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Kasih Saudara Membawa Ke Syurga 
 

Rasa sebak di dada tidak dapat dikawalnya lagi. Azman mengambil beg bajunya lalu 
bergegas keluar. Dia berazam tidak mahu pulang ke rumah lagi. Dia berasa kecil hati atas 
apa yang aku katakan. Aku sebagai seorang kakak, tidak tahu menjaga hati seorang adik. 
Aku gagal. Terimbas kembali tentang kejadian yang berlaku tadi. 

“Azman, kalau ingin bercampur dengan budak-budak itu lagi, pulang rumah larut 
malam, ponteng sekolah, PERGI!!! Tapi ingat, ada masalah jangan cari kakak lagi!” aku 
meninggikan suara kepada Azman.  

Aku dapat merasakan bahawa kata-kataku ini membuat hatinya tersentap. Sebagai 
seorang kakak, aku hanya inginkan yang terbaik buat dirinya. Dia seorang sahajalah 
harapanku buat masa sekarang. Setelah kedua-dua ibu bapa kami pergi meninggalkan kami 
untuk selama-lamanya. 

Aku lebih mengenali Azman. Walaupun kami bagaikan anjing dan kucing, kami tetap 
saling menyayangi antara satu sama lain. Azman suka bergurau, orangnya sungguh baik hati 
dan juga penyayang. Kini, semuanya sudah berakhir.  Ke mana perginya Azman, satu-
satunya adik kandungku? Azman mulai berubah setelah pemergian arwah ibu bapa kami. 

“Azman! Buka pintu Azman! Kakak ingin bercakap dengan adik sebentar.” Aku 
mengetuk pintunya dengan perlahan. Sudah lebih daripada lima kali aku mengetuk. Tanpa 
melengahkan masa lagi, aku buka pintu lalu masuk ke biliknya bagaikan seorang pencuri. 

“Apa kakak inginkan lagi?! Inikan yang kakak nak?! Suruh Azman pergi dan jangan 
cari kakak lagi! Azman akan buat kakak.” Azman menangis tersedu-sedu mengangkat beg 
bajunya lalu angkat kaki keluar rumah.  

Aku tidak dapat menghalangnya pergi kerana aku tahu bahawa aku yang bersalah 
dalam hal ini. Azman hidup keseorangan, tanpa aku di sisinya. Sehari sendirian di ruang 
tamu sambil memikirkan tentang adikku. Untung sahaja ada nombor telefon kawan Azman, 
Abu denganku.  Aku terus mencapai telefon bimbitku lantas menelefon Abu untuk 
bertanyakan khabar tentang adikku. 

“Kriingg Kriiingg… Kringgg Kiriiinggg…” Telefon Abu berbunyi. Nasib baik dia 
mengangkat panggilan daripadaku. 

“Abu, ini kakak Azman, Ida. Kakak ingin berjumpa dengan Abu boleh?” Tanpa berfikir 
panjang, aku memberitahu Abu mengapa dan di mana kami boleh berjumpa. Ini ialah kerana 
dari sejak kejadian itu lagi, aku sudah mempunyai firasat jika Azman akan mangadu nasib 
dan setiap masalah kepada Abu.  

“Boleh Kak. Abu memang pun ingin berjumpa dengan Kakak. Abu ingin memberitahu 
Kakak tentang perubahan sikap Azman. Penting sekali.” Abu berkata dengan agak cemas. 

Kata-kata Abu betul-betul membuat diriku rasa bersalah dan sedih. Airmata jatuh 
mengalir ke pipi dan kesedihanku tidak dapat aku bendung lagi. Azman merindui ibu dan 
ayah. Dia berubah sikap akibat tekanan, stres dan juga kerana kehilangan orang yang dia 
sayang. Aku tidak patutnya memarahi adikku begitu. Aku juga tidak seharusnya menengking 
dan bercakap kasar terhadapnya tanpa terlebih dahulu bertanyakan puncanya. Salah diriku. 
Aku ingin meminta maaf kepada adik kesayanganku, Azman.  

Untung sahaja aku tahu di mana Azman berada sekarang. Tidak lama kemudian, 
Abu membawa aku berjumpa dengannya. Azman tinggal di sebuah rumah kedai yang kotor 
dan busuk tanpa pengetahuan diriku. Abu memberitahuku bahawa dia sudah mengajak 
Azman tinggal bersamanya tetapi dia menolak.  

“Azman, kakak minta maaf dari hujung rambut hingga ke hujung kaki. Kakak tahu, 
kakak yang bersalah dalam hal ini. Kakak tidak pernah berfikir dahulu sebelum kakak 
bercakap. Bukan, kamu, seorang sahaja yang merindui ibu dan ayah. Kakak juga. Semua 
orang merindui mereka. Kita hanya mampu berdoa supaya roh mereka dicucuri rahmat ya…” 
Aku berkata kepada Azman dengan tangisan yang tidak dapat kukawal lagi.  

Akhirnya, adikku Azman, mendengar kata-kataku dan menerima baik permohonan 
maafku.  Kini, Azman mulai berubah dan tidak lagi bercampur dengan rakan-rakannya yang 
nakal itu. Dia tahu apa yang buruk dan apa yang baik.  Aku berjanji, akan menjaga Azman 
seperti aku menjaga nyawaku sendiri.  Aku akan memenuhi amanah ibu dan ayah. Aku akan 
menyayangi Azman dengan sepenuh hatiku… 

 
 

Nurul Faatin Bte Abdul Rashid 
Menengah 3IN4 
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Warkah Terakhir Daripada Kakak 
 
Setiap kali aku mendengar lagu ini, aku teringat kakakku yang penyayang dan yang 

sangat memahami aku. Dia selalu menjadi tempat untuk aku meluahkan perasaan. Sekarang 
dia tiada dan hanya sepucuk surat yang ditulisnya untuk aku sebelum dia pergi. Dia seolah-
olah tahu bahawa dia akan meninggalkan kami tidak lama lagi. Padaku dia bukan hanya 
seorang kakak tetapi juga seorang sahabat yang boleh menemaniku  apabila aku ada 
masalah dan apabila aku memerlukan seseorang. Aku sekadar dapat menahan air mata 
daripada tumpah apabila mendengar lagu kegemaran aku dan kakakku. Kami akan selalu 
menyanyi apabila mendengar lagu itu. Tiba-tiba kenangan pahit, manis, suka dan duka 
bermain dalam kotak fikiranku. 

“Adik, jaga diri kau baik-baik,” pesan kakakku apabila aku keluar ke rumah kerana 
hendak ke pesta hari jadi rakanku, Siti. Itulah kali terakhir aku mendengar suara kakakku dan 
masih mengingatinya sehingga sekarang. Pada hari itu, kakakku telah berjanji untuk 
mengambilku di rumah rakanku selepas pesta hari jadi iaitu pada pukul sembilan malam. Aku 
menunggu kakakku di kolong blok rakanku yang sunyi sepi bagai abu dingin yang melayang 
tak terarah. Kakakku telah lewat sepuluh minit. Kakakku menunggang sebuah motosikal. 
Apabila aku menaikinya, aku melihat muka kakakku pucat dan suhu badannya sangat sejuk. 
Kakakku tidak berbual denganku. Lebih-lebih lagi tidak meminta maaf kerana lewat 
mengambilku. 

 “Kenapa kakakku tidak bersuara lagi tadi dan mengapa dia kelihatan pucat,” bisik 
aku perlahan dengan wajah yang diseliputi dengan kerisauan. Apabila sampai di kolong blok 
kami, aku turun daripada motor itu lalu berjalan ke arah lif kerana kakakku hendak 
meletakkan motosikalnya di tempat meletak kereta. 

Setibanya aku di rumah, aku dapati ibu sedang duduk di halaman rumah sambil 
menantikan kepulanganku. Ibuku menanyakanku siapa yang telah menghantarku pulang. Aku 
tidak faham mengapa ibu harus menanyakan soalan itu. Padahal aku telah memberitahunya 
bahawa kakak akan mengambilku lalu aku memberitahu kakakku telah menghantarku pulang. 
Tiba-tiba ibu terkejut dengan jawapanku. Beliau seolah-olah tidak percaya lalu memegang 
tanganku dengan kuat. Beliau memberitahuku bahawa kakak telah meninggal dunia dan 
orang yang menghantarku pasti bukan kakakku. Aku tidak percaya lalu duduk di sofa dan 
menangis. Aku tidak sangka,  Kakakku yang telah meninggal dunia sempat menghantarku 
pulang. Dialah satu-satunya kakak yang aku ada. Ibu memberitahuku bahawa jenazah 
kakakku akan dibawa pulang sebentar lagi. 

Sekarang rumah kesepian. Ibu bapaku sibuk bekerja. Hanya aku dan pembantu 
rumahku berada di rumah. Aku sangat merindui kakakku. Dialah insan yang selalu membuat 
rumahku meriah. 

Sekarang sudah dua tahun kakakku meninggalkan kami sekeluarga. Untuk tidak 
berasa kesepian ibu telah membelikanku telefon bimbit jehis Iphone 4s dan diari yang aku 
boleh gunakan demi meluahkan perasaanku. Jasa kakakku tidak dapat aku lupakan.  Lebih-
lebih lagi pada hari kematian kakakku.  Dia sanggup mengambil dan menghantarku pulang ke 
rumah demi memastikan, aku adiknya, ini pulang dengan selamat . 

 
 

Nur Farhana Bte Abdul Aziz 
Menengah 3IN5 
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Berkongsi Keceriaan Di Rumah Tumpangan 

 Walaupun lawatanku ke Rumah Tumpangan Orang-Orang Tua Sri 
Narayanna telah dua tahun berlalu, gambaran pengalamanku semasa di sana masih 
lagi segar di dalam ingatanku.  Seolah-olah baru semalam sahaja aku ke sana. 
Pengalamanku di sana amat bermakna dan di situ juga banyak pengajaran telah 
dapat aku raih.  Lawatanku ke sana adalah bersama rakan-rakan dan guru kelasku 
untuk menjalankan satu kegiatan sukarelawan.  Jika tidak silap, kami meluangkan 
masa bersama orang-orang tu di sana selama tiga jam sahaja pada sebelah petang, 
selesai sahaja sesi persekolahanku. 

 Apabila tamat sahaja kelas yang terakhir pada hari itu, aku dan rakan-
rakanku disuruh makan tengah hari di kantin sekolah.  Masa yang diberikan ialah 30 
minit.  Selepas itu kami diarahkan supaya berkumpul dan beratur di ruang legar 
berhampiran dengan pintu masuk utama sekolahku sebelum kami memulakan 
perjalanan kami ke sana. Aku sangkakan bahawa jarak sekolahku dan rumah 
tumpangan itu agak jauh apabila berjalan kaki, rupa-rupanya sangkaanku meleset. 
Perjalanan kami rupanya amat dekat. Selepas lima minit berjalan, kami pun tiba.  
Keadaan rumah tumpangan itu amat menyedihkan dan tidak begitu bersih.  Di 
tengah-tengah kesibukan kami mengangkat barang-barang yang kami bawa, aku 
terpandang seorang tua di sudut dewan itu.  Dia sedang berjalan ke biliknya dengan 
penuh kesukaran tanpa bantuan sesiapa.  

 Baru sahaja aku ingin mengambil satu langkah ke hadapan untuk 
menolongnya, tiba-tiba kedengaran suara guruku dan rakanku mengarahkan kami 
berkumpul kerana beliau ingin membahagikan tugas kami masing-masing.  Aku 
ditugaskan untuk menyuapkan seorang wanita warga emas itu bubur dan air serta 
mengajaknya berjalan-jalan di taman berdekatan. Rakan-rakanku yang lain telah 
diarahkan untuk menghias dan mengemas tempat itu. Ada juga yang mempunyai 
tugas yang sama sepertiku. Wanita yang telah diserahkan kepadaku untuk 
didampingi amat peramah dan lemah lembut. Dia juga sentiasa tersenyum kecuali 
pada satu ketika apabila aku sedang menyuapnya bubur.  Dia tiba-tiba menangis. 
Aku bertanyakan kepadanya mengapa dia menangis.  

 Dia berkata bahawa dia amat merindui cucu-cucunya dan juga anaknya. 
Sudah 10 tahun anak dan cucunya tidak menyuapkannya dan menjenguknya. Hatiku 
terus berasa hiba tatkala mendengar cerita nenek itu. Dia kemudian menceritakan 
dengan lebih lanjut tentang bagaimana dia boleh berada di rumah tumpangan ini. Ia 
semua berlaku lima tahun lalu apabila anaknya menghantarnya ke sini. Anaknya 
berjanji akan datang setiap hari untuk menjenguknya. Perjanjian itu hanya dikotakan 
pada minggu pertama sahaja. Selepas itu tidak nampak lagi bayang atau batang 
hidung anaknya di rumah itu. Sambil itu aku terfikir mengapa anaknya sanggup 
melakukan seperti itu terhadap ibunya sendiri. 

 Habis sahaja bubur dan makanan itu dimakan,kami berangkat ke taman kecil 
rumah tumpangan itu. Di situ terdapat ramai orang yang lebih kurang sebaya dengan 
nenek itu, sedang sibuk menyanyi lagu Dondang Sayang, bersenam dan bermain 
alat muzik. Di taman itu kami bersembang agak lama dan hubungan kami semakin 
rapat.  Aku melihat kesedihan di sebalik senyuman yang terukir di bibir nenek apabila 
kami berinteraksi. Aku berasa amat simpati dengan nasibnya. Daripada program ini, 
aku kini lebih menghargai nenekku di rumahku dan akan bersikap lebih 
bertanggungjawab terhadap ibu bapaku. 
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 Setelah tiga jam bersama mereka, kini masa untuk aku dan rakan-rakan 
sekelasku beredar dari rumah tumpangan itu. Semasa aku berjalan keluar dari 
bangunan itu, aku terlihat keadaan di sekelilingku tadi yang amat kotor dan 
membosankan kini menjadi lebih bersih, segar dan berwarna-warni. Hatiku berasa 
amat puas dapat melihat sendiri perbezaan yang telah kami lakukan untuk 
menyenangkan hati penghuni di situ dan mewarnai kehidupan mereka walau hanya 
seketika.  Pengalaman ini akan aku ingat selalu. 

 
 
Fatin Nur Ilyea Bte Mohamed Ismail 
Menengah 2COM4 
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Lawatan Yang Menginsafkan  
 

 Rumahku begitu sunyi sekali. Ibu bapaku, sibuk dengan kerja mereka 
masing-masing. Abang dan kakakku pula sibuk dengan tugasan dan aktiviti sekolah 
mereka. Mereka selalu pulang lewat. Aku selalu keseorangan di rumah. Di rumah 
hanya aku dan kucingku sahaja. Rancangan di kaca televisyen, membuat aku 
teringatkan sesuatu tetapi tidak dapatku ingat dengan sepenuhnya. Selesai sahaja 
rancangan tersebut, aku teringat semula peristiwa tersebut. Aku masih teringat detik-
detik manis ketika aku berada di rumah tumpangan orang-orang tua. 
 Aku masih teringat kegiataan sukarelawan yang aku lakukan pada cuti 
sekolah bulan Jun yang lalu.  Program Penglibatan Kemasyarakatan itu dijalankan di 
sebuah rumah tumpangan orang-orang tua di Yishun. Nama rumah tumpangan itu 
ialah ‘Sree Narayana Mission Home’. Rakan-rakan kelasku begitu ghairah untuk ke 
rumah tumpangan tersebut. Sebelum kami menaiki bas, kami diberi lembaran aktiviti 
yang akan kami lengkapkan di sana.  Semasa dalam perjalanan ke rumah 
tumpangan tersebut, kami dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Dalam setiap 
kumpulan terdapat empat orang.  Selesai sahaja guruku memberikan taklimat, aku 
mula memerhatikan suasana di sekelilingku. Suasana di dalam bas sungguh riuh 
sekali. Mujurlah bunyi muzik yang kuat itu tidak dihiraukan oleh guruku.  Ada rakanku 
yang bernyanyi dan ada yang sedang bermain-main dengan telefon bimbit mereka. 
Akhirnya, tiba juga kami ke destinasi kami. 
 Setiap kumpulan ditugaskan menjaga seorang warga emas. Kami juga 
diingatkan supaya cakap siang pandang-pandang, cakap malam dengar-dengar 
supaya tidak menyakiti hati penghuni-penghuni di sana. Kedatangan kami disambut 
mesra oleh penjaga rumah tumpangan tersebut. Kami dijemput masuk ke rumah 
tumpangan oleh penjaga tersebut. Dia memperkenalkan dirinya dan jururawat yang 
berada di sisinya. Dia memberitahu kami tentang rutin seharian penghuni-penghuni 
di sini.  Dia mengajak kami untuk melihat-lihat bilik penghuni di sana.  Semasa kami 
sedang berjalan dari satu bilik ke satu bilik yang lain, aku terdengar seorang 
jururawat memarahi salah seorang penghuni rumah tumpangan tersebut. Takut pula 
aku mendengar herdikan jururawat itu. Bau hancing dan muntah di kawasan itu, 
membuatku berasa jijik sekali. Keadaan rumah tumpangan itu, tidaklah begitu 
mewah. Kami juga diberitahu bahawa mereka harus melipat dan mengemas baju 
dan katil mereka sendiri. Selepas itu, kami digalakkan bermesra dengan semua 
warga emas yang ada di sana. 
 Kelakuan mereka itu sungguh aneh kerana mereka berkelakuan seperti 
seorang kanak-kanak kecil. Dan ada pula yang terpekik-pekik meminta pertolongan. 
Aku berasa bingung kerana aku tidak tahu samada aku harus berasa takut atau 
bersyukur. Ada juga aku terlihat seorang penghuni lain berjalan terketar-ketar lalu 
duduk bersendirian dan mula bercakap sendirian.  Hairan pula aku dibuatnya.  
Perjalanan aku dan ahli kumpulanku ke bilik penghuni yang telah dipilihkan untuk 
kami amat jauh. Tangisan dan nyanyian penghuni itu dapat aku dengar dengan jelas 
sekali. Setibanya di bilik penghuni tersebut, kami disambut oleh seorang nenek yang 
tersenyum mesra menyambut kedatangan kami. Tangannya terasa kering sekali; 
tidak sama dengan tangan nenekku yang sangat lembut.  Aku  terhidu bau minyak 
angin yang digunakannya. 
 Dengan segera nenek itu memperkenalkan dirinya. Nenek itu bernama 
Fatimah. Nenek Fatimah menceritakan bahawa dia sedang menanti-nantikan 
ketibaan kami sejak seminggu yang lalu. Perbualan kami semakin rancak. Sambil 
kawan-kawanku berbual dengannya, aku mengambil kesempatan untuk 
memerhatikan keadaan di sekelilingku.  Banyak sungguh yang perlu diperbaiki. 
Kami sungguh seronok berbual sehingga kami tidak sedar bahawa sudah tiba 
masanya untuk kami berpisah. Payah sungguh untuk kami berpisah. Kami 
bersalaman sekali lagi. Senyuman manis Nenek Fatimah dapatku lihat. Luahan rasa 
Nenek Fatimah yang disampaikan bersama linangan air mata, membuatku sedar 



 8 

betapa pentingnya kehadiran kami dalam hidup mereka. Walaupun jangka masa 
lawatan kami begitu singkat, hatiku berasa pilu sekali. Aku berasa amat bersyukur 
kerana dapat membuat seorang tua yang selalu kesunyian dan keseorangan, berasa 
gembira walau hanya seketika. 
 Aku tersedar daripada lamunanku. Kakakku yang baru sahaja tiba di rumah, 
mengejutkan aku. Aku tersentak lalu teruskan dengan aktiviti menonton televisyenku. 
Dapatku pelajari bahawa aku harus menjaga kedua ibu bapaku bila tiba giliran 
mereka nanti. Aku berharap sangat untuk dapat melawat rumah tumpangan itu lagi.  
 
