


“Aiskrim… aiskrim! Aiskrim… aiskrim!” 
Encik Ais dengan penuh bersemangat 

menjerit dan membunyikan hon aiskrimnya 
bagi menarik pelanggan. Begitulah rutin harian 
sebagai seorang penjual aiskrim bergerak. 

Pelbagai jenis aiskrim dijual olehnya. Ada 
aiskrim yang murah, ada juga jenis berjenama 
mahal. Ada aiskrim yang dibuat sendiri, ada 
juga aiskrim yang diambil daripada pembekal. 
Dengan kepelbagaian itu, para pelanggan 
boleh memilih aiskrim mengikut citarasa 
masing-masing.

Encik Ais juga tidak berniaga berseorangan. 
Isterinya iaitu Puan Krim sentiasa 
menemaninya sepanjang masa. Aiskrim adalah 
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punca pendapatan dan aiskrim jugalah yang 
mempertemukan mereka berdua sehingga 
bergelar pasangan suami isteri yang serasi 
bersama.

“Papa... saya mahu aiskrim.” Man Kool 
yang berada di dalam lori sudah bersuara 
membuat permintaan. Itulah satu-satunya anak 
tunggal Encik Ais dan Puan Krim. Disebabkan 
Man Kool masih belum bersekolah, jadi mereka 
membawa anaknya bersama ke mana sahaja 
bagi menjimatkan duit daripada membayar 
pengasuh.

“Anak papa mahu aiskrim ya? Sebentar, 
papa buatkan yang istimewa untuk kamu.” 
Encik Ais dengan segera memenuhi permintaan 
anak kesayangannya itu. 

Sebaik sahaja aiskrim diberikan, Man Kool 
melompat keriangan. Ternyata dia juga amat 
menggemari aiskrim.

“Kamu duduk di dalam lori sahaja ya! 
Jangan bermain di luar.” Puan Krim menasihati 
anaknya itu.



Azanil Fitri

4

“Baik mama.” Man Kool menjawab sambil 
menyuap aiskrim yang diisi di dalam bekasnya, 
berbagai perisa ada. Sungguh meriah sekali! 
Maklumlah, anak penjual aiskrim.

“Pak cik.. berikan saya aiskrim kon berperisa 
coklat.” Seorang pemuda singgah membeli 
aiskrim.

“Mahu yang kecil, sederhana atau besar?” 
Encik Ais segera bertanya mendapatkan 
kepastian.

“Hmm… saya mahu yang sederhana.”

“Ini aiskrim yang diminta. Terima kasih dan 
sila datang lagi ya!” Encik Ais menghulurkan 
aiskrim yang dipesan oleh pelanggannya itu.

Setelah menghulurkan wang, pemuda itu 
melangkah pergi menikmati aiskrim yang 
dibeli. Encik Ais dan Puan Krim memandang 
seketika pelanggan yang berlalu sebelum 
berbual kembali sesama mereka.

“Panas betul hari ini!” Puan Krim berbual 
dengan suaminya sambil kepala mendongak 
ke langit yang cerah. Matahari begitu terik 
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memancar dan awan pula tidak kelihatan. 
Itu membuatkan kepanasan semakin terasa 
bahangnya. Mujurlah ada pokok besar 
yang menjadi tempat mereka berteduh. 
Sememangnya ia lokasi yang amat strategik 
mahu menunggu dan berjual di situ.

“Bagus juga panas begini. Harap-harap 
ramai akan datang membeli aiskrim kita.” 
Sememangnya begitulah hakikat seorang 
penjual aiskrim. Untung rugi perniagaannya 
bergantung pada cuaca. Bila panas sudah tentu 
ramai yang akan berkunjung membeli aiskrim 
bagi menyejukkan tekak yang kering. Tetapi 
sekiranya hujan, kuranglah orang yang datang 
mahu membeli aiskrim.

“Hmm… mana pelanggan tetap kita itu? 
Selalunya waktu begini dia akan muncul 
membeli aiskrim.” Puan Krim merenung jauh 
memerhatikan keadaan sekeliling taman. 
Sememangnya mereka berdua adalah peniaga 
aiskrim yang sudah lama berniaga di Taman Sri 
Bangsar sehingga dapat mengenali pelanggan 
yang sering berkunjung.
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“Alah, sekejap lagi datanglah pelanggan 
tetap kita itu. Setiap hari tidak boleh 
ketinggalan menikmati aiskrim strawberi. 
Itu makanan kegemarannya yang sudah jadi 
seperti makanan ruji nasi!” Encik Ais berkata 
sambil mencapai surat khabar yang ada di atas 
kerusi bagi dijadikan kipas. Dia mengambil 
peluang duduk sementara tiada pelanggan 
yang datang berkunjung membeli aiskrim. 
“Hah.... panjang umurnya! Baru sebut-sebut 
sudah muncul!” Encik Ais tersenyum dan 
menunjuk ke arah jalanraya. Sememangnya 
pelanggan yang disebut oleh isterinya itu sudah 
ada di hadapan mata.

