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Kucing Chartreux berbaka 
Perancis itu mengiau 

manja apabila melihat 
kucing-kucing betina berjalan 
di luar pagar rumahnya. Alis 
keningnya diangkat berkali-
kali, senyumannya sentiasa 
manis di bibir dan sekuntum 
bunga kemas digigit di 
mulutnya. 

“Meow…” Romeo 
memikat manja. Apa 
pula respon kucing yang 
cuba ditawan? Malu-malu 
kucinglah jawabnya. Malu-
malu tetapi mahu.
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Itulah Romeo... sangat 
terkenal di antara kucing-
kucing lain di taman 
perumahan. Masakan 
tidak... selain merupakan 
baka unik dari luar negara, 
Romeo juga terkenal dengan 
sikapnya yang ramah dan 
terlebih romantis! Hampir 
semua kucing yang lalu di 
hadapan rumah ditegurnya. 
Oleh itu, Romeo punya 
ramai kawan. Terutamanya, 
kucing-kucing betina yang 
cantik lagi menawan. 

Pemilik kucing bernama 
Romeo ini adalah Adam... 
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merupakan seorang remaja 
17 tahun yang segak, 
tampan dan pandai bergaya. 
Sebagaimana Adam sentiasa 
menjaga keterampilannya, 
begitu juga selalu didandan 
Romeo... kucing jantan yang 
begitu elok kejadian. 

Bulunya yang halus, biru 
kelabu... sentiasa disisir rapi 
setiap minggu. Adam amat 
sayang pada Romeo, sedari 
kecil dijaga dengan segala 
kelengkapan. Apatah lagi 
Adam merupakan seorang 
lelaki anak tunggal Puan 
Aisyah dan Encik Murad. 
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Romeo adalah satu-satunya 
kawan di dalam rumah yang 
ada buat peneman setia. 
Ketika ibu dan bapanya 
selalu sibuk bekerja, Adam 
sentiasa ada Romeo yang 
menemani setia.  

Romeo pula, seekor 
kucing yang pintar. Apa 
yang dipelajari tuannya, ia 
sentiasa perhatikan dengan 
teliti. Adam pandai main 
piano, Romeo pun tahu 
memetik nota-nota kekunci 
piano yang mudah. Adam 
sering membeli bunga untuk 
si teman mesra, Romeo juga 
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suka menggigit sekuntum 
bunga ke hulu dan ke hilir. 
Adam sentiasa memakai 
minyak wangi, Romeo juga 
tidak ketinggalan mahu 
berwangi-wangian. Adam 
suka memberikan kejutan 
hadiah pada ibunya, Romeo 
juga suka berkongsi mainan 
kucing dengan kucing-kucing 
lain. 

Sememangnya kucing jenis 
Chartreux adalah sejenis 
baka yang cekap belajar. 
Setakat membuka pili air 
untuk minum dan menuang 
makanan sendiri, Romeo 
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boleh melakukannya dengan 
senang. 

Semakin lama Romeo 
membesar bersama Adam, 
semakin banyak Romeo 
belajar. Karakternya hari ini 
banyak dipengaruhi oleh 
tuannya. 

Tatkala Adam yang kini 
sudah mencecah remaja, 
semakin kacak dan 
mempunyai ramai peminat 
perempuan... Romeo juga 
sudah mula pandai mencari 
kawan-kawan barunya 
sendiri.  
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Tetapi, satu pesan Adam 
yang tetap dijaga. Romeo 
tidak dibenarkannya keluar 
dari kawasan rumah, biar 
apa pun yang terjadi. Baka 
Perancis seperti Romeo 
begitu mahal harganya 
dan keluarga Adam amat 
menyayangi kucing itu.  
Terkenal dengan kucing yang 
patuh dan setia, Romeo 
tidak pernah melanggar 
peraturan yang satu itu. 
Tidak dapat keluar, Romeo 
ajaklah kucing lain masuk. 
Haa... pandai-pandailah 
mahu hidup, betul? 
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Beberapa hari kebelakangan 
ini... setiap petang Romeo 
melihat ada seorang 
wanita tua membawa jalan 
seekor kucing betina yang 
comel dan cantik. Berbulu 
putih gebu! Kali pertama 
melihatnya... Romeo rasa 
seperti ia sedang bermimpi. 
Kali kedua ia menggosokkan 
matanya berkali-kali. Petang 
yang ketiga ini, anak mata 
Romeo membulat besar dan 
bersinar-sinar. 
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Wah... wah... wah! Maka 
benarlah ini bukan mimpi di 
siang hari. Sungguh Romeo 
telah tertawan. Tidak pernah 
dilihat kucing secantik itu 
sebelum ini.  

