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 Di manakah pusat kerajaan Nabi

Sulaiman?

 Menurut cerita dan kisahnya

dalam buku-buku lama, dalam kitab-kitab

tua maka tempat lahirnya Nabi-nabi ialah

dalam kawasan yang sekarang digelar

“Timur Tengah” di mana baru-baru ini

telah terjadi banyak pemberontakan

melawan kaum bangsawan. Dan aku

adalah keturunan dari keluarga

bangsawan. Sebab itulah aku mahu

bercerita dari hal untung nasib

kaum bangsawan, khasnya dari hal

keluarga aku sendiri.

 Kami kaum bangsawan suka

kepada rumah-rumah besar. Kami gelar

rumah-rumah itu istana, mahligai,

taman sari, kayangan dan sebagainya.

 Kami kaum bangsawan sangat

gemarkan makanan-makanan yang sedap, kuih

kepada rakyat biasa, juadah kepada 

kami.

 Kami kaum bangsawan gilakan

pakaian yang indah-indah. Kain benang

untuk rakyat. Untuk kami kain

sakhlat. Kami cinta kepada intan

berlian, delima, zamrud dan

lain-lain permata. Kami suka

kepada lagu-lagu dan nyanyian-nyanyian yang

merdu, kepada syair, pantun, seloka,

cerita-cerita asmara dan dongeng.

Kami suka menilik nasib dan melihat

nujum. Kami suka bermain-main,

bertaruh, bersilat, berpencak,

berlumba, dan kemudian makan-makan

besar.

 Tetapi itu semuanya kisah yang

sudah sangat lama, sudah kolot dan

lapuk. Aku kini telah menjadi

burung kecil yang terpencil.

 Kisah bermulanya kejatuhan

aku keluarga aku ialah kerana

tidak puas hati dengan kecukupan.

Aku mempunyai jambul yang merah

Dengarkanlah ceritaku
          Nama aku Belatuk. Gelaran aku pun Belatuk. Aku

keturunan kaum bangsawan, keluarga dari hakim-hakim yang arif

budiman, terkenal dalam zaman pemerintahan Nabi dan Raja

Sulaiman. Tetapi kini aku hanya burung ganjil, kecil

dan terpencil. Aku juga dinamakan burung “Patuk

Kayu” oleh orang-orang Eropah.

Tablo “Lambaian Hati” oleh ahli-ahli St. John bahagian Melayu yang telah

diadakan di Dewan Civil Defense di Kolam Ayer Lane.

6
1958
Nov.
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menyala, cantik tidak ada taranya.

jasa kepada Raja Sulaiman. Aku

selalu disuruh menjadi utusan,

membawa berita, menyampaikan kenyataan,

menghadiri persidangan-persidangan,

mendamaikan perkelahian dan

pergaduhan. Aku ialah satu daripada

duta-duta atau diplomat-diplomat Raja Sulaiman

yang mempunyai kerajaan dan takluk

jajahan yang sangat luas.

 Pada suatu hari pergilah aku

menghadap Raja Sulaiman:

 “Ampun Tuanku beribu-ribu

ampun, sembah patik harap

diampun. Kiranya diperkenankan oleh

Seri Paduka Shah Alam maka mohonlah

patik supaya jambul patik ini

diganti dengan jambul emas. Pada

timbangan patik yang hina dina ini

maka jambul patik ini tidak

sesuai lagi dengan pangkat dan

darjat patik. Moga-moga tuanku

perkenankan permohonan patik ini”.

 “Belatuk, hai Belatuk!” –

titah Raja Sulaiman. “Engkau ini

bermimpi atau mengigau? Aku ini

raja yang memakai dasar demokrasi.

Lambang kerajaan aku ialah “rakyat

itu raja, dan raja itu rakyat”.

Engkau lihat aku sendiri. Adakah

aku memakai emas intan? Adakah

aku tinggal dalam istana atau

mahligai? Tidak! bukan? Aku

bercucuk tanam. Aku berternak.

 Aku hidup seperti rakyat

biasa. Benar para menteri aku

bergelumang dengan kemewahan,

berkecimpung dengan kesukaan,

bermegah dengan kekayaan. Tetapi bagi

engkau maka aku suka memberi

nasihat supaya jangan mengikut dan

meniru mereka itu. Kalau jambul

engkau itu emas maka tidak lama

akan terjerutlah leher engkau.

Manusia akan memasang perangkap, membuat

lapun, memikat dan menjerat engkau.

Keluarga dan keturunan engkau

akan hapus. Dengarlah cakap aku,

wahai Belatuk yang bijak dan

budiman”.

 Aku tidak puas hati, aku

terkilan dan musykil. Nak melawan

atau memberontak aku tak berkuasa.

Kami kaum Belatuk tidak

mempunyai senjata.

 Binatang yang paling nakal pada masa 

itu ialah Sang Kancil. Gajah 

ditipunya. Harimau, beruang, buaya

dan lain-lain binatang buas ditipunya.

Itulah sebabnya hingga sekarang banyak

ceritanya, dibaca oleh anak-anak

sekolah. Dalam dunia ini memang

orang-orang yang jahat dan nakal

banyak ceritanya.

 Aku terus taat setia kepada

Raja Sulaiman. Aku kasih sayang

kepada baginda kerana bijak, adilSh.... Sh.... Sh...!! Jangan bising-bising nanti budak terjaga.
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dan limpah kemurahannya. Apabila mangkat

Raja Sulaiman maka berpecahlah kami

kaum haiwan dan margastua,

porak-perandalah aturan hidup

dan masyarakat kami.

 Dan lihatlah nasib aku dan

kaum aku yang pada zaman dulu ialah

kaum bangsawan, keluarga hakim

yang arif budiman, duta dan

diplomat yang banyak pengalaman. Kami

kini menjadi burung-burung kecil

yang hidup terpencil. Kami tak

tahu terbang tinggi. Kami tidak

tahu hinggap seperti burung-burung

lain. Kalau pokok tegak maka

tegaklah kami. Kalau punggur

condong maka condonglah kami.

Betul kami masih berjambul merah

dan berbulu keemasan. Tetapi kami

tidak lagi menarik perhatian.

Dan perhatikanlah kami mencari

makan. Di mana ada kayu mati, di mana

ada punggur buruk, maka di situlah

kami mematuk-matuk mencari ulat-ulat,

anak-anak kumbang, telur-telur semut.

Musim banyak pokok-pokok getah mati

kena racun kerana tuan-tuannya hendak

bertanam semula maka kenyanglah kami.

Dan kalau rancangan membuka tanah-tanah

baru berjalan dengan lancar maka

akan mudahlah rezeki kami sebab

nanti akan banyak pohon-pohon kayu

tumbang, banyak pokok-pokok mati.

Pendek kata, hidup kami

bergantung kepada adanya kematian. Tak

ubahnya seperti lalat yang berharapkan

bangkai. Kami juga bergantung

kepada bangkai, iaitu bangkai-bangkai kayu.

 Bilaku kenang zaman yang lalu,

tidak terasa sedih dan pilu,

tidak pedih, tidak ngilu,

tak ada bezanya intan dan alu.

Aku bercerita membawa kisah,

peri riwayat kaum bangsawan,

sehingga sekarang banyak

kejadian.

Mereka ditimpa oleh kebinasaan.

Aku burung Belatuk,

hinggap tercatuk,

makan mematuk,

oleh zaman terkutuk!

 Hanya ada satu saja gunanya

aku di atas dunia ini. Hati dan

mempedu1 aku boleh dibuat ubat. Dan

sebagaimana terjadinya sekarang maka

ubat yang dicari oleh manusia

ialah ubat kuat. Semua manusia

mahu kuat. Semua negara dan

kerajaan mahu kuat; ada angkatan

laut dan darat. Angkatan udara

dan angkatan asmara. Untuk

angkatan darat senjatanya senapang dan

1 Ejaan yang sebenar ialah hempedu

meriam. Untuk angkatan laut

meriam-meriam dan bom-bom. Untuk

angkatan udara kapal-kapal terbang.

Untuk angkatan asmara? Maka

dicarilah oleh manusia daripada

binatang-binatang: daripada monyet, tupai,

badak, dan daripada burung-burung belatuk.

Tidak aman juga hidup kami.

Biarpun jambul kami bukannya

emas, namun manusia akan memburu

kami juga.

 Bersyukurlah kami kepada Tuhan

kerana kami ada bersayap, boleh

terbang. Kalau tidak maka tidak

adalah cerita aku ini. Itupun

kerana aku sendiri yang

menceritakannya. Jikalau tidak maka

kisah kaum bangsawan – sekurang-kurangnya

cerita aku – sudah lama hilang

ditelan oleh zaman sebagaimana kisah

kaum-kaum bangsawan yang lain.

 Yang masih ada di negeri ini

ialah kisah-kisah bangsawan di udara!.

  *

(Tunggulah sang nyamuk bercerita

dalam keluaran akan datang).v

Tarian Kaparinyo ahli-ahli St. John di Kolam Ayer Lane.
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Antara getah dan bijih
 Masalah ekonomi Malaya yang besar ialah hendak memelihara pendapatan

negara yang penduduknya bertambah amat banyak – lebih kurang tiga peratus setahun.

 Negara parliamentary democracy Malaya yang muda, yang lahir tahun

sudah, adalah mempunyai tapak yang kuat dan tidaklah ada sebab mengapa ia tidak

dapat berjaya.

 Kumpulan kecil pengganas-pengganas communist yang berkurangan dengan

cepat di dalam hutan-hutan di negeri saya nyatalah tidak berjaya meyakinkan rakyat tentang

kebaikan-kebaikan dari sebuah kerajaan yang berlainan coraknya.

 Jumlah besar hasil perkeluaran Malaya dalam tahun 1955 ditafsir 

Sebanyak 4,700 juta ringgit (Malaya) menurut harga sekarang, iaitu kira-kira

$755 (Malaya) per kapita.

 Harapan pasaran getah biasa kelihatan baik walaupun baru-baru ini

pasaran getah meleset. Keperluan dunia bebas kepada semua jenis getah, getah

biasa dan getah tiruan, yang bertambah besar iaitu kira-kira 4.5 peratus akan

menggandakan jumlah sekarang dalam masa 15 hingga 20 tahun lagi.

 Perlawanan dari getah tiruan, tidaklah amat membimbangkan Malaya, kerana

harga membuat getah tiruan harus bertambah dan tidak berkurangan di masa

depan.

 Keadaan pasaran bijih dunia baru-baru ini adalah membimbangkan Malaya,

faktor-faktor lain yang tak menyenangkan ialah cara-cara yang telah didapati yang dapat mencermatkan

penggunaan bijih di Amerika Syarikat, “Pasaran kami yang besar sekali”

kemajuan membuat tin-tin dari plastik dan penggunaan aluminium menggantikan

besi waja.

 Berhentinya Amerika menyimpan “stockpile” bijih baru-baru ini serta

merta menimbulkan masalah kepada Malaya yang mempunyai bijih yang berlebih-lebihan untuk

pasaran, usaha Majlis Bijih Internasional untuk menjamin harga bijih

yang tetap telah

tergendala dengan bertambah banyaknya bijih Rusia di pasaran dunia –

Dr Ismail.         *

Beragama masa pilihan raya

 Orang-orang Islam yang membidas perjuangan PAS, sebagai orang-orang yang

kurang faham tentang perjuangan Islam dan mensifatkan juga perbuatan orang-orang

Kerugian ibu bapa

 Bahawa murid-murid sekolah agama kerajaan

di sebelah petang adalah jauh ketinggalan daripada

murid-murid sekolah umum di mana-mana saja

dalam negeri Pahang ini.

 Kalau satu-satu sekolah umum pagi

mempunyai murid-murid 100 orang, maka murid-murid

sekolah agama petang hanya tak lebih 40 orang.

 Hal ini, adalah merugikan ibu

bapa, kerana pelajaran agama itu adalah

kewajipan ibu bapa memberikan kepada

anak-anaknya, bahkan pelajaran agama itulah

yang mesti dilebihkan dari pelajaran

lain.

 Bahawa dasar pelajaran tahun 1956

yang hendak memasukkan pelajaran agama yang

diberi pada sebelah petang kepada kanak-kanak

sekolah umum itu adalah lebih baik

dari keadaannya daripada yang diberikan pada sebelah petang

sekarang ini. – Cikgu Shamsuddin.

Tengku Abdul Rahman pemimpin

yang bijak di Malaya

Pemimpin UMNO Malaya Tengku

Abdul Rahman Putra sebagai seorang

pemimpin yang sangat bijak di Malaya masa

ini.

 Orang Cina di Malaya mestilah

menunjukkan taat setia yang sebenar kepada

Yang Di-Pertuan Agong Persekutuan.

 Bahawa jasa-jasa Perikatan dari

tiga bangsa besar telah dapat dibuktikan

dengan jayanya dengan Persekutuan Tanah Melayu

mencapai kemerdekaan.

 Dan dari sekarang pula kita mesti

bersatu padu untuk kemajuan di Malaya

masa depan dan dapat hidup di dalam

aman damai selama-lamanya.

 Kemajuan-kemajuan yang telah tercapai di Malaya

ini disebabkan dengan kuat kemaraan dan

kebijaksanaan Perdana Menteri Persekutuan

Tengku Abdul Rahman Putra dalam pimpinannya

kepada umat Malaya sekaliannya terlepas dari

belenggu penjajah.

 Kita bersyukur kepada Tuhan atas

hal ini – Dr Lim Cheung Yu.

Ucapan
-Ucapan
Pilihan

Politik dan Bukan Politik
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Lima mata pelajaran
Dengan adanya sokongan dari ibu bapa

dalam rupa moral dan material dapatlah

anak-anak bangsa kita terdidik dengan

sempurnanya hingga mencapai taraf kemajuan

 Sesuatu negera yang telah maju

dan sesuatu bangsa yang telah maju adalah

kerana umat negara dan bangsa itu telah

maju dan luas dalam ilmu pengetahuan

dan pelajarannya. Tetapi mengapa bangsa

kita kini masih mundur?

 Ini mudah sekali menjawabnya ketinggalan

dalam kemajuan bahawa bangsa kita hari

ini masih jauh ilmu pengetahuan,

oleh itu nyata betapa pentingnya ilmu

pengetahuan itu disisi satu-satu bangsa.

Dasar-dasar pengajaran itu pelajaran yang

khusus. Ada lima mata pelajaran yang pertama

ketuhanan, yang memulihkan seseorang itu

mengenal Tuhannya, buruk baiknya sesuatu

perkara, faedah dan manfaat, tetapi menjalani

tugasnya masing-masing, maka segala itu semua

termaktub dalam kitab suci al-Qur’an al-Karim.

 Kedua pengajaran akhlak, untuk

membentuk jiwa seseorang dalam menunaikan

tugasnya yang berat, supaya seseorang itu

tidak mendatangkan faedah dan manfaat

tetapi hendaklah seseorang itu berbuat

sesuatu yang mendatangkan guna untuk

dirinya dan untuk bangsanya.

 Ketiga pengajaran persuratan,

sama ada Melayu, Arab dan Inggeris. Ini

adalah suatu hal yang tak boleh diketepikan

kerana dengan pelajaran persuratan itulah

seseorang dapat menciptakan buku-buku

pengetahuan dan pelajaran untuk menambah

bahan bacaan dan pengetahuan bangsanya.

 Keempat pengajaran yang membolehkan

bangsa yang telah luas dan tinggi darjat

pemikirannya itulah yang dapat mereka

mencipta sesuatu untuk kepentingan bangsanya

dan kelima pengajaran yang membolehkan seseorang

berkhidmat dalam segala lapangan dan jurusan

Ustaz Abu Bakar Baqir.

itu sebagai meludah ke langit dan perciknya jatuh ke muka mereka sendiri.

 Pemimpin-pemimpin UMNO dan menteri-menteri Perikatan, dan wakil-wakil rakyat dari

Perikatan selalu menyerang PAS dengan tidak menunjukkan alasan-alasan yang munasabah kepada

pendengar-pendengarnya.

 Kami pemimpin-pemimpin PAS berpolitik ialah kerana Islam, bukan

sebagai pemimpin-pemimpin parti lain yang bertopengkan Islam kerana tujuan-tujuan

politiknya.

 Mereka beragama dalam masa hendak diadakan pilihanraya saja, dengan

pergi ke masjid-masjid bersembahyang, tetapi selepas memegang kuasa, maka mereka pun

tidak kelihatan lagi.

 Bahawa tugas-tugas perjuangan PAS sekarang ialah hendak mempertahankan

agama Islam dengan amalan dan mempertahankan kemerdekaan persekutuan dan

menjalankan pemerintahan secara Islam, kedua, memberi pelajaran dan peringatan

kepada orang-orang yang tidak faham agama Islam, ketiga menyeru alim ulama dan

cerdik pandai Islam supaya menunaikan tanggungjawabnya terhadap pemerintahan

secara Islam.

 Kuasa pemutus dalam PAS ialah “Dewan Ulama”. Segala keputusan

yang dibuat oleh ranting dan cabang, hendaklah terlebih dulu diluluskan oleh

“Dewan Ulamanya” – sebab itulah, PAS tidak melakukan pekerjaan yang dilarang

oleh agama, seperti mengadakan funfair yang dibuat oleh UMNO.

 Perjuangan PAS bukan membincangkan soal tanah dan driver-driver kereta,

tetapi ialah memperjuangkan soal pokoknya, iaitu mempertahankan terhapusnya

bangsa Melayu dari tanah airnya.

 Bahawa sekarang bangsa Melayu telah hapus, kerana kalau dulu orang

berkata, bangsa asing jangan diharap hendak menjadi menteri dan memerintah Tanah

Melayu ini, tetapi sekarang telah terjadi di depan mata kepala kita bahawa bangsa

asing telah jadi menteri.

 Tidak ada perbedaan lagi dan tidak ada keistimewaan bangsa Melayu

sekarang, kerana gabenor Melaka dan menteri lainnya sama tarafnya dengan raja-raja

Melayu.

 Pemimpin-pemimpin UMNO sekarang sedang berusaha semata-mata kerana mengabui

mata umat Melayu, jalan-jalan yang dibuat oleh mereka semuanya menuju ke arah kebinasaan

bangsa Melayu. Sebab itu semua orang Islam supaya bersama-sama dengan PAS

berjuang untuk mengembalikan kedaulatan bangsa Melayu. – Ahmad bin Yaakob.
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Cedokan

+ Cabutan dari Lain Penerbitan

Bantuan sekolah agama

 Pemimpin-pemimpin Melayu di Singapura hari ini telah memberi tahniah terhadap

tindakan Kementerian Pelajaran hendak memberi bantuan wang kepada semua sekolah

agama Islam di Singapura.

 Mereka berkata bahawa sungguh menggembirakan bahawa kerajaan sedar

tentang keperluan-keperluan yang sangat-sangat dikehendaki oleh sekolah-sekolah itu, yang kebanyakannya

sekarang ini tidak cukup alat kelengkapannya dan sekolah-sekolah kecil sahaja. –

Berita Harian.

 Ulasan: Janji banyak perkara janji, tetapi bukti?

      *             *              *

PAS calon bebas

 Persengketaan mulai timbul di antara PAS ranting Tok Uban dengan

cawangannya di Pasir Mas berhubung dengan soal calon-calon yang akan bertanding

dalam pilihanraya negeri tahun hadapan untuk kawasan tersebut.

 Tuan Hamzah bin Haji Ismail, setiausaha PAS ranting Tok Uban

memberitahu Berita Harian bahawa beliau pernah dicadangkan untuk menjadi

calon pilihanraya tahun hadapan.

 “Tetapi PAS cawangan Pasir Mas khabarnya hendak mencalonkan Tuan

Haji Hassan bin Haji Ismail, Yang Dipertua cawangan itu, sebagai calon

kawasan itu”, kata tuan Hamzah.

 Tuan Hamzah berkata lagi: “Saya akan bertanding sebagai calon

bebas kalau PAS Pasir Mas meneruskan juga rancangan itu” – Berita Harian.

 Ulasan: Kerana kerusi jadi perdebatan – dasar!

      *             *              *

 Satu penyiasatan awal berhubung dengan tuduhan merogol telah tamat dengan

memuaskan hati di Mahkamah Bukit Mertajam hari ini manakala peguam yang membela

Sir Hussain Abdul Kadir telah mengumumkan bahawa pasangan yang berkaitan itu telah

berkahwin malam tadi – Berita Harian.

 Ulasan: Agaknya perbuatan pasangan itu masa belum kahwin itupun

turut sah jugalah.

Mereka bimbang
Kedua-dua pemimpin M.C.A.

itu (tuan-tuan Tan Siew Sin dan

Ong Yoke Lin) mempunyai kepercayaan

bahawa M.C.A. akan hancur lebur

dan anggota-anggotanya berpecah belah sekiranya

perlembagaan baru M.C.A. itu

diluluskan dan ada kemungkinan-kemungkinan besar

satu parti politik Cina akan

muncul dalam negeri ini – Utusan

Melayu.

 Ulasan: Hancur leburlah undi!

Mimpi juga
 A. Jusoh bin Abdul Rahman, ketua

Penerangan UMNO Bahagian Kota Tinggi telah

mensifatkan orang-orang yang hendak mempunyai

tanah, tetapi tidak memohonnya sebagai

orang yang berkebun dalam mimpi – 

Utusan Melayu.

 Ulasan: Di antara mata-mata khas

yang telah meminta, sebagai mimpi permintaannya.

*

Badan Nasihat
Perkembangan agama Islam di Persekutuan

Tanah Melayu ini sekarang semakin

merosot dan perjalanan badan-badan seruan

Menteri Persekutuan, Tengku Abdul Rahman

Putra al-Haj – Utusan Melayu.

 Ulasan: Badan-badan seruan Islam

kebanyakan hanya menasihat sahaja

kewajipannya.

*

Nasihat Khir
 Pemuda pemudi melayu hendaknya

janganlah kahwin dari kalangan satu

rumpun keluarga sendiri, jika

hendakkan anak yang baik dan cerdik.

 Hendaknya lebih baik lagi nikahlah

dengan orang-orang yang bukan Melayu . . . . . –

Khir Johari.
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Perasaan keluarga

Perayaan menyambut keputeraan Nabi Muhammad

adalah satu hari yang megah bagi

rakyat Islam di Singapura. Kami ikut

bersama merasa megah pada hari tersebut

yang sekarang telah menjadi salah satu

perayaan keluarga rakyat Singapura, apa

lagi Islam telah menjadi agama rasmi

Persekutuan Tanah Melayu yang kami

bercita-cita akan menjadi sebahagian

daripadanya kelak.

 Rakyat Singapura kini adalah

menghadapi gerakan subversif yang ditujukan

kepada agama dan juga faham politik

dan peri kemanusiaan dan satu bahaya

yang besar ialah apabila keadaan hidup

bertambah baik, maka keperluan rohani

dilupakan.

 Qada1 hari orang-orang Islam mengenangkan 

kembali Nabi mereka dengan mengkaji

semula tauladan dan pengajarannya, maka

saya sebagai ketua menteri memberi

ucap selamat persaudaraan kami kepada

saudara-saudara sekalian – Tun Lim Yew Hock.

Sama saja

Ghafar Baba, pegawai Penerangan UMNO

Malaya dalam ucapannya di sini baru-baru ini

kepada pegawai-pegawai UMNO setempat telah membidas

pimpinan Parti Negara Dato’ Onn bin

Ja’afar kerana mencuba memancing undi rakyat

dengan jalan mengelirukan rakyat terhadap

kejayaan-kejayaan kerajaan Perikatan mempertinggi

taraf hidup bangsa Melayu semenjak

merdeka. – Berita Harian.

 Ulasan: Dua kali lima sama dengan

lima kali dua.

Perempuan lacur

Tuan haji Hamid, seorang imam

di sini telah melancarkan suatu perang

terhadap pelacuran dengan bantuan pihak 

polis.

 Dalam masa dua minggu yang lalu,

beliau telah bersama-sama dengan pihak polis

menjalankan penangkapan terhadap

perempuan-perempuan lacur.

 Ulasan: Lelaki lacur bagaimana?.

1 Ejaan yang sebenar ialah Pada

 Dalam perlembagaan tersebut, (Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu – P)

mengakui hanya bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris

sebagai bahasa rasmi, katanya.

 “Apakah sikap Dr Lim dalam soal ini yang menyokong keputusan

persidangan di Ipoh itu. Saya mahu dia menerangkan dengan jelas akan sikapnya

dalam soal ini”, kata Tuan Tan lagi kerana dengan tujuan yang sebenarnya

M.C.A. itu adalah menolak mentah-mentah keputusan tersebut.

- Utusan Melayu.

 Ulasan: Agaknya sikap Dr Lim: Cina itu Cina jugalah.

   *  *  *

 Berhubung dengan pidato yang dibuat oleh Encik Ahmad Boestamam

pemimpin Parti Rakyat Malaya Front Socialist Malaya di Bukit Mertajam

baru-baru ini yang mengatakan bahawa kerajaan Perikatan tidak mengutamakan

dan meninggalkan bahasa Melayu; Encik Ismail berkata: Boestamamlah seorang

pemimpin yang mula-mula hendak mempertahankan bahasa asing di persekutuan ini

- Utusan Melayu.

 Ulasan: Bahasa Inggeris bahasa rasmi, siapa pertahankan?

   *  *  *

Mimpi separuh jaga

Seorang nelayan, Mat Zain bin Lebai Mat, telah menyatakan kepada Mahkamah

Assess Pulau Pinang hari inÉi dia telah menikam isterinya setelah bermimpi suatu

“hantu hitam”.

 “Ketika saya sedang separuh jaga maka saya telah nampak hantu itu

menekan isteri saya,” kata Mat dalam penerangannya membela dirinya atas tuduhan

cuba membunuh isterinya yang berumur 27 tahun. Jah binti Ismail, pada 25

Julai.

 “Kemudian saya berasa satu macam dan saya pun mulai menikam

hantu itu. Kemudian saya telah mendengar isteri saya menjerit kesakitan.”

- Berita Harian.

 Ulasan: Mimpi separuh jaga selalu buruk akibatnya.

   *  *  *

 Satu kumpulan terdiri daripada 12 orang penipu, yang terkenal sebagai

“tukang sihir Bialystok” akan dibawa ke mahkamah di sini atas tuduhan

memalsukan wang seringgit Amerika menjadi wang $20. Demikian menurut berita

akhbar Polaski. – Berita Harian

 Ulasan: Dapatkah memalsukan mahkamah pula?

   *  *  *
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Waktu matahari ayun temayun

Ke Kasai, ke Capitol, ke Queens, ke Odeon

Ada yang bersiar menurut kaki

kalau perempuan yang belum berlaki

Rezeki mata memang jenuh

Ada yang berlakuan tidak senonoh

Di antara jualan di tepi jalan

Ada yang makan ada yang telan

Sekali bas singgah berhenti

Orang yang turun habis diperhati

Ada yang baik ada yang jahat

Bermacam-macam boleh dilihat

Tidaklah hairan orang ber-family

Kepada mereka orang tak peduli

Ada yang berjanji dengan surat

Dalam pada itu ada yang berat

Girl friend boy friend ada belaka

Berkelit-kelit menunjukkan muka

Bila hari pun sudah gelap

Mereka berpura membuat silap

Puas merayau puas berpeluk

Apa yang dibuat semuanya elok

Pemuda balik membawa kenangan

Bekas gincu apalah keterangan

Tersenyum-senyum seorang diri

Sampai pula keesokan hari

Pemuda pemudi berduyun-duyun

Ke Taj, ke Alhambra, ke Greek, ke Pavilion.

Memakai kemeja dan berseluar yankee

Itulah masanya mencadi1 rezeki.

Di Geylang Serai cukup penuh

Berkejar-kejar macam nak kena bunuh.

Di situlah pemuda pemudi berkelilan2

Ada yang terbeliak ada yang terjalan.

Adalah pula yang duduk menanti

Nampak berpelik terus diikuti.

Bukan semua dituduh bersubahat

Kalau ditenung sambil berehat.

Mereka keluar kerana membeli

Tetapi ada yang jadi XXX.

Ada yang baharu cuba menguratÉ

Wanita tadi perut dah sarat.

Boleh buat apa yang suka

Berganding bahu sesama mereka.

Lampu-lampu jalan sakan-akan malap

Ke padang ke pantai bermain songlap.

Puas meraba puas menyelok

Terlindung daripada mata makhluk.

Ada yang membelek sapu tangan

Sampai esok duduk berangan.

Suka duka sama selari

Peluang begini lagi dicari.

1 Ejaan yang sebenar ialah mencari
2 Ejaan yang sebenar ialah berkeliaran

Syair.

Macam-macam gila
(Oleh: Ahmadi Asmara)

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*
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Daripada Warta Jenaka Lama

 Aladin telah memujuk matanya supaya

tidur semenjak beberapa jam dahulu

tetapi matanya enggan kerana hatinya

masih jaga. Kasihan! Bagaimanakah

matanya boleh tertidur jikalau hati

tidak tidur lebih dahulu padahal

merayap ke serata alam ini memikirkan

untung nasibnya yang begitu malang

menyebabkan dirinya tercampak ke dalam

keadaan umpama salju yang menyala

di makan api.

 Aladin teringat kepada budi

bahasa serta dengan kasih sayang

jandanya Cik Zainab yang cantik

molek lagi permai itu sekarang

terpaksa ditinggalkan semata-mata kerana

angkara mertua.

 Cik Zainab tiada bersalah

tetapi mertua campur tangan sehingga

1 Perkataan sebenar ialah terlantar.

Aladin terpaksa tebus talak. Apabila

ia teringat kepada perbuatan mertuanya

hatinya pun bernyala-nyala tetapi apabila

ia teringat kepada budi bahasa

jandanya air matanya pun berlinang.

 Ada kira-kira setengah jam lamanya ia

telah disirami oleh air matanya ia

pun bangkit lalu keluar ke beranda

rumah itu didapatinya rupanya alam

dunia ini sedang penuh disinari oleh

cahaya bulan yang sedang menegak pada masa

itu. Aladin turun ke halaman

menentang paras bulan yang bersih itu

pada perasaannya seolah-olahnya Zainab

menjenguk ke bawah. Ketika itu ayam

sedang berkokok bersahut-sahutan

tetapi pada pendengaran Aladin seolah-olahnya

bersyair seperti di bawah ini:

 Pungguk di bawah bulan di atas

Cahaya memancar lintas melintas

 Mata lepas hajat membatas

Angin bertiup hendak dipintas.

 Pungguk merayau berulang-ulang

Mengenangkan untung nasib yang malang

 Pedihnya bukan alang kepalang

Memutus jantung lalu ke tulang.

Kata Aladin mengucap

sambil mengurut dada beberapa kali

tatkala tersedar daripada lalainya. Rupanya

aku terpedaya oleh syaitan katanya

lagi di dalam hatinya sambil mencuba

hendak tersenyum.

 Sejurus lamanya ia pun

sedarkan dirinya telah tercampak

di Singapura dan sekarang telah mendapat

suatu pekerjaan menjadi tukang

teknik pada sebuah kilang besi dengan

gaji seringgit sehari. Ia pun

naik semula lalu tidur dan

Aladin yang tiada mempunyai lampu ajaib
 Jam besar di Dewan Victoria Memorial Hall itu telah memberi semboyan dua sayup-sayup

bunyinya pada suatu malam diikuti oleh hampir-hampir sekalian jam yang tiada munkir, sungguhpun

ketika itu bandar Singapura yang sibuk itu sedang sunyi senyap tetapi Aladin masih keluh kesah

terhantar1 di atas sebuah ranjang di dalam bilik yang disewanya pada sebuah rumah di Kampung Melayu.

Abdul Rahim Kajai
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bangkit kira-kira pukul enam pagi

dirasainya badannya letih lesu tatkala

akan sembahyang subuh kerana tiada

kenyang tidur pada malam tadi.

 “Tiada guna aku turutkan

hati aku begini” – katanya seorang

diri. “Lebih baik aku berazam

tiada akan kahwin dan tiada akan

balik ke Perak lagi seumur

hidupku” – katanya sambil memasang

niat. Semenjak itu ia pun tekun

bekerja dengan tiada memandang kanan dan

kiri sambil mencuba akan

melupakan perbuatan mertuanya sambil

berjimat menyimpan wang.

Harap gading tanduk dibuang

 Adapun akan ibu Zainab

di Ipoh setelah berjaya mendaya anak

dan menantunya hingga bercerai dengan

jalan bertebus talak itu

tersangatlah suka hatinya kerana

angan-angannya akan sampai. Ia telah membuat

kira dengan Raja Muluk iaitu

seorang anak raja yang masih muda

dan sanya kerana anak raja inilah

ia mendaya anaknya sehingga berlaku

tebus talak.

 Ibu Zainab sedang bersiap-siap

sambil menanti idah anaknya tetapi dengan

malangnya nikah mesti tergendala

kerana Zainab didapati di dalam hamil.

Sungguhpun ada diura-urakannya dua

tiga kali hendak menggugurkan

anak itu tetapi Zainab enggan

jikalau akan dibunuh sekalipun.

 Menurut syarak bahawa idah

perempuan yang hamil itu mestilah

hingga bersalin kerana itu Raja

Muluk terpaksa menanti. Adapun

angan-angan ibu Zainab rupanya ialah

kerana hendak bercucukan bangsa

raja sebaliknya Raja Muluk itu

tamakkan harta.

 Dengan hal yang demikian pada

sangatnya Cik Zainab bersalin

seorang anak lelaki lalu

dinamakan Jauhar. Adapun nama

Jauhar itu bagi adat orang-orang

Arab ialah nama yang diberi kepada

hamba abdi dan sanya maksud ibu

Zainab memilihkan nama itu supaya

kelak perbezaannya cucu-cucunya yang

raja itu.

 Adapun perihal Zainab hamil

dan bersalin itu sangat-sangat

dirahsiakan supaya Aladin tiada

mengetahui ada anaknya dengan maksud

supaya tiada tertinggal perhubungannya

hatta seurat benang pun.

 Apabila Zainab telah kembali

berseri-seri ia pun dinikahkan dengan

Raja Muluk tetapi Jauhar tinggal

dibela oleh neneknya. Sungguhpun

nenek tetapi belaannya hanyalah umpama

membela anak kera sahaja walhal Zainab

hampir-hampir setiap hari memakan

hati melihat wajah anaknya serupa

dengan Aladin yang tiada berdosa itu

padahal tiada pun diketahuinya ada

anaknya.

 Semakin pula luka hatinya

apabila didapatinya ibunya menggalang tiada

membenarkan ia mengasihi anaknya. Apa

yang dikehendaki oleh ibunya kepadanya

ialah supaya ia kasih sayang dan

membela suaminya Raja Muluk itu siang

dan malam tetapi Zainab tiada dapat

hendak menumpukan kasihnya kepada Raja

Muluk kerana didapatinya Raja Muluk

sombong dan selalu menepuk-nepuk

dadanya mengatakan bangsanya, bangsa raja

seolah-olahnya mesti disembah siang dan

malam tambahan pula pekerjaannya tidak

lain daripada tidur dan diberi

pakaian serta dengan belanja rokoknya.

 Zainab merasa dirinya seolah-olah

Alangkah indahnya tarian Melayu asli dengan pakaian Melayu?
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hamba jua bukannya isteri akhirnya

berpindahlah kasihnya semula kepada

bekas suaminya iaitu Aladin tetapi

apakah daya jikalau seorang itu

menurut perintah ibu.

 Demikianlah halnya Zainab semakin

lama semakin kurus memikirkan

nasibnya sentiasa berubah dibawa oleh

ibunya ke merata-rata dukun dan

bomoh kerana hendak beranak tetapi

belum dikurniakan oleh Tuhan.

 Sementara itu Jauhar pun telah

berumur lima-enam tahun

meskipun cucu bagi orang yang

pertama tetapi rupanya tiadalah lebih

dari seorang anak yatim. Bajunya

robak rabik, makan mesti kemudian

dan belanja berceking hingga menyebabkan

kelakuannya mengindik-indik anak-anak orang

begitu pun sehari-hari menerima maki

hamun tak boleh silap sedikit

nescaya dihincit oleh neneknya.

Daripada putih mata

 Pada suatu pagi hari raya

Jauhar meratap tersedan-sedan kerana

minta duit hendak membeli mercun.

Kerana itu ia disesah disumpah dan

dihincit oleh neneknya. Sungguhpun

Jauhar itu masih mentah tetapi

dengan takdir Tuhan ia merasa

hatinya seolah-olahnya telah hancur luluh

mendengar sumpah seranah neneknya. Ia

pun pergi mendapatkan ibunya.

 Ia cukup tahu bahawa ibunya

tiada berdaya memberi satu sen pun

jikalau tiada izin neneknya. Sebaik-baik

ia sampai di hadapan ibunya maka

neneknya berkata pula:

 “Engkau jangan menyalak di sini!

Tak tahukah Raja Muluk masih

beradu!” Ketika itu Jauhar

memandang kepada muka ibunya dilihatnya

air mata ibunya tergenang-genang.

 Jauhar pun lari turun

ke bawah terus menuju jalan raya

sebagai seorang yang gila. Air matanya

telah kering gembira pun timbul.

Jauhar tiada menoleh ke belakang lagi

semata-mata berjalan menurut kehendak

kakinya. Ia tiada mengetahui jalan

itu ke mana tetapi itulah jalan

ke Kuala Lumpur.

 Bagaimana Jauhar boleh sampai

ke Tanjung Malim berjalan kaki

hanyalah Tuhan Yang Amat Mengetahui. Dari

Tanjung Malim ia menumpang sebuah

lori ke Kuala Lumpur dan dari

Kuala Lumpur dibawa pula oleh

sebuah lori yang mengangkut barang

sampai ke Singapura. Jauhar telah

berdusta kepada penjalan lori itu

katanya ibu bapanya di Singapura dan

sebab itulah dibawanya.

 Dua tiga hari lamanya Jauhar

Keputusan Teka Jenaka (4)
 Pembaca-pembaca yang turut mengambil bahagian dalam Teka Mudah Jenaka (4) ini

bertambah ramai dari beberapa bilangan yang lalu kalau dahulu hanya pembaca-pembaca dari

dua tiga buah negeri sahaja yang turut mengambil bahagian dalam peraduan ini,

tetapi kali yang keempat ini pembaca-pembaca dari tiap buah negeri telah ada turut

sama-sama mengambil bahagian dalam peraduan ini.

 Dalam sekian banyak peneka yang turut mengambil bahagian yang telah diadili pada 4

September yang lalu, maka didapati pembaca-pembaca yang tersebut namanya dibawah ini telah mendapat

hadiah-hadiah yang telah ditawarkan itu, dan di bawah ini juga kami nyatakan jawapan-jawapan

yang bernasib baik itu.

 Hadiah pertama didapati oleh:

      Zainal Abidin Ambia,

      581 P.W.D. Jalan Tanah,

      Puteh Kuantan, Pahang.

 Jawapannya: Ha, Ha, Hai, hairan mulut ternganga tak nampak gigi.

 Hadiah kedua didapati oleh:

      Mohamed Zain bin Din,

      Barrack T. B. K. P.,

      Jitra, Kedah.

 Jawapannya: Senyum-senyum sedikit sudahlah.

 Hadiah-hadiah yang berhak diterima oleh kedua-dua peneka yang bernasib baik ini

telah kami kirimkan beserta dengan surat ucapan tahniah dari kami, dan kepada

peneka-peneka yang turut sama mengambil bahagian, kami ucapkan terima kasih dan diharap

janganlah berputus asa dan teruslah mengambil bahagian meneka dalam masa akan datang.
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hanyuh2 di Singapura tidur merata-rata

kaki lima tetapi hatinya lapang. Pada

suatu tengah hari Jauhar sedang lapar

dilihatnya ada seorang muda memandang

kepadanya dengan muka yang manis sedang

makan sate ia pun rapat kepadanya

sambil mengadu meminta lima sen.

 “Kalau engkau mahu makan sate

sampai kenyang aku boleh bayar” –

kata orang itu.

 Apa lagi Jauhar pun makan

tiga ketupat dan dua cucuk

sate.

 “Makanlah lagi sampai kenyang” –

kata orang itu kepadanya tetapi

Jauhar berkata: “Saya minta lima

sen sahaja dan hendaklah saya

hormati permintaan saya itu terima

kasih” – katanya.

 Orang itu telah menjadi

tercengang mendengar jawapan Jauhar

mengapa budak itu begitu kurus.

Ia pun bertanya akan perihal emak

bapanya tetapi Jauhar berkata ia

anak yatim dan kerana itu ia pun

dibawa orang itu ke rumahnya

di Kampung Melayu.

 Pada malam itu orang itu menyatakan

namanya Aladin dan Jauhar pun

mengatakan namanya Jauhar.

 Kata Aladin kepadanya: “Saya

tiada beranak dan tiada berkaum

jikalau engkau mengaku hendak berbapa

kepada aku, aku mengaku hendak

beranak kepada engkau.

2 Ejaan yang sebenar ialah hanyut

 Mendengar kata Aladin itu

Jauhar pun menerkam kaki Aladin

lalu diciumnya sampai atas lututnya

dengan air mata berhamburan disambut

oleh Aladin dengan air mata pula

pendeknya ketika itu berikrarlah

antara keduanya.

 Jauhar pun diserahkan mengaji

di sekolah Melayu dibela dan dipakaikan

oleh bapa angkatnya Aladin sama

seperti kanak-kanak yang lain sementelah

pula Aladin mengaku kepada kawan-kawannya

bahawa Jauhar itu anaknya.

Merajuk pada yang benci

 Merajuk pada yang benci itu

tiba kepada Jauhar. Ia lari daripada

neneknya tidak bercari. Hanya

seorang sahaja yang terkenang kepadanya

iaitu ibunya Zainab. Sekarang Raja

Muluk telah genap enam tahun akan

anak belum dikurniai oleh Tuhan.

Mertuanya terpaksa menurut sekehendak

hatinya kerana mengeluarkan modal

kononnya Raja Muluk ada membuka lombong.

 Tanah telah dicarinya dibeli dan

kuli pun dimasukkan. Emas intan

mertua dan isteri telah lucut

kerana mengadakan modal akhirnya

rumahtangga dan kampung halaman

digadaikan. Raja Muluk ada memakai

motokar dan telah tersebut sebagai

tauke lombong tetapi belum kaya

kerana lombong yang sebenarnya memakan

pokok.

 Cukuplah Raja Muluk berikhtiar

kerana hendakkan kaya tetapi Tuhan

Empat wanita dengan cara pakaian yang tersendiri.
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belum memberi rezeki. Dalam masa

kira-kira lima belas tahun lamanya

pekerjaan Raja Muluk pun rosak

dan tanah-tanah mertuanya terlelong atau

terjual lepas sekeping-sekeping

lagi hingga licin kesemuanya.

 Raja Muluk telah beristeri 

muda dengan seorang anak raja pula

di Bagan Serai. Tiada berapa lama

di belakang surat talak bagi Zainab

pun diterima oleh Zainab lalu

diberikan kepada ibunya.

 Sekarang ibu Zainab itu telah

berpindah dari syurga keluar ke neraka

hendak membeli sirih pun bergadai

bergolok. Zainab telah menempelak

ibunya dua tiga kali akhirnya ia

pun lari ke Singapura dengan

maksud hendak berlindung daripada

malu.

 Zainab redha menjadi sundal

jika tidak diperolehi pekerjaan

yang halal hatta jikalau akan mati

sekalipun dengan hal yang demikian

Zainab pun sampai ke Singapura.

 Tersebut kisah Aladin yang tiada

mempunyai lampu ajaib itu masih

bekerja pada kilang besi kerana ia

tetap kepada pekerjaannya, lagi pun

telah menjadi ketua gajinya pun telah

sampai kira-kira seratus ringgit sebulan.

 Dengan gaji itu Jauhar yang

taat kepada bapanya pun mewah. Jauhar

telah mengaji di sekolah Melayu dan

mengaji di sekolah Inggeris dan

dengan mujur ia dapat mengaji

di sekolah perubatan di Singapura.

 Kira-kira lima tahun di belakang

ia pun jaya lalu bergelar Doktor

Jauhar. Sekarang baharu tiga bulan

bekerja sebagai pembantu di rumah sakit

kerajaan. Jauhar membawa bapa

angkatnya tinggal di rumah kerajaan

iaitu sebuah rumah yang besar cukup

dengan alat perkakasnya sebagai rumah

doktor.

 Ketika itu doktor muda itu

berkehendak kepada seorang XXX. Dengan

perantaraan sahabat handainya maka

Zainab pun dapat bekerja di rumah

Doktor Jauhar. Bekerjalah Zainab

di situ dengan tekunnya cukup

memberi puas hati penggajinya dan

mukanya pun semakin hari berseri-seri

kerana hatinya senang akhirnya perintah

rumah tangga itu pun terserah

kepadanya.

Jodoh pertemuan di tangan Tuhan

 Doktor Jauhar telah bercita-cita

hendak beristeri tetapi ia terkenang

betapa hal bapanya kelak. Doktor

tingkah laku dan budi XXX

semuanya tersangat kena kepadanya.

 Ia gemar sekiranya Zainab itu

ibunya. Diperhatikannya roman Zainab

Bung Abdullah Sanggora pemimpin Social Club berserta isterinya.
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itu belum berapa tua dan cukup

berpadan dengan bapanya.

 Pada suatu hari Doktor Jauhar

bersulit-sulit berjumpa dengan Zainab.

 “Sudikah Cik Zainab mengaku

anak kepada saya” – kata Doktor

Jauhar.

 “Sekali encik suka seribu kali

saya junjung” – kata Zainab

menjawab.

 “Baiklah! Sudikah bonda

kahwin dan menjadi isteri bagi

bapa saya” – kata Doktor Jauhar

lagi.

 “Alangkah menjadi hamba seperti

sekarang ini lagi pun saya suka

kononkan pula menjadi isterinya”

- kata Zainab menjawab sambil

tersipu-sipu.

 Dipendekkan ceritanya adalah

maksud Doktor Jauhar iaitu

hendaklah bapa beristeri lebih dulu

daripada ia berkahwin. Kerana itu

didatangkannya suara yang baik itu

kepada bapanya tetapi bapanya enggan.

Begitu pun tiada pula ia jemu

memujuk bapanya dengan kata-kata yang

manis sehingga bapanya terpaksa menurut.

 Tiada berapa lama di belakang maka

Aladin pun berkahwin dengan Zainab

sedang perkahwinan itu dihadiri

oleh ramai sahabat handainya.

 Pada malam itu tidurlah sekaliannya

di rumah itu sebagai orang-orang yang tinggal

bertiga beranak. Pada keesokan

harinya Zainab seperti biasa tinggal

di rumah seorang dirinya.

 Aladin dan Doktor Jauhar

bekerja, ia tinggal menyiapkan makan.

Sebelum ke dapur dibukanya peti

suaminya dengan maksud supaya kain

baju diperiksa dan disusun. Pada

masa yang telah lalu Zainab tiada berhak

ambil tahu akan isi peti itu

tetapi sekarang peti itu peti suaminya.

 Pada masa membongkar isi peti

itu dengan tiba-tiba Zainab berjumpa

sekeping gambar dirinya bergambar dengan

bekas suaminya bernama Aladin sedang

senaskhah daripada gambar itu di dalam

petinya sendiri.

memikirkan suaminya sekarang pun

bernama Aladin dan anaknya pun

bernama Jauhar pula senama dengan anaknya

yang hilang.