Kelihatan seorang budak perempuan 
sedang berdiri di seberang jalan. Dia tersenyum 
melihat Puan Krim yang sudah pun melambai 
ke arahnya. Dia memandang ke kiri dan ke 
kanan bagi memastikan tiada kenderaan yang 
datang ketika dia melintas jalan nanti.

Screett!! Tiba-tiba terdengar bunyi 
kenderaan yang dibrek secara mengejut. Rupa-
rupanya sebuah kereta yang dipandu laju 
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terbabas dan melanggar budak perempuan 
yang tidak sempat mengelak itu. Akibatnya 
budak perempuan yang malang tercampak 
lalu terbaring berlumuran darah di tepi jalan. 
Encik Ais dan Puan Krim yang melihat kejadian 
itu tergamam sebentar kerana segala-galanya 
berlaku dalam sekelip mata. Setelah beberapa 
ketika, barulah mereka seolah-olah tersedar 
daripada lamunan.

Puan Krim yang tadi hanya berdiri seperti 
patung tidak bernyawa, kini meluru ke arah 
budak perempuan yang malang itu. Namun 
melihat darah yang memenuhi tubuh mangsa, 
membuatkan dia jadi panik. Tambahan pula 
dia tiada pengetahuan asas tentang rawatan 
kecemasan. Takut apabila mangsa dialihkan, 
tulang boleh patah dan keadaan jadi makin 
parah. Kini Puan Krim hanya mampu berdiri 
dan berdoa, moga-moga budak perempuan itu 
selamat daripada impak kemalangan.

“Cis! Kurang ajar!” Encik Ais sedikit berang 
apabila melihat pemandu kereta tersebut tidak 
menunjukkan sikap mahu membantu. Malah 
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tidak keluar langsung dari keretanya! Sudahlah 
membawa kereta dengan laju, kemudian 
melanggar kanak-kanak yang tidak berdaya. 
Apabila pemandu itu tidak menunjukkan ura-
ura mahu menolong mangsa, itu petanda 
menunjukkan dia spesies manusia tidak berhati 
perut!

Tok! Tok! Tok!

Encik Ais mengetuk ganas cermin tingkap 
kereta tersebut. Dia tidak dapat melihat 
pemandu kereta kerana cermin tingkap terlalu 
gelap. Sebaik sahaja cermin tingkap diturunkan, 
kelihatan seorang lelaki segak bergaya dengan 
berbaju kot serta berkaca mata hitam. 
Reaksinya dalam ketakuatan. Maklumlah baru 
sahaja melanggar anak orang!

“Encik, saya rasa baik encik keluar dan 
beri bantuan kepada budak yang dilanggar 
itu. Lekas bawa dia ke hospital, bimbang 
keadaannya parah dan boleh membawa 
maut!” Encik Ais cuba memaksa lelaki tersebut 
supaya bertanggungjawab.



DENDAM ENCIK AIS & PUAN KRIM

9

“Saya… saya… saya takut! Saya tiada 
lesen.” Lelaki itu tergagap-gagap. 

“Encik, tolong lepaskan saya! Saya sanggup 
bayar berapa sahaja yang encik mahu. Saya 
tidak mahu masuk penjara.” Lelaki itu merayu 
kepada Encik Ais. Dia kemudian mengambil 
beg bimbit lalu membukanya. “Nah! Ini duit 
RM1000.” Lelaki itu menghulurkan wang 
dengan tergesa-gesa kepada Encik Ais.

“Ini bukan masalah wang! Encik sudah 
melanggar budak itu, maka encik harus ber-
tanggungjawab!” Encik Ais kelihatan bertegas 
dan menggelengkan kepala berkali-kali.

Lelaki itu membuka sekali lagi beg 
bimbitnya dan bertindak menggandakan wang 
tersebut. “Saya tahu RM1000 tidak cukup. Saya 
tambah lagi RM1000.” Kini dua kepuk duit 
sudah berada dalam tangan lelaki tersebut. Dia 
memandang Encik Ais dengan penuh harapan. 
Encik Ais menarik nafas kerana pendiriannya 
kini sedikit bergoyah. Pandangan kini bertaut 
antara wang yang dihulur dengan budak 
perempuan yang sedang terbaring itu.
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Melihat Encik Ais yang kelihatan berbelah 
bahagi, lelaki itu sekali lagi membuka beg 
bimbitnya. “Baiklah, saya beri semua wang 
ini pada encik. Semuanya RM5000. Encik 
lepaskanlah saya sebelum orang lain datang 
dan nampak kejadian ini!” 