“Meow-Mor,” ngiauan 
Romeo sedikit menggigil 
cuba memanggil kucing 
bak bidadari yang sedang 
lalu di hadapan rumahnya 
itu. Ingat kucing tidak tahu 
gementarkah? 

Kucing putih itu menjeling 
sedikit ke arah Romeo, 
kemudian terus mengalihkan 
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pandangan ke tempat lain. 
Oh, robek hati Romeo!

Pertama kali ia tidak 
diendahkan sebegitu. Romeo 
melompat ke atas tembok 
batu di sebelah pintu pagar 
besi rumahnya. Mata tajam 
melihat ke arah mana wanita 
tadi bersama si kucing putih 
menghala. 

Selang beberapa langkah, 
wanita itu berhenti dan 
masuk ke dalam sebuah 
rumah. Oh, tidak jauh dari 
rumah Adam dan Romeo 
rupa-rupanya, hanya selang 
beberapa rumah sahaja. 
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Harapan si Romeo mahu 
bertemu dengan kucing 
putih itu masih ada.

Esok, akan digandakan 
usaha berkawan dengan 
jiran barunya itu!

Romeo bermundar-mandir 
di halaman rumahnya. 
Berfikir cara terbaik agar 
dapat menarik perhatian 
kucing putih itu. Apa yang 
kucing itu suka? Apa ia tidak 
gemari pula? Ah... sudah 
lama tidak rasa teruja dan 
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takut seperti ini. Apakah ini 
namanya cinta? 

Malam itu ketika 
tuannya Adam membuat 
kerja sekolah, Romeo 
menemaninya di atas katil 
sambil membelek buku dari 
rak Adam ~ ‘Romantis 101’. 

“Hai... kamu baca buku? 
Kucing pun hendak tahu cara-
cara jadi romantis?” Adam 
tersenyum melirik melihat 
Romeo. Namun, dibiarkan 
sahaja kucing kelabu itu 
sambil menggosok-gosok 
leher dengan manja. 
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Apa sahajalah projek kucing 
kesayangannya itu. Romeo 
dan buku memang tidak 
dapat dipisahkan. Tentunya 
terikut dengan tabiat Adam 
yang suka membaca sejak 
kecil.  Untung ia pandai 
menyelak halaman-halaman 
buku dengan baik. Maka 
hingga setakat hari ini belum 
pernah ada muka surat yang 
terkoyak sendiri. Romeo 
memang seekor kucing yang 
teramat istimewa bagi Adam. 
Maco, pintar dan manja... 
cukup semua syarat menjadi 
kucing yang sempurna. 
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Ketika jam menunjukkan 
angka 11 malam... Romeo 
masih khusyuk membaca 
walaupun Adam sudah 
tertidur. Semangatnya 
membara-bara. Esok, 
Romeo akan memulakan 
Misi Mengawan Kucing Jiran 
yang pertama. Chaiyok! 

Hari pertama. 
Apabila kucing putih itu 

mula berjalan petang di 
hadapan rumah, Romeo 
mencakar-cakar dinding bagi 
menarik perhatian. Lalu ia 
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menggulingkan diri di lantai 
halaman rumah gaya kucing 
hero Hindustan.

Malangnya seperti 
angin lalu, kucing putih 
itu hanya memandang 
sekali lalu. Kemudian, ia 
terus ke hadapan tanpa 
mempedulikan Romeo 
walau secuit cuma. 

“Meow Mor...” Romeo 
mengiau kesedihan.

Hampa, tetapi si kucing 
romantik itu tidak mahu 
mengalah. Harapan hari 
esok tentu masih ada!
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 Hari kedua. 
Dari dalam rumah, Romeo 

cuba memainkan lagu 
dari piano milik Adam. 
Sungguhpun mainan muzik 
itu hampir sempurna, kucing 
putih itu buat-buat seperti 
tidak dengar sahaja. Malah, 
kucing putih itu semakin 
melajukan langkahnya mahu 
pulang ke rumah. Tidak 
sedap agaknya pilihan lagu 
si Romeo. 

