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  Tikus terus menerkamnya. Tunggal amat 

takut lalu lari dan masuk semula ke dalam 

lubang paip. Tikus cuba masuk tetapi tidak 

muat. Tunggal berlari masuk semakin jauh ke 

dalam. Tikus itu cuba menghulur tangannya. 

Tunggal melihat tangan tikus cuba 

memegangnya. Tunggal sakit hati kerana ia 

tidak berbuat salah. Lalu ia menggigit 

tangan tikus. Tikus cepat-cepat menarik 

tangannya sambil menjerit kesakitan. Tikus 

itu terus lari. 

 

      Hari demi hari berlalu. Tunggal semakin 

besar. Ia tidak boleh hidup bebas. Tunggal 
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selalu menjadi mangsa buruan tikus dan 

kucing-kucing lain. Tunggal tidak boleh 

berjalan seperti kucing lain. Ia sentiasa 

berhati-hati. Silap sedikit, besar padahnya. 

Akhirnya lubang paip tempat Tunggal 

bersembunyi tidak boleh dimasuki lagi. 

Badan Tunggal semakin besar. Ia tidak boleh 

meloloskan dirinya. Tunggal terpaksa 

mencari tempat baru. 

 

      Pada suatu hari, Tunggal keluar dari 

tempat persembunyiannya. Apabila 

dipastikan tidak ada musuh, Tunggal terus 

berlari dengan lajunya ke arah hotel. Ia 

berlari sekuat hati lalu menyeberangi jalan. 

Ketika itu datang sebuah kereta yang 

dipandu oleh seorang wanita. Wanita itu 

terperanjat apabila keretanya hampir 
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terlanggar Tunggal. Wanita itu membrek 

keretanya serta-merta kerana terperanjat. 

Sebuah kereta lain dari belakang lalu 

melanggar kereta wanita itu. Sebuah kereta 

dari depan juga melanggar kereta wanita itu. 

 

 

 

 

 

 

 Diikuti pula oleh beberapa buah kereta dari 

belakang melanggar kereta di belakang 

kereta wanita itu. Beberapa buah motosikal 

yang ditunggang oleh sekumpulan pemuda 

tiba-tiba merempuh kereta dari depan. 

Akhirnya terjadilah satu kemalangan besar 

menyebabkan beberapa orang mati dan 
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tercedera. Sekejap sahaja kawasan itu 

dikerumuni oleh manusia. Pihak bomba, 

anggota polis, dan ambulan juga datang 

untuk membantu. 

 

   Tunggal yang menjadi punca kemalangan 

terus bersembunyi dalam lubang paip yang 

terletak di hotel. Ia tidak tahu apa-apa. Ia 

cuma mendengar dentuman kuat, diikuti 

pekikan suara manusia. Sekarang Tunggal 

mendapat tempat baru. Ia cuba meninjau 

keadaan sekitar. Selamat, tetapi keadaan 

itu hanya seketika kerana sebaik sahaja 

Tunggal keluar, ia dikejar pula oleh bapa 

kucing yang besar. Bapa kucing itu marah 

kerana ada kucing lain di kawasannya. 

 

      Tunggal sempat melarikan dirinya lalu 
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bersembunyi dalam raga bawang. Sebaik 

sahaja ia masuk, seekor kucing lain mengejar 

Tunggal. Tunggal berlari dengan lajunya lalu 

melompat ke dalam sebuah tong sampah. Ia 

terus bersembunyi dalam tin Milo yang 

besar. Kucing yang mengejarnya turut 

melompat masuk. Kucing itu mencari 

Tunggal. Tunggal mendiamkan diri dalam tin 

itu. Kucing itu cuba mengintai Tunggal dalam 

tin Milo tetapi tidak nampak kerana Tunggal 

hadapkan mulut tin itu ke arah dinding tong 

sampah. 
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  “Celaka, ke mana anak kucing sial ini 

menghilangkan diri? Kalau aku jumpa, aku 

ratah-ratah daging engkau,” kata kucing itu. 

