PENDAHULUAN
Dalam buku ini sa-orang perempuan tua mencheritakan (dengan memakai ganti-narna diri yang
pertama ia-itu 'aku') bagaimana anak laki-laki-nya
bernama Hasnan telah melakukan suatu kesalahan
membunoh orang hingga menyebabkan dia kena
hukum gantong. Tempat berlaku-nya cherita ini
sengaja tidak di-sebut di-sini dan betul alau ta'
betul berlaku-nya terpulang-lah kapada luan-luan
pembacha rnenirnbangkan-nya.
Chetakan yang perlarna buku ini di-chap
dalam tahun 1938 dan chetakan yang kedua-nya
dalam tahun J949; kedua-dua-nya dengan huruf
Jawi. Dengan sebab permintaan rarnai maka buku
ini di-chap balek sa-telah di-baiki lagi karangannya tetapi kali ini dengan huruf Rumi pula supaya
ia-itu dapat di-bacha bukan-nya sahaja oleh rnereka-rnereka yang tidak b erap~ gemar membacha
tulisan Jawi, bahkan oleh pembacha-pembacha
yang bukan Melayu yang sedang giat rnempelajari
bahasa Melayu pada rnasa ini.
Di-harapkan buku ini akan rnenjadi suatu
pengajaran dan nasihat kapada pemuda-pemuda
yang suka rnelakukan sa-suatu perbuatan yang
dahshat saperti rnenikam atau membunoh orang
dan sa-bagai-nya tetapi apabila mereka ken a
hukum oleh kesalahan rnereka itu, baham-lah
mereka menyesal.

Saya menguchapkan ribuan terima-kaseh kapada Enche' Ismail bin Ibrahim, Pensharah Seni
Lukis di-Maktab Perguruan Pulau Pinang kerana
melukiskan gambar untok kulit buku ini.
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Pulau Pinang,
1 December 1960.
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PERMULAAN eHERITA
Umah se ala anggota-ku dan hanchor luloh
hati-lfu apabila ter enangkan hari anak-ku Hasnan
tergantong dan ter ulai di-tali penggantong leher':
nya pada 13 haribulan June, 1932. Itu-lah saorang sahaja anak-ku dan itu-lah sahaja manja
dan kesayangan-ku. Sekarang ia telah mati, ia
telah bercherai dengan aku ibu-nya sa-Iama-Iamanya.
Ramai pegawai-pegawai penjara, tuan megisteret, tuan tabib dan lain-lain berdiri sambi1
memerhatikan orang membawa anak-ku dengan
berpakaian puteh dan bertutup muka serta kepalanya ka-tempat gantong itu kemudian menjerut
leher-nya dengan tali penggantong, masing-masing
hendak menunai kan · kewajipan-nya.
Aku menerima shukor kapada Allah kerana
aku tidak menengok pemandangan yang sangat
dahshat dan sedeh itu. Kata orang konon-nya
Hasnan tidak mati dengan serta-merta melainkan
menggelupor di-hujong tali penggantong itu sahingga kira-kira lima sa'at lama-nya baharu-Iah
ia menghembuskan nafas-nya yang penghabisan.
Anak-ku telah mati dengan keadaan yang
sangat dahshat dan menyedehkan hati. Sekarang
aku hendak choba menyelamatkan pemuda-pe-
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muda lain daripada bernasib demikian serta
memeliharakan ibu mereka daripada menanggong
dukachita dan memakan hati saperti aku sekarang.
Sa-baik-baik jalan-nya aku perchaya, ia-lah dengan
mencheritakan supaya di-bukukan oleh pengarang
buku ini bagaimana Allah yarham anak-ku Hasnan
daripada a-orang budak kechil yang baik, penyabar, serta pengasehan telah besar dan menjadi
a-orang laki-laki yang garang dan bengis serta
melakukan suatu perbuatan yang ~])X~ba.pkan
dia kena hukum bunoh itu. Muc.iah~mMahan
cheri~a- ku ini di-bukukan bagi faedah 'am dan
akan ,menjadi uatu nasihat dan pengajaran kapada
pemuda-pemuda yang sentia a menghadap beberapa penchobaan dan bahaya dalam pelayaran
hidup mereka.
