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ugasan yang berada di atas meja tulis aku pandang
sepi. Aku menggigit-gigit hujung batang pen sambil
merenung skrin komputer. Lagu daripada video klip
‘Mannequin’ yang dinyanyikan oleh kumpulan metal, Cradle
of Filth mula menggegarkan gegendang telinga dan segala
urat saraf pada seketul otak. Sebelum terlupa biarlah aku
memperkenalkan diri. Namaku Luna dan aku seorang gadis.
Bukan Luna Maya yang popular suatu ketika dulu gara-gara
skandal seks. Tidak sama sekali!
Penampilan aku memang feminin, tetapi muzik keras
tetap menjadi kegemaran. Dulu aku bercita-cita hendak
menjadi ‘rockstar’ atau pemuzik paling popular di Malaysia.
Di Malaysia cukuplah, sebab aku tahu semua itu sekadar
angan-angan. Lagipun awal-awal lagi aku sudah diberi
amaran oleh kakak kandungku, Jojo. Katanya, cukuplah
sekadar aku bermain muzik untuk suka-suka. Kalau hendak
membina kerjaya, carilah bidang lain yang lebih baik. Bidang
muzik tak akan menjamin masa depan. Langsung aku tak
setuju dengan pendapatnya. Namun disebabkan malas
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hendak bertekak dengan Jojo, aku meneruskan pembelajaran
di Universiti Malaya dalam bidang Sains-Ekologi dan
Biodiversiti.
Sekurang-kurangnya bidang yang aku ambil tak
membosankan. Paling aku gemari apabila setiap subjek ada
kerja lapangan. Sambil buat kajian, sambil makan angin. Tak
adalah tertekan sangat asyik menghadap muka pensyarah di
dalam dewan kuliah atau kelas praktikal.
Namun begitu, kalau sudah namanya belajar, ada
ketikanya datang juga rasa bosan dan tekanan. Penatlah
asyik kena keluar masuk hutan. Hendak buat macam mana,
sudah tugas aku macam tu. Tapi dalam penat ada seronoknya.
Apatah lagi apabila belajar sambil bergembira. Gembira dari
segi apa? Inilah kisahnya.
Aku memang obses dengan muzik. Aku dan muzik
memang sukar untuk dipisahkan. Pelbagai jenama gitar
sudah aku senaraikan dalam kepala. Namun aku hanya
mampu beli sebuah gitar elektrik berjenama Yamaha. Itu
pun aku berhutang dengan Jojo. Selain muzik, aku juga obses
dengan kisah seram.
Apabila sudah terlalu kerap melayan kisah seram,
perasaan takut susah hendak kunjung tiba. Jadi aku lebih
suka kalau orang lain berasa takut dengan apa yang aku
momokkan. Tak bermakna aku ni berani sangat. Kalaulah
ada makhluk berupa hodoh menjelma di depan mata, tak
tahulah apa yang akan berlaku. Selama ini tak pernah sekali
pun aku bertemu dengan hantu. Entah wujud ke tidak, aku
pun kurang pasti. Aku tahulah iblis tu wujud. Tapi hantu
hanyalah ‘gelaran’ yang masyarakat kita berikan untuk
‘sesuatu’ yang suka mengacau. Manusia nakal pun orang
panggil hantu juga, iaitu kacang hantu. Ini sejenis simpulan
bahasa saja.
Ini tidaklah bermakna aku bercakap besar.Sesungguhnya,
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sebagai orang Islam aku memang tidak takut akan hantu. Aku
cuma takut kepada ALLAH yang satu. Tapi solat aku tak
pernah cukup. Puasa pun ada tenggelam timbul. Jadi betul ke
aku boleh dikategorikan sebagai manusia yang takut kepada
ALLAH? Sedangkan apa yang disuruh aku ingkar, apa yang
dilarang pula aku buat.
Di universiti, aku bersahabat baik dengan Jessy dan
Andy. Andy seorang lelaki berjiwa lembut, malah lagi lembut
daripada aku dan Jessy. Setiap hari ada saja kerenah mereka.