Tawaran wang yang begitu banyak 
membuatkan Encik Ais mula menjadi gelap 
mata. Tambah-tambah pula, nafsu dan 
syaitan menghasut dirinya supaya mengambil 
wang tersebut. Akhirnya Encik Ais tewas, dia 
dengan pantas mengambil wang tersebut dan 
memasukkan ke dalam beg pinggangnya. 

“Encik pergi sekarang! Cepat… cepat… 
cepat!” Encik Ais memberikan arahan.

Sebaik berjaya merasuah Encik Ais, lelaki 
tersebut dengan segera menekan pedal minyak 
dan memecut laju meninggalkan tempat itu. 
Kini hanya tinggal tiga manusia di tempat 
kejadian. Pantas Encik Ais memandang keadaan 
sekeliling. Setelah melihat tiada orang yang 
melihat, dia segera mendapatkan isterinya 
yang masih berdiri di sisi budak perempuan itu.



DENDAM ENCIK AIS & PUAN KRIM

11

“Sudah… mari kita tinggalkan tempat ini 
cepat!” Encik Ais bertindak menarik tangan 
isterinya dengan tergesa-gesa.

“Eh? Kita mahu tinggalkan budak ini seorang 
diri?” Puan Krim seakan tidak bersetuju dengan 
tindakan suaminya itu.

“Ikut sahaja cakap abang! Cepat kita 
tinggalkan tempat ini! Sebentar lagi pasti 
akan ada orang lain yang datang membantu. 
Pemandu tersebut sudah melarikan diri, nanti 
kita dituduh bersubahat pula. Awak mahu 
masuk penjara?” Encik Ais cuba menggertak.

Mendengar perkataan ‘penjara’ membuat-
kan Puan Krim kecut perut. Dia tidak mahu 
merengkok di dalam penjara. Akhirnya dia 
akur dengan arahan suaminya itu. Kanak-kanak 
malang itu dibiarkan terbaring seorang diri di 
tepi jalan begitu sahaja. Sejak insiden itu juga, 
Encik Ais dan Puan Krim sudah tidak kelihatan 
berniaga di kawasan itu lagi.
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“Seronoknya! Memang sudah lama kita 
tidak pergi melancong!” Puan Ais melonjak 
kegembiraan apabila setelah sekian lama dia 
mengimpikan mahu melancong, akhirnya 
kemahuan itu jadi kenyataan. Dia merenung 
gembira ke arah anaknya yang begitu asyik 
melihat pemandangan dari dalam lori. 
Nampaknya wang RM5000 yang diterima 
oleh Encik Ais digunakan bagi membawa isteri 
dan anaknya pergi melancong dengan menaiki 
lori aiskrim milik mereka. Jimat sedikit duit 
belanja, tidak perlu sewa kereta.

“Seronok, bukan? Sebenarnya abang 
memang sudah lama bercadang mahu bawa 
keluarga kita pergi bercuti. Dua tiga menjak 
ini juga, awak asyik murung sahaja. Harap-
harap dengan percutian kita ini, dapatlah 
menenangkan fikiran dan melegakan 
perasaan.” Encik Ais tersenyum melihat wajah 
ceria isterinya itu.

“Saya sebenarnya asyik teringat kemalangan 
yang berlaku di hadapan mata kita pada bulan 
lepas. Bila saya cuba pejamkan mata, pasti 
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teringat semula.” Puan Krim menarik nafas 
sedalam mungkin. Ternyata kejadian tersebut 
sering menghantui fikirannya.

“Itu namanya trauma, pasti mengambil 
sedikit masa mahu melupakannya. Sebab itu 
juga abang bawa keluarga kita pergi bercuti.” 
Encik Ais cuba memujuk isterinya itu.

“Bagaimanalah keadaan budak perempuan 
itu ya? Hidup ataupun mati? Harap-harap 
nyawanya masih panjang lagi. Saya rasa 
bersalah sangat sebab tinggalkan budak 
itu seorang diri tempoh hari. Sudahlah dia 
pelanggan tetap kita!” Puan Krim mula 
dihimpit rasa bersalah.

“Janganlah risau, budak itu selamat. Abang 
ada terbaca dalam suratkhabar tentang 
kejadian tempoh hari. Mangsa cedera pada 
bahagian tangan dan tulang rusuk sahaja. 
Keadaannya pun sudah stabil.”