 “Hai Tuhan jadikanlah

Aladin ini iaitu Aladin hambamu

yang hilang dahulu dan jadikanlah

Doktor Jauhar ini iaitu anak

hambamu yang ghaib dahulu” – Doa

Zainab sambil mendadahkan3 kedua-dua

tapak tangannya ke langit.

 Pada malam itu tatkala duduk

minum teh lepas makan maka Zainab

pun mengeluarkan gambar yang didapatinya

di dalam peti suaminya tadi lalu

bertanya.

 Aladin terpaksa bercerita walau

pun air matanya berlinang-linang. Doktor

3 Ejaan yang sebenar ialah menadahkan

Tiga dara yang menang dalam peraduan membaca sajak di Singapura baru-baru ini.
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Jauhar terpegun mendengar cerita

bapanya dan hairan melihat air mata

Zainab mengalir.

 Zainab masuk ke dalam mengambil

senaskhah gambar yang ada di dalam simpanannya

lalu ditunjukkan kepada suaminya

lalu bercerita pula hingga tersebut

kepada kisah anaknya yang bernama Jauhar

yang telah ghaib.

 Jauhar lupa-lupa ingat akan nama

neneknya tetapi dapat disebutkannya bahawa

bapa tirinya bernama Raja Muluk.

Sebelum Zainab sempat menamatkan

ceritanya apabila Zainab telah tahu

bahawa Doktor Jauhar itu anak

kandungnya ia pun bangkit memangku

anaknya dan bertangislah kedua-duanya

disambung pula oleh Aladin yang

baru tahu bahawa anak angkatnya itu

rupanya anak kandungannya. Jangan

disebut Doktor Jauhar tersangat

sukacitanya berbapa kepada bapa

kandungnya dan beremak kepada emak

kandungnya pula.

 Tuhan telah melorongkan jika

tidak kerana jalan yang tersebut

nescaya tiadalah Aladin akan

menerima jandanya sekali lagi

sudah hatinya luka itu tetapi

Tuhan lebih mengetahui, hingga anak

beranak tinggal serumah pun tiada

berkenal melainkan pada saat yang

dikehendaki oleh Tuhan.

Nenek menyesal kemudian

 Tiada berapa lama di belakang

Doktor Jauhar mencadangkan supaya

sekaliannya pulang ziarah kepada neneknya.

Cadangan itu tiadalah diperkenani

oleh ibunya terutama sekali oleh

bapanya kerana mereka cukup menaruh

kecil hati tetapi Doktor Jauhar

yang budiman itu berkata:

 “Kejayaan kita ini semuanya

terpulang kepada bakti nenek. Jika

tiadalah kerana pekerti nenekku yang

begitu cemar kepada aku nescaya

tiadalah aku akan dibela oleh ayahku

hingga menjadi doktor”.

 Kata Doktor Jauhar lagi:

“Tiada guna kita cerca si tua

itu pada masa ini tetapi hendaklah

kita hormati akan dia hingga

akhir hayatnya barangkali tiada berapa

lama lagi adatnya”.

 Dengan kekerasan Doktor Jauhar

maka sekaliannya pun pada suatu hari

pulang ke Ipoh didapati nenek kebayan

sedang terbaring di rumah jiran

menghidap penyakit tua menanti ketika.

 Apabila nenek kebayan mendengar

anaknya Zainab, menantu tinggalnya Aladin

serta dengan cucunya Jauhar tiba

ia pun merasa segar lalu duduk

bagi kali yang pertamanya dalam

seminggu. Anak dan menantu serta

dengan cucu membuka cerita masing-masing

sambil membuka hadiah-hadiah yang dibawa

dari Singapura.

 Air mata nenek berlinang-linang nampaknya

kerana malu dan menyesal kepada

perbuatannya yang telah lalu itu. Dengan

serta merta ajalnya pun sampai sesudah

bersyair meminta maaf kepada anak dan

menantu serta kepada cucunya dan

syairnya itu demikian:

 Wahai anakku junjungan ulu

Kesalahan bonda banyak terlalu

 Bonda menanggung sesal dan malu

Perbuatan bonda tidak kelulu.

 Ampunkan bonda jangan dinanti

Sebelum bonda mengadap mati

 Selamat anakku Tuhan berkati

Bonda menyesal sudahlah pasti.

 Wahai Aladin yang penyayang

Tuan rupanya empunya tiang

 Bonda termakan buah kepayang

Emas juwita disangka loyang.

 Cucuku Jauhar cucu yang

    jati

Kesalahan nenek beribu kati

 Maafkan nenek jangan terhenti

Janganlah tuan berkecil hati.

  Tamat

Normadiah sedang menjeling pembaca.
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 Begitu juga dengan “Hassan Jusoh”

juara Bintang Radio seluruh Malaya,

tahun 1956. Dan naib johan

Bintang Radio Singapura tahun

1957. Dia sejak kecil, jiwanya

telah terpaut untuk berkecimpung

di dunia “Seni Suara”. Maka untuk

mencapai cita-citanya itu. Dia

berusaha bersungguh-sungguh dengan tidak

kenal jemu.

 Kepada saya dinyatakan oleh

Hassan. “Sejak saya dibangku sekolah

lagi saya telah melatih diri saya

menyanyi. Adakalanya saya pernah

diejek-ejek dan diketawakan oleh

kawan-kawan. Tetapi itu tidak

mematahkan hati saya. Malahan

bertambah-tambah kukuh lagi pendirian

saya. Dan ini saya anggap, hanya

dugaan semata-mata”.

 Dalam tahun 1952 Hassan

mendapat peluang, mencampurkan

dirinya sebagai penyanyi bebas

di pancaragam “Suara Hiburan” yang

dipimpin oleh saudara Shamsuri

Said.

 Kemudian Hassan masuk pula

ke dalam pancaragam “Cenderawasih”

yang dipimpin oleh saudara Ani bin

Abdul Rahman. Di kedua-dua parti

inilah bakat Hassan telah mula

menyinarkan cahayanya.

 Apabila Bintang Hassan telah

muncul dengan membawa sinar harapan,

maka pada tahun itu juga, Hassan

telah dipelawa oleh saudara Rahmat

Ali, suami seniwati Latifah Omar,

supaya masuk menjadi penyanyi

di partinya “Orkes Irama

Seni” yang mana dipimpin oleh

saudara Rahmat sendiri.

 “Nah . . . . . pucuk dicinta1

ulam mendatang” kata Hassan.

Pelawaan itu tidak ditolak

oleh Hassan. Diterimanya dengan hati

bangga. Menerusi Orkes inilah

1 Ejaan yang sebenar ialah dicita

sendirinya. Tetapi munculnya dengan kecenderungan hati sendiri. Ada kalanya pula, sejak

seorang itu dilahirkan ke dunia mayapada ini, telah membawa bakat tersebut. Sebaliknya walaupun ada

kecenderungan dan telah mempusakai bakat yang semula jadi. Jikalau tidak disertakan dengan usaha

yang sungguh-sungguh masakan kecenderungan dan bakat itu menjelma dengan sendiri. Kerana bulat itu

tidak datang bergolek, pipih tidak datang melayang.

(Oleh: B. M. Abka. Singapura)

Memperkenalkan bakat-bakat baru

Saudara Hassan Jusoh
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Hassan bersungguh-sungguh berlatih mematahkan2

lagu dan mengalunkan suaranya lebih

sempurna lagi. Suara Hassan memang

merdu, dia menyanyi disertakan dengan

lenggang lenggok kepalanya. Memang

sudah tempatnya dia menyandang gelaran

juara.

 Hassan sejak dia mencampurkan

diri di parti muzik. Dia

tidak hanya belajar menyanyi saja.

Bahkan dia belajar memainkan semua

perkakas muzik.

 Dengan berkat usahanya itu.

Usaha yang tidak mengenal penat dan

letih. Berjayalah Hassan, boleh

bermain semua perkakas muzik,

kecuali perkakas tiup. Dalam

tahun 1953, Hassan telah menubuhkan

suatu parti muzik, yang mana

dipimpin oleh Hassan sendiri.

“Cahaya Laut” itulah nama

partinya.

 Kebetulan pada tahun itu

juga. Satu peraduan menyanyi

telah diadakan “di The Great World”.

Hassan memberanikan hatinya masuk

bertanding. Hasil daripada keberanian

itu, Hassan telah mendapat nombor

tiga. Lagu yang dibawakannya ialah

“Tudung Periuk”.

 Pada tahun 1956, pihak Radio

Malaya, menganjurkan peraduan nyanyi

untuk memilih “Bintang Radio”

seluruh Malaya. Hassan tidak

ketinggalan turut mengambil bahagian

dalam peraduan itu.

2 Perkataan yang sebenar ialah memetahkan

 Jikalau di pertandingan yang awal,

Hassan muncul sebagai nombor tiga.

Tetapi kali ini. Hassan telah

menunjukkan kehandalan seni suaranya.

Dengan menyandang gelaran “Bintang

Radio” seluruh Malaya dengan

membawakan lagu “Seri Mersing”

dan “Kaparinyo”.

 Pada tahun 1957, pihak Radio

Malaya Singapura, memilih Bintang Radio,

seluruh Singapura. Hassan tidak

ketinggalan juga turut serta.

Apakah kesalahannya, Hassan hanya menyandang

gelaran naib johan, Bintang

Radio, Singapura, dengan membawakan

lagu “Damak” dan “Bunga

Melur”.

 Hassan adalah pemuda yang aktif.

Suatu masa dulu Hassan telah pergi

ke Seremban, menyanyi di sana. Mewakili

atas nama “AngloMalay Evening School”. Pesta ini, kata Hassan

ditonton oleh Yang Amat Mulia, Tuanku

Abdul Rahman, yang kini

Yang di-Pertuan Agong Persekutuan

Tanah Melayu.

 Hassan dilahirkan pada 7

Ogos 1933. Lepasan darjah enam

Sekolah Melayu Pasir Panjang, darjah

lima sekolah Inggeris. Dengan

kelulusan itu, kini Hassan bekerja

sebagai R. A. S. C. di Pulau

Brani.

 Tak hairanlah jikalau Hassan

tidak sukakan dengan lagu-lagu

hiburan. Kerana lagu-lagu yang kerap

dibawa oleh  Hassan ialah lagu-lagu

Melayu asli.

 Hassan ada juga penyanyi lagu

pujaannya, A. Rahman, Salmah

Ismail, di Malaya, S. Effendi

dan Hasnah Taha di Indonesia.

Selain daripada menyanyi, Hassan juga

suka dengan sukan.

 Alamat Hassan untuk berkenalan

ialah:

Hassan Jusoh,

Blok 1. Nombor 10,

 Bukit Chermin,

Singapura, 4.

Hasil pelajaran murid-murid perempuan di Geylang Craft Centre.
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 “Janganlah abang lekas sangat

membidas saya. Kata, saya kota,

janji, saya tepati, syaratnya kalau

ada nanti perkataan saya yang menyinggung

abang, jangan pula nanti abang menempeleng

saya, ingat . . . . saya akan mengadu

ke rumah kadi, sebab di rumah ini

tiada orang yang akan meleraikan

kita bergaduh”.

 “Sejak kelmarin sudah abang

katakan sekarang zaman demokrasi,

lelaki dan perempuan berhak

bersuara dan menegur apa yang

bertentangan kebenaran dan peri

kemanusiaan. Mengapa abang mesti marah

kalau pun umpamam1 yang menegur itu

anak kecil, kalau yang dikatakannya

itu benar”.

 “Kalau semua orang berpendapat

seperti abang itu, tentu negeri

kita ini akan menjadi aman

makmur dan teratur

1 Perkataan yang sebenar ialah umpama

puas hati kepada tiap rakyat.

Sekarang cuba abang dengar sebuah kisah

rumahtangga seorang kawan saya

semasa sekolah dahulu. Dia seorang

gadis bangsa Cina yang termasuk

dalam golongan orang yang berada

juga. Kaum keluarganya semua

memeluk agama Kristian, dan nama

gadis itu ialah Rose Tan.

Dalam zaman remajanya itu, ia

terpikat kepada seorang pemuda Melayu 

yang bernama Halim, dan begitu juga

terhadap gadis itu.

 “Sebagaimana biasanya kedua

merpati itu ingin mengakhiri

tercintaan2 mereka dengan perkahwinan,

tetapi keduanya menempuh halangan yang

besar tentang agama. Ibu bapa si

gadis tidak membenarkan anaknya

memasuki agama Islam dan begitu

juga sebaliknya. Akhirnya, keputusan

yang tegas didapati oleh Rose Tan.

2 Ejaan yang sebenar ialah percintaan

Dia bersedia meninggalkan agama, ibu

dan kaum keluarganya untuk berkahwin

dengan Halim serta memluk agama

Islam, dengan nama Halimah.

 Lima tahun kemudian mereka telah

mendapat tiga orang cahaya mata.

Kalau bagi orang lain, anak-anak

ialah menambah kuatnya perhubungan

kasih sayang antara suami isteri

tetapi tidak demikian bagi Halim.

Dia sudah mulai melihat kekurangan

rupa isterinya daripada dahulu, ia

lebih senang bergurau senda dengan

gadis yang bekerja di pejabatnya daripada

dengan anak-anak dan isterinya.

 Tidak lama antaranya mereka

kahwin dengan diam-diam, tetapi mulut

tempayan boleh ditutup, mulut manusia

. . . . . Isteri menerima khabar itu

hampir pengsan tapi tak dapat berbuat

apa-apa selain daripada menangis.

Dalam masa dua bulan, ada juga

Halim berlaku adil kepada kedua

isterinya.

 Lama-kelamaan keadilan itu menjadi

pudar, akhirnya Halim dan Halimah

sudah sebagai orang lain saja,

masing-masing mengikut haluan sendiri.

Halimah merasa tertindas, terikat

dan bosan dengan keadaan yang sedemikian.

Wang dan tempat tinggal saja belum

cukup untuk menjamin kebahagiaan

cerai kepada suaminya. Halim tidak

suka menceraikatnya3, sebab kononnya

3 Ejaan yang sebenar ialah menceraikannya

Celoteh di meja makan
Si Lisah tersipu-sipu bila suaminya menyuruhnya menunaikan janjinya

berceramah sesudah mereka selesai makan malam. “Ah! abang ni, manalah

saya tahu berceramah”. “Kelmarin semasa abang bercakap, ada-ada saja

perkataan engkau menyampuk perkataan abang. Bila abang katakan nanti

dulu, kau kata, “Begitukah demokrasi ciptaan abang?” Tapi

sekarang bila abang beri peluang kau buat tak tahu pula. Memang banyak

orang sekarang yang lekas membuat janji tapi jarang yang sanggup

menunaikannya. Alasan, “Janji biasa mungkir, jambatan biasa lapuk”.

(Oleh: Khaida)
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dia kasihan kepada Halimah yang sudah

terpisah dari kaum keluarganya

kerana mengikutkan dia.

 Perkataan “kasihan” itu

makin mendalamkan luka hati

Halimah, dan menjadikan dia sampai

ke puncak kesabarannya. Halimah

mengambil putusan yang nekat. Ikatan

perkahwinan itu dihuraikannya dengan

meninggalkan agama Islam. Ditinggalkannya

rumah Halim, bersama dengan tiga

orang anaknya yang juga akan

dimasukkannya ke dalam agama Kristian.

Beberapa rangkai kata yang pahit

diucapkannya kepada rakan-rakannya

termasuk saya sendiri, demikian

katanya, “Agama Islam agama yang

tidak dapat menjamin keselamatan

orang perempuan. Lelaki boleh

berbuat sewenang-wenang terhadap isterinya,

dan isteri tidak menuntut hak

cerai kalau lelaki tidak mahu

menceraikannya. Saya akan memesankan

kepada anak cucu saya yang perempuan

nanti supaya mereka tidak akan

mengikut langkah saya untuk berkahwin

dengan orang Islam”.

 Bukan main panasnya hati saya

mendengar tuduhannya terhadap agama

kita, tapi saya tak dapat berkata

apa-apa kerana saya percaya bahawa

dia takkan mau mendengar pembelaan

terhadap agama suaminya yang kejam

itu. Dalam pada itu timbul

demikianlah pandangan orang lain

terhadap Islam, sebab mereka hanya

 “Tapi agama Islam memang

tidak melarang berpoligami”.

 “Betul, dan saya bukan pula

berkehendak supaya undang-undang

poligami dihapuskan. Tapi

hendaklah orang yang melakukan tidak

berdasarkan nafsu, dan sanggup

membuat jadual, pukul berapa dia

sampai ke rumah isteri pertama, dan

pukul berapa mesti sampai ke rumah

yang kedua, sebab agama melarang masuk

ke rumah yang bukan gilirannya. Dia

mesti sanggup memberi nafkah yang

cukup dan tidak berat sebelah, dan

dia wajib mengikut jadual itu

bukan untuk sebulan dua, tapi

seumur hidupnya. Sekarang, berapa

orangkah orang yang berpoligami

sanggup membuat jadual yang demikian

entahlah, mereka sendirilah yang dapat

menentukannya”.

 “Wah, nampaknya celoteh sudah

menjadi tegang. Tengok budak-budak ini

sudah mengantuk, pergilah tidurkan

mereka dulu”.

Sedapkah atau keras makanan yang sedang dimakan oleh wanita ini?

mengukur kepada perbuatan segelintir

orang Islam yang sebenarnya tidak pula

mengetahui selok belok agamanya”.

 Ini nampaknya bukan ceramah

tapi cerita. Yang betul-betul kejadian

tapi kenapa pula ini yang engkau

ceritakan pada abang?”.

 Suka hati abanglah sama ada akan

dikatakan ceramah, atau cerita atau

pun celoteh. Saya ceritakan ini

kepada abang, sebab abang juga seorang

lelaki-lelaki4 yang bertanggungjawab

di atas kejadian yang saya ceritakan

itu. Makin banyak lelaki

yang berbuat seperti itu, makin

senanglah orang merendah-rendahkan agama

banyak dosa yang ditanggung oleh

Halim. Selain daripada isterinya,

juga tiga orang anaknya akan

murtad, padahal kalau tidak

kejadian hal yang seperti itu,

mungkin anak-anak itu akan menjadi

orang yang berguna kepada bangsa dan

agama kita.

4 Perkataan yang sebenar ialah laki-laki
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Lucu dan Leceh
Selamat berjumpa kawan-kawan semua.

Keluaran yang lalu aku tidak keluar

bertemu dengan kamu-kamu semua, maklumlah 

sahaja macam-macam uzur ada, sehingga

aku sendiri merasa amat rindu

sekali mahu bertemu dengan kamu-kamu 

semua, kerana kamu-kamu semua itu

adalah kawan-kawan akrabku.

 Sekarang ini nampaknya lapangan-lapangan

tempat permainan kanak-kanak adalah amat

kurang, sebab itu di tempat-tempat lalu-

lalang yang sibuk sekali pun

didapati banyak kanak-kanak berkeliaran

lari-lari bermain sama sendiri dengan 

berjenis-jenis permainan mereka. Hal

yang begini boleh juga menjadi

bahaya atau kemalangan di jalan raya, 

tetapi aku nampak pihak-pihak yang 

menjaga keamanan jalan raya kurang

mengambil berat dalam hal ini kerana

mereka lebih banyak nampaknya mengambil

terat1 menjaga di tempat-tempat yang telah 

bertentu ada peraturan-peraturan untuk

1 Perkataan yang sebenar ialah berat

keselamatan lalu-lintas.

*

 Aku sekarang kau tahu ada 

berasa lapang sedikit bila mendengar

nasihat Menteri Pelajaran kita

Tuan Khir Johari yang 

menganjurkan kahwin campuran

itu. Sebabnya ialah aku ni kau

tahu ada mempunyai mata air seorang

wanita bangsa asing iaitu wanita

Cina. Berapa lama sudah kami

mengikat tali asmara itu, tetapi 

kerana memikirkan soal agama, maka

itulah yang menahankan kami daripada

berkahwin terus, kerana masing-masing

sayangkan agama masing-masing?

 Jadi bila mendapat Menteri

Pelajaran kita itu aku rasa

aku mahulah meneruskan perkahwinan

kami dalam berlain-lainan agama, sebab

Menteri Pelajaran yang menganjurkan

itu pun tidak menyebut langsung hal-hal

berkenaan dengan agama; hanya yang

dibesarkan ialah dapat anak yang

cerdas dan sihat otaknya.

*

 Dato’ Onn baru-baru ini di Batu

Pahat mensifatkan dirinya sebagai

seorang pengantin tua yang bersanding 

seorang diri di Muar Club, manakala

janda muda yang dipinangnya (Tuan

Haji Hassan) telah tidak mahu

bersanding dengannya oleh merajukPenyanyi-penyanyi yang turut merebut Bintang Radio 1958

Sayang senyumkan kerana mukanya masam juga!
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konon! Dia merajukkah, atau

bagaimana Dato’; atau bolehkah 

disebut kejadian itu ialah 

kerana politik dato’ itu tua

dan politik Tuan Haji Hassan

itu muda mentah!

 Kata-kata Dato’ itu kawan-kawanku

semua pun maklum ...... orang

tua itu adalah lebih pengalamannya!

*

 Seorang kawanku telah memuji-muji

kepada seorang penulis yang katanya

penulis itu bijak dan jujur

dengan terus-terang benar-benar

menceritakan kisah-kisah hubungan lelaki

dengan perempuan; tapi sayang katanya

perempuan yang diceritakan dalam

ceritanya itu ialah perempuan

bodoh, kalau perempuan itu cerdik

dan pandai lagi bagus susunan

cerita itu. Kemudian dia bertanya

 Aku sudah tak tahu nak jawab

apa-apa. Hanya aku berkata, kalau dah

itu kurang bagus, cubalah 

minta penulis cerita itu jalankan 

kerja itu sendiri kemudian

suruh dia sendiri tulis

ceritanya itu, kemudian siarkan

dalam mana-mana majalah yang mahu 

menerbitkan cerita yang semacam itu.

 Hanya sekian sahaja kali ini

nanti lain kali dapat kita

bertemu lagi di ruang ini.

Macam kawannya di kebun bunga sahaja.

Pemberitahu
        Dengan sepenuh-penuh gembira kami menyatakan

iaitu Tuan Ishak bin Haji Muhammad, 

seorang pengarang yang telah terkenal semenjak

belum perang dahulu. Sekarang ini telah 

berkhidmat sebagai Ketua Sidang Pengarang

Warta Jenaka.

        Kami percaya dengan adanya Tuan 

Ishak Haji Muhammad dalam jabatan tersebut

dapatlah ditentukan yang majalah ini akan dapat

memuaskan para pembaca umumnya dari

masa ke semasa.

         Sekian sahaja kami maklumkan, yang

kami harap permakluman ini akan

menggembirakan para pembaca sekalian. Ishak Haji Muhammad

Sebagai Ketua Sidang Pengarang Warta Jenaka
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Buyung Bodoh baru kahwin.

Kira-kira tiga minggu kemudian. Ia

bercerita pada si Bujal:

 “Isteri saya sakit, teteknya

bengkak”.

 “Pergilah berubat ke rumah

dukun Dulimah” – Bujal

mengesyorkan.

 Tiga bulan kemudian Buyung

Bodoh mengadu pula: “Bengkak di dadanya

belum hilang, sekarang bengkak perut

pula tiba”.

*

 Si Karim masuk ke sebuah

kedai.

 “Saya mau beli sarung dada

untuk isteri saya”- katanya

tersipu-sipu pada wanita comel yang 

melayannya.

 “Besarnya? 32, 33, 34 atau 35?”

Si Karim jadi bingung.

 “Macam buah anggur?”

- wanita itu bertanya.

 Si Karim menggelengkan 
kepalanya,

“Seperti buah duku? Atau 

pauh, atau bacang?”

 Si Karim menggaru-garu kepalanya,

“Oh, barangkali macam telur;

bujur dan runcing”- kata

lagi wanita itu.

 “Ya, ya, macam telur! Tapi

bukan boleh bujur macam telur

rebus tu, dia leper, macam

telur goreng!”

*

 Seorang wanita muda sedang

menghidap selesema apabila dia pergi

menghadiri suatu jamuan makan

malam, dan dia bawa dua helai sapu

tangan, satu daripadanya disimpan di celah

dadanya.

 Waktu jamuan sedang rancak

maka dia mencari-cari sapu tangan yang 

di dadanya itu. Dia menyeluk ke kanan

dan ke kiri. Percakapan terhenti;

semua mata memandang kepadanya. Akhirnya

dengan tersipu-sipu dia berkata:

 “Waktu nak ke mari tadi saya

rasa ada dua....”

*

 Si Zubair bertanya kepada ayahnya:

 “Waktu ayah budak-budak dulu

adakah pernah datuk tampar mukanya?”

 “Pernah” jawab ayahnya.

 “Dan waktu budak-budak dulu 

adakah ia pernah ditampar oleh

ayahnya?” – ia bertanya lagi.

 “Pernah” – jawab ayahnya.

 Zubair diam sejurus kemudian

ia berkata: “Dengan kerjasama

ayah marilah kita berhentikan

perbuatan “kurang ajar” yang

turun-temurun itu”.

*

 Melan sampai di Kuala Kedah.

Ia bertanya kepada ketua kaum di situ:

 “Mengapa kampung ini dinamakan

“Seberang Nyonya?”Apa yang menyebabkan

Gelak-gelak dan ketawa
(Oleh Anuar)

Mejar Tsong Nazir sekolah-sekolah di Singapura sedang melakukan istiadat pembukaan

Pertunjukan Geylang Craft Centre.
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nyonya itu diperingat?”

 “Ceritanya panjang, tuan. Yang

menyebabkan dia diperingati ialah kerana

gemuk dan tembamnya” – jawab

ketua kampung itu.

*

 Di Kampung Meleret, Pasir Mas,

Kelantan, Ketua PAS bercakap

panjang lebar berkenaan dengan pembahagian

tanah.

 “Cara yang sekarang ini ialah 

cara gila” – katanya.

 “Tepat dan jitu katanya itu”

- berbisik seorang daripada para

pendengarnya – “kerana meleret ialah

punca gila”.

*

 Siti Hawa masuk ke sebuah 

kedai buku.

 “Saya mahu cerita yang sedap

sekali, buku yang baru keluar”

- katanya.

 “Pucuk dicita ulam mendatang”

- kata penjual buku itu.

“Ini dia, mak cik, namanya En.

Adam”.

 “Ringkasan ceritanya bagaimana?

- Siti Hawa bertanya.

 “Sebuah negeri kena bom atom.

Semua lelaki dalam negeri itu

jadi mandul, kecuali En. Adam”

- ujar penjual buku itu.

sendiri berapa sibuknya En. Adam

itu untuk membiakkan semula

penduduk-penduduk negeri itu” – katanya

lagi.

 “Wah, bagus ceritanya itu!

Tetapi cuba kau beritahu: Cerita

ini rekaan atau betul?”

*

 Isteri Haji Zubair mengadu

kepada tuan kadi bahawa suaminya

telah berkelakuan sumbang dengan orang

gaji mereka.

 Apabila ditanya oleh kadi betul

atau tidak, Haji Zubair berkata:

“Isteri saya hitam, orang gaji

saya hitam, dan kami tak pakai

pelita. Saya terima saja mana yang

datang”.

*

 Mamat bermegah Manan: “Ah, si

minah itu sudah cukup cantik,

dia makan di tangan aku sekarang.

Kau bagaimana dengan si minah?”

 “Lebih dari kau. Minah sekarang

minum di mulut aku” – jawab

Manan.

*

 Tak berapa jam lepas bersanding

Aziz dan Azizah terdengar bercumbu:

“Muka adinda ibarat bulan purnama

indah berseri”.

 “Muka kakanda laksana

matahari, merah menyala -” sahut

Azizah.

 Meningkah satu suara dari

ceruk rumah itu: “Kalau sudah

ada bulan dan matahari dalam

rumah ini lebih baiklah padamkan

lilin dalam kelambu itu. Kami

sudah banyak malam tak dapat tidur

sedap”.

 Pelawat ke kebun binatang bertanya

kepada penjaga:

 “Ke mana perginya monyet-monyet

di sini? Satu ekor pun tak nampak”.

 “Ada di belakang; Mereka sedang

berasmara” jawab penjaga itu.

 “Kalau saya beri kacang?

Bagaimana mahukah mereka datang?”

 Bertanya penjaga itu: “Kalau

kau diberi kacang, bagaimana? mau

tak?”

*

“Sudah hampir dua tahun

tidak ada orang mati di kampung 

saya ini” - kata Aman kepada

Amin.

 Sejurus kemudian lalulah satu

jenazah.

 “Tengoklah” – kata Aman

dengan tenang – “hinggakan mati

tukang gali kubur kerana tak makan”.

*

 “Menteri sudah datang, ahli

ekonomi sudah datang, wartawan

sudah datang, dan pakar pertanian

juga sudah datang, tetapi hidup

kita tetap juga susah” –

merungut seorang nelayan kepada

isterinya.

 “Awak takutkan gelombang

besar! Bila berombak saja awak pun

cabutlah sauh” – kata isterinya.

 “Tetapi paling lewat, dalam

masa sembilan bulan dapat juga

seekor” – jawab nelayan itu.
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Timah Lawa
Aku marah bila ada sebuah buku

yang dikatakan berisi caca merba

yang disogokkan pada tiap-tiap bulan

kepada pemuda-pemudi yang mana kandungan

buku itu mencarut yang boleh

dijumlahkan satu buku bulanan yang

patut dibakar bukan untuk dibaca.

Engkau bukan tak tahu hari ini

pemuda-pemudi sedang dilanda oleh angin

Barat yang hebat sangat pukulannya, sehingga

pemuda-pemudi kita telah terbabas

kebarat-baratan, apa sahaja yang datang

dari Barat itu seolah-olah datang 

dari “syurga” layaknya, dengan tidak

memilih lagi terus diikut oleh

mereka bulat-bulat, dan akhirnya membawa

akibat yang “kotor” kepada masyarakat bangsa

dan keturunan yang payah dihalangkan.

 Aku tahu pengarang itu mempunyai

wataknya bersendiri, baik dalam

tentu tidak dapat dipaksa menurut cara

dapat mengikut peribadi lain orang,

tetapi ada batasnya, kalau pengarang itu

suka kepada cabul dan carut,

tentu tak boleh disiarkan cara

peribadinya itu untuk memimpin 

pemuda-pemudi bangsa kita supaya

semuanya seperti kelakuannya itu.

Bukankah pengarang itu pemimpin 

masyarakat? Adakah ia ingin melihat

masyarakat bangsanya tercebur ke dalam

lembah lucah yang sedang diperangi oleh

pemerintah sendiri untuk menghapuskan

pelacuran yang sedang menjadi-jadi

dari akibat percampuran angin

Barat dan Timur itu?

 Aku tahu pengarang itu

bertujuan sebaliknya, iaitu dengan

menggambarkan berterus-terang segala

kejadian lucah dan lacur segala

kejadian yang tersembunyi dalam bilik

yang biasanya tidak digambarkan berterus-

terang di antara kelakuan lelaki

perempuan itu boleh menginsafkan 

kepada pembacanya, tetapi adakah dia

mengerti cara penggambaran dengan cara

tulisan yang berterus-terang itu

menaikkan daya berahi dan daya

lucah yang ingin pula dilakukan 

oleh orang-orang yang tak cukup

pengalaman atau tak cukup akal, 

terutama pemuda-pemudi yang baharu

naik bujang yang nafsu mereka sedang

memuncak? Aku tak setuju dengan

cara pengarang yang berterus-terang dalam

soal lacur dan lucah ini. Pada

pendapat aku pengarang ini tidak jujur,

dia membuat begitu ada udang di sebalik 

batu, cakap yang terang dia mencari

lapangan untuk melakukan karangannya

supaya mendapat pembaca. Pengarang yang begini

aku cap adalah pengarang “bacul”

atau pengarang berniat buruk kepada agama,

bangsa dan tanah air. Ia mementingkan

kantungnya supaya berisi, tidak

kira akibat dari hasil penanya

itu merosakkan akhlak pemuda-

pemudi yang membacanya. Aku harap

pengarang yang begini lekas insaf,

kalau dia belum juga insaf

aku anjurkan supaya penerbitannya

atau buah penanya itu diboikot

jangan dibaca.

.

Penjalan-penjalan roda tiga (beca) juga turut beserta dalam perarakan

Maulid di Kuala Lumpur



52 53Jawi Magazine Reprint Series 4  Warta Jenaka 2

27

 Aku percaya cakap aku pada

kali ini akan memarahkan kepada

pengarang-pengarang yang begitu, tetapi tak mengapa

aku dimarah supaya aku jangan

dituduh bersubahat dengan pengarang lucah

dan cabul itu. Aku sendiri

tahu kaum sejenis aku sedang

berlumba-lumba hendak maju dalam

lapangan masyarakat, bukan hendak

tercebur dalam masyarakat hina dan 

celaka itu. Sekiranya cakap

aku ini dipandang sebagai menyakitkan

supaya mengubah cara karangannya menuju

lebih baik. Tetapi sekiranya dia

berdegil, aku harap: Hai pemuda-

pemudi yang insaf, pandanglah pengarang

itu sebagai pengkhianat bangsa dan

tanah airnya, dan kucilkanlah ia

dari masyarakat bangsa kita supaya

dia menjadi kera sumbang.

Pengarang cabul itu berlimpah

mewah dengan wang dari tulisannya yang

carut dan cabul itu. Wang

itu datang dari pembeli yang 

kebanyakannya terdiri dari pemuda-

pemudi, adakah patut kita membeli

tulisan cabul dan carut itu

untuk menjadi makanan otak atau

makanan rohani yang sepatutnya

dipimpin dengan pimpinan sihat dan

kebajikan? Mudah-mudahan ada di antara

pembaca yang kurang sihat otaknya

dibodohkan dua kali. Pertama

bodoh membuang wang kerana membeli

mencari wang untuk memberi sara

hidup kepada pengarang yang tidak

jujur kepada masyarakat terutama kepada

pemuda-pemudi yang sedang membangun

untuk kemajuan.

 Aku percaya aku akan dituduh

kolot dan tidak menikmati kenyataan

atau realist, tetapi jangan lupa

kita bukan hidup dalam masyarakat

yang tidak berguna atau masyarakat atheis,

kita adalah hidup dalam masyarakat 

Timur yang tinggi peribadi. Penuh

dengan sopan-santun dan memeluk

agama yang tinggi mutunya di mata dunia

yang sepanjang masa mengajar menuju

ke jalan selamat dan baik. Apakah

kebaikannya kalau cerita atau karangan

yang menceritakan soal durjana 

berterang-terangan seperti macam mana si

jantan itu membuka kain si betina

dalam bilik dan menggambarkan cara-cara

melakukan perzinaan yang seolah-olah 

mengajar pembaca supaya membuat begitu,

adakah kita semua mesti subahat dengan

pengarang lucah itu? Memang kaum

*

sejenis aku malu membaca karangan yang

begitu lucah dan yang menulisnya itu

pula pengarang jantan yang dalam otaknya

penuh dengan karut dan lucah yang

berkiblatkan wang, wang, wang sepanjang

saat!

 Cakap-cakap aku ini memang dari

cakap-cakap yang sudah lama aku simpan, 

aku tak mahu pendam lebih lama lagi

sebab aku tengok pengarang cabul

dan lucah itu semakin bertambah

orang yang berani menyegah perbuatannya

dengan melalui mata penanya, jadi

dia hendak bermaharajalela dengan beraja

di mata bersultan di hati, aku suka

aku buat siapa pun tak boleh larang

selama ini. Mudah-mudahan cakap-cakapan

aku ini sampai kepada pihak-pihak

berkuasa, kepada alim ulama kepada

pihak-pihak pendidikan, guru-guru,

pemimpin-pemimpin, ibu bapa dan pemuda-

pemudi yang insaf, timbangkanlah

dan sedarlah, rupanya ada dalam masyarakat

kita yang selama ini kita pandang

tinggi sebagai pengarang bangsa yang kita

serahkan tugas untuk menjadi

pemimpin dalam persuratan, tetapi

rupanya dia menjadi perosak

masyarakat kepada bangsa muda yang baharu

merdeka dan ingin maju.

 Jadilah had ini sahaja

leteran aku pada kali ini untuk

mendapat perhatian yang istimewa kepada

engkau semua. – Timah Lawa.
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Malam yang sepi seperti itu,

benar-benar penaka pusara tidak

berpenghuni, gema malam-malam yang

tidak berbintang, melebarkan hati

sedih – dibawa oleh kenangan-kenangan lama,

dia yang pergi... pergi membawa 

hati, langkahnya yang perlahan-perlahan itu

- membawa seribu harapan... dia

keluar dari rumah neraka itu,

lari menghitungkan diri....biar

kau ku tinggal, pada malam yang sepi

seperti itu, sebab aku tiada

sanggup lagi, menatap wajah kau

yang dah seperti bunga layu itu...,

aku rela mati – walau mati entah

di bumi mana.

 Aku terpaksa keluar dari

rumah neraka itu, ada beberapa sebab

aku tidak rela diam rumah neraka

sebab manusia juga sebagai neraka. 

Dunia luas untukku mengembara

walaupun aku sudah gelap hati

- seperti malam itu, terimalah

pembalasan yang ku anggap setimpal

pasti kau perima1.... aku tidak

kira, entah kau atau aku yang lebih

banyak berdosa, tetapi.... nanti

Tuhan dapat memberi pertimbangan

sejelas-jelasnya: Benarkah aku yang berdosa

atau kau?

 Kau kejam? Ramlah tiba-tiba

bersuara.

 Aku kejam!

 Tetapi kau lagi lebih kejam

- balas Rosman.

 Dari malam yang sepi hening sejak

1 Perkataan yang sebenar ialah terima

tadinya. Mulalah jadi riuh –

sejauh-jauh malam itu.

 Kau boleh keluar dari rumah

ini Ram? Mentang-mentang Rosman menghalau

Ramlah isterinya itu.

 Aku boleh keluar...

 Tetapi kau – kau juga

boleh keluar? Ramlah menengking Rosman.

 Berani kau menghalau aku,

akulah yang lebih berkuasa di dalam rumah

ini,

 Aku tidak peduli siapa yang 

lebih berkuasa dalam rumah ini:

 Tetapi siapa yang banyak berdosa

dialah yang keluar? Cela Ramlah lagi.

 Memang...! Balas Rosman.

 Siapa yang berdosa Ram?

 Aku atau kau Rosman menengking

marah.

 Kau Rosman?? Tiba-tiba Ramlah

menemplak.

 Lelaki kejam tak bertanggung

jawab.

 Ingat Ram, pilih antara dua:

 Keluar atau mati?

 Bisu lidah Ramlah bila mendengar

perkataan mati.

 Kemudian:

 Kau mau bunuh akukah Man?

Ramlah menjawab,

Cerita Pendek
“Malam yang menyayat hati”

(Dari: Jiwa Rindu)

Pilihlah mana-mana yang cantik di antara fesyen-fesyen pakaian pengantin

yang dipertunjukkan oleh wanita-wanita dalam gambar ini?



56 57Jawi Magazine Reprint Series 4  Warta Jenaka 2

29

 Wajib aku bunuh kau? Secara

lebih marah Rosman bersuara demikian.

 Memang rela aku mati di tanganmu,

dari hidup menerima seksaan

dari kau? Lantang sekali jawab

Ramlah. Silalah sekarang juga kau

akhiri riwayatku. Dari aku

hidup di dunia ini – sebagai manusia

penghalang kesejahteraan kau, – demikian

kata sedu terputus-putus dari Ramlah.

 Bunuhlah.. bunuhlah aku menyerah!

Belum sempat Rosman berbuat

apa-apa, Pak Leman dari rumah belakang, 

melompat masuk ke rumah neraka

itu.

 Ada apa-apa Man? Pak Leman bertanya 

ingin tau.

 Jawablah Man!

 Jawablah ....berulang-ulang kali

Pak Leman mendesak.

 Tetapi.... Rosman membisu

tidak menjawab apa-apa.

 Mata Pak Leman terpaku kepada

pisau belati yang ada di tangan Rosman.

 Kau mahu jadi pembunuh Man?

Darah Pak Leman kian gementar sekujur

itu juga.

 Rupanya kau akan berlaku

sekejam itu terhadap isterimu.

 Dia berdosa? Tiba-tiba Rosman

antara nafsunya yang turun naik itu.

 Berdosa bagaimana Man? Pak Leman

segera ingin keterangannya antara

kedua manusia itu.

 Kau atau Ramlah yang mesti

bersalah?

 Kedua-dua manusia itu tiada

sanggup melahirkan perasaannya

masing-masing.

 Hanya yang masih terngiang-ngiang

diterima oleh kedua manusia itu.

 Sudahlah Man! Ujar Pak Leman.

 Lagi pun malam-malam buta ni,

tak bagus kau bergaduh.

 Berdamailah...

 Kemudian Pak Leman berlalu dari

situ, yang diikuti oleh malam yang

keheningan sekali.

 Tetapi hati kedua-dua manusia

itu telah retak-retak, tiada terkiralah

rasa seksa demi seksa – apa yang telah

diterima melalui peperangannya itu,

setidak-tidaknya seksa yang baru diterima

- merupakan sangat kehancuran yang

mesti sama-sama dinanti...

 Akhirnya dua malam menjelang dari

tempoh itu, Ramlah rela pergi

meninggalkan rumah neraka itu dengan

hati yang hancur... menuju entah

arah ke mana, tak gambarlah pilu yang

menyayat hati – membawa hati di saat

malam yang sepi – pergi dengan senang

dan rela.... 

Selesai

Mat: Man! Man! Kenapa aku berdebar-debar kalau melihat gadis ini

dahulunya tidak!

Aman: Ehem! Kok engkau telah jatuh asmara padanya

Man: Entahlah! Tapi seminggu dulu ada aku curi ayamnya.
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gunanya enam perkataan yang berikut

ini: jenaka, kelakar, lawak,

hambar, candakia, lucu dan tambah

satu lagi: rapik atau perapik.

 Pengajian-pengajian Bahasa Melayu sedang

diadakan sekarang di beberapa tempat

dan oleh beberapa orang. Kata-kata

istilah sudah ada beribu-ribu. Demikian

juga buku-buku baru dalam

berbagai-bagai ilmu pengetahuan sudah 

banyak diterbitkan. Ini adalah

hasil dari Bahasa Melayu

dijadikan Bahasa Kebangsaan dan

rasmi. Dan ini adalah satu daripada

beberapa kemajuan yang didapati

semenjak Tanah Melayu dimerdekakan

oleh kaum penjajah.

 Usaha-usaha memajukan Bahasa

Melayu telah dijalankan dengan rancak

dan rapi dalam masa dua tiga

tahun yang lalu. Tetapi sekarang

setelah setahun merdeka, usaha-usaha

untuk memberi jiwa dan semangat

baru memperkaya, memperkuat,

meninggikan mutu dan memberi

kedaulatan kepada Bahasa Melayu sudah

mula kurang. Sifat “hangat-hangat tahi

ayam” sudah mula hinggap kepada

pejuang-pejuang Bahasa Melayu. Pakar-pakar

dan ahli-ahli Bahasa Melayu yang tidak

banyak bilangannya boleh dikatakan

semuanya sudah ditarik oleh pejabat-pejabat,

dewan-dewan dan perusahaan-perusahaan yang

menawarkan gaji besar kepada mereka

itu. Maka sunyi sepilah semula

medan perjuangan Bahasa Melayu.

Yang masih terdengar ialah pembacaan

sajak-sajak, pertandingan-pertandingan berpidato.

Tidak ada banyak lagi ceramah-ceramah 

mengenai Bahasa Melayu; tidak ada

pengajian-pengajian yang meluas, yang dijalankan 

serentak bagi semua lapisan

masyarakat di serata negeri ini.

Dalam sunyi sepi itu maka dengan

senyap-senyap-pula bergerak beberapa buah 

perusahaan-perusahaan asing. Bagi mereka

maka “musim menangguk di air keruh”

sudah tiba. Mereka sudah siap

sedia dengan modal yang banyak, dengan

alat-alat kelengkapan untuk menerbitkan

buku-buku dalam Bahasa Melayu. Mereka

sanggup membayar upah terjemah yang

mahal dan juga membeli naskhah-naskhah

karangan dengan harga yang tinggi.

Akan tetapi buku-buku yang akan

diterbitkan oleh mereka itu, dan

tidak syak lagi yang akan diterbitkan

dengan banyaknya dalam masa yang akan

datang ialah buku yang sesuai dengan

kepentingan-kepentingan mereka itu sendiri

bukan untuk kepentingan bahasa,

bangsa, kebudayaan agama dan masyarakat

Melayu.

 Pengajian-pengajian Bahasa Melayu yang telah

dimulakan, dan yang masih diteruskan

tetapi tidak rancak dan rapi,

Dalam Kilat ada Kilau
Oleh Anuar
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seperti pada mulanya, ialah: menyusun 

ejaan-ejaan baru, dan kalau boleh

menyatukan dengan ejaan-ejaan Indonesia

mengadakan kata-kata istilah, 

menerbitkan buku-buku bacaan untuk

sekolah-sekolah dan untuk umum,

menterjemahkan buku-buku asing.

 Satu bahagian pengajian Bahasa

Melayu yang penting sekali belum lagi

dimulakan. Pengajian itu ialah

memberi makna-makna dan nilai-nilai baru

kepada kata-kata, bahasa dan persuratan

Melayu. Maka itulah sebabnya di awal

rencana ini penulisnya mengajak

sebagai permulaan yang sederhana dan

mudah – para pembaca memikirkan apa

makna dan gunanya perkataan-perkataan: Jenaka,

kelakar, lawak, hambar, candakia,

lucu dan rapik. Marilah kita

ambil perkataan yang akhir, iaitu

rapik.

Merapik ialah bercakap yang 

bukan-bukan. Merapik tidak sama maknanya

dengan “merepek”. Merapik dan

menimbulkan gelak ketawa. Sebaliknya

merepek, yang boleh diertikan bersungut

menimbulkan rasa bosan dan benci

di bawah ini ada satu contoh merapik:

 Si Amat dan Si Amin berborak

fasal kepintaran dan kejayaan mereka

memancing.

 “Bukan main besar lagi

ikan yang terlepas semalam. Aku

kata Si Amat.

 “Itu tak besar! Aku tak hairan

Mat” jawab Si Amin. “Umpan

pancing aku ikan paus! Jadi

besarnya ikan yang telah terlepas daripada

pancing aku itu?.

 Demikianlah contoh makna dan

maksud perkataan “merapik” iaitu

cakap yang bukan-bukan, yang tak masuk

di akal, tetapi sedap didengar dan

menyebabkan ketawa.

 Antara lawak, kelakar dan

hambar tidak sama maknanya. Seorang

tukang lawak wayang bangsawan yang

mengajuk-ngajukkan cakap keling atau

Cina memang boleh menyebabkan gelak

ketawa, tetapi tak memberi apa-apa makna,

tidak menyebabkan orang-orang yang mendengarnya

sebaliknya hambar, selain dari

menyebabkan gelak ketawa, ada mengandung

makna yang dalam dan padahnya yang tajam.



62 63Jawi Magazine Reprint Series 4  Warta Jenaka 2

32

kata-kata seorang Negro yang telah ditanya

oleh kawannya  iaitu calon mana yang

ia telah undi:

 “Calon yang pertama beri aku 

sepuluh ringgit, calon yang kedua

beri lima ringgit. Aku undi

calon yang kedua” demikian jawabnya. 