Tetapi mereka memang sahabat yang baik. Ketika aku susah,
mereka tak pernah meninggalkan aku. Malah merekalah
yang sering menjadi penguat semangat aku yang kadangkadang menjadi luntur. Kiranya, ikatan persahabatan kami
agak kuat.
Sedang aku asyik mengelamun sambil melayan lagu,
tiba-tiba tanpa amaran bilik aku diterjah oleh Jessy. Aku
memang jarang mengunci pintu bilik melainkan hendak
tidur kerana aku cukup pantang diganggu. Aku kerling Jessy
yang terus melabuhkan punggung di atas katil.
“Kau ni kenapa Jes? Dah buang tabiat ke main masuk
aje? Dah tak pandai nak ketuk pintu dulu ke?” Sergah aku
balik dengan kasar. Kami sudah biasa bergurau senda macam
ni. Siapa yang tak masuk geng dengan kami, memang makan
hati sendirilah.
“Yati mana?” Tanya Jessy dengan wajah yang masam.
“Hurm, macam biasalah dia! Takkan kau tak tahu,
pagi petang siang malam asyik menghadap muka cik abang
dialah. Ish, meluat betul aku!”
Yati merupakan teman sebilik aku yang memang tidak
pernah sebulu. Mana tidaknya, aku meluat tengok dia yang
asyik berkepit siang malam dengan teman lelaki. Ibarat di
dunia ni hanya ada mereka berdua. Tapi itu bukanlah masalah
besar sangat pun bagi aku. Nanti ada yang kata aku cemburu
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pula. Mentang-mentanglah aku masih tak ada teman lelaki.
Apa yang buat aku tak suka sangat dengan Yati, apabila
setiap masa aku kena tadah telinga untuk mendengar kisah
hubungan cintanya. Oh, bernanah telinga aku setiap kali
dia membuka cerita! Untuk elakkan Yati daripada terus
‘berkicau’, aku akan sumbat earphones di telinga dan layan
lagu metal. Barulah suara Yati akan lenyap terus. Kalau
boleh aku mahu dia juga lenyap dari muka bumi ini. Tapi
aku tidaklah sekejam itu. Cukuplah kalau dia tak menjadi
teman sebilik dengan aku. Itupun sudah buat hidup aku
aman tenteram.
“Dah kenapa hari ni kau tanya pasal Yati ni? Rindu ke
apa?”
“Rindu? Eh, tolong sikit! Aku bukan kenal rapat pun
dengan roomate kau tu. Baguslah kalau dia tak ada. Barulah
line clear sikit aku nak cakap ni.”
“Pasal apa?”
“Sebenarnya aku nak cakap pasal kau.” Jessy
membetulkan duduknya dan memandang wajah aku.
“Aku? Kenapa dengan aku? Ada hot story ke? Ada orang
mengata aku pulak ke?”
“Tak adalah sampai macam tu. Cuma kau tu, kalau tak
sakat orang tak boleh ke?”
“Sakat? Sakat apa ni Jes? Cuba kau cakap tu biar
jelas.”
“Tunggulah aku habis cakap dulu! Kau tu tak boleh ke
kalau tak buat lawak sengal macam tu, kan? Luna, kalau kau
nak teruskan projek tu jugak, kau cari ajelah mangsa lain.
Kalau setakat aku dengan Andy, kita orang dah tahulah tu
kerja kau. Tak adalah nak kecut perut lagi.” Jessy melontarkan
gumpalan kertas ke arah aku. Tapi mudah saja aku elak
sambil ketawa mengejek. Tangan bengkok ada hati nak baling
aku dengan kertas! Sempat aku kutuk Jessy dalam hati.
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“Betul ke kau tak takut, Jes? Ugutan bunuh tu babe!”