“Ya? Baguslah begitu, barulah lega sedikit 
hati saya! Mengapa abang tidak beritahu awal-
awal? Sekiranya tahu lebih awal, tidaklah 
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saya jadi risau sebegini.” Puan Krim memarahi 
suaminya itu yang sengaja membiarkan dia 
diselubungi rasa tidak tenteram.

“Awak tidak pernah pun buka cerita fasal 
kemalangan itu. Jadi abang ingatkan awak 
sudah melupakan semuanya.” Encik Ais 
menjongket bahu. Pada masa yang sama, hati 
kecilnya mengetahui sebab sebenar dia tidak 
berbicara tentang mangsa kemalangan itu. Dia 
turut rasa bersalah setiap kali teringat wajah 
mangsa!

“Hmm… saya cadangkan balik daripada 
bercuti nanti, kita pergi melawat budak itu 
di hospital. Boleh ya, abang?” Puan Krim 
memberikan cadangan.

“Kita bukannya tahu di mana dia 
ditempatkan sebab ada berpuluh hospital di 
sekitar KL dan Selangor. Jadi satu masalah pula 
mahu mencari satu per satu.” 

“Kita cari sahaja rumah budak itu. Nanti 
kita tanyalah pada penduduk taman di 
tempat kita berjual aiskrim. Pasti mereka akan 
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tunjukkan rumah budak itu.” Puan Krim seperti 
tidak berputus asa dan kini dia memberikan 
cadangan kedua.

“Ya… bagus sangat cadangan itu. Nanti 
orang ramai ketuk kepala kita dan tangkap bawa 
ke balai! Apa awak sudah lupa? Kita adalah 
saksi utama di tempat kejadian. Bagaimana 
sekiranya budak itu memberitahu keluarganya 
bahawa kita yang meninggalkannya sendirian 
di tepi jalan? Sudah tentu kita akan dibawa 
ke balai polis dan dihadapkan ke mahkamah! 
Awak mahu masuk penjara?” Encik Ais cuba 
menakutkan isterinya.

Puan Krim yang mendengar perkataan 
penjara terus menggelengkan kepala. Terpaksa-
lah dia melupakan hasratnya mahu berjumpa 
dengan budak perempuan yang malang itu.

“Sudahlah, tidak perlu rasa bersedih atau 
bersalah. Memang sudah nasibnya begitu, jadi 
dia kenalah terima. Doakan sahaja semoga 
budak itu cepat sembuh. Abang bawa keluarga 
kita ke sini sebab mahu bersuka ria, bukan 
berduka cita. Jadi senyum-senyum selalu ya? 
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Jangan fikirkan lagi perkara yang menyesakkan 
minda.” Encik Ais cuba memujuk isterinya itu.

Puan Krim hanya mampu tersenyum. Di 
dalam hati, dia berdoa semoga kanak-kanak 
yang malang itu cepat sembuh dan dapat 
menjalani kehidupan seperti sediakala. 

Tiga bulan berlalu, akhirnya Puan Krim 
dapat melupakan kemalangan yang sering 
mengganggu fikirannya. Kini dia begitu tenang 
sekali. Malah pasangan suami isteri itu telah 
bertukar lokasi perniagaan. Mereka mendapat 
tempat baru, jauh dari tempat kemalangan 
tersebut. 

“Aiskrim… aiskrim! Aiskrim… aiskrim!” 
Encik Ais menjerit memanggil pelanggan. 
Kelihatan sekumpulan kanak-kanak yang 
bermain di taman permainan sudah menyerbu 
lori aiskrim Encik Ais.

“Pak cik, saya mahu aiskrim coklat!”
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“Pak cik, saya hendak beli aiskrim vanila!” 
Berebut-rebut kanak-kanak yang mahu mem-
beli aiskrim daripada Encik Ais hingga tidak 
menang tangan dibuatnya! Mujurlah ada Puan 
Krim yang membantu sama.

“Ya, pak cik dengar permintaan kamu 
semua. Beratur dahulu ya! Banyak lagi aiskrim, 
jadi semua orang akan dapat membeli. Jangan 
risau!” Encik Ais melayan seorang demi seorang 
pelanggannya.

“Bagus juga tempat baru kita ini. Setiap 
hari ramai yang datang membeli.” Puan Krim 
berkata dengan senang hati.

“Mama, saya mahu bermain di taman itu, 
boleh?” Tiba-tiba Man Kool, anak tunggalnya 
datang dan menarik hujung lengan baju.

“Pergilah, tetapi main elok-elok ya. Jangan 
lari-lari dan berkejar-kejaran, nanti jatuh pula.” 
Pesan Puan Krim pada anaknya.