 
Siti Nurul Atiqah Bte Hashim 
Menengah 2COM3 
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Sambutan Tahun Baru Cina Di Sekolahku 
 

Pada hari Rabu yang lalu semasa sesi Pembentukan Keperibadian dan 
Kepimpinan (CLD), kami disuruh oleh guru untuk menghiasi kelas sempena 
sambutan Tahun Baru Cina yang bakal menjelang tiba. Sekolah kami mengadakan 
aktiviti ini setiap tahun dengan tujuan untuk menyemarakkan lagi suasana Tahun 
Baru Cina di samping menyediakan wadah untuk pelajar bekerjasama dan 
bergabung tenaga sebagai satu kelas. 

Pada masa itu, kelas aku dibahagikan kepada dua kumpulan. Sekumpulan 
pelajar ditugaskan untuk menghias kelas manakala sekumpulan lagi membalut bakul 
hadiah. Aku berada dalam kumpulan yang membalut bakul hadiah. Aku memeriksa 
tarikh luput makanan-makanan tin yang ada sebelum menyusun makanan-makanan 
tin itu di bakul. Aku juga harus menggunakan kebijaksanaanku untuk menentukan 
yang mana harus diletakkan di bahagian bawah, atas, tengah atau di samping 
bungkusan itu. Aku berasa amat penat melakukan tugas itu. Sekali sekala timbul 
juga rasa cemburu ketika melihat segelintir pelajar yang duduk-duduk sahaja 
bersembang dengan rakan-rakan mereka tanpa melakukan apa-apa. 

Yang nyata, suasana pada masa itu sungguh riuh dan kecoh. Dalam 
keghairahan, para pelajar terjerit-jerit memberikan arahan kepada satu sama lain. 
Sekali-sekala kedengaran juga teriakan guru yang menegurkan para pelajar agar 
merendahkan suara mereka dan memarahi para pelajar yang ke sana kemari tanpa 
izin guru dan tidak melakukan sebarang pekerjaan. Namun, menurut pemerhatianku, 
acapkali dimarahi kami sekelas akan senyap buat seketika tetapi kembali riuh 
seminit kemudian. Begitu juga halnya di kelas-kelas yang lain.  

Selesai sahaja dengan tugas membalut bakul hadiah, aku berjalan ke luar 
kelas untuk menawarkan pertolongan. Aku dan beberapa orang rakanku telah diarah 
untuk mencari sampul duit berwarna merah. Sepantas kilat, kami pun melaksanakan 
tugas itu. Kami pergi ke setiap kelas di lantai tiga untuk mendapatkan sampul duit. 
Kami juga turun ke lantai dua. Keadaan di lantai dua lebih kecoh daripada di tingkat 
tiga di mana pelajar menengah dua berada. Di lantai itu, ada dekorasi yang mencuri 
perhatianku dan rakan-rakanku. Kami berasa kagum dengan daya kreativiti mereka 
dan sedikit cemburu pada masa yang sama melihat hasil kerja kelas tersebut. Pada 
saat itu, perasaan gementar dan bimbang tiba-tiba menyelubungi diriku. Aku takut 
kalau-kalau kelas akau tidak dapat memenangi pertandingan menghias kelas yang 
diadakan. Namun, aku memujuk diriku dengan bertawakal. Aku tahu bahawa aku 
dan rakan-rakan sekelasku telah melakukan yang terbaik dan akan menyerahkan 
segalanya kepada yang Esa. 

Selepas penat mengelilingi lantai dua dan tiga, aku dan rakan-rakanku pun 
pulang ke kelas dengan beberapa keping sampul duit berwarna merah dalam 
genggaman. Kami menggunakan sampul duit itu untuk membentuk nama kelas kami 
dan ucapan Tahun Baru Cina dalam tulisan Cina di tembok bahagian luar kelas. 
Kami begitu khusyuk melakukan tugas itu. Kami benar-benar ingin memenangi 
pertandingan menghias kelas itu. Kami tidak mahu menyerah tanpa berusaha 
terlebih dahulu. 

Sesungguhnya waktu berlalu pergi dengan pantas. Sudah tiba masanya 
untuk kami pulang. Sekalian pelajar pun masuk ke dalam kelas dan ke tempat duduk 
masing-masing untuk mengemas beg. Setelah mengucapkan terima kasih kepada 
guru, kami diberitahu pada hari Jumaat sebuah persembahan sempena Tahun Baru 
Cina akan diadakan di dewan sekolah. Terdengar sorakan pelajar yang jelasnya 
tidak sabar menantikan ketibaan hari tersebut.  

Pada hari Jumaat, kami menghadiri sekolah seperti biasa. Selepas waktu 
rehat, kami menuju ke dewan sekolah untuk persembahan Tahun Baru Cina. 
Sementara menunggu ketibaan pelajar-pelajar yang lain, kami disuruh untuk 
membaca buku dengan senyap. Tidak lama kemudian, kami diarah oleh seorang 



 10 

guru untuk menyimpan buku kami dan menunggu dengan senyap. Kami menurut 
perintah guru itu.  

Tirai pun dibuka dengan perlahan. Aku berasa amat gementar menunggu 
persembahan untuk bermula. Setelah tirai dibuka habis, hos untuk persembahan itu 
muncul di atas pentas. Salah seorang hos itu ialah Xue Lin, rakanku yang fasih 
dalam bahasa ibundanya. Sewaktu acara itu sedang berlangsung, tiba-tiba ada 
ramai kanak-kanak kecil yang memasuki dewan untuk menonton persembahan 
Tahun Baru Cina di sekolah kami. Mereka merupakan kanak-kanak dari Tadika 
Canberra. Mereka kelihatan comel dalam pakaian tradisional mereka yang sesuai 
dengan tema Tahun Baru Cina. 

Bermacam-macam persembahan telah dirancangkan dan kesemuanya 
sangat bagus. Di akhir persembahan itu, kanak-kanak kecil itu mengadakan sebuah 
persembahan tarian. Mereka semua kelihatan yakin di atas pentas melakukan 
persembahan mereka. Setelah semuanya habis, pengetua sekolah kami 
memberikan ucapan ringkas kepada semua guru dan pelajar. Seterusnya, keputusan 
membalut bakul hadiah dan menghias kelas diumumkan. Walaupun kelas aku tidak 
memenangi pertandingan-pertandingan tersebut, kami tidak berasa hampa. Kami 
menepuk tangan untuk kelas-kelas yang telah menang.  

Selesai susah semuanya, kami menerima sekeping sampul duit berwarna 
merah yang berisi beberapa paket gula-gula daripada guru kami. Aku pulang ke 
rumah dengan perasaan gembira.  

 
Sophia Natasha Bte Sanhaji 
Menengah 2COM5 
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Pengalamanku Melancong Sambil Bertanding di Negara Jiran 
 

Aku telah pun bersiap sedia untuk ke sekolah. Ibu bapaku menghantar aku ke 
sekolah. Bapaku memandu kereta. Ibu duduk di depan sementara aku bersama beg bajuku di 
tempat duduk belakang. Setibanya sahaja di sekolah, aku bersalaman dengan kedua orang 
tuaku. Mereka berpesan kepadaku untuk menjaga diriku dengan baik. Selepas itu, mereka 
pulang ke rumah. Aku menuju terus ke dewan sekolah. Kelihatan beberapa orang pelajar 
sedang berkumpul di sana menantikan ketibaan yang lain. Setelah semua telah hadir, guru 
mengambil kedatangan kami. Apabila semuanya beres, kami diarah menaiki bas untuk 
berangkat ke Kuala Lumpur, Malaysia. 

Setibanya di Kuala Lumpur, kami ke tempat makan yang telah pun ditempah oleh 
guru kami. Kami mengisi perut kami dengan bermacam-macam hidangan. Terdapat hidangan 
nasi lemak, ayam goreng, ikan goreng, mi rebus, mi goreng dan lain-lain lagi. Kami menjamu 
selera dengan penuh keghairahan. Selesai sudah makan, kami menaiki bas dan berangkat 
ke tempat yang seterusnya. Kami pergi ke sebuah pasar raya yang berdekatan, iaitu 
Pasaraya Besar Giant. Kami diberikan masa selama satu jam untuk membeli-belah di pasar 
raya itu. Sepantas kilat, aku dan rakan-rakanku pergi melihat barangan yang dijual di sana.  

Ketika asyik berjalan, pandanganku tertumpu ke arah sebuah pasangan. Nampaknya 
hubungan antara mereka tidak begitu rapat. Mereka telah pun ada seorang cahaya mata, 
iaitu seorang bayi perempuan, tetapi bayi itu asyik menangis sahaja. Ibu bapanya pula seperti 
tidak mempedulikan anak mereka itu. Aku hendak menegur mereka agar melayani anak yang 
menangis itu tetapi aku berubah fikiran kerana takut dimarahi mereka pula. Aku terus melihat-
lihat barangan yang dijual di seksyen lain di pasar raya itu. Aku dapati barangan di situ dijual 
pada harga lebih murah jika dibandingkan dengan di Singapura. Tanpa berlengah, aku pun 
mengambil sebuah bakul dan mengisinya dengan barang-barang serta makanan yang aku 
perlukan selama berada di Kuala Lumpur. Aku gembira dengan belianku. 

Puas sudah berbelanja di pasar raya itu, kami pun berkumpul dan menaiki bas untuk 
ke tempat penginapan kami. Setibanya di sebuah hotel tiga bintang, guru pun menerangkan 
peraturan-peraturan yang perlu kami patuhi serta memberitahu nombor-nombor penting yang 
perlu kami ingat. Selepas mencatatkan perkara-perkara yang dikongsi, kami mengambil kunci 
bilik kami dan berlari ke bilik. Sejurus setelah mandi, kami tidur sehingga keesokan hari.  

Pada hari kedua, sekalian pelajar turun ke restoran yang terdapat di hotel tersebut 
untuk bersarapan seawal jam 6.30 pagi. Tepat jam 7.30 pagi, kami berkumpul di lobi hotel 
dan menaiki bas untuk ke tempat latihan kerana ada pertandingan bola jaring pada sebelah 
petang. Setelah berlatih untuk beberapa jam, kami pun menaiki bas untuk makan tengah hari. 
Setibanya di sebuah restoran makanan yang agak mewah, kami pun beratur untuk 
mengambil makanan kami. Kami tidak makan sekehendaknya walaupun lapar kerana sedar 
akan perlawanan di sebelah petang nanti. Apabila selesai menikmati juadah yang ada secara 
sederhana, kami menaiki bas dan menuju ke gelanggang pertandingan. Permainan telah pun 
bermula semasa kami tiba. Tidak lama kemudian, giliran kami pula untuk bertanding. Kami 
bermain dengan bersungguh-sungguh untuk memenangi pertandingan tersebut. 

Malangnya, kami tewas walaupun telah berjuang mati-matian. Walaupun kami telah 
tewas dalam permainan tersebut, kami tidak berasa hampa. Malah, kami berasa lebih 
bermotivasi dan bersemangat untuk pertandingan pada keesokan hari. Kami pun menuju ke 
tempat makan malam. Terdapat bermacam-macam juadah sehingga aku tidak tahu hendak 
makan yang mana satu dahulu. Kami bermakan malam dan bersembang hingga hari sudah 
senja. Setelah itu, kami pulang ke hotel. Guru menyuruh kami untuk membersihkan diri dan 
tidur awal kerana keesokan hari pertandingan bola jaring dijadualkan pada waktu pagi. Kami 
pun pulang ke bilik, bersihkan diri dan masuk tidur. 

Keesokan pagi, kami bersarapan pagi seperti biasa. Aku dan rakan-rakanku hanya 
makan bijiran bersama susu dan jus oren. Kami tidak mahu makan terlalu banyak kerana 
sebentar nanti kami ada pertandingan bola jaring. Selepas itu, kami berkumpul di lobi hotel 
dan menaiki bas untuk menuju ke gelanggang pertandingan. Aku berasa sangat gementar 
sepanjang perjalanan ke sana.  

Pertandingan bermula. Aku berasa gementar kerana anggota pasukan lawan 
kelihatan begitu yakin sekali. Mereka juga bertubuh tinggi. Walaupun telah bermain dengan 
bersungguh-sungguh dan memberikan yang terbaik, pasukan sekolahku tewas sekali lagi. 
Namun begitu, aku hanya mampu tersenyum. Aku bersalaman dengan anggota pasukan 
lawan. Aku akur, dalam setiap pertandingan akan ada pihak yang menang dan tewas. Aku 
juga sedar pasukan lawan telah pun bekerja keras dan telah bermain dengan sangat baik. 
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Oleh yang demikian, mereka berhak memenangi permainan itu. 
Setelah itu, kami pergi makan malam di sebuah restoran berdekatan dengan hotel 

kami. Kami mengisi perut yang kosong dan pulang ke hotel. Kami dipesan guru untuk 
membersihkan diri lalu tidur. Kami pun mengambil kunci bilik masing-masing, pulang ke bilik 
dan melaksanakan perintah guru. 

Pada hari terakhir, kami mengemas barangan dan pakaian kami sebelum pergi 
bersarapan. Pada jam 8 pagi, kami menaiki bas dan menuju ke Melaka. Perjalanan ke sana 
mengambil masa dua jam. Kami dibawa berjalan-jalan semasa di sana. Kami juga dapat 
membeli cendera hati untuk dibawa pulang ke Singapura. Aku membeli beberapa cendera 
hati untuk keluargaku di Singapura. Dua jam kemudian, kami menuju ke bas dan pulang ke 
Singapura.  
Pengalamanku ke negara jiran ini sungguh bermakna bagiku. Di samping dapat berhibur 
berasama rakan-rakanku, aku juga dapat menimba banyak pengalaman baru.  Aku harap 
guruku dapat merancang pelancongan yang begini lagi di tahun-tahun yang akan datang.  
 
Sophia Natasha Bte Sanhaji 
Menengah 2COM5 
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Sahabat Karib Saya 
 
Dapatkah kita bayangkan kehidupan kita tanpa sahabat di sisi kita?  Tentu 

sunyi sekali hidup kita itu.  Sahabat penting dalam kehidupan setiap orang di dunia 
ini.  Pepatah Inggeris No Man Is An Island ada mengatakan manusia bukanlah 
sebuah pulau yang boleh hidup secara bersendirian.  Setiap seorang daripada kita 
memerlukan sahabat dalam hidup kita.  Saya juga manusia biasa  yang memerlukan 
kehadiran seorang sahabat untuk menemani saya bukan sahaja di kala saya 
gembira tetapi juga di kala saya sedang bersedih.  Maka itu saya berasa beruntung 
sekali kerana telah ditemukan dengan seorang sahabat istimewa, yang saya anggap 
sebagai sahabat baik saya, iaitu Hanis Syahindah. 

Umur kami sebaya dan dia tinggal di Sembawang. Hanis merupakan anak 
sulung daripada dua orang adik-beradik. Dia mempunyai seorang adik lelaki.  Hanis 
bertubuh rendah dan mempunyai rambut yang sangat panjang. Dia juga belajar di 
Sekolah Menengah Sembawang.  Sahabat baik saya ini ialah seorang yang sangat 
bertanggungjawab. Sebagai anak, dia selalu menolong ibunya mengemas rumah 
dan memasak. Ibu dan ayahnya senang dan bangga dengan sikapnya itu. Sebagai 
pelajar pula, setiap hari dia akan datang ke sekolah awal. Saya berasa amat 
bersyukur kerana mendapat sahabat yang bertanggungjawab sepertinya. Ini adalah 
kerana dia bukan sahaja mengingatkan saya supaya membuat kerja sekolah saya 
apabila saya terlupa, dia juga akan pastikan saya menghantar kerja sekolah saya itu 
tepat pada masanya. 

Hanis juga seorang kawan yang prihatin. Setiap kali dia terlihat saya 
bersedih, dialah orang pertama yang akan bertanyakan kepada saya  mengapa saya 
begitu muram pada hari itu. Dia akan cuba memujuk saya dan membuat saya 
tertawa dan tersenyum semula.   

Hobinya adalah melukis, bermain komputer dan membaca buku. Saya amat 
mengagumi sahabat baik saya, Hanis kerana dia sangat berbakat dalam bidang 
lukisan. Dia selalu mendapat markah yang tinggi untuk lukisannya. Saya berasa 
sangat gembira apabila dia memberikan saya sebuah lukisan pemandangan alam 
sebagai hadiah hari jadi saya tahun lalu. Dia telah memenangi beberapa peraduan 
lukisan yang disertainya. Saya berharap dia akan menjadi seorang pelukis yang 
terkenal satu hari nanti. 

Saya berasa sangat beruntung kerana dapat mengenali seorang sahabat 
bernama Hanis ini.  Dialah satu-satunya sahabat yang akan selalu menasihati saya 
agar selalu berakhlak positif di mana jua kami berada. Dialah mentor dan juga 
pendorong saya untuk terus maju dalam bidang pelajaran.  