“Takut? Mulanya aku takut juga. Tapi kalau dah selalu
dapat e-mel dan surat bodoh ni, aku tahulah semua ni kerja
kau. Tapi kau kena ingat, Luna. Aku bimbang satu hari nanti,
ada yang buat laporan polis, macam mana? Teruk kau kena
nanti.” Jessy berwajah serius kali ini. Aku diam memikirkan
kata-kata Jessy yang ada benarnya.
“Alah, tak ada benda sangatlah! Siapa yang manja
sangat tu siap nak main polis segala? Bukannya ada yang
mati atau cedera pun sebab surat tu. Kalau ada kes lainlah
juga. Macamlah polis tak ada kerja lain nak buat.” Sebenarnya
dalam diam aku cuak juga jika ada mangsa aku yang berbuat
demikian. Jenuhlah aku hendak menjawab dengan Jojo kalau
aku kena tangkap.
Entahlah kegilaan apa yang merasuk fikiran aku,
sehingga aku sanggup mengumpul maklumat e-mel atau
Facebook rakan sekelas untuk mengenakan mereka.
Sengaja aku cipta e-mel palsu untuk sekali guna saja.
Alamat e-mel itu selalunya menggunakan nama mangsamangsa aku. Seperti Rania089@yahoo.com - khas untuk
Rania. Jazlee11@gmail.com -khas untuk dihantar kepada
Jazlee. Sudah tentulah mereka panik. Aku pula hanya ketawa
berdekah-dekah melihat muka panik mereka. Langsung aku
tak terfikir soal akibatnya nanti walaupun aku tahu perbuatan
aku itu boleh dicop sebagai jenayah cyber dan sememangnya
berisiko.
“Luna? Kau dengar tak apa aku cakap ni?” Jessy
menyergah aku lagi. Aku tersenyum dan mengangguk.
“Ya, aku tahulah! Hish, seram pulak aku bila kau
cakap macam tu! Tapi kan, aku suka sakat mereka. Hah, kau
pernah dengar tak urban legend yang tentang pembunuhan
melibatkan e-mel berantai tu? Ha ha ha... kalau kau nak
tahu, di situlah tercetusnya idea aku!”
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“Urban legend? Kau ni suka sangat baca dan tonton
cerita karut macam tu. Lepas tu buat kerja gila sampai
menyusahkan orang. Kalau menyusahkan orang lain tak
apalah juga. Jangan sampai aku pun kena sekali. Tapi kau
kena ingat Luna, kalau kau kena sumbat dalam penjara, kau
tak kesian kat kakak kau ke?” Jessy bertubi-tubi mencuci
otak aku yang memang agak tercemar. Aku hanya tersengih.
Hendak nafi buat apa kalau sudah semuanya betul belaka.
Aku tidak menjawab apa-apa. Aku bingkas bangun
dan membuka pintu balkoni yang sejak tadi aku tutup
rapat kononnya mahukan privasi. Aku terus melangkah ke
balkoni sambil menggamit Jessy. Jessy apa lagi, terkedekkedek datang dan berdiri di sebelah aku. Pemandangan di
situ sungguh indah. Apa yang indah sangat kalau di depan
mata hanya ada bangunan? Inilah yang aku hendak cakap,
blok yang aku tinggal sekarang ini bercampur lelaki dan
perempuan. Begitu juga dengan blok yang bertentangan.
Setiap bilik dari aras satu hingga enam dihuni oleh
pelajar lelaki. Manakala aras tujuh, sudah tentulah dihuni
oleh pelajar perempuan. Di sinilah aku mencari ketenangan.
Dengan ‘mencuci mata’ melihat jejaka-jejaka senior yang
agak kacak.
“Untung kau Luna tinggal di blok ni,” kata Jessy dengan
tersengih-sengih.
“Dah habis marah kau, Jes?” Usik aku. Aku memang
tahu sangat kelemahan Jessy. Dia memang pantang tengok
lelaki kacak. Jessy ketawa kemudian mencebikkan bibirnya.
Rakus jari-jemarinya cuba mencubit lengan aku yang
terdedah. Pantas aku menepis tangannya.