Sebaik sahaja mendapat kebenaran, Man 
Kool berlari terloncat-loncat keriangan. 



Azanil Fitri

18

Tiba-tiba dia jatuh tersungkur dan tidak 
bangun-bangun.

“Man!” Puan Krim segera mendapatkan 
anaknya. Dia begitu cemas sekali.

“WARGH!” Man menyergah sebaik sahaja 
Puan Krim datang memegangnya. “Heheheh! 
Mama kena tipu… mama kena tipu!” Dia 
ketawa riang.

“Oh! Kamu bergurau ya!” Puan Krim 
menggeleng kepala dan mencubit manja pipi 
anaknya.

Seketika kemudian, Man berlari ke arah 
Encik Ais yang sedang duduk dan mendapatkan 
ayahnya pula. “Papa, saya mahu aiskrim.”

“Anak papa mahu aiskrim? Sebentar, papa 
buatkan aiskrim kesukaan kamu ya!” Encik Ais 
segera melayan permintaan anaknya itu.

“Alah! Saya tidak mahu aiskrim yang selalu 
dimakan itu. Saya mahu rasa aiskrim itu pula.” 
Man berkata sambil menuding jarinya ke arah 
gambar aiskrim yang terdapat pada peti ais.
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“Oh, kamu mahu aiskrim batang ya? Boleh 
pegang waktu bermain nanti?” Encik Ais 
bertanya meminta kepastian. Anaknya pula 
segera menganggukkan kepala.

“Bahayalah. Makan aiskrim dalam 
mangkuklah.” Puan Krim cuba menegah 
kemahuan anaknya itu.

“Saya mahu aiskrim itu juga!” Gaya anak 
tunggal yang terlebih manja, Man Kool sudah 
menghentak-hentak kaki ke tanah.

“Okeylah, nanti papa ambilkan.” Encik Ais 
tidak mahu melihat anaknya merajuk. Dia 
segera menghulurkan aiskrim yang diminta 
oleh anaknya itu.

“Makan aiskrim itu jangan berlari, Man!” 
Puan Krim segera menegur anaknya yang 
berlari menuju ke arah taman permainan.

“Mengapa awak risau sangat? Man sudah 
besar, tahulah dia makan aiskrim itu.” Encik Ais 
menegur isterinya yang kelihatan begitu risau 
tentang anak mereka.
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“Kita mesti beringat sebelum terkena 
kerana malang itu tidak berbau.” Puan Krim 
mengingatkan suaminya itu.

“Aduh!” Tiba-tiba Man Kool jatuh tertiarap.

“Tengok! Anak kita sudah jatuh!” Puan Krim 
mula dilanda kerisauan.

“Alah, dia bergurau sahaja. Sekejap lagi 
tentu dia bangun semula.” Encik Ais seakan 
dapat meneka yang anaknya itu hanya sekadar 
bergurau. Tambah lagi, itu taktik yang biasa 
dilakukan oleh Man Kool. 

Setelah hampir dua minit anaknya tidak 
bangun-bangun, Puan Krim mula merasa tidak 
sedap hati. Dia meninggalkan lori aiskrim dan 
segera menghampiri anaknya. “Man, kamu 
jangan main-main. Mama tidak suka kamu 
buat begini.” Puan Krim menegur anaknya 
yang masih tidak bergerak.

Sebaik Puan Krim mengangkat anaknya, 
barulah dia sedar yang anaknya sudah 
pengsan. Bibir kelihatan kebiru-biruan dan 
batang aiskrim terjulur keluar dari mulutnya. 
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Rupa-rupanya Man Kool sudah tercekik batang 
aiskrim! Puan Krim segera mendukung anaknya 
lalu membawa ke arah Encik Ais. “Abang! 
Abang! Anak kita tercekik batang aiskrim!”

“Apa? Tercekik batang aiskrim?” Encik 
Ais cemas mendapatkan anaknya. Dia cuba 
mengeluarkan batang aiskrim dari tekak 
anaknya itu. Malang sekali, batang aiskrim 
tersebut sudah terpatah dua. Hanya separuh 
sahaja yang dapat dikeluarkan.

“Tadi saya sudah cakap, jangan beri aiskrim 
batang pada anak kita. Tetapi abang degil! 
Lihatlah apa yang sudah terjadi!” Puan Krim 
mula menangis apabila melihat anaknya sudah 
tidak sedarkan diri.

“Sudahlah, jangan hendak membebel. 
Sekarang mari bawa anak kita ke hospital.” 
Encik Ais segera meletakkan anaknya ke dalam 
lori. Puan Krim pula dengan pantas mengemas 
semua peralatan berniaga.