Kecut hati Tunggal mendengar bisikan 

kucing itu. Tunggal cuba sedaya upaya untuk 

mengecilkan lagi tubuhnya supaya tidak 

kelihatan. 

 

      Sebentar kemudian tin milo itu 

bergerak-gerak. Rupa-rupanya kucing itu 

cuba menggolek tin itu. Tunggal terpaksa 

mengikut saja arah tin itu digolek. 

 

      Tunggal berasa tidak yakin lagi ia akan 

selamat kalau terus sahaja bersembunyi 

dalam tin itu. Tunggal melompat keluar dan 

terus terjun dari tong sampah. Tunggal lari 
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sekuat-kuat tenaga. Sambil berlari ia 

berfikir ke mana dia akan bersembunyi. Dari 

belakang, kucing itu sayup-sayup 

mengejarnya. Semakin lama semakin jauh. 

Kucing itu tidak terdaya lagi mengejar 

Tunggal yang memecut laju itu. 

 

      Akhirnya Tunggal selamat. Kucing itu 

tidak lagi mengejarnya. Tunggal tidak yakin 

keselamatannya akan terus terjamin. Ia 

mesti berhati-hati. Musuhnya dalam 

bandar  ini terlalu banyak. Tunggal yang 

keletihan mencari-cari tempat selamat. Ia 

berehat untuk menghilangkan penat. Tunggal 

cuba meninjau-ninjau ke arah hotel. 

 

      “Kalau aku dapat masuk dalam lobi hotel 

ni, aku selamat,” bisiknya. 
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“Tapi nak masuk macam mana? Pintu 

sentiasa tertutup. Kalau ada manusia masuk, 

baru pintu ini terbuka dengan sendirinya,” 

katanya. 

 

      Pintu besar Hotel Mahligai itu terbuka 

secara otomatik. Pintu itu menggunakan 

cahaya. Kalau ada manusia mendekatinya, 

pintu itu terbuka dengan sendirinya. Setelah 

manusia berlalu, pintu itu tertutup. Tiba-

tiba Tunggal dapat satu akal. Ia harus 

masuk ke dalam hotel itu. Kalau ia berjaya 
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masuk, hidupnya pasti mewah. Tunggal boleh 

bersembunyi di dapur hotel. 

 

      Di dapur hotel banyak makanan. 

Makanan pula sedap-sedap. Tunggal cuba 

mendekati pintu hotel. Ia menunggu di tepi 

pintu dengan berhati-hati. Matanya liar ke 

kanan dan ke kiri. Tidak lama kemudian, 

kelihatan satu keluarga Orang Putih turun 

dari motokar. Hotel Mahligai sering menjadi 

tumpuan pelancong asing. Orang Putih, 

Orang Arab, Orang Jepun, dan pelbagai 

bangsa yang datang melancong ke Kelantan 

akan menginap di Hotel Mahligai. Hotel ini 

bertaraf antarabangsa atau lima bintang. 

 

      Keluarga Orang Putih itu turun. Mereka 

lima beranak. Seorang ayah, seorang ibu, 
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dan tiga orang anak. Mereka terus menuju 

ke pintu. Tunggal bersiap sedia untuk 

mengekori keluarga Orang Putih itu. Sebaik 

sahaja keluarga Orang Putih itu tiba di muka 

pintu, daun pintu terbuka. Tunggal secepat 

kilat melompat masuk. Ketika Tunggal 

melompat masuk, Orang Putih itu 

terperanjat. 

 

 

 

 

 

 

   Suaminya terperanjat besar lalu 

membuang beg dan berjoget. Dia menyebut 

perkataan “Cat, oh, cat, oh cat” beberapa 

kali sambil menari-nari. Anak-anak dan 
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isterinya berdekah-dekah. Rupa-rupanya 

Orang Putih itu melatah. 

 

     Tunggal berjaya masuk ke dalam hotel. 

Nasib baik pekerja hotel tidak nampak. Jika 

tidak, Tunggal mesti dihalau. Tunggal terus 

berlari ke arah belakang dan bersembunyi di 

rimbunan pokok puding dalam taman hotel. 