 Apabila ditanya oleh kawannya

mengapa ia mengundi calon yang kedua,

tidak calon yang pertama yang telah memberi

sepuluh ringgit kepadanya itu, maka

ia menjawab: “Calon yang kedua

itu kurang sedikit korupsinya”.

 Jawapannya itu bukan lawak,

bukan kelakar, tetapi hambar, atau

candakia.

 Kemudian cubalah pula cari

makna perkataan “lucu” yang sebenarnya.

Agak saya makna perkataan lucu itu

mestilah ada mengandungi anasir-anasir atau

unsur-unsur “lucah” di dalamnya.

Cubalah dengar satu cerita seorang

anak teruna bodoh  yang diambil daripada

cerita-cerita jenaka Cina.

 “Ikut saja apa kata emak”

Demikian emak mentuanya mengajar.

 Pada malam bersatu itu pintu

bilik pengantin ditutup oleh

isterinya, tetapi tidak berkunci.

Apabila si wanita itu dengar suaminya

hendak masuk maka ditekannya daripada

dalam.

 “Mak, mak, dia tidak mau

buka” – kata si bodoh itu.

 “Tolak perlahan-lahan” – kata

emak mertuanya.

 Maka dengan cepat pintu itu

dibuka oleh si perempuan, dan

jatuhlah anak muda itu.

 “Mak, mak, sakit dan berdarah

saya, emak” – katanya lagi.

 “Baguslah itu. Kalau sakit

dan berdarah maka itulah tandanya

ada isi” – jawab emaknya. Dan

ketika itu, bapa mertuanya yang

juga mendengar peristiwa itu,

berkata: “Orang lain sedap,

dia pula sakit....”

 Itulah agaknya satu hal yang

lucu.

 Bagaimana halnya dengan cerita-cerita

Pak Pandir dan Mak Mandir? Lebai

Malang dan Pak Belalang? Cerita-cerita lucu

jenaka, lawak atau kelakarkah itu?

Tidak boleh dijawab lagi pertanyaan

ini sebab kita belum lagi

mengkaji semula cerita-cerita itu,

pengajian-pengajian secara mendalam mengenai

isi dan nilai, pengertian dan

padahnya cerita-cerita itu belum pernah

kita buat. Demikian juga pengajian

mengenai pepatah, peribahasa, bidalan

perumpamaan dan sebagainya. Belum

kita cuba usik, belum kita

mulakan penelitian, penyelidikan dan

pengajian berkenaan dengannya.

 Munkin1 ada orang-orang kita,

ahli-ahli dan pakar-pakar bahasa kita

yang akan mengatakan bahawa itu semuanya

tidak perlu dikaji. Itu

terserahlah kepada pengertian masing-masing.

Kata-kata demikian itu tidak sesuai

dengan cogan kata yang kita pakai

sekarang, iaitu “Bahasa Jiwa Bangsa”.

Kalau bangsa dan persuratan kita

kosong, makna tidak tahu kita akan

makna, maksud, pengertian, isi, nilai.

Padahnya maka berertilah kosong jiwa

kita. Bangsa yang kosong jiwanya akan

mati. Apalagi dalam masyarakat yang Tanah 

Melayu terdiri dari berbagai-bagai kaum

seperti dalam Tanah Melayu ini. Maka

kaum yang kosong jiwanya akan tewas

1 Perkataan sebenarnya ialah mungkin

Api lilin pun tidak padam kerana lemah-gemalai gerakannya. Tarian dari

wanita-wanita Melayu dalam “Tarian Lilin”.
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dalam apa jua perjuangan dan

perlawanan hidup.

 Bahasa jiwa bangsa, bahasa

menunjukkan bangsa. Jikalau bahasa

itu tak berjiwa maka tak berjiwalah

pula bangsa itu. Kalau bahasa itu

lemah, maka lemahlah bangsa itu.

 Kita bangsa Melayu suka, dan

dengan mudah, mengaku bahawa bangsa kita

bagus, tinggi mutunya. Cakap-cakap

saja apa gunanya jika kita

sendiri tidak mengetahui akan

isi dan nilai, tidak tahu

akan erti dan padahnya.

 Cubalah kaji baik-baik satu

peribahasa Melayu: “Tak cukup

tapak tangan, nyiru saya tadahkan”.

Mengapa dipilih nyiru? Mengapa kalau

tak cukup tapak tangan, tidak

ditadahkan tempayan, misalnya? Atau

mengapa tidak ditadahkan bakul yang

boleh muat sepuluh gantang. Atau pun

karung?.

 Cubalah tuan-tuan dan puan-puan

Tolonglah bung-bung kita yang bergelar

pendeta ahli-ahli dan pakar-pakar bahasa

 Pendapat saya begini: Peribahasa

itu mengenai budi, bantuan

pertolongan dan kebaikan seorang

kepada yang lain. Aturan berbudi

bangsa kita sudah ditentukan oleh

datuk nenek kita, iaitu “buat

baik berpada-pada”. Pengajaran itu

bukan hanya bagi yang memberi,

tetapi juga bagi yang menerima.

Sesuatu budi hendaklah disambut

dengan baik, iaitu ditadah dengan

tapak tangan dengan penuh hormat.

Akan tetapi jikalau budi itu lebih

dari patut, atau terlalu banyak maka

hendaklah ditadah dengan nyiru. Dan

nyiru ialah satu alat untuk menampi,

untuk membuang sekam, abuk, debu,

antah, sampah dan lain-lain kotoran

oleh kerana itu maka perbuatan

menadah nyiru itu bukanlah maksudnya

menerima dengan suka, tetapi menerima

dengan hati-hati, sebab apabila seseorang

itu terlalu baik, terlalu banyak

budi yang dicurahkan, maka orang

yang menerima budinya itu wajiblah 

berhati-hati. Barangkali ada maksud

dan tujuannya yang tidak baik.

Maka hendaklah orang yang menerima

budi yang banyak itu “menampi,

mengindang dan mengintar” supaya

nampak sekam, abuk, debu, sampah

dan kotoran-kotoran dalam “budi

yang banyak” itu.

 “Tak cukup tapak tangan,

nyiru saya tadahkan”. Sungguh

manis kata-kata itu, sungguh sedap

bunyinya! Memang patut kita bermegah

dengan bahasa kita yang halus itu.

Tetapi jikalau kita hanya berpuas

hati dengan kemanisan, kehalusan

dan kesedapannya sahaja maka kita

akan menjadi hamba orang. Kita

akan menerima budi orang-orang lain

yang tak muat tapak tangan itu dengan

menadahkan bakul, karung, keranjang

dan kepuk. Pada hal datuk nenek

Sambutan Maulid di Kuala Lumpur di dalam gambar kelihatan Tuan

Saadon Zubir mengepalai perarakan.
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kita sudah berpesan supaya menadah

dengan nyiru, yakni mencari maksud-maksud

yang buruk dan jahat dalam

“perbuatan baik yang tidak

berpada-pada” itu. Dalam masyarakat

zaman sekarang, bukan saja

pengajaran itu baik untuk

wanita-wanita, bahkan juga untuk

ahli-ahli kerajaan dan para

diplomat. Apabila seorang pemuda

terlalu banyak budinya kepada seorang

wanita, atau sebaliknya, maka tentulah

ada maksudnya yang tertentu. Demikian

juga apabila sebuah kerajaan asing

terlalu baik, murah hati, suka

menolong kerajaan kita. Lama-lama tentu

terbuka terang tujuan baik hati

dan pertolongannya itu. Barangkali

hendak membikin pangkalan atom dalam

negeri kita. Mungkin mengajak

kita memusuhi kerajaan-kerajaan asing yang 

bermusuh dengannya.

 Untuk menutup rencana ini

maka marilah saya katakan sekali

lagi bahawasanya pengajian Bahasa

Melayu bukan hanya menentukan ejaan

bukan saja membuat kata-kata istilah,

menterjemah perkataan-perkataan dan buku-buku

asing, menghidupkan semula hikayat-hikayat

dan cerita-cerita lama. Yang penting

sekali ialah mengkaji isi dan

jiwa bahasa itu, memberi nilai

dan pengertian yang baru kepadanya.

Bahasa kita memanglah satu bahasa

tua tetapi ia tidak bertulis.

Kita baru benar mempunyai tulisan.

Isi dan jiwa bahasa kita,

maksud dan tujuan, pengertian dan

padahnya persuratan-persuratan kita belum

pernah kita kaji sendiri

sebaliknya orang-orang lain bangsa

mengkajinya. Dan oleh sebab itu

mereka lebih faham akan jiwa kita,

akan sifat-sifat kita, daripada kita

sendiri. Dan oleh kerana itu

mudahlah mereka mematah dan melemahkan

kita dalam semua lapangan dan

pertandingan hidup.

 Ingat: Bahasa jiwa bangsa!

*

Jelita Manja sedang berlenggang-lenggok dengan sekaki payung dalam

tarian Melayu asli “Tarian Payung”

Abu kenapa kau menangis?

Isteri saya 
meninggal......bu!

Meninggal??
Bila ia meninggal Abu? 

Ya! Bu baru sekejap ini
ia meninggal payungnya.

Astaga???!!!

Dan saya bimbang!

Kalau-kalau ia berpanas

terik dan berhujan

lebat kerana bersama-sama

dengan anak kecil.
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 “Kalau begitu mengapakan kamu

meminta sedekah di tengah jalan?” Ia

bertanya dengan suara yang kuat. “Aku

telah tinggal kepadamu seratus

dinar lepas aku tinggalkan orang

Maghribi yang pertama ke dalam tasik,

dan kemudian seratus dinar lagi

apabila orang Maghribi yang kedua pun

tenggelam. Dan ku beri lagi

seribu dinar ketika aku pergi”.

“Wahai anakku,” jawab ibunya,

“Saudara-saudaramu itu telah menipu aku

dan habislah wang itu diambil

oleh mereka, sehingga terpaksalah aku

meminta sedekah”. Kemudian kata

Jodar: “Ayuhai ibuku, segala

kesusahan yang kamu tanggung itu

lenyaplah sekarang. Kerana aku sudah

kembali. Lihatlah beg ini penuh 

dengan emas dan barang perhiasan;

dan makanan pun tidak akan

kekurangan dalam rumah kita”.

Maka tersenyumlah ibunya dalam pada

itu lalu ia berkata:

“Wahai anakku, kau ialah anak

yang beruntung. Mudah-mudahan Allah

memberi rahmat-Nya kepadamu. Pergilah

beli sedikit roti, kerana semalam

aku tidak makan apa-apa, dan pagi

ini pun aku berpuasa”. Jodar

pun ketawa mendengar ibunya menyuruh

beli roti itu, lalu ia

menjawab: “Minta sahajalah apa jenis

makanan yang ibu suka, dan makanan

itu akan sedia dengan serta-merta

dengan tidak payah dibeli di pasar atau

dimasak di dapur”. “Tetapi, wahai

anakku, tiada apa yang kamu bawa

cuma beg-beg ini sahaja. Mana dia

makanan yang kamu sebut itu?”

“Ada”, jawabnya. “Mintalah apa

Dari Hikayat 1001 Malam

Jodar dengan ibu dan saudara-saudaranya
       Maka Jodar pun sangatlah marah melihat ibunya meminta sedekah itu lalu ia pun melompat

turun dari baghal itu dan berlari-lari pergi mendapati ibunya itu; ibunya itu pun menangislah

dia. Setelah diambilnya kedua-kedua beg itu dan memberi balik baghal itu kepada orang Habsyi itu

ia pun membawa ibunya itu masuk ke dalam rumah dan disuruhnya duduk atas tikar lalu berkata:

Ayuhai ibuku, apakah khabar saudara-saudaraku itu?”. “Khabar baik” jawab ibunya.

(Terjemahan: Ahmad Husin)
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makanan yang ibu suka”. Kemudian

ibunya pun berkata: “Apa pun

jadilah, asalkan boleh menghilangkan

lapar”. “Itu betullah”, kata

Jodar, “Apabila tiada makanan

seorang itu mestilah puas dengan

apa yang ada; tetapi apabila ada banyak

makanan maka eloklah dipilih makanan

yang sedap-sedap. “Aku suka hendak

makan roti panas dengan sedikit

keju”, jawab ibunya. “Tetapi

makanan itu tidak layak bagimu,

ayuhai ibuku”, katanya.

“Baiklah”, kata ibunya itu.

“Kamu tahu apa makanan yang

layak. Apa makanan yang patut kita

makan”. Kemudian Jodar  pun

dengan gembiranya menyebut nama berjenis-jenis

makanan seperti roast kambing,

roast ayam, nasi beriani, daging

sarung, kambing berisi, manisan,

dan serba jenis kuih dan halwa.

Apabila didengarnya nama berjenis-jenis

makanan itu perempuan yang daif

haruslah Jodar itu sedang

mengolok-olokkan dia atau pun ia

telah menjadi gila. “Apakah yang

sudah jadi kepadamu, wahai

Jodar?” tanya ibunya. “Kau

ini bermimpikah atau adakah kamu ini

gila? Apa faedahnya kamu menyebut

makanan-makanan yang bukan main bagusnya

dan yang jauh-jauh itu kepada ibumu

daif ini?” “Aku tidak menyebut

satu jenis makanan yang tidak akan

ibu makan hari ini”. Katanya,

“Berilah beg yang kosong itu kepada

aku”. Perempuan itu pun memberilah

beg kosong itu sambil diraba-rabanya

beg itu. Jodar pun menyeluk

ke dalam beg lalu mengambil keluar

sebuah pinggan emas dan di dalamnya

ialah daging bersarung serta dengan

kuahnya yang membuka selera itu.

Maka diseluknya lagi ke dalam beg.

Lepas sekali sekali sampai segala

makanan yang telah disebutlah itu

tersaji di hadapan ibunya yang

takjub itu. “Wahai anakku”

kata perempuan itu. “Beg ini

sangatlah kecil, dan lagi iaitu

pula selalulah kosong. Bagaimanakah

makanan-makanan ini semuanya keluar

daripadanya?” “Beg ini ialah beg

hikmat”, jawab Jodar.

“Orang Maghribi itu memberi kepada

ku. Ada seorang jin yang berkhidmat

memberi apa sahaja makanan yang diminta,

setelah diceritakan kepada perempuan

itu bagaimana makanan boleh diambil

daripada beg itu maka ibunya pun

sukalah hendak mencuba mengeluarkan

makanan dari dalam beg itu

ibunya pun menyeluk beg itu

seraya berkata: “Hai abdi

beg. Aku perintah kamu dengan nama-nama

hikmat bawalah kepadaku lagi

sepinggan tulang rusuk berisi yang 

sedap itu”.

 Dengan serta-merta tangannya berasa

ada pinggan di bawah beg itu lalu

diambilnya keluar dan dalam pinggan

itu tulang-tulang rusuk yang berisi

sangat elok masakannya dan harum

baunya dengan rempah-rempah tumis

kemudian ia berkata pula: “Aku

mahu juga roti panas dengan

keju; kerana itulah makanan aku

yang biasa, yang masih terlekat dalam

hatiku”. Maka iapun menyeluk

dan memberi perintah kepada abdi beg

itu. Dan dapatlah ia roti dan

kejunya itu. “Ingatlah”. Kata

Jodar. “Apabila sudah makan

pinggan-pinggan itu mestilah disimpan 
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balik ke dalam beg itu kerana

ia itu sebahagian daripada hikmatnya.

Simpanlah baik-baik beg itu dan

janganlah keluarkan beg itu

kecuali kalau berkehendakkan

makanan daripadanya. Dan lagi

janganlah beritahu sesiapa-sesiapa pun

rahsia ini; tetapi bolehlah ibu

memberi makanan kepada jiran-jiran kita

dan kepada orang miskin. Dan

berilah seberapa banyak makanan kepada

saudara-saudaraku itu sekalipun aku

tak ada di rumah”.

 Sebelum habis ia berkata-kata

itu maka saudaranya yang berdua itu

pun kembalilah dan dilihatnya

jamuan yang lazat-lazat sedang terhidang.

Kedua mereka itu telah mendapat khabar

Jodar telah kembali ke rumahnya dari

seorang sahabat yang berkata kepada

mereka: “Saudaramu telah kembali

dari perjalanannya itu menunggang

seekor baghal dibawa oleh seorang

Habsyi; pakaiannya itu terlalulah 

indah seperti yang tidak pernah dilihat

orang”, “Sesallah kita menyamun 

ibu kita itu”, kata Salam.

“Tentulah ia akan menceritakan

perbuatan kita itu kepadanya, dan

dia tidak akan peduli lagi kepada

kita”. Tetapi Salam menjawab:

“Ibu kita itu baik hatinya.

Lagi pula, sekalipun dia

menceritakan perbuatan kita itu

saudara kita itu hatinya lebih baik

lagi. Kalau kita boleh membuat

dalih, ia akan mendengar cakap

kita itu”. Oleh itu keduanya

pun putus bicara hendak mencuba

balik ke rumahnya.

 Setelah Jodar melihat mereka itu

datang iapun bangunlah kerana

menghormatkan mereka dan memberi

salam, katanya: “Duduklah dan

makanlah bersama-sama kami”. Keduanya

pun duduklah menghadapi hidangan

dan tidak berhenti-hentilah mereka makan,

kerana keduanya sudah kurus-kering

tiada makan. “Ayuhai saudara-saudara

ku”, kata Jodar, apabila keduanya

sudah makan, “Ambillah baki-baki

makanan ini dan berilah kepada

orang-orang miskin dalam kawasan

kita”. “Tidakkah baik baki-baki

itu disimpan bagi malam hari?”

Kata mereka, yang tidak berasa

gembira hendak menjamu jiran-jirannya

Ini lagi sebuah babak sejarah “Singapura” dalam pertunjukan di Victoria Memorial Hall.
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dengan sia-sia makanan itu. Maka

Jodar pun ketawa besar lalu

berkata: “Apabila sampai waktu

makan malam ada lebih banyak lagi

hidangan”. Mendengar itu, kedua

saudara itu pun berasa legalah

lalu mereka pun pergilah memberi

daging-daging yang pecah-pecah itu kepada

orang-orang miskin, sambil berkata:

“Ambillah ini dan makanlah”.

Kemudian mereka pun membawa balik

pinggan-pinggan itu dan Jodar pun

memberi pinggan-pinggan itu kepada ibunya

dan disuruhnya simpan ke dalam beg

itu.

 Apabila sampai waktu makan malam 

Jodar pun mengambillah beg itu

lalu dikeluarkan daripadanya empat

puluh jenis makanan yang disajikan

oleh ibunya atas kain hamparan.

Kemudian dijemputlah saudara-saudaranya

itu masuk makan. Lepas itu

diberinya kuih dan halwa dan

apabila habis makan itu

disuruhnya mereka bawa baki-baki

makanan itu kepada orang-orang miskin.

 Lepas sepuluh hari mereka

duduk makan makanan yang lazat-lazat

itu Salim pun berkatalah kepada

Salam: “Taukah kamu bagaimana

saudara kita itu boleh memberi

kepada kita makanan yang lazat-lazat itu

tiap hari, pagi, tengah hari dan

petang, seperti makanan yang terhidang

di istana raja? Katalah dia sudah

menjadi sangat kaya. Tetapi makanan

itu mestilah datang dari suatu

tempat dan kita tidak pernah melihat

dia beli makanan itu atau membuat

api atau duduk di dapur”. “Aku

tidak erti bagaimana dibuatnya”,

jawab Salam. “Tetapi ibu kita

akan dapat memberitahu kita.” Maka 

keduanya pun membuatlah muslihat

lalu pergi kepada ibu dan berkata

bahawa mereka berasa lapar. “Sebentar

sahaja kamu akan kenyang”, jawab 

ibunya itu. Lalu ia pun pergilah

ke dalam bilik tempat ia menyembunyikan

beg itu. Kemudian ia pun

kembali membawa makanan yang panas.

Kata saudara-saudara yang berdua itu:

“Makanan ini sangat elok masaknya,

tetapi kami tidak melihat ibu

masuk ke dapur atau menghembus

api”. “Makanan ini aku ambil

daripada beg”, jawab ibunya.

“Beg apa itu?” tanya mereka.

“Beg hikmat”, jawabnya. Dan dengan 

segera iapun memberitahu anak-anaknya

itu petua beg itu, dan disuruhnya

mereka itu simpan rahsia itu.

“Kami tidak akan berkata sepatah

pun”, jawab mereka, lalu

mereka pun mengujilah beg itu

dan minta makanan daging yang mereka

suka.

 Esoknya Salim pun berkatalah

kepada Salam: “Beberapa lamakah lagi

Sejarah pembukaan panggung Victoria itu disajikan dengan lakonan sejarah juga.
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kita ini hendak menjadi abdi

saudara kita Jodar itu. Kita

makan dari belas kasihannya seperti

peminta sedekah? Tiadakah jalan yang 

boleh kita mencuri beg itu?”

“Kita mestilah cari satu helah”,

jawab Salam. “Helah itu tidak

berapa payah”, jawab saudara

tuanya. “Kita jual sahaja Jodar

itu kepada ketua nakhoda laut

Suez”. “Bagaimanakah boleh kita

membuat demikian?” tanya Salam.

 Kenudian kata Salim: “Kita

akan pergi berjumpa nakhoda itu

yang sekarang ada di Kaherah, dan kita 

akan jemput ia datang makan

bersama-sama kita beserta dengan dua

orang kelasinya. Kamu bantu sahajalah

apa yang aku akan kata kepada

Jodar itu dan lihatlah apa yang 

boleh kau buat. Sebelum habis

malam”.

 Maka kedua mereka pun pergilah

mencari ketua nakhoda laut Suez

itu, dan setelah berjumpa mereka

pun memberi salam, katanya: “Kami

ada satu perkara yang akan menyukakan

hatimu”. “Bagus”, kata

nakhoda itu. Kemudian kata

mereka: “Kami ini dua saudara,

dan ada seorang lagi saudara

kami yang sedikit pun tidak

berguna. Setelah ayah kami mati

ditinggalkannya kepada kami harta sama

banyak bahagiannya; tetapi tiada berapa

lama pusaka habuan saudara kami

itu pun habislah kerana terlampau

sangat ia membuangkan wang bersuka

memuaskan nafsunya. Apabila ia sudah

menjadi papa ia membawa kami

menghadap seorang hakim yang amat

buruk nya dan yang mulutnya itu

sudah disumbat. Dikatakannya kepada

hakim itu yang kami ini telah

menipu dia dan merampas habuan

pusaka yang telah ditinggalkan oleh ayah

kami itu; dan hakim itu pun

mengenakan denda kepada kami hingga

habislah harta punya kami. Tapi

saudara kami itu tidak juga

puas dengan perbuatannya itu;

dibawanya lagi kami ke mahkamah pada

kali yang kedua dan yang ketiga

sehingga kami pun menjadi papa.

Sekarang ini dia sedang membuat satu

lagi muslihat hendak menjahanamkan

kami, kami tidak tahu apa yang

Pelakon dalam Filem Satay menunjukkan wajah-wajah mereka untuk dikenali oleh pembaca-pembaca.
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hendak dibuatnya; sebab itulah kami

meminta bantuan tuan nakhoda membeli dia itu

daripada kami dan gunakanlah dia

itu sebagai pengayuh kapal”.

 “Bolehkah kamu memikirkan 

suatu dalih membawa dia

ke sini?” tanya nakhoda itu.

“Jikalau kamu boleh, aku berjanji

sekejap sahaja dia akan mendapati

dirinya itu dalam sebuah daripada

kapalku”. “Itu payah sedikit”,

jawab mereka. “Lebih baiklah kalau

tuan menjadi dif kami malam

ini dan bawalah dua orang kelasi

bersama-sama tuan. Apabila ia sedang

tidur bolehlah kita berlima 

menangkap dia dan menyumbat mulutnya;

kemudian bolehlah tuan angkat dari

rumah ini dalam gelap dan bawa

dia masuk ke dalam kapal tuan”.

“Aku bersetujulah dengan cadangan

itu”, kata nakhoda itu.

“Bolehkah ku beli dia itu sebanyak

empat puluh dinar?” “Itu sangat

sedikit”. Jawab mereka, “Akan

tetapi oleh kerana tuan yang membeli

kami bersetujulah. Kami akan

bertemu tuan apabila gelap di lorong

anu dekat masjid anu. Janganlah lupa

membawa dua orang kelasi bersama-sama

tuan”.

 Mereka pun kembalilah ke rumah

berjumpa dengan saudara mereka Jodar

itu dan setelah mereka berbual-bual dengannya

beberapa lama maka Salim pun mengambil

tangannya itu lalu diciumnya seolah-olah

ia hendak memohon sesuatu. “Apakah

kehendakmu. Wahai saudara ku?”

tanya Jodar. Dan Salim pun menyahut

katanya: “Aku ada seorang sahabat

yang telah menjemput aku beberapa kali 

ke rumahnya waktu kamu pergi

meraikan aku dengan sepertinya.

Hari ini aku telah pergi menziarah

dia, dan ia telah menyuruh aku

tunggu sampai selesai makan malam.

Manakala aku berkata bahawa tidak

gamak aku hendak meninggalkan kamu

seorang diri di rumah, ia menyuruh

aku membawa kamu bersama-sama. Kemudian

akan terima jemputanmu itu. Lebih

baiklah kalau tuan dan saudara-saudara

Bintang-bintang Filem dan ahli-ahli Studio Keris sedang mengangkat amin waktu Filem Satay mula digambarkan.
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tuan datang ke rumah dan makan

bersama-sama kami malam ini. Kerana

saudara-saudaranya itu pun ada di situ

terpaksalah aku menjemput mereka itu

sama, tetapi aku kuat menyangka yang

mereka itu tidak akan sudi datang 

ke rumah kita; malangnya, mereka

bersetuju sahaja, dan ketiga-tiga

mereka itu telah bersetuju hendak

datang dan berjumpa dengan aku, dekat

pintu masjid di samping jalan lorong

kita ini. Masanya sudah sampai yang

aku patut pergi ke tempat itu,

tetapi aku berasa sangat malu kepada

mu kerana menjemput mereka itu.

Aku akan terhutang budi kepadamu

selama-lamanya kalau kamu raikan

mereka itu. Akan tetapi, ayuhai

saudaraku, kalau kamu tidak

suka dif-dif ini datang ke rumah,

benarkanlah aku menyambut mereka itu

di rumah jiran kita itu”.

“Mengapakah patut dif-dif itu

disambut di rumah jiran-jiran?” tanya

Jodar. “Adakah rumah kita ini

begitu sempit dan kurang

keraian? Tiadakah kita makanan

yang boleh dihidangkan kepada

mereka itu? Wahai saudaraku,

biarlah mereka itu datang, dan mereka

akan makan sampai kenyang segala

daging dan halwa atau lain-lain

makanan pun. Lain kali, kalau

kamu hendak menjemput orang datang

ke rumah, mintalah kepada ibu kita

itu dan dia akan mengadakan

makanan dan lebih daripada itu kerana

kesukaanmu. Dif-dif yang seperti

itu akan membawa rahmat, ayuhai

saudaraku”.

(Bersambung)

Pemandangan pertunjukan waktu pembukaan Panggung Victoria di Singapura.
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Tahun 1 – Bilangan 7 Disember, 1959 – 50 senWarta Jenaka
Selamat datang tahun baharu (1959)

Selamat jalan tahun 1958.

 Dan sesuai dengan nama dan maksud majalah ini maka marilah kita “orangkan” dua tahun yang akan melakukan

upacara timbang – terima itu. Tahun 1958 kita gelar “Derani” dan tahun 1959 kita namakan “Sema’il”.

Percakapan mereka itu sebelum berpisah kita lucukan seperti berikut:

 Sema’il – Kau pergi dengan senang hati. Kerja engkau sudah selesai, dan kejayaan-kejayaan engkau bolehlah dikatakan banyak

telah meminjam wang daripada Bank Dunia, dan paling baru telah dapat pula pinjaman seratus juta ringgit daripada Brunei.

iaitu dengan mengurangkan jumlah pengawal-pengawal kampung. Namun demikian anggaran-anggaran belanjawan bagi tahun aku – 1959 – ada

seronok daripada aku, sebab dalam tempoh engkau akan diadakan pilihanraya besar dan kurang besar, iaitu bagi Dewan

Parliament

 Sema’il – Ya, tetapi kerja-kerja yang engkau belum selesaikan, yang engkau tinggalkan bukannya sedikit. Soal pembukaan

tanah-tanah baru belum banyak yang selesai dengan cukup puas hati. Soal rumah-rumah murah, soal pelajaran dan lain-lain lagi.

wahai Derani yang demut1

menyudahkan kerja-kerja engkau yang terbengkalai.

 (Peringatan: walau pun cukai-cukai mungkin akan naik, harga majalah ini – empat puluh muka lebih penuh dengan

seronok dan gelak ketawa – , tetap lima puluh sen juga.)

1 Bermaksud perlahan-lahan, lambat-lambat.
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Dengarkanlah Ceritaku

puan-puan akan cerita si burung yang

pandai bercerita berperi-peri sebagaimana

tersebut kisahnya dalam Hikayat Bayan

Budiman.

burung nuri yang bijak bestari.

dari burung minah atau tiung batu

saja pandai bercakap tetapi juga

pandai berpidato, bersyarah, 

berceramah, bertemu ramah, berulasan

selari, berlabun, berbual,

bertemberang, berkecek, berjenaka,

berlawak, berlakon, bersandiwara

dan lain-lain lagi. Tetapi kini

aku mendiamkan diri, aku membatu,

bercakap dengan manusia. Yang sebenarnya

aku takut, sebab dalam negeri ini

ada banyak sangat undang-undang yang menyekat

kebebasan bersuara. Rakyat negeri

ini (termasuk aku) dapat

merdeka, tetapi hilang banyak

kita takutkan, iaitu takut kepada

samseng-samseng, takutkan harga getah dan

bijih turun lagi, takut tak menang

pilihan raya, takut lapar, takut

Sudah tentu takut, khasnya orang-orang

muda yang baru lepas sekolah, dan

yang akan lepas sekolah dalam tahun-tahun

yang akan datang. Demikianlah tuan-tuan dan

puan-puan keadaan kita sekarang: dapat

baik-baik akan hal dan nasib aku

bercakap. Oleh kerana itu maka

terpaksalah aku bercakap. Kalau 

tidak, tuan aku akan marah, sebab

tuan aku itu hanya boleh dapat

duit, dapat makan minum dan

terpaksalah juga aku bercakap.

halangan-halangan kebebasan bercakap, maka

yang boleh dan hendak aku cakapkan

ialah berkenaan dengan binatang-binatang sahaja.

Sekarang silalah tuan-tuan dan puan-puan

dengar –

 Pada suatu hari aku berjumpa

dengan seekor lipas yang kudung

kakinya. Dan perkataan “lipas

kudung” adalah menjadi satu

dan maksudnya peribahasa “lipas

kudung” itu.

 “Dari mana kau datang, hai si 

 “Daripada Petaling Jaya, bandar

jawab bung lipas dengan penuh aksi.

 “Hendak mencari makan yang 

sedap-sedap. Di sana, wahai nuri 

al-sa’id, ada banyak rumah-rumah besar,

dapat makan di sana, tetapi...’

nuri al-sa’id. Beliau itu sudah

meninggal di Iraq. Habis apa sudah

 Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Lipas

kudung yang tadinya banyak aksi itu,

Dalam perarakan mawlid di Kuala Lumpur. Kaum ibu

juga tidak ketinggalan.



90 91Jawi Magazine Reprint Series 4  Warta Jenaka 2

4

sungai air matanya. Sedu dan sedannya

bunyi irama mambo.

 “Rumah besar di sana semuanya 

pakai peti-peti sejuk” – katanya

sedap semuanya berkunci. Payah

sangat boleh dapat. Hanya dalam
1

dan kurang peti-peti sejuk. Tetapi

tak ada yang besar, dan saya mahu makan

besar, sebab aku tengok motokarnya

besar, radionya besar dan peti sejuknya

juga besar. Pada suatu malam aku

serang hendaplah peti sejuk itu.

Selangkah demi selangkah aku mara dengan

cermat, dengan tidak membuat bising

sedikit jua pun. Orang-orang di rumah

itu (penghuni-penghuni kata ahli sastera

zaman kini) sedang leka bercakap

bercakap pasal kekalahan Parti

President

Lama-lama sampailah aku ke tepi peti

sejuk besar yang berwarna merah muda

itu. Sudah mula naik nafsu aku.

Daripada dalam peti sejuk itu

keluar macam-macam bau: ada bau

cencalok, bau petai, bau tempoyak,

bau ikan pekasam. Pada hidung aku

maka itulah bau-bau yang dikatakan

tentulah nyonya (atau puan) rumah

itu akan membuka peti itu untuk

mengambil sesuatu makanan atau minuman.

dan hendap. Dari dalam peti itu

1 Bermaksud cebisan-cebisan.

keluar lagi macam-macam bau: iaitu bau

belacan, bau jeruk maman, bau

tengik (barangkali ikan kering

semalam) bau tapai ubi dan lain-lain 

dan geram sungguh aku. Terbuka lebar

nyonya rumah itu (seperti yang aku

sangkakan), lalu membuka pintu peti

(cik puan yang berbedak tebal)

mengeluarkan beberapa buah botol.

itu semula maka aku pun merayap

keluar, aku tidak tahan sejuk.

kaki aku apabila nyonya itu menutup

semula pintu peti sejuknya. Itulah

sebab dan mula kerananya kaki aku

kudung. Demikianlah cerita aku. Dan

sekarang aku mahu balik kampung.

Hujung2 mas perak di Petaling jaya,

hujan keris lembing di kampung,

lebih baik lagi di kampung, sebab

orang-orang kampung tetap baik budi –

bahasa, dan di sana banyak rezeki-rezeki yang

halal...”

 Sungguh kasihan kau mendengarkan

kisah pengalaman lipas kudung itu.

2 Perkataan sebenarnya hujan

bahas tingkat tinggi bagi tahun 1958 di Singapura.
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Banyak juga cerita-cerita yang aku telah

dengar berkenaan dengan Petaling Jaya,

tetapi tidaklah ada seaneh dan 

sedih cerita lipas kudung itu.

 “Botol-botol apa yang dikeluarkan

oleh cik puan rumah yang besar

tempat engkau mendapat kemalangan 

itu sebelum ia mengucap sayonara

kepada aku.

itu aku nampak ada gambar sauh” – 

demikian jawabnya.

Tetapi kalau aku jadi belayar maka

sudah tentu aku tidak mahu naik

kapal layar sebab kapal yang pakai

jentera lebih laju dari kapak layar.

*

belatuk kecil, tetapi jantan.

 Pada suatu hari sang belatuk

(yang juga berasal dari keturunan

burung bijaksana, kekasih Nabi

Sulaiman) terbang melayang di angkasa

raya. Beliau hendak mencari dan

memilih sebatang kayu yang banyak ulat.

tualang yang besar dan tinggi

 Sekonyong-konyong turunlah ribut yang

kencang. Kilat sabung-menyabung,

guruh dan halilintar bergempa.

itu.

 Sambil menggaru-garu kepalanya yang

berjambul itu maka berkatalah sang

belatuk kepada dirinya: “Sungguh

pokok tualang yang begini besar sudah

aku tahu bahawa aku ada mempunyai

kekuatan yang istimewa...”

 Demikianlah cerita burung

belatuk. Jikalau tuan-tuan dan puan-puan

mahu kaitkan cerita ini kepada 

kejadian-kejadian dalam negeri ini ketika

berlaku “ribut merdeka” maka 

itu terserahlah kepada tuan-tuan dan 

puan-puan sendiri. Tetapi jalanlah3

lupa bahawa “ribut” itu sudah

tidak ada lagi, dan oleh kerana

itu maka akan payahlah bagi sang belatuk

boleh berjumpa dengan kayu besar yang

akan balik mencari makanannya pada

punggur-punggur kayu yang buruk lapuk,

pada pokok-pokok mati, getah-getah tua dalam

kebun-kebun kecil yang belum ditanam

semula.

pandai bercakap berperi-peri, tetapi 

cerita-cerita aku bukannya free, 50

sen mestilah kau beri.

 untuk bulan ini, bulan penutup

akan pergi sebentar lagi, dan akan

diganti, oleh lima puluh sembilan yang

penuh dengan teka-teki.

bangka yang sangat sayangkan kucingnya.

“Kalau aku boleh ajar si tompk

bercakap maka tak payahlah aku

berkawan dengan manusia, jantan tua

 Kali pertama ia masukkan dua

ekor burung merbuk. Dimakan

habis oleh kucingnya, tetapi

tak boleh ia mengajukkan bunyi burung

merbuk. Kemudian diberinya pula

makan burung terkukur. Kucing

itu bertambah gemuk, tetapi masih

tidak pandai bercakap. Lepas

itu diberinya makan seekor burung

tiung yang gemuk. Kucingnya mulalah

3 Perkataan sebenarnya adalah janganlah.

saudari saya mengucap terima kasihbersih sekali pinggan-pinggan saya.
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pandai ketawa. Senyaplah hati si

pula makan burung nuri. Bukan

main lagi sukanya kucing itu.

Tidak bersisa burung nuri yang

dipegang oleh tuannya itu. Dijilatnya

pinggan tempat hidangan itu.

Sekonyong-konyong ia memandang tuannya dan

 Barangkali si bujang lapuk

siling rumah itu. Tetapi

mujurlah ia dan kucingnya

tak mati.

 Bersungut kucing itu:

“Delapan tahun lamanya ia mengajar

aku bercakap, tetapi apabila kau

bercakap ia tak mau dengar.”

*

 Seorang wanita bermegah 

kepada kawannya: “Tengoklah ini dompet

duit kulit buaya, tali pinggang

kulit buaya dan sepasang kasut

kulit buaya, semuanya pemberian

teman saya.”

 “Sungguh murah hati dan

baik budi teman kau itu” – 

ujar kawannya.

 “Sebaliknya” – jawab wanita

itu-“ dia ialah buaya darat yang

suka bersalai di rumah saya”.

 “Itu tak mengapa” – sambut

kawannya –“ itu bukanlah lebih baik

*

 (Tunggulah sang nyamuk bercerita

dalam keluaran akan datang).

Ucapan

-Ucapan
Pilihan

Politik dan Bukan Politik

1 cukai

 Bahawa kecuali bantuan diberikan segera kepada negeri-negeri yang kurang maju

didapat – dan rancangan itu mungkin juga tak dapat menahan kecenderungan

ke arah ideologi politik totalitarian yang menjanjikan hasil-hasil yang segera.”

 Singapura tidak dapat mengelakkan diri daripada kesan-kesan buruk kerana

kejatuhan hasil-hasil dalam kebanyakan negeri di daerah itu yang menjadi negeri

pengeluar barang-barang mentah yang banyak.

 Tetapi dalam masa kesusahan seperti sekaranglah pentingnya Rancangan

dihadapi oleh negeri-negeri anggota yang cuba mencari wang bagi rancangan-rancangan

kemajuan sosial dan ekonomi mereka dalam masa kejatuhan hasil-hasil negeri.

 Perlunya kerjasama yang lebih rapat, khasnya dalam perkara bantuan oleh

negeri-negeri pemberi, adalah menjadi perkara utama.

 “Kecuali negeri-negeri yang mundur ditolong menegakkan ekonomi yang kukuh

dan yang demikian dapat memberikan taraf hidup yang sederhana kepada rakyat kami,

maka kesan-kesannya tak dapat tidak akan dirasai dalam daerah yang lebih luas.

ini bergantung kepada kesanggupan negeri-negeri yang dapat memberi, bukan sahaja dengan

bebas tetapi juga dengan cepat dan negeri-negeri yang menerima hendaklah pula cuba

memberikan balik sesuatu sebagai gantinya.

 “Bahawa kerana hampir-hampir semua negeri di dalam dunia ini melindungi dirinya

dengan langkah-langkah menyekat import, maka Singapura dengan hati yang berat telah menjalankan

dasar memilih untuk melindungi perusahaan-perusahaan itu dapat menggunakan sebahagian

daripada tenaga penduduk yang bertambah. Singapura juga sedang membuat

peraturan-peraturan menawarkan pengecualian cukai selama lima tahun kepada perusahaan-perusahaan

baru yang dipersetujui, baik kepunyaan modal tempatan mau pun pemodal

*

Kewajitapan2 seluruh umat Islam

Qur’an dan hadis di negara Persekutuan yang merdeka sekarang bukanlah kewajipan

 “Bahawa parti itu adalah merupakan sau alat saja untuk mencapai

1 Perkataan sebenar ialah pengecualian
2 Perkataan sebenar ialah kewajipan
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tetapi pandanglah kepada pemimpin-pemimpin yang jujur. 

berlakulah huru-hara di negeri ini dan berbagai-bagai macam tuduhan-tuduhan buta yang

 Orang-orang seperti ini ialah orang-orang yang tidak mengetahui akan sebenar-benarnya

ganas semata-mata.

 Bahawa memperjuangkan cita-cita Islam yang berdasarkan Qur’an dan hadis

saja tetapi adalah kuasa kewajipan kepada seluruh umat Islam di negeri ini memperjuangkannya

*

Iman meter

ramai hendaklah dengan cara yang lembut dan ringan bukan dengan cara bidas dan

kata-kata yang keras.

jika perlu dengan dongeng-dongeng dulu kemudian barulah gunakan kebijaksanaan kita

mengingatkan kesalahan mereka dan tunjukkanlah jalan yang benar.

 “Kalau kita tahu menggunakan telometer3 dan barometer untuk mengetahui

sukatan panas dan tekanan hawa di tubuh manusia maka harus pula kita

gunakan “iman meter” untuk menyedarkan mereka dari kelalaiannya” – Kiyai

Nuwara4

*

Pinjaman dari Brunei

 Bahawa pinjaman wang 100 juta ringgit yang akan diberikan oleh

kerajaan Brunei sebagaimana yang umumkan kelmarin itu, adalah pinjaman yang

diberikan “dengan segala suci hati dan dengan perasaan yang muhibbah dengan tidak

mengharapkan sebarang aedah daripadanya.”

 Pinjaman dari kerajaan Brunei itu tidaklah serupa dengan

pinjaman-pinjaman yang pernah diketahui diberikan oleh sebuah negeri besar kepada negeri

yang lain.

 Selalu kita mendengar bahawa pinjaman-pinjaman adalah diberikan oleh negeri-negeri

yang besar kepada negeri-negeri lain dengan mempunyai tujuan, sama ada kerana hendak menarik

negeri itu masuk ke dalam kumpulan mereka atau pun kerana satu-satu faedah yang

tertentu.

 Dengan wang pinjaman itu dapatlah kita menjalankan rancangan-rancangan yang dapat

menghasilkan faedah dengan serta-merta kepada kesemua orang di merata-rata tempat.

 Bahawa tujuan meminta pinjaman tersebut ialah untuk membelanjai

rancangan-rancangan kemajuan kerajaan Persekutuan yang banyak.

3 Perkataan sebenar ialah termometer
4

 Kalau kita sudah berazam 

akan menjadi pemimpin pergerakan,

maka janganlah kita kaum ibu ragu-ragu

dan takut kepada cacian dan

cercaan. Berjalanlah terus dengan

kesucian dan kejujuran

sebagaimana mestinya, mengikut dasar 

. Kaum ibu, adalah

tiang negara. Porak-poranda kaum ibu

bererti akan porak-porandalah negara.

 Siti Khadijah, isteri Nabi

memberangsang dan membantu suaminya 

menjalankan usahanya demi kepentingan

masyarakat dan agama Islam. Kesabaran

dan ketabahan isteri Nabi itu

hendaknya menjadi contoh tauladan

bagi kaum ibu kita di hari ni.

- Ustazah Kamilah.

 Bahawa tiga perkara penting ialah

yang merapatkan perhubungan di antara

Indonesia dan Singapura

 Pertama: Singapura adalah negara

tetangga yang paling hampir sekali kepada

Indonesia, dan oleh yang demikian

kepentingan-kepentingan kedua-dua buah negeri ini

sudah bantu5 berhubung rapat.

 Kedua ialah kerana adat resam

dan kebudayaan yang sama antara

penduduk kedua buah negara itu.

 Sebab yang ketiga ialah

perhubungan-perhubungan ekonomi yang rapat

yang sentiasa terikat kuat antara

Singapura dan Indonesia.

Perniagaan yang berharga kira-kira

seratus juta ringgit adalah

dilakukan pada tiap-tiap bulan antara

kedua-dua buah negeri itu, sambungnya.

 Pada keseluruhannya kira-kira 50

peratus daripada barang-barang dagangan

5 Perkataan sebenarnya adalah tentu.



98 99Jawi Magazine Reprint Series 4  Warta Jenaka 2

8

Indonesia dibawa masuk

ke Singapura. Ini tidak syak lagi 

menunjukkan adanya perhubungan

ekonomi yang rapat antara kedua-dua

Natanegara.

*

Perikatan yang lain “tidak layak

menjadi pemimpin negeri ini”

dan “hanya mengutamakan kepentingan

perut masing-masing sahaja.

memikirkan soal gaji, soal umah

besar dan soal kereta besar.

soal-soal yang mengenai

nasib rakyat negeri ini” – al-Ustaz

*

sekarang ialah agama yang salah.

 Janganlah tuan-tuan keliru terhadap

yang berdasarkan pada sejarah empat atau

lima ratus tahun yang lalu.

 Pengajaran Islam yang berjalan

yang salah.

 Tetapi sebaliknya agama Islam

sekarang ialah agama yang betul kerana

mengambil hukum-hukum agama daripada Qur’an

dan hadis (sunnah)” – Datuk 

yang lebih besar tetapi telah didapati beliau tidak dapat berbuat begitu kerana wang-wang

kelebihan negerinya itu telah menjadi modal di negeri-negeri lain.

 Bagaimana pun, pinjaman yang diberi itu adalah menjadi bukti yang

sangat menarik hati tentang bagaimana “jiran kita itu mempunyai kepercayaan

yang penuh terhadap kita.”

 Seratus juta ringgit bukanlah satu jumlah wang yang kecil, dan

ianya lebih dari hasil bagi setahun yang diperolehi oleh negeri Brunei,

dan bersamaan dengan satu perlapan dari hasil Persekutuan.

dengan jalan melatih pegawai-pegawai muda mereka dalam berbagai-bagai jabatan kerajaan

Persekutuan, memberi pengalaman-pengalaman kita dalam satu-satu masalah dan mengadakan

bantuan teknikal dalam lapangan pertanian dan saluran air.

 Bahawa pinjaman wang itu mestilah digunakan dengan sebaik-baiknya kerana jika

tidak maka wang perbelanjaan itu akan menjadi sia sahaja.

 Kita mestilah juga sedar bahawa wang ini ialah wang pinjaman dan 

bukannya pemberian atau hadiah, dan mestilah dibayar balik. Sungguhpun begitu

jika kita menggunakan wang itu dengan sebaik-baiknya maka tidaklah suah untuk

kita membayar balik wang itu.

 Bagi pihak orang-orang Tanah melayu saya mengucapkan terima kasih kepada

Socialist bukan Communist

 Orang-orang yang menuduh Parti Rakyat dan 

“ ” diminta supaya membuat tuduhan itu “hitam di atas putih”

untuk dapat dihakimkan dalam mahkamah.