“Aduhai! Lori ini buat hal pula!” Encik Ais 
mula mengetuk stereng apabila lori aiskrimnya 
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gagal dihidupkan. “Tidak guna punya lori!” 
Encik Ais keluar lalu menendang tayar lorinya 
itu.

“Abang, kita tahan teksi sahajalah.” Puan 
Krim turut keluar dan memberi cadangan.

“Okey! Awak pergi tahan teksi atau pun 
kereta sesiapa sahaja. Abang angkat anak kita 
keluar dari lori.” Encik Ais memberi arahan. 
Tanpa berlengah, Puan Krim segera menuju 
ke arah jalan besar manakala Encik Ais 
mendapatkan anaknya. Ternyata ia adalah saat 
yang paling mendebarkan buat mereka berdua.

“Cepat! Cepat!” Puan Krim menjerit 
memanggil suaminya apabila dia berjaya 
menahan sebuah kereta. Mujurlah ada yang 
bermurah hati mahu memberikan bantuan. 
Kini mereka menuju ke hospital dalam 
usaha menyelamatkan nyawa anak mereka. 
Sepanjang perjalanan, pasangan suami isteri 
Encik Ais dan Puan Krim berdoa semoga 
dipanjangkan umur anak kesayangan mereka 
itu. 
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Empat tahun kemudian.

“Papa minta maaf dan menyesal sangat. 
Papa tidak sepatutnya beri aiskrim batang 
kepada kamu. Papa bersalah dan memang 
cuai!” Encik Ais berkata sambil menahan 
kesedihan.

“Abang, sudahlah. Jangan bersedih lagi. 
Tidak guna menyesali apa yang sudah berlaku.” 
Puan Krim berkata sambil menggengam erat 
tangan suaminya itu.

“Ini semua salah aiskrim itu. Aiskrim yang 
bersalah dalam hal ini. Aiskrimlah yang 
membuatkan keluarga kita jadi begini.” 
Sekiranya sebentar tadi Encik Ais menyalahkan 
dirinya, kini dia menyalahkan aiskrim pula. 
Sudah seperti orang gila yang hilang pedoman 
dalam berkata-kata.

“Sudah lama kita di sini. Marilah kita 
pulang.” Puan Krim cuba memujuk suaminya.
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“Papa dan mama pulang dahulu ya? 
Lain kali kami datang lagi.” Encik Ais dan 
Puan Krim berjalan meninggalkan tanah 
perkuburan setelah selesai menziarahi kubur 
anak kesayangan mereka. Masing-masing diam 
membisu melayan perasaan sedih. Walaupun 
sudah empat tahun berlalu, namun peristiwa 
anak mereka mati tercekik batang aiskrim 
bagaikan baru semalam menimpa.

Segalanya disebabkan kelewatan mem-
bawa Man Kool ke hospital menyebabkan anak 
mereka kehilangan nyawa kerana kekurangan 
oksigen akibat tidak dapat bernafas.

Sehingga kini Encik Ais masih tidak 
dapat menerima hakikat yang anaknya 
sudah meninggal dunia. Dia bukan sahaja 
menyalahkan dirinya sendiri, malah turut 
menyalahkan lori aiskrimnya yang tidak hidup 
enjin pada saat kecemasan. Akibat daripada 
itu, Encik Ais bertindak menjual lori itu dan 
berhenti daripada menjadi seorang peniaga 
aiskrim. Pandangannya terhadap aiskrim juga 
sudah berubah sekelip mata. Sekiranya dahulu 
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aiskrim adalah punca rezeki dan pengikat kasih 
sayang, tetapi kini aiskrim tidak ubah seperti 
musuh ketatnya. Aiskrim menjadi pembunuh 
dan perosak rumah tangga. Dia begitu 
membenci aiskrim sampai bila-bila!

Dalam hening melayan emosi, pasangan 
suami isteri itu berjalan pulang melalui sebuah 
taman. Mereka terserempak sekumpulan 
kanak-kanak yang berlari-lari berkejaran. Tiba-
tiba Encik Ais ternampak ada antara mereka 
yang bermain sambil menikmati aiskrim.

“Lihat kanak-kanak itu! Mak ayah mereka 
sepatutnya melarang perbuatan itu! Ia sangat 
merbahaya!” Encik Ais mula membebel dan 
menunjukkan reaksi tidak senang.

“Hei! Anak-anak… jangan berlari sambil 
makan aiskrim, ia merbahaya!” Puan Krim 
turut cuba memberi nasihat kepada kanak-
kanak tersebut.