 
Sebuah puisi telah saya ilhamkan untuk sahabat baik saya ini. 
 
Sahabat, 
Kau ibarat lilin yang menerangi hidupku, 
Tanpa dirimu aku terpaksa meraba dalam gelap 
Tanpa dirimu aku seakan putus harap 
Kau memberi semangat untuk aku terus maju 
Kau tidak pernah jemu mendengar keluhanku. 
 
Tiada daya aku membalas kebaikanmu 
Hanya kesejahteraanmu yang kupohon 
di dalam solatku  
Terima kasih sahabat yang tidak terhingga, 
Terima kasih sahabatku, Hanis Syahindah!   

.  
Suhaila Bte Sumanti 
Menengah 1EX5 
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Demi Kebahagiaanmu Kawan.. 
. 

 “Apa awak sedang buat itu?” 
 “Menangkap ikan.” 

Kamil, sedikit demi sedikit mengingati kisah lama yang dia sudah lama 
lupakan. Sudah dua tahun dia sedar daripada koma. Sekelilingnya disaluti warna 
putih. Hanya dia seorang sahaja di bilik itu. Siapa lelaki di dalam mimpinya itu? 
Tidak, ini bukan mimpi, itu secebis kenangan yang dia telah lupakan. 

Kamil keluar dari wadnya lalu berjalan keluar untuk menghirup udara segar. 
Usiaku sudah dua puluh tujuh tahun, tetapi, siapa aku sebenarnya? Langkahnya 
terasa berat sekali. Rasanya seperti kotak kosong yang hanya dipenuhi udara, dia 
rasa seperti badannya hanya mengandungi darah yang mengalir semata-mata untuk 
hidup. 

“Kamil, mari sini!”  
Kamil menoleh tajam. Dia kenal suara itu! Suara itu telah mengganggunya 

setiap masa, seperti menyuruhnya mengingati sesuatu yang penting. Suara itu 
teringang-ngiang cuping telinganya. Dia menoleh ke sana sini untuk mencari suara 
itu. Di mana dia? Di mana?  

Akhirnya, suara bertemu muka. Muka yang dia tidak kenali. Kedua-dua lelaki 
bertentang mata. Beberapa saat kemudian, raut wajah lelaki itu bertukar daripada 
gembira kepada rasa takut. Seperti baru bersemuka dengan hantu. Dia menarik ahli-
ahli keluarganya dan ambil langkah seribu dari tempat itu. 

“Kamil, kita akan sentiasa berkawan, bukan?” lelaki itu bertanya. Tempat itu 
kelihatan aman sejahtera dengan pokok-pokok yang melindungi mereka daripada 
panas terik matahari dan bersebelahan mereka terdapat sebuah sungai yang 
mengalir deras. 

“Haris, kita kawan sejati, bukan? Aku akan berkorban apa sahaja untuk 
kebahagiaan kau. Bukankah kau pernah menyelamatkan aku daripada pelbagai 
situasi?” Lelaki itu menoleh ke arah Kamil. Wajahnya serupa lelaki yang baru 
dijumpai tadi, hanya kelihatan lebih kurang sembilan tahun lebih muda. 

Kamil baring di katilnya menghadapi siling. Haris. Siapa dia? Apa yang telah 
aku lupa? Mengapa dia selalu bermain di minda aku? Kamil tersentak apabila 
jururawat memasuki biliknya dengan Haris di belakangnya. Kamil duduk bersila di 
katilnya sambil melihat wajah Haris dengan penuh musykil, penuh dengan tanda 
tanya. 

Haris duduk di kerusi berdekatan dengan katil Kamil dan memandangnya. 
Wajahnya kelihatan bersalah, seperti pencuri yang sepandai-pandai  tupai melompat, 
akhirnya jatuh ke tanah juga. Dia berkata bahawa Kamil telah lupa segala-galanya 
kerana dia. Mereka merupakan sahabat karib sejak sekian lama. Semasa mereka 
berusia dua puluh dua tahun, mereka telah jatuh cinta dengan wanita yang sama. 
Kamil telah cuba meluahnya perasaan cintanya kepada wanita itu, tetapi wanita itu 
cintakan Haris, bukan dia. 

Kamil akhirnya mengingati kejadian itu. Hari itu hujan lebat. Air matanya 
mengalir di sebalik payung yang melindungi mukanya. Hatinya remuk. Hatinya berat 
sekali setelah mendengar khabar yang seperti duri mencucuk dirinya berulang kali. 
Namun, dia mahu menepati janjinya kepada kawannya. Dia sanggup mengorbankan 
perasaannya demi kebahagiaan kawannya. 

Menjelang hari perkahwinan Haris setahun kemudian, Kamil telah menemani 
Haris membeli barang-barang perkahwinannya dengan rasa hiba menyelubungi diri. 
Hari itu merupakan hari jadinya tetapi tiada seorang pun yang mengingatinya. Dia 
hanya boleh tersenyum. Sebenarnya, tanpa disedari Kamil, Haris dengan secara 
senyap telah membelikan hadiah untuk Kamil.  

Namun, takdir menentukan segala. Ketika Kamil hendak menyeberangi jalan 
raya untuk membeli air bagi menghilangkan dahaga, tiba-tiba dia dilanggar lori yang 
bergerak dengan laju. 
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“Aku hanya mampu menyaksikan kemalangan itu. Aku kaku di situ. Hadiah 
yang aku belikan untuk kau masih denganku, hadiah tanda terima kasih aku kepada 
kau yang telah mengorbankan cinta kau untuk aku. Aku tidak dapat menarik kau 
dengan pantas. Aku lari dari tempat itu. Selama empat tahun kau di hospital ini, aku 
tidak pernah menjenguk kau kerana aku takut kau akan membenciku. Aku 
terperanjat apabila kau lupakan semuanya. Aku bersalah, aku tidak sempat 
mengucapkan terima kasih kepada kau”. 

Kamil akhirnya mengerti. Dia tersenyum lalu memeluk rakannya. Kamil 
berkata keadaan yang menimpanya bukan salah Haris. Pengorbanannya telah 
berbaloi, katanya. Haris sudah beristeri dan dikurniakan anak. Itulah 
kebahagiaannya. Mereka berdua menangis apabila mengetahui perkara yang 
sebenar. Kamil tidak mementingkan diri sendiri dan telah mengorbankan 
kebahagiannnya sendiri untuk kebahagiaan sahabatnya, itulah  yang telah 
dilupainya. 

Hadiah lima tahun dahulu telah diberikan kepada Kamil. Gambar semasa 
mereka ke sebuah sungai menangkap ikan semasa berusia lapan belas tahun begitu 
menyentuh jiwanya. Bingkai gambar dihiasi dengan kelopak bunga matahari dengan 
motif tulisan “Terima Kasih dan Selamat Hari Jadi!” Kamil tersenyum lebar dan 
memandang Haris. Haris juga tersenyum kembali. 

“Haris, kita akan sentiasa berkawan, bukan?” ujar Halim yang inginkan 
kepastian. 

“Ya, dan kali ini, aku akan berkorban demi kebahagiaan kau pula,” jawab 
Haris dengan rasa terharu.  
 
Nur Amirah Bte Amirrudin 
Menengah 4TE2 
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Usah Bermurung Kawan 
     

        “Terima kasih, Anis!” 
Aku tersenyum apabila kata-kata itu terpacul dari mulut Hana. Girang hatiku 

kerana telah berjaya membangkitkan semangat Hana untuk terus berusaha demi 
masa depannya. Aku bangga dengan Hana kerana dia mampu merubah sikapnya 
dan bertekad untuk tidak lagi berputus asa dengan mudah. 
         Beberapa bulan yang lalu, Hana sering bermurung. Hana yang aku kenal 
bukan seorang yang suka bermurung malahan dia seorang yang periang 
sebenarnya. Kami saling memerlukan satu sama lain. Aku sudah mengenalinya 
selama tiga tahun. Malangnya, semua ini berubah selepas seorang guru 
mematahkan semangatnya hanya kerana dia gagal dalam ujian kelasnya. Sejak itu, 
Hana sering berasa bahawa dia tidak cukup bagus. Dia juga sering menjauhkan diri 
dariku. Sikapnya yang terlalu mudah berputus asa itu telah memberi kesan yang 
mendalam di dalam hidupnya. Dia tidak mahu sesiapa berada di sisinya. Dia sering 
merasakan seperti dia merupakan beban bagi semua yang ingin menolongnya. 
             Aku tidak mampu lagi melihat Hana mengharungi rintangan ini seorangan. 
Aku tahu dia perlukan seseorang untuk memberi sokongan kepadanya. Aku bertekad 
menolongnya kerana dia ialah kawan karibku. Pada mulanya, dia sering berjauhan 
dari diriku. Dia akan bergegas ke tempat lain jikalau dia ternampak kelibatku. Dia 
membuatku rasa seperti aku ini seorang makhluk asing. Aku hanya bersabar kerana 
aku tahu lambat laun dia akan berbual denganku juga. 
         Loceng sekolah berbunyi menandakan waktu rehat sudah tiba. Aku 
mempercepatkan langkahku untuk berjumpa dengan Hana. 
          “Hana!” teriakku.  

Dia menoleh tetapi kali ini dia tidak berganjak dari tempat duduknya. Inilah 
masanya untuk aku berbual dengannya. Aku mendekatinya dan duduk bersebelahan 
dengannya. Dia hanya menundukkan kepala. Kelihatan air mata bergenang di 
kelopak matanya. Hatiku sayu melihat Hana dalam keadaan sebegini. 
          Aku memulakan perbualan. Pada mulanya, dia hanya berdiam diri sahaja 
tetapi beberapa minit kemudian, dia mula berbual denganku! Aku tersenyum lebar. 
Akhirnya berbual juga dia denganku. 
           Perhubungan kami mula rapat semula. Aku sering meminjamkannya buku 
tentang betapa pentingnya untuk tidak berputus asa. Aku melihat sedikit perubahan 
pada sikapnya apabila dia sudah pun membaca buku-buku yang aku beri itu. Kini, 
dia tidak lagi memendam masalah yang dihadapinya.  Dia sering meluahkan 
perasaannya kepadaku. Kadang-kala aku hanya berdiam dan mendengar sahaja 
tetapi ada juga masa aku memberikan saranan-saranan untuk dia menyelesaikan 
masalahnya itu. 
          Kami mula belajar bersama-sama dan Hana tidak lagi mudah berputus asa. 
Jikalau dia gagal dalam sesuatu ujian, dia akan cuba sehingga dia berjaya. Aku amat 
bangga dengan Hana. Aku tahu dia boleh bersikap positif cuma dia tidak mempunyai 
keyakinan diri yang cukup. Kini, dia tidak bermurung. Dia kembali menjadi periang 
dan penuh dengan keyakinan diri. Aku bersyukur dapat membantu kawan karibku 
mengatasi masalah kemurungannya. 
       
Siti Asma Bte Parmin 
Menengah 4TE2 
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Kamu telah disalah tuduh. Tulis sebuah cerita tentang pengalaman yang harus 
kamu lalui semasa ditahan di balai polis. 
 
 Hujan yang turun agak lebat pagi itu semakin reda. Aku masih lena ketika daun 
pintu kamarku dibuka dari luar. Suara yang memanggilku sedari tadi memaksaku 
untuk membuka kelopak mataku.  
 “Ah, siapa sahaja yang mengacau ni!” bentak hatiku. 
  Dalam samar cahaya yang datang dari luar kamar, aku ternampak kelibat 
seseorang yang sedang tercegat berdiri di sisi katilku. Dengan mata tertutup, aku 
mendengus. Menarik selimut tebalku agar terus dibaluti tubuhku yang kedinginan. Aku 
tidak menghiraukan suara yang membebel di kuping telingaku itu. Aku terasa ibu jari 
kakiku itu ditarik lembut oleh ibu. Aku mula berasa bingit lalu bingkas bangun dari 
katilku untuk menyiapkan diri. Teringat aku akan janjiku untuk menemani rakanku, 
Dania, ke pusat membeli-belah untuk mencari hadiah sempena hari jadi ibunya. 
Kehadiran ibu di kamarku tidak aku endahkan. 
 Kemudian, aku mengatur langkah dan pergi berjumpa Dania di pusat membeli-
belah yang berdekatan dengan rumahku itu. Aku dan Dania mula membelek-belek 
barangan yang terdapat di kedai tersebut. Setelah membuat keputusan untuk membeli 
sebuah jam jenama ‘Guess’ buat ibunya, kami pun menuju ke kaunter untuk membuat 
pembayaran. Alangkah terperanjatnya aku apabila beberapa pegawai polis 
mengepung sekelilingku dan menangkap aku apabila aku melangkah keluar dari kedai 
tersebut. Aku hanya diam membisu dan hanya mengikut pegawai polis itu ke balai 
polis. Di sana , aku ditanya pelbagai soalan. Fikiranku bagaikan dilontar soalan demi 
soalan.  Aku tidak tahu menahu tentang kes ini. Aku disalah tuduh ! 
 Pegawai polis telah menuduhku mencuri di kedai itu kerana ada orang yang 
telah melaporkan kepada pihak polis. Fikiranku berkecamuk. Aku bingung. Pihak polis 
memberitahu bahawa jika aku masih tidak mahu mengaku, mereka akan memberitahu 
pihak sekolah tentang kes pencurian ini. Bukannya aku tidak mahu mengaku, aku 
tidak tahu apa-apa pun. Aku membeliakkan biji mata. Serentak, aku menggeleng-
geleng, tidak sanggup lagi mendengar kata-kata yang ingin terucap dari bibir pegawai 
polis itu. Sungguh, perkara yang ditakuti itu benar-benar terjadi kepadaku. Bagaimana 
aku mahu meneruskan hidupku nanti jika mereka masih ingin menyalahkan aku? 
Adakah ada apa-apa perubahan jika perkara itu diketahui semua orang yang 
mengenali diriku? 
 Keresahan mula terpancar di wajahku. Tanpa dipaksa, aku terduduk di lantai. 
Lemah tatkala membayangkan kehidupan kelakku itu yang pasti berubah. Benarkah? 
Aku masih tertanya-tanya lagi. Aku seolah-olah tidak percaya dengan kata-kata 
pegawai polis itu tadi. Entah mengapa, air mataku tiba-tiba mengalir. Aku rasakan 
bahawa masa depanku bagaikan tiada makna lagi bagiku. Ia bagaikan sudah hanyut 
dan seolah-olah gelap gelita jika bersabit kesalahan. Kes ini masih lagi dalam 
siasatan.  Dengan tidak semena-menanya, deringan telefon yang bertalu-talu dari 
telefon bimbit seorang pegawai polis memaksa pegawai polis itu menjawab panggilan. 
Ada panggilan daripada pegawai polis dari balai polis yang lain mengatakan bahawa 
aku tidak bersalah. Mereka telah merujuk balik kepada kamera CCTV yang terdapat di 
kedai tersebut. Rupa-rupanya ada seorang gadis yang berpakaian sama seperti aku. 
Ketinggian dan warna kulitnya juga seakan-akan denganku. Pelanduk dua serupa! 
 Aku menghela nafas lega. Aku dibebaskan daripada tahanan polis. Pihak polis 
juga meminta maaf kepada pihak sekolah atas informasi salah itu. Namaku tidak lagi 
tercemar . Masa depanku kembali bersinar. Aku melangkah keluar dari balai polis itu 
sambil termenung buat seketika, mengimbas kembali kejadian yang telah menimpaku 
itu. Pengalaman pahit yang telah aku lalui ini akan selalu terpateri di ingatanku buat 
selama-lamanya 
 
Nurhazirah Bte Mohamed Adenan 
Menengah 4TE2 
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Pengorbanan Abang Yang Tidak Terbalas 
 
 Aku duduk di kepala katilku sambil menatap sekeping kertas yang aku terima 
pada pagi hari itu. Secara kebetulan,tarikh pada hari itu juga menunjukkan tarikh yang 
tidak akan aku lupakan walaupun peristiwa itu sudah berlaku lima tahun dahulu. 
Kertas yang aku tatap itu ialah ijazah kelulusan aku tamat pengajian di universiti. 
Alhamdulillah, dengan berkat usaha aku itu, aku diterima untuk bekerja di sebuah 
syarikat antarabangsa. Juraian air mata jatuh meleleh membasahi pipiku. Aku 
bersyukur kerana jika tiada wang simpanan abangku, aku tidak mungkin berada di sini 
sekarang dan juga jika bukan kerana  pengorbanan abangku, tidak mungkin  aku 
masih hidup.  Kenangan pada abangku membuat aku terimbas kembali peristiwa yang 
berlaku lima tahun yang lalu. 
 Umurku sembilan belas tahun pada masa itu. Ibu bapaku sudah lama 
meninggal  dunia akibat kemalangan jalan raya. Waktu itu aku baru berusia lima 
tahun. Aku mempunyai seorang abang, Yazid namanya. Dialah yang menjagaku 
selepas kematian ibu bapaku.  Abangku, yang berusia tujuh belas  tahun dan baru 
menerima  keputusan peperiksaan peringkat ‘O’ terpaksa membatalkan hasratnya 
untuk melanjutkan pelajaran ke maktab rendah. Cita-citanya untuk bekerja di sebuah 
syarikat antarabangsa juga terpaksa dilupakan. Dia menanggung kehidupan aku yang 
masih hingusan lagi dengan bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran. 
 Setiap hari abangku pulang lewat kerana bekerja lembur untuk mengumpulkan 
wang bagi melunaskan yuran persekolahanku. Dia mahu aku menyambung cita-
citanya yang tidak tercapai. Aku tidak suka akan abangku kerana dia terlalu menjaga 
tepi kain aku.Tidak aku sangka bahawa aku akan merindui kasih sayang yang 
dicurahkannya kepadaku. Pada masa itu,aku sedang menikmati alam remaja. Aku 
sering membuang masa dengan melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah 
dengan sekumpulan kawanku. Aku anggap mereka seperti keluargaku. 
 Pada suatu hari, abangku menunggu aku di ruang tamu hingga lewat malam. 
Aku seronok melepak dengan kawan-kawanku. Apabila aku pulang, abangku 
menegurku. Aku bersikap kurang-ajar terhadapnya. Aku meluru ke bilikku tanpa 
menoleh wajah abangku dan menghempas pintu dengan kuat kerana tidak ingin 
mendengar nasihatnya tentang perlunya menghargai hidup ini. Sudah pasti abangku a 
kecewa terhadap diriku. Namun, hari-hari seterusnya, aku masih bersikap biadap 
kepadanya.  Aku tidak menghiraukan pengorbanan yang  telah dilakukannya untuk 
mendewasakanku. Hari demi hari, aku berasa pelik, seperti ada sesuatu yang  tidak 
kena, kerana abangku tidak pernah sesekali memarahiku atau jalan tangan 
terhadapku, walaupun aku bersikap biadap. 
 22hb Ogos 2008. Tarikh itulah yang merubah hidupku ini. Pada hari itu,aku 
mengetepikan perasaan egoku dan berbual dengan baik bersama abangku.Tanpa aku 
sedari,aku berasa seronok dan gembira berbual dan duduk bersamanya. Abang aku 
kelihatan hairan melihat perubahan dalam diriku tetapi walaupun aku berasa 
gembira,di lubuk hatiku tercetus perasaan gelisah secara tiba-tiba. Pada malam hari 
itu, abangku mengajak aku untuk keluar makan malam bersama dan pada saat itu,aku 
menyedari bahawa hidupku ditatang bagaikan minyak yang penuh olehnya selama ini. 
Aku menyesal kerana selama ini, aku bersikap biadap terhadapnya dan tidak pernah 
menghargai pengorbanannya. Kami pulang dengan menaiki teksi selepas makan 
malam di sebuah kedai kopi yang popular. Aku sedang duduk di bahagian belakang 
apabila tiba-tiba, kelihatan sekelilingku gelap dan aku pengsan. 
 Tidak lama kemudian, aku tersedar dan mendapati diriku terbaring di atas jalan 
raya. Aku menoleh ke kananku dan ternampak pemandu teksi itu sedang terbaring 
dengan dahinya berlumuran darah. Aku baru sedar bahawa aku terlibat dalam 
kemalangan. Aku cuba untuk berdiri tetapi terasa sangat kesakitan akibat kecederaan 
pada kaki.  Mataku berlingas  mencari abangku dan apabila aku menoleh ke kereta 
yang terbalik itu, aku ternampaknya. Aku cuba merangkak untuk menariknya keluar 