“Meow Mor...” Kucing itu 
berbunyi sayu.
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Aduh, kecewa lagi Romeo. 
Pelan keduanya juga tidak 
menjadi. 

Hari ketiga. 
Melihat Romeo monyok 

setiap masa, pada hari 
ketiga... Adam sengaja 
membuat permainan bagi 
menceriakan hati si kucing 
kesayangan. Adam mengikat 
potongan ikan rebus kecil 
pada belon-belon yang 
boleh terapung di udara. 
Sebaik sahaja Romeo 
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bermain di halaman rumah, 
belon-belon itu dilepaskan.

Romeo jadi tercetus 
idea... dibukanya palang 
pagar halaman rumah. Ia 
mahu belon romantik itu 
dibawa oleh takdir kepada 
si kucing putih yang disukai. 
Malangnya, sebelum sempat 
angin lalu menghembus 
belon sampai pada kucing 
yang dituju, ia telah diserbu 
oleh kucing-kucing taman 
lain yang tertarik dengan 
bau ikan rebus yang sedap 
itu. Habis semuanya meletup 
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sekelip mata! Dicakar oleh 
kucing-kucing lain pula!

Melihat kejadian yang 
berlaku, si kucing putih 
yang sedang bersantai di 
patio rumah... tergelak kecil 
dan mengukirkan sedikit 
senyuman. 

Mulut Romeo melopong 
besar melihat kucing idaman 
itu akhirnya tersenyum 
jua. Dicakar-cakar seluar 
Adam tanda bahagia. 
Romeo melonjak-lonjak 
kegembiraan. Lega! Berbaloi 
rasanya berusaha keras setiap 
hari. Kini pelan menjadi!
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Romeo masuk ke rumah 
dengan hati yang berbunga. 

“Si dia sudah perasan 
akan kewujudanku. Ada 
peluangkah mahu berkawan 
dan beranak-pinak selepas 
ini? Tentu anak-anak kucing 
baka kami akan menjadi 
kucing paling comel di 
Malaysia!”

Romeo sudah terbayang 
masa hadapan yang 
cemerlang dan gemilang 
apabila dapat membina 
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keluarga bahagia bersama si 
kucing betina idaman. 

Sekuntum bunga mawar di 
atas meja makan ditarik keluar 
dari pasu dan digigit-gigit 
kelopak bunganya. Rasanya 
manis, semanis angan-
angan di dalam kepalanya. 
Di dalam bilik tuannya, 
Adam... Romeo memeluk 
bantal sambil berguling-
guling bahagia. Mungkin 
ia sedang berangan sedang 
memeluk kucing putih jiran 
di hadapan rumah tadi. 

Adam ketawa kecil dan 
mengge leng -ge l engkan 
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kepala. Ditarik manja telinga 
kanan Romeo... lalu berkata, 
“Amboi, amboi, amboi! 
Bukan main menggedik 
kamu sejak beberapa hari 
ini? Terlebih dos Romeo. Ini 
mesti ada apa-apa...” 

Romeo tersenyum dari 
telinga ke telinga, seperti 
kerang yang busuk. Kucing 
sedang bercinta, semuanya 
dirasakan indah belaka. 

Malam itu, Romeo terasa 
seperti tidur di awang-
awangan. Tidak sabar 
rasanya mahu menunggu 
hari esok. 
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Malam itu, si kucing putih 
menyusup keluar dengan 
penuh berhati-hati. Ditoleh 
kanan dan kiri sebelum 
melintas jalan raya yang 
lebar dan besar. Setelah 
memastikan tiada kenderaan 
yang sedang bergerak, kucing 
putih itu segera melajukan 
langkah. 

Lampu jalan raya yang 
samar-samar, menyuluh 
laluan... memudahkan 
kucing itu untuk bergerak 
menuju ke rumah Adam. 
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Setelah beberapa bulan 
berkenalan dengan Romeo, 
kucing putih itu akhirnya 
bersetuju menerima 
jemputan untuk makan 
malam bersama. Oleh kerana 
Romeo tidak boleh keluar 
rumah, maka si betinalah 
yang harus ke sana.  