 Bahawa kita mau sebuah negara , bahkan bukan sekadar itu

yang ditakuti oleh rakyat.

 Bahawa negara yang ditakuti oleh rakyat adalah tegak di atas  kekuatan tentera,

polis dan sebagainya yang dapat menakutkan rakyat itu tetapi negara yang disayangi

oleh rakyat tegak dengan tidak ada kekuatan tersebut.

 Negara yang ditakuti oleh rakyat tidak ada jaminan akan dipertahankan

oleh rakyat, tetapi negara yang disayangi oeh rakyat terjamin akan didokong

oleh rakyat untuk selama-lamanya.

Rakyat dengan membuat tuduhan mengatakan Parti Rakyat dan 

adalah .

 Dalam hal ini mereka yang suka membuat tuduhan-tuduhan itu jangan bercakap

di kedai-kedai kopi, belakang-belakang dapur atau secara berbisik-bisik sahaja.

 Kalau benar-benar berani buatlah tuduhan itu hitam di atas putih, supaya
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 Sampai had satu pertiga malam

itu dijamunya pula kuih dah

halwa dan mereka pun makanlah sampai

tengah malam. Kemudian, manakala Jawdar

tidak menunjukkan apa-apa

tanda yang ia hendak

masuk tidur Salim pun memberilah

isyarat, maka kelasi-kelasi itu pun tidak

lengah lagi menangkap saudara yang

bongsu itu dan disumbat mulutnya

dan diikat tangan dan kakinya

lalu dibawa keluar dari rumah itu

ke Suez dicampaknya orang muda yang

malang itu ke dalam sebuah kapal,

kakinya dirantai dan dipaksa mengayuh

kapal sama dengan lain-lain hamba abdi

itu.

daripada tidur pagi esok maka

mereka pun pergilah kepada ibu

mereka dan bertanya akan Jawdar,

sudahkah dia bangun. “Pergilah

kejut dia,” kata ibunya.

dan kata perempuan itu ia sedang 

tidur dalam bilik tamu. “Tiada

sapa pun dalam bilik itu,”

kata mereka. “Barangkali ia telah

pergi bersama-sama kelasi-kelasi itu malam

tadi, kami tahu dia suka hendak 

berjalan-jalan melihat negeri orang dan

kami pun dengar orang itu memujuk

dia supaya pergi bersama-sama mereka

membuka sesuatu perbendaharaan yang

tersembunyi yang diketahui oleh

mereka.” “Haruslah dia telah

pergi dengan tidak memberitahu

kita,” jawab perempuan tua

itu. “Janganlah bimbang kepadanya,

kerana ia anak yang beruntung, dan

dia balik dengan beberapa banyak

anaknya telah pergi itu, ibunya itu

pun menangislah. “Wahai perempuan

jahanam,” kata mereka, “Begitu

sekali kamu sayang kepada Judar

sehingga kalau kami pergi atau 

balik pun tidaklah kamu tergerak

hendak menangis atau bersuka hati.

Jawdar Mendapat Cincin Hikmat

maka ia pun bangunlah menghormatkan mereka dan menyembah mereka dengan kata-kata yang baik, dan disuruhnya

mengadakan jamuan yang mengandungi empat puluh jenis makanan yang berbagai warna, dan dif-dif itu pun

dan Salam.

Bunga bangsa sedang belajar membuat bunga baldu
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Bukanlah kami ni pun anakmu

anakkku juga,” jawab perempuan

tua itu, “Tetapi tiadalah

perempuan yang mempunyai dua orang

anak yang begitu jahat dan tidak

berbudi seperti kamu. Semenjak

ayahmu meninggal dunia kedua-dua orang

kamu ini sudah menjadi sangat

tidak berguna; sehari pun tidak

pernah kamu kedua menyukakan

hatiku. Tetapi Jawdar sentiasa

baik kepada aku; ia suka menghiburkan

hatiku, menghormatkan aku, dan

aku menangis kerananya sebab ia

telah membuat jasa kepada aku dan

kepada mu, wahai anak-anak yang tidak

laknat itu pun, setelah dihamun dan

dipukul ibunya, menyelongkarlah rumah

itu sehingga berjumpalah dengan kedua

buah beg yang telah disembunyikan itu.

Diambilnya emas dan barang-barang

perhiasan dari beg yang kedua,

katanya: “Barang-barang ini semuanya pusaka

ayah,” tetapi ibunya pula berteriak,

Jawdar yang punya. Dibawanya balik

dusta,” jawab mereka, “Kerana

barang-barang ini ialah pusaka kami,

dan kami bebas menggunakannya menurut

pun membahagikan emas dan barang-barang

permata ini kepada dua

bahagian yang sama banyaknya, 

akan tetapi manakala sampai kepada beg

hikmat itu mereka pun berkelahi.

Kemudian ibunya pun berkatalah:

“Wahai anakku, beg itu tidak

boleh dikongsikan atau dibahagikan,

kerana kalau dibuat demikian hikmatnya

akan hilang. Biarlah aku simpan

beg dan tiap-tiap hari aku akan

mengeluarkan apa-apa sahaja jenis

makanan yang kamu suka, dan aku

akan makan baki-bakinya. Kalau kamu

hendak memberi kain baju kepada aku

kerana menutup tubuhku ini dengan

kemurahan hatimu itu baiklah.

Tetapi, janganlah lupa bahawa kamu 

anakku dan makbulkanlah olehmu

permintaanku: Janganlah kamu takut,

berkelahi atau menyakitkan

satu dengan lain supaya tiadalah

kamu takut apabila saudaramu itu

kembali”. Kedua mereka itu tidak

mengendahkan rayuan ibunya itu

tetapi semalam-semalaman itu mereka

berkelahi kerana beg hikmat itu

dengan kuat suaranya sampai kedengaranlah

kepada seorang wazir yang sedang

diraikan oleh orang di rumah sebelah.

Daripada kata-kata yang keluar dari mulut

mereka itu maka wazir itu pun

tahulah apa yang digaduhkan oleh

mereka itu. Setelah keesokan harinya

ia pun pergilah mengadap raja

dan diceritakan kepada baginda itu

raja pun memberi perintah supaya

saudara yang berdua itu dibawa

ke hadapan baginda, dan setelah datang

diseksanya mereka itu sampai mereka

bercakap benar dan menceritakan

perbuatan mereka yang jahat itu.

Setelah diketahui segala-galanya maka raja

pun mengambil kedua-dua beg itu

dan kedua saudara itu pun

dilemparkan ke dalam penjara, dan

kepada ibu Jawdar diberinya pencen 

cukup bagi menyara hidupnya.

sudahlah setahun ia bekerja mengayuh

kapal itu dan kemudian turunlah

ribut yang amat besar dan kapal itu 

pun dilambung ombak dan dihumban

kepada pantai yang berbatu beberapa kali

sehingga pecahlah kapal itu remuk-

redam dan sekalian yang di atas kapal

itu pun matilah, kecuali Jawdar

seorang sahaja yang lepas. Jawdar

berenang ke darat dan apabila sampai

ke pantai ia pun berjalanlah masuk 

ke darat negeri sehingga bertemulah ia

berkhemah. Orang-orang itu pun

meraikan dia dan bertanya kepadanya 

adakah ia itu seorang kelasi.
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 Dalam masa ia sedang bercerita

kemalangan yang telah menimpa kepadanya maka

datanglah seorang saudagar dari Jeddah 

yang sedang dalam perjalanannya. Saudagar

dari Jeddah yang sedang dalam 

perjalanannya1. Saudagar itu pun 

kasihan mellihat Jawdar itu lalu 

ia bertanya. “Sukakah kamu hendak

akan membawa kamu balik ke Jeddah 

bersama-sama aku.” Jawdar pun

menerimalah tawaran saudagar itu

dengan tidak berlengah lagi dan 

sangatlah baik saudagar itu kepadanya,

apabila mereka sampai balik ke bandar

Jeddah tidak berapa lama setelah mereka

sampai ke Jedah itu saudagar itu 

berarak bersama-sama orang lain 

mengelilingi Ka’bah tujuh kali. Ketika

ia berjalan bersama-sama dengan orang

ramai itu maka bertemulah ia dengan 

yang memberi salam kepadanya sebagai

1 Berlaku pengulangan ayat.

seorang saudara dan bertanya khabar. 

Jawdar pun berceritalah dengan

beberapa teriak tangis, dan dengan 

membawalah Jawdar ke rumahnya, dan

diberi pakai jubah yang tiada terkira

indahnya, seraya berkata: “Kemalangan

sudah melalui kamu, ayuhai 

Jawdar.” Kemudian itu ia pun 

melihat nasib Jawdar dan dilihatnya

kedua-dua orang saudara Jawdar itu

telah dilemparkan ke dalam penjara oleh

katanya. “Tetapi kamu ialah dif

aku. Tinggallah bersama-sama aku sehingga

habis haji dan kemudian itu 

bolehlah kita lihat untungmu”. 

“Wahai Tuan” jawab Jawdar, 

“Biarlah hamba mencari saudagar

yang telah membawa hamba ke sini kerana

hamba hendak minta izinnya”. 

Jawdar menggeleng-gelengkan kepalanya ia

pun berkata lagi “Pergilah minta 

izinnya dan mahabbahnya; kerana roti

yang dimakan itu ada kewajipannya”. 

Jawdar pun mencarilah saudagar 

Jeddah itu dan memberi tahunya yang ia

telah bertemu seorang sahabat yang sangat

akrab, lebih daripada seorang saudara. 

“Bawalah dia ke sini supaya boleh

kita beri jamuan kerana 

menyambutnya” kata saudagar itu,

ia tidak berkehendakkan jamuan,

kerana ia sangat kaya lagi 

makmur.” Kemudian itu saudagar

itu pun memberi kepadanya dua puluh

ini dan lepaskan aku daripada

jawab Jawdar lalu ia pun 

bermaaf-maafan dengan saudagar itu dan

kemudian ia pun pergilah. Dalam

itu ia pun bertemu dengan seorang

miskin dan diberinya kepada orang 

itu wang yang dua puluh dinar itu.

itu sampai habis ditunaikan segala

syarat haji. 

 Sebelum mereka berangkat dari 

memberi kepada Jawdar cincin yang telah

didapati dari perbendaharaan

boleh memberi segala kehendakmu”

ialah jin Guruh Gemuruh. Gosok

sahajalah kepala cincin itu dan

jin itu akan terbit, dan ia 

akan menurut perintahmu walau apa

sekalipun kehendakmu”. Kemudian ia

pun menggosoklah cincin itu, dan

dengan serta-merta terbitlah ifrit itu

dan menunduk kepalanya sambil 

berkata: “Lihatlah aku sudah hadir

dengan barang-barang jahitannya
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itu akan dijunjung, mintalah dan

apa yang diminta itu akan diberi.

kota yang telah binasa, atau membinasakan

atau adakah tuan hendak mencabut

nyawa seorang raja, atau memecahkan bala

Berkhidmatlah baik-baik kepadanya”.

Kemudian disuruhnya jin itu pergi

lalu ia berkata kepada Jawdar:

“Janganlah lupa, cincin ini 

memberi kepada kamu kuasa menewaskan

segala musuhmu. Janganlah kamu

memandang ringan hikmatnya itu”.

Kemudian kata Jawdar: “Kalau begitu

aku sangatlah berhajat hendak

kembali ke tanah airku”. “Gosoklah

kepala cincin itu,” kata orang

membawa kamu di atas bahunya balik

ke tempatmu”.

 Jawdar pun memberi selamat

kepala cincin itu. Setelah jin 

hendak pergi ke Kaherah hari ini”.

“Itu mudah sahaja,” jawab jin

itu dan ia pun menundukkan 

dirinya dan diletaknya penangkap ikan

mula terbang itu pada waktu tengahari,

dan apabila sampai tengah malam jin 

itu pun meletakkan Jawdar dalam

rumah ibunya lalu ia pun ghaiblah. 

-- Bersambung

Cedokan

+ Cabutan dari Lain Penerbitan

Madu Mafudah

supaya mengadakan mesyuarat jawatankuasa itu dalam tempoh 7 hari untuk

membincangkan usul “tidak percaya” terhadapnya.

 Salinan surat menuntut mesyuarat itu telah juga dikirimkan kepada Naib

yang lain akan ikut menyokong usul itu.

tidak puas hati dengan kerja yang dibuat oleh Tuan Hashim” – Berita

Harian.

*                    *                    *

Berisi dan Kosong?

kemerdekaan negeri ini adalah kosong.

cawangan Bukit Naga kira-kira tujuh batu dari sini kelmarin.

memperjuangkannya dengan sehebat-hebatnya, tetapi bila telah tercapai ada pula yang mengatakan

*                    *                    *

Syarat Menjadi Calon

memperkemaskan untuk menghadapi pilihanraya negeri dan federal tahun

1959.

memberitahu akhbar bahawa beliau akan bertindak terhadap mana-mana ahli-ahli cawangannya
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yang tidak menjelaskan yuran tahun 1958.

ahli-ahli mesyuarat di sebarang peringkat dan tidak berhak mengundi nama-nama calon yang

yang1

*                    *                    *

Janji Perikatan

 Kerajaan Perikatan telah dituduh “masih menjalankan dasar-dasar penjajahan

dan tidak bersungguh-sungguh untuk memberi keutamaan dan pertolongan kepada orang-orang

Tan Siew Sin di Dewan Balai Raya Sungai Udang pada petang Sabtu kelmarin.

 “Satu ekar lagi tidak diberi bantuan apa-apa oleh pejabat tersebut. 

*                    *                    *

Tanjak Jadi Syarat

 30 orang calon yang dipanggil kerana pilihan jawatan penghulu mukim

Jenderak yang diadakan di sini (Temerloh) baru-baru ini telah menyatakan rasa tidak

puas hati kerana jawatankuasa pilihannya hanya mementingkan soalan kepada

tanjak” sahaja.

 Beberapa orang daripada calon-calon itu menyatakan, bahawa tiap-tiap seorang

daripada calon yang dipanggil itu hanya disoal dalam masa tiga minit sahaja,

*                    *                    *

Ke hutan2 Lari

Chief Kadi Singapura, Tuan Haji

 Bercakap dalam suatu majlis akad nikah di Tanglin di sini, Chief

Kadi berkata bahawa kebanyakan daripada wali-wali tidak tahu menjalankan kewajipannya

sebagai wali.

 Wali-wali tersebut selalu melengah-lengahkan memberi jawapan pemutusnya apabila

anak-anak perempuan mereka dipinang orang, ada kalanya pinangan-pinangan itu ditolak dengan

1 Pengulangan perkataan yang.
2 Perkataan sebenarnya adalah kahwin.

Alas di atas

dengan alas piring itu bukanlah 

alas di permukaan piringnya, tetapi 

ialah alas di bawah piring itu – 

 Ulasan: Di permukaan piring

*                    *                    *

Setengah Tiang

di buang sekolah mulai akhir tahun

ini kerana lebih umur.

enam yang umurnya lebih daripada 14 

tahun pada 1 Januari 1959. 

memasuki peperiksaan khas

ke sekolah menengah yang dilangsungkan 

pada bulan lepas.

diberi sijil-sijil lepasan sekolah

sebagai tanda mereka telah habis

pengajian di sekolah rendah – Berita

Harian.

 Ulasan: Penyakit terawang

di awangan itu akan menular.

*                    *                    *

Deologi3 hadith dan Quran

 Dr. Burhanuddin, Yang

perjuangan-perjuangan parti politik yang

ideologinya yang telah sedia ada di dalam

Quran dan hadith – Utusan

dengan ideologi itu jugakah.

3 Perkataan sebenarnya adalah ideologi.
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alasan-alasan yang agak tidak munasabah. Kadang-kadang dikatakan bahawa gadis-gadis itu belum

cukup umur, kadang-kadang dikatakan pula bahawa gadis-gadis itu belum tahu

menjaga rumahtangga dan sebagainya.

 Setengah-setengah pinangan tidak mendapat jawapan langsung dari pihak wali-wali

itu, sedangkan gadis-gadis itu sudah pun “setuju” bersuamikan dengan

“kahwin lari” dengan pemuda yang dikasihinya – Berita Harian.

*                    *                    *

Dua dan Adu

mempunyai 11 buah ranting, satu jumlah yang terbanyak sekali di antara seluruh 

mempunyai 100 buah ranting sebelum pilihanraya tahun hadapan.

 Keputusan ini dibuat berdasarkan nasihat Tuan Ismail Yusuf,

pada 8 Novmber yang lalu – Berita Harian.

*                    *                    *

Receipt dari Allah

akal pun cukup. Yang kena laknat selain dari Iblis ialah orang yang

dalam akhbar. “Kalau benar ia tidak bercakap begitu cubalah tunjukkan

Doktor Lembu Kerbau

 Pendaftaran lembu kerbau di seluruh 

berjalan dengan lancarnya semenjak 

beberapa minggu yang lalu.

 Beribu-ribu ekor lembu kerbau yang

berumur dari 18 bulan ke atas

dikatakan telah didaftarkan.

Harian baru-baru ini.

 Jumlah lembu kerbau yang didaftarkan 

dalam satu-satu daerah tidak kurang 50

ekor dalam sehari, daerah dalam

buah.

bahawa orang-orang kampung telah sedar akan

bahaya kecurian yang berlaku kepada lembu

kerbau mereka yang tidak didaftar – 

Berita Harian.

pakai  pengenalan kalau kecurian

*

Kita Sendiri

di majlis ini telah mengingatkan supaya

kedudukannya sekarang.

 Beliau menambah ucapannya dengan

mengatakan bahawa bangsa-bangsa asing dalam

negeri ini janganlah diharap hendak

adalah berlumba-lumba untuk menjahanamkan

Islam, bangsa itu sendirilah yang

menyebabkan jatuh bangunnya sesuatu

bangsa itu.
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Daripada Warta Jenaka Lama

berpelajaran yang boleh menjadikan

dia bekerja dengan senang. Iapun

makan gaji menjual peluhnya

sebagai seorang ahli pekerja besi

atau tukang yang dinamakan mekanik pada

sebuah kilang jurutera di Kuala

Lumpur dengan gaji kira-kira seringgit

sehari yaitu sebaik-baik gaji jua

dalam tahun 1910. Dengan ihsan 

pun dapat mengambil sekeping tanah

baharu di Jalan Sungai Besi itu

iaitu tanah yang telah diterokakannya 

sendiri dengan tulang uratnya lalu

ditanam dengan tanaman-tanaman muda dan tanaman 

sebuah rumah kecil lebih

kurang sama dengan keadaan beberapa

di kampung baharu itu.

1 Perkataan sebenarnya adalah berteman.
2 Perkataan sebenarnya adalah serasi.

ke situ dari biliknya yang disewanya

terlebih dahulu membawa anak isterinya

padahal hatinya penuh dengan harapan

yang baik dan berkhidmat kepada anak

dan kepada isterinya yang dipujanya

siang dan malam yang telah menjadi

sebagai gambaran jiwanya. Sambil

bekerja berulang-alik ke Kuala Lumpur 

dengan basikal sambil membela tanamannya. 

Ketulusan hati Nuran kepada 

isterinya bolehlah diperhatikan kepada

setianya memulangkan kesemua gaji yang

diterimanya kepada isterinya tiap-tiap bulan

Talak Sudah Gugur
Bulan Dipagar Bintang

tanah baharu di jalan Sungai Besi mukim Petaling kira-kira empat atau lima batu sahaja dari bandar Kuala Lumpur,

kelamin ini telah berkahwin sama sekampung mukim Kampar Klang kira-kira dalam tahun 1907. Dua tahun dibelakang 

mereka telah dikurnia oleh Tuhan seorang anak perempuan lalu dinamakan Nuriah kerana mengambil sempena daripada nama kedua 

ialah anak jati Klang. Perkahwinan mereka bukan sahaja sejodoh bertiban1 bagai pinang dibelah dua tetapi ialah 

jua seraksi2 “telaga di bawah bukit” kata bintang dua belas. 
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dan bahawa perintah rumahtangga serta

 makan pakainya semuanya terserah pula

Nuran tidak pernah melintangi

“perintah” isterinya barang sekali

jua pun, bahkan tiadalah ia pernah

gusar tentang apa yang hendak dibeli

atau pun tentang apa yang kurang kerana

kepadanya berpengaruh tiada bertunggu

lagi. Ia hanya tahu nya3

sedia tiap-tiap pagi sebelum menunggang

basikalnya kerana bekerja serta dengan

bekalnya yang akan dimakan pada masa

kelepasan setengah masa kelak dan 

berkejar pulang tiap-tiap petang kerana

mencangkul atau merimbas4 dan membela

tanaman-tanaman ataupun kerana hendak

memikat atau menjala ataupun lain-lain

pekerjaan yang boleh disambil-sambil kerana

menokok rezekinya. 

 Shahdan dengan hal yang demikian

zahirlah pada pandangan ramai bahawa

yang bergaji lagi rajin dan

usaha sayur-sayuran dan pelbagai

aneka taruk5 muda bukan sahaja

3 Bermaksud sarapannya.
4

dengan rimbas, sejenis alat pertanian.
5 Sejenis tumbuhan.

berleluasa tetapi ialah jua boleh

terjual jangan disebut seperti tebu,

pisang, ubi, dan nangka selain

daripada ayam dan itik dan telurnya.

diperikan bagaimana besar hatinya mendapat

suami yang boleh diperintahnya sesuka

hatinya dan tiada pernah mengganggu

barang yang dikehendakinya tetapi selamanya

tunduk mengikut kuit telunjuknya

hingga ia mendapat kebebasan yang

penuh. Hatta bertanding atau berlat6

bahkan tinggal di rumah semalam-malaman

tatkala suaminya bekerja dalam giliran

malam tiadalah pernah disyak atau

cemburui oleh suaminya.

dirinya seakan-akan seorang puteri dan

suaminya itu kepadanya seolah-olah Tok

Siluwatung disuruh pergi dipanggil

datang demikianlah halnya kesenangan kelamin

itu.

Ingat Sudah Terkena

pemuda bernama Kulup Sangkut bekerja

6 Bermaksud berselang.

sebagai seorang kerani di dalam pejabat

kerajaan di Kuala Lumpur. Kulup

Nurani sedikit bahkan pekan Sungai 

Besi itu telah menjadi perulangan

bagi Kulup Sangkut hampir-hampir pada

tiap-tiap petang kerana hendak menodai 

berulang ke sebuah kedai perempuan

kerana membeli-beli dan kerana itu 

tiadalah hairan bahawa kedai ini

menjadi persinggahan bagi 

Kulup Sangkut. 

memandang muka Kulup Sangkut.

Rupanya tiada begitu cantik 

lebih kurang dengan suaminya hanya saja

telah banyak kali menerima kata-kata yang

manis daripadanya hingga hatinya pun

telah syak pula tetapi kerana kata-kata 

yang manis dan pujian-pujian yang 

yang ditawarkan kepadanya tiadalah ia

tergamak hendak menghindarkan 

daripadanya. Sebilang kali ia ada 

teringat kepada suaminya tetapi ia 

bercinta hendak melihat temasya

dunia.

 Pada suatu petang Kulup Sangkut

mendapat peluang bersunyi-sunyi dengan 

ada mendengar Kulup Sangkut berkata:

Wajahmu tuan dipandang kalau

Tumbanglah beta dipanah silau

 Ditembuskan emas nyawa pun walau

alah beta jadi tawanan

 Waima tuan jadi susunan 

 Tetapi biarkah mati kempunan

Lain semuanya xxxx – 

satu xxx tidak lulus.

Tentang
 apa
xxx

kanannya xxx



116 117Jawi Magazine Reprint Series 4  Warta Jenaka 2

17

 Sudahlah akan menjadi nasib

bagai Kulup Sangkut nampaknya

rayuannya dengan serta-merta telah memberi 

kesan.

Nuron tiada di rumah kerana di dalam

ia bekerja pukul delapan malam lepas

pukul empat pagi. Kira-kira pukul

tidur di rumahnya itu telah mendengar

dinding rumahnya dijentik orang.

Dengan serta-merta ia mengerti mestilah

Kulup Sangkut. 

berniat khianat kepada suaminya tetapi

memang sukar hendak menghampakan

hati seorang yang berbudi. Sebenarnya

ia ada enggan hendak membuka pintu

tetapi tiada sanggup hendak

mengecilkan hati seorang yang begitu

manis mulutnya. 

 Dengan mengeletar Nurani bangun

membukakan pintu dapur dengan niat

supaya dapat ditolak Kulup Sangkut

itu dengan manis. Tetapi apakala

pintu dibukakan Kulup Sangkut

dengan serta-merta masuk.

kepadanya supaya ia keluar tetapi

Kulup Sangkut telah rebah di kakinya

sambil berkata bunuhlah abang dan 

lain-lain perkataan yang membelaskan

hati.

keengganan tetapi Kulup Sangkut

berkata: “Sekiranya kakanda tidak

layak menjamah tubuh adinda

izinkanlah kakanda menjamah kaki 

adinda jadilah”.

terpedaya lalu dibawanya naik ke rumah

dengan maksud moga-moga itulah kali

yang pertamanya dan itulah jua kali

yang akhirnya.

 Walhasil tiadalah payah 

dicitrakan apakah yang telah berlaku tetapi 

Kulup Sangkut keluar daripada rumah

berbetulan pukul empat pagi.

seperti biasa sampailah ke rumahnya

kira-kira pukul lima setengah pagi atau

pun pukul enam. Kerana begitu

kasih kepada isterinya tiadalah 

dikejutkannya daripada tidur tetapi

dinantinya hingga terjaga

sendiri

Sementara itu ia membuat apa-apa

pekerjaan yang patut sekurang-kurangnya

itu ialah dapur di tanah dan baharu

diperbuat yakni kemudian daripada rumah

besarnya yang bertiang itu. Tanah liat

yang ditambakkan kerana dapur itu

masih liat lagi di dalamnya apalagi 

di sebelah luar.

melihat ada sepatu getah bersilang itu

di situ. Jangan-jangan pula pencuri-pencuri 

menjarah-jarah rumahku malam tadi

Lakonan jenaka di Pentas Sandiwara

di Keppel Harbour, Singapura.
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katanya di dalam hatinya.

 Dirasanya pintu dapur itu

berkunci dari dalam menunjukkan 

tiadalah rumahnya telah dimasuki

oleh pencuri.

 Sejurus kemudian isterinya pun

Nuran pun masuk ikut pintu

hairan pula memikirkan jejak sepatu

getah itu bukan sahaja kelihatan

di dalam dapur itu tetapi ialah

pula berkesan di atas anak tangga dari

rumah dapur ke rumah besar itu

menunjukkan bahawa orang yang memakai

sepatu itu telah naik ke rumahnya.

Siapakah orang itu dan bagaimana

maka ia lepas naik tiadalah

diketahuinya.

 Tatkala ia bertanya kepada isterinya

mengatakan tiada tahu apapun

tetapi diperhatikannya muka isterinya

ada berubah. Dengan hal yang demikian

mengertilah ia bahawa isterinya telah

belot kepadanya dan air matanya pun

jatuh ke dalam.

siapakah tuan punya sepatu getah itu

dan sesungguhnya adalah ia di dalam

ketakutan tetapi ia tiada begitu 

cemas kerana pada kepercayaannya

suaminya itu boleh ditiup-tiup dengan 

senang sementelah pula selama-lamanya takluk

di bawah perintahnya dan cukup

percaya kepadanya.

 Begitulah ia cukup berjaga

kalau-kalau suaminya mengambil langkah

umpama retak menanti belah tetapi

dari sehari ke hari

diperhatikannya suaminya tiada begitu

berubah maka hatinya pun lega.

 Waima Kulup Sangkut sekarang

telah mesra pula ke dalam hatinya kerana

pada sangkaan Kulup Sangkutlah yang telah

mengajar mahabbah dan cinta kepadanya

tambahan pula pernah mengaku sanggup

berkongsi hidup dengannya sekiranya 

ia tiada di dalam tangan orang.

 Nurani berkata di dalam hatinya:

diceraikannya kelak aku akan mendapat

laki kerani lagipun aku akan 

dipujanya”.

  Nurani teringat kakinya ada

disembah oleh Kulup Sangkut pada

hal suaminya tiada pernah berbuat 

begitu kepadanya. Bercakap pun

satu-satu sekedarkan yang fardu sahaja

tetapi Kulup Sangkut banyak asam 

garamnya. Ketika telah berpikir begitu 

Nurani pun tiadalah khuatir 

apa-apa lagi. 

 Pertukaran malam dan siang

telah membawa ke akhir bulan. Pada petang

seharibulan hadapan biasanya Nuran 

pulang selambat-lambatnya pukul enam membawa

gaji tetapi hingga pukul sepuluh

malam dinanti Nuran tiada pulang.

 Nurani tidur padahal hatinya

berdebar-debar. Pada keesokan harinya

ia pun turun ke Kuala Lumpur lalu

bertanya kepada kilang tempat suaminya

bekerja didapati bahwa suaminya telah 

meminta berhenti dan semalam ialah 

hari penghabisan ia bekerja, kerana

itu Nurani syak barangkali suaminya

telah lari.

 Ia pun lari pula mendapatkan 

kekasihnya Kulup Sangkut lalu

diceritakannya perihal yang telah

berlaku. Jangan khuatir kata 

Kulup Sangkut kepadanya dan ia
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pun pulang. 

 Tiga empat hari di belakang

Nurani menerima sepucuk surat 

register dari Singapura. 

Register ini dibukanya lalu dibacanya

didapati isinya seperti terikut:

 Ke hadrat 

Nurani yang yang dikasihi dan harap

diuliti riang siang dan malam.

yang malang ini mengirim surat kepada

adinda padahal dakwatnya bercampur 

dengan airmata. Barang sukalah 

kiranya hati adinda mendengar kakanda

telah hanyut membuang diri.

 Hujung kasut pecah berbalut

Gelegar jati tempat tambatnya

 Luka pisau boleh dibalut

Luka di hati apa ubatnya.

 Kakanda selamanya tiada berniat

hendak menyusahkan adinda dan

demikianlah sekarang. Supaya adinda

senang inilah kakanda sematkan surat

talak menamatkan perantungan kita.

Hancur luluh hati kakanda 

meninggalkan adinda hingga tiadalah

tergamak kakanda hendak mengucapkan

selamat tinggal kepada adinda

teristimewa lagi kepada cahaya mata

kita Nuriah.

 “Kakanda berharap kiranya adinda

bermurah hati menyampaikan peluk

cium kakanda kepada Nuriah mengatakan

ayahnya telah melarat dan berikanlah

tanah kita itu kepadanya sebagai

pemberian daripada ayahnya yang malang ini.

 Lain daripada itu adalah kakanda 

mengucapkan selamat tinggal kepada

adinda serta kakanda berpesan di samping

adinda bersuka-ria kelak ingatkanlah

kakanda sekali sekala—Nuran”. 

 Pada petang itu Nurani pun

turun ke Kuala Lumpur lalu bersiar-siar

dengan kekasihnya Kulup Sangkut dekat

kolam air yang sekarang telah menjadi

padang

di Jalan Pudu itu.

 Di situ Nurani menunjukkan

surat yang diterimanya itu kepada

Kulup. Kulup membaca surat

itu dengan rupa yang riang sambil berkata:

“Kakanda sedia menerima adinda

diharap janganlah adinda bersusah

hati”.

 Kemudian daripada bersiar itu

Nurani pulang ke rumahnya dengan hati 

yang penuh akan mendapat laki kerani

bagi dihati tetapi tatkala malam 

telah sunyi Nuriah meratap menyeru 

ayahnya.

Nurani memujuk anaknya dengan 

air mata tetapi tatkala air mata

mencurah iapun menyesal kepada 

perbuatannya. Nuran kembali 

terbayang-bayang dan segala budi bahasa dan

tulus ikhlasnya pun nampak hingga

hilang wajah Kulup Sangkut terbalik

hatinya lalu dikatakannya—Kulup

Sangkutlah yang empunya sial maka aku

jadi begini.

suaminya ia merasa seolah-olah baik

mati daripada cerai.

 Semakin lama semakin dalam kasih

Nurani kepada suaminya bahkan belas

pun ada kerana aniaya yang telah

didatangkan dengan perbuatannya. Ia

tiada dapat berkirim surat kepada

jandanya kerana nya (alamatnya)

tiada.

 Nurani turun ke Klang menyembah 

kaki ibu jandanya meminta ampun

mengaku segala kesalahannya. “Ibu

tolonglah anak yang malang ini” kata

Nurani kepada mertua tinggalnya.

belas lalu berkemas dan belayar dengan

kapal Sri Klang ke Singapura bersama-sama

dengan Nurani dan anaknya Nuriah.

Sampai di Singapura mereka terus

menerpa ke rumah Nuran sebagaimana

  yang diberinya kepada ibunya iaitu

pada sebuah lorong kecil di Tanjung

Pagar. Didapati Nuran sedang 

menelentang di atas ranjang kayu menatap

gambar bekas isterinya bersama-sama dengan 

anaknya.

 Perbuatan Nuran telah

mendapat kerja di kilang besiPara peserta yang merebut Bintang Penyanyi Seriwana bagi tahun 1958.
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di situ dan baharu pula balik

ke biliknya daripada bekerja malam. Sudah

mandi-manda lalu  kemudian

berbaring kerana hendak tidur

sambil menatap gambar yang tersebut.

 Perbuatan Nuran itu

terserempak kepada Nurani. Nurani

terus rebah di kaki bekas suaminya 

meratap dan meminta ampun disokong

pula oleh mertuanya.

 Nuran begitu nyata menerangkan

iaitu ia tiada berniat akan rujuk

kepada isterinya tetapi ibunya

sendiri telah datang. Dua tiga

hari lamanya Nuran berkeras akhirnya

tiadalah dapat ia hendak menolak

permintaan ibunya.

 Iapun mengaku akan rujuk dan

akan pulang diakhir bulan ini.

jandanya bersama-sama dengan anaknya pun

pulang. Nurani terus balik

ke Sungai Besi menanti Nuran dengan 

hati yang penuh. Semenjak itu

tiadalah dilayankannya lagi Kulup 

Sangkut yang telah membawa racun

itu.

 Nurani menanti dan bulan pun

genap tetapi Nuran tiada kunjung

pula menepati janjinya. Seminggu

telah lepas timbul pula seminggu

lagi. Dua minggu telah menjadi 

tiga dan empat tiba-tiba Nurani 

menerima sepucuk surat dibuka lalu

dibaca isinya seperti di bawah ini:

“  adinda Nurani dengan

lagi kerana berdusta kepada puan.

Kakanda telah selamat sampai di Tanah Jawa

kerana melarikan untung dan janganlah

adinda nanti-nanti lagi. Kakanda tiada

akan balik kerana hati kakanda telah

remuk-redam. Sebenarnya kakanda ada

berjanji akan rujuk tatkala puan 

datang ke Singapura tempoh hari

tetapi yang demikian itu adalah 

semata-mata helah sahaja. Tuan tahu

kakanda tiada berdua cakap dan 

begitulah jua sekarang.

 “Harap maaf—Nuran”.

 Berhamburan air mata Nurani

membaca surat itu dan barulah ia 

sedar bahawa masa yang telah luput itu

tiada dapat dikejar lagi. Tiada

berapa lama dibelakang Nurani pun

berpinda ke rumah ibunya di Klang dan

tanah di Sungai Besi itu telah dijual

lalu dibelikan sekeping tanah kecil 

atas nama anaknya Nuriah.

 Tinggallah Nurani dalam menyesal

membela anaknya dengan tiada ingin hendak

berkahwin lagi hatta dengan Kulup 

Sangkut pun. Nuriah pun besar

lalu bersuami dan tinggal pula

dengan suaminya di Kualal Lumpur.

 Dalam tahun 1937 Nurani 

telah tua umurnya lebih 40 tahun

sudah. Rambutnya telah putih lebih 

dahulu daripada masanya kerana menyesal.

Tuanya pun munasabah pula dengan hal

bahawa tiada kurang daripada lima orang

sedang memanggil nenek kepadanya. 

 Kerana anak cucunya tinggal 

di Kuala Lumpur maka selalulah Nurani

berulang-alik ke sana. Ia telah

lupa kepada Kulup Sangkut semua

sekali tetapi nama Nuran tiadalah

dapat dilupakannya.

hati telah berlaku di atas diri 

Nurani yaitu kira-kira dalam tahun 

1930 pada masa meleset bersangatan

ada hutang sedikit. Sekarang ia 

tinggal menumpang di rumah ibunya dan

mujur beras ditolong oleh secupuk dua 

oleh menantunya. Begitu pun tiadalah 

ia ingin hendak menerima pertolongan

Kulup Sangkut. 
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Kira-kira pada pertengahan bulan

rumah mertua tinggalnya kedengaran

sibuk. Diperiksanya didapatinya 

rupa Nuran telah kembali pulang

dari Jawa dimana ia berdagang

selama 27 tahun. Tatkala sampai 

di Tanah Jawa Nuron mencari suku 

sakatnya kemudian bekerja di sana dan

berkahwin di sana dengan seorang 

gadis budiman.

Daripada perkahwinan ini dan

berkat lurusnya Nuran pun naik

hingga menjadi seorang yang senang

di sana tetapi mujur tak dapat diraih,

malang tak dapat ditolak isterinya pun

meninggal dan iapun balik ke Klang

mendapatkan ibunya dan membawa dua

tiga orang anaknya. 

Nuran tiada bertanyakan jandanya

tetapi ada menyiasat anaknya. Nuran

bertolak ke Kuala Lumpur menuju

Kampung Baru kerana hendak 

mendapatkan anaknya. Setelah bertanya

dari simpang ke simpang iapun sampai

ke pintu pagar yang ditunjukkan orang

kepadanya.

Di pintu pagar itu ia bertanya 

kepada seorang perempuan tua sedang

didapatinya iaitu rumah anaknya iapun

naik lalu bertanyakan Nuriah. Nuriah

keluar bertanya siapakah yang bertanya itu

tiba-tiba dilihatnya air mata orang itu

mengalir. Ia hairan serta

berpaling kepada ibunya hendak bertanya

dilihatnya ibunya senyum simpul 

tetapi air matanya mengalir pula.

Sebelum ia sempat bertanya ibunya

telah memberikan anaknya yang didukungnya 

itu kepadanya. Dicapainya tudung 

kepala iapun keluar, sekarang tinggallah 

orang tua yang baharu datang itu

di rumah akhirnya yakni sesudah teromba

dibuka baharulah Nuriah tahu itulah

ayahnya yang dikasihi lagi disebut-sebutnya

siang dan malam.

ayah teringat hendak berjumpa dengan

hendak membuka pintu maka Nuran

bertanya berapa orang adiknya tetapi

keterangan Nuriah menunjukkan bahawa

jandanya tiada berkahwin hingga sampai

sekarang.

 Hal ehwal Nurani dihuraikan 

oleh Nuriah dari  hingga 

ke  dan terlalulah belas

hati Nuran mendengarnya. Nuran

memang pembelas tambahan pula itulah

baru diketahuinya jandanya cukup

kasih kepadanya. Nuran baharulah

teringat bahawa perempuan tua yang

di pintu pagar tadi rupanya jandanya.

 Tatkala diketahuinya Nurani telah

keluar mengertilah ia bahawa Nurani 

tiada tergamak hendak berjumpa

dengannya. Kerana itu datanglah berahinya

hendak berjumpa dan anaknya pun

memujuk ibu pulang dari rumah 

jirannya.

 Perjumpaan Nuran dengan jandanya

telah menyebabkan bertangis-tangis ramai 

di situ. Di dalam itu menantu pun

pulang. Setelah menantu melihat dan

mendengar apa yang telah terjadi maka

iapun keluar dari rumah sebentar 

balik membawa Pak Imam. Nuran nikah

semula dengan jandanya setelah bercerai

selama 27 tahun.

 Katil “pengantin” tiada

siap tetapi Nuran bermalam di situ, 

tatkala akan tidur di luar iapun

menerima kain selimut iaitu kain

selimutnya sendiri yang telah ditinggalkannya

27 tahun dahulu masih dipelihara

dengan begitu cermat oleh jandanya.

Pada malam itu meskipun tidur

berasing-asing tetapi semangat Nurani

pulih semula setelah menanggung azab

sengsara hampir-hampir 30 tahun lamanya

menebus dosa dan membayar kesalahannya

kepada Tuhan dan kepada suami. Pada 

masa bersunyi pada suatu hari

di belakang Nurani bersyair kepada

suaminya demikian:

 Wahai abangku gambaran jiwa

kerana tuan beta kecewa

 Beta nan tidak berhati dua

Dari muda sampai ke tua

 Beta memang mengaku salah

Didayai syaitan empunya ulah

 Walhal hati tidak berbelah

Sebagai balasan bagai kelaku

 Sedang rasanya azab menimpa

Wajah tuan tidak dilupa

 Siang dan malam doa ditempa

Liuk-lentuk dalam Tarian Serimpi
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Ditinjau masyarakat sehari-hari

Tipu menipu melepasi diri

Terutama sekali masyarakat kota

Tak kenal orang yang melarat derita 

Belas kasihan tak tahu sekali

Pura-pura tak nampak pura-pura tuli

Dapat sahaja kedudukan senang

Dianggap sebagai bangkai bernyawa

Berpelajaran atau tidak sama belaka

Waima orang yang Islam baka

Orang melembut mereka perdaya

Orang ikhlas mereka tak percaya

Dapat peluang terus ditelan

Janji bohong tangguh-menangguh

Lidah bertutur dengarnya teguh

Tak ada satu janji yang tepat

Lewat seminit tak boleh cepat

Sungguh keji telatah masyarakat

Semua golongan atau peringkat

Bilakah dapat menjadi manusia 

1

1

 Syair

Telatah Masyarakat

Zalim dan aniaya tersangat nyata

Ditipu ditindas di hadapan mata.

Waima taukeh mahu pun kuli

Lubang perangkap siap-siap digali.

Walaupun hidup simpang-perenang

Disangka dialah yang dapat menang.

Dijadikan jenaka sambil lewa.

Tak kenal tuah tak kenal celaka

Hati manusia tak diketahui mereka.

Orang lemah mereka menganiaya

Orang hina mereka permulia.

Nak melepaskan tembolok dicari jalan

Walaupun itu hak si polan.

Jadi kebiasaan bersungguh-sungguh

Namun hasilnya tak nampak terlungguh1.

Itulah terang menjadi sifat

Jangan diharap boleh mendapat.

Tak ada satu mempunyai hakikat

Waima dia ada berpangkat.

Berjiwa tinggi berbudi mulia

Tak dikenali di bandaraya.

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*
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Lucu dan Leceh

Selamat berjumpa pula kawan-kawanku

semua; aku rasa ini ialah kali yang 

akhir untuk kita bertemu dalam

ruangan ini bagi tahun 1958;

sebab itu marilah sama-sama kita

mengucap selamat jalan kepada tahun

itu (1958) dan seterusnya

selamat datang kepada tahun 1959

pula.

 Kamu-kamu semua sedihkah atau tidak

melepas pergi tahun 1958 itu,

aku rasa bagi tiap-tiap kamu ada

sedih, ada suka, ada gembira, ada

sebal dan muram melepaskan tahun

1958 itu pergi dan menyambut

datangnya tahun 1959; hal ini

kamu-kamu sendiri pun tentu maklum,

kerana masing-masing ada sahaja perkara yang

mengenai dirinya yang dapat membawa

perasaan tadi dalam tahun 1958

itu, dan di antara kejadian itu

ada yang akan langsung menerus ke dalam

tahun 1959 nanti. Walaubagaimana

pun hal ini aku sebagai kawan

karib kamu-kamu sekalian suka

menasihati kamu-kamu semua, iaitu

apa pun yang telah terjadi kepada

kamu-kamu semua, sama ada yang

mendukacitakan atau menyukacitakan

kamu-kamu semua, hendaklah kamu

terima dengan sabar dan gembira dan

hadapkanlah pula haluan kamu untuk

menempuh tahun baru.

 Dalam menempuh tahun baru

nanti, kamu-kamu semua hati-hatilah dengan

teliti supaya kalau perkara yang lalu

itu tidak memuaskan kamu, maka 

kamu berusahalah sampai perkara

itu memuaskan, dan kalau

pula perkara-perkara itu memuaskan 

kamu, maka kamu berusaha lagi

supaya perkara itu tambah

memuaskan; kerana dengan

keadaan yang demikianlah baru dapat

dikatakan yang kamu itu hidup,

bukan mati, sebab kalau mati

tentulah tidak berubah, begitu pun

aku tidak pula tahu adakah kamu 

betul-betul mahu hidup atau pun

mahu jadi sebagai kata-kata setengah

daripada kawan-kawan kita iaitu jadi

“bangkai bernyawa”, atau “mayat

hidup”.

*

 Baru-baru ini kamu semua tentu

sudah tahu iaitu satu pertubuhan

telah pun selamat dibentuk oleh para

pemuda dan pemudi kita yang

diberi nama Persatuan Wanita dan

Teruna, yang dipendekkan pula dengan

meradang juga bila memerhati akan

nama persatuan itu, kerana dari nama

itu ternyatalah bagi wanita akan

terbuka kepada semua wanita sama ada yang

dara dan tidak dara menjadi

ahlinya sedang pihak laki-laki pula

hanya tertentu bagi teruna sahaja.Film Production, maka beginilah diadakan jamuan-jamuan kenduri dan doa

selamat.

Seni membaca syair dalam pertunjukkan seni oleh P.P.P.P.
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ada sedikit tidak sedaplah kerana 

yang laki-laki hanya tetap yang terunanya

sahaja ada peluang menjadi ahli,

sedang yang perempuan pula terbuka

kepada wanita-wanita yang tidak dikira

sama ada ia dara atau tidak, dan

mengikut yang sebaiknya kalau teruna itu

daralah baru pasangan atau kumpulannya. 

 Tetapi aku telah hilang meradang

itu, kerana mendapat penerangan, iaitu

nama itu adalah disuaikan dengan

cara pergerakan pertubuhan itu

yang akan bergerak mengikut ketikanya

iaitu ada ketika akan bergerak lemah

lembut sebagai wanita, tapi ada

kala pula akan bergerak kuat dan

garang sebagai teruna…..tentang ini

aku ketawalah sedikit, hanya aku

harap janganlah yang wanita bergerak

cara wanitanya dan yang teruna pula

bergerak dengan cara terunanya dalam

dasar-dasar yang tidak diingini, kerana

yang demikian pun istilahnya

*

dan Perikanan kita telah menyatakan

kepada penduduk-penduduk Kampung Permatang 

Pasir, Port Dickson, iaitu

pusaka-pusaka buruk banyak ditinggalkan

oleh penjajahan, terutamanya ialah

Ishak itu, hanya yang aku mahu

iaitu adakah baru sekarang ini beliau

itu sedar yang pusaka-pusaka buruk itu

ada banyak ditinggalkan di dalam

kementeriannya, pada hal yang aku tahu

Pertanian itu sejak tuan punya

pusaka itu masih lagi ada di tanah air

kita ini.

 Selain dari itu ada lagi

pusaka buruk yang nampak-nampak sekarang

masih dipakai oleh tingkatan atas

iaitu pusaka “janji membawa

akibat” yang sekarang ini banyak

dinyanyikan oleh penduduk-penduduk di merata

ceruk kampung.

