
“Celaka betul kau ni. Kau nak suruh aku painting apa
ni? Berapa keping frame gambar kau nak ni?”
“Ada la dalam 5-6 buah. Alah, frame kecik je. Bukan
besar-besar. Aku kalau nak beli lukisan macam tu mahal la,
manalah aku mampu. Baik suruh kau je buat. Selain tu, aku
nak kau ambik gambar. Aku ada kamera DSLR kalau kau
nak guna.”
“Kau ingat aku amatur ke?”
“Kecoh, kau nak tolong aku ke tak?”
“Boleh je.”
“Aku bayar kau dalam $2,000 Sing, boleh?”
“Haha Sid, aku boleh je tolong kau. Bila kau nak start
buat ni?”
“Kau rehat lah dulu, kau tengah jet lag ni. Dalam sehari
dua, kau dah boleh start buat kerja.”
“Jap, Lavender Street ni kat mana?”
“Kat Kallang. Dekat dengan Stadium Jalan Besar.”
“Kalau MRT aku nak pergi macam mana?”
“Line Hijau, stesen Lavender. Kalau dari Bedok, kau
boleh berhenti stesen keenam. Sebelah Bugis.”
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“Oooh, ok aku tau. Senang je.”
“Kau dapat loteri ke apa tiba-tiba nak bukak bisnes
hotel ni? Masyuk ke? Mana dapat duit Sid?”
“Ala, biasalah. Singapore ni kau Melayu ke, Cina ke,
India ke, kalau kau rajin berusaha, simpan duit, jimat cermat,
bolehlah senang. Kalau kau pemalas, kau tak boleh tido kat
mana-mana. Tido longkang pun kena halau dengan polis.”
Aku menganggukkan kepala. Badan sudah letih, aku
mahu merehatkan diri sebelum esok untuk aku merayau
di Kota Singa ini. Dari Tanjong Katong, aku dan Rashid
menuju ke rumahnya di Bedok. Kemudian aku termenung
jauh memikirkan segala tahi-tahi yang berlaku selama ini.
Aku juga terkenangkan Romi, orang yang aku khianati satu
ketika dulu. Di rumah inilah, ketika berempat ke Singapura,
si Rudi mencari abangnya, si Bunga Ramona mencari kekasih
sibernya yang akhirnya seorang biseksual, dan Romi,
mencari cinta. Entah kenapa aku buat begitu. Dari flat
HDB ini aku memerhatikan lampu neon dari Downtown,
seperti juga ketika aku tinggal di Waverley Place, ketika
aku bersama Puspa.
Bercakap tentang Puspa, dia ada di situ lagi, masih
belajar di NYU. Masih macam dulu. Dia dan basikal Fixie
tanpa breknya berpisah tiada. Dan aku pulang ke sini
sebenarnya bukan sebab aku bergaduh dengan Puspa. Gaduh
sekali sekala tu biasalah, cuma aku rasa aku tak boleh duduk
membeku di satu tempat saja.
Pernah saja aku cuba mengembara solo dengan
menyewa sebuah kereta dari New York menuju ke Lake
Placid dan tinggal di situ seorang diri sebulan lamanya dan
aku sedar aku ini akhirnya mati kutu. Akhirnya aku pulang
ke bandaraya dan Puspa menyambutku dengan masakan
kangkung goreng belacan.
Kau jangan tanya aku macam mana aku boleh jumpa
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belacan di New York.
Sid bawa secawan kopi Kluang Cap Televisyen sambil
melihat permandangan luar.
“Kau renung apa tu Wan?” Tanya Sid, yang memakai
baju jersi Lions XII dan seluar jeans pendek yang sudah
lusuh. Ternyata jersi itu menampakkan tubuhnya yang sangat
solid seperti seorang pemain bola sepak.
“Aku balik ni sebenarnya ada hal,” jawab aku, sambil
menjamah kopi.
“Tengok muka aku tau ada big problem? Ni pasal bekas
bini kau tu ke? Sofia?” Tanya Sid merujuk pada Lin.
Aku mendiamkan diri, aku tak kata ya, aku tak kata
tidak.
“Wan, kau balik kali ni kau rasa selamat ke kau duduk
sini lama-lama?”
Entah, kalau aku turun rumah ni dan melintas jalan
pun aku kena langgar kereta, aku rasa tak selamat juga.
Ah, Faris. Kesian.
“Sid, kau pernah tak, lepas kau buat palat kepada
seseorang, kau rasa bersalah sampai kau pergi ceruk mana
pun kau tak tenteram nak tidur, kau rasa macam kau tak
selesai satu benda?”
“Antaranya dengan kau, Wan. Sebab tu, untuk aku
tebus balik salah aku kepada kau, aku bagi kau kerja ni,
untuk aku rasa tenang dan tak hutang apa-apa dengan
kau.”
“Ye la, siapa suruh kau cilok duit band. Dengan member
kita yang lain pun kau tak setel lagi sebenarnya.”
“Dah kau sorang je sanggup jumpa aku. Yang lain hilang
entah mana,” kata Sid sambil menggaru-garu skrutumnya
yang gatal.
“Kalau member band kita tu dah mati?”
“Kadang-kadang, ada benda kau tak boleh nak buat
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apa. Contoh, hal Romi. Aku dengar cerita kau itu hari pun
aku tahu kau sudah bikin palat sama member. Tapi, kau buat
macam mana pun, bukannya Romi hidup balik.”
“Aku satukan Bunga dengan Hafiz,” kata aku, cuba
mempertahankan diri.
“Adakah kau rasa itu satu keadilan buat Romi?”
Aku termenung lagi. Siapa aku nak cakap tentang
keadilan.
“Yang sudah tu sudahlah. Cuma, bila kau dah capai
pertengahan usia ni, dan masih belum settle down, kau rasa
segalanya macam terlambat. Rileks lah.”
Aku cuba mengubah topik. Serabut cakap pasal benda
ni berulang-ulang.
“Lapar la, Sid.”
“Butoh, tadi aku ajak makan kau tak nak.”
“Nasi putih lauk telur goreng dengan kicap pun jadi la
Sid,” kata aku merengek seperti budak kecik.
“Jap, aku panaskan lauk. Lauk bini aku masak tengah
hari tadi. Perhangat tu boleh makan lagi tu.”
“Cantik!”

E
Aku cuba tidur selepas makan. Pusing ke kiri salah,
pusing ke kanan salah. Kipas jenama Pensonic berwarna biru
muda ini mengeluarkan bunyi yang buat aku tak boleh nak
tidur. Seolah-olah aku hidup dalam ketakutan.
Kalau aku tutup kipas, panas lah pulak. Ah, selama
ni kau duduk di cuaca tropika, baru duduk kawasan sejuk
dingin sikit, dah lupa diri.
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