“Luna, tadi kau ada sebut pasal urban legend, kan? Apa
yang kau nak ceritakan tadi?” Jessy menatap wajah aku. Aku
tersenyum. Aku sangka dia tidak berminat untuk ambil tahu
akan cerita tadi.
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“Kau pernah dengar tak tentang urban legend yang
berkisahkan misteri pembunuhan adik-beradik keluarga
Smith?” Sekilas aku mengerling kepada Jessy.
“Urban legend yang aku pernah dengar dan selalu popular,
Bloody Mary itu ajelah. Lain-lain, tak pernah pulak aku
dengar. Hish, seram tak?” Tanya Jessy. Aku mengangguk.
“Sebenarnya aku usik korang guna cara John Smith
itulah. Mari sini aku google dan kau baca sendiri.”
Aku masuk ke dalam bilik semula dan menaip beberapa
patah perkataan di web browser. Beberapa saat kemudian
terus keluar artikel tersebut. Jessy mengambil tempat dan
dengan khusyuk dia membaca. Aku dapat melihat dengan
jelas lehernya bergerak-gerak menelan liur. Jessy memang
penakut, baru baca sikit sudah cuak.
Kisah pembunuhan misteri adikberadik Smith(urban legend):
John Smith merupakan anak lelaki
tunggal keluarga Smith dan tinggal
di Plainfield, Wisconsin, Amerika
Syarikat. John Smith sangat nakal
dan mempunyai hobi suka menakutkan
orang dengan cara menghantar e-mel
berantai kepada rakan-rakan siber.
Tetapi suatu hari, hobinya itu sudah
memakan diri.
Pada November 2007, John menerima
e-mel daripada dua orang gadis yang
menamakan diri mereka,’adik-beradik
Smith’. Sangat menghairankan apabila
mereka siap mengaku yang mereka
merupakan kakak kandung John. Di
sinilah bermulanya detik misteri yang
menghantui John.
Setahu John, dia merupakan anak
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tunggal. Malahan ibu bapanya langsung
tidak pernah buka mulut tentang
kehadiran kakak-kakaknya yang lain.
Tetapi, ‘adik-beradik Smith’ pernah
mengaku mendiami bilik yang sama
dengan John.
Esok harinya, John terima lagi
satu
e-mel
dan
dikepil
dengan
gambar dua orang anak gadis.‘The
Smith Sisters Murdered Anonymously’
tertera di bawah gambar. Mereka cuba
yakinkan John yang mereka merupakan
kakak-kakak kandungnya yang meninggal
dunia pada tahun 1993 dan mereka juga
pernah tinggal di rumah itu.
Di dalam e-mel tersebut juga
menceritakan
kisah-kisah
mereka
dari kecil sehinggalah meniti usia
dewasa,
dan sehinggalah bagaimana
mereka mati dibunuh. Turut diselitkan
keratan akhbar mengenai pembunuhan
yang berlaku ke atas mereka.

Jessy meneruskan pembacaannya secara senyap.
Wajahnya nampak resah. Sepasang mata bundarnya sempat
mengerling almari pakaian aku yang tertutup rapat.
“Kenapa dengan kau, Jes?”
“Aku takut sangat baca pasal ni, Luna. Kejam sungguh
cara mereka dibunuh. Mayat mereka dijumpai di dalam
almari pakaian. Kulit mereka disiat-siat. Aku rasa seram
gila apabila tiba bahagian ‘kakak-kakak’ Smith tulis e-mel
kepada John.
Kata mereka dalam e-mel tu, ‘Kalau awak tak percaya,
silalah lihat di dalam almari’. Lalu John pun buka almari, dan
itulah detik terakhir hidup John. Polis pun tak tahu motif
pembunuhan tersebut dibuat. Mereka juga tak dapat kesan
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siapa yang menghantar e-mel terakhir tu.” Jessy mengetap
bibirnya lantas merenung aku yang berdiri di sebelahnya.
Wajahnya nampak serius benar.