*

 Dalam satu perkara yang akhir yang

aku mahu cakapkan kepada kamu-kamu

semua kawan-kawanku ialah satu 

perbandingan antara keadaan dan gelagat

bukanlah sengaja aku nak kata-kata begitu

sahaja kepada kamu-kamu semua tetapi ini

yang sebenar-benarnya yang telah aku jumpa, aku

tengok dan aku dengar sendiri,

bahkan aku rasa kamu-kamu semua pun

biasa jumpa biasa dengar dan biasa

tengok sendiri dengan mata kepala

kamu semua.berita-berita telah mendapat tentangan kerana kemasukan kain-kain yang murah dari

negeri asing.
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iait

sebuah rumah yang dibilik-bilikkan dan 

diberi pula orang-orang sewa bilik-bilik

yang disekat menjadi beberapa bilik

di dalam rumahnya itu; kemudian kalau

ditanya orang bagaimana tentang pendapatan

sewa bilik-bilik rumahnya itu, maka

dia nanti jawab “bolehlah cukup

perbelanjaannya. Tapi kalau bangsa asing

walaupun dia ada beberapa banyak rumah

sewa yang besar-besar pun kalau ditanya

maka dia nanti jawab, “sikit-sikit

bolehlah.”

 Begitu juga dalam beberapa hal

menunjukkan lebih besar cakap dari

keadaannya, dan kerana inilah jugalah

banyak cakap dan bual sahaja yang

menang tapi keadaannya amat menyedihkan.

 Hal yang demikian aku suka kalau

dalam menempuh tahun baharu 1959

upaya mengubah corak dari yang lama

kepada yang baru supaya kemerdekaan yang

telah dicapainya masuk tahun yang

kedua itu akan lebih bererti kepada

punya negeri ini, dan jangan

dan sorak-sorak negeri ini aku punya

tetapi sorak dan pekik itu hanya

masuk angin keluar asap sahaja.

 Bagi bulan penutup tahun

banyak ini dahulu aku bertemu-ramah

dengan kamu kawan-kawanku semua, hanya

sebagai akhirnya marilah sama-sama kita

sambut tahun 1959 yang akan

datang itu dengan tenaga dan azam

yang baru.

……………………………………………......

Keterangan gambar kulit

 Gadis manis yang menjadi

hiasan kulit majalah Warta Jenaka

kali ini ialah wanita dari

tetapi kerap kali juga dia

menyumbangkan tenaganya bersama-sama beberapa

orang kawannya dari anak-anak melayu

di dalam pertunjukan-pertunjukan pentas dan

 Beliau juga tidak ketinggalan

mengambil bahagian dalam

pertunjukan drama yang telah diadakan

oleh Kesatuan Pekerja-pekerja Keretapi 

beberapa bulan yang lalu, dan yang

demikian tentulah kesatuan tersebut

tidak dapat melupakan gadis

manis tersebut yang dike

Tiap-tiap tahun hari Ulang tahun Keputeraan Raja Perlis, maka beginilah

selalunya diadakan keramaian-keramaian sungai di Kuala Perlis.
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 Pada satu malam, Lisah balik

dengan suaminya dan anaknya daripada

menonton wayang “Serangan Hantu”.

dalam panggung kerana ketakutan melihat

rupa hantu yang mengerikan, dengan

kukunya dan taringnya yang panjang

serta muka dan badannya penuh bulu

itu, sekarang minta upah dengan

sebotol susu. Lisah dengan hati

yang enggan dan berdebar-debar pergi juga

ke dapur membancuh susu untuk anak

kesayangannya itu.

 Sedang si Lisah tertunduk-tunduk

menuangkan susu ke dalam botol, tiba-tiba

melompatlah satu benda hitam dari

atas lemari melalui kepalanya, dan

dirasanya benda itu mencakar kulit

kepalanya dan kemudian hilang dari

pemandangan. Jeritan yang ngeri

menghambur dari bibir Lisah yang

gementar ketakutan, diiringi pula

dengan bunyi botol susu yang berderai

jatuh ke simen menyebabkan suaminya

yang sedang mendukung anaknya lemah-longlai

sekujur anggotanya dan tak tentu apa

dapat merasakan ketakutan ayahnya,

memeluk leher ayahnya serta memekik

sekuat-kuatnya.

menyeramkan itu, tetangga datang beramai-ramai

Dolah, buka pintu.” Dolah dengan

tangan terketar-ketar terus membuka palang

pintu, dan tetangga menyerbu masuk

yang menjerit tadi.” “i…s

i…is….isteri saya….

…kenapa tak pergi mendapatkan dia

saya….gementar…agaknya…kena badi

hantu…dalam wayang tadi.”

dari menonton wayang hantu…”

sudah pengsan..”, kedengaran

apa…isteri saya pengsan…”,

dengan terhuyung-hayang, Dolah merempuh

orang ramai. “Lisah…oh

Lisah…rupanya kau yang menjadi 

mangsa hantu celaka itu….bangunlah

Lisah….lihatlah orang ramai

mengelilingi kau…lihatlah anak kita

menangis minta susu..”, ratap

Sunan…tolonglah jampikan isteri 

saya ini…kasihanilah saya…

Isteri saya cuma dia seorang…”

Orang yang datang itu banyak yang menekan

perut menahan geli hati, tapi tak

seorang yang berani tertawa.

 Pak Sunan mencuba membaca mantera

dan diambilnya air sejuk,

direnjis-renjiskannya ke muka si Lisah

oleh Khaida

Ceramah Ceruk Dapur
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sementara itu orang yang hadir itu

Rani berkata: “Zaman dahulu,

cerita hantu hanya terkenal di kalangan

orang tua untuk menakut-nakutkan

kanak-kanak yang jahat. Tapi sekarang

dijadikan cerita dan lakonan dalam

kecil dan besar, orang bernama dan

yang tidak bernama. Betul aku

tak mengerti sebabnya cerita yang

begini dibesar-besarkan, pada hal banyak

lagi perkara yang patut dijadikan

terjadi di sekeliling masyarakat.

Semenjak cerita hantu dijadikan

atau pun dia hendak mencubakan

keganasannya, dan memperlihatkan rupanya

yang mengerikan itu, maklumlah, dia

sudah mengambil peranan penting dalam

Rani menyudahi celotehnya, sambil

memperbaiki sentil tembakaunya.

Orang yang mendengar berpendapat

bermacam-macam, ada yang mengangguk-angguk, ada

yang mencemik-cemikkan bibirnya menghinakan,

tetapi tak ada yang berkata kecuali

Bujang.

 “Itulah mak cik tak tahu

tentang seni. Filem itu ialah satu 

cabang dari kesenian, dan pendapat

orang tentang seni ini ada terbagi

dua, ada seni untuk masyarakat, ada

seni untuk seni. Dan cerita hantu

untuk seni. Orang-orang Barat yang

sudah begitu tinggi mutu keseniannya

orang yang telah maju itu.”

selatan, orang utara atau 

orang tenggara ada melakonkan cerita

seperti ini, aku tak tahu. Yang aku

tahu ialah si Lisah sudah jatuh

pengsan, anaknya terpekik terlolong-lolong

semenjak dari panggung wayang sampai

jadi bingung serta mencucurkan

air mata kerana isterinya tak sedarkan

diri.”

 “Itu tak boleh jadi

ukuran, barangkali dia sudah

yang pengsan, orang lain

 “Barangkali benar juga cakap

engkau itu, tapi seharusnya orang

takut itu dijadikan berani, bukan

orang yang berani digalakkan supaya

penakut.”

 “Hai, apa ini yang

dengan lantangnya. “Kita datang ke sini

untuk melawat dan memberi

pertolongan, tapi sampai di sini

mendapat Singapura.
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lain pula yang dipersoalkan, macam

orang pandai konon. Itu lihat,

si Lisah sudah mulai sedar akan

 dirinya.”

 Semua orang menumpukan matanya

pada si Lisah yang telah mulai

menggeliat-geliat dan membuka matanya. Nafas

membayangkan sinar pengharapan. Si Lisah

mulai memikirkan apa yang telah

terjadi pada dirinya, sungguhpun

orang tidak mendesak. Tiba-tiba dalam

Timbangan buku-buku

2 buah buku Geliga

 Dalam golongan pembaca-pembaca yang tahu

bahasa Inggeris, cerita Lorna Doone

ini memang telah menjadi kegemaran

mereka dari isi, jalan cerita

dan bahasanya yang lunak lembut itu,

yang mengisahkan perhubungan cinta

antara seorang pemuda orang

kebanyakan dengan seorang puteri dari

tingkatan atasan.

 Dalam melalui lembah-lembah cinta yang

bertentangan dengan beberapa kejadian

yang mengancam jiwa antara kedua

merpati itu pengarang cerita ini

telah melarikan penanya dengan kata-kata yang

indah menarik dan tambah memberahikan,

sehingga nampak terbayang seolah-olah

kejadian itu betul-betul berlaku ke atas

diri pembaca sendiri.

 Bagaimana larian pena pengarang

asalnya buku itu dalam bahasa

Inggeris, maka demikian juga larian

pena saudaraYusuf yang telah

menterjemah buku tersebut dalam bahasa

yang mudah difaham dengan bersulam kata-kata

indah lembut berbunga bahasa yang membawa

cerita itu hidup dan menarik.

 Usaha-usaha Geliga Limited, yang telah

keadaan demikian, melompatlah seekor

kucing hitam yang besar dan panjang

memandang kucing itu, warna mukanya

kelihatan agak pucat, tapi hanya

sebentar sahaja. Kemudian kucing itu

melompat keluar dari tingkap, dan

bersamaan dengan itu si Lisah tertawa

dengan sekuat-kuat hatinya. Orang ramai

berpandang-pandangan, ada mengatakan,

“Barangkali dia sudah dirasuk

hantu.” Orang lain pula berkata’

menerbitkan buku-buku terjemahan dari

penulis-penulis yang telah dapat dijamin

dalam soal menterjemah dari bahasa

suatu usaha yang ditujukan untuk

pembaca-pembaca yang tidak tahu bahasa

Inggeris, supaya mereka juga dapat

menikmati kesedapan dan keindahan

buku-buku yang berbahasa Inggeris yang telah

dapat menarik minat pembaca-pembaca yang

tahu bahasa Inggeris itu.

 Buku Lorna Doone yang telah

berhuruf Jawi telah tersebar

di kedai-kedai buku dengan harga 1.20

 Falsafah “wang” ialah: Kerana

wang dikenali orang sebaliknya apabila

wang tidak ada, maka kehidupan

adalah terumbang-ambing dengan tidak

diendahkan orang. Sekianlah bayangan

cerita “Pengaruh Wang” yang

penulis cerita rekaan yang telah

dikenali ramai.

hidup seorang anak miskin yang telah

bernasib baik mendapat pelajaran

hingga ke darjah lapan sekolah

Inggeris, dan seterusnya berjaya

menjawat satu jawatan yang baik

juga, tetapi akhirnya dia telah

“Boleh jadi hantu yang menyapa

si Lisah tadi sudah menjelma

menjadi kucing.” Bisikan-bisikan

itu sampai ke telinga si Lisah, hal

ini menyebabkan tertawanya makin kuat.

Bila kehairanan orang sudah

memuncak, si Lisah berkata,

“Sebetulnya kucing itulah tadi

yang saya sangkakan hantu.”

 Orang ramai turut tertawa dan

kembali ke rumah maisng-masing.

Selesai.

dia terpecat dari jawatannya lalu

melara membawa diri.

 Dengan pertolongan seorang lain

telah pula dapat membinakan hidupnya

hingga mendapat tempat yang baik dalam

penghidupannya dan kerana itu dia

telah muncul semula dikenali oleh

masyarakat.

 Bayangan dari penulis cerita

ini yang bukan sahaja dalam bahasa yang

indah dan mudah faham, tetapi kalau

ditelek dengan sehalus-halusnya, maka

cerita ini juga dapat memberi

tauladan yang amat berguna untuk

sesiapa juga bagi mengharungi

lautan hidup yang penuh dengan

berbagai perkara yang boleh membawa kepada

suka dan duka.

 Satu perkara yang harus boleh

memberi jaminan yang kuat tentang

baiknya buku cerita “Pengaruh

Wang” ini, ialah buku tersebut

telah dua kali cetakannya, manakala

cetakan yang pertama telah lama habis

dijual.

 Geliga Limited telah menjalankan

percetakan yang kedua bagi buku

ini, dan sekarang telah boleh didapati

di kedai buku-buku di seluruh tanah air dengan

harga 1.50 senaskah.
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 Pak Lacuk itu telah diperanakkan

di dalam negeri sudah lupa pada tahun

Q iaitu Q yang dalam P.Q.

R. Dia telah bersunat sebelum berkhatan

sudah bersanding tiga kali tetapi

ayahnya tiada pernah beristeri sebelum

ia lahir ke dunia. Dia ada pernah

ke sekolah tetapi mengaji tidak.

Dia kenal mata surat katanya ( )

itu selalu digunakannya memotong

rumput dan nya selalu dipegang

oleh kaum isteri menghentak lesung.

masa dibedung ialah “buah perut

emak”. Pada masa dibuai “anak

saya”. Pada masa budak baharu

pandai berlari “manja emak”

tetapi pada masa bujang namanya beralih

pula kepada “si Lacuk” digelar

oleh mak tirinya kerana didapati dia

kuat melacuk.

dalam kamus kita ialah kelakuan

suka mencikus yakni pak sauk

di dapur di mana asalkan ada pemakan

nescaya disauk itu sedikit ini

sedikit terutama sekali gulai-

mulai hatta di dalam belanga atas api

sekalipun serupa dengan kelakuan

mengenyam. Gelaran itu lekat sampai

ke tuanya dan apabila ia sudah pernah

mengidam maka digelar pula “Pak

Lacuk” sampai sekarang.

selera ini telah disewakan kepada Pak

Lacuk untuk menyebarkan

karangan-karangannya. Katanya karangan-karangan itu

bernas, tinggi, padat, kemas dan

ringkas lagi elok susunannya cara

itu telah disewakan kepadanya untuk

menyebarkan iklannya tetapi sewanya

dibayar oleh Warta Jenaka kepadanya-

30 hari satu bulan, makan di dalam

kain di luar dan wangnya tiada boleh

tergantung sekali-kali serta jikalau

kurang luka ditambah dan yang demikian

itu ialah untuk faedah pembaca-pembaca

jua. P. W. G.)

 Sekarang encik-encik dan tuan-tuan

semuanya sudah mendengar pengenalannya

di atas tetapi janganlah percaya sangat

sebab pengenalan itu tiada cukup

dan tentulah tuan-tuan semua boleh kenal

kepada Pak Lacuk lebih. Dahulu

sekali kerana membalas budi tuan

pengarang itu eloklah tuan-tuan kenal

kepadanya pula supaya jangan terkena

Bualan lama:

Senda Gurau Pak Lacuk

Jikalau kita tanya siapa binnya dia nanti jawab bin bapa tiri dan jikalau kita tanya siapa nama bapa tirinya

dia nanti jawab bapa tirinya banyak. Jadi dia tiada tahu yang mana satu dan lagi dia memang suka memakai bin

bapa tiri sahaja daripada berbin kepada seorang bapa tiri yang ter  supaya jangan bapa tiri yang lain

berkecik hati tiada berbin kepadanya. Dan lagi katanya jikalau pakai bin bapa tiri itu ertinya umum jadi

kena kepada semua bapa tirinya.
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pengarang itu ialah seorang pembelit.

Bila main cabut dan bila dia sudah

dapat dua puluh tujuh dia tahu

daun tiga ada menanti kalau dicabutnya

dia dapat tiga puluh tetapi dia

tak cabut lagi dia belit dua puluh

tujuh sahaja. Lawannya seorang pengarang

lain memegang daun lunas nikah tetapi

sebab pengarang Warta Jenaka sudah

belit tinggal daun tiga di bawah.

Bila itu pengarang cabut tercabutlah

daun tiga apa lagi daunnya pun

rosak. Dicabut lagi baharu datang

angkung berturut-turut dua kali daun

pun mati akhirnya orang yang belit

dua puluh tujuh menang lunas nikah

pun tiada guna. Sebab itu

hendaklah tuan-tuan semua ingat jangan

sampai terbelit bila-bila berlawan dengan

pengarang Warta Jenaka itu. Dianya

betul-betul boleh membelit kita.

ini hendaklah juga ingat kerana

sebetulnya dia tiada membelit tetapi

adabnya membangsakan dirinya tiada tetap

terkadang-kadang dia pakai aku terkadang-kadang

dia pakai saya, patik, hamba

tengku, gua, Wak Din, , beta,

dan lain-lain lagi sebab itu

hendaklah tuan-tuan ingat kepada dia punya

aturan tiada juga tetap.

Terkadang-kadang dia pakai encik, tuan

atau tengku tetapi jaga jangan sampai

dia pakai hang, engkau, awak, anta

atau wak hang dan wak kau. Kalau

dia pakai kamu atau mike tiada

mengapa.

 Kemudian eloklah semua orang

kenal kepada rupa Pak Lacuk ini

siapa dia dan macam mana

sudah jatuh gila kepadanya lalu

dikarangnya suatu syair untuk Pak

Lacuk demikian bunyinya:

Pak Lacuk itu remaja putera

 Rupanya jumbang tiada bertara

wajahnya bersih membuka selera

 Kulitnya halus laksana sutera

Didendam orang segenap negara

Segenap kampung pasar pesara

Kiri dan kanan ulu muara

Sampai ke puncak rhu dan ara

Tua muda janda dan dara.

 Berbuat hendak mencari mesra

Dendam berahi tiada terkira.

 Sebab Pak Lacuk muda perwira

Rambutnya ikal berira-ira

 Berombak bagai air di dara

Gadis memandang hati cedera

Rasakan mahu masuk penjara

Hidungnya mancung tegak tertera

Laksana kubah dekat menara

 Siapa memandang hati pun lara

Kepala bangkus matanya bera

Tajam laksana pedang gibra

Siapa menentang hati gembira

Kalah segala hantu juara

Perutnya buncit betisnya nura

Umpama lemang di atas para

Siapa memandang bangkit selera

Hendak mendengar penglipur lara.

Timbul tenggelam dalam udara

Banyak gadis asyik sengsara

Dari Daik ke Tanjung Pura

Sampai ke Penang ke Singapura

Nama Pak Lacuk sudah tersera

 Sampai kepada beruk dan kera

Termasuk labi dan kura-kura

Tolok bandingan payah setara

Baik budinya muda yang dura

Lemah-lembut bunyi suara

Kentutnya bagai rebak menora

Kencingnya boleh dibuat nira

Nasi lemak buah bidara

Buang emak buang saudara

Kasih saya sudahlah mesra

Syahdan beginilah bunyinya suatu

syair yang sudah aku terima. Semua

orang wajib percaya kalau tiada

percaya aku boleh bawakan saksi.

yang berlaku pada hari Sabtu pagi

baru-baru ini. Bukan hanya akuPencuri – Bagini tuan inspektor saya kira yang punya motorkar itu sudah mati.
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seorang sahaja yang bergegar, bumi pun

bergegar juga sebab mendengar syair

pujuk rayu seorang gadis tetapi

aku sendiri tiada menyangka boleh

jadi begitu betapa lagi agaknya

orang lain.

Warin1 Sepuluh Bilang Tujuh

Kemudian daripada itu aku hendak

bercerita sedikit. Pada suatu

hari aku duduk berbual-bual ramai

kawan-kawan sama di kedai kopi O.

Seorang kawan bertanya apa kejadian

yang sudah terjadi di atas diri

masing-masing yang tiada aku dilupakan.

mengatakan masa dia jadi mempelai.

dia menjadi cina buta dan

macam-macam lagi tetapi jawab aku

yang aku akan tiada lupakan ialah kena

tempeleng dek bini aku fasal

durian sepuluh biji dibilang tujuh.

 Kawan-kawan semuanya tertawakan aku.

Tetapi akhirnya mereka tercengang dan

mau tau macam mana cerita durian

itu aku terpaksa menceritakan

cerita di bawah ini:

 Pada satu malam aku dapat sauk

sepuluh biji durian lalu aku bawa

pulang. Pagi esoknya bini aku

suruh jualkan kerana hendak membeli

dengan harga lima sen sebiji bilang

1 Perkataan sebenarnya adalah durian.

bilang panjang tetapi aku sangka kecil 

Dibilangnya di hadapan mata aku tetapi

jumlahnya cuma tujuh biji sahaja.

sen aku beli tembakau terus pulang.

Sampai di rumah aku ditanya oleh bini,

aku katakan harga lima sen sebiji

sepatutnya kita dapat lima puluh sen

tetapi malang durian sepuluh itu

jadi tujuh sahaja bila dibilang.

 Bini bertanya macam mana boleh

membilang durian begini:

 Satu, dua, bingkus, tiga,

empat, kempus, lima, enam, dimakan

tupai, tujuh. Bila disebutnya satu

sahaja sebiji durian sudah

diketepikannya dan bila waktu dia

menyebut bingkus, kempus dan

dimakan tupai itu ada juga

sebiji-sebiji durian diketepikannya alih-alih

aku lihat jumlahnya cuma tujuh 

sahaja.

bagaimana aku pun kena tempeleng

sebiji. Padanlah muka awak boleh

ditipu orang katanya.

2

penyapu. Bila dilihat oleh bini aku

katanya—pergi sapu halaman rumah

aku pun hilang sebab aku teringat

alangkan emak aku pernah tempeleng aku

berpuluh kali apa salahnya ditempeleng

bini. Begitu juga aku pun

menyapu sampai halaman licin.

 Demikianlah ceteranya dan cerita

ini sekalipun tamatlah kalau ada umur

nantilah bulan hadapan pulak

barangkali ada lagi temberangku

adanya.

2

Para Peraduan Bintang Seriwana 1958 (bahagian lagu-lagu

hiburan) yang telah turut beradu suara pada 25 Oktober yang lalu.
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Timah Lawa
arang

sudah jadi bingung, bukan kerana

sebab peraduan cantik, atau

peraduan sanggul, atau peraduan 

menjadi , tetapi menjadi 

bingung oleh beberapa pemimpin-pemimpin

politik yang ada-ada sahaja membuat

gerak baharu untuk mencari

kedudukan atau mempertahankan

kerusinya.

 Banyak negeri orang-orang politiknya

mempunyai perdirian tegas tak mudah

berpindah dari satu parti ke satu

parti, atau mendirikan satu parti

lain kemudian meruntuhkan pula

partinya yang didirikan olehnya itu.

politik yang demikian digelarkan

politik rojak aku setuju.

Tetapi yang lebih tepat bagus diberi 

nama politik perut kalau tidak

sedap dipanggil politik kerusi.

gila ini, sampai betina-betina yang tak sedar

diri akan digunakan untuk

permainan politik itu ikut sama

turut dalam sandiwara politik

dalam mencari gelaran “ ”

atau menjadi “ratu” ini

kerana faedah diri sendiri,

terutama kalau anakandara yang masuk

beradu bercita-cita supaya mukanya

dikenal oleh pemuda-pemuda untuk calon

supaya lekas kena pinang, apalagi

kalau sudah menang tentu sahaja

mas kahwinnya naik tinggi. Tetapi

gadis-gadis jelita itu lupa yang

dirinya digunakan pula oleh tukang

politik itu untuk mencari

pengaruh atau menjadi porak-peranda

kononnya partinya atau pertubuhannya maju

sudah dapat menyukakan hati rakyat,

setelah tiap-tiap rakyat yang datang menonton

itu dicukai. Padahal ada di antara 

rakyat yang datang menonton itu ingin

mendapat kenikmatan hidup

merdeka atau berkerajaan sendiri,

tetapi sayang selepas menonton aneka

warna, esoknya dapur tak berasap,

atau anak bising tak makan.

 Inilah semuanya yang aku katakan

orang ramai menjadi bingung, semua

kerja atau perbuatan yang baik atau

berguna itu sudah digunakan oleh

tukang politik untuk faedah

partinya atau diri pemimpin-pemimpin yang

hendak menguatkan kedudukan

kerusinya. Betul atau tidak pendapat

aku ini, aku percaya engkau semua

tentu nampak bersama seperti apa yang

aku nampak. Janganlah kita

bertindakan kenyataan yang sedang berlaku

di hadapan mata kita. Orang yang

tidak mahu mengaku kenyataan, orang

yang lekas insaf atau lekas nampak

apa yang buruk. Pada bulan lepas

aku meradang melihat ada manusia yang

menjual carut untuk periuk

demikian sama dengan “sundal pena”,

jadi bukan sahaja perempuan 

lacur atau jantan lacur, tetapi

ada juga “pengarang lacur”.

terikut-ikut menjadi “sundal

pena” untuk mencari isi

perutnya. Kawan-kawan yang mengerti tidak

mahu bercakap apa-apa tentang

leteran aku pada bulan lepas itu,

tetapi ada manusia pura-pura menjadi

pemimpin masyarakat berkata, kononnya

leteran aku itu bukan hak aku

pemimpin ini bukan orang
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demokrasi, atau ia belum kenal

demokrasi, aku harap ia

janganlah belajar kepada pengarang lacur

itu, supaya jangan ada pula gelaran

“pemimpin lacur”. Biarlah ada

“ibu ayam” atau “bapa ayam”,

janganlah pula ada “pemimpin

“hantu raya” yang sudah datang

ke gelanggang ini, mudah-mudahan dia akan

dapat menggunakan kekuatan daya

hantunya itu seperti dia masa

muda-muda dahulu untuk menjadi

penyerap kepada manusia-manusia yang sudah lupa

daratan atau kepada manusia yang sudah

melacurkan dirinya atau melacurkan

semua janganlah memandang majalah aku ini

sama seperti “rumah hantu” yang

yang keringting. Bini mereka tak kurang

dari empat ada pula yang lebih, ini

kawan-kawannya tadi. Jantan-jantan jutawan

ini memang tak kenal apa dia susah,

dia “rumah hantu” yang aku

pergi ke rumah itu, tetapi apa yang

pernah aku dengar dari si Bedah, si

mereka itu, “rumah hantu” itu

dipunyai oleh orang-orang jutawan,

di situlah kalau kita hendak mengenal

orang-orang besar hamba duit itu.

Orang-orang jutawan itu kerjanya

memang sangat busuk kalau kita lihat

dia berkumpul di rumah hantu ini.

 Kata Bedah yang pernah dibawa oleh

nya si tua itu, di sini

orang-orangnya semua sudah berkeringting

kulit mukanya, bukannya sahaja rambut

dia kalau pandang orang susah sama

juga macam kita pandang kucing

kurap yang sedang mengais-ngais di tong-tong

ratus lagi, sebab duit yang

datang mendapatkannya itu bukan dengan

orang-orang ini sedar ada manusia yang

susah sedang merayu-rayu minta tambah

sedikit duit itu diberi dari

duit dan dia main judi itu,Kau pun hendak susu
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Raja Zai pencipta fesyen pakaian-pakaian

sudah tentu jutawan ini akan

mendapat gelaran dermawan,

bangsawan dan berbagai “wan”

lagi. Tetapi apa dia peduli,

kalau dia hendak mencari “wan”

itu tak payah, ada duit semua

“wan” dia boleh dapat sampai

“pangkuan” juga dia tak payah

cari semua betina-betina sedia

memangkunya.

 Baharu-baharu ini aku dengar orang

bersungut tentu “ampu” memang

ampu ini satu kelakuan yang sangat

bagus kalau pandai kita gunakan.

Seorang kerabat aku dia terkenal

menjadi tukang ampu, dia berdasar

siapa pun menjadi tuannya tidak

menjadi hal, kerana katanya tuan

itu mesti dihormati dan diampu,

siapa sahaja menjadi tuan tangan

dia tidak pernah mengambil tahu

hal-hal perjuangan bahasa, kalau

kita bercakap pasal perjuangan

bahasa dia cemuhkan sahaja, dan

dia berkata lebih baik memperjuangkan

aku puji bijaknya menjadi tukang

ampu. Tiba-tiba baharu-baharu ini aku dengar

dia terpilih menjadi seorang kuat

memperjuangkan bahasa dan dia

terpilih mewakili serumpun

manusia yang memperkatakan soal bahasa

dan kebudayaan. Sungguh ajaib

aku memikirkan bijaknya dia mengampu,

dari orang yang tak suka masuk

medan perjuangan terus menjadi

johan pengampu.

 Kepada kawan-kawan aku yang benar-benar

berjuang dalam soal itu janganlah

berkecil hati atas kejayaan johan

pengampu itu, kerana orang itu

perjuangannya ada seribu satu jalan,

dasarnya mahu dapat, tidak kira

apa. Orang begitu kalau kita tanya,

bagaimana dia dapat terpilih, dia

Kalau hendak berjaya seperti dia,

jadilah tukang ampu jangan kira

siapa, ampulah sahaja tetap berjaya.

Sebab itu aku pandang ilmu ampu

patut sangat diadakan dalam tempat-tempat

pelajaran tinggi supaya boleh

dipelajari oleh manusia-manusia yang

tak mengerti mengampu.

 Kisah nusyuz satu cerita pula.

Yang aku tahu kisah nusyuz ini

soal agama, tetapi sekarang sudah

terbalik. Nusyuz sudah menjadi

politik. Tukang-tukang politik

sudah gunakan cerita nusyuz ini

orang-orang alim lekaslah rampas

kuasa kisah nusyuz ini jangan

sampai menjadi perkakas politik

kepada orang-orang politik yang ingin

mencari kerusi. Orang ramai

memang sekarang bingung bila melihatkan

segala kejadian yang semuanya sudah

bertukar-tukar, belalang sudah menjadi

helang, pipit sudah menjadi

garuda dan aku takut-takut kutu-kutu

yang di kepala itu memikirkan dirinya

“sultan” sebab dia sudah duduk

di atas kepala. Dia lupa dirinya itu

bijak dan tenang.
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 Burok atau Wok ialah anak

jati dari kampung tempat tinggalnya

sekarang, iaitu di Kampung Jawa, Ulu 

Langat, dia dilahirkan kira-kira 17

tahun dulu dengan mempunyai lapan

orang adik-beradik, dua di antaranya

telah kembali ke alam , sementara yang

tinggal terdiri dari dua lelaki

dan empat perempuan dan dialah

yang tertua sekali, saya percaya,

apabila para pembaca menatapi gambarnya

pasti saja sudah kenal siapa

sebenarnya gadis genit ini, dia

lebih terkenal di kalangan orang

ramai sejak ia berjaya menyandang

dalam Pesta Kebudayaan Seluruh

Garden’ Kuala Lumpur pada dua

tahun yang lalu, setelah itu dia

berpeluang pula mendapat tawaran dari

Tuan Zubir Said kerana penggambaran

pula turut memberi sambutan oleh

beritanya secara besar-besaran yang demikian

menjadikan dirinya lebih lekas

dikenali.

 Dia pernah ditawarkan oleh Tuan 

Production” untuk menjadi

menolak tawaran itu kerana dia

memang tidak bercita-cita hendak

 Namanya yang sebenar ialah Sabariah

Urip (Sabariah binti Urip)

gadis hitam manis yang telah

mendapat jolokan “Bunga Pesta”

tahun 1956 dan bintang Radio

a Lumpur

Bintang Radio Akan Membintangi Rumah Tangga

Gadis yang akan saya perkatakan ini, ibunya memanggil, Burok, 

(ganti nama) ini tentulah agak aneh bagi orang yang belum berkenalan dekat

dengannya, tetapi bagi diri sendiri ini adalah satu panggilan biasa yang

telah pun dimilikinya sejak dia kecil-kecil lagi dulu.

Saudari Sabariah Urip

Takut hilang di sini
manusia hilang 

begitu

Begini, dulu dia aku dapatkan di tempat bersiar-siar 

akan hilang
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tahun 1958.

 “Burok—Wok” atau Sabariah

Urip bukan saja mempunyai suara

merdu yang sering dapat didengar dengan

radio-radio pentas-pentas sandiwara dan

majlis-majlis kahwin, tetapi dia

juga mempunyai banyak kebolehan yang

sukar ditandingi oleh rakan-rakan

sebayanya, antara lain dia sangat gemar

mengikuti lapangan bahasa dan

berfesyen.

 Dalam kunjungan saya ke rumahnya

baru-baru ini saya dapat melihat banyak

piala perak teratur rapi dalam

sebuah almari perhiasannya di samping

sebuah peti radio yang sedang

berkumandang mengikuti siarannya,

memandang yang demikian dengan tak semena-mena

meluncur satu pertanyaan dari mulut

itu hasil daripada peraduan-peraduan 

ketenangan dia menjawab “Tidak”.

Selain dari hadiah, atas kejayaan

yang pernah Wok menangi dalam

peraduan-peraduan menyanyi ada juga yang

Wok dapati dari peraduan-peraduan Ratu

Kebaya, peraduan membaca sajak dan

membaca syair” dengan manja dia

membahasakan dirinya “Wok”.

 Saya bertanya pula tentang cita-citanya

di masa depan, untuk ini dia

mengatakan “Ingin menjadi seorang

menyanyi di piring hitam dan ingin

menjadi seorang pemain

 Pada pertanyaan saya yang lain saya 

Dijawabnya “Tentulah….” katanya:

“Dia, sudahpun lama mengikat

pertunangan dengan seorang pemuda

pilihan hatinya sendiri, dan

perkahwinan akan dilangsungkan pada

pertengahan bulan dua belas nanti”

Hingga kini Wok masih lagi sering

meninggalkan kampung halamannya kerana

menyumbangkan tenaganya memenuhi jemputan

sandiwara-sandiwara amal tanah airnya.

sampai sekarang belum pernah 

dia kalah atau menang

Sungguh 
ajaib

Ya tidak ajaib, 

ia hanya main sendirian



156 157Jawi Magazine Reprint Series 4  Warta Jenaka 2

37

Janji Membawa Akibat
        Kau anak tak mengenal jasa Yati, sia-sia aku membela kau dari kecil,

sia-sia aku memberi engkau pelajaran. Kusangka pelajaran akan menambahkan

kecerdikan tetapi rupanya pelajaran memusnahkan harapan. Kusangka

terdidik untuk menjadi baik tetapi rupanya sangka telah terbalik. Ku-

harapkan anak penghibur duka rupanya anak pembawa celaka. Kau mesti

erbayang-bayang di mata,

terkilan-kilan di hati, segala peristiwa

yang menimpa dirinya beberapa tahun

yang lampau. Walaupun telah lama tetapi

baginya merasa sehari. Dia tak dapat

melupakannya tambahan pula dia tidak

mahu melupakan peristiwa itu,

akan dikenang selama hidupnya, akan

disimpan di perbendaharaan hatinya

untuk menjadi cermin di hari

hadapan, untuk tauladan dalam

menjalani hidupnya. Harapannya

semoga pisang tak berbuah dua kali.

 Segala kata kemarahan orang tuanya

di kala dia membangkang keras pertunangannya

dengan seorang pemuda dulu, masih

terngiang-ngiang di telinganya. Tetapi apalah

nak dikata, semuanya itu pilihannya

sendiri. Dia merasa tidak

bersalah dalam hal itu.

 Kini selalu dia termenung mengenang

peristiwa yang lalu, sekali-sekala

terkenang juga masa bahagia bersama

kekasihnya dulu. Ternampak-nampak lagi

bagaimana kisah bermula, membawa cerita

sejarah bagi mereka berdua. Dia

kenal dengan Kamil pemuda kecintaan

hatinya itu setelah dia bertukar

sekolah, mereka satu sekolah sama

sekelas. Kamil sangat peramah dan

baik dengan dia, menyebabkan dia

tertarik hati kepada pemuda itu,

apalagi perawakan Kamil yang segak

tampan itu akan menarik segala

minat gadis-gadis kepadanya. Jiwanya terasa

lemah bila berhadapan dengan Kamil,

entahlah barangkali dia tidak sanggup

melawan hasrat hatinya yang selalunya

beku terhadap lelaki, bila dia

bersama Kamil terasalah kelemahan

hatinya, dia tunduk tanpa syarat.

Ringkas kata akhirnya terikatlah

sebuah janji sehidup semata,

terlukislah sebuah gambaran

“cinta” di sanubari masing-masing.

 Ketika dia dalam awangan cita-cita

inilah datang seorang pemuda dari

kampungnya ingin mematahkan harapan

bahagia yang dia idami setiap masa,

pemuda itu ingin merampas dia

dari jambangan hati Kamil

kesayangannya. Kedatangan pemuda itu

rupanya disambut baik oleh

orang tuanya, maka terkurunglah ia

dalam sebuah sangkar pertunangan yang tak

pemuda itu anak orang kaya,

disegani ramai kerana hartanya,

tambahan pula dia seorang pemuda

yang berjiwa luhur dan baik

hati. Tetapi bagi Yati yang pernah

terbang bebas, dia ingin lepas

bebas dari segala kongkongan, dia

tak mahu menyerah kepada yang tidak dapat

diterima oleh hatinya. Dia

berpendapat satu, hidup matinya

hanya bersama Kamil. Penerimaan

orang tuanya tetrhadap pemuda itu,

dianggap tidak adil. Dia yang

berhak dia harus bertindak dan

mesti bertindak. Lebih-lebih lagi bila

teringatkan janjinya bersama Kamil,

mereka akan mendirikan mahligai

bertunjang di lubuk hatinya tidak



158 159Jawi Magazine Reprint Series 4  Warta Jenaka 2

38

dapat dicabut mudah-mudah, perasaan

cinta yang telah bermahkota di sanubarinya

putuslah tekad mesti membela diri.

Kata tegas dia kotakan. Dia

berontak bukan untuk kemerdekaan

negara, bukan pula mengembalikan

kedaulatan bangsa, tetapi berontak

kerana cinta, dia berontak

mengembalikan kedaulatan asmara.

 Tetapi setakat manalah kuasanya.

Dia seorang anak, anak pantang

menderhaka kata orang tuanya, dia

dimaki hamun dengan kata-kata yang

menyakitkan hatinya. Dia dianggap

sebagai anak yang derhaka. Nyaris-nyaris

dia tidak diakui anak kalau tidak

segera menurut. Gagallah dia dalam

usaha, kecewa dalam membela. Dia

tak berdaya lagi, hanya air mata

sajalah yang dapat dikeluarkan.

 Dari hari itu kebahagiaan

hidup tidak terasa lagi

bermenung. Segala kewajipan tinggal

terbengkalai tidak pernah ada yang

beres. Pelajarannya tidak

dihiraukan lagi. Buku-bukunya tak

pernah dibaca. Pagi ke sekolah, pulang

tibalah masa peperiksaan akhir, dia

kecewa. Lantaran kegagalannya dia

terasa malu, malu kepada diri

sendiri dan malu kepada kawan-kawan.

Dulu dia pernah menyandang pangkat

pertama di dalam kelasnya tetapi kini

dia ketinggalan jauh, dia tidak

lulus. Tak mahu lagi dia

ke sekolah, dia tak mahu berjumpa dengan

kawan-kawannya. Kamil yang dicintainya

dulu, sejak dia bertunang tak pernah

nampak lagi di sekolah, entah ke mana dia

pun tak tahu. Tiada khabar berita

baginya. Dia tahu Kamil merajuk

dan putus harapan.

 Sejak berhenti sekolah tinggallah

dia di rumah, mengenang nasib setiap

waktu. Terbayang-bayang peristiwa ngeri

yang akan terjadi ke atasnya. Dia

merasa bagai dihukum gantung, tali

dan tiangnya terbayang-bayang di mata setiap

saat. Tetapi apalah dayanya, hanya

menanti kedatangan hari yang ditakutinya

itu saja, iaitu perkahwianan dengan

tunangan yang tak dicintainya malahan tak

dapat diterima olehnya.

 Rupanya usaha dilindungi takdir,

Tuhan lebih berkuasa. Segala kejadian

tak dapat diaturkan oleh manusia.

Tidak segala yang diingini tercapai

dan tidak pula segala yang dibenci

terhindar. Jodoh di tangan Tuhan.

Pemuda tunangannya menarik diri.

Katanya tak ingin memiliki jasad yang

tak berjiwa, apalah gunanya dia

memiliki tubuh yang genit comel

itu sedang hatinya tak ada. Dia

juga ingin kebahagiaan dalam

berumah tangga, ingin saling cinta-

mencintai antara suami isteri.

senang, dia merasa menang tak bertanding.

Dia berharap Kamil akan kembali

kepadanya. Bayangan Kamil dinanti dengan

penuh keyakinan akan menjelang di suatu

masa, di samping itu berita Kamil

dicarinya di tiap tempat.

 Suatu hari Yati ke pekan membeli

buku-buku bacaan. Tiba-tiba di suatu tempat

dia terserempak dengan Kamil. Demi

Kamil dijumpainya kembanglah rasa

jiwanya bagai rumput yang layu

dititis hujan. Harapan bahagia

yang hampir mati kembali hidup

semula. Dia gembira, gembira

sekali. Dia tak sedar apa yang

harus dibuat. Kalaulah tidak



160 161Jawi Magazine Reprint Series 4  Warta Jenaka 2

39

Lakon kelakar oleh Pertubuhan Pemuda-pemudi Kampung Raja Uda, Klang.

dilihatnya orang ramai memandang mereka

tentu dia akan menerkam memeluk

kekasihnya itu, dia akan merebahkan

dirinya de dalam ribaan pujaan hatinya

di situ juga seperti yang pernah

dilakukan dahulu. Dia ingin segera

mencurahkan rasa kerinduan hati

yang ditahan beberapa lama itu. tetapi

suasana tak membenarkan dia berbuat

nama Kamil terloncat dari mulutnya.

yang pernah dimanjai dan bermanja

di suatu masa dahulu, tetapi sejak

dia berpisah baru ini sekali dia

dapat menyebut nama itu, puaslah

tawar. “Dengan siapa lagi” dengan

kehairanan dia bertanya kembali.

Yati”.

tegas Yati bersungguh-sungguh. “Kan Hussin

siapa-siapa pun” balas Yati dengan

sedikit kegembiraan, dia berharap

semoga dapat menggembirakan hati

Kamil. Tetapi sebaliknya Kamil,

nampaknya ia tak senang mendengar berita

tunduk memandang ke bumi. “Kenapa

perubahan itu. “Tidak apa,

hanya kumerasa sedikit terkejut

bila mendengar berita yang tak terduga

itu”. “Berita bahagia untuk

sekali Yati melafazkan kata-kata itu.

Dia berharap demikian pula Kamil.

Tetapi tidak, Kamil tidak

gembira seperti dia, kata-katanya macam

tak didengar. Ini menghairankan dia.

Tetapi belum sempat dia bertanya apa-apa

Kamil lebih dahulu mengajak dia

ke rumahnya. “Di mana rumahmu

ke arah sebuah rumah yang sederhana

besarnya, tak beberapa jauh dari tempat

mereka itu. “Bila kau pindah

 “Silakan naik, Yati”,

Kamil mempersilakan dia naik

ke rumahnya setelah mereka sampai.

“Terima kasih” balas Yati

dengan singkat lalu naik ke atas rumah

itu dengan perasaan yang tak pernah

dirasa sebelum itu. Bagaikan

bermimpi, dia merasa seolah-olah

menaiki rumah Kamil suaminya.

Kamil. Tiba-tiba dia terkejut,

seorang gadis yang pernah menjadi

kawan di sekolahnya dulu datang menerpa

ku tak melihat kau, kenapa tak jalan-jalan,

mana suamimu”, bertalu-talu

pertanyaan keluar serempak dari mulut

gadis itu, seolah-olah tak sabar lagi

menunggu masa, mengatur kata.

Gembira benar nampaknya dia bila

berjumpa kawan baik yang telah lama

bercerai dengannya. Susah juga

bagi Yati hendak menjawab

soalan-soalan yang datang bertalu-talu itu,

lebih lagi dia tak mengerti kedudukan

yang sebenarnya. Hanya yang dapat dijawab

“Tak ada, masalah Nah”. “Kenapa tak

ajak suamimu datang bersama”,

Hasnah mengulang pertanyaannya lagi,

menyebabkan Yati merasa bertambah-tambah

hairan. “Kau mengigau, Nah”

ingin mempermainkan aku”. “Kenapa

kau berkata begitu Yati, tidakkah

kau telah kahwin sebulan yang lampau”.

“Kau salah sangka, aku belum berkahwin

percaya Yati, tak usahlah kau

berbohong dengan aku, aku tahu benar

kau telah bertunang dengan Hussin dan

aku masih ingat lagi hari

perkahwinanmu yang ditetapkan”. “Ya,

memang betul aku telah bertunang, tetapi

kini aku bebas kembali”.

perlahan-lahan kata ini dilafazkan antara
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bilangan 5 dari seluruh negeri, yang telah diadili, maka dua peneka telah

ditetapkan mendapat hadiah pertama dan kedua. Kedua-dua peneka itu ialah

dari Kedah dan Terengganu.

      Peneka-peneka yang berjaya dan jawapannya itu adalah sebagai

berikut:

      Hadiah pertama didapati oleh:

      214, Tepi Sungai Pekan Rabu,

      Jawapannya: Wah…. sudah lama gua kerja, ini hari baru

      jumpa.

          Hadiah kedua didapati oleh:

      92, Kampung Datuk, Jalan Pantai,

      Kuala Terengganu, Terengganu.

      Kepada kedua-dua peneka yang telah berjaya itu kami sampaikan tahniah

dengan sepenuh-penuh gembira, dan kepada para peneka yang telah turut sama mengambil

bahagian meneka, kami ucapkan setinggi-tinggi terima kasih dan terus-

menerus mengambil bahagian mudah-mudahan berjaya dalam masa hadapan.

      Hadiah kepada kedua-dua peneka yang telah berjaya itu telah pun kami

r mukanya

berubah, dia tunduk termenung.

hairan. Tetapi Hasnah tak 

menjawabnya, hanya termenung sayu.

Suasana menjadi sepi, masing-masing tak

berkata, Yati tak berani lagi bertanya

kawannya itu, takut menyinggung

perasaan lebih parah. Yati juga

mulai faham sama, apa yang dirasa

oleh kawannya itu, dia turut

termenung.

Kamil tiba-tiba muncul memecah

akulah kau tidak jadi kahwin”.

Hasnah dan Yati terkejut.

bertindak demikian” tegas Yati.

“Ya, aku pun tahu” Hasnah

mencelah. “Segala rahsiamu….”,

dia tak dapat menghabiskan katanya,

dadanya terasa sebak. Kepala

tunduk, perlahan-lahan air jernih

kelihatan keluar dari dua kelopak

matanya, dia menangis kesedihan.

merampas kebahagiaanmu”. Hasnah

berkata kembali setelah suasana tenang

dapat kita salahkan, sebenarnya begini

Yati”, Kamil mula bercerita,

sedang Yati hanya tunduk. “Setelah

pertunanganmu dan hari perkahwinan

yang ditetapkan bagi kau berdua telah

sampai ke pengetahuanku, aku merasa

putuslah sudah harapan kita. Oleh

kerana aku tak ingin mengganggu

ketenteraman kau dan keluargamu ku

mengambil sikap lebih dahulu

mengundurkan diri. Barangkali

kau menuduh aku kejam Yati, tetapi

tak mengapa aku sanggup menerima

tuduhan itu, lantaran aku sedar bahawa

kita akan sesat dan binasa kalau

benar-benar menurutkan kata hati muda,

sedangkan agama bangsa dan tanah air kita

sangat memerlukan tenaga-tenaga kita,

sekiranya hidup di dunia kita

sia-siakan lantaran hanya cinta tak

sampai atau hanya kerana menurutkan

jiwa merana itu sudah tentu harapan

agama bangsa dan tanah air tak dapat kita

penuhkan. Banyak orang yang salah 

dalam hal ini, kerana cintanya

sampai dia mengganggap hidupnya tak

berguna lagi, dia sanggup 

melakukan apa sahaja sampai

tak mahu perkara seperti itu

terjadi pada diriku. Suratan

azali tak dapat diubahkan. Kalau

memang bukan jodoh kita berdua

apakah gunanya menunggu buah yang 

tak mungkin gugur lagi, sampai badan

menderita, jasad terlantar dihanyut

perasaan putus asa. Kepadamu Yati,

kuberharap kembalilah kepada

kebenaran, tenangkanlah jiwamu,

hadapilah perjuangan untuk

masyarakat. Tenagamu sangat dihargai.