 19 

dari kereta itu kerana aku ternampak minyak sedang mengalir dari teksi itu dan 
terdapat api berdekatan.  
 Aku cuba untuk menarik abangku tetapi gagal kerana kakinya terhimpit pada 
bahagian depan teksi yang remuk itu. Dengan sedaya upaya, aku cuba menariknya 
sekali lagi tetapi abang aku menepis tanganku dan menyuruh aku menyelamatkan 
diriku. Aku berdegil dan mula menangis. Seorang lelaki cuba  menarikku dari kereta 
yang akan meletup tidak lama lagi. Lelaki itu ialah seorang pegawai bomba. Minyak 
mengalir semakin dekat dengan api yang masih bernyala. Dengan air mata 
berlinangan, aku memandang abangku yang masih di dalam kereta dan terlihat dia 
menggerakkan bibirnya untuk memberitahu yang dia sayang aku buat selamanya dan 
segaris senyuman terukir di bibirnya.  Saat yang menggerunkan berlaku di depan 
mataku. Kereta itu meletup! Aku meraung sekuat hati. Jiwaku rasa bagai disambar api 
yang sedang meluap-luap itu.  Aku menyesal kerana tidak dapat menghabiskan 
hayatku bersama abangku. Begitu besar pengorbanan abangku tetapi tidak sempat 
aku balas.  
 Aku kembali ke dunia realiti apabila kucing peliharaanku melompat ke atas 
katilku. Kucing aku minta dimanja.  Kucing itu sebenarnya ialah kucing kesayangan 
abangku. Kesedaran akan pentingnya  menghargai pengorbanan seseorang membuat 
dadaku sebak. Surah Al-Fatihah kubaca sebagai sedeqah buat  Allahyarham abangku, 
Yazid. Semoga Allah subhanallah membalas segala jasa baiknya di syurga, amin. 
 
Nur Hazirah Bte Salehudin 
Menengah 4TE3 
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Andaiku Tahu… 
 

    Setiap kali aku mendengar lagu ini, aku selalu teringat akan sikapku yang 
suka meninggalkan solat. Dahulu, ibuku selalu harus menyuruhku bersolat. Aku tidak 
akan solat tanpa didesak ibu. Namun, berubah perangaiku selepas beberapa kali 
mendengar lagu ini,  ‘Andaiku Tahu’ oleh kumpulan Ungu. 
   “Nurul! Nurul, solat Nurul. Sudah azan,” pesan ibuku.  Aku hanya 
mengangguk dan meneruskan dengan permainan komputer. Sungguh bingit 
mendengar perintah ibu. 
    Berapa minit berlalu, ibu mengingatkan aku sekali lagi. Kali ini, nada 
suaranya lebih tinggi.  Aku betul-betul rasa bingit tetapi aku tidak berani bersikap 
kasar terhadap ibu. Ibuku masih tetap menjalankan tanggungjawabnya 
mengingatkan aku untuk bersolat. Kejadian ini sudah lama berlaku. Namun, aku 
masih meneruskan sikapku yang berat tulang. Mungkin, aku juga belum mengerti 
apakah fadilat solat pada masa itu.  
    Selepas waktu solat petang itu, aku ke dapur untuk menolong ibu memasak 
lauk-pauk untuk makan malam sekeluarga. Geli hatiku menolong ibu sambil kami 
menyanyikan lagu-lagu yang dimainkan di radio. Kami menyanyikan lagu ‘Rindu 
Serindu-rindunya’ oleh kumpulan Spoon. Apabila lagu tersebut hampir habis, aku 
mengharapkan lagu SleeQ akan dimainkan pula. Namun, lagu yang seterusnya ialah 
lagu yang tidak pernah aku dengar. Liriknya aku dengar dengan teliti. Tertarik pula 
aku dengan maksud lagunya. Lagunya menggambarkan perasaan seseorang 
mengenai kematian, dosa-dosanya dan taubat. Penyanyi lagu itu berasa sungguh 
takut untuk bertemu Allah s.w.t semasa jenazahnya di dalam kubur dan menghadapi 
penghakimanNya kerana dia tahu dia telah melakukan banyak dosa.  

Disebabkan aku terdiam ketika mendengar lagu itu dan raut wajahku 
kelihatan sayu, ibu  menjelaskan,” Itu sebab ibu harus menjalankan kewajipan 
menyuruh Nurul solat. Ibu tidak mahu Nurul mengalami seksaan kubur. Berapa berat 
mata memandang berat lagi bahu memikul.” 
    Sejak hari itu, lagu tersebut terngiang-ngiang dalam fikiranku. ‘’Aku manusia 
yang takut neraka. Namun aku juga tak pantas di syurga’’. Apabila penyanyinya 
menyanyikan lirik ini, aku terdiam. Liriknya amat bermakna. Namun, walaupun 
lagunya tetap di fikiran, aku masih berani meninggalkan solat, disebabkan sikap 
malasku yang bermaharajalela. Kesabaran ibu melaksanakan tanggungjawabnya 
juga tidak aku pedulikan. Suatu hari, ayah mendekatiku dan cuba melembutkan 
hatiku. 
    “Nurul, kalau Nurul lupakan ayah atau ibu, tidak mengapa tetapi jangan 
lupakan Allah,” kata ayahku lalu keluar rumah untuk ke tempat kerja.  

Kata-kata ayahku berulang-ulang dalam mindaku. Ia begitu menyentak 
sanubariku. Tidak pernah ayahku berkata begitu. Aku rasa bersalah. Aku benar-
benar seorang Muslim yang tidak tahu bersyukur. Selepas mendengar lagu itu dan 
dipesan ibu, aku masih malas meluangkan masa untuk bersolat. Aku begitu kecewa 
terhadap sikapku. 

Sejak ditegur ayahku, aku tidak berani meninggalkan solat. Kadang-kala rasa 
malas menyelinap dalam diri tetapi aku sedaya upaya melawannya. Setiap kali aku 
habis bersolat, aku berasa seperti bebas daripada tekanan. Lama-kelamaan, aku 
menunaikan rukun Islam yang kedua ini tanpa disuruh ibu atau ayah.  Aku amat 
bersyukur kerana kasih ayah harum sepanjang jalan dan kasih ibu berbunga 
sepanjang musim. Lagu ‘Andaiku Tahu’ telah memberi kesedaran kepadaku akan 
kepentingan menjalankan perintah Allah. Sehingga kini, aku asyik terfikir tentang 
lagu itu apabila seseorang menyebut mengenai agama. Lagunya sungguh bermakna 
buat diriku. 
 
Nur Khalisa Bte Mohamed Sani 
Menengah 3IN2 
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Pengorbanan Nenek 

 
 Semenjak ibu bapaku  kembali ke rahmatullah, aku dan adik- beradikku 
menetap di rumah nenek. Rumahnya tidak besar atau luas, warna dinding yang 
dahulu berwarna putih bak mutiara dan merah jambu sudah tidak kelihatan lagi kerana 
sudah pudar dimakan usia, tiga puluh tahun. Suasana di rumah nenek riuh-rendah, 
maklumlah nenek mempunyai sepuluh cucu termasuk aku. Makcik dan pakcik aku 
semuanya tidak boleh diharap. Nenek menjual kuih- muih dan lauk- pauk. Perniagaan 
nenek boleh dikatakan laris. Masakan kampung nenek selalu membuat cucu- cucu 
nenek 'hayal' menikmati bau enak daripada masakan tersebut. Kami selalu membantu 
nenek di gerainya selepas waktu sekolah. 
           Suatu hari, apabila aku dan adik-beradik aku tiba di rumah, kami tersentak 
apabila melihat pintu pagar yang berwarna hijau tidak dikunci. Dengan pantas, kami 
tanggalkan kasut sekolah kami dan terus masuk. Aku sangka bahawa pencuri yang 
telah merompak rumah yang buruk ini sangat bodoh kerana rumah ini tidak 
mempunyai wang lumayan atau barang kemas yang banyak. Selalunya, apabila aku 
dan adik-beradik aku pulang, pintu pagar akan dikunci kerana nenek berada di 
gerainya dan tidak ada sesiapa berada di rumah. Alangkah hairannya, apabila melihat 
cawan-cawan yang mengandungi air Milo panas tersedia di meja makan untuk kami. 
Kami bergegas ke dapur yang sempit dan kecil itu. Kami mengukirkan senyuman 
apabila terhidu aroma makanan kegemaran kami, nasi lemak.  
           Adik bongsuku menggaru kepalanya dan bertanya kepada nenek, "Eh, nenek 
bukankah sepatutnya berada di gerai?"  
           Nenek terperanjat dan terlonjak kerana tidak perasaan bahawa kami sudah 
pulang. Nenek mengucapkan salam dan menyuruh kami semua duduk di meja makan 
dahulu. Bau aroma daripada nasi lemak pandan itu membuat kami lapar. Sementara 
menunggu nasi lemak disiapkan nenek, kami terfikir dan tertanya- tanya, mengapa 
tiba- tiba nenek tidak bekerja. 
            Apabila nasi lemak sudah dihidangkan, nenek duduk bersama kami. "Makan 
perlahan-lahan," kata nenek.  
            Adik aku bertanya kepada nenek soalan yang sama lagi setelah lama 
menunggu jawapan nenek. Dengan berat hati, nenek mengatakan bahawa dia ingin ke 
tanah suci. Kami berhenti makan dan air mata kami mula bergenang. Pipi gebuku 
menjadi tegang untuk menahan air mata aku daripada mengalir. Air mata suci adik-
beradik aku mengalir di pipi merah mereka serta jatuh ke nasi lemak. Bibir nenek 
bergerak-gerak dan hidungnya kembang-kempis menahan kesedihan. Nenek tidak 
sampai hati untuk meninggalkan cucu-cucunya. Tetapi, kami berasa bersyukur kepada 
Illahi kerana telah mengabulkan doa nenek yang tidak disangka akan tercapai. Kami 
memeluk nenek dengan erat dan menangis tersedu-sedu. Nenek serahkan gerainya 
kepada aku dan menyuruh aku untuk menjaganya dengan baik. Aku berkata kepada 
nenek bahawa rumah yang sempit pasti akan hening tanpa nenek. Nenek tidak 
berkata apa-apa, dia hanya mencium dahi cucu-cucu yang disayangi itu. 
            Beberapa minggu kemudian, kami menghantar nenek ke Lapangan Terbang 
Changi. Kami bersalaman dengan nenek buat kali terakhir. Kami mengkal bercampur 
sayu. Kami akan selalu berdoa agar nenek akan sampai di tanah suci dengan 
selamat. 
            Satu bulan kemudian, "Cepat adik!" aku menjerit.  
            Kami menunggu nenek di tempat yang sama. Kami berasa teruja untuk melihat 
nenek. Apabila pintu kapal terbang itu dibuka, kami begitu terharu dapat melihat nenek 
lagi. Kami berlari ke arahnya dan memeluknya. Kami semua menangis tanda gembira 
dan bersyukur nenek sampai di Singapura dengan selamat.  Alhamdulillah! 
 
Siti Nadiyah Bte Mohamed  
Menengah 4TE3 
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Pengalaman Menyiapkan Projek Sekolah 
 

 Pada cuti sekolah bulan Jun yang lalu, saya dan rakan-rakan telah dikehendaki 
untuk menyiapkan projek tentang asal-usul nama dan tempat salah sebuah kawasan 
bersejarah di Singapura. Kami telah memilih Sentosa, yang juga dikenali sebagai 
Pulau Belakang Mati. Kami telah memilih Sentosa kerana terdapat banyak tempat 
menarik dan cerita-cerita bersejarah yang terjadi di tempat itu. 
 Ahli-ahli kumpulan saya terdiri daripada Asyraf, Fawaz, Izzul, dan Misran. 
Lama benar kami berbincang untuk menetapkan hari  pergi ke Sentosa, akhirnya kami 
dapat memilih hari yang sesuai. Hanya pada hari itu sahaja kami semua mempunyai 
kelapangan untuk pergi ke sana bersama-sama. Ini adalah kerana pada musim cuti 
sekolah, masing-masing mempunyai rancangan tersendiri. Contohnya adalah bercuti 
di luar negara bersama keluarga. Malangnya, hari yang telah kami tetapkan adalah 
pada minggu terakhir cuti sekolah dan ini menandakan bahawa kami tiada banyak 
masa untuk menyiapkan projek dan tidak boleh berlengah-lengah lagi. 
 Pada hari tersebut, kami telah memutuskan untuk berjumpa di stesen MRT 
Sembawang.  Di sinilah permulaan beberapa masalah.  Salah seorang anggota 
kumpulan kami lewat. Keadaan bertambah buruk apabila langit menjadi mendung dan 
kilat mula menyambar. Tidak lama kemudian, hujan turun dengan amat lebat. 
Rancangan kami tergendala untuk seketika. Oleh kerana kami semakin kesuntukan 
masa, kami telah memutuskan untuk merakamkan dokumentari kami di satu lokasi 
sahaja. Mujurlah kami telah menyiapkan skrip dan kajian terlebih dahulu. Ini telah 
membuat tugas kami lebih mudah sedikit. 
 Memandangkan Sentosa ialah sebuah pulau peranginan, terdapat ramai 
pelancong yang berkunjung ke sana. Mereka berada di merata pulau tersebut. Kami 
juga dapat melihat tempat-tempat menarik di Sentosa semasa dalam perjalanan ke 
lokasi rakaman. Salah satu tempat menarik yang dapat kami lihat ialah Universal 
Studios. Setelah kami tiba di pantai Siloso, lokasi yang telah kami pilih, satu lagi 
cabaran timbul. Disebabkan  pelancong-pelancong berada di merata pulau tersebut, 
kami mengalami kesukaran untuk mencari tempat yang sunyi untuk membuat 
rakaman. Namun, kami dapat mengatasi cabaran ini melalui semangat dan sikap tidak 
mudah putus asa. Akhirnya, kami menjumpai tempat yang sesuai untuk membuat 
rakaman. Seronok betul melihat gelagat rakan-rakan saya memainkan peranan 
masing-masing semasa rakaman. 
 Kami telah berusaha sedaya upaya untuk menyiapkan projek ini. Akhirnya, 
segala usaha dan titik peluh kami tidak sia-sia. Kami berjaya juga menyiapkan projek 
Bahasa Melayu kami. Kami berasa puas hati kerana kami telah membuat yang terbaik 
untuk projek ini.  
 
Muhammad Syafiq Bin Remlee 
Menengah 4TE3 
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Nasi Sudah Menjadi Bubur 

Aku bingung. Haruskah aku sampaikan berita ini kepadanya? Adakah aku akan 
hanya melukakan hatinya? Jika aku memberitahunya, dapatkah dia memahami apa 
yang aku rasakan? Bermacam-macam persoalan yang timbul di dalam benak 
fikiranku .  Aku tidak tahu bagaimanakah caranya untuk aku menyampaikan berita itu 
kepadanya.   Sedangkan di dalam dunia ini, aku hanya ada dia..ibuku.. 

Ayah sudah lama meninggalkan kami. Abang pula baru telah lebih enam bulan 
dimasukkan ke rumah peralihan untuk kanak-kanak nakal kerana ditangkap merusuh 
dengan menggunakan senjata.  Hanya aku yang ibu ada pada saat ini tetapi kasihan 
ibu, aku telah mengecewakannya. Aku telah merobek-robek tangkai hatinya.  

Fikiranku melayang mengingat akan saat-saat aku bersama dengan si dia,                                                                       
Hazmi , teman lelakiku yang aku kenali lebih dua tahun lalu. Aku terlalu 
menyayanginya sehingga aku sanggup membuat apa sahaja untuknya. Dialah yang 
menemani dan memujukku tatkala aku terasa sedih atau dalam kekusutan. Dialah 
yang memberikanku semangat untuk menjalani cobaan yang diberikan olehNya.  
Hazmi yang lebih banyak menemani hari-hariku ketika ibu sibuk bekerja dan aku 
terlalu kesunyian.  

Pada suatu malam beberapa bulan yang lalu, seperti biasa Hazmi mengajakku 
berfoyo-foyo di bandar.  Apabila bulan mula menunjukkan rupanya barulah aku dan 
Hazami pulang.  Namun malam itu tidak seperti malam-malam sebelumnya, Hazmi 
mencadangkan agar aku menemaninya pulang ke rumahnya kerana keluarganya 
tiada di rumah.  Mereka telah pergi ke luar negara hari sebelumnya dan dia tidak 
mahu berada di rumah sendirian.  Aku yang sememangnya tidak mahu pulang ke 
rumah, menurut Hazmi ke rumahnya.  Namun, jiwa remaja yang sedang bergelora 
mengkhayalkan kami dan akhirnya menjerumuskan kami.  Kami terlanjur. 