“Bahaya? Ini aiskrim, bukannya bom.” 
Salah seorang dari kumpulan kanak-kanak itu 
menjawab.
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“Memanglah bukan bom. Tetapi sekiranya 
berlari sambil makan aiskrim, bimbang batang 
aiskrim itu termasuk dalam kerongkong. Nanti 
siapa yang susah? Diri sendiri yang susah.” 
Puan Krim cuba memberi penerangan.

“Begitu rupa-rupanya. Okeylah kawan-
kawan, mari kita main polis-polis pula. Yeay!” 
Ternyata nasihat yang diberikan oleh Puan 
Krim tidak sedikit pun memberi kesan pada 
kanak-kanak itu.

“Cis! Buang air liur sahaja.” Puan Krim 
mendengus marah.

“Hmm… nampaknya hati kanak-kanak itu 
semua sudah dirosakkan oleh aiskrim. Mereka 
sedikit pun tidak mahu mendengar nasihat 
orang tua. Nampaknya kita kena bertindak 
dengan lebih agrasif lagi. Sebelum aiskrim 
membunuh lebih ramai manusia di bumi ini, 
kita mesti jalankan misi membanteras aiskrim.” 
Encik Ais berkata dengan penuh bersemangat. 
Baginya, aiskrim tidak ubah seperti makhluk 
asing yang cuba memusnahkan keturunan 
manusia di muka bumi.
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“Betul! Kita perlu menyedarkan semua 
orang tentang kejahatan aiskrim. Kita perlu 
jalankan tanggungjawab kita!” Puan Krim turut 
mengangguk laju, tanda sokongan terhadap 
pandangan suaminya itu.

“Kita perlu cari punca kejahatan. Ahah! 
Punca sudah dikenal pasti!” Encik Ais 
ternampak kelibat seorang peniaga aiskrim 
yang berjual kepada semua pengunjung taman. 
Mereka berdua tangkas menuju ke arah lelaki 
itu.

“Aiskrim… aiskrim! Aiskrim… aiskrim!” 
Kedengaran si penjual aiskrim menjerit 
memanggil pelanggan. Sama seperti apa yang 
pernah dilakukan oleh Encik Ais sewaktu dia 
menjual aiskrim dahulu.

“Hai, selamat petang. Awak jual aiskrim 
ya?” Encik Ais mendekati lalu menegur si 
penjual aiskrim tersebut.

“Tidaklah... saya jual perabot.” Selamba 
si penjual aiskrim tersebut menjawab dengan 
sambil lewa.
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“Amboi! Loyar buruk pula! Beginilah, 
saya datang bukan mahu membeli aiskrim, 
cuma sekadar memberi nasihat. Sepatutnya 
awak harus menjadi seorang peniaga aiskrim 
yang bertanggungjawab. Awak tidak boleh 
menjual aiskrim yang mempunyai batang 
kepada kanak-kanak bawah umur kerana ia 
mengundang bahaya. Cuba fikir, bagaimana 
sekiranya ada antara kanak-kanak yang 
membeli aiskrim itu tercekik lalu mati. Awak 
mahu bertanggungjawab? Awak boleh 
didakwa membunuh tanpa niat!” Encik Ais 
berkata dengan panjang lebar bagaikan sedang 
menggulung perbahasan di parlimen.

“Mengapa pula saya kena dakwa?” Tanya si 
penjual aiskrim tersebut.

“Eh… dia ini kurang bijak rupa-rupanya! 
Punyalah panjang lebar orang beri penerangan, 
masih tidak faham-faham lagi? Tentulah 
seseorang boleh didakwa kerana menjual 
aiskrim yang boleh menyebabkan kanak-kanak 
mati tercekik batang aiskrim.” Encik Ais sekali 
lagi memberi penerangan.
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“Tetapi masalahnya, saya tidak menjual 
aiskrim yang mempunyai batang kayu. Saya 
menjual aiskrim dalam kon sahaja.” 

Sebaik mendengar penjelasan daripada si 
penjual aiskrim itu, Encik Ais mula membuka 
peti aiskrim milik lelaki tersebut. Ternyata 
apa yang dikatakannya itu benar belaka. 
Tiada langsung aiskrim batang! Encik Ais mula 
diserang malu dan tersipu-sipu.

“Sekiranya begitu, dari mana kanak-kanak 
itu dapat aiskrim tersebut?” Encik Ais bertanya 
dengan pipi yang memerah.

“Itu... di kawasan hujung taman, ada 
seorang lagi peniaga aiskrim. Daripada dialah 
kanak-kanak itu membeli aiskrim jenis batang.” 
Si penjual aiskrim tersebut segera menerangkan.