Kau jangan menurutkan rasa hatimu 
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Gelak-gelak dan Ketawa

yang kecewa itu, anggaplah semuanya

itu sebagai percubaan hidup

untuk melemahkan jiwamu sahaja”.

Panjang lebar Kamil menerangkan

kedudukan perkara itu. Yati

mengerti bahawa Kamil telah berputus

asa. Kamil percaya tak akan dapat

bersama dengan dia lagi.

 Bagi Yati sedih pun ada marah

pun ada. Tetapi kepada siapa yang

harus disalahkan, pada Kamil,

Kamil dirasanya tidak bersalah.

 Taha dan Tahir sedang berbual

perlawanan badminton antara bangsa-bangsa

kerana merebut

itu darihal kegentingan Timur

Tengah. Kemudian lalu seorang wanita,

dan mereka itu pun mengubah perkara

lalu menyindir akan dia.

ini”—kata Taha.

 “Sedang sedap berlaga”—

kata Tahir pula.

 Wanita itu mengerti,

“Kalau berani cubalah berkokok”

—katanya.

 Taha dan Tahir tidak melawan.

*

 Kalau ada sumur di ladang,

 Boleh saya tumpang mandi,

 Kalau ada umur panjang,

 Bolehlah saya datang lagi.

yang jelita di kampungnya.

Sewajarnya dia bertindak demikian.

Orang tuanya, orang tuanya juga tak

tersalah, pilihan mereka untuk dia

memang telah sesuai. Tetapi kerana

menurutkan cinta dia berontak.

orang lain, hanya dirinya sendiri

dia sesalkan. Sekali-sekali timbul

rasa ingin menurutkan kepanasan

hatinya, tetapi perasaan itu segera

terubah bila terkenang kepada pesan

Kamil kepadanya dulu. Dia sedar

Baik-baik mandi di perigi, 

 Jangan sampai kehilangan kain,

 Lebih baik datang lagi,

 Sebelum datang orang lain.

*

 Petua memakai kain biarlah singkat,

baju hendaklah ketat, ketiak jangan

bau pijat, bibir jangan pucat,

apa yang dihajat. Kalau kurang jaga

rumah kena panjat.

*

 Ghazali kawin1 dengan seorang

wanita lawa dan candi2. Tiga 

bulan kemudian dia pun bersalin.

yang menyambutnya berbincang apa hendak

dinamakan budak itu.

baginya ialah Laju”—kata Ghazali.

itu bertanya serempak.

 “Budak-budak lain sampai

sembilan bulan. Dia tiga bulan

saja”—demikian jawab Ghazali

yang jitu.

1 Perkataan sebenar ialah kahwin.
2 Bermaksud suka bercanda.

nasihat Kamil sangat berguna bagi

dirinya. Nasihat inilah yang menjadi

pendorong bagi jiwanya, tampil

ke tengah masyarakat memimpin kaum

sejenisnya. Dia berpuas hati

dengan tugas yang ia lakukan sekarang

ini sebagai seorang pendidik anak

kampungnya, dia berharap akan

berjuang terus sehingga cita-citanya

tercapai.

— Selesai.

*

 Bedah dan Bahiyah menceritakan

kisah suami masing-masing.

 “Saya3 berjanji hendak

belikan peti sejuk supaya saya

senang pergi ke pasar seminggu sekali,

tumbuk sambal seminggu sekali,

air batu bila-bila masa ada..”

—kata Bedah.

 “Suami saya nak belikan saya

motokar supaya saya boleh pergi

ke pasar hari-hari beli ikan baru,

cabai baru”—kata pula Bahiyah.

“Suami saya pandai ”

—kata Bedah.

 “Suami saya pandai berjoget

”—Bahiyah melawan.

 “Saya dengar kabar suami

awak ada simpan perempuan lain”

—Bedah menghasut.

 “Itu tak khairan4; saya

dengar kabar suami awak ada pakai

perempuan lain”—jawab Bahiyah.

Lepas itu mereka tidak

berkawan lagi.

*

 Petua berjiran: Setengah orang

mendatangkan bahagia ke mana saja mereka 

pergi, setengah pula memberi bahagia

apabila saja mereka itu pergi.

3

4 Perkataan sebenarnya adalah hairan.
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Jawapan saya ialah: .........................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Nama...............................................................................................................................................

Teka Mudah Jenaka (7)

..................................................................Potong di sini..................................................................

iaitu: hadiah pertama berhak
 mendapat 5 buah buku,
 manakalah hadiah kedua berhak
 mendapat 3 buah buku dari
 penerbitan Geliga Limited.
4.  Jawapan hendaklah sampai kepada
 pengelola peraduan ini tidak
 lewat dari 30 Disember,
 1958, dan nama-nama peneka yang
 menang serta jawapannya akan
 disiarkan dalam Warta Jenaka
 keluaran Februari 1959
5. Tidak ada soal jawab
 berkenaan dengan keputusan bagi
 peraduan ini.
6.  Semua jawapan dan alamat
 tuan yang penuh hendaklah
 dikirim kepada:

P.O.Box 1743
Singapore.

Di bawah ini kami terakan sebuah
gambar lukisan kelakar, yang
dikehendaki pembaca-pembaca mengisi
penerangan dengan tulisan yang sesuai
untuk gambar itu dan yang boleh
menggelikan hati apabila membacanya.
 Hadiah yang berupa buku-buku dari
penerbitan “Geliga” akan dikeluarkan
kepada peneka-peneka yang berjaya mengikut
keputusan yang muktamad dari peadil-peadil1

yang telah ditetapkan.
 Syaratnya:—
1. Teka ini terbuka kepada semua
 pembaca Warta Jenaka—
 mauk2 meneka tidak kena apa-apa
 bayaran.
2. Jawapan mesti disertakan
 dengan borang yang disediakan
 di sini—borang yang lain
 dari yang disediakan di sini
 tidak diterima.
3. Dua hadiah akan dikeluarkan 

1 Perkataan sebenarnya adalah pengadil-
pengadil.
2 Perkataan sebenarnya adalah mau.

*
 Terdengar di radio: Getah tiruan
tidak akan dapat menghalau getah asli
daripada pasar-pasar dunia. Tetapi itu
adalah bergantung kepada lorong

*
 Berkenaan dengan keselamatan dalam
negeri maka seorang ahli politik
telah berkata: “Jikalau kawalan tidak
diketatkan maka keselamatan akan
menjadi longgar”.

*

 seribu, dia belikan saya
 subang berlian berharga
 hampir dua ribu.

 harga cincin.
*

 Lebai Kulup sedang duduk membaca
sebuah kitab dalam kebun bunga.
Tiba-tiba datang seorang mabuk 
menghampirinya.

syurga”—kata orang mabuk itu.
 Lebai Kulup diam sahaja.

syurga, aku tak mahu pergi ke sana,
aku tak mahu, aku tak mahu..”
 “Pergilah ke neraka”—
kata lebai itu dengan tenang.

*

  bertuah, tanduk tidak
  berguna lagi.

  lebam, dan yang satu
  sedang kuning.

*
 Penjalan teksi sapu ketawa
seorang diri berdekah-dekah, dan

cakap kawan-kawan saya yang tinggal.
 Penumpang-penumpangnya

 “Saya baru keluar daripada
Tanjung Rambutan”— jawabnya.
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Wanita.

Sajian Puding   1.00

Sajian Istimewa   1.00

Sajian Pilihan   1.00

Sajian Selera   1.50

Sajian Idaman   1.50

Komik Jawi Kecil.

Dugaan Ilahi   50 sen

Si Pengail Dengan Jin  50 sen

Barisan Putera Pembela  50 sen

Pengembaraan Naim—Naimah 50 sen

Umum.

Terperangkap   1.00

Putera Gunung Tahan  1.20

Kisah Dari Lumpur  1.00

Janda Lawan Dara   1.20

Pertemuan Di Sungai  1.20

Tunggak Kerajaan Johor  40 sen

Kurus Wartawan   1.00

*Pengantin Bau1   1.20

Hotelku Bharu   1.20

Puaka    1.20

Ibu Pesona   80 sen

Kursus Pengerusi   1.20

Gadis Tani   1.20

Korban Kinabalu   1.20

Dari Hati Ke Hati   1.00

Di Bawah Loceng Gereja  1.20

1 Teks kabur, perkataan sebenarnya adalah baru.

Buruh Keretapi   1.20

Relaku—Rela   1.20

Di Sebalik Gelombang  1.20

Pelacur Putih   1.00

Selayang Pandang   1.20

Dayangku Fatimah  1.20

Zain Zawiyah   1.20

Judi Karan   1.20

Hayati    1.50

Pengaruh Wang   1.20

Nikmat Pengantin   1.00

Tawanan Di Zenda  1.20

Kisah Semalam   1.20

 Pelajaran Jawi.

Raja Palembang   30 sen

Semarloki   30 sen

Batu Belah Batu Bertangkup  40 sen

Si Dogol   40 sen

Terung Pipit   40 sen

Tun Perak   40 sen

Langkasuka   40 sen

Puteri Gunung Ledang  60 sen

Pelajaran Rumi

Sang Sapurba Raja Palembang 30 sen

Semarloki   30 sen

Bukit Siguntang   30 sen

Seri Rama   40 sen

Batu Belah Batu Bertangkup  40 sen

Tok Sumang   50 sen

Batu Berantai   40 sen

Tun Fatimah   80 sen

Udin Ira    40 sen

Sri Tri Buana   30 sen

Komik Rumi

Helang Hitam                30 sen

Insaf Sudah Berdosa               50 sen

Gadis Seribu Daya               40 sen

*Batu Belah                50 sen

Pertemuan Bahagia               60 sen

Inspektor Hamzah                30 sen

*Lari Dari Pengganas               50 sen

Lukisan Tinggal Kenangan               60 sen

Korban Di Hotel                50 sen

Kejam                 40 sen 

Komik Rumi Besar

Husni dan Perompak               40 sen

Pembunuhan yang Kejam               50 sen

Komik Jawi Besar

Raja Kasim                50 sen

Pahlawan Islam                50 sen

Dewa Putera                50 sen

Jiwa Suci                40 sen

*Laksamana Hang Nadim               40 sen

Gelombang Hidup                50 sen

*Ibu                 50 sen

Pendekar Yaman                40 sen

Teruna Sejati                40 sen

Puteri Langkawi                40 sen

Yatim                 50 sen

Taming Sari                50 sen

Keris Hang Tuah                40 sen

Lanun                 50 sen

Buku-buku yang ada ini * sedang dicetak semula.

Senarai Buku-buku Keluaran Geliga Limited
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Di bawah ini kami terakan sebuah gambar lukisan kelakar yang dikehendaki pembaca-pembaca mengisi penerangan

dengan tulisan yang sesuai untuk gambar itu dan yang boleh menggelikan hati apabila membacanya. 

 Hadiah yang berupa buku-buku dari penerbitan “Geliga” akan dikeluarkan kepada peneka-peneka yang berjaya

mengikut keputusan yang muktamad dari pengadil-pengadil yang telah ditetapkan.

Teka Mudah Jenaka

Syaratnya:-

1. Teka ini terbuka kepada semua 

pembaca Warta Jenaka – masuk

meneka tidak kena apa-apa bayaran

2. Jawapan mesti disertakan

dengan borang yang disediakan

di sini – borang yang lain

dari yang disediakan di sini

tidak diterima.

3. Dua hadiah akan dikeluarkan

iaitu: hadiah pertama berhak

mendapat 5 buah buku, manakala

hadiah kedua berhak mendapat 

3 buah buku dari penerbitan

Geliga Limited.

4. Jawapan hendaklah sampai kepada

pengelola peraduan ini tidak

lewat dari 30 November 1958,

dan nama-nama peneka yang menang

serta jawapannya akan disiarkan

dalam Warta Jenaka keluaran

bulan Januari 1959.

5. Tidak ada soal jawab berkenaan

dengan keputusan bagi peraduan

ini.

6. Semua jawapan dan alamat 

tuan yang penuh hendaklah 

dikirim kepada:

p.O Box 1743,

Singapore.

---------------------------------------------Potong di sini---------------------------------------------------
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Jawapan saya ialah: ....................................................................................................................

  .....................................................................................................................

Nama: .........................................................................................................................................
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Warta

Jenaka
Bulanan  Seronok dan Gelak Ketawa

8
1959
Jan.
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Tahun 1 – Bilangan 8 Januari 1959 – 50 senWarta Jenaka
Menjelang Tahun Baru

 Menjelang tahun baru – tahun 1959 – menggantikan tahun 1958. Dia telah pergi – pergi meninggalkan kita,

dengan tidak kembali lagi menemui atau menjenguk kita untuk mengambil tahu bagaimana keadaan kita setelah berada dalam

tahun 1959 yang baharu itu. Hanya yang ada ditinggalkan kepada tiap-tiap kita sebagai pusakanya ialah segala kesan-kesan dari

kejadian-kejadian yang telah berlaku dalam masa dia masih berada bersama-sama dengan kita, dan kesan-kesan itulah yang dapat kita kenang

kepada tahun 1958 yang baru meninggalkan kita itu.

 Kami ingin berkata dan bercakap dengan berterus-terang dalam hal menyambut tahun baru – tahun 1959

itu, iaitu kebanyakan orang terutama orang-orang yang dipandang tinggi dan berpengaruh menyampaikan kata-katanya sebagai ucapan

tahniah daripadanya dengan kata-kata “Selamat Tahun Baru” dan seterusnya menyatakan harapannya supaya bertambah giat lagi

bekerja dan berusaha supaya di tahun yang baru ini akan membawa kepada kita kebahagiaan dan kebaikan dalam penghidupan

kita – begitulah seterusnya kata-kata yang diberi oleh orang-orang yang berpengaruh untuk sekalian rakyat jelata.

 Berulang-ulang kali tahun baru, setiap kali menyambut tahun baru, maka demikianlah lebih kurang pemberian-pemberian kata

sebagai ucapan tahniah yang dapat kita dengar dan kita baca; kata-kata ini sesungguhnya telah menjelakkan rakyat jelata dan

menjemukan mereka dengan kata “Bergiatlah”, “Bekerjalah” “Berusahalah” sedang apabila tahun telah bertukar, maka

keadaan rakyat jelata tetap juga tidak berubah dan berganjak dari keadaan yang lama, iaitu tetap sebagai keadaan tahun

yang lalu juga; maka inilah sebabnya yang kami katakan keadaan ucapan tahniah dengan kata-kata sebagai yang disebut di atas itu

menjelak dan menjemukan telinga mendengarnya.

 Kita semua tahu bahawa kata-kata yang telah dikatakan sebagai ucapan tahniah dari para mereka yang berpengaruh itu

adalah berupa kata-kata yang menyeru dan menyuruh, bahkan lebih elok kalau di sini kami katakan bahawa kata-kata itu sebagai

kata-kata pemujuk sahaja, kerana dari kata-kata itu tidak mempunyai asas-asas yang tertentu dan pula pihak-pihak yang mengeluarkan

kata-kata tahniah yang demikian itu hanya tahu berkata begitu sahaja sedang tidak mempunyai tanggungjawab yang hak ataupun

boleh menjadi satu penunjuk yang tertentu untuk menjadi tujuan dan pegangan yang boleh diamalkan oleh rakyat jelata

dalam menuju kebahagiaan hidup sebagai yang dikehendaki oleh pengucap tahniah yang berkata sebagai di atas.

 Jadi dengan demikian, apa yang kita harapkan untuk tahun 1959 ini, tidaklah akan jadi sebagai yang

telah kita katakan di atas itu. Mudah-mudahan pihak yang bertanggungjawab dan berpengaruh di sisi rakyat jelata

mestilah di dalam ucapan selamatnya mempunyai penunjuk – arah yang tertentu dan betul-betul pula bertanggungjawab yang hak,

yang dapat diamalkan oleh sekalian rakyat yang mendengarnya, moga-moga dengan demikian tidaklah harapan kebahagiaan yang diharap

untuk tahun 1959 itu, akhirnya berbalik juga sebagai takah lama dalam tahun 1960 kelak!.
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Jangan salahkan aku. Tuhan

jadikan aku dengan sifat-sifat dan nafsu

yang tertentu. Makanan aku ialah darah,

dan darah yang senang dimakan ialah

darah manusia sebab manusia ramai,

kulitnya nipis dan rasa darahnya

manis. Darah sangat penting kepada

aku, khasnya bagi yang betina dari

kaum aku. Sebelum bertelur betina-betina

kaum aku mesti makan darah.

Terbalik ya! Manusia beranak membuang

darah. Kami mesti minum darah

apabila mahu beranak.

 Kamu manusia dikurniakan Tuhan

berakal, ada otak. Kami tidak

ada otak. Oleh kerana itu maka

wajiblah bagi kamu menyiasat hal

kehidupan kami. Kami bertelur

dalam air, dalam lopak-lopak, longkang,

tali air, paya, sungai, tin-tin dan

tempurung-tempurung kosong dan sebagainya.

Kalau sudah tahu yang demikian itu

maka carilah jalan-jalan atau ikhtiar

supaya kami tidak boleh bertelur

di situ. Taruhlah racun,

pancutkanlah minyak nyamuk. Kami

mencari makan di waktu malam. Oleh

kerana itu maka apabila tidur

hendaklah kamu pakai kelambu, atau

hidupkan api di bawah rumah-rumah

kamu. Bersihkanlah keliling rumah-rumah

kamu, bakar segala sampah sarap

dan jangan biarkan ada tin-tin atau

tempurung-tempurung kosong yang boleh bertakung

air tempat kami bertelur.

 Apabila dapat demam maka

hendaklah segera kamu pergi periksa

darah. Kalau darah kamu mengandungi

kuman-kuman kepialu maka mintalah ubat.

Kalau tidak maka pada adatnya kamu

akan mati. Dalam sijil kematian

kamu itu nanti akan ditulis

“Sebab kematian: demam”.

 Orang-orang putih sangat usaha

membunuh nyamuk. Dalam masa mereka

memerintah Tanah Melayu ini maka dalam

tiap-tiap negeri ada pejabat-pejabat membinasakan

nyamuk. Mereka adakan pegawai-pegawai

yang bergelar inspektor nyamuk.

 Paling baru sudah pula diketahui

bahawa kami juga menyebabkan penyakit

untut atau “kegajahan.” Itu

kami akui. Di tempat-tempat yang

Dengarkanlah ceritaku
Berjuta-juta manusia telah mati. Berjuta-juta lagi sedang merana

mengidap demam yang berbagai jenis dan namanya, buncit perutnya disebabkan

bengkak kembung kuranya. Beratus ribu lagi akan mati dan merana selama

hidupnya.

 Itu semuanya disebabkan oleh aku dan kaum aku: nyamuk.

Jarang-jarang sekali nampaklah Seniwati Jah Lelawati mengambil bahagian

berlakon di dalam sandiwara.
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sentiasa banyak air, tebal rumput

dan belukarnya maka kaum kami

hidup biak. Kami hisap

darah babi dan lain-lain binatang yang

juga hidup biak dalam tempat-tempat

seperti itu. Kami juga menyerang

manusia. Maka manusia yang kena gigit

kami itu betis dapat sakit

untut. Akan mereka akan

menjadi besar berbenggol-benggol.

Buruk sangat rupanya orang-orang yang

kena penyakit itu, dan susah

hendak buat kerja sebab betis-betis

yang untut itu berat. Penyakit

untut itu bukan hanya boleh kena

pada kaki, tetapi juga pada

bahagian-bahagian lain dari badan manusia.

Mungkin lehernya jadi besar, dan

mungkin pula batunya jadi burut.

 Penyiasatan-penyiasatan berkenaan dengan

penyakit untut ini sudah diadakan

dalam beberapa buah kampung di negeri

Pahang. Dan ikhtiar-ikhtiar sedang

dijalankan supaya penyakit itu boleh

dihapuskan. Jalan yang utama dan

pertama sekali ialah menghapuskan

kami kaum nyamuk. Kami tidak

akan marah sebab apalah gunanya

hidup di atas dunia ini jikalau

hanya merosakkan manusia? Musnahkanlah

kami. Hancur leburkanlah kami.

Janganlah taruh belas kasihan.

Janganlah pakai fahaman bahawa kami

tidak harusnya dimusnahkan sebab

kami juga hamba Tuhan.

 Tetapi ingatlah wahai kaum

manusia yang mulia! Bukan hanya demam

dan untut sahaja yang kamu hadapi

sekarang ini. Bukan hanya dua

penyakit sahaja yang mengancam kehidupan

kamu. Kini ada pula penyakit-penyakit

lain yang serupa juga bahaya

bencananya kepada kamu, kalaupun

tidak lebih, dari demam dan

untut. Penyakit-penyakit itu ialah:

makan suap atau korupsi,

kerajaan demokrasi yang tak mempunyai

puak pembangkang, kelalaian mengisi

kemerdekaan, berebut cari pangkah,

berlawan-lawanan menipu rakyat kerana hendak

menang pilihanraya, susah pekerjaan,

jatuh perniagaan dan lain-lain

lagi. Penyakit-penyakit itu juga

wajib kamu musnah dan jahanamkan.

 Barangkali kamu sudah mula

terasa akan penyakit-penyakit itu. Kalau

mahu tahu cubalah pergi minta

kerja, cubalah pergi minta tanah,

minta lesen hendak berniaga.

Dikir barat oleh mahasiswa Universiti Malaya

Pagi-pagi makan petai  *   Nak pergi sembahyang Jumaat

Yang duduk pakai necktie  *  Itu dia Pak Hamid Jumat
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 Kamu tentu tahu satu penyakit

yang dinamakan “bodek” bukan?

Kini ada pula penyakit

“undik”. Tak berapa lama lagi

kamu akan diserang oleh bunyi bising

dan suara riuh-rendah dari alat-alat

pembesar suara. Itulah tandanya

musim pilihanraya sudah dekat.

Manusia akan berkumpul di sana-sini

mendengar jaguh-jaguh dan tokoh-tokoh

politik bersyarah. Ketika itu

akan kenyanglah kami kaum nyamuk.

Manusia akan jadi cukup murah

pada masa itu kelak. Kami kaum

nyamuk akan dapat memilih. Kami

akan gigit anak-anak dara dan janda-janda

muda. Kami akan minum darah

anak-anak teruna dan budak-budak kecil yang

lembut kulitnya dan yang sedang sedap

darahnya.

 “Undilah saya. Jikalau saya

dipilih menjadi wakil tuan-tuan,

saya berjanji akan membuat ......” – 

demikian kamu akan dengar calon-calon

bersyarah. Kamu akan lalai dan

lali. Dan kami akan kenyang.

 Rakyat Tanah Melayu sudah tahu

bahaya nyamuk. Tetapi pengetahuan

mereka berkenaan dengan nyamuk sangat

kurang. Cubalah tanya murid-murid sekolah

umum (dulu Melayu) berapa banyak

kaki seekor nyamuk. Dalam

sepuluh orang hanya satu orang saja

yang barangkali tahu. Tetapi cubalah

tanya mereka di mana Stadium Merdeka?

Agaknya semua tahu. Begitulah halnya

dengan apa yang dikatakan perubahan.

Itulah akibat kemerdekaan: yang dulu

jadi kemudian, yang kemudian jadi

dulu, terbalik dan songsang.

Tetapi kami kaum nyamuk tidak

peduli itu semuanya. Matlamat

kami hanya satu, iaitu darah.

Di mana ada peluang kami gasak.

 Kami sang nyamuk hanyalah binatang

kecil, tetapi kuat. Dan

ceritaku ini boleh jadi panjang

jikalau mahu dipanjangkan.

 Berbelalai bukannya gajah,

 bersayap bukannya burung,

 terbang malam bukan keluang,

 bertelur di air bukan itik.

 Itulah aku, sang nyamuk. Dan

yang menjadi hulubalang kaum kami

bergelar nyamuk tiruk. Kalau kena

gigitnya akan dapat demam, sakit

teruk.

Keputusan Teka Mudah 6

 Sebanyak 221 jawapan Teka Mudah yang telah diterima dari segenap negeri dan telah diadili pada 5 Disember 1958,

dengan menurut keputusan pengadil, dua orang yang tersebut namanya di bawah ini telah berjaya mendapat hadiah pertama dan kedua.

 Kedua-dua orang yang bernasib baik yang telah berjaya itu beserta dengan jawapan mereka ialah sebagai berikut:

  Hadiah pertama didapati oleh:

   Aisyah binti Abdul Ghani,

   Group “T. – 1” Shore, 

   Police Headquarters Tanah Rata,

   Cameron Highlands, Pahang.

  Jawapannya:

   Hai!! Lain yang digosok, lain yang bersih.

  Hadiah kedua didapati oleh:

   Abdul Halim “R”, Sekolah Umum Jeniang,

   P.O. Gurun, Kedah.

Jawapannya:

   Mata dengan tangan sama-sama bekerja.

Hadiah-hadiah kepada kedua-dua orang yang telah berjaya ini telah pun kami kirimkan kepada yang berhak dengan sekeping surat

ucapan tahniah dari pengelola peraduan Teka Mudah ini; dan kepada mereka yang telah sama mengambil bahagian kami

ucapkan berbanyak-banyak terima kasih, dan diharap mereka akan terus mengambil bahagian meneka dalam masa hadapan,

moga-moga mereka juga akan berjaya kelak.

 Borang untuk tekaan bilangan 8, lihat di muka 42
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“Harus Menghalang Kemajuan”

 “Kecenderungan pemuda-pemuda dan petani-petani yang berkebolehan meninggalkan

kampung-kampung mereka di serata Malaya adalah suatu benda bahawa kampung-kampung akan menjadi

porak-peranda dan ekonomi luar bandar beransur-ansur rosak.

 Kerosakan ekonomi luar bandar disebabkan oleh kemiskinan telah terbukti

dari dua perkara yang besar:_

(1)  Kehilangan perasaan tanggungjawab terhadap masyarakat; dan

(2)  Bertambah-tambah mempercayai ilmu sihir.

 Perkara pertama terbukti dengan sendirinya tanda gelisah yang berupa

kekerasan di setengah kalangan dan di pihak yang lain pula tidak mengambil berat

terhadap masyarakat.

mereka percaya adalah apa-apa yang tidak kena dengan “ilmu ghaib” dan bukan

cara-cara mereka menangkap ikan.

 Mereka tidak memanggil pegawai-pegawai perikanan supaya menunjukkan kepada mereka

cara-cara menangkap ikan dan di mana ikan boleh didapati dengan banyak. Sebaliknya

mereka turun ke pantai dan memuja; mereka memuja di dalam sampan-sampan; mereka mengorbankan

kerbau lembu di pantai-pantai dan bermacam-macam cara lagi.

 Bahawa oleh kerana kepercayaan yang karut-karut ini, maka mungkin sukar hendak

menubuhkan rancangan kemajuan masyarakat di Malaya.

 Satu perkara besar yang menyebabkan porak-peranda di kampung-kampung, ialah

disebabkan oleh ambilan orang-orang baharu oleh pasukan-pasukan bersenjata seperti

tentera, polis, angkatan laut dan R.A.M.A.

 Pasukan mengambil orang-orang baharu ini telah mengambil pemuda yang terbaik

dari kampung-kampung.

 Dengan berkurangannya pemuda-pemuda yang terbaik dari kampung-kampung, maka akibatnya

sudah tentu mutu kebaikan berkurangan, khasnya mutu ekonomi, dan jenis

masyarakat penduduk-penduduk yang tinggal.

 Satu perkara penting akibat dari kerosakan masyarakat yang ada kena-mengena

dengan masalah kerosakan ekonomi kampung-kampung, ialah pemuda-pemuda kampung yang dibawa

ke pekan-pekan dan diberi gaji yang baik biasanya berkahwin dan bercerai dengan

banyak, ini membangkitkan satu masalah kepada masyarakat” – Ungku Aziz.

Mengkhianati Bahasa Kebangsaan

 “Bahawa pencubaan hendak menjadikan bahasa lain” selain bahasa

Melayu, bahasa rasmi Persekutuan Tanah Melayu ialah satu pengkhianatan terhadap

bahasa kebangsaan dan bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu.

 Bahawa orang-orang itu sebagai “membina perlembagaan dengan tangan kanan, dan

merobohkan dengan tangan kiri”.

 Sudah menjadi kewajipan warganegara yang taat kepada negeri ini, menggalakkan

Sejarah Mengulang Persahabatan Kita

 “Percayalah, apabila saya katakan

iaitu negara saya adalah sentiasa

berasa bangga kerana kami diterima

sebagai sahabat.

tidak seorang pun orang India

adalah asing bagi negeri ini.

 Pada satu masa dalam sejarah,

keturunan-keturunan kita telah berkenal-kenalan dengan

rapatnya menerusi pertukaran-pertukaran

perniagaan dan kebudayaan. Mereka telah

bertemu ramah dan bersahabat di antara

satu sama lain sebagai orang bebas.

 Sekarang sekali lagi kita

berpeluang untuk mengenal satu sama

lain sebagai orang bebas dan

juga sebagai sahabat.

 Harapan saya supaya persahabatan

di antara dua negara berjiran itu –

Persekutuan dan India sebagai negara

yang telah bebas – bekerja lebih rapat dan

bekerjasama untuk mengkayakan lagi

kebebasannya dengan hasil-hasil yang telah

dicapai bersama untuk kebahagiaan dan

kemakmuran, bukan saja untuk rakyat

kedua-dua negara itu tetapi juga

rakyat dalam dunia ini seluruhnya” – 

Rajendra Prasad.

Melayu Tetap Bahasa Kebangsaan

 “Bahawa orang-orang yang menentang

kedudukan bahasa Melayu sebagai

bahasa rasmi dan kebangsaan yang tunggal

di negeri ini bukan saja menentang

Kerajaan Perikatan, tetapi adalah

menentang Perlembagaan Persekutuan

Tanah Melayu.

 Kerajaan Persekutuan mempunyai

rancangan melaksanakan sepenuh-penuhnya

bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi

dan kebangsaan negeri ini.

 Saya suka menjelaskan bahawa ini

bukanlah satu perkara kecil seperti

menukarkan satu perkataan Inggeris

Ucapan
-Ucapan
Pilihan

Politik dan Bukan Politik
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Cedokan

+ Cabutan dari Lain Penerbitan

Peluang Penganggur

 Satu rancangan kemajuan kerajaan Persekutuan akan dilancarkan tidak

berapa lama lagi di suatu tempat jalan ke Bentong dan pembinaan rancangan kemajuan

ini akan dapat memberikan pekerjaan kepada 1,000 orang.

 Tuan Ong Yoke Lin, Menteri Buruh dan Kebajikan Masyarakat yang

menyatakan rancangan ini kepada Utusan Melayu bagaimanapun enggan menyebutkan jenis

rancangan kemajuan yang dikatakannya itu.

 Tuan Tan Siew Sin, Menteri Perdagangan dan Perusahaan memberitahu

Utusan Melayu bahawa rancangan yang disebutkan oleh Menteri Ong itu bukan

di bawah kementeriannya, tetapi di bawah Kementerian Buruh dan Kebajikan Masyarakat.

 Menteri Buruh dan Kebajikan Masyarakat yang enggan menyebutkan jenis

rancangan itu menyatakan bahawa rancangan tersebut akan dilancarkan dalam beberapa

minggu lagi.

 “Apabila rancangan ini dijalankan penganggur-penganggur yang telah mendaftarkan diri

di pejabat-pejabat Mencarikan Kerja akan diberi peluang istimewa untuk mendapat

pekerjaan itu”, demikian Menteri Ong menyatakan.

 Menteri Ong menyatakan ini apakala ditemui mengenai Perhimpunan Ramai

Penganggur-penganggur yang mengadakan tunjuk perasaan di depan Federal House semenjak

kelmarin.

 “Mereka boleh dapat pekerjaan asalkan sahaja mereka tidak memilih

pekerjaan dan mendaftarkan diri di Pejabat Mencarikan Kerja” demikian beliau

menyatakan. – Utusan Melayu.

 Ulasan: Mudah-mudahan dah hasil tak baliklah asal.

*                   *                   *

Hantu Pencuri

Penduduk-penduduk Kampong Pengkalan Petai, dua batu dari sini, sedang heboh

bertanya apakah pencuri atau hantu yang sekarang merasuk kampung tersebut.

 Beberapa kejadian yang aneh baru-baru ini memperkuat sangkaan penduduk-penduduk

itu bahawa kampung tersebut telah dirasuk oleh hantu.

 Sebaliknya pula beberapa kejadian kecurian menyebabkan mereka kuat menyangka

bahawa pencuri-pencuri sedang bermaharajalela.

 Dalam pada itu pula, penduduk-penduduk kampung memang sekarang sedang

berjaga-jaga. Getah-getah yang disidaikan untuk dikeringkan di tepi rumah sering

dicuri orang.

 Pihak polis telah mengeluarkan amaran supaya tuan-tuan rumah jangan

meninggalkan rumah pada malam hari. – Berita Harian.

 Ulasan: Jangan-jangan hantu pencuri yang merasuk di kampung itu!.

Anjuran Khir

 Menteri Pelajaran Persekutuan,

Encik Mohd Khir Johari,

berkata bahawa tidak kurang 500,000

wanita-wanita Melayu sekarang mengeritingkan

rambut dalam negeri ini.

 Beliau mengumumkan bancian

wanita-wanita Melayu membuat rambut

keriting itu ketika membuka Kursus

Pelajaran Guru-guru Muda Lelaki

Perempuan – Selangor, di Dewan

Bandaran (Town Hall) Kuala Lumpur

semalam.

 “Katakan setiap orang

mengeluarkan 3.00 ringgit, berapa

banyak wang yang boleh digunakan untuk

meninggikan pelajaran, jika menyimpan

sanggul”, katanya – Utusan Melayu.

 Ulasan: Tepuk dada tanya selera;

gajah lebih besar dari hama di depan

mata tak nampakkah?.

Nganggur Lagi

 Sultan Perak, Sir Yussuf

bahawa sekatan pengeluaran bijih dunia

telah memberi kesan yang amat sangat kepada

perekonomian negeri ini.

 Akibatnya segala perusahaan-perusahaan yang

berhubung dengan timah dan lain-lain

perusahaan dan perniagaan di dalam

negeri ini telah merasa kemelesetan,

kata beliau.

 Dalam perutusannya yang disampaikan

di dalam Majlis Mesyuarat Belanjawan

dalam negeri Perak yang bersidang

di sini hari ini, Sultan Perak

menyatakan bahawa banyak pekerja-pekerja lombong

yang kehilangan pekerjaan setelah banyak

daripada kapal-kapal pelombong telah

berhenti kerja dan setengah-setengah kawasan

pelombong ditutup – Utusan Melayu.

 Ulasan: Mungkin ada penganggur

yang akan buat barisan tunjuk

perasaan pula.
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 Waima pada malam harinya pula

tiadalah telinga seseorang itu akan

sunyi daripada mendengar bermacam-macam

nyanyi daripada pantun-pantun yang dalam maknanya

setengahnya sayup-sayup bunyinya daripada pihak

bujang-bujang yang berkampung ataupun

keseorangan mandi di telaga atau di tepi

sungai yang jernih itu terutama

sekali jika malam itu meganya bersih.

 Di antara anak-anak muda yang banyak

itu ada seorang bernama Muhammad Jamil

umurnya belum lebih dari 20 tahun.

Rupanya hitam manis susuk badannya

agak gempal sedikit berpadanan dengan

rupa seorang yang tengah naik.

 Muhammad Jamil itu terkenal sebagai

seorang budak yang nakal suka

berkumpul dengan budak-budak yang jahat

mendajal siang malam menjadi pelesit

yang tiada bertuan. Ia pemalas dan

penyegan tetapi pencuri.

 Bapanya telah mati tetapi emaknya ada

maka tiadalah hairan maknya kenyang memakan

hati melihat kelakuannya yang tiada

senonoh. Bekerja culas, nasi hendak

ke lutut modal judi ayam di dalam

reban.

 Jirannya yang hampir sekali ada

menaruh seorang gadis bernama Jamilah.

Rumah Jamilah ini ialah sebuah rumah

yang terpandang kerana ayahnya terhitung

sebagai seorang yang ternama di situ.

Jamilah ini dikenali oleh sekalian anak-anak

muda kerana parasnya menarik hati

tambahan pula ia seorang pesolek

dan mampu membersihkan diri dan

pakaiannya maka tiadalah akan menjadi

hairan jika nama Cik Jamilah itu

meniti dari satu ke satu lidah anak

muda tiap-tiap masa.

 Sebagaimana Muhammad Jamil kenal kepada

Jamilah begitu jua Jamilah yang telah

berumur 15 tahun itu kenal

kepadanya sekurang-kurangnya kerana sejirannya

dari kecil itu ialah gadis yang

pemalas hingga ia tiada tergamak

mengerasi kucing pun. Jamilah

selalu berjalan-jalan dan singgah

berbual-bual dengan ibu Muhammad Jamil.

Ia sangat-sangat berkenan kepada ibu Muhammad

Jamil kerana didapatinya budi bahasa

tegur sapa dan nasihat orang tua

itu selamanya disetujuinya tambahan

pula orang tua itu pandai

bercerita. Tetapi kerap kalinya adalah

orang tua itu menyebut dan mengadukan

kejahatan anaknya Muhammad Jamil tiada

terlarang-larang itu. Jamilah tahu segala

kelakuan Muhammad Jamil hatta jika ia

memunggah telur ayam dari reban sekali

pun.

 Pada zaman dahulu iaitu lebih kurang pada dewasa pemerintahan British akan tiba ke negeri-negeri Melayu bahawa pekan

Ampang yang terkenal di negeri Selangor sekarang ini kira-kira tujuh batu jauhnya dari bandar Kuala Lumpur pada masa itu

ialah sebuah kariah atau mukim yang didiami oleh ramai orang-orang Melayu daripada segala bangsa.

 Pada masa itu Ampang itu terhitung sebagai tempat yang makmur, ladang sawah terbuka dan lapang menjadi

di sana-sini dan sebagaimana biasa bagi kampung yang seumpama itu iaitu di mana rumah banyak pekan pun terdiri,

bujang kumbang gadis bermusim maka tiadalah hairan ada di sana gelanggang silat dan judi yang ramai tiap-tiap petang hingga

ke tengah malam walhasil bolehlah dikatakan dunia sedang terkembang di situ pada masa itu kerana tiada suatu apa yang kurang

lagi menurut keramaian kariah-kariah Melayu pada zaman itu.

(Abdul Rahim Kajai)

Dari Warta Jenaka lama:

Jamil dan Jamilah

Lagu-lagu Melayu sesuai dengan suara

Siti Mariam
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Semut jatuh ke madu

 Cik Jamilah tersangat belas

memikirkan azab sengsara yang ditanggung

oleh sahabat tuanya semata-mata kerana

kebebalan anak kerana itu Jamilah berniat

hendak memberi nasihat.

 Pada suatu petang dan pada waktu

yang sunyi Cik Jamilah bersengaja

menanti di halaman rumahnya kerana

ketika itu ghalibnya Muhammad Jamil lalu.

Dengan mujurnya Muhammad Jamil kelihatan

hendak lalu ke pekan dari rumah.

Dalam hati Cik Jamilah inilah masanya

aku beri nasihat tambahan pula

kelihatan mukanya jernih barangkali

perutnya sedang kenyang.

 Apabila terdampak Jamilah menegur

dan Muhammad Jamil pun berhenti.

Bahawa ketika itulah Cik Jamilah

berkata yang ia telah lama hendak

bercakap. Katanya apa yang hendak

dicakapnya itu ialah seperti

percakapan di antara adik dengan abang.

Ia suka melihat abangnya berakal dan

mencari daripada membuat hingar dengan

tiada tentu arah.

 Muhammad Jamil – engkau mana

tahu aku punya hal. Ke mana aku

hendak mencari. Hendak ke lampan

tiada bermodal. Ayam sekupang seekor

main judi kalah.

 Ketika itu Jamilah berkata yang

ia sanggup memberi tiga ringgit

sekiranya Muhammad Jamil suka pergi

melampan. Ada pun yang dimaksud

oleh Cik Jamilah tiada lain lagi

daripada hendak menolong ibunya tetapi

tiadalah dizahirkan.

 Muhammad Jamil berjalan terus

tetapi hatinya berasa malu sedikit.

Di rumah judi pun hatinya telah

berubah daripada biasa-biasa. Sebentar-bentar

teringat kepada nasihat Jamilah tadi bahkan

paras Cik Jamilah pun terbayang-bayang

pula. Malam itu tiadalah ia

tergamak hendak main judi

tiada pula dilayannya kawan-kawannya tetapi

terus pulang tidur.

 Pada keesokan harinya setelah

bersengaja mengintai masa yang lengang

kerana hendak bertemu dengan Cik

Jamilah pula dan mudah-mudahan

tiadalah begitu sukar kepadanya sampai

kepada masa yang dikehendaki.

 Muhammad Jamil mula-mula menegur katanya

ayuhai Jamilah! Tiada aku tidur

puan. Sangat malu rasa hatiku

seorang lelaki dinasihati oleh

perempuan tetapi oleh sebab kita

berkata nasihat adik kepada abang

tambahan pula nasihat yang benar

tiadalah tergamak rasanya hendak

disesiakan. Inilah saya datang

bertanya sekiranya betul puan hendak

memberi modal berjanjilah saya

akan menurut nasihat puan.

 Mendengar perkataan itu berseri-seri

lah muka Cik Jamilah kerana sangat

besar hatinya mempunyai kuasa

boleh mematuh hati yang keras maka

tiadalah ia berlengah naik mengambil

wang tiga ringgit lalu diberikannya

kepada tangan Muhammad Jamil seraya

berkata – inilah saya tunaikan

janji saya tetapi janganlah lupa

hendaklah pula engkau setia kepada

janji iaitu tekun bekerja serta

berhenti daripada mengerjakan perbuatan

Suburlah anak buah hati bonda!
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yang sesia, terutama sekali

judi.

Bersalin kulit

Dua tiga hari Muhammad Jamil

pun naik ke lampan menumpang kepada

kumpulan ahli-ahli pelampan-pelampan ia pun

bekerja dengan tekunnya sedang menating

baharu turun dan balik semula

tiada ubahnya seperti seorang anak

lampan yang biasa. Semenjak itu

tinggallah judi dan nakalnya.

Tiada ia berkumpul melainkan dengan

kumpulan yang baik. Kawan-kawannya telah

hairan ada yang mengatakan ia telah

bersalin kulit bahkan ada yang

berkata harimau memakai kulit kambing.

Perubahan ini bukan sahaja membesarkan

hati ibunya yang telah tua itu

tetapi sama berbesar hati Cik

Jamilah kerana menurut nasihatnya.

Cik Jamilah semakin sombong

kerana lain-lain nasihatnya semuanya

diturut orang.

 Begitulah hingga setahun lamanya

Yahammad1 Jamil tetap bekerja. Ibunya

yang kurus kering dan risau

1 Perkataan sebenarnya adalah Muhammad.

dahulu itu telah gemuk dan

bersenang hati melihat anaknya ............

boleh ditumpang. Wangnya pun ada

rupanya ada, tertib sopannya ada

pula tetapi tiadalah ibu itu tahu

kepujian itu kembali kepada

nasihat Cik Jamilah, pada sangkanya

ialah kerana anaknya telah berakal.

 Pada suatu hari pada masa

bercakap-cakap sama berdua sahaja dengan

Cik Jamilah memberi nasihat lagi

katanya – sekarang musim ke sawah

mengapa abang biarkan mak terangguk-angguk

katanya lagi – berhentilah dahulu

naik ke lampan kemudian apabila

sudah mengubah naik pula.

 Muhammad Jamil berkata –

baiklah sudah nasihat tuan aku

terima mahukah tuan mendengar

nasihat aku pula? Cik Jamilah

menjawab kalau elok apa salahnya

mendengar itu dengan rupa yang

bersungguh-sungguh dan dengan nafas satu-satu

Muhammad Jamil berkata – aku

hendak memberi nasihat kepada tuan

sekali sahaja iaitu hendaklah tuan

kasih kepada aku. Jamilah tersipu-sipu

lalu berkata – memang aku sudah

kasih tetapi awak tak tahu.

 Cik Jamilah rupanya memang telah

condong kepada Muhammad Jamil kerana

didapatinya Muhammad Jamil itu mahu

menurut kuit telunjuknya. Pada

hidup yang boleh mendengar tutur

katanya jika tidak Muhammad Jamil.

 Dipendekkan ceritanya ketika itu

bunga asyik maksyuk pun mulai

kembang antara keduanya akhirnya

didatangkanlah muafakat orang tua –

hendak meminang Cik Jamilah.

Hendak memeluk gunung

apa daya tangan tak sampai kerana pinangan

Muhammad Jamil tiada diterima. Rupanya

emak Jamilah enggan kerana Muhammad Jamil

itu tiada berharta tambahan pula

ia sedang berkira hendak menjodohkan

anaknya dengan seorang muda anak kepada

orang yang terpandang.

 Sekarang hati Muhammad Jamil boleh

dikatakan telah hancur padahal hati

Cik Jamilah telah terlarang bertandang

ke rumah emak Muhammad Jamil kerana

dengan kekasihnya. Begitu pun pada

suatu perjumpaan yang sulit Cik

Jamilah berpantun kepada kekasihnya

demikian bunyinya:

 Kalau kulurut benang titi

Putus satu tali biola

 Kalau kuturut rosaknya hati

Tiada mati separuh gila

 Muhammad Jamil sudah jadi

terpegun mendengar maksud pantunnya

tetapi dengan tenang ia menjawab

katanya:

Tuan Frederick Tan dari Shell Company sedang membagi-bagi baju yang bernombor

kepada kanak-kanak yang mengambil bahagian dalam peraduan Kerana Keselamatan Jalan

Raya di bekas padang terbang Kallang.
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Ikan todak di dalam guni

Sama sebaya ikan gelama

 Sudah kehendak tuan Ghani

Miskin kaya tidakkan sama

 Tiada siapa yang tahu adakah

kedua-dua asyik maksyuk ini telah

mencucurkan air mata. Tiada

berapa lama di belakang rumah Cik

Jamilah pun bersibuk kerana

menggantung-gantung. Perkahwinan Cik Jamilah

dengan pemuda yang dikehendaki oleh

ibunya akan dilangsungkan.

 Pada masa itu Muhammad Jamil

telah berubah sekali. Ia ada menyimpan

angan-angan yang tiada siapa tahu. Dalam

perjumpaannya sekali sekala dengan Cik

Jamilah ada juga dibayangkannya yang

ia akan membawa diri sekalipun

ditahan dan dipujuk oleh Cik

Jamilah tetapi tiada diendahkannya.