Suami-ku telah meninggal dunia kira-kira 13
tahun dahulu ia-itu tatkala 'umor Hasnan baharu
tujoh tahun. Di-tinggalkan-nya sadikit Jlhr:ta iaitu lima ekar kebun getah serta sa-buah rumah
tempat tinggal kami dua "beranak. Di-dalam
rumah ini-Iah Hasnan di-per
kan . Dari kechil-nya lagi Ha nan sangat chantek dan chomel
rupa-nya; ~Jtya bulat dan kechil dan leher-nya
puteh dan ge it Sadiki t pun tidak terlintas dihati-ku bahawa di-keliling leher yang puteh dan
gebu ini pada suatu hari kelak akan di-pasang
tali penggantong bagi mengambil nyawa-nya.
1\

Semenjak suami-ku meninggal dunia, hiduE
kami dua beranak makin lama sa-makin e pi.
Getah telah jatoh harga. Kebun getah serta
rumah tempat tinggal kami itu telah di-gadaikan
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buat belanja makan minum hari-hari dan oleh
sebab aku tidak dapat mem bayar " bun a" tiaptiar, ulan kedua-dua-nya habis di- r 1J\g oleh
'rI~ ell. Aku di-beri sa-bulan notis suroh keluar
dari rumah itu. Hasnan terpak a di-keluarkan
dari sekolah kerana aku te ah da Jat kerja jadi
tuka\ grloJrna a
an chI CIa
u di-rumah
sa-orang Melayu yang tinggal jauh dari sekolah
Hasnan.
Sunggoh pun ramai budak-budak bermain
dekat dengan rurnah aku bekerja itu dengan sangat
suka dan riang-nya tetapi Hasnan tidak mahu
berchampor dengan mereka; ia lebeh suka menolong aku menchuchi kain baju yang makin sa-hari
sa-makin banya itu Aku kase an mel ihatkan
tangan Hasnan kec 11 oleh sejok De ndam dalam
ayer kerana menolong aku . Ia tidak sampai ha ti
melihatkan ibu-nya sa-orang sahaja berpenat kerana hendak mem beri makan kapada-nya. Sambil
bekerja itu Hasnan berkata, "Bmak, apabila Nan
besar e ok, Nan akan bekerja dan membela emak;
Nan tidak mahu emak bekerja mach am ini lagi,
cmak sudah tua."
Sa-benar-nya aperti kata-ku tadi anak-ku
Hasnan ia-Iah sa-orang budak yang baik, pengasehan serta penyabar. Apabila ia lapar ia tidak ber"'str~rrdan meminta makan. Ia akan keluar pergi
ka-pekan menchari kal au-kalau ada peluang mendapat wang kerana menolong orang menjualkan
barang-barang dan lain-lain. Apabila dapat wang
ia akan balek ka-rumah dan berkata, "Bmak, ini
ada sadikit wang Nan dapat, ambil-Iah, emak."
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Boleh di-katakan lama juga aku bekerja menjadi tukang masak dan menchuchi kain baju itu.
Hasnan pun sudah besar dan dengan kuasa tuhan
yang mengasehani, ia pun mendapat-lah kerja
dalam sa-buah kedai getah di-punyai: oleh sa-orang
saudagar Mem.yu. Hasnan pun bekerja-lah dengan
raj in dan~; ia tiada pernah kena marah bahkan
ia di-sayangi pula oleh tauke kedai getah itu.
i )t Gaji-nya naik tiap-tiap tahun; kadang-kadang
(j enam bulan sa-kali. Semenjak Hasnan bekerja itu,
aIm tidak lagi bekerja jadi tukan~ as melainkan
tinggal bersama-sama-nya dan en e i, kan makan
minum-nya. Kesemua gaji-nya di rahkan-nya
kapada aku dan sa-telah membayar sewa rumah
dan menyiml?~ll sadikit-sadikit dalam pejabat pos,
aku simpan o1t'Irr-nya. Apabila ia hendakkan wang
untok belanja-nya, aku berikan tetapi sa-belum
aku beri itu aku akan nasihatkan di a jangan ia
membelanjakan wang itu dengan sia-sia kerana
kami sudah pernah merasai' u ah dahulu. Nampak-nya Hasnan menurut akan nas ihat-ku itu. Ia
tidak membclanjakan wang-nya jika tidak mustahak benar. Demikian-lah hal-nya hingga tiga
tahun lama-nya.