Sesungguhnya Romeo 
adalah kucing paling sibuk 
pada hari itu kerana perlu 
menyediakan makan malam 
penuh romantis untuk si 
kucing pujaan. Bunga-bunga 
yang berwarna-warni di 
sekeliling halaman rumah 
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dipetik bagi menghias sudut 
di mana makan malam 
itu akan diadakan. Dua 
mangkuk kucing paling 
cantik ditarik menggunakan 
mulut dari dapur hingga ke 
halaman. Cukup romantis! 

Bulu Romeo disisir kemas 
oleh Adam untuk malam 
pentingnya itu. Wangian 
kucing paling hebat 
ditumpahkan botolnya, lalu 
Romeo bergolek berkali-kali 
supaya seluruh bulu-bulu 
gebunya ditutup dengan 
haruman paling segar.
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Bersedia 100 peratus, 
Romeo menanti dengan 
penuh debaran di pintu 
pagar. Kucing putih yang 
baru tiba itu disambut 
dengan senyuman yang 
paling menawan. Diiring 
kucing pujaan hatinya 
sehingga ke mangkuk 
makanan yang telah tersedia 
di atas permaidani lembut 
yang telah dibentang di 
atas laman. Mata kucing 
putih itu bersinar-sinar 
melihat segala persiapan. 
Hidungnya bertukar menjadi 
merah jambu. Terharu dan 
malu dilayan seperti puteri 
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kucing. Belum pernah dia 
jumpa kucing seromantis 
Romeo. Pasti malam ini akan 
dikenang sampai bila-bila...

“Meow Mor…”  
“Grrr…”  
Ketika sedang asyik berbual 

dan makan, telinga Romeo 
menangkap suatu bunyi yang 
sayup-sayup kedengaran 
dari jauh. 

“Cathy! Cathy!” Itulah 
suara wanita tua, pemilik 
kucing putih di hadapannya. 
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Romeo menjeling kepada si 
comel idaman.... walaupun 
tidak mahu makan malam 
itu berakhir, ia terpaksa 
melepaskan teman 
istimewanya itu pulang. 

Malah sebaik sahaja kucing 
putih itu mendengar suara 
tuannya, muka si meow 
terus berubah menjadi 
pucat lesi. Tidak semena-
mena kucing itu menjadi 
panik mahu pulang dengan 
segera. Tentu takut tuannya 
akan marah kerana curi-curi 
keluar sebentar tadi. Pasti 
tuannya sudah tidak sayang 
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lagi padanya. Pasti tuannya 
akan memukulnya! 

B e r m a c a m - m a c a m 
perasaan menerjah masuk 
membuatkan hatinya lebih 
tidak tenteram. Dengan 
kelam-kabut, kucing 
putih bernama Cathy itu 
meninggalkan Romeo 
yang sedang makan. Cathy 
menyusup di celah-celah 
pagar rumah dan terus 
berlari ke arah tuan yang 
sedang mencarinya. 

Romeo segera melompat ke 
atas tembok pagar rumahnya 
bagi melihat Cathy pergi. 
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Kucing putih itu dilihat berlari 
laju tanpa menoleh kiri 
dan kanan. Tanpa disedari, 
muncul sebuah motorsikal 
sedang menuju laju dari 
arah bertentangan. Jantung 
Romeo berdegup pantas. Ia 
melompat turun dari tembok 
bagi menyelamatkan kucing 
putih kesayangan... tetapi 
kedua langkah kakinya 
terhenti. Romeo tidak boleh 
meninggalkan rumah! Itu 
janjinya pada Adam. 

Nafas Romeo cemas... naik 
turun dengan laju. Air mata 
mengalir dengan sendiri. 
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Cathy benar-benar di dalam 
bahaya dan ia tidak mampu 
berbuat apa-apa.

“MEOW….” ia cuba 
menjerit sekuat hati 
memanggil Cathy. 

BANG! Di hadapan mata... 
motorsikal itu menggilis 
Cathy dengan laju. Berguling-
guling si kucing putih di atas 
jalanraya, penuh dengan 
darah berlumuran yang 
memercik ke jalan tar. 
Cathy kelihatan tercungap-
cungap sendirian. Dadanya 
naik turun kencang. Melihat 
kejadian itu... Romeo, buat 
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pertama kalinya terus berlari 
keluar rumah dan menuju 
ke arah Cathy yang sedang 
terlantar kesakitan. Janjinya 
pada Adam sudah tidak 
diendahkan lagi. 