Ada juga Cik Jamilah berkata yang

ia sanggup berjanji akan membuat

olah angkara sehingga lepas tetapi

Muhammad Jamil tiada percaya.

Perkataan Muhammad Jamil yang penyudah

sekali kepada Jamilah ialah katanya –

apabila tuan telah mendengar saya tiada

lagi di sini tahulah tuan saya telah

mati yakni sekurang-kurangnya saya telah

jauh dan tiada akan balik ke sini

hingga akhir umur saya dan ketika

itu terimalah ucapan selamat

tinggal saya.

 Kebetulan pada masa Cik Jamilah

akan bersanding khabar pun tersiar

mengatakan ibu Muhammad Jamil telah

menjadi gila kerana anak yang

dikasihinya telah ghaib tiada pulang

selama tiga hari sudah. Tiada

seorang pun yang dapat mengagak

bagaimana ghaibnya melainkan Jamilah

itupun tiada pula ia tahu ke mana

ghaibnya.

 Sekarang Jamilah telah terletak pada

tempat yang musykil sekali. Ia

sangat-sangat menyesal kepada kebebalan katanya

akulah rupanya empunya celaka maka

orang tua itu ditimpa malang. Ia

tersedar sekiranya tiada dengan nasihatnya

tiadalah orang tua itu akan

menjadi begitu kasih kepada anaknya

tiada dapat dilupakannya terutama

sekali mangkel dibandingkannya dengan

suaminya seorang yang sombong lagi

pendegil itu. Terkadang-kadang hati

Jamilah terpaling sekali hingga

rasanya ia reda mati mujurnya dapat

ditahan dengan senang.

 Pada masa bersanding pada hari

langsung itu dan pada masa gong

gendang gemuruh dipalu orang

sekonyong-konyong tiada semena-mena orang-orang yang

ramai bersuka ria itu menjadi

Apa ertinya mimpi digigit ular nenek?

Ooo...! Itu ertinya akan lekas kawin

Tapi semalam saya mimpi menggigit

           ular...nenek?

Ha? Kurang ajar.. engkau akan dicerai

 nanti.
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bebar bahkan sekumpulan-sekumpulan kusut-masai

bagai lebah ditampar helang kerana Cik

Jamilah telah dirasuk syaitan.

Orang-orang semuanya menjadi takjub

melihat dan mendengar Cik Jamilah

sekonyong-konyong turun dari atas

pelamin dengan segala pakaiannya lalu

menari-nari dan ketawa merahi-rahi

sakan-sakan bunyi langsuya.

 Dengan serta-merta segala dukun

dan bomoh yang ada di dalam kampung itu

telah dijemput masing-masing mengeluarkan

halimunannya ada yang menjampi, ada yang

menyembur dan ada yang menyeru jin

puaka tetapi hingga ke tengah malam Cik

Jamilah belum sedar. Suami Jamilah

tinggal ternganga-nganga bersanding tak jadi

bahkan segala kaum keluarga kedua-dua

belah pihaknya sama terkejut, terutama

sekali emak Jamilah. Tuduhan-tuduhan yang ada

mengatakan Muhammad Jamil telah ghaib

mendapatkan pawang Sakai di Bukit

Belacan kerana membalas sakit

hatinya. Semua orang sama menyangka

begitu melainkan Jamilah seorang

sahaja tiada menyangka apa-apa.

 Keadaan Jamilah nampaknya diam apabila

ia tidur tetapi pagi esoknya

bertandak-tandak pula sambil menyanyi

memomokkan mukanya herot-merot

mendemankan budak-budak yang memandang. Ia

ada ke jamban mandi dan makan tetapi

ia tiada berakal lagi. Ibunya dan

sekalian saudara-maranya telah meratap

tetapi Jamilah semakin lama semakin

macam lagunya hingga beberapa lama

mujurnya ia tiada hendak mengamuk

oleh itu tiadalah ia dipasung.

 Dalam masa tiga bulan

di belakang banyaklah dukun dan bomoh

yang telah dibawa dari Melaka dan dari

Siam tetapi Jamilah masih dirasuk

hantu. Akhirnya seisi kampung

semuanya berpendapat iaitu Jamilah

telah gila.

Asal sabut terapung

Tersebut kisah Muhammad Jamil

yang berhiba hati itu rupanya

berjalan terus dari satu ke satu

tempat akhirnya ia pun sampai

ke Singapura. Kemudian ia pun belajar

ke sebelah Brunei di mana ia mendapat

pekerjaan menjadi mata-mata. Adalah

kerana ia menaruh percintaan maka

tiadalah hairan ia tiada mempunyai

ingatan yang lain melainkan kepada

pekerjaannya dan kepada Jamilah. Ia

dapat bekerja dengan tekun sehingga

tuan commandant polis sangat

percaya kepadanya lalu diberi

pangkat. Pada masa ia menerima pangkat

markah satu En. Koperal ia seakan-akan

telah ternampak yang Jamilah telah beranak

satu, setahun di belakang mendapat

dua markah Koperal katanya di dalam

hatinya sudah dua anak Jamilah dan

pada masa ia dilantik Sarjan tiga

markah katanya tiga orang sudah anak

Jamilah.

 Sungguhpun ia ada menaruh

ingatan begitu tetapi ia tetap tiada

bercita-cita akan pulang. Entah bagaimana

dengan tiada disangka-sangka ia berjumpa

seorang kawan yang baru datang dari

Ampang yang rupanya hanyut pula ke sana.

Daripada kawan ini barulah Muhammad

Jamil dapat tahu rupanya

perkahwinan Jamilah tiada jadi

kerana ia sekonyong-konyong telah menjadi

gila. Ketika itu baharulah ia

teringat hendak pulang terutama sekali

apabila ia mendengar emaknya masih

hidup selalu menyebut-nyebut namanya.

Muhammad Jamil tersangat suka

mendengar khabar Jamilah telah gila kerana

ia redha menerima Jamilah hatta jika

ia tinggal seperti sebuah kundur.

Pak Haji dengan tasbihnya, orang muda dengan baju kurung dan tarbusnya sedang

meminta petua agaknya. Pemandangan dalam sandiwara, Peranakan Drama Tiga Parti.
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sekalipun. Pada keesokan harinya

Muhammad Jamil pun menggelupur

minta cuti kepada tuannya sehingga

kabul.

 Tersebut pula kisah emak Muhammad

Jamil pada suatu pagi duduk

termenung di kepala tangga menabur padi

kepada ayamnya. Dengan tiba-tiba seorang

muda yang tiada dikenalinya di dalam

pakaian yang hebat datang meningkat

tangga memegang tangannya mendakap dadanya

dan mencium segala mata dan

hidungnya. Mulanya orang tua itu

hendak memaki tetapi dengan serta-

merta ia tercium bau 

jernihnya mukanya menyambut anaknya yang

dimimpinya siang dan malam itu. Pada

rasa hatinya ketika itu seumpama

anak yang telah mati hidup semula.

 Muhammad Jamil naik ke rumah dan

dengan serta-merta pula tersiar

khabar merata-rata kampung itu

mengatakan Muhammad Jamil yang ghaib

itu telah balik oleh itu tiadalah

hairan sekiranya rumah Muhammad

Jamil dikerumuni oleh sekalian

rakan kenalannya jauh dan dekat

pada malam itu sehingga penuh sesak

hingga ke dapur dan sebagaimana

perkumpulan-perkumpulan anak-anak muda yang ramai

tentulah banyak terjadi olahan

jangan-jangan disebut yang bertanya pelayaran

ke Brunei dan lain-lain seumpamanya.

pisang dan ubi penenang dibawa

ke tengah.

Bak sirih pulang ke gagang

Iuh2 rendah yang telah terjadi

di rumah emak Muhammad Jamil itu

kedengaran ke rumah emak Jamilah kerana

rumah ia tiada berapa jauh.

 Adapun Cik Jamilah yang gila

itu pada masa itu telah menjadi

2 Perkataan sebenarnya adalah riuh.

nyanyuk tiada tentu arah. Sekalian bomoh

telah lemah dan ia pun telah ditalak

tiga oleh suaminya. Pada masa anak

muda riuh-rendah di rumah emak

Muhammad Jamil Cik Jamilah masih

nyanyuk tetapi ada tercencang

sedikit.

 Hingar-bingar itu terus-

menerus hingga ke tengah malam di dalam

itu anak-anak muda yang ramai itu

tiba-tiba terkejut melihat Cik Jamilah

naik serta naik lalu menerkam kepada

Muhammad Jamil yang tengah duduk

bersama-sama rakannya itu. Air matanya

berhamburan tetapi berkata 

syukur akan Allah begini lama aku

nanti sehingga aku pura-pura menjadi

gila empat tahun lamanya. 

akhirnya dipulangkan Allah balik kepada

aku.

 Mendengar perkataan Cik Jamilah

itu baru diketahui rupanya gila

Cik Jamilah itu hanya helah dan

kawan-kawan Muhammad Jamil pun mulai

undur dan turun lepas seorang

seorang lagi barangkali kerana tiada

tergamak melihat Cik Jamilah berpangku

kepada Muhammad Jamil hingga tiada

tinggal seorang pun lagi. Di dalam

pangkuan Muhammad Jamil itu Cik

Jamilah berpantun menzahirkan

keriangannya demikian:-

 Ilahi kurniaan-Mu

 Sekiranya tidak cucur belas-Mu

Tuhan pemurah

Rahmat Rahim-Mu cucur tercurah

 Pada-Mu jua hamba berserah

Tiadalah lain tuju dan arah

 Empat tahun hamba menanti

Habis bulan tahun berganti

 Berserah tiada berdua hati

Dari hidup sampai ke mati

 Hamba dhaif sifatnya cela

Akalnya pendek malang berjela

 Tiada mana tuju hala

Redha hamba-Mu membuat gila

 Membuat gila tidakku ngeri

Asalkan dapat melepas diri

 Kalau tak dapat Jamil bestari

Biarlah mati padamlah peri

 Sekarang Jamil sudahlah pulang

 doaku tiada tergalang

 Tiada yang lain hendak dibilang

Rahmat murah-Mu sedia dijulang.

Tamat.

Keindahan bentuk badannya ternyata

sudah raut mukanya.



198 199Jawi Magazine Reprint Series 4  Warta Jenaka 2

14

Aman: “Kau ini macam gergaji

dua mata: sorong makan

tarik pun makan”.

Amin: “Itulah sebabnya bini aku

cukup sayangkan aku”.

*

Kemudian ada pula satu cerita

murid yang pintar dan nakal. Lepas 

pengajian tajwid, dalam mana tuan guru

menerangkan apa hukumnya dan bagaimana

bertanya: “Apa hukum dan bagaimana

bunyinya apabila mentimun jatuh

di atas atap?”

 Setelah termenung sejurus maka

tuan guru itu menjawab dengan 

tegas: “Shuuuuur – bap!”

*

Manan: “Betulkah semakin besar 

serban, semakin banyak 

belitnya?”

Mubin: “Tidak syak lagi,

 istimewa jika kepala pak haji

 itu kecil”

*

 Ibrahim, Musa dan Munji

Kaka – tiga orang Malbari yang

berniaga di sebuah kampung – adalah

terkenal kerana banyak dan kerap kali

berderma kepada masjid kampung itu.

 Pada suatu hari Munji Kaka

mengadu kepada tuan imam:

 “Tuan, mau beras saya kasi,

gula, tepung, susu pun saya kasi,

dan wang pun saya kasi. Tapi

tiap-tiap Jumaat tuan sebut nama Ibrahim

dan Musa saja; nama saya sekali

pun tuan tidak pernah sebut. Itu

macam tidak patut, tuan”.

tapi ia tidak boleh menambah ayat

Quran. Lama ia termenung. Akhirnya

ia berkata: “Lepas Jumaat besok

mamak mari saya punya rumah.

Satu lima gantang, minyak sapu dua

kati, rempah, kentang dan lain-lain

lagi. Saya mau bikin nasi

minyak............”

 Hatta tibalah hari Jumaat.

Lepas memberi salam maka ia pun membaca

doa selamat.........., “Mudah-mudahan

Allah panjangkan umur Munji Kaka,

murahkan rezeki Munji Kaka,

jodohkan Munji Kaka dengan seorang

wanita yang cantik, dan kurniakan

beberapa orang anak............”

 Semenjak itu Munji Kaka

tidaklah pernah mengadu lagi.

*

 Isteri seorang saudagar berkata

kepada babunya:

cintakan seorang perempuan lain”.

Berjenaka Dan Ketawa
(Oleh Anuar)

Janganlah memekik, saya hanya meminta
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 “Saya tak percaya. Mak encik

bercerita ini supaya saya cemburu”.

*

 Dan ini cerita seorang janda

yang dara.

 Setelah tiga tahun kawin maka

suaminya meninggal. Apabila habis

 maka ia pun dikawinkan pula.

Malam yang pertama tidak terdengar apa-apa.

Perempuan-perempuan tua dalam rumah pengantin

baru itu menjadi gusar. Setelah

tiga malam berlalu tidak juga

berlaku apa-apa, maka iapun ditanya:

 “Jantan celaka itu! Dia nak

masuk ikut depan”.

 Demikianlah bagaimana suaminya 
yang kedua

itu mendapat daranya.

*

 Pada suatu hari Sang Singa, Seri

Maharaja Shah Alam di rimba, hendak

menguji taat setia penduduk-penduduk

dalam daerahnya. Maka iapun

berangkatlah. Tak berapa lama bersua ia 

dengan Sang Kijang. “Siapakah raja

dalam hutan rimba ini?” – ia

bertanya:

 “Seri Maharaja Shah Alam

di rimba! Daulat tuanku!” – jawab

Kijang.

 Kemudian bertemu pula ia dengan 

Bapak Kera.

 “Siapakah yang menjadi raja

di sini?”

 “Duli Shah Alam, semua orang

tua. Ampun tuanku, beribu-ribu 

ampun”.

Lepas itu berjumpalah ia dengan

gajah yang sedang mabuk kerana

termakan daun bisa.

 “Siapakah raja di alam rimba

raya ini” – kata singa dengan 

membusungkan dadanya.

 Maka disambar oleh gajah singa

itu dengan belalainya. Setelah dihayun-hayunnya

beberapa kali, maka singa itu 

dibalingkannya kira-kira tiga puluh depa 

jauhnya.

 Tak lama kemudian, dengan terangkak-rangkak,

maka datanglah semula singa itu lalu 

berkata: “Kalau tak tau menjawab

janganlah marah”.

*

 Setelah menunggu setengah jam lamanya

maka barulah datang pelayan kedai itu.

“Sebentar lagi saya bawakan tuan

ikan” – katanya.

 Bertanya orang itu: “Heh,

umpan apa yang awak pakai?”.

*

 Sudah dua kali tuan imam ijab

tapi pengantin lelaki diam sahaja,

tak mau menjawab. Kemudian dengan

berbisik ia bertanya: “Mengapa 

kau tak jawab?”

 Jawab pengantin itu dengan

berbisik juga: “Yang tuan sebut

itu kakaknya. Itu sudah janda.

Yang saya mau  ialah adiknya”. 

 Tidaklah diketahui apa jadi

kemudian daripada itu.

*

 Bas ke Petaling Jaya penuh sesak.

Seorang perempuan gemuk yang mengepit 

banyak barang berdiri terhuyung-

hayang. Tidak ada orang-orang yang mau

memberi tempat duduk kepadanya.

Pemuda yang duduk dekatnya berkata:

“Tunggulah, saya nak turun di Petaling

Jaya.

Kena cubit sambil ketawa, kalau sakit pun senyum juga – Pak Putih

Lawak dengan beberapa orang seniwati.
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*

“Malam tadi saya menghadiri

dua sidang kemuncak” – borak 

Yasin kepada kawannya Yasman.

 “Dan perkara yang dibincangkan?”

Yasman bertanya.

 “Macam biasa, masalah selatan

tengah” – jawab Yasin.

*

 Malam ini jikalau senang sila

datang ke rumah saya” – kata Zahrah

kepada Zahari.

 “Apa halnya?” – Zahari 

bertanya.

 “Bapa saya tak ada di rumah” – 

jawab wanita itu.

*

“Berapa harga getah hari

ini, Man?”

 “Macam biasa, Min – sekati

enam belas tahil”.

*

 “Makanlah jangan malu-malu, buatlah

macam rumah sendiri” – kata 

Rashid kepada tetamunya si Rashidah.

 “Bilakah agaknya rumah ini boleh

jadi seperti seperti rumah rumah saya

sendiri?” – gadis itu 

bertanya.

 “Suruhlah lekas emak dan ayah

saudari bawa tepak sireh

ke mari” – jawab pemuda itu.

 “Itu telaga mencari timba

namanya” – ujar gadis itu.

 “Tetapi zaman air paip ini

kita boleh pakai getah” – sahut 

pemuda itu. Dan gadis itu

tahu apa maksudnya.

*

 Seorang kenalan saya sangat bijak

bertutur kata dengan kaum wanita.

Pada suatu hari ia mengatakan kepada

saya bahawa ia belum pernah berjumpa

dengan wanita yang tidak cantik.

Cakapnya itu didengar oleh seorang 

perempuan yang berkata: “Lihatlah 

muka aku ini, dan jangan cakap 

lagi bahawa tuan belum pernah melihat 

perempuan yang hodoh.”

 Apalah jawab kawan saya itu?

Kau mau dengar?

 “Ah, saudari juga laksana

bidari1 dari kayangan” – katanya. 

– “Tetapi malangnya saudari jatuh

1 Perkataan sebenarnya adalah bidadari.

terlungkup”

*

 “Sekarang, wahai wanita muda” 

– kata tuan doktor – “supaya

aku tahu apa penyakit yang kau 

idap2 maka perlulah aku periksa 

kau cukup-cukup. Oleh kerana itu

sila buka pakaian kau semuanya”.

 Dengan tenang dan tak tersipu 
wanita

itu berkata: “Tuan doktorlah 

buka dulu.”

2 Perkataan sebenarnya adalah hidap.

Pak Khairuddin sedang memekik dan Mak Tijah – tenang sahaja dua tokoh wayang

bangsawan dipentas pertunjukan sedang berkelakar.
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*

Ahmad sedang mentertawakan orang

gemuk dan buncit perut yang sedang

lalu di hadapan rumahnya.

 “Biadap! Jangan buat macam

itu, tak baik” – kata emaknya.

 “Apalah salahnya” – jawab 

Ahmad – “saya bergembira dengan

kebesarannya.

*

 Cerita itu tadi mengingatkan

saya kepada satu cerita lain yang

suka diceritakan oleh Almarhum

Abdul Rahim Kajai kepada rakan-rakan

sejawatnya.

 Dalam suatu jamuan besar maka

garfu seorang pembesar telah terjatuh

ke bawah meja. Maka berkatalah beliau

kepada puan yang duduk di sebelahnya: 

“Maafkanlah saya, sungguh besar

kemaluan saya”.

*

 Dalam sebuah surat khabar harian

dalam satu rencana khas mengenai

riwayat hidup seorang pemimpin

kaum ibu, antara lain, mengatakan:

“Semakin besar ia maka bertambah

teballah kemaluannya”.

*

 “Aku cinta kepada kau” – kata

orang sakit itu kepada jururawatnya 

– “Aku tidak mau baik dari 

sakitku” – katanya lagi.

  “Sakit kau harus semakin 

teruk” – jawab jururawat itu 

– “Tuan doktor nampak kau

*

mencium aku, dan dia juga

cintakan aku”.

 “Sudah empat malam saya tak mahu

tidur, makan nasi tak sedap, mandi

pun tak mahu basah” – merayu 

Ismail kepada Asmah.

 “Barangkali kau mahu jadi

orang minyak, tidak?” – ujar 

Asmah dengan ketakutan.

*

 “Bagaimana yang dikatakan orang

licin itu, emak?” – Minah 

bertanya.

 “Dia masuk tak nampak,

keluar nampak, dan badannya berlendir” 

– jawab emaknya.

Amboi manisnya!Mentang-mentang aku dah berkedut tujuh belas

engkau pantang terlintas betina

yang nampak licin dahinya

Kenapa kepala aku dituang kopi

Bukankah air teh ini yang lebih gula?

Ooh inilah dasar cemburu celik
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Di setiap detik waktu

Kan Kau Maha Berkuasa

Kuasa yang tidak dapat diingkari

Kuasa mengatasi segala kuasa

Tetapi………… mengapa?

Kenapa…………?

SAJAK MENGAPA KAU KUPUJA…..?

Insan tidak mempercayai

Mendustakan kekuasaan-Mu…………

Membasmi sifat dan zat

Menyembah akan segala-gala…………

Batu, kayu, api, dan seribu satu…………

Boneka semuanya,

Ya……….. Mendustakan ciptaan-Mu

………. Mereka menganggap

Tidak ada syurga, tidak ada neraka

Dan dunia ini neraka dan juga syurga

Tapi tidak lama

Kutukan-Mu datang………… juga dengan jitu,

Tidak kini………… tapi pasti,

Ya! Di satu masa!
– Petrajaya 

12. 9. 1958
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Senda Gurau Pak Lacuk
Rencah-rencah Pembuka Selera

(Oleh Pak Lacuk)

Ada malangnya  punya untung

 bukan kera dan lotong

Bukan seperti bambu dan betung

 Bukan umpama bakul dan tong

 baik dan kacau orang

 Gadis kacau ana tak larang

 tak cukup orang tak kurang

 Kalau terbakar tentu jadi arang

Berapa kali  sudah cakap

 punya pasal jangan disingkap

 bukan orang tengadah tingkap

 Habis apa pasal pasang 

perangkap?

Berapa kali anak menaruh duka

 Dikecek-kecek gadis  tak suka

 sudah kasi notis di muka

 punya hal jangan dibuka

 sudah bilang baharu-baharu

 Anak gadis jangan nanti keliru

 bukan orang boleh digaru

 Betul  ada bau gaharu

 tidak mau terima surat

 bukan orang digila aurat

Tidak  sudah dimasuk barat

 Masuk semua atau masuk sekerat

 bukan gila bayang-bayang

 sudah bilang siang-siang

Mengapa gadis datang ayang-ayang

 tak mahu ditayang-tayang

 bilang ana bukan keramat

 jangan ditumbuk lumat-lumat

 bukan tiada berhemat

 Sebab  sudah masuk kiamat

Apa malangnya  punya peri

 Gadis janda pakat-pakat mencari

 diam-diam dia orang tari-tari

 Habis ke mana  mau lari-lari?

 tau  sampai menangis 

tersedan-sedan mengenangkan  punya untung

 sudah larang sudah kasi notis

jangan kirim-kirim surat kecek-kecek 

lagi takkan dapat. Itu macam pun

 terima beratus surat daripada 

gadis-gadis dari seantero negeri 

jangan dikira janda-janda yang sudah

beranak lima atau enam tetapi mujurnya

belum ada surat daripada janda kaya.

 Di antara surat-surat itu yang banyak

itu  terima kelmarin ada sepucuk

surat yang sudah jadi seperti anak

panah yang tajam kena hati  sampai

 makan kenyang tidur tak sendarkan

diri sebab surat itu demikian

bunyinya: - 

Kaki dilunjur sembah diangkat

 Pada Pak Lacuk meminta berkat

Kerana hati sudahlah lekat

Tuan seorang kupandang satu

 Satu umpama sebuku batu

Tuanlah raden tuanlah ratu

 Lebih daripada tuma1 dan kutu

 Menyerahkan diri meminta diukir

Minta dipanas minta dikikir

 Biar dipasang tali kelikir

Tidaklah adik hendak bertaki

 Gunung yang tinggi tidak terdaki

1 Sejenis bnatang halus seperti kutu.

Bualan
Lama

Tarian “Puspasari” pada Malam Seni Mahasiswa Universiti

Malaya di Panggung Victoria.
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Ambillah adik pengalas kaki

 Menjadi hamba boleh dimaki

Kalau tuan merasa segan

 Biarlah adik mati beragan

Biar terkibar panji dan jogan

 Sebab hati sudah perpegan2

Tuan ku pandang ku amat-amati

Adik berserah tolong ubati

 Jikalau tidak adik nan mati

tau? Bila  terima itu

surat  takut kalau betul dia mati

nanti apa hal?  tidak takut

pasal payah mencari orang baca

talqin tetapi yang  bimbang  tak

sanggup dikata orang nanti 

busuk hati sampai dia mati 

tidak kasihan. Oleh itu  tidak

 terus pergi

ke rumahnya. Serta sampai  naik 

dapati dia seorang diri sahaja.

Bajunya baharu diseterikanya, badannya

melamun pipinya terang-temerang nampaknya,

rambutnya licin bahunya bau

kasturi hangus.

Dia pandang  pandang sekejap

 tak sabar lagi lalu  pegang tangannya.

 hendak bercakap mengenai

mau terima dia punya mau alih-alih dia

pergi ke dapur diambilnya penyapu

lidi katanya -  Engkau punya rupa 

macam lahabau engkau berani naik

ke sini lalu dia sesah  habis 

 punya baju carik-carik dan

badan  muka ana cakar-cakar balar-balar.

Itu jam  punya hati bukan main

meradang lagi kalau dia harimau pun

 tak takut tetapi  sabarkan. 

Dia halau  pun turun dalam hati

 baik engkau nanti aku ajar.

 Habis apa sudah jadi  tau?

Apa macam aku ajar sama dia? 

tidak peduli apa nanti jadi

2 Mungkin berlaku kesalahan ejaan. Perkataan 
yang dimaksudkan mungkin adalah terpegun.

sama dia lagi maklumlah hati 

sakit.

 Arakian kalakian pada suatu pagi

 nampak dia lalu sama emaknya hendak

pergi ke pekan minggu. Itu jam

dia tengah melawa-lawa betul.  jaga 

 pintas sampai dapat berselisih

dia tidak pandang  pun tidak

pandang. Dia tidak menegur  pun

tidak peduli. Dia jalan terus 

 pun lagi terus sekejap dia

pun naik beca dia gempuh jalan

 tak peduli juga. Dalam hati

Rasakan! Ambik engkau cubalah anta

Bila-bila pun  tak mau pandang sama

dia biar dirasanya.

 urut dada  perlahan-lahan

 pun pulang  tengok bini 

tengah di dapur dan bau sambal tumis

pun sudah merebak-rebak.  jenguklah

ke dapur nampaknya asap penuh berkepul-kepul

naik ke bumbung dan bini ana

terhasip-hasip matanya dan hidungnya 

berair.  tanya perlahan-lahan kata

 – Dah masak nasi Mah? Alih-alih

ana dengar mulutnya becok macam

Cina beca bercakap-cakap cepat-cepat

katanya – Mata buta! Tak tengok

apa tanya-tanya! Pagi-pagi dah berambus!3

3 Mukasurat seterusnya; mukasurat 21 hingga 
24 hilang. 

Masih ada kamar kosong?

 Ouh! Masih tuan

kebetulan tuan, tunggu isteri

tuan di kamar nombor 13
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dengan ingatan kasih – 

- Sulung

Hatta pada malam yang dijanjikan 

seperti yang dikehendaki oleh abangnya

itu. Maka berbetulan pula pada malam

itu hujan rebut telah turun dengan

lebat dan hebatnya dan pada waktu

tengah malam seluruh kampung si Untut

itu telah menjadi sunyi senyap lagi 

dan menggegarkan pokok jejawi itu

isi rumah si Untut itu telah

terkejut dengan ketakutan. Mula-mula maka

mertua si Sulung tersedar lalu berkata

Sebuah buku cerita mata-mata 

gelap yang ditulis oleh seorang

penulis melayu dengan cara yang 

bersendiri dengan beberapa kejadian yang 

ngeri dan pembunuhan yang dahsyat

dengan dijalin oleh kisah-kisah intipan

dan ikutan yang nyaris-nyaris menemui

maut, adalah sebuah buku roman

mata-mata gelap yang telah diterbitkan oleh

Penerbitan Geliga Limited dan sekarang

sedang terjual di kedai-kedai dengan harga

1.20 senaskhah.

 Kalau dulu masyarakat pembaca

menyanjung akan buku-buku cerita-cerita

mata-mata gelap seperti buku Sherlock Holmes,

Sexston Blake dan lain-lain lagi

dari buku-buku Inggeris yang telah

diterjemahkan ke bahasa Melayu, maka

sekarang telah ada penulis-penulis kita

sendiri yang telah menunjukkan 

kebolehannya menyusun cerita-cerita

mata-mata gelap dengan cara

bersendiri dari rekaannya yang

kepada suaminya: – Heh! Wey, awaklah

menyahut, kalau tidak kita mati”.

Jawab suaminya, “Ah, gerakkan

Awanglah suruh dia menyahut”. Maka

isterinya pun memanggil si menantunya dan

minta supaya ia menjawab akan

perkataan hantu itu. Maka apabila

disahut oleh Sulung akan tempik 

adiknya itu iapun menggeleparkan 

dirinya dan menjerit serta mengaduh

kesakitan. Oleh itu bangunlah 

isterinya dan ibu bapa menantunya

mendapatkan dia. Wah! Besarlah 

terperanjat mereka itu kerana

didapatinya sebenarnya seperti kata hantu

kisah-kisahnya mengenai dengan kejadian-kejadian

di tanah air kita sendiri; seorang 

penulis yang telah menunjukkan 

kebolehan itu ialah saudara

Mustafa Suhaimi yang telah mencurahkan

kebolehannya dalam buku “Rahsia 

di Sebalik Bukit”.

 Kisah-kisah pembunuhan yang diintip

gelap dengan seorang penolongnya –

Wahid – yang bermula kejadian

jenayah itu di Singapura telah melarat

hingga ke beberapa tempat di Tanah Melayu.     

Dalam kejadian-kejadian mengintip perbuatan

jenayah ini banyaklah kejadian-kejadian yang

ngeri, luar biasa, mengajaibkan

telah berlaku, yang mana semua

kejadian-kejadian itu akan menegakkan bulu

roma pembaca – menimbulkan perasaan

pelik kepada pembaca-pembaca.

 Kalau tuan-tuan mengikuti buku-buku

cerita mata-mata gelap Inggeris, maka

segala nama-nama tempat di dalamnya hanya

itu “Kalau tak menyahut mati, kalau 

menyahut untut kaki”. Oleh sebab 

Sulung menyahut maka kakinya telah

untut. Maka bagi pihak isteri

dan ibu bapa mentua Sulung yang

tidak ketahui akan rahsia yang

terkandung di dalam suara hantu itu

bersungguh-sungguhlah mereka mencari

ikhtiar mengubat akan kaki kiri 

si Sulung yang tidak disangka-sangka telah

menjadi untut itu. Bahkan pada 

malam itu juga kaki yang telah sedia 

bengkak itu didemah dan diurut dan

diubati – tetapi semuanya sesia – 

demikianlah ceritanya.

tuan-tuan tahu namanya sahaja, tetapi

dengan buku-buku cerita mata-mata gelap

yang disusun dan dikarang oleh

penulis-penulis kita dengan kejadian-kejadian

di negeri kita sendiri, maka

pembaca-pembaca bukan sahaja dapat mengetahui 

kejadian-kejadian jenayah yang selalu berlaku

tetapi dapat pula pembaca-pembaca ikuti 

dan mengenali tempat-tempat yang diceritakan 

di situ kerana semua nama-nama tempat yang

disebut di situ adalah tempat-tempat

di tanah air sendiri.

 Pesanlah dan dapatkanlah dari

sekarang buku cerita mata-mata gelap

yang disusun oleh  Mustafa Suhaimi

yang bernama “Rahsia di Sebalik 

Bukit”

Timbangan Buku

Rahsia di Sebalik Bukit
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Pemuda pemudi zaman sekarang   * 

Banyak sangat bermata keranjang   * 

Pakaian pemudi menjolok mata   * 

Tiada selendang di atas kepala   * 

Pakaian pemuda seluar yankee   *

Rambut di sikat hadapan tinggi   * 

Belum kahwin cinta dahulu    * 

Jalan bersama ke hilir ke hulu    * 

Bekerja berat malas sekali    *

Mereka suka makan gaji    * 

Panggung wayang dikatakan masjid   * 

Ini memang satu penyakit    * 

Ada suka pergi berkelah    * 

Hukum Islam sudah dihelah    * 

Ada yang masuk pertandingan cantik   * 

Sebelum bertanding mesti bersolek   * 

Ulama menegur siapa peduli    * 

Teguran ulama menjadi basi    * 

Wahai pemuda serta pemudi    * 

Buang semua kelakuan keji    * 

Buatlah jasa kepada agama    * 

Tunaikanlah waktu yang lima    * 

Tak boleh diajar tak boleh dilarang

Suka berjalan pagi dan petang.

Berbaju jarang bercekik pula

Kain pula nampak peha.

Kemeja batik dan beragi-ragi

Jalan seperti mabuk brandy.

Konon itu dikatakan maju

Sedikit tidak punya malu.

Seperti bertanam padi

Walaupun tidak seperti

Kerana tidak belajar tauhid

Sebab kurang didikan yang baik.

Bercampur-gaul tidak berbelah

Itu memang perkara salah.

Badan didedah untuk ditilik

Supaya dapat markah yang baik.

Dikatanya mereka dengki

Akhirnya ulama membuat tuli.

Hendaklah ingat akannya diri

Supaya kamu akan terpuji.

Serta bangsa tanah air bersama

Kerana itu tiang agama.

Syair

Pemuda-pemudi Zaman Sekarang
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Timah Lawa
 Aku pada mulanya tak mengerti apakah

yang dikatakan oleh Angkatan Bujang Tua

yang biasa dinamakan dengan nama ringkas

“A. B. T.” itu bila

mereka melihat seorang perempuan

terus menggunakan sukatan 36 – 

22 – 36! Aku cuba mencari-cari 

apa ertinya itu, tetapi nasib aku

baik masa aku pergi ke kedai

menjual baju-baju coli cara

modern aku dengar sekumpulan gadis-gadis

ketika membeli coli meminta satu

coli yang berukuran 40. Penjual

itu terus menjawab, di sini hanya 

ada yang berukuran 36 sahaja. Seorang

kawan gadis itu lalu tertawa 

dan berkata, wah rupanya ada gadis 

di sini yang hendak mengatasi ukuran 

Brigitte Bardot.

 Jadi dapatlah aku mengerti apa

dia ukuran 36 – 22 – 36

itu. Patutlah Angkatan Bujang Tua

berkata begitu bila melihat perempuan

zaman sekarang yang mengecilkan pinggangnya

supaya berukuran 22 dan supaya 

nampak punggung dan dadanya menjadi

36 – 36. Inilah kemajuan yang 

dibawa oleh bintang-bintang Barat telah

bergema di sini menjadi ikutan

pula kepada perempuan-perempuan di sini supaya

dapat menggambarkan “daya penarik’

kepada siapa yang melihat susuk

badannya supaya terkeluar air liur.

Adakah ini kemajuan? Aku 

perempuan-perempuan itu sudah jelas dalam

terpaksa dicerut kuat-kuat, akhirnya

menjangkit tak mahu anak. Bila

penyakit tak mahu anak ini berjangkitan

luas, ertinya bangsa aku akan

pupus akhirnya sebab kekurangan 

 keturunan.

 Cerita tak mahu anak ini sudah

menjadi penyakit kepada orang yang 

mendapat angin modern yang datang dari 

Barat itu. Sekarang ada pergerakan

yang dibantu oleh pihak-pihak yang ahli

dalam “membunuh” anak sebelum zahir

itu menggalakkan supaya tiap-tiap

perempuan benci kepada anak banyak,

atau benci kepada beranak. Berbagai ubat

dan helah disediakan untuk menetang

kekuasaan Tuhan ini. Tetapi malangnya

banyak pula terjadi gadis-gadis yang 

beranak. Kasihan anak-anak itu bila

sudah besar tak kenal yang mana satukah

bapanya. Aku harap penyakit ini

lekaslah diubati oleh ahli-ahli

pendidik dan ahli-ahli agama supaya

jangan merebak yang mengakibatkan

penyakit tak percaya kepada Tuhan itu

menjalar di negara kita yang selama ini

terkenal sebuah negara yang menjunjung

tinggi sebarang agama, terutamanya agama

Islam kita.

 Minggu lepas sedang aku membaca

buku cerita, tiba-tiba datang seorang 

kawan aku bernama “Bedah Dinamite”

dari Simpang Renggam. Dia sudah

 lama tak berjumpa aku. Setelah bersalaman

dan bertanya itu ini lalu dia berkata

kali ini dia hendak bercakap

sedikit kepada engkau semua. Aku benarkan

apa yang dicakapnya, sebab aku tahu

dia seorang yang selama ini tak dapat

peluang bercakap sebab diharu oleh

ahli pidato yang sedang kemaruk 

mencari undi dari orang ramai.

Ini ucapan “Si Bedah Dinamite”

itu, cuba engkau fahamkan baik-baik.

Janganlah disifatkan seperti mendengar

Riadah laut yang sangat digemari oleh pemuda-pemudi Barat sekarang
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syarahan tuk guru yang tak menarik 

yang biasa berlaku di surau-surau itu

kerana menakut-nakutkan engkau dengan neraka.

Dia ini lain sekali ucapannya ini

dia Si Bedah berucap kepada engkau 

semua:

 “Selamat pagi dan selamat

berjumpa.

 “Kali ini bualan kita ada banyak

perkara nampaknya, sungguhpun soal 

kecil tetapi hangat juga kepada 

kita. Baru-baru ini saya ada terbaca 

di surat-surat khabar Cina dan Melayu

iaitu setengah-setengah murid-murid Sekolah Umum

Simpang Renggam, murid-murid belajar 

membaca dan menulis sambal bersila

sahaja di atas simen tak pakai bangku

untuk mengurangkan perbelanjaan negara,

tidakkah ini langkah baharu?

Tetapi makcik saya pula dia

sibuk dengan anak-anaknya yang empat orang 

itu mereka nak kena berhenti sekolah

dengan tak payah periksa lagi terus 

dapat surat berhenti sahaja. Makcik

itu sibuk iaitu apa budak-buadak itu

nak buat nanti? Saya syorkan supaya

makcik hantarkan training di

bangsa Eropah untuk pegang cangkul

dan kapak semetara menantikan modal-modal

asing luar negeri itu masuk

ke mari. Sementara itu Cik Endon

sepupu saya pula gaduhkan barang-barang 

mulai maik, dan tambang anaknya

hendak pergi sekolah dikatakan

hendak dinaikkan juga. Saya

katakan kepadanya, tak payah tambang saja

mata pencarian, awak orang 

“berikat”, sambil-sambil kempen

boleh awak adakan pameran pakaian

beradu cantik, adu sajak, adu

macam-macam lagi.

 Pakcik Azman pula lain, 

dia bermuka muram saja tiap-tiap masa

dalam sehari dua ni, katanya tanah

tapak rumah dua ekar itu hendak

kena lelong pasal tak bayar cukai selama

dua belas bulan. Duit lebih dari

makan yang disimpannya sedikit-sedikit

bertahun-tahun itu telah habis kerana

bayar cengkeram sebab ia hendak minta

tanah baru. Dia bersungut katanya,

kalau begini azabnya diam di sini,

sudah jatuh terhempap tangga pula, 

ada kemungkinan gulung tikar membawa 

nasib badan. Sedih juga mengenangkan

nasib Pakcik Azman itu.

 “Sungguhpun pakcik itu

sudah menjadi seorang rakyat yang
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merdeka, diam di negara yang merdeka,

tetapi corak hidupnya macam lama

juga. Che’ Puteh tu pula

katanya, dia akan hidup senang

nanti kerana dia betul-betul jadi 

orang “Malayan”, dan sekarang 

sedang berkasih-kasihan dengan To Heng

Boo seorang pemuda Cina bercita-cita

nak kawin terus jadi laki bini

dan beranak bercucuk. Elok 

juga tu nampaknya, sebab pemuda

itu orang senang jadi taukeh tikam 

ekor dan padi kunca. Saya 

pernah katakana padanya, bila dia 

jadi pengantin nanti saya nak beri 

cenderamata lagu dayung sampan, 

atau lagu apek tua gilakan nyonya

yang sedang diura-urakan menjadi lagu 

pembukaan Radio Malaya Singapura

itu.

 “En. Bidin biras abang saya

pula ada cita-cita besar dan tinggi

katanya dia hendak jualkan harta

pusaka ayahnya untuk perbelanjaan 

belajar ke Eropah. Bila dah pass

nanti akan balik ke mari dan nak 

bekerja di pejabat propaganda untuk 

memajukan rakyat jelata bersatu boleh 

jadi satu rupa bangsa baru. 

Misalnya pada kuih kek nak bancuh 

betul-betul, huli betul-betul sampai hilang

rupa gula. Rupa tepung, rupa 

telur, timbul rupa makanan yang 

sedap dan sihat. Cita-cita tinggi

itu tentu baik, sebab kerja itu 

besar gajinya.

 “Kita pula apa macam?”

Tiba-tiba Si Bedah bertanya aku.

Kemudian ia meneruskan cakapya kepada

aku:

 “Apakah baik kalau kita 

ciptakan cita-cita baru, langkah baru 

masuk kelab sosial bertemasya 

Safar ke Melaka dan lain-lain tempat.

Kak kan lawa orangnya, masuk 

beradu cantik bila menang kita 

melawat Tokyo dan Eropah, untung-untung

kita dapat pasangan istimewa di sana

kita jadi orang European.

Kalau Samia Gamal pandai gelek

kecek pada Abdullah King, kita juga

harus boleh bukan? Kita patut

ikut kata nasihat orang besar

kita, tak ada orang yang tak mahu senang

dalam dunia ini, biar pun andainya

menjadi Pak Kaduk: “Menang

dalam sorak, tapi kampung

tergadai!”

 Sekarang aku sudah benarkan kepada 

Si Bedah merepek di sini pada kali 

ini, aku harap kalau nanti ada

kawan-kawan aku lama datang berjumpa aku, 

sudah tentu aku benarkan juga dia

bercakap macam Si Bedah. Jadilah 

pada kali ini dahulu, sampai kita 

berjumpa lagi pada tahun hadapan.

Setelah penat bekerja

seminggu, maka pada petang

minggu berduyun-duyunlah

mereka melawati tempat-tempat

peranginan untuk

menghilangkan lelah bekerja.
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Memperkenalkan Bakat-Bakat Baru

 Boleh dikatakan kebanyakan penyanyi –penyanyi 

atau lebih gemar disebut dengan sebutan 

“biduan-biduanita” mau pun 

yang telah professional di kalangan public

atau amateur, mereka itu adalah 

terdiri dari golongan “seni 

suara” juga. Tegasnya jikalau 

tidak ayah dan ibunya dulu-dulunya telah 

menerjunkan diri ke dunia seni 

suara, maka tak dapat tiada, saudara

maranya dan datuk neneknya, kerana

bakat seni seseorang itu adalah 

dipusakaina dari turun-temurunnya. 

 Apa yang saya katakan di atas itu 

adalah berdasarkan dengan penyelidikan 

dan pengalaman saya, sewajar dengan 

kenyataan tersebut. Bukti pendapat 

saya ini, samalah dengan saudari 

Kamsiah Abdul Latif penyanyi amateur

yang sedikit sebanyak telah berjaya

setapak, ke arah menuju ke pulau 

cita-citanya, untuk berkecimpung 

ke alam seni suara di samping 

menjadi sebagai pendukung suka 

rela seni bangsanya. 

 Ayahnya dulu adalah seorang peminat 

seni suara yang terkemuka juga 

di Indonesia. Setelah sampai ketikanya,

maka timbullah kecenderungan hatinya 

mengikuti jejak langkah ayahnya dengan 

mengabungkan dirinya ke dalam 

“Pancaragam Kenangan Setia” yang 

dipimpin oleh Saleh Hussein dan 

diketuai oleh Saudara Amin Haji 

Yusof. 

 Kamisah dilahirkan pada tahun 

1944 di Singapura. Kini dia 

masih belajar di darjah tujuh

di Sekolah Melayu Geylang. 

 Menerusi pancaragam inilah 

Kamisah mempelajari “teknik”

menyanyi dengan bersungguh-sungguh dengan 

hati yang tabah. Dengan berkat

kesungguhannya itu, walaupun belum 

berapa lama dia berlatih, tetapi 

bintangnya telah menunjukkan sedikit 

sinaran harapan. Harapan yang 

datang dari jejak langkah 

ayahnya.

 Di dalam pancaragam tersebut, baru 

tiga bulan saja Kamisah sedang 

mempelajari teknik menyanyi. Kebetulan 

pula pada bulan Oktober yang baru

lalu “Seriwana” yang telah masyhur

dengan usaha-usaha mengeluarkan bakat baru

tiap-tiap tahun di lapangan seni suara, 

telah mengadakan peraduan untuk memilih 

siapakah bintang penyanyi “Seriwana” 

tahun 1958.

oleh Saudari Kamisah. Malahan dia 

memberanikan hatinya turut serta

bertanding di peraduan besar-besaran itu. 

Akhirnya dengan berkat keberanian hatinya 

itu, walaupun itu adalah 

percubaan yang pertama dia menyanyi 

di depan beribu-ribu biji mata penonton 

memandangnya, namun percubaan kali 

pertama tidak mengecewakan.

 Kepada saya dinyatakan: “Walaupun 

itu adalah kali yang pertamanya saya 

menyanyi di khalayak yang sebegitu banyak

Kuah Tumpah ke Nasi
(Oleh B. N. Abka. Singapura.)

Saudari Kamisah Abdul Latif
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penonton, di Victoria Theater itu, 

tetapi hati saya sedikit pun 

tidak ada perbezaan”. Pengakuannya 

itu, tidak lari dari tujuan yang 

sebenar-benarnya. Malahan saya juga 

mengakui kenyataan itu, kerana saya 

juga turut mempersaksikan. Saya 

juga merasa kagum melihat dia

menyanyi.

 Lagak gayanya dia menyanyi tak kalah 

dengan penyanyi-penyanyi yang kerap kali 

bertanding, dengan lenggang-lenggoknya 

yang lemah gemulai. Senikata-senikata yang 

disebutannya, tepat dan jitu. Pendek kata

dia mempunyai gaya menyanyi 

yang tersendiri. Juga dia mempunyai 

kelebihan peribadi yang tinggi. 

Seyogia diingatkan bahawa dialah yang mendapat

sanjungan yang meriah daripada penonton 

dalam peraduan tersebut.

 Sebelum keputusan diumumkan setelah 

saya melihat dia menyanyi saya telah 

menduga bahawa dialah yang akan menyandang 

johan bintang Seriwana.

Kebetulan dugaan saya itu, 

boleh dikatakan hampir-hampir tepat. Apabila 

juruhebah mengumumkan peserta-peserta yang 

berjaya, maka dia telah berjaya

menggondol naib bintang 

Seriwana bahagian lagu-lagu hiburan. 

Dengan perbezaan markah setengah mata 

saja. Lagu yang dibawakannya 

ialah: “Jelingan Matamu” dan 

“Rahayu”.

 Bila saya memajukan pertanyaan 

bagaimana perasaan hatinya setelah 

berjaya muncul dengan bakatnya

sebagai pemenang yang kedua? Dengan 

senyuman yang manis, yang sentiasa

menggorak di bibirnya, gadis hitam 

manis pandang tak jemu ini menyatakan:

“Tidak dapat hendak saya 

bayangkan bagaimanakah gembiranya hati

saya., Oleh ini saya bersyukur kepada 

Tuhan yang telah mengabulkan permintaan 

saya”. Kita berharap dengan 

kemenangan yang disandang itu,

menjadi suluh baginya untuk 

memperkuatkan lagi cita-citanya. Tak 

kalah dan luntur oleh dugaan 

untuk menjadi salah seorang 

pendokong seni budaya bangsanya. 