Pada suatu petang B asnan telah balek karumah dari tempat kerja-nya dan dudok termenong
di-atas a-buah kerusi. Aku memang tidak suka
melihatkan orang termenong atau ber. usah hati
saperti itu. Apa lagi. jika ia itu anak-ku sendiri
dan harapan-ku yang sangat aku kasehi. Aku pun
bertanya kapada-nya mcngapa ia tel' enong demikian. Jawab-nya, "Emak, Nan b'erHajat hendak
kahwin dengan sa-orang gadis yang diam di-sa-
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belah kedai getah tempat Nan bekerja itu. Nan
harap emak tidak-lah JlJcll}l berkata emak tidak
bersetuju atau tidak ber:Ke'1lan akan budak perempuan itu kerana sudah ada chadangan emak
hendak mengahwinkan Nan dengan an ak Pa'
Awang saudara a-pupu emak."
<:.~

Lp. Mendengar demikian aku pun termenong sajurusK.emudian berkata, "Anak-ku Ha nan, benar
ada chadangan-ku dari dahulu hendak mengahwinkan engkau dengan Timah anak ayah saudara
engkau itu tetapi sekarang oleh sebab engkau
berhajat hendak kahwin deng~!k~g.I~!l.$ lain, aku
tidak-Iah sa-kali-kali mahu oangICang7 Yang hendak kahwin itu engkau bukan-nya aku. 1ika aku
paksa engkau kahwin dengan orang yang engkau
tidak sukal', suatu hari kelak engkau akan
menyalahkan aku dan mengatakan aku-lah yang
mernaksa engkau berkahwin dengan perempuan
yang engkau tidak sukakan itu. Jangan bersusah
hati, nak, aku rnenurut sahaja akan kehendak
engkau itu."

Sa-benar-nya aku sangat berhati bangga kerana rnernpunyal a-orang anak yang suka berterus
terang demikian dan ia pun agak-nya tentu-lah
bersornbong hatt juga rnernpunyai: sa-orang ibu
yang maIm rnellllfutkan kehendak hati -nya pada
tentang yang patut di-turut itu.
Di-rengkaskan ch erl1j.-*'A.~rnaka Hasnan pun
berkahwi n-lah dengan pOCawan yang di-kasehi-nya
itu, Rokiah nama-nya. Dengan persetujuan ayah
Rokiah, Hasnan pun membawa isteri-nya tinggal
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bersarna-sama aku. Sunggoh pun pad a ~-nya
tidak boleh arnan jika sa-orang rnenantu tinggal
sa-rurnah dengan ernak rnertua-nya, tarnbahan
pula jika rnenantu itu bukan yang di-char i sendiri
oleh ernak mertua-nya, tetapi Rokiah dengan aku
boleh di-katakan kechuali dan jarang berjurnpa
saperti karni. Ia sayangkan aku saperti ibu-nya
sendiri dan aku pun sayangkan dia sarna-lah
saperti aku kasehkan Basnan, tidak lebeh tidak
kurang barang sad ikit jua pun. Maka kami bertiga pun tinggal-]ah sa-rurnah dengan aman sentosa
tidak pernah berlaku apa-apa perselisehan atau
ta' puas hati . Pendek-nya sampai-lah saperti
chita-chita aku dahulu hendak melihatkan Hasnan
berumah tangga serta mempunya'i isteri yang baik
itu, dan aku mengu hapkan berbanyak-banyak
hukor kapada Allah subhanahu wa-ta'ala kerana
kurnia-Nya itu.