Di situ terdapat sebuah kolam mandi. 

Tunggal meninjau keliling kolam. “Buk!” Tiba-

tiba satu benda jatuh dekat Tunggal. 

Tunggal terperanjat. Ia hendak lari. Tetapi 

tidak jadi bergerak apabila melihat benda 

yang jatuh itu ialah tin minuman yang 

dibuang manusia. 

 

     “Pengotor manusia ni. Buang sampah 

merata-rata. Sepatutnya manusia ni tahu 
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menjaga kebersihan,” bisiknya marah kerana 

terperanjat. Tunggal terus merayau-rayau 

dalam hotel tanpa gangguan. Tunggal melalui 

sebuah bilik. Di dalamnya itu kelihatan ramai 

orang Cina. Mereka berpakaian tukang 

masak. Ada lelaki dan perempuan. 

 

      “Eh, di hotel ini pun ada tukang masak 

Cina? Oh, untuk orang Cina!” bisik Tunggal. 

Sebenarnya di hotel itu ada berbagai-bagai 

bangsa. Ada tukang masak Inggeris, Arab, 

Perancis, Jepun, dan Belanda. 
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      “Aku mesti cari dapur Melayu. Makanan 

lain tak boleh makan. Sakit perut,” bisik 

Tunggal. Akhirnya Tunggal sampai ke bilik 

dapur masakan Melayu. Ia nampak ramai 

tukang masak berpakaian putih sedang 

bertugas. Tunggal masuk susup-sasap  di 

celah-celah  pokok bunga. Ia mesti 

bersembunyi di situ buat sementara. 

Tunggal yakin sisa makanan akan dibuang di 

kawasan itu. Ia nampak banyak tulang ayam 

berselerak di atas tanah. 

 

      Tiba-tiba Tunggal mengiau dengan 

kuatnya. Ia melompat dan terus cabut lari. 

Beberapa batang pokok bunga dirempuhnya. 

Satu cecair disimbah ke atas tubuhnya. 
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      “Aduh! Panas! Mati aku!” kata Tunggal 

sambil berlari. Rupa-rupanya Tunggal 

disiram air panas. Seorang tukang masak 

datang membawa seperiuk air panas lalu 

mencurah air itu betul-betul di tempat 

Tunggal bersembunyi. 

 

      Air itu masih panas, melecur kalau 

terkena. Tukang masak di situ selalu 

menyimbah air panas untuk membunuh semut 

gatal di kawasan itu kerana banyak makanan 

terbuang. Tunggal berhenti dan 

bersembunyi dalam longkang. Badannya 

menggigil kerana sakit. Dua tiga tompok 

bulunya gugur. Kelihatan kulitnya merah dan 

melecur. Tunggal tidak dapat bergerak 

kerana masih sakit. Ia cuba mencari sesuatu 
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untuk mengubat kulitnya. Nasib baik di 

kawasan itu ada pokok kapal terbang. 

 

 

 

 

 

 

 Tunggal memetik daunnya lalu mengunyah 

dengan giginya. Apabila daun itu lumat, 

Tunggal tampal di kulitnya yang terkena air 

panas. Baru rasa lega. Badan Tunggal juga 

rasa sejuk. Bagaimanapun, Tunggal terus 

diam di situ beberapa ketika untuk 

menghilangkan sakitnya. Tiga hari Tunggal 

tidak ke mana-mana. Ia terus bersembunyi 

di dalam longkang itu. Nasib baik longkang 

itu tidak ada air. Longkang itu juga ada 
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penutup simen. Jadi Tunggal terselamat 

kerana tidak ada sesiapa yang tahu ia 

berada di situ. 

 

      Hari keempat, Tunggal cuba keluar. 

Badannya pun agak lega. Ia juga amat lapar 

kerana sudah tiga hari tidak makan. Ia 

terjumpa seketul ikan tenggiri goreng yang 

dibuang. Ikan itulah yang menjadi 

makanannya. Tunggal tidak lapar lagi. 

 

      “Di mana-mana sahaja nampaknya aku 

tidak selamat, tapi aku mesti hidup,” bisik 

Tunggal. 