Dua bulan kemudian, aku mula sedar bahawa aku telah mengandungkan anak 
Hazmi. Aku memberitahu Hazmi akan berita tersebut. Aku gembira kerana Hazmi 
ingin bertanggungjawab akan keterlanjuran kami.  Dia menyatakan bahawa dia akan 
menerima diriku dan anak yang aku kandungkan ini.  Namun keaadaan tidak 
menyebelahi kami,  Hazmi ditangkap polis kerana telah menjual rokok haram kepada 
budak-budak bawah umur.  Dia akhirnya  dipenjarakan selama setahun akibat dari 
kesalahannya itu.    

Kini, tinggallah aku sendiri menanggung akibat daripada perbuatanku itu, aku 
masih mencari-cari peluang untuk menyampaikan berita ini kepada ibu.  Aku sedar  
aku tidak boleh menunggu lama kerana kandunganku ini semakin hari semakin 
membesar.  Aku takut ibu akan marah dan kecewa akan perbuatanku . Aku takut ibu 
akan berasa terluka apabila aku memberitahunya. Ibu pasti akan menanggung malu 
akibat perbuatan kedua-dua orang anaknya yang telah menghampakannya. Namun 
nasi sudah menjadi bubur.  

“Malam ini, aku akan menguatkan semangatku untuk memberitahu ibu,” aku 
berkata sendirian bagi menguatkan semangatku. 

Dengan semangat itulah aku melangkahkan kaki perlahan-lahan keluar dari 
bilikku lalu menghampiri ibu yang sedang duduk di sofa.   

Aku menarik nafas panjang lalu memulakan bicaraku, "Ibu , Mila mahu memberitahu 
ibu sesuatu”. 
 
Nur Diana Izzati Bte Alaiuddin 

Menengah 4TE4 
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Hidangan Pertamaku 

 
Aku sangat gemar memasak tetapi aku tidak pernah berani untuk menyuruh 

sesiapa pun untuk mencuba masakanku. Pada suatu hari, aku telah mengambil 
keputusan untuk memasak untuk keluargaku. Pengalaman tersebut sangat 
melucukan dan tidak akan dapat aku lupakan.  Hari itu tanggal 27 Oktober, 
merupakan hari lahir adikku, Hawa yang ke 9 tahun.  Selalunya, keluarga aku akan 
ke restoran untuk menyambut hari lahir ahli keluarga kami tetapi pada hari itu, ibuku 
belum bergaji dan dia tidak mempunyai wang yang mencukupi untuk makan di luar. 
Apabila ibu menelefon untuk menyampaikan berita itu, kelihatan muka adik-adikku 
hampa kerana mereka sememangnya sudah lapar. Aku berasa sangat kasihan 
terhadap mereka dan juga adikku, Hawa yang kelihatan sedih kerana tidak dapat 
menyambut hari lahirnya di luar seperti tahun-tahun sebelumnya. 

Sebagai kakak sulung, aku bertekad untuk tidak mempersia-siakan hari 
istimewa adikku itu.  Aku mula melangkahkan kaki ke dapur untuk membelek buku 
resipi.  Aku perlu memikirkan apa yang boleh aku masak pada hari itu. Aku 
memberitahu adik-adikku akan ideaku tetapi mereka hanya mengetawakanku. Aku 
tidak mempedulikan mereka lalu mula mengeluarkan bahan-bahan yang aku 
perlukan untuk memasak hidanganku itu. Pada mulanya, aku mempunyai masalah 
untuk menghidupkan api kerana aku tidak pernah masak di rumah aku sendiri. Aku 
cuba menghidupkan api tersebut beberapa kali tetapi aku gagal. Akhirnya baru aku 
sedari bahawa rupa-rupanya, aku tidak memicit butang untuk menghidupkan api 
tersebut.  

Aku berasa sangat bodoh dan tidak berguna. Aku cuba memasak sambal 
tumis udang tetapi malangnya akibat tidak tahu berapa lama harus aku menumis 
sambal tersebut, akhirnya sambal itu hangus.  Aku terpaksa membuang sambal 
tumis tersebut kerana tidak tertahan dengan bau sambal tumis yang hangus. Aku 
cuba pula memasak lemak cili padi udang. Kali ini semuanya seperti berjalan dengan 
lancar.  Akibat adik-adikku yang lapar, aku bergegas meyiapkan meja makan dan 
tidak mempunyai masa untuk merasai  masakan tersebut. Selesai sahaja aku 
memasak, ibu pun muncul di pintu rumah.  Aku dengan segera menghidangkan lauk 
tersebut di atas meja makan. Ahli keluargaku terus menyenduk nasi dan lauk 
tersebut lalu mula makan.  Pada mulanya, ahli keluargaku tidak memberikan komen 
tentang masakanku.  Aku berasa sangat tersinggung lalu masuk ke dalam bilik. 
 Beberapa minit kemudian, ibuku memujukku dan mengajakku ke ruang tamu. 
Tiba sahaja aku di ruang tamu, semua ahli keluargaku memberitahuku bahawa 
masakan aku sangat sedap. Mereka memberiku pujian dengan penuh keikhlasan. 
Pada masa itu, aku berasa sangat terharu dan bangga terhadap diriku. Itulah 
pengalaman yang paling menggembirakan. Itulah pertama kali aku memasak untuk 
keluarga aku dan pasti itu bukan kali terakhirnya.  Ia sangat membanggakan apabila 
ahli keluargaku sangat menyukai hidangan yang aku masakkan walaupun terdapat 
banyak masalah yang harus aku lalui semasa aku menyediakan masakan itu. 
 
 
Nurhidayah Binte Mohd Nazaruddin 
Menengah 3IN1 
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Janjiku 
 

 Aku bingung. Haruskah aku sampaikan berita ini kepadanya? Adakah aku 
akan melukakan hatinya? Dapatkah dia menerima keputusan yang telah diberikan 
kepadaku oleh doktor? Aku sangat takut dan kesal. Sejak dari aku bayi sehingga kini , 
dia telah menjaga dan mencuba mendidik aku sebaik mungkin. Tetapi, inilah 
balasanku terhadap segala pengorbanannya terhadap diriku.  
 Aku dan Imran sudah berkawan sejak tahun lepas, kami semakin rapat apabila 
kami mendapat tahu yang kami mudah untuk meluahkan perasaan masing-masing. 
Kami saling mencintai.  Namun percintaan kami ada sahaja halangannya. Mak cikku 
tidak bersetuju kami berkawan. Sebenarnya mak cikku telah aku anggap sebagai 
ibuku kerana beliaulah yang telah menjagaku sejak dari aku bayi lagi.  Semenjak ibu 
kandungku meninggal dunia setelah melahirkan aku ke dunia ini dan aku diberitahu 
yang ayahku pula menghilangkan diri. 
 Mak cikku tidak suka aku berkawan dengan Imran kerana semenjak 
perkenalan itu, aku sudah mula balik lewat.  Imran yang sudah memiliki lesen motor 
sering membawaku ke sana sini dengan motornya. Kawan-kawan Imran bukan dari 
jenis yang ‘baik-baik’, mereka bertatu dan meminum minuman keras.  Namun aku 
tidak peduli akan itu semua, pada waktu itu, apa yang lebih penting buat diriku adalah 
cintaku.  Mak cikku tidak senang melihat akan semua ini, dia selalu menasihati aku 
bahawa jangan jadi seperti ibuku tetapi aku tidak faham apa sebenar yang 
dimaksudkannya. 
 Semenjak kebelakangan ini, aku dapati bahawa aku sering berasa pening dan 
muntah-muntah.  Semuanya terasa mual, loya tekakku apabila terbau aroma 
makanan.  Aku tidak menyangka apa-apa dan apabila mak cikku menyuruh aku pergi 
bertemu dengan doktor, aku dengan segera pergi kerana tidak tertahan dengan 
keadaan diriku yang tidak tentu arah ini. 
 Setibanya aku di klinik doktor, aku menunggu giliranku lalu masuk ke dalam 
bilik doktor.  Setelah memeriksa diriku, doktor menyuruh aku membuat ujian air 
kencing.  Setelah pemeriksaan selesai, doktor yang bertugas dengan wajah yang 
serius memberitahu akan penyakitku.  Namun jawapan itu bukan yang aku tunggu-
tunggukan, dia memberitahuku bahawa aku sedang hamil empat minggu.  Aku amat 
terkejut pada waktu itu, terbayang wajah mak cikku.  Aku sangat takut. 
 Dalam perjalanan pulang, aku masih terfikir-fikir bagaimanakah caranya aku 
dapat menyampaikan berita ini kepada mak cikku? Aku menelefon Imran tetapi dia 
tidak mengangkat panggilanku.  Aku mencuba talian di rumahnya namun masih gagal.   
Terfikir di benakku bahawa sudah agak lama juga aku tidak bertemu dan berbual 
dengannya.  Aku semakin takut, jantungku berdegup kencang.  Bagaimanakah aku 
dapat berhadapan dengan mak cikku seorang diri?  
 Setibanya di rumah, mak cikku sudah menunggu di pintu rumahku.  Dia ingin 
mengetahui akan penyakitku. Dengan linangan air mata, aku mula menceritakan 
kepadanya akan kehamilanku.   Mak cikku tidak dapat menyekat sebak di dadanya, 
dia begitu sedih akan nasib yang menimpaku.   
 Setelah terdiam seketika, dia mula bersuara, “Kita akan bersama-sama 
menghadapi segalanya, kau senasib dengan ibumu.”  Dia menghampiri dan memeluk 
aku.  Aku bertekad untuk membesarkan anak di dalam kandunganku dengan bantuan 
mak cikku dan aku akan melupakan tentang Imran, lelaki yang telah merosakkan 
maruahku juga masa hadapanku.  Aku ingin memulakan kehidupan baharu, aku tidak 
akan memberi anakku peluang untuk membuat kesilapan yang sama seperti aku dan 

ibuku.  Biarlah pengalaman pahit ini terhenti pada diriku.  Itu janjiku, itu tekadku. 
  
Izza Syaheela Bte Mohd Zaini 
Menengah 4TE4 
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Kisah Sahabat Karibku 

 
 Aku memandang ke arah sekeping potret, ianya dipetik ketika aku bersama 
dengan sahabat karibku di sebuah kolam ikan setahun yang lalu. Pada waktu itu, aku 
dan dia berada di taman Botanik untuk memetik gambar pelbagai jenis tumbuh-
tumbuhan yang terdapat di sana untuk projek bahasa Melayu kami. Walaupun kami 
dari kelas yang berlainan tetapi kami bertemu di kelas bahasa Melayu.  Kami berdua 
berkawan sejak dari darjah satu lagi dan Ziana, nama sahabat karibku itu tinggal di 
Jalan Kayu sementara aku pula tinggal di Sembawang.  Hobi kami yang sama 
mengeratkan lagi persahabatan kami berdua, iaitu kami gemar memetik gambar. Kami 
berdua tidak pernah bergaduh malah dia sangat mempercayaiku sehingga dia akan 
berkongsi semua masalahnya denganku. 
 Mukanya dan  kulitnya yang hitam manis menyebabkan kami sering dipanggil 
kembar. Ziana seorang yang baik hati dan rajin. Dia juga menghormati keluargaku. 
Aku amat menyayanginya dan kami telah banyak mengharungi susah senang 
bersama. Aku mulai mengimbau kenangan lalu. 
 Pada ketika itu, aku terlantar di hospital akibat penyakit demam panas.  Ziana 
telah banyak membantuku ketika itu.  Dia datang menziarahiku bersama dengan 
keluarganya.   Dia membawa pelbagai jenis buah-buahan sebagai buah tangan. Aku 
teruja dengan kehadirannya yang telah membuatku ketawa sehingga tidak kering gusi. 
Ia menunjukkan betapa dia mengambil berat akan diriku. Aku sangat berterima kasih 
kepadanya kerana berdampingan denganku ketika waktu aku dalam kesusahan.  
Ziana juga telah mengumpulkan segala tugasan rumah yang perlu aku selesaikan dan 
menghantarnya ke rumahku.  Dia juga telah membantuku dalam pelajaranku. 
 Pengalaman kedua apabila aku terjatuh dan tersungkur semasa aku dan Ziana 
bermain bersama. Dia memapahku dan membubuhkan minyak gamat yang 
dibawanya dari rumah lalu mengurut-urut kakiku. Aku bersa lega. Dia juga 
menghantarku pulang, aku memang terharu. Dialah sahabat dan srikandiku. 
 
 Pengalaman ketiga apabila kami berdua belajar bersama-sama sebelum 
Peperiksaan Tamat Sekolah Rendah, PSLE menjelang tiba. Akalnya seperti seekor 
kancil, dia banyak menolongku. Sehari sebelum peperiksaan PSLE bermula, dia 
menghantar mesej kepadaku bahawa dia berdoa supaya aku mendapat keputusan 
yang terbaik untuk PSLE.  Ia menunjukkan kasih sayang seorang sahabat kepada 
kawannya. 
        Aku sangat  bertuah mendapat kawan yang setia sepertinya. Au bersyukur ke 
hadrat Illahi kerana dapat mengenalinya. Bagiku, aku boleh mendapat ramai sahabat 
tetapi amat sukar mendapat seorang sahabat karib. Lagu nyanyian Najwa Latiff 
kedengaran di telefon bimbitku. Lagu itu mengembalikanku ke alam realitiku. Lamunan 
terus terhenti! Rupa-rupanya Ziana yang menelefonku untuk bertanyakan khabar. Apa 
yang menariknya, dia mahu mengajak ramai orang ke rumah banglo tiga tingkatnya 
unuk meraikan hari jadiku yang ketiga belas. Keluargaku bersetuju. Terima kasih 
sahabat atas segala-galanya! Aku berharap aku dapat kawan dengannya sehingga 
akhir hayatku.  Srikandiku sahabatku, dialah Ziana.... 
 
Nur Nabilah Binte Roslan  
Menengah 1EX3 
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Pengalaman Pertamaku Di Dapur 

 
Matahari sudah pun tinggi menggalah. Aku masih lagi nyenyak tidur. Suasana 

pada pagi itu sangat sunyi. Selalunya pada masa begini akan kedengaran bunyi 
bising di dapur menandakan bahawa nenekku sedang sibuk memasak di dapur.   
Biasanya, aku akan dikejutkan dengan menghidu aroma masakan nenek yang enak. 
Tetapi, hairannya pada pagi itu, hanya kedengaran bunyi burung bersiul-siulan. 
Dengan pantas aku bangun dan memeriksa apa yang berlaku kepada nenek. Aku 
menuju ke dapur tetapi nenek tiada.  Aku pun terus memeriksa bilik tidurnya. Aku 
dapati nenekku sedang terbaring. Dia kelihatan pucat bagai mayat.  Nenek 
memberitahuku bahawa dia tidak sedap badan dan meminta ubat.   Aku memberinya 
ubat dan membiarkan nenek berehat. 

Oleh disebabkan nenek tidak boleh memasak pada hari itu, aku bercadang 
memasakkan untuk keluarga aku. Ibu dan ayah sedang bekerja. Mereka pasti lapar 
apabila pulang nanti. Adik dan kakakku pula akan mencari makan sejurus sahaja 
mereka bangun dari tidur. Aku teringat resipi Nasi Goreng Tom Yam yang diajar 
guruku di sekolah dan bercadang untuk memasaknya. 

Dengan secepat kilat, aku pergi ke kedai untuk membeli bahan-bahan yang 
diperlukan untuk memasak lauk tersebut.  Sekembalinya aku dari kedai, aku terus 
menuju ke dapur.  Aku berasa sangat ghairah kerana ingin melakukan yang terbaik 
demi keluargaku.  Aku mula memasak dengan senyuman yang lebar. Aroma 
masakanku membuat aku lapar. Setelah selesai memasak, aku menghidangkannya 
di atas meja makan. Kakak dan adikku terbangun kerana dikejutkan bau enak 
masakanku. Mereka terus duduk dan mula makan. 

Aku meneliti wajah kakak dan adikku.  Kelihatan wajah mereka berubah 
apabila mereka menyuap Nasi Goreng Tom Yamku.   Wajah adikku yang ceria jelas 
menandakan bahawa masakanku sangat lazat. Aku berasa sangat bangga atas 
kejayaanku. Namun, wajah kakak yang mencuka jelas menunjukkan bahawa 
masakan aku kurang enak. Dia menegurku bahawa aku telah meletakkan terlalu 
banyak minyak. Aku tidak mempedulikan kata-katanya kerana aku tahu bahawa dia 
suka mengkritik apa sahaja yang aku buat. 
 Malam itu, ibu dan bapaku pulang dari kerja. Aku memanaskan nasi gorengku 
dan menghidangkannya di meja makan. Bapaku kelihatan makan dengan begitu 
berselera sedangkan ibuku hanya melihat sahaja masakanku.  Ibu menegurku kerana 
menurutnya  aku telah memasukkan lebih minyak di dalam hidangan tersebut. Ayah 
sangat suka dengan nasi gorengku dan dia menambah lagi setelah habis sepinggan. 
Ibu pula hanya menjamah hidanganku kerana takut aku berkecil hati jika dia tidak 
merasai masakanku. Aku berasa sangat kecewa tetapi aku bersyukur kerana dapat 
memasakkan suatu hidangan untuk keluargaku buat pertama kalinya. Jika aku 
berpeluang untuk memasakkan untuk keluargaku lagi, aku akan memastikan bahawa 
aku akan memasakkan makanan yang lebih lazat daripada masakanku hari itu. 
 