Air mata Romeo turun 
selaju air hujan. Hati sebak 
tidak terkata. Andai ia 
melangkah keluar lebih 
awal, pasti kemalangan 
ini dapat dielakkan dan 
Cathy masih selamat. Wajah 
Cathy yang tidak bermaya 
tatkala Romeo tiba, amat 
merundumkan jiwanya. 
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Wanita tua pemilik Cathy 
kini berlari dengan laju 
bagi mendapatkan si kucing 
kesayangan. Dipeluk rapat 
haiwan paling disayangi... 
wajah wanita itu bertukar 
menjadi sangat sedih. 
Cathy diangkat lalu dibawa 
ke hospital supaya boleh 
mendapat rawatan segera. 
Dalam diam, Romeo berdoa 
agar kucing dambaan hati 
itu masih dipanjangkan 
umurnya. Jika tidak, pasti 
ia akan menyalahkan diri 
seumur hidupnya. 
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Seketika Romeo melangkah 
longlai ketika pulang ke 
rumah. Malam yang dijangka 
paling romantik itu telah 
bertukar menjadi satu tragedi 
buruk. Ini semua salahnya... 
Romeo tidak tersenyum 
seperti biasa. Terus berbaring 
di sisi tingkap untuk 
menunggu kucing putihnya 
pulang. Seluruh badan terasa 
lemah. Jiwanya kosong... 
sekosong-kosongnya...

Hari-hari selepas itu dilalui 
dengan penuh kemurungan. 
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Setiap petang, Romeo akan 
berada di pagar halaman 
rumah kerana mahu 
menunggu Cathy. 

Setiap malam pula, Romeo 
akan menanti di sisi tingkap 
bagi mengintai rumah si 
cinta hati dari kejauhan. 
Terus hilang selera makan 
dan tidak lagi ceria seperti 
selalu... sedih setiap kali 
teringat pada Cathy yang 
dirindui.  

Selepas satu minggu, kereta 
wanita tua itu kelihatan 
memasuki ruang parkir 
rumahnya. Laju Romeo 
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memanjangkan leher di atas 
tembok pagar bagi melihat 
sama ada kucing putih itu 
pulang bersamanya. Ya, ada 
satu sangkar kucing dibawa 
keluar bersama.

Tanpa melengahkan masa, 
Romeo terus melompat 
keluar dan menuju ke arah 
rumah wanita tua itu. Tanpa 
perlu dijemput, si kucing 
jantan menyusup masuk 
ke pagar rumah tersebut. 
Automatik berpusing-pusing 
mengelilingi sangkar kucing 
yang dibawa wanita tua 
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itu, namun isinya kelihatan 
gelap. 

“Meow-mor?”
 Kucing putih itu perlahan-

lahan menunjukkan dirinya. 
Ia sudah tidak lagi secantik 
dirinya yang dahulu. Mata 
buta sebelah dan kedua kaki 
hadapannya kudung. Cathy 
menunduk sedih dan malu. 
Romeo terkedu!

Kini mata jadi tidak berkedip 
melihat Cathy yang baru. 
Romeo terdiam dan benar-
benar terperanjat. Cinta hati 
sudah berubah rupa, bukan 
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lagi kucing paling comel... 
tetapi kucing cacat! 

Cathy yang melihat Romeo 
tidak memberi respons 
kepada dirinya, menyorok 
masuk ke dalam sangkar 
kembali. Kecewa dengan 
sikap Romeo yang jelas 
mementingkan rupa!

Beberapa hari berlalu...
Bukan Romeo tidak sayang, 

tetapi ia hanya terkejut. 
Setelah difikir masak-
masak, Romeo bersedia 
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menghabiskan sisa hidupnya 
dengan Cathy. Ia mahu 
kekal menjadi kucing paling 
romantis buat Cathy sampai 
bila-bila. Setiap petang 
dan malam... pasti akan 
menyusup pergi mencari 
Cathy.

Melihat kesungguhan 
itu, Adam dengan rela hati 
melepaskan Romeo supaya 
terus tinggal di rumah 
wanita tua yang tidak jauh 
dari rumahnya. 

Romeo dan Cathy kekal 
menjadi pasangan bahagia, 
sehingga akhir hayat kucing 
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yang maksimanya selama 18 
tahun. Itulah keistimewaan 
memiliki hati kucing 
chartreux seperti Romeo, 
kucing itu kekal sentiasa 
romantis dan setia. Meow-
Mor ~ Mi Amore selamanya!