“Oh… di situ rupa-rupanya!” Tanpa 
ucapan maaf ataupun terima kasih, Encik Ais 
meninggalkan lelaki tersebut lalu menuju ke 
arah penjual aiskrim yang seterusnya. Puan 
Krim hanya mengikut suaminya dari belakang. 
Namun belum sempat Encik Ais menghampiri, 
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tiba-tiba si penjual aiskrim itu menghidupkan 
enjin motosikalnya lalu berlalu pergi. “Eh! 
Kurang asam punya penjual aiskrim. Penat-
penat aku berjalan, bila sudah dekat… dia 
pergi pula. Macam tahu-tahu yang dia akan 
mendengar syarahan daripada aku. Huh!” 
Encik Ais membebel.

“Encik… minta sedikit wang..” Tiba-tiba 
seorang peminta sedekah datang menghampiri 
Encik Ais dan menagih simpati. Encik Ais yang 
melihat peminta sedekah itu menggunakan 
bekas aiskrim sebagai bekas duit, terus 
merampas bekas tersebut dan mencampaknya. 

“Hei! Sudah tidak ada bekas lainkah mahu 
buat tempat letak duit sedekah? Gunalah 
tempurung kelapa, bakul KFC atau cawan mee 
segera. Ada banyak lagi pilihan di luar sana! Ini 
tidak, bekas aiskrim juga yang mahu digunakan. 
Aku benci dengan bekas kau itu! Sekiranya 
aiskrim aku tidak suka, dengan bekasnya sekali 
aku tidak suka! Faham? Sudah! Pergi cari bekas 
lain!” Encik Ais memarahi peminta sedekah itu. 
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Tidak dapat marah pada si penjual aiskrim, si 
peminta sedekah pula yang menjadi mangsa.

“Cis! Kurang asam! Berani kau buang bekas 
duit aku? Kau belum kenal siapa aku. Kau 
tunggu balasannya! FEWIT!” Lelaki itu membuat 
isyarat. Tidak lama kemudian beberapa orang 
pengemis datang menghampiri. Rupa-ruanya 
lelaki itu adalah ketua persatuan pengemis-
pengemis kawasan Bangsar.

“Aduh! Dia bawa geng!” Encik Ais yang tadi 
berlagak berani mahu membanteras punca dan 
sumber penjualan aiskrim, mula ketakutan.

“Ada apa bos?” tanya salah seorang rakan 
pengemis tersebut.

“Lelaki ini sudah menjatuhkan martabat 
Kumpulan Pengemis Bekas Aiskrim. Dia 
campak bekas aiskrim aku, selepas itu dia suruh 
kita guna bekas lain.” Kata ketua pengemis 
kepada ahli-ahlinya.

“Memang kurang ajar. Hei! Kamu ingat 
senang-senang mahu tukar bekas lain? 
Kami sudah mendaftar nama persatuan 
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menggunakan bekas aiskrim. Ini identiti kami, 
tahu?” Salah seorang ahli kumpulan pengemis 
tersebut sudah membentak marah.

“Sa... sa… saya…” Encik Ais sudah 
tergagap-gagap.

“Sudahlah tidak beri wang, campak pula 
bekas duit orang. Tunggu apa lagi kawan-
kawan? Kita kerjakan dia habis-habisan! 
Belasah!”

Sebaik menerima arahan, mereka beramai-
ramai membelasah Encik Ais sehingga lembik. 
Setelah puas membelasah, barulah mereka 
semua beredar. Mujurlah Puan Krim tidak 
diapa-apakan.

“Abang... abang okey?” Puan Krim segera 
mendapatkan suaminya yang sudah terbaring 
tidak bermaya. “Itulah, lain kali berfikir 
sebelum bertindak. Nampak, siapa yang 
susah?” 

“Apa boleh buat... sudah nasib badan. 
Nampaknya aiskrim benar-benar membuatkan 
orang menjadi gila dan hilang pertimbangan. 
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Mulai dari saat ini, abang berjanji akan 
berusaha menghapuskan aiskrim dari muka 
bumi ini.” Encik Ais mula memasang tekad. Dia 
kini umpama sedang menggalas misi penting.

Sejak daripada kejadian itu, dendam 
pasangan suami isteri terhadap aiskrim semakin 
membuak-buak. Ke mana sahaja mereka pergi, 
pasti mereka akan membawa sekali kempen 
utama meraka iaitu ‘Katakan Tidak Pada 
Aiskrim.’ Sekiranya dahulu mereka penjual 
aiskrim, tetapi kini mereka adalah si pemusnah 
aiskrim.

Merekalah Encik Ais dan Puan Krim, geng 
pemusnah aiskrim paling terkemuka di Sri 
Bangsar! Itulah sejarah dendam dan kisah 
hidup mereka.

~ TAMAT ~