Nurul Asyiqin Bte Omar 
Menengah 3IN3 
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Pengalaman Di USS 
 
 Aku merenung cenderamata daripada taman hiburan, 'Universal Studios 
Singapore' yang ibu belikan untukku. Nama singkatan bagi tempat yang menarik itu 
ialah USS. Aku mulai mengimbau pengalaman aku sekeluarga ke USS dua minggu 
yang lalu. Setibanya aku di pintu masuk USS, aku dapati ramai orang berpusu-pusu 
ke pintu masuk setelah membayar yuran kemasukan. Alunan muzik yang rancak 
dapat jelas kedengaran melalui pembesar suara menarik perhatianku yang 
membuatkanku seperti tidak sabar untuk merasai kenikmatan di USS. Memang 
sebelum ke USS, aku tidak lalu makan kerana sungguh tidak sabar memulakan 
hariku. Aku asyik tersenyum sendirian. Aku sangat gembira tidak terkata. 
 Pengalaman itu meruapakan pengalaman pertama kami sekeluarga ke USS.  
Pada mulanya kami berasa agak kekok, tidak tahu ke mana arah tuju kami.  Ibu dan 
ayah tidak berani menaiki roller-coaster walaupun ia untuk kanak-kanak bawahan 
umur sembilan tahun. Aku ketawa melihat wajah ibu merah-padam akibat ketakutan. 
Barisan yang panjang seperti ular untuk menaiki roller-coaster memang sungguh 
memenatkan sehingga aku terduduk di lantai menantikan masa aku untuk menaiki 
roller-coaster itu. Barisan sehingga tingkat kedua bangunan itu akhirnya berakhir dan 
tiba masanya untuk aku menaiki roller-coaster itu. 
 Aku memilih untuk menaiki roller-coaster berwarna merah dahulu. Apabila aku 
berada di dalam gerabak coller coaster itu, aku menghadapi masalah untuk memakai 
tali pinggang keselamatan, akhirnya seorang pekerja datang ke arahku untuk 
membantuku. Lega sungguh rasa hatiku kerana aku pasti dengan tali pinggan 
keselamatan itu.  Aku tidak akan terlepas keluar dari gerabak roller coaster itu.  Pada 
mulanya, aku tidak berasa takut tetapi apabila mendengar pekikan yang lantang 
menusuk gegendang telingaku membuataku terpekik secara spontan. Masa yang 
sebenarnya hanya sekejap dirasa lama sekali. Aku asyik teringatkan ibu bapaku 
semasa menaiki roller-coaster, mujur aku selamat. 
 Selepas menaiki roller-coaster, aku sekeluarga berjalan-jalan dan berhenti di 
sebuah kedai yang menjual betih jagung untuk membelinya kerana baunya yang 
menusuk hidungku. Rasanya yang sedap dan ranggup itu membuatkan aku meminta 
ibu untuk membelinya buat kali kedua.  Setelah itu, kami terus menaiki roller-coaster 
'Mummy The Revenge'.  Pada awalnya, ibuku membantah tetapi dia bersetuju 
akhirnya setelah dipujuk dan dirayu olehku. Ibuku hanya berdiam diri kerana 
perasaannya yang agak agak cemas.  Namun tiba di dalam bangunan itu, ibu gembira 
apabila melihat barang-barang seperti peti emas dan sebagainya di 'Mummy The 
Revenge'. Kami sekeluarga tergelak melihat telatah ibuku. 
 Pintu keluar berdekatan dengan beberapa kedai, membuat aku memilih 
cenderamata, iaitu cermin mata sebagai kenangan. Walaupun sehari suntuk kami 
berada di USS, dan walaupun kami terasa kepenatan namun inilah pengalaman yang 
akan aku simpan sebagai kenangan.  Perasaan gembira sebegini akan aku kunci di 
hatiku. Aku gembira kerana berpeluang untuk melakukan satu aktiviti bersama 
keluargaku. 
 
 
Nur Nabilah Binte Roslan 
Menengah 1EX3 
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Hargai Apa Yang Dimiliki 
 

 Matahari semakin terang.  Cahaya itu menyinar-nyinar sehingga berjaya 
menembusi kaca tingkapku.  Walaupun aku tidak berdaya membuka mataku,aku 
memaksakan diriku untuk bangun daripada terlentang terus di atas katil yang selesa 
ini. Perasaan mengantuk dan penat masih menyelubungi diriku. Ini semua gara-gara 
kepenatan setelah kembali dari percutian selama empat hari di Kuala Lumpur 
bersama pasukan bola jaringku.  Kami ke sana untuk menjalani pertandingan dan 
latihan, kami begitu tekun berlatih walaupun ada kalanya kami rasa seperti tidak 
berdaya lagi. Gambar yang aku lekatkan di dindingku membuat aku mengimbas 
kembali waktu kami berada di Kuala Lumpur. 
 “Hari ini ialah hari terakhir kita akan berada di sini.  Saya harap kamu semua 
berasa seronok semasa pertandingan dan latihan kita di sini.  Sebelum kita mengakhiri 
sesi lawatan kita di sini, kita harus menjalani Program Penglibatan Kemasyarakatan di 
rumah tumpangan anak-anak yatim,” kata Encik Tamil guru yang bertanggungjawab 
membawa kami ke Kuala Lumpur. 
   Kami berasa amat gembira apabila hendak ke sana kerana kami tidak pernah 
mengunjungi rumah tumpangan anak-anak yatim sebelum ini.  Selepas diberi tugasan 
masing-masing,kami mula menaiki bas untuk ke destinasi kami.  Sepanjang 
perjalanan kami ke sana, kami diberi sedikit penerangan mengenai anak-anak yatim 
yang berada di rumah tumpangan itu.  Dalam aku mendengar penerangan itu, aku 
cuba menahan air mata aku tetapi benteng itu pecah juga kerana aku berasa kasihan 
terhadap penderitaan yang harus ditanggung oleh kanak-kanak itu.  Ada yang didera, 
ibu bapa yang tidak mampu menjaga mereka, ibu bapa yang sedang dalam tahanan 
dan tidak kurang juga yang tidak mengetahui siapa ibu bapa mereka yang sebenar .  
Hatiku berasa sayup dan turut bersimpati terhadap keadaan mereka.  Kami juga diberi 
peringatan agar kami tidak menyebut atau menanya sepatah perkataan pun mengenai 
keluarga mereka supaya tidak memperkecilkan hati mereka. 
 Tiba di sana,  kami disambut dengan begitu meriah.  Kami berasa amat teruja 
dengan sambutan yang mereka berikan kepada kami.  Selangkah apabila aku hendak 
memasuki rumah itu,aku berasa seperti hendak menangis.  Rumah itu seperti tidak 
terurus dan kelihatan barangan mainan mereka kebanyakannya sudah pecah. Aku 
cuba menguatkan semangatku untuk tidak terlalu mengikut hati.  Aku melayani dan 
bermain dengan kanak-kanak itu bersama dengan ahli kumpulanku. 
 Sedang kami menyanyi sambil tertawa,ada seorang budak perempuan kecil 
yang seperti seusia dengan adikku,Qaisara menghampiri aku.   Dia lalu duduk di 
pangkuan aku. Dia pun menunjukkan sebuah lukisan yang dilukisnya.  Alangkah 
terperanjatnya aku apabila aku ternampak lukisan itu, gambar kakak-kakaknya ,ibu 
dan bapanya yang sedang berkelah bersama-sama. Air mataku tumpah lalu 
membasahi pipiku. Aku tertanya-tanya di manakah mereka kini.  Tanpa perlu aku 
bertanya dia memberitahuku bahawa keluarganya telah menjadi mangsa kemalangan. 
 Fikiranku terus menerawang mengenangkan akan sikap aku terhadap adikku 
selama ini.  Aku sedar bahawa selama ini aku tidak pernah melayani adikku seperti 
seharusnya laku seorang kakak.  Aku sebenarnya cemburu akan adikku kerana dia 
sering mendapat layanan daripada ibu bapaku.  Aku sering memukul dan mencubit 
adikku akibat tidak dapat menahan kesabaranku terhadap setiap kesalahannya 
walaupun sekecil kuman.  Namun aku tidak dapat bayangkan jika adikku terpaksa 
menghadapi nasib seperti budak kecil itu.  Tanpa aku sedari, budak kecil itu telah 
menginsafkanku.  Aku harus menghargai adikku selagi hayat di kandung badan.   
 Sayup hatiku melihat mereka terutama sekali adik kecil itu.   Aku sedar bahawa 
apa yang aku milik sekarang harus aku hargai.  Sepanjang perjalanan pulang ke 
Singapura, nama dan suara adikku asyik terngiang-ngiang di telingaku.  Sesampai 
sahaja di Singapura, aku terus meminta maaf kepada adikku lalu memeluknya sekuat-
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kuatnya.  Kini baharulah aku sedar akan maksud kasih sayang seorang kakak kepada 
adiknya. 
 “Kakak! Mandi sekarang .Ibu sudah siapkan sarapan.” Suara adikku,Qaisara 
terus menyedarkan aku daripada khayalanku. Aku tidak pernah menduga bahawa 
kanak-kanak sekecil itu boleh menghadapi nasib yang begitu malang.  Aku bertekad 
untuk selalu menghargai apa yang aku miliki. 
 
 
Nur Qadisah Bte Jumat 
Menengah 3IN3 
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Keputusan 
 

Hatiku berdegup kencang pada saat itu. Aku menjadi tidak keruan 
di kala jam menunjukkan waktu yang aku nantikan akan tiba tidak lama 
lagi. Inilah saat-saat genting bagiku. Aku mengingatkan diriku agar 
menerima apa jua keputusan yang bakal aku terima. Walaupun keputusan 
yang aku dapat tidak akan memuaskan hatiku, aku harus reda. 

 
Aku seperti cacing kepanasan duduk di dewan sekolah bersama 

teman-teman sekolahku. Aku dapat merasakan detikan masa berlalu 
dengan begitu pantas. Kini, tiba giliran aku mengambil keputusan 
Peperiksaan Peringkat ‘N.’ Tadi pengetua ada mengatakan bahawa 
keputusan yang dikecapi oleh pelajar-pelajar tahun ini amat memuaskan. 
Sedikit sebanyak ia menenangkan hatiku yang bergelora. 

 
Aku terpaku seketika di saat namaku dipanggil untuk mengambil 

keptusan. Rakan-rakan aku menjerit namaku untuk tampil ke hadapan 
untuk mengambil keputusan aku. Setiap langkah yang kuambil untuk 
bertemu guru kelasku seakan berada di awang-awangan.  

 
Semasa Encik Lim memberitahu keputusanku, aku sungguh 

girang. Mulutku bagai terkunci. Kegembiraan hatiku menujahkan keluar 
manik-manik jernih dari birai kolam mataku. 

 
Aku lulus dalam Peperiksaan Peringkat ‘N’ dengan 14 mata.  Aku 

bangga kerana usaha gigihku berbaloi. Walaupun begitu, ada sesuatu 
yang  bermain di mindaku. Di manakah arah tujuanku selepas ini? 

 
14 mata yang aku raih membenarkanku untuk meneruskan 

pelajaranku ke menengah 5 atau ke Institut Pendidikan Teknikal. Aku 
sudah lama berhasrat untuk melanjutkan pelajaran ke menengah 5 tetapi 
beberapa teman-temanku mengatakan bahawa pelajaran di menengah 5 
amat susah. Ini yang membuatku berasa kurang yakin pada diriku. 
Tambahan pula, cita-cita kedua ibu dan ayahku ingin melihatku 
melanjutkan pelajaran ke Menengah 5 agar aku dapat menduduki 
Peperiksaan Peringkat ‘O.’ Cita-cita mereka setinggi gunung, harapan 
mereka setinggi langit.  

 
Teman-temanku pula mengatakan adalah lebih baik untuk aku 

melanjutkan pelajaran ke Institut Pendidikan Teknikal kerana aku boleh 
mengambil kursus-kursus yang aku minati dan selepas beberapa tahun, 
aku boleh melanjutkan pelajaranku ke Politeknik jika aku mendapat 
keputusan yang baik.  

Inilah saat-saat agak susah untuk aku membuat keputusan yang 
amat penting sekali dalam hidupku. Rasa gelisah menjamah hatiku 
sehingga tidurku terganggu.  

 
Setelah dua malam aku berfikir, akhirnya aku dapat membuat 

keputusan. Aku memilih untuk melanjutkan pelajaran ke Menengah 5. Aku 
harus mengingatkan diriku bahawa keputusan yang telah aku buat ini 
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adalah bagi masa hadapanku serta menepati cita-cita dan harapan 
keluargaku tercinta.  Walaupun ada segelintir pelajar yang mengatakan 
bahawa pelajaran di Menengah 5 susah, aku yakin jika aku bekerja keras 
dan tidak senang berputus asa, aku akan berjaya.  

 
Bagiku keyakinan diri adalah kunci kejayaan. Jika keputusanku 

untuk melanjutkan pelajaran ke Menengah 5, aku akan bekerja keras 
untuk mengorak langkah ke mercu kejayaan. Itulah janjiku kepada cita-cita 
dan harapan keluargaku.  
 
Norshahila Bte Roszali 
5EM1 
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Kepercayaan 
 

Angin petang meniup sepoi-sepoi bahasa. Suara burung berkicauan 
dan bunyi pukulan ombak amat menenangkan jiwa. Namun, hatiku masih 
tidak tenteram. Tidakku sangka ianya akan terjadi pada diriku. Peristiwa yang 
baru berlaku bermain di mindaku. Semuanya berlaku dengan pantas 
sehinggakan aku tidak dapat bernafas. Aku berasa begitu terhina sekali. 
Senja mula mendatang. Aku mengambil beg sekolahku lalu beredar dari 
ketenangan laut. 

 
Sebaik sahaja aku menjejakkan kaki ke dalam rumah, aku disoal siasat 

oleh orang tuaku. Aku tahu mereka prihatin tentang diriku dan aku amat 
bersyukur tentang keprihatinan mereka tetapi aku benar-benar letih dan 
hampa. Tanpa berkata apa-apa, aku hanya menyalami mereka lalu mengunci 
diriku didalam bilik. Itulah rutinku semenjak peristiwa itu terjadi. 

 
Riiing!! Bunyi loceng menandakan waktu rehat sudah mula. Rakan-

rakan sekelasku semuanya bergegas keluar. Aku dan rakan baikku, Qisya, 
mengambil masa sendiri untuk ke kantin. Setibanya di kantin, aku 
bertembung dengan seseorang yang amatku benci, Nadhirah. Dia dan aku 
pernah menjadi kawan rapat ketika di sekolah rendah. Namun, semenjak 
masuki sekolah menengah, perangainya mula berubah. Dia semakin 
sombong dan memandangkan dia di kelas ekspres dan aku di kelas normal 
akademik, dia memandang rendah padaku. Mulai saat itu, kami menjadi 
musuh terkenal di dalam sekolah. 

 
Aku nampak Nadhirah berbisik dengan rakannya sambil tertawa dan 

melihat ke arahku. Aku tahu mereka sedang bercakap buruk tentang diriku. 
Aku sekadar menggelengkan kepala lalu beredar. Sambil aku sedang 
berjalan dan berbual dengan kawanku, aku terasa bagaikan orang melanggar 
bahuku. Aku menoleh dan ternampak Nadhirah disisiku, 

 
“Kau jangan tunjuk lagak disini. Kau itu bukannya pandai sangat,” kata 

Nadhirah dengan suara yang lantang. 
 
“Eh! Kau hendak ape dari aku?! Aku tidak menyusahkan hidup kau 

kan, jadi tolonglah jangan kacau aku,” aku membalas dengan berani. 
 
“Kau jaga sikit mulut kau itu. Kau tunggu, kau akan mendapat balasan 

kau!” katanya lalu beredar dari situ. 
 
Aku hanya mampu mengucap dan menarik nafas perlahan. Dahulu 

mungkin aku akan merasa sedih dan sakit hati dengan tindakannya. Namun 
sekarang, hatiku sudah kebal. Tanpa melengah lagi, aku pun mengajak Qisya 
balik ke kelas. Sepanjang perjalanan ke kelas, hatiku berasa tidak tenteram. 
Bagaikan aku dapat rasakan bahawa sesuatu perkara buruk akan berlaku. 
Aku cuba untuk mengetepikan perasaan itu. 

 



 34 

Setibanya di kelas, aku terus duduk kerana kepalaku terasa amat 
pening. Qisya pula berdiri di sebelahku sambil mencari sesuatu di dalam 
begnya. Riak wajahnya kelihatan risau. 

 
“Qi, kau kenapa? Mengapa kau kelihatan risau? Muka kau pun pucat 

semacam.. Kenapa?” aku bertanya dengan perlahan. 
 
“Rantai emas yang arwah mama bagi hilang,” katanya dengan nada 

yang sedih. 
 
Aku tercengang. Rantai itulah satu-satunya kenangan yang dia ada. 

Bahunya mula turun naik. Airmata mengalir di pipinya. Aku cuba untuk 
menenangkannya. Sambil aku mengusap badannya, aku nampak Nadhirah 
berjalan diluar kelasku sambil tersenyum sinis. Ini mesti kerja dia, aku 
bermonolog. 

 
Kami terus melaporkan perkara ini kepada guru sebaik sahaja dia 

memasuki kelas. Cikgu Hassan menyuruh kami sekelas untuk meletakkan 
beg di atas meja sambil dia memeriksa satu persatu. Qisya tidak henti 
menangis dari tadi. Cikgu Hassan tiba di mejaku pula. Tiba-tiba, dia 
mengambil sesuatu keluar dari begku. Jantungku bagai hendak tercabut. Aku 
kehilangan kata-kata. 

 
“Qisya, inikah rantai awak?” kata Cikgu Hassan. 
 
Dengan mata terbeliak, Qisya menggangguk. Dia terus memandangku 

dengan mata yang penuh dengan perasaan yang sukar untuk aku 
memahami. 

 
“Qi, aku.. aku tidak tahu macam mana rantai itu boleh ada di dalam 

beg aku,” aku mula berkata. 
 
Tanpa berkata apa-apa, dia terus menamparku. Aku tersentak. Dari 

saat itu, aku tahu dia tidak memercayai aku. Dia mengambil rantai itu dari 
Cikgu Hassan lalu keluar kelas. Aku tidak berani untuk mengejarnya. Aku 
dibawa ke bilik guru besar. Aku cuba untuk menceritakan yang sebenar tetapi 
mereka hanya percayai pada bukti. 

 
Semenjak hari itu, aku sering dipandang hina dari teman sekolahku. 

Qisya juga tidak lagi berbual denganku. Sehinggalah satu hari. Aku dipanggil 
lagi untuk ke bilik guru besar. Aku terkejut melihat Qisya dan Nadhirah di situ. 
Mereka semua duduk di hadapan sebuah televisyen. Aku disuruh duduk. 