 Berkenaan dengan peribadi saudari 

Kamisah, dia mempunyai perawak yang 

sederhana. Juga dia adalah 

seorang pemudi yang peramah dan 

berbudi mulia. Tetapi bukan 

maksudnya perasaan malu tidak 

dipunyainya. Pada mula-mulanya perasaan malu 

agak menebal juga, sudah saya 

menyatakan maksud kedatangan saya, 

dan sudah saya kemukakan beberapa 

pertanyaan, maka perasaan malunya yang 

menyelubungi itu, dengan sendirinya 

beransur-ansur hilang. 

 Segala pertanyaan saya dijawabnya dengan 

senyum yang sentiasa mengorak di bibirnya, 

dia menegaskan satu persatu. Pada 

mulanya dia agak malu dan lama saya 

menantinya. Seperti penyanyi-penyanyi amateur 

yang lain-lain juga, Kamisah mempunyai 

lagu-lagu yang disukainya iaitu lagu Melayu

asli dan hiburan. Bila 

menjawab pertanyaan saya, apakah yang 

menyebabkan saudari sukankan lagu-lagu 

tersebut? Dengan ketawa dan tersipu-sipu 

dia menyatakan bahawa lagu-lagu tersebut 

adalah menjadi kesukaan masyarakat 

pada masa ini. 

 Tak hairanlah kita kalau saudari 

Kamisah juga ada penyanyi-penyanyi yang 

menjadi kesukaannya, ialah P. Ramlee

dan Salmah Ismail (Malaya). Afandi 

Indonesia.

 Bila saya menanyakan, selain daripada

bercita-cita ingin menjadi penyanyi, 

apakah ……? Kali ini di roman mukanya

penuh dengan harapan, dan dengan 

suara yang agak tegas sekali dia

menyatakan: “Kalau diizinkan Tuhan 

memang telah lama saya bercita-cita

untuk menjadi guru”. Kita 

doakan semoga cita-cita suci itu 

akan dikabulkan Tuhan. Dengan jalan 

itu pula dapatlah dia berbakti kepada 

nusa dan bangsanya kelak. 

Pak Zubir Said, seorang pengubah 

lagu-lagu Melayu yang sekarang menjadi 

kegemaran ramai. Sebuah buku kecil 

yang bernama “Irama Lagu-lagu Nasional”

keluaran Geliga Limited, adalah buah 

tangan beliau.
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 Salim dan Salam waktu itu 

sedang terbaring di lantai penjara yang 

lembab itu dan tidak terkira

lagi sengsara yang mereka, dan tidak 

berhentilah mereka berdoa supaya maut

mengambil nyawa mereka supaya terlepaslah 

mereka daripada sengsara itu. Dalam 

masa mereka sedang bersungguh-sungguh dengan 

sedihnya bumi yang didaki mereka itu 

terbukalah dan keluarlah Guruh

Gemuruh. Kedua mereka pun pengsanlah 

kerana sangat terkejut melihat Ifrit 

itu. Keduanya pun dibawalah oleh 

Ifrit masuk ke bawah tanah. Setelah 

mereka sedar mereka dapati dirinya 

dalam rumah terbaring atas 

permaidani dan dikapit oleh ibunya

dan Jawdar. Apabila dilihat oleh 

Jawdar mereka membuka mata, iapun

berkatalah: “Wahai Salim dan Salam!

Sudahkah kamu lupa akan aku,

tidaklah kami kenal aku ini?

 Kedua saudara itu pun 

menundukkan kepalanya lalu menangis, 

tetapi kata Jawdar: “Janganlah 

menangis. Syaitan tamak telah 

menggerakkan kamu melakukan apa yang telah

kamu buat itu. Begitu pun

bagaimanakah kamu gamak menjual aku?

Janganlah menangis. Aku berasa lega 

sedikit memikirkan bahawa aku pun 

seperti Yusuf juga kerana ia pun 

telah dijual oleh saudara-saudaranya;

sesungguhnya saudara-saudaranya itu lebih 

jahat lagi kepadanya daripada apa yang 

telah kami buat kepada aku kerana

mereka itu telah melemparkan dua

ke dalam sebuah telaga kering. Mintalah 

ampun kepada Allah dan Ia akan 

mengampunkan kamu bagaimana aku juga 

mengampunkan kamu, oleh kerana belas

 Tuhan itu tiada hadnya. 

Lebih-lebih lagi, janganlah kamu berasa

takut di hadapan aku ini.” Ia pun 

menyukakanlah hati mereka itu dan 

semangat mereka pun pulihlah;

kemudian, setelah diceritakan kepada 

mereka itu kesengsaraannya ditunjukkannya 

cincin itu.

Dari Hikayat 1001 Malam

Judar Dengan Jin Guruh Gemuruh
Maka ibunya pun bangunlah sambil menangis dan memberi salam kepadanya. Kemudian diceritakanlah kepadanya

bagaimana saudara-saudaranya itu telah kena pukul, dan dipenjarakan oleh raja dan beg-beg itu habis diambil. 

“Janganlah kamu susah lagi fasal itu”, kata Jawdar. “Aku akan tunjukkan kepadamu kuasaku dan aku

akan bawa balik saudara-saudaraku itu.” Dalam ia berkata-kata itu digosokkannya cincin itu dan apabila Guruh

Gemuruh itu muncul di hadapannya, disuruhnya bawa saudara-saudaranya yang ada dalam penjara raja itu.

Terjemahan Ahmad Hussin

Perarakan Mawlid di Johor Bahru, baru-baru ini, lihatlah betapa hebat untanya –

agaknya kerana itulah gambar ini dikirim oleh Awang Jantan untuk W.J.
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 “Maafkanlah kami sekali ini, 

ayuhai saudaraku,” kata mereka, 

“Dan kalau kami kembali kepada 

jalan-jalan yang jahat seperti dahulu 

itu maka hukumlah kami ini menurut 

“Jangan ingatkan lagi perkara 

itu”, katanya. “Ceritakanlah kepada

aku, apakah yang telah dibuat oleh raja 

kepadamu kedua.” Mereka pun 

berceritalah bagaimana mereka telah 

dipukul dan kemudian dilemparkan 

ke dalam penjara; tetapi, manakala

mereka menyebut bahawa kedua beg yang 

diberi oleh orang Maghribi itu telah 

dirampas oleh raja, Judar pun 

menggosok kepala cincin itu, 

sambil berkata: “Kita mesti 

urus perkara ini.”

 Apabila Guruh Gemuruh itu 

muncul kedua orang saudara itu 

pun tidak terkira lagi takutnya

telah membawanya kerana hendak dibunuhnya 

mereka. Mereka pun merebahkan diri 

di hadapan ibunya, lalu berkata:

“Kami mintalah perlindunganmu, 

ayuhai ibu kami. Wahai ibu, 

lindungkanlah kami ini!” “Wahai

anakku, janganlah kamu takut,”

katanya.

 Kemudian Judar pun berkatalah

kepada Ifrit itu, “Bawalah ke hadapan

ku segala barang-barang perhiasan dan 

barang-barang yang berharga yang ada dalam 

perbendaharaan raja dan bawa juga 

kepada aku dua buah beg yang telah 

diambil daripada saudaraku itu.”

Jin itu pun ghaiblah dan dengan 

sekelip mata sahaja ia pun balik 

dengan membawa segala perbendaharaan raja 

dan juga kedua buah beg itu 

yang tiada cacat cederanya. “Ya

tuanku, satu pun barang tidakku 

tinggalkan dalam perbenaharaan itu,:

katanya. Jawdar menyuruh ibunya

menyimpan beg yang mengandungi emas

dan permata dan segala perbendaharaan 

raja itu; tetapi beg hikmat yang

memberi makanan itu dipegangnya

sendiri. “Hai abdi cincin”

katanya,  “Aku perintah kamu buatlah

sebuah istana yang tinggi lagi indah

dan hebat malam ini, dan catnya 

dari air emas, dan adunkan istana 

itu dengan permaidani-permaidani dan segala

barang perhiasan lebih daripada segala 

intan-intan raja. Istana itu mestilah 

sudah apabila tiba waktu subuh

pagi esok.” “Kehendak tuan 

hamba itu akan ditunaikan,” kata 

jin itu lalu ia pun ghaiblah ke dalam 

bumi. Lepas itu Jawdar pun 

meraikanlah kamu1 keluarganya itu 

dengan segala jenis makanan dari 

beg hikmat itu. 

 Maka abdi cincin pun 

memanggillah segala sahabatnya di bawah tanah 

itu, dan dipilihnya antara 

mereka itu tukang yang amat bijak 

sekali, dan disuruhnya mereka itu

bekerja. Setengahnya memotong batu, setengahnya 

mengetuk batu, setengahnya memberi warna 

dan setengahnya pula melukis, dan 

yang lain-lain pula menghamparkan 

permaidani dan menempatkan barang-barang 

perhiasan dalam dewan-dewan besar istana

itu sehingga sudahlah istana yang 

hebat itu apabila tiba waktu subuh. 

Kemudian abdi cincin pun 

pergilah mengadap Jawdar dan 

berkata: “Ya Tuanku, istana itu 

sudahlah siap, dapatkah tuan pergi 

melihatnya.” Jawdar pun membawa 

ibunya dan saudara-saudaranya itu 

bersama-samanya dan mereka pun 

memeriksalah istana itu dan didapatinya 

istana itu tiada elok bandingannya

antara segala bangunan yang didirikan 

oleh manusia. Maka Jawdar pun 

berdirilah di hadapan istananya itu 

dan melangut melihat betapa hebatnya 

bangunan itu dan takjublah ia bahawa 

dengan tidak payah mengeluarkan belanja 

istanan itu sudah terdiri. 

“Sukakah ibu hendak tinggal dalam 

istana ini?” Tanya Jawdar kepada 

ibunya. “Sukalah” jawab ibunya

itu. Ia minta doa kepada Allah supaya 

memberi syafaat kepada anaknya itu. 

Judar pun menggosok kepala cincin 

itu lagi sekali dan disuruhnya

1 Perkataan sebenarnya adalah kaum.

Ahli-ahli Jawatankuasa “Persatuan Wanita dan Teruna” (Perwanit) bergambar

selepas pertubuhan itu dibentuk.
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Ifrit itu membawa 40 orang jariyah

yang muda-muda putih warna kulitnya, 

40 orang perempuan Habsyi yang

elok bentuk tubuhnya, 40 orang 

budak lelaki dan 40 orang 

perempuan sida-sida, dengan serta-merta 

abdi cincin itu pun melayanglah 

bersama-sama dengan 40 orang rakan-rakanya 

dan diambillah oleh mereka itu dari 

India, Sind, Parsi tiap-tiap budak 

perempuan dan lelaki yang elok

yang dijumpainya. Setelah sudah mereka

dapati 40 orang budak perempuan 

dan 40 orang budak lelaki yang 

elok-elok, mereka ambillah pula 80 

orang perempuan dan lelaki Habsyi 

yang baik bentuk tubuh badannya dan 

dibawa semua mereka itu ke istana

Jawdar. Di istana itu Guruh

Gemuruh menyuruh tiap-tiap seseorang

daripada mereka itu berjalan di hadapan 

Jawdar, dan sangatlah suka ia 

melihat mereka berjalan itu.

 Kemudian Judar pun berkatalah 

kepada abdi cincin itu, “Tiap-tiap 

seorang daripada mereka itu mestilah 

mempunyai pakaian yang indah; dan

bawalah jubah-jubah yang mahal bagi ibu 

ku, saudara-saudaraku dan juga bagi 

aku.” Dengan tidak bertangguh lagi

jin itu pun memberilah pakaian yang 

indah-indah kepada abdi-abdi perempuan 

itu, dan ia pun berkata kepada 

mereka itu: “Pergilah cium tangan 

tuanmu, ibu tuan rumah ini, 

janganlah alpa, turutlah segala perintahnya, 

wahai segala abdi yang hitam dan 

putih.” Kemudian itu jin itu 

memberi pakaian pula kepada budak 

lelaki dan segala abdi Habsyi 

itu, dan disuruhnya mereka cium 

tangan Jawdar pula. Akhirnya Salim 

dan Salam pun dipakaikanlah dengan 

cara yang luar biasa cermatnya 

pakaian-pakaian yang elok-elok. Apabila

seluruh istana itu sudah diberi 

pakaian yang indah-indah dan elok-elok maka 

Jawdar pun seperti rajalah nampaknya 

dan saudara-saudaranya itu pula seolah-olah 

seperti wazir sultan. 

 Oleh kerana rumahnya itu amat 

besar diberilah satu sayap daripada rumah 

itu kepada tiap-tiap seorang daripada 

saudaranya itu, lengkap dengan beberapa 

banyak perempuan dan abdi, dan 

Jawdar dan ibunya menggunakan 

bahagian tengah rumah itu. Demikianlah 

hal mereka. 

 Tersebutlah perkataan ketua 

bendahari raja. Pagi-pagi itu ia 

telah pergi ke tempat perbendaharaan 

kerana hendak mengambil beberapa 

barang yang dikehendaki oleh raja. 

Setelah dibuka pintu perbendaharaan itu 

didapatinya tiada satu benda pun 

di situ, semuanya sudah menjadi 

kosong. Siapa yang melihat almari 

besar yang habis kosong itu 

haruslah teringat kata-kata ahli syair

Dua tokoh jenaka – Aman Belon dan Putih Lawak – sedang tersenyum

membelai daun.
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 Pohon-pohon tua yang berongga, 

Betapa indahnya dikerumun lebah

tidak terkira,

Manisan keemasan di sarang bertambah

Tetapi, manakala manisnya habislah 

sudah.

Pohon tua ditinggalkan lebah, 

Yang tinggal menyakitkan mata, 

Pohon tua yang berongga.

Maka bendahari itu pun 

terperanjatlah melihat perbendaharaan itu

kosong lalu ia pun rebah pengsan;

setelah ia pulih ia pun berlari-larilah 

pergi mengadap raja sambil mengangkat 

tangannya lalu menyembah: “Ya Khalifah, 

barang-barang dalam perbendaharaan habis 

diambil orang pada malam hari.”

“Hai musibat,” kata raja, “Apakah 

yang telah kamu buat dengan perbendaharaan 

ku itu?” “Ya Allah,” jawab 

bendahari, “Hamba tidak membuat

apa-apa dengannya.” Hamba sekali-kali 

tidak tau apa yang telah jadi kepada 

harta dan barang dalamnya dan hamba

pun tidak tau bagaimana barang-barang

itu boleh dibawa keluar. Petang semalam 

saja hamba telah periksa semuanya,

tetapi ini semuanya telah habis;

tetapi pintu perbendaharaan itu 

tidak jejas, dan rantainya tidak 

putus. Orang yang mencuri barang-barang 

perbendaharaan itu bukan alang-alang 

penyamun.” “Adakah kedua beg 

itu pun habis resap juga?”

Tanya raja. “Beg-beg itu pun 

resap,” jawab bendahari.

bergoyanglah mendengar cerita itu.

Baginda pun bangunlah lalu bertempik 

dan disuruhnya bendahari itu 

mengikut dia, dan berlarilah ia 

pergi ke tempat simpanan; didapatinya

semua peti-peti itu tidak terjejas

tetapi kosong. “Siapakah yang berani 

membuat perkara ini?” Baginda pun 

bertempik lalu ia pun pergilah 

berlari-lari dengan sangat marahnya. 

Kemudian itu baginda pun memanggillah 

sekalian pegawai dan wazirnya, dan 

mereka pun masing-masing tertanya-tanya apabila 

sampai ke hadapan baginda dan dilihat 

raja terlalu marah. Pertanyaan 

mereka itu sebentar saja dapatlah

jawapannya manakala raja pun bertitah

katanya: “ Ketahuilah olehmu bahawa

harta yang dalam perbendaharaanku

semuanya habis diambil orang pada 

malam tadi dan aku pun tidak tau

siapakah yang sebegitu berani 

menyakitkan hatiku. Tanyalah ketua 

bendahari kalau kamu hendak tau

lebih lanjut ceritanya.” Maka segala 

pegawai dan wazir itu pun2

2 Bersambung di mukasurat 36.

saudara.

Cuma Elizabeth 

pejahit saja.

Hai..! Siapa tu?

Elizabeth Taylor
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 Enam bulan dulu dia datang  

dan bekerja di daerah saya, tetapi 

dua hari dulu saya telah dapat 

mengetahui akan kisah-kisah hidupnya –

itupun setelah saya berusaha benar 

ke arah itu.

 “Hidup saya penuh 

derita!!!”

 Demikian dia memulakan ceritanya. 

Setelah saya mendesak dan dia mau 

bercerita. “Antara saya dan 

saudara-saudara saya rasa kita hidup ini 

-  mungkin tak sejarak mana jauhnya

- kalau saya sekarang sedang memasuki 

usia 22 tahun, mungkin saudara 

termuda setahun atau dua tahun

berkerumunlah di keliling ketua

bendahari itu hendak mendengar

cerita, dan bendahari pun 

mengulanglah ceritanya, katanya: “Pada 

hari semalam perbendaharaan itu 

semuanya penuh. Pada hari ini aku 

lihat semuanya kosong, tetapi tidakku 

lihat ada tanda-tanda perbendaharaan itu 

kena pecah dan tiada lubang di dinding

ataupun di pintu.” Maka sekalian 

mereka pun menundukkan kepada kerana 

takut raja itu marah. Dalam pada

itu masuklah orang yang telah mengadu

darihal Salim dan Salam dahulu.

Lalu ia pun menyembah, katanya: “Ya

raja segala zaman, malam tadi hamba 

tidak dapat tidur kerana melihat 

tukang-tukang yang bijak bekerja. Apabila

daripada saya. Tetapi rasanya – 

kalaulah hendak saya bandingkan pula

sejarah pengalaman hidup kita 

berdua, saya kira – di antara kita 

berdua – mungkin sayalah yang paling

banyak dibelit perhintungan-perhintungan duka dan 

kepahitan hidup.”

 Tambahan dengan panjang – ia menyepi

- saya memandang ke mukanya, walaupun 

saya tidak seorang ahli ilmu 

jiwa, tetapi saya rasa pada 

wajahnya itu, memang tepat – ada

- seperti apa yang diucapnya di akhir 

itu.

 “Ya! terkaan saudara memang tepat, 

saya memang termuda setahun daripada 

saudara.”

subuh hamba lihat istana yang 

sangat indah lagi hebat, yang tiada 

tolok bandingan dalam dunia ini, 

terdiri dibuat oleh tukang-tukang itu 

dalam masa semalam itu. Apabla 

hamba bertanya berkenaan dengan istana

itu hamba telah diberitahu bahawa 

istana itu telah didirikan oleh 

Jawdar, anak Umar, yang baru saja

kembali dari belayar, dan ia telah 

membawa beberapa banyak abdi, budak-budak 

lelaki, emas, perak dan berbagai-bagai 

barang perhiasan. Hamba telah 

diberitahu juga bahawa ia telah 

melepaskan saudara-saudaranya dari penjara 

dan sekarang ini ia duduk seperti 

seorang sultan dalam istananya itu.”

 “Pergilah cepat ke penjara,”

 Kami sama-sama berpandangan, ia 

tersenyum ke arah saya – senyuman itu 

saya balas kembali, kemudian mukanya

ditunduk ke bawah. Lama – dan 

sewaktu mukanya diangkatnya ke arah

saya dari mulutnya terlompat:

 “Hmmm apa lagi yang harus 

saya ceritakan kepada saudara.”

 Saya merenung tepat ke arahnya – ia

tidak bersuara pula. “Cerita 

hidupmu!”

 Kembali saya peringatkan dia, 

kami kembali sama-sama berpandangan, 

dan entah kenapa sama-sama menyedut

rokok masing-masing. 

 “Ya, cerita hidup saya!!”

 Dengan nada yang paling rendah ia

tempik raja dan apabila orang membawa

khabar yang Salim dan Salam itu

telah lenyap baginda bertempik pula 

dengan marahnya: “Sekarang aku tahu!

Orang yang mengambil Salim dan Salam

dari penjara itu ialah orang yang

mencuri harta dalam perbendaharaan 

ku. Orang itu ialah Jawdar, 

saudara mereka itu. Dan ia juga

yang telah mengambil kedua-dua beg itu. 

Wahai wazir, suruhlah dengan segeranya 

seorang amir beserta dengan 50 orang 

askar pergi ke rumah Jawdar itu 

dan tutuplah segala hartanya itu, dan 

bawalah semua mereka itu kepadaku, 

supaya mereka boleh digantung.”

-Bersambung

Cerita Rekaan

Hanya Itulah Sekolah Saya Oleh: Kisma Jaya
Penang



236 237Jawi Magazine Reprint Series 4  Warta Jenaka 2

37

bersuara kemudian melanjutkan:

“Semuanya mungkin tak pernah dirasai 

oleh manusia lain – saudara tau 

pernahkah saya bersekolah??”

 Ia menamatkan perkataan itu dengan 

sebuah soalan kepada saya. Kamar

itu kembali sepi. Kemudian saya 

cuba menjawab pertanyaa itu:

 “Saya rasa pernah -”

 “Ha, Ha, Ha, saudara salah 

terkaan salah benar – saya tahu saudara

pernah melihat saya membaca dan 

menulis, sebab itu saudara 

berkata demikian, tetapi tak lebih daripada 

itu yang dapat saudara ketahui.

Memang saya pandai membaca dan 

menulis dalam bahasa ibu, tetapi 

taukah saudara di manakah sekolah saya

sebenarnya???”

 Ia berhenti bersuara, saya

merenung tenang ke arahnya – kemudian dia 

menjawab sendiri soalannya itu. 

 “Sekolah saya di otak saya dan 

di rumah saya sendiri.”

 “Kenapa demikian?”

 “Hooohhh otakmu dangkal 

benar, kalaulah aku dulu bersekolah

serupa kau; habis di sekolah 

Melayu – kemudian pergi ke sekolah 

Arab dan Inggeris, tak mungkin 

kita akan dapat bertemu sekarang – 

entah aku sekarang sudah menjadi 

menteri atau duta. Tetapi kau 

mesti ingat: Bila aku berkata 

demikian, aku harap otakmu tidak 

akan menyangka panas dan sampai 

menuduh aku manusia takbur – ingat 

saja walau bagaimanapun aku sekarang ada

di hadapan mu – tidak sebagai

menteri atau duta. Tetapi tak lebih 

sebagai kuli ayahmu!!!”.

 Ia tak bersuara – suaranya sudah 

mati. Saya kembali mengingati kepada

perkataannya semulanya memang hendak 

saya tuduh dia manusia takbur. 

Tetapi ya, saya insaf: mungkin

juga perkataannya itu benar. Dan 

saya akui tentang sekolah dan jalan 

bersekolah memang saya banyak, tetapi 

tertinggal benar saya. 

 Saya tidak bersuara dan tidak 

juga memandang kepadanya.

 “Hai kenapa, marahkah kau 

dengan ucapan saya ini?”

 Saya tersedar dan berpaling 

ke arahnya. Mata kami sama

berpandangan. Ia tersenyum ke arah

saya – senyum yang banyak ertinya. 

 “Oh tidak, tidak. Mungkin 

juga engkau benar.”

 Bersuara saya. Ketawanya kian 

dirasa saya dengar  dan mulutnya terbuka 

lebar. 

 “Oh ceritakanlah lanjutnya dari 

kisah-kisah hidupmu itu.”

 Saya kembali bersuara seiring 

dengan ketawanya itu. 

“Ya, kita tinggalkan saja soal 

itu – mungkin itu sudah suratan

nasib kita yang tak dapat dielak –

sekarang dengarkanlah cerita saya 

lagi.”

 Ia berhenti bersuara pula

dan memasang apa ke rokoknya yang 

paling baru. Kemudian melanjutkan:

 “Entah kerana suratan nasib

saya, ketika saya lahir saya 

sudah tak mempunyai ayah. Saya hanya 

mempunyai ibu. Kata ibu: Ayah 

saya meninggal sebulan sebelum saya 

dilahirkan. Ketika saya lahir 

dan sehingga saya berumur sepuluh 

tahun, ibu sayalah yang membela saya. 

Kami bukanlah hidup sebagai 

orang yang senang-senang waktu itu –

kami adalah orang miskin. Ibu

saya seorang penoreh getah, hasil 

dari kerja ibu itulah ibu membekal 

hidup saya……”

 “……hidup dalam keadaan 

demikian: kais pagi makan pagi 

- bukanlah dapat hendak berlagak

hidup seperti manusia-manusia golongan

lain – hidup dengan mereka-reka – 

dan menjalankan berbagai-bagai rancangan

Satu kumpulan dondang sayang sedang menunjukkan permainannya dalam pertunjukkan

di Kampung Raja Uda Klang.
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yang terkeluar dari batas periuk 

nasi dan makan untuk hidup. 

Oleh hal yang demikianlah makanya dalam 

hidup saya – saya tak pernah pun 

menjejak bangku sekolah – ibu saya 

hanya sanggup menjalankan sebuah 

rancangan saja, rancangan memberi 

makan saya untuk hidup ……”

 Ia tiba-tiba berhenti, ceritanya 

tersekat – tersekat dek Roani1 adik 

saya datang membawa teh. Ketika 

Roani berlalu – ia kembali 

menyambung ceritanya:

 “……bila saya mengatakan ibu 

saya hanya sanggup menjalankan 

sebuah rancangan saja bagi saya, 

saudara tentulah dapat memaham, bahawa 

di sebalik itu tentulah ada lagi 

rancangan-rancangan ibu saya yang lain untuk 

saya. Memang pun sebelum ibu saya

menghembus nafasnya yang akhir – ia ada 

berkata kepada saya: bahawa ia amat 

kesal benar tidak dapat menyekolahkan 

saya – ia seorang yang miskin –

ia hanya sanggup memberi makan 

untuk hidup saya saja. Hanya

kepada saya ia berpesan: cuba-cubalah 

kamu belajar berusahalah kamu belajar

dan hidup sendiri ……”

 “…… pengalaman-pengalaman hidup

kadang-kadang adalah besar bergunanya, malah 

kadang-kadang lebih berjaya hidupnya

lagi daripada orang yang mendapat 

pelajaran tinggi ……”

 Ia berhenti bercerita – saya

tenang mendengar segala apa yang 

diceritakannya. Ceritanya itu 

sungguh terharu bagi saya. Saya 

tidak bersuara, sebentar kemudian ia 

kembali meneruskan ceritanya:

 “……saya hanya sempat merasai 

kasih sayang ibu tak lebih selama sepuluh 

tahun, ibu meninggal ketika umur

1 Mungkin nama yang dimaksudkan adalah 
Rohani.

saya genap sepuluh tahun, cerita 

bagaimana keadaan saya sewaktu ibu 

menghembuskan nafas yang akhir – saya 

kira tak payahlah saya ceritakan. 

Cukuplah kalau saudara sendiri 

dapat mereka dan membandingkan bagaimana

kalau saudara sendiri mengalami 

demikian. Sedih, gelak dan terasa

sebagai putus asa bukan??”

 “Ya sudah pasti, maklum ibu 

yang dikasihi!!”

 Jawab saya, kami sama-sama 

berpandangan.

 “Ya demikian jugalah dengan apa 

yang saya rasai waktu itu!!!”

 Ia bersuara, tenang dan nadanya 

melahirkan kalimah-kalimah itu benar-benar

tertekan rendah. Ketika mata saya

Satu pertunjukkan fesyen yang dapat dilihat dalam satu temasya di Singapura.
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bertentang dengan matanya – terlihat saya

butir air matanya mula jatuh

ia amat bermuram benar!!.

 “Ketika ibumu meninggal, 

tidakkah kau mempunyai sanak family

lain?”

 “Tak ada – saya tidak mempunyai 

family  lagi.”

 “Hmmm kalau demikian, cerita

hidupmu sungguh mengharukan!!”

“Ya, tetapi itu hanya secebis

xxx.”

 Dia kembali tak bersuara. Matanya

terus memandang ke ranting-ranting pohon 

xxx mawar yang banyak runtuk

xxx di hadapan jendela kamar saya

xxx.

 “Tetapi lanjutannya lagi 

xxx”

 Dia kembali bersuara, tangannya

bersekali menjangkau cangkir

di atas meja itu. 

 “Panjang-panjang ceritanya.”

Mendak suaranya dan kemudian 

xxx:

 “Ketika ibu saya telah tak ada, 

hiduplah saya dengan seorang 

diri. Waktu itu saya sudah 

xxx bekerja – baik jugalah saya 

xxx bahawa sejak dari umur

enam tahun saya sudah mula 

membantu ibu bekerja – saya di bawa

ikut menorah getah bersamanya.

Saya setelah ibu sudah tak ada, saya 

xxx merasa sesuatu untuk 

xxx pekerjaan itu ……”

 “…… saya sudah biasa dengan 

xxx, agas, pacat – dan 

xxx. Pendek kata waktu itu

xxx sudah biasa buat saya, 

xxx saya hanya agak merasa

xxx saja – sepi setelah ditinggal

xxx dan patut jugalah saya

terangkan bahawa semasa ibu saya 

masih ada itu – masa itulah 

juga saya telah diajar ibu membaca – 

membaca ayat-ayat suci, belajar Sifat-sifat

Dua Puluh, belajar mengetahui hukum 

dan ajaran-ajaran Tuhan. Ibu saya 

memang seorang yang patuh terhadap 

suruhan Tuhan, ia banyak menghafaz

ayat-ayat suci dan ketika kami 

di pokok getah dari waktu kami 

turun – dari subuh hingga suntuk 

ke tengahari – ibu tak lepas membaca 

ayat-ayat suci itu ……”

 “…… dan entah kerana saya 

berdampingan rapat benar dengan ibu atau 

mungkin kerana asuhan yang saya 

terima daripada ibu, sampai sekarang 

pun saya merasa dalam hal itu 

saya tidaklah ketinggalan benar – dan 

ketika itulah juga saya telah tahu 

membaca.”

 Ia berhenti bercerita – rokoknya 

dihisap – kemudian dalam kumpulan-kumpulan 

asap rokok yang sedang berterbangan

itu ia melanjutkan lagi ceritanya:

 “…… hmmm kata orang:

hendak seribu daya …… begitulah 

juga dengan saya. Dari membaca

saya cuba untuk menulis ……

membaca dan menulis ……

- akhirnya: syukur!. Dalam soal 

ini saya juga tidak kalah benar 

sekarang”.

 Ia menamatkan ceritanya bersekali 

menghirup teh yang baru saya 

tambahkan ke dalam cawannya itu. 

 Mata kami sama-sama berpandangan, 

dan kami masing-masing tak bersuara dan 

sendiri. Ketika saya ingati 

kembali cerita-ceritanya itu amat 

terharu benar saya rasa. Apa 

lagi dalam kehidupannya yang tak pernah 

menjejakkan bangku sekolah. Tetapi 

berkat dari dorongan cita-cita dan 

usahanya ke arah itu, memang benar ia 

tidak ketinggalan dalam hal itu 

sekarang.

Kalau engkau menangis begini betul-betul macam bapa engkau …………
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pandangan yang luas. Dan sesekali

pernah saya mendengar ia berdebat dalam 

soal politik di sekitar tanah air

kita dengan seorang ketua cawangan 

sebuah parti politik yang besar dan 

berpengaruh di daerah kami. Dan 

dalam perdebatan itu ia telah menang –

kemenangan yang benar-benar memeranjatkan saya 

dan orang-orang di daerah saya terhadapnya. 

 Kami sama-sama berpandangan-pandangan 

kembali.

 “Hmmm kalau demikian otak 

saudara memang baik”.

 Kesepian yang memanjang itu saya

pecahkan – ia memandang kepada saya 

dan mengeluarkan sebuah senyuman. 

 “Oh bukankah telah saya katakan:

hendak seribu daya tak hendak 

seribu dalih!!”

 “Ya memang tetap mata saudara

itu, dan lanjutan cerita hidup 

saudara lagi bagaimana?”

 Kamar saya itu kembali sepi 

ia tunduk menekur ke lantai – 

mungkin tunduknya itu ia sedang 

mengingati kembali akan cerita-cerita

hidupnya yang telah berlalu itu. Saya 

tidak bersuara – sebentar – ketika 

ia kembali mengangkat mukanya ke arah 

saya dari bibirnya meletus suara:

 “Hmmm hidup saya memang 

penuh derita!!”

 Matanya merenung tepat ke arah saya 

kemudian melanjutkan:

 “Saudara tahu: berapa banyak 

pekerjaan yang saya buat dan saya 

amali? – Ah! Banyak – banyak!!. 

Saya pernah menjadi penoreh getah, 

menyangkul dan menebas di ,

menjadi kuli kerja raya, menjadi 

buruh di stesen-stesen keretapi dan 

pelabuhan-pelabuhan, saya pernah menjadi 

penarik beca dan pernah pula 

menjadi kuli penjaga kedai 

di kampung-kampung ……”

 “Saya merantau dari desa

ke desa – kota ke kota dan kota 

ke desa untuk mencari hidup

…… tetapi memang agaknya sudah suratan 

nasib, bahawa hidup saya ini 

tak pernah bercahaya terang. Saya 

tentu faham dengan pekerjaan saya itu, 

semuanya adalah menggunakan tulang empat 

kerat saya dengan tidak menghiraukan:

hujan, panas dan segala-galanya ……

tetapi untuk hidup walau bagaimana

dibelit perhitungan sekalipun saya 

tetap tenang dan menerimanya!!!”.

 Ia berhenti bercerita, dahinya

berkerut-kerut saya pandang. Kemudian

ia meneruskan lagi ceritanya:

 “…… dan ketika saya cuba

pula mengadu untuk nasib saya 

ke daerah saudara ini. Saya merasa 

agak bertuah benar – bahawa saya telah 

dipercayai oleh ayah saudara untuk 

mengurus perniagaannya bersama. 

Sesungguhnya ini tidaklah dapat hendak 

saya nyatakan bagaimana rasa syukur

dan terhutang budi saya kepada 

saudara dan keluarga atas 

kepercayaan saudara dan keluarga 

terhadap saya ……”

 “Saya rasa ini adalah satu

masa yang telah membawa tingkatan hidup 

saya yang agak tinggi dan lebih 

bercahaya dari masa-masa yang lalu.

Sesungguhnya ini saya amat bersyukur 

benar kepada Tuhan, saudara dan 

keluarga”.

 Ia berhenti bercerita - matanya

tenang memandang ke cawan teh di hadapannya 

itu. Sebentar kemudian menyambung

lagi ceritanya:

 “Itulah cerita hidup saya 

- cerita-cerita itu adalah secara kasar

saja yang dapat saya ceritakan.

Kalau saya akan menceritakan dari 

tiap-tiap detik pernafasan hidup

saya. Hmmmm terlalu panjang – 

panjang benar. Tetapi cukuplah kalau 

saya katakan: kalau yang kasar itu pun.

Saya telah menerima hidup sebegitu 

rupa apalah lagi pada yang halusnya. 

Lebih sulit dan cukuplah menderita

Permainan Peraduan Keselamatan Jalanraya anjuran Shell

Company Kalang Airport Lama
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saya ……….!!”

“Ia menamatkan ceritanya. Matanya 

kembali memandang ke arah saya – mata 

kami sama-sama berpandangan dan sama-sama 

xxx kembali memandang tak bersuara.

Ketika saya kembali memandang

mukanya lagi, saya bersuara.

 “Hmmmm sungguh hebat benar

saudara dibelit oleh hidup”.

 “Ya, agaknya itu memang sudah 

suratan nasib saya!!”

 “Tetapi sebegitu hebatnya saudara

menghadapi hidup yang demikian, 

adakah pernah saudara merasa 

sesuatu?”

 Tanya saya pula, ia memandang ke arah 

saya.

 “Maksudmu?”

 “Tidakkah pernah saudara merasa

kecewa atau kesal terhadap penerimaan 

hidup yang demikian??”

 “Ha, Ha, Ha. Sungguh pelik 

mulutmu itu – pernahkah saya 

merasa kecewa atau kesal terhadap 

hidup saya yang berlalu itu???.

 Hmmm tidak! Tidak!! Saya 

tidak pernah atau akan merasa kecewa 

atau kesal terhadap hidup saya 

yang berlalu itu!!!.

 Itu memang sudah suratan nasib 

xxx agaknya dan saya masih teguh 

percayai Tuhan itu ada. Ia 

(Tuhan) tempat saya sembah ……!!”.

 “…… malah saya merasa amat 

beruntung benar pula, bahawa pengalaman-pengalaman 

hidup yang pernah saya hadapi

xxx, banyak gunanya pula untuk 

kini dan di masa depan!!”.

Ia menamatkan cerita dan jawapannya 

xxx saya dan saya tidak bersuara

xxx. Ia mengeluarkan rokoknya 

xxx lagi …… saya tiba-tiba kembali

mengenang ke cerita-cerita hidupnya itu –

sungguh pahit benar ia dibelit 

perhintungan-perhintungan hidup itu. 

 Saya menganggap semua ceritanya

itu adalah benar dan saya rasa benar 

pula seperti katanya: semuanya mungkin 

tak pernah dirasai oleh manusia oleh 

…… apa lagi dalam umurnya 

semua itu!!.

 Walaupun ia tidak pernah 

bersekolah – tetapi pengalaman-pengalaman 

hidupnya memang banyak – pengalaman-pengalaman 

itulah agaknya yang telah membimbing dia 

dari setingkat demi setingkat ke arah 

jalan hidupnya yang lebih bercahaya. 

 Memang pun sekarang hidupnya

itu agak lebih bercahaya dan sempurna. 

Ia sekarang telah diangkat oleh ayah 

saya menjadi pembantu tetapnya yang 

pertama dalam perniagaan kami di bahagian 

yang sedang dikendalikan oleh ayah saya. 

 Dan kalau hendak saya ceritakan 

lagi – tidaklah saya hendak berniat 

bohong atau mengangkat-ngangkatnya: bahawa dia 

sekarang adalah seorang pemuda yang 

disegani oleh masyarakat di daerah

saya – sopan dan berbudi tinggi 

- ia juga telah menjadi ketua

pemuda pada salah sebuah cawangan 

parti politik di daerah saya dan 

di samping itu ia amat bergiat pula 

membantu dalam kerja-kerja sosial

kemasyarakatan bagi masyarakat-masyarakat di daerah

saya. Sesungguhnya dia sekarang adalah 

benar-benar menjadi salah seorang anggota

masyarakat kami yang terpenting!

 Panjang benar saya mengingati akan 

cerita-cerita hidupnya itu – tiba-tiba

ia menyedarkan saya, ia meminta diri 

untuk pulang. 

 Ketika dia telah lenyap dari 

pandangan saya, tiba-tiba saya kembali 

mengingati lagi akan kisah-kisah belitan 

hidupnya yang baru diceritakan kepada

saya dan yang baru saya ingati 

sebentar itu tadi setelah enam bulan 

dia hidup di daerah saya. 

 Babak hidupnya yang berakhir itu 

- berakhir sebelum ia datang ke daerah

saya, amat pahit, terharu dan 

menderita benar. Tetapi sekarang cahaya 

hidupnya kian cerah …… .

 Ini benar-benarlah menjadi tanda tanya 

saya pula: apakah ini memang sudah 

suratan nasibnya?? Atau benarkah 

pula seperti katanya: …… pengalaman-pengalaman 

hidup itu kadang-kadang adalah besar 

gunanya. Malah kadang-kadang lebih berjaya 

hidupnya lagi daripada orang-orang yang 

mendapat pelajaran tinggi??!!!!.

Mana satukah yang benar? – Sampai 

sekarang saya sedang berusaha dan 

belum mendapat jawapannya lagi ……!

Selesai



246 247Jawi Magazine Reprint Series 4  Warta Jenaka 2

Di bawah ini kami terakan

sebuah gambar lukisan kelakar, yang

dikehendaki pembaca-pembaca mengisi 

penerangan dengan tulisan yang sesuai

untuk gambar itu dan yang boleh 

mengelikan hati apabila membacanya. 

Hadiah yang berupa buku-buku 

dari Penerbitan “Geliga” akan 

dikeluarkan kepada peneka-peneka yang berjaya 

mengikut keputusan yang muktamad dari 

pengadil-pengadil yang telah ditetapkan.

Syaratnya:-

 1. Teka ini terbuka kepada semua 

     pembaca Warta Jenaka -

    masuk meneka tidak kena

    apa-apa bayaran.

2. Jawapan mesti disertakan 

    dengan borang yang disediakan 

    di sini - borang yang lain 

    dari yang disediakan di sini

    tidak diterima.

3. Dua hadiah akan dikeluarkan 

    iaitu: hadiah pertama berhak 

    mendapat 5 buah buku, 

    manakala hadiah kedua berhak 

    mendapat 3 buah buku dari 

    Penerbitan Geliga Limited.

4. Jawapan hendaklah sampai

    kepada pengelola peraduan ini 

    tidak lewat dari 30

    Januari 1959 dan nama-nama

    peneka yang menang serta

jawapannya akan disiarkan 

    dalam Warta Jenaka keluaran

    bulan March 1959.

5. Tidak ada soal jawab

    berkenaan dengan keputusan

    peraduan ini. 

6. Semua jawapan dan alamat

    tuan hendaklah dikirimkan

    kepada:

    Teka Mudah Jenaka 8,

    P.O. Box 1743

    Singapura.

Gambar Kulit
Wanita genit dan manja

menjadi hiasan kulit Majalah

Jenaka kali ini ialah saudari

sebagai Miss Picnic tidak lama

dahulu.

di Sekolah Agama di Singapura

menyatakan ingin menjadi seorang 

biduanita, tetapi sekarang dia

memendam rasanya itu, yang barangkali

ialah kerana dia sibuk dengan urusan

rumah setelah ibunya meninggal.

buku-buku cerita dan juga menulis

walaupun tidak dikirim kepenerbitan

dan dia gemar pula mendengar xxx

dari suara Salmah Ismail, xxx

Afandi, dan Abdullah xxx

Selain dari itu dia juga

seorang wanita yang suka xxx

pergaulan, tetapi dengan tidak

melanggar tata tertib agama dan xxx

menjaga kehormatan. 

 Satu perkara yang baik xxx

ialah dia pandai memasak dan juga

menjahit pakaian dalam fesyen xxx

dan modern.

Teka Mudah Jenaka

Teka Mudah Jenaka 8         Januari 1959

Jawapan saya ialah: “Aku rela berkorban segala-galanya, asalkan

aku dapat………..”1

Alamat: Hashim Awang, Kampung Paya, Kuala Terengganu.2

1 Jawapan diisi oleh pemilik/pembaca Warta Jenaka pada ketika itu.
2 Alamat diisi oleh pemilik/pembaca Warta Jenaka pada ketika itu.

Potong di sini
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Series Wanita.

Sajian Puding   1.00

Sajian Istimewa   1.00

Sajian Pilihan   1.00

Sajian Selera   1.50

Sajian Idaman   1.50

Series Komik Jawi Kecil.

Bawang Putih Bawang Merah 50 sen

Dugaan Ilahi   50 sen

Si Pengail Dengan Jin  50 sen

Che’ Siti Wan Kembang  30 sen

Barisan Putera Pembela  50 sen

Aladin    50 sen

Pisau Emas   50 sen

Series Umum.

Panduan Mesyuarat   1.20

Baju Mandi   50 sen

Terperangkap   1.00

Putera Gunung Tahan  1.20

Kisah Aminah   1.20

Kisah Dari Lumpur   1.00

Mak Bonda   1.00

Janda Lawan Dara   1.20

Pertemuan di Sungai  1.20

Cium-cium   50 sen

Tunggak Kerajaan Johor  40 sen

Kurus1 Wartawan   1.00

*Pengantin Baru   1.20

Hotelku Baharu   1.20

Puaka    1.20

Ibu Pesun    80 sen

Kursus Pengerusi   1.20

Gadis Tani   1.20

Aniaya    1.20

Korban Kinabalu   1.20

Dari Hati ke Hati   1.00

Cinta Gadis Rimba   1.50

Pengasuh Cita-cita   1.00

Gelap Menjelang Terang  1.20

Di Bawah Loceng Gereja  1.20

Mencari yang Lari   1.20

1 Perkataan sebenarnya adalah kursus.

Buruh Keretapi   1.20

Relaku - Rela   1.20

Di Sebalik Gelombang  1.20

Pelacur Putih   1.00

Tidak Saya Datang Ke Mari  1.20

Selayang Pandang   1.20

Wak Cantok   1.00

Dayangku Fatimah   1.20

Zain Zawiyah   1.20

Judi Karan    1.20

Hayati    1.50

Pengaruh Wang   1.20

Tawanan di Zinda   1.20

Hujan Air Mata   1.20

Kisah Semalam   1.20

Series Pelajaran Jawi

Raja Palembang   30 sen

Semarloki   30 sen

Batu Belah Batu Bertangkup  40 sen

Si Dogol    40 sen

Terung Pipit   40 sen

Tun Perak   40 sen

*Bawang Putih Bawang Merah 50 sen

Langkasuka   40 sen

Puteri Gunung Ledang  60 sen

Series Pelajaran Rumi

Sang Sapurba Raja Palembang 30 sen

Semarloki   30 sen

Bukit Siguntang   30 sen

Raja Minangkabau   40 sen

Cerita Hang Tuah   40 sen

Seri Rama   40 sen

Batu Belah Batu Bertangkup  40 sen

Merah Silau   40 sen

Suraya Cambai   40 sen

Tok Sumang   50 sen

Pelanduk Dengan Memerang  40 sen

Batu Berantai   40 sen

Emas di Sangka Loyang  50 sen

Malam Kedua Belas  50 sen

Tun Fatimah   80 sen

Udin Era    40 sen

Seri Teri Buana   30 sen

Series Komik Rumi

Korban Cinta Palsu   50 sen

Helang Hitam   30 sen

Insaf Sudah Berdosa  50 sen

Gadis Seribu Daya   40 sen

Pertemuan Bahagia   60 sen

Pengorbanan Murni   60 sen

Inspektor Hamzah   30 sen

*Lari Dari Pengganas  50 sen

Lukisan Tinggal Kenangan  60 sen

Korban di Hotel   50 sen

Surat yang Carik   50 sen

Adikku Salmah   50 sen

Pengorbanan Cinta Suci  50 sen

Jam 1.15 Malam   30 sen

Kejam    40 sen

Series Komik Rumi Besar

Hasni dan Perompak  40 sen

Tun Mamat   50 sen

Pembunuhan yang Kejam  50 sen

Komik Jawi Besar

Raja Kassim   50 sen

Pahlawan Islam   50 sen

Dewa Putera   50 sen

Jiwa Suci    40 sen

Permaisuri Melaka   50 sen

Ali Baba    40 sen

Gelombang Hidup   50 sen

Pendekar Yaman   40 sen

Teruna Sejati   40 sen

Puteri Langkawi   40 sen

Yatim    50 sen

Sultan Alauddin   50 sen

Taming Sari   50 sen

Keris Hang Tuah   40 sen

Lanun    50 sen

Kejatuhan Melaka    x2 sen

Buku-buku yang ada ini * sedang dicetak semula.

2 Teks asal kabur.

Senarai Buku-buku Keluaran Geliga Limited
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