“Ya, betul tu. Mak dan ayah mereka menemukan mayat
John di dalam almari. Sama seperti pembunuhan anak-anak
perempuan mereka. Di bilik yang sama, almari yang sama.
Di dalam almari tempat mayat ditemui, mereka terjumpa
mesej yang diukir dengan benda tajam. Tertulis ‘Lisa and
Sarah-1993’ dan di bahagian bawah, ‘John-2007’.” Tambah
aku yang sudah menghafal cerita tersebut.
“Kesian mak ayah mereka. Mesti sedih. Dan yang pelik,
siapa yang bunuh mereka?”
Aku menggeleng kepala. Tak usahlah tanya aku,
sebab aku memang tak tahu. Apa yang aku sangat pasti, kes
pembunuhan itu memang sangat misteri. Sebab itulah aku
seronok mereka cerita dan mengusik rakan-rakan yang lain
dengan menghantar e-mel berantai.
“Itulah sebabnya kisah ni boleh tergolong dalam urban
legend. Boleh dicerita dari mulut ke mulut, tapi tak ada bukti
yang sahih.”
“Hisy, seramlah aku! Kau janganlah buat kerja bodoh
macam ni lagi, Luna. Risau pulak aku kalaulah terjadi pada
kau benda-benda pelik ni. Manalah tahu kan kalau ada yang
sakit hati dengan perbuatan kau, mereka nak balas dendam
pulak.”
“Case closed! Okay lepas ni aku usik dengan cara lain
pulak.” Ujar aku selamba. Kemudian aku ketawa mengejek
apabila Jessy sudah carutkan aku.
“Kau ni memang tak serik-serik kan, Luna? Please
lah...Aku takutlah kalau perkara buruk menimpa kau nanti.
Mak aku selalu pesan, kata-kata tu doa. Kau pula asyik bagi
nota ‘bunuh’ untuk mangsa-mangsa kau. Kau tak sayangkan
kawan-kawan kau ke? Manalah tahu gurauan kau tu nanti
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jadi kenyataan. Kalau ada yang tak puas hati dengan kau,
mereka apa-apakan kau pula macam mana?” Ulang Jessy
dengan serius.
“Kau memang over acting sangatlah Jes!” Aku ketawa
lagi namun beberapa saat kemudian tawa aku semakin
kendur.
Aku berdeham cuba menutup rasa cuak yang tiba-tiba
bertandang setelah mendengar kata-kata Jessy. Tak mungkin
ada yang sanggup buat macam tu kat aku ni? Bukannya serius
pun. Semua tu gurauan. Paling teruk pun mereka yang aku
kacau hanya akan berasa seriau. Takut-takut hendak keluar
rumah. Itu saja. Tak ada pun yang sampai mati terkejut atau
kena bunuh.
“Aku cakap benda betul! Kadang-kadang kita anggap
benda tu tak serius. Tapi orang lain tak fikir serupa dengan
apa yang ada dalam otak kita ni.” Nasihat Jessy lagi.
“Hmm, yalah. Aku hargai nasihat kau tu. Tapi dah hobi
aku nak buat macam mana, kan?”
“Cari hobi lainlah, perempuan! Macam aku nak
buat sekarang ni. Hobi ni berganda lagi bagus dari hobi
mengarut kau tu! Usha jantan seksi kat blok sana, lagi best!”
Jessy meluru keluar ke balkoni. Rambutnya yang panjang
mengurai sengaja disanggul tinggi agar kelihatan lehernya
yang jinjang dan putih bersih.
“Gila, dasar penggoda!” Cemuh aku. Aku turut
mengekori Jessy ke balkoni untuk menjalankan aktiviti
mencuci mata.
“So, jadi ke rancangan kau malam ni?” Jessy tersenyum
menghadap aku.
“Jadilah. Bahan dah ada. He he he...” Aku mengangkatangkat kening kepada Jessy. Jessy yang memahami maksud
aku sudah tersenyum lebar. Akhirnya, dendam kami akan
terbalas pada malam nanti. Dendam apa? Tunggu...
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