 
Guru besar menyuruh kami untuk melihat sebuah rakaman. Kali ini, 

aku benar-benar rasa ingin pengsan. Rakaman itu menunjukkan bahawa 
Nadhirah yang mengambil rantai tersebut lalu meletakannya di dalam begku. 
Kalau ikutkan hati, aku benar-benar ingin menampar Nadhirah, tetapi aku 
hanya sabar dan mengucap. 

 



 35 

“Aku minta maaf, kerana tidak percayakan kau,” kata Qisya dengan 
nada yang sayu. 

 
“Lima bulan.. Setelah lima bulan baru kau percayakan aku. Kita sudah 

berkawan selama empat tahun Qi, tetapi kau tetap tidak percayakan aku. Kau 
sendiri tahu aku bukan jenis yang mencuri, tetapi kau lebih ikutkan hati. Aku 
tahu itu rantai arwah mama, tetapi bukan bermakna kau boleh buat aku 
macam itu,” aku membalas lalu berjalan keluar. 

 
Kawan tak kawan, aku tidak dapat berada di situ walau hanya untuk 

seminit lagi. Dari saat itu, persahabatanku bersama Qisya semakin renggang 
dan kebencianku terhadap Nadhirah semakin tinggi. 

 
Amirah Wira  
5EM2 
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Pengorbanan 
 

“Tempatkan ibu di rumah tumpangan warga-warga tua. Itulah cara 
yang paling mudah. Ia tidak membebankan kita semua,” kata-kata abang 
terngiang-ngiang di cuping telingaku. Sesungguhnya aku berasa amat marah 
dengan sikap abang yang tidak tahu menghargai pengorbanan ibu. 

 
Dahulu, kehidupan kami tidak senang ibarat kerakap di atas batu, 

hidup enggan, mati tidak mahu. Selepas pemergian arwah ayah, ibu sanggup 
melakukan tiga pekerjaan untuk menyara kehidupan kami. Walaupun begitu, 
ibu selalu menasihati kami agar kami dua adik-beradik harus bersyukur 
kerana sekurang-kurangnya ada tempat perlindungan. Ibu mendidik kami dari 
kecil tentang sikap-sikap murni bak peribahasa melentur buluh biarlah dari 
rebungnya. Kekayaan tidak dapat ibu berikan, hanya kasih sayang seorang 
ibu yang dapat ditunjukkan. 

 
Aku dan abang tidak pernah meminta ibu sesuatu yang tidak dapat 

diperolehi. Namun, sejak abang memasuki Universiti, kelakuan abang 
menjadi semakin teruk. Abang begitu bongkak dan selalu memarahi ibu jika 
ibu tidak ada duit untuk diberikan kepadanya. Aku meluat melihat sikap 
abang. Ibu hanya dapat bersabar dengan sikapnya itu. Selepas beberapa 
tahun, abang mula bekerja dan pindah dari rumah ibu. Pada ketika itu, aku 
masih menuntut di Politeknik dan memandangkan abang tidak mahu menjaga 
ibu, akulah satu-satunya harapan untuk menjaga ibu. 

Pada suatu hari, aku dikejutkan oleh berita yang buruk. Ibu 
kemalangan ketika melintasi jalan raya untuk pergi ke kedai. Pada ketika 
pihak polis menelefonku, ibu sudah dikejarkan ke hospital. Dalam 
perjalananku ke hospital, air mata mengalir di pipiku tidak henti-henti. Aku 
cuba menghubungi abang tetapi tidak diangkat. Aku mengambil keputusan 
untuk menghantar pesanan ringkas kepadanya. Terpulang padanya jika dia 
ingin datang atau tidak ke hospital. 

Sesampainya aku di hospital, doktor memberitahuku bahawa ibu 
sedang dirawat. Kepala ibu terhantuk di batu dan disebabkan itu terdapat 
darah beku. Jaminan yang doktor berikan tentang pemulihan ibu amat 
membimbangkan. Kemungkinan besar ibu tidak dapat diselamatkan. Aku 
hanya dapat berserah pada Tuhan. 

Tangkai jantungku seperti ingin tercabut melihat ibu terbaring lesu di 
atas katil hospital. Pada saat itu, abang muncul dengan muka yang cemas. 
Kami duduk di tepi katil ibu sambil memegang kedua-dua tangannya. Tiba-
tiba kami terlihat mata ibu terbuka kecil dan mulut ibu bergerak. Aku 
mendekatkan telingaku ke mulut ibu untuk mendengar apa yang ingin ibu 
katakan. 

“Terima kasih kerana selama ini menjaga ibu. Pesan pada abang 
bahawa ibu amat menyayanginya dan juga kamu. Ingat pesan ibu agar 
sentiasa menghargai pengorbanan seseorang kepada kita dan jagalah diri 
selepas ibu pergi,” kata ibu dengan suara yang tersekat-sekat. Akhirnya, ibu 
menghembuskan nafasnya yang terakhir. Abang meraung dan menangis di 
tepi katil ibu. Hanya air mata yang menemaniku pada saat itu. 
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Sesungguhnya aku tidak dapat menerima pemergian ibu. Namun, aku 
hanya mampu redha dengan ketentuan Illahi. Abang mengatakan dia amat 
menyesali perbuatannya terhadap ibu. Dia tidak pernah menghargai 
pengorbanan ibu menjaganya selama ini. Namun, apa yang dapat dilakukan. 
Nasi sudah menjadi bubur. Tiada guna menyesal sekarang. Perbuatan abang 
yang tidak pernah menghargai pengorbanan ibu memberi aku satu 
pengajaran. Sentiasa ingat untuk menghargai pengorbanan seseorang dalam 
hidup kita, terutama sekali pengorbanan ibu dan ayah. 
 
Norshahila Bte Roszali 
5EM1 
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Cara-cara memupuk semangat patriotik atau semangat cinta akan 
negara dalam kalangan generasi muda khususnya pelajar-pelajar. 

Semangat patriotik semakin luntur dalam kalangan masyarakat di 

Negara kita pada masa ini. Ini kerana ramai orang sedang sibuk dengan 

kegiatan sendiri. Untuk memupuk semangat patriotic atau semangat cinta 

Negara mereka, setiap individu harus bangga menjadi masyarakat bangsa 

and Negara mereka dan sekolah harus juga membantu untuk memupuk 

semangat patriotic. Dalam erti yang lain, apakah cara-cara untuk memupuk 

semangat patriotic atau semangat cinta Negara mereka. 

Pelbagai usaha boleh dilakukan untuk memupuk semangat cinta akan 

negara dalam kalangan remaja kini. Pertama ialah bangga sebagai warga 

Negara. Bangga menjadi masyarakat bangsa dan negara Singapura dapat 

menumbuhkan rasa kecintaan terhadap tanah air. Kebanggaan tersebut 

membuat kita berusaha  melakukan yang terbaik untuk bangsa dan Negara. 

Berusaha menjaga nama baik bangsa dan negara adalah hal yg 

membanggakan. Ini membuat pelajar-pelajar memupuk semangat patriotik 

atau semangat cinta akan Negara mereka. 

Kedua ialah mereka hendaklah digalakkan untuk mengenali tokoh-

tokoh yang memperjuang untuk kemerdekaan negara dan mereka juga 

hendaklah didedahkan kepada jasa-jasa serta pengorbanaan pejuang tanah 

air kita agar golongan remaja kita sedar dan insaf, bak kata pepatah “Tak 

kenal maka tidak cinta”.Kalau generasi muda tahu akan pahit maung dan 

susah payahnya tokoh-tokoh pada zaman silam memperjuangkan 

kemerdekaan negara , tentunya mereka tidak tergamak menghancurkan 

keamanan dan kemakmuran yang dikecapi kini dengan tindakan-tindakan 

negatif. Dengan membuat demikian, pelajar-pelajar akan memupuk semangat 

patriotic atau semangat cinta Negara mereka.  

Ketiga ialah pihak sekolah pula hendaklah menanam semangat cinta 

akan negara dalam diri setiap pelajar dengan menyelitkan kecintaan kepada 

bangsa dan negara dalam setiap subjek seperti , bekerjasama, tolong-

menolong, bertoleransi serta berbudi bahasa. Para pendidik hendaklah 

menggunakan beberapa minit daripada jadual pengajaran sesuatu mata 

pelajaran untuk menanamkan semangat kecintaan kepada bangsa dan 

negara. Pendidikan perlu menyuntik semangat juang dan keyakinan diri 

dalam diri setiap pelajar. Semangat cinta akan negara juga hendaklah 

dipupuk pada peringkat awal persekolahan lagi. Dengan membuat demikian, 
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pelajar-pelajar akan memupuk semangat patriotic atau semangat cinta 

Negara mereka.  

Kesimpulannya, setiap individu hendaklah memupukkan semangat 

cinta akan negara dalam setiap orang rakyat, khususnya dalam kalangan 

remaja supaya mereka akan memupukkan semangat cinta sehingga mereka 

meninggal nanti.  

Nur Izyan Hazimah 
4TE2 
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Cara-cara memupuk semangat patriotik atau semangat cinta akan 
negara dalam kalangan generasi muda khususnya pelajar-pelajar. 
 
 

Sejak kebelakangan ini, banyak diperkatakan tentang pemupukan 
semula semangat kebangsaan atau nasionalisme dalam kalangan 
masyarakat majmuk di negara ini. Generasi kini tidak lagi menghiraukan 
tentang bersemangat kebangsaan. Bagi mereka perkara ini semua membazir 
masa dan mereka lebih rela untuk duduk di rumah. Tetapi mereka tidak sedar 
bahawa perkara ini lah yang membuat negara kita aman dan sentosa. 

 
Pelbagai usaha boleh dilakukan untuk memupuk semangat cinta akan 

negara dalam kalangan remaja kini. Pertamanya, generasi mudah harus 
didedahkan kepada perkara-perkara serta pengorbanan pejuang tanah air 
kita. Jikalau mereka tahu betapa berat tanggungjawab dan pengorbanan yang 
harus dipikul dan dilaksanakan oleh orang yang telah memperjuang untuk 
Singapura, tentunya mereka tidak tergamak menghancurkan keamanan dan 
kemakmuran yang dikecapi kini dengan tindakan-tindakan negatif. 

 
Pihak sekolah pula hendaklah menanam semangat cinta akan negara 

dalam diri setiap         pelajar dengan menyelitkan kecintaan kepada bangsa 
dan negara dalam setiap subjek. Guru hendaklah emenggunakan beberapa 
minit daripada jadual pengajaran untuk menanamkan semangat kecintaan 
kepada bangsa dan Negara. Pendidikan juga perlu menyuntik semangat 
perjuangan dan keyakinan diri dalam diri setiap pelajar. Semangat cinta akan 
negara juga hendaklah dipupuk pada peringkat awal persekolahan lagi. 
Mereka juga perlu didedahkan kepada lagu-lagu patriotik terutama lagu 
kebangsaan Singapura untuk menyemaikan rasa cinta dan taat kepada 
negara. Pihak-pihak yang tertentu hendaklah menganjurkan pertandingan 
menulis esei bertemakan semangat patriotik dalam kalangan pelajar dan 
generasi muda. 

 
Dengan ini saya akan mengakhiri karangan saya dengan menyatakan 

bahawa memupuk semangat patriotik dalam kalangan generasi muda ialah 
penting kerana ia dapat melahirkan seorang modal insan yang cinta akan 
negara dan pemimpin yang berwibawa untuk masa yang akan datang. 

 
Siti Asma’ Parmin 
4TE2 
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E-mel Tidak Rasmi 
 

Daripada        : mahadir_mahad@e-warkah.com 

Kepada           : adrianne_aziz@e-warkah.com 

Subjek            : Cara-cara membersihkan dan menceriakan persekitaran sekolah  

Adrianne 
 
Saya di sini berada dalam keadaan sihat walafiat. Awak pula bagaimana? Tidak 
mengapalah jikalau awak tidak menghantar e-mel kepada saya. Saya faham bahawa 
sibuk dengan aktiviti sekolah. Sebenarnya, saya juga sibuk dengan aktiviti sekolah 
kebelakangan ini. 
 
Saya bersimpati akan keadaan awak yang tertekan dan tidak boleh fokus itu. 
Bertenanglah dan jangan terlalu tertekan ya, Adrianne. Mungkin awak boleh 
mengatasi perasaan tertekan ini dengan membuat aktiviti-aktiviti yang awak gemari 
seperti mendengar lagu, bernyanyi, tidur atau makan. Selalunya bila saya berasa 
tertekan saya akan makan dan tekanan itu akan hilang. Sesungguhnya, perasaan 
tertekan ini tidak baik untuk kesihatan awak. 
 
Ya, memang saya pernah memberitahu awak bahawa sekolah saya bersih dan 
suasananya ceria. Sudah tentu saya gembira untuk menyarankan langkah-langkah 
yang boleh diambil pihak sekolah awak untuk memastikan sekolah awak sentiasa 
bebas dari sampah-sarap dan kelihatan menarik.  
 
Seharusnya, sekolah awak mengadakan peraduan ‘Kelas Paling Bersih Dan 
Menarik’. Kelas yang menjadi pemenang bolehlah diberikan hadiah yang menarik 
seperti baucar atau trofi. Peraduan ini jelasnya akan mendorong para pelajar di 
sekolah awak untuk menghias kelas mereka dengan cara paling kreatif serta 
memastikan kelas dalam keadaan bersih setiap masa.  
 
Seterusnya, pihak sekolah awak juga bolehlah mewajibkan semua kelas untuk 
menghasilkan sebuah jadual mengemas kelas. Jadual ini haruslah melibatkan 
semua pelajar di dalam kelas. Dengan cara ini, setiap pelajar di dalam kelas akan 
mengambil bahagian dalam tugas membersih kelas sekaligus menjadi pelajar yang 
lebih bertanggungjawab. Jika jadual ini diikuti dengan tekun, nescaya kelas-kelas di 
sekolah awak akan sentiasa bebas daripada sampah dan dalam keadaan yang rapi. 
 
Selain itu, pihak sekolah awak juga boleh mengenakan denda atau hukuman yang 
keras kepada pelajar-pelajar yang mengotori kawasan sekolah. Mereka bolehlah 
dikenakan hukuman Perintah Kerja Pemulihan. Misalnya, pelajar yang ditangkap 
membuang sampah sebarangan atau menconteng pada harta benda sekolah 
bolehlah disuruh menyarung baju khas dan membersihkan kawasan sekolah 
disaksikan rakan sebaya. Dengan berbuat demikian, pelajar-pelajar ini akan berasa 
malu dan akan serik untuk mengulangi kesilapan yang sama. 
 
Sampai di sini sahajalah e-mel saya kali ini. Semoga perkara-perkara yang saya 
kongsi ini bermanfaat. Hingga kita bertemu lagi di e-mel yang lain pula. 
 
Yang benar 
Mahadir 

 
Maisarah Bte Muhammad Hafidz Yeo 
Menengah 2COM2 

mailto:mahadir_mahad@e-warkah.com
mailto:adrianne_aziz@e-warkah.com
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E-mel Tidak Rasmi 
 

Daripada        : rizal_ahmad@e-warkah.com.sg 

Kepada           : mazhia_safi@e-warkah.com.sg 

Subjek            : Tempat-Tempat Menarik Di Singapura 

Mazhia 
 
Saya di sini sihat walafiat. Awak pula bagaimana? Tidak mengapalah kalau awak 
tidak menghantar e-mel kepada saya. Saya juga sibuk dengan aktiviti sekolah sejak 
kebelakangan ini. 
 
Menurut e-mel awak yang lalu, awak akan ke bercuti di Singapura selama tiga hari 
bersama kakak awak. Saya begitu gembira mendengar berita itu. Tidak sabar 
rasanya untuk saya berjumpa dengan awak setelah sekian lama terpisah. Hanya 
Tuhan sahaja yang tahu betapa rindunya saya terhadap awak. Semasa awak di 
Singapura nanti, awak akan menetap di mana? Sudahkah awak uruskan segala 
urusan penginapan awak? Jika belum, saya boleh membantu. 
 
Untuk pengetahuan awak, di Singapura kini terdapat banyak tempat-tempat menarik. 
Namun, dua tempat yang paling menarik di Singapura, menurut saya, ialah Universal 
Studios Singapore (USS) dan Gardens By The Bay. Universal Studios Singapore 
merupakan taman tema yang mempunyai banyak tarikan.Tempat itu istimewa kerana 
ia dibahagikan kepada tujuh zon antaranya, Hollywood, Madagascar, New York, Sci-
fi City, Ancient Egypt, Lost World dan Far-Far Away. Di setiap zon terdapat 
permainan, persembahan dan watak-watak yang berkaitan dengan tema zon-zon 
tersebut. Saya paling menggemari zon Sci-fi City kerana di zon tersebut terdapat 
permainan roller coaster Galactica. Permainan ini sangat menarik dan mencabar 
pada masa yang sama. Awak boleh mencubanya sekiranya awak inginkan 
keseronokan. 
 
Gardens By The Bay pula berlokasi di tepian Marina Bay. Bangunan ini memiliki nilai 
artistik dan reka bentuk yang mengagumkan. Taman ini dibahagikan kepada dua 
bahagian, iaitu Teluk Selatan dan Teluk Timur. Di sini awak boleh menemukan 
Supertrees dengan ketinggian 16 lantai. Pohon Super ini akan menjulang ke 
angkasa dan boleh membawa awak melihat seluruh kota Singapura. Di bahagian 
timur pula, awak akan disuguhkan dengan pemandangan hutan tropis, taman bunga, 
lokasi berjalan-jalan hingga lokasi piknik dengan permandangan perairan yang 
sangat indah. Kawasan ini boleh digunakan sebagai tempat melepas lelah, bermain 
bersama keluarga ataupun melakukan aktiviti olahraga seperti berlari-lari anak dan 
berbasikal. 
 
Demikian sahajalah perkongsian saya kali ini. Saya amat-amat berharap saya tidak 
sibuk ketika awak datang melawat ke Singapura bulan Jun nanti. Saya ingin sekali 
menemani awak mengelilingi negara saya. Semoga saya menerima berita baik di e-
mel awak yang seterusnya. 
 