 

      Sejak Tunggal tinggal di hotel itu, ia 

berasa agak selamat. Tidak ada sebarang 

gangguan. Kucing lain tidak boleh 
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masuk.  Tikus  juga   tidak   boleh   

bergerak   bebas  kerana  racun   dan 

perangkap ada di mana-mana. Silap memilih 

makanan, tikus akan mati termakan racun. 

Silap memilih jalan, tikus boleh masuk 

perangkap. Sebab itu kawasan hotel tidak 

popular bagi tikus tinggal. 

 

 

 

 

 

 

  Tunggal hanya perlu mengawasi manusia. 

Kalau ia ditemui oleh pekerja hotel, ia juga 

akan menjadi mangsa. Manusia bukan sahaja 

mengejarnya tetapi akan memukul jika tidak 

sempat melarikan diri. 
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      Tidak semua manusia jahat. Ada juga 

pekerja hotel itu nampak Tunggal tetapi ia 

tidak bertindak apa-apa. Malah ada yang 

memberi Tunggal makan dengan mencampak 

sisa-sisa makanan. Hidup Tunggal cukup 

mewah. Ia tidak perlu mencari makanan. 

Tunggal cukup gembira jika hotel itu 

ditempah untuk jamuan orang besar-besar. 

Kadang-kadang raja berangkat. Kalau ada 

jamuan besar, banyak makanan sedap akan 

dihidangkan. Orang besar tidak makan 

banyak. Oleh itu, banyak makanan terbuang. 

Inilah rezeki Tunggal. 

 

      Ia boleh makan bubur sirip ikan Yu, itik 

kukus, dan bermacam-macam lagi makanan 

yang lazat. Setelah setahun Tunggal diam di 
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hotel itu, ia semakin besar dan gemuk. Ia 

kini muncul sebagai seekor kucing yang sihat 

dan besar. Badan Tunggal besar dari kucing 

biasa. Mukanya seakan-akan harimau. 

 

      Bulu Tunggal berwarna perang 

bercampur hitam dan kuning. Sungguh comel. 

Kalau Tunggal ditemui oleh manusia, mungkin 

ia ditangkap dan dijadikan binatang 

peliharaan manusia. 

 

 

 

 

   Suatu hari, Tunggal ingin keluar dari 

kawasan hotel itu. Ia tidak berminat lagi 

tinggal di situ kerana kesunyian. 

Tambahan  pula,  ia  keseorangan. Tidak   
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ada   kucing   lain. Tunggal juga ingin mencari 

pasangan. Ia ingin mencari teman hidup. 

Tunggal akhirnya mengambil keputusan 

keluar dari kawasan itu. Ia ingin hidup 

bersama kucing-kucing lain. Ia perlukan 

kawan. Perlukan kasih sayang. Tunggal tahu, 

tempat yang paling sesuai ialah di kawasan 

Kedai Payung. 

 

      Tunggal memanjat pagar lalu keluar dan 

terus menuju Kedai Payung. “Wah, Indahnya 

alam di Kedai Payung! Manusia ramai. Kucing 

banyak. Tikus pun ada,” bisik Tunggal. Dulu 

Tunggal takut tetapi sekarang Tunggal 

sudah besar. Ia tidak perlu takut. Sesiapa 

yang cuba menganggunya, ia akan melawan. 

Ketika Tunggal mula-mula sampai ke kawasan 

Kedai Payung, dua tiga ekor kucing lain 
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mengerlingnya. Tunggal tidak peduli. Tunggal 

cuba mendekati mereka, tetapi kucing-

kucing itu lari. 

 

      Di bawah pokok, Tunggal terserempak 

dengan seekor kucing betina. Comel. Tunggal 

tersenyum. Kucing itu membalas senyuman 

Tunggal. 

 

      “Sendirian? Kalau tidak ada teman, saya 

boleh temankan,” Tunggal menegur dengan 

berani. 

 

      “Tidak, saya ada teman! Saya sedang 

menunggunya,” jawab kucing betina itu. 