Yang benar 
Rizal 

 
Nur Syahirah Bte Afendi 
Menengah 1EX6 
 

mailto:mazhia_safi@e-warkah.com.sg
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E-mel Tidak Rasmi (Cadangan) 
 

Daripada: 
 

elfizan_edry@e-warkah.com 

Kepada: 
 

zatisha_zainal@e-warkah.com 
 

Subjek: 
 

Mengatasi Masalah Media Sosial 
 

Zatisha 
 
Saya di sini sihat walafiat. Bagaimana dengan awak pula? Saya harap awak 
sekeluarga sihat di sisi keluarga. Sejak kebelakangan ini, saya dengar awak 
mempunyai masalah dengan media sosial iaitu ‘Facebook’ dan telah menerima 
banyak komen yang negatif hingga dipulaukan di sekolah. Saya di sini amat simpati 
dengan awak. Usah khuatir, saya di sini sedia membantu awak. Tujuan saya 
membalas e-mel awak adalah untuk memberikan awak cadangan untuk menangani 
masalah ini. 
 
Langkah pertama yang boleh awak lakukan adalah menukar  akaun awak kepada 
akaun peribadi supaya rakan-rakan awak yang ingin mengkhianati awak itu tidak 
boleh melungsuri ke ‘Facebook’ awak. Hanya orang-orang yang tertentu sahaja yang 
boleh melihat ‘Facebook’ awak itu. Langkah kedua adalah menutup  akaun 
‘Facebook’ awak kerana dengan cara sebegini, awak tidak perlu lagi risau kerana 
mereka tidak boleh memberikan respons mereka. 
 
Jika rakan-rakan awak masih berani untuk melemparkan komen-komen negatif di 
sekolah, awak hanya perlu mendiamkan diri dan menerima segala komen-komen 
yang negative  itu bagai mencurahkan air ke daun keladi.  Jika masalah ini 
bertambah kusut dan berlarutan, saya cadangkan supaya awak segera memberitahu 
kaunselor di sekolah awak ataupun guru awak. 
 
Saya berharap agar cadangan saya dapat awak pertimbangkan.  Sehingga di sini 
sahaja e-mel saya pada kali ini. Semoga bertemu di lain kesempatan. Saya akan 
mendoakan agar hubungan awak dan rakan-rakan akan pulih.  
 
Yang benar 
 
Elfizan 
 

 
Nurhazirah Bte Mohamed Adenan 
Menengah 4TE2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:elfizan_edry@e-warkah.com
mailto:zatisha_zainal@e-warkah.com
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E-mel Tidak Rasmi (Nasihat) 
 

Daripada : rashidah_amran@e-warkah.com 

Kepada    : zulaika_ali@hotmail.com 
 

Subjek     : Masalah Pemakanan 
 

Zulaika 
 
Saya dan keluarga saya di sini baik-baik sahaja. Bagaimana pula dengan awak 
sekeluarga? Tidak mengapalah jika awak sudah lama tidak menghantar e-mel 
kepada saya. Saya pun sebenarnya terlalu sibuk untuk menghantar e-mel kerana 
peperiksaan peringkat 'O' akan bermula tidak lama lagi. 
 
Sebenarnya, saya baru sahaja belajar tentang penyakit yang dihidapi rakan sedarjah 
awak itu. Nama penyakit tersebut ialah 'Bulimia'. Orang yang mengalami penyakit ini 
akan berasa yang dia terlalu gemuk dan akan cuba sedaya upaya untuk menurunkan 
berat badannya. Ada orang yang makan tetapi setelah makan, mereka rasa bersalah 
dan akan menjolok tangannya ke dalam mulut untuk memuntahkan makanannya. 
Mungkin saranan-saranan yang saya akan beritahu awak dapat menolong rakan 
sekelas awak itu untuk mengatasi masalahnya. 
 
Pertama sekali, awak harus elakkan topik perbualan yang berkaitan dengan berat 
badan. Cuba timbulkan perkara yang boleh membuat rakan awak berasa blapar 
seperti mengatakan tentang nasi lemak yang awak baru makan sungguh sedap. 
Awak juga boleh sekali-sekala cuba membelanja rakan awak makanan 
kegemarannya. Dengan ini, pasti rakan awak tidak akan menolak tawaran itu. 
 
Kedua, awak ingatkan rakan awak bahawa memuntahkan makanan yang telah 
dimakan itu dengan sengaja boleh menyebabkan kematian. Beritahunya, jika dia 
sengaja memuntahkan makanan yang dimakannya itu, perutnya akan mula menolak 
kesemua makanan yang dia makan. Akibatnya, dia akan menghadapi kesukaran 
untuk makan. Dengan ini, rakan awak akan sedar akan kemudaratan yang dia 
lakukan terhadap dirinya. 
 
Terakhir sekali, awak boleh cuba memberitahunya bahawa saiz badan yang besar 
tidak bermaksud yang kita akan dibenci oleh orang di sekeliling, malah kita akan 
dianggap 'comel'. Dengan ini, awak dapat meningkatkan tahap konfiden rakan awak. 
Awak juga boleh cuba memberitahu tentang kemudaratan yang dialami oleh orang-
orang yang kurus. Dengan ini, rakan awak akan berfikir dua kali sebelum ingin 
menjadi kurus. 
 
Saya harap awak akan mempertimbangkan saranan-saranan yang telah saya 
cadangkan. Beritahu saya tentang progres pemulihan rakan awak ya? Saya akan 
menantikan balasan e-mel daripada awak. 
 
Yang benar 
Rashidah 

 
Muhammad Shahril Hilmi Bin Johan 
Menengah 4TE2 

 
 
 

mailto:rashidah_amran@e-warkah.com
mailto:zulaika_ali@hotmail.com
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E-mel Rasmi (Aduan & Saranan) 
 

Daripada        : dianazuhri@kgoomail.com  

Kepada           : contact_us@pforce.gov.sg 

Subjek            : Cara-cara Untuk Mengatasi Masalah Sekumpulan Remaja 

Tuan 
 
Saya, Diana Bte Zuhri, merupakan seorang penduduk di estet ini. Saya ingin 
menyuarakan keprihatinan saya terhadap sekumpulan remaja yang sering dilihat 
berkumpul di kawasan berdekatan dengan estet perumahan saya pada waktu 
malam. Tujuan saya menulis e-mel ini adalah untuk menyarankan cara-cara untuk 
mengatasi masalah ini. 
 
Saya mendapati bahawa remaja-remaja tersebut sering membuat bising dan 
melakukan perkara-perkara yang tidak sedap dipandang mata. Sekumpulan remaja 
ini selalu mengganggu ketenteraman penduduk-penduduk di estet saya. Mereka 
kedengaran bercakap dan bernyanyi secara terpekik-terpekau pada lewat malam. 
Mereka langsung tidak mempedulikan perasaan penduduk-penduduk di sana. 
Perbuatan sebegini agak keterlaluan kerana saya rasa ia tidak wajar bagi mereka 
membuat bising pada waktu malam. Penduduk-penduduk perlu berehat pada waktu 
malam. Saya ingin menyarankan agar pihak tuan meronda di kawasan sekeliling 
estet saya dan jikalau tuan terjumpa mereka, tuan harus mencatatkan nama dan 
nombor kad pengenalan mereka dan juga memberi amaran. 
 
Tuan juga patut membawa mereka ke balai polis jikalau perkara-perkara yang 
mereka lakukan agak keterlaluan. Saya juga rasa terganggu dengan perbuatan 
mereka yang bukan sahaja membuat bising malahan mereka juga mengotorkan 
tempat tersebut. Sampah sarap boleh dilihat di merata-rata tempat yang mereka 
duduk. Perkara ini tidak boleh dibiarkan kerana ia akan menjejaskan reputasi estet 
perumahan kami. Saya pasti ramai tidak mahu tinggal di kawasan yang dicemari 
sampah sarap. Tuan juga patut menyaman mereka kerana mereka telah melanggar 
undang-undang yang melarang pembuangan sampah sembarangan. 
 
Saya harap tuan dapat mempertimbangkan saranam-saranan yang telah  saya 
berikan.  
Sekian, terima kasih. 
 
Yang benar 
 
Diana 

 
Siti Asma Bte Parmin 
Menengah  4TE2 
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Emel Tidak Rasmi – Belajar Memberi Ucapan 
 

Daripada:  Farihin1966@yahoo.com 

Kepada: Masmunah-hamidi@e-arkah.com 

Subjek:  Belajar memberi ucapan 

 
Masmunah 
Saya dan keluarga saya baik-baik sahaja di sini. Mereka dalam keadaan sejahtera 
selalu. Tahniah kerana awak telah dipilih untuk membuat ucapan di pentas 
Sempena Hari Guru.  
 
Ya, betul. Saya memang ada pengalaman membuat ucapan di pentas dan juga 
pernah menghadiri bengkel persediaan membuat ucapan.  Semasa saya pertama 
kali membuat ucapan saya berasa gementar bercampur ghairah juga. Walau 
demikian, saya dapat menghilangkan rasa gementar saya dengan menenangkan 
diri saya dengan menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkannya secara 
perlahan. Lagi satu ialah saya meyakinkan diri saya sendiri. Saya memberitahu 
kepada diri saya ‘yakin boleh’.  Keyakinan itu akan membuat saya tidak berasa 
gementar. 
 
Rahsia kejayaan saya ialah saya selalu tenangkan minda saya sebelum memberi 
ucapan. Ini kerana kalau minda kita sudah tenang, kita boleh lebih fokus terhadap 
apa jua yang sedang kita lakukan. Satu lagi rahsia kejayaan saya ialah saya 
berlatih setiap hari. Awak harus berlatih dan menghafal skrip awak itu setiap hari. 
Kalau awak hafal skrip, awak akan lebih mudah memberi ucapan dan boleh melihat  
audiens awak dengan lebih tenang. Cuba berlatih memberi ucapan di depan 
keluarga awak. Dengan berbuat begitu, keluarga awak boleh memberi pendapat 
dan pandangan kepada awak.  Saya yakin sokongan keluarga itu akan membuat 
kita lebih bersemangat. Percayalah cakap saya. 
 
Itulah sahaja saya dapat berkongsi dengan awak. Saya ucapkan semoga awak 
berjaya membuat ucapan di pentas Sempena Hari Guru dengan tenang. 
 
Salam rindu, 
Farihan  
 

 
 
Muhamad Aidil B Muhamat Jaffri 
Men 4TE 6 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Farihin1966@yahoo.com
mailto:Masmunah-hamidi@e-arkah.com
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E-mel Tidak Rasmi – Saranan Kegiatan Untuk Kelab Hijau 
 

Daripada: dianazuhri@kgoomail.com 

Kepada: armanhusin@kgoomail.com 

Subjek: Saranan Kegiatan Untuk Kelab Hijau 

 
Arman 
 
Saya sihat sejahtera. Maaf jika sudah lama tidak mengirim e-mel kepada awak. 
Saya kini sedang sibuk mengulangkaji pelajaran, menghadiri kelas tambahan dan 
aktiviti-aktiviti luar darjah. Maklumlah, tahun ini saya bakal menduduki Peperiksaan 
Peringkat ‘O’ tahun ini. Setiap masa diisi dengan mengulangkaji pelajaran. 
 
Tahniah saya ucapkan kerana dilantik sebagai Presiden Kelab Hijau di sekolah 
awak. Tanggungjawab yang bakal awak pikul tidaklah mudah. Banyak aktiviti-
aktiviti yang harus awak anjurkan agar awak dapat menyumbang kejayaan kepada 
Kelab Hijau. Oleh itu, saya ingin sarankan beberapa kegiatan-kegiatan yang pernah 
saya anjurkan semasa saya menjadi Presiden Kelab Hijau di sekolah saya. 
 
Kelab Hijau di sekolah saya amat menitikberatkan tentang kepeliharaan alam 
sekitar. Setiap minggu, semua pelajar di sekolah saya harus mengumpul barang-
barang yang dikitar semula. Selepas itu, ahli-ahli Kelab Hijau akan ke setiap kelas 
untuk mengambil barang-barang kitar semula. Kemudian, barang-barang tersebut 
akan dibawa ke tempat mengitar semula. 
 
Kami juga membuat kegiatan membersihkan taman sekolah kami. Setiap dua 
minggu, lima ahli Kelab Hijau akan dipilih untuk membersih taman sekolah. Selain 
itu, ahli-ahli Kelab Hijau akan ke pantai East Coast, Changi dan Sembawang untuk 
membersihkan pantai dan mengutip barang-barang yang boleh dikitar semula 
seperti botol-botol air. Para pelajar yang ingin ikut serta dalam aktiviti-aktiviti 
pembersihan lantai boleh mendaftarkan nama di Kelab Hijau.  Kegiatan-kegiatan 
seperti ini dapat membuat para pelajar di sekolah ingin ikut serta dalam menjaga 
alam sekitar kerana mereka akan sedar betapa pentingnya menjaga alam sekitar. 
Tanggungjawab menjaga alam sekitar amat penting. 
 
Itu sahaja kegiatan-kegiatan yang dapat saya cadangkan kepada awak. Jika awak 
ingin bertanyakan sesuatu tentang tugas sebagai Presiden Kelab Hijau atau 
kegiatan-kegiatan yang awak ingin anjurkan, hantarlah e-mel kepada saya.  
Yang Ikhlas 
Diana 

 
Norshahila Bte Roszali 
5EM1 
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Emel tidak Rasmi – Saranan Kegiatan Untuk Kelab Hijau 
 

Daripada: dianazuhri@kgoomail.com 

Kepada: armanhusin@kgoomail.com 

Subjek: Saranan Kegiatan Untuk Kelab Hijau 

 
Arman 
 
Terima kasih kerana telah menanyakan khabar saya. Saya baik-baik sahaja. Bagaimana 
pula dengan awak? Saya harap awak sekeluarga berada di dalam keadaan yang 
menggembirakan. Saya juga ingin memohon maaf terlebih dahulu kerana mengambil masa 
yang lama untuk membalas e-mel awak. 
 
Menurut e-mel yang awak hantarkan tempoh hari, awak dilantik sebagai Presiden Kelab 
Hijau di sekolah awak. Tahniah! Ya, memang benar khabar yang awak dengar tentang 
saya. Sudah dua tahun saya menjadi Presiden Kelab Hijau di sekolah saya tetapi, saya 
harus meletakkan jawatan tersebut dan memberi pelajar yang lebih berpotensi peluang itu. 
Maklumlah, sekarang saya sedang berada di Menengah 5 Normal Akademik. Saya harus 
mempersiapkan diri untuk peperiksaan peringkat ‘O’. Walau bagaimanapun, saya boleh 
memberikan saranan-saranan kegiatan yang dapat awak anjurkan serta manfaatnya. 
 
Saranan pertama adalah mengadakan sesi membersihkan pantai. Pelajar bukan sahaja 
harus memungut sampah di tepi pantai tetapi, mereka juga boleh menikmati pemandangan 
yang indah. Awak juga boleh mengadakan kegiatan sukan bersama mereka setelah 
membersihkan pantai. Ini boleh menanam sifat prihatin tentang alam persekitaran dan juga 
mengamalkan gaya hidup sihat. 
 
Saranan kedua adalah mengadakan sesi kreativiti. Pelajar boleh mengumpul akhbar-
akhbar lama, botol plastik yang tidak digunakan lagi dan sebagainya. Setelah itu, dalam 
kumpulan, mereka harus membina sebuah alat dengan menggunakan kreativiti dan 
imaginasi mereka. Ini dapat memupuk sifat bergotong-royong dan juga cara bagaimana 
hendak mengatasi masalah. 
 
Saranan ketiga adalah mengadakan hari mengumpul barang yang boleh dikitar semula di 
estet perumahan berdekatan dengan sekolah awak. Ini boleh membuat pelajar lebih yakin 
apabila sedang berkomunikasi dengan penduduk-penduduk di sana. Tambahan pula, 
mereka tidak akan berasa takut atau segan untuk bersuara.  
 
Sebenarnya banyak lagi yang ingin saya sarankan tetapi, cukuplah untuk kali ini. Saya 
harap saranan yang saya berikan dapat membantu awak dan juga Kelab Hijau awak untuk 
meraih kejayaan. Jikalau awak ingin nasihat yang lebih, awak boleh berbincang bersama 
cikgu Kelab Hijau awak. Tentu dia akan memberikan saranan yang lebih matang. Selamat 
maju jaya! Sehingga berjumpa di kesempatan yang lain. 
 
Yang Benar,  
Diana 

 
Amierah Hazimah Bte Azman 
5EM2 
 
 

mailto:dianazuhri@kgoomail.com
mailto:armanhusin@kgoomail.com
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Teman, Kau Bak Pelita 
 
 
 
Teman 
Kau bergelak ketawa bersamaku  
Ketika aku kesunyian 
Engkau bagaikan pelita yang menyinari hidupku 
Ketika aku dalam kegelapan 
 
Teman 
Hadirmu disisiku  
ketika suka dan duka 
Engkau pelita yang menyala 
Mendengar segala rintihanku 
Pendengar yang setia  
tanpa prasangka 
 
Oh pelitaku yang menyala 
Jatuh dan bangun kita bersama 
Hanya satu sahaja harapanku 
Agar pelita persahabatan kita 
Akan selalu bersinar dan menyala! 
 
 
 
NurFarhanah Bte Jumain 
Menengah 1EX4 
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Aku Mencari Teman 

 
 
 
Teman 
Teman yang berada di sisi 
diibaratkan seperti askar yang mempertahankan ibu pertiwi 
Teman yang menikam dari belakang 
diibaratkan gunting yang di dalam lipatan yang berkarang 
 
Aku ingin mencari teman  
Yang seperti isi dan kuku 
Yang seperti irama dan lagu  
Yang akan menjadi  
Tunggak kejayaanku 
 
Teman 
Kau seperti berada di dalam libut mentari 
tersenyum dan bergembira bagai bunga semerbak mewangi 
Aku di sini masih terus mencari 
seorang teman yang sejati! 
 
 
Nur Asyurah Amirrudin 
Menengah 1EX4 
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Sahabat Karibku 
 

 
Ku berjalan sambil teringatkan sahabatku,  
merenung diriku yang banyak ketidaksempurnaan,  
selebihnya dia yang melengkapkan hatiku, 
tidak pernah dia lupa untuk menghadiahkanku senyuman. 
 
Kau bagai bulan purnamaku, 
kau mengajarku tentang kehidupanku, 
kau selalu membuatku tertawa apabila bersamamu, 
hatiku disapa gembira dengan kehadiranmu. 
 
Kau tidak pernah mengkhianatiku,  
perbuatanmu tidak mengecewakan hatiku,  
kau sanggup membuat apa sahaja untuk diriku,  
untuk membuat aku membangkitkan perasaanku. 
 
Kau tidak pernah membuatku sembilu, 
Kau tidak pernah mendustaiku,  
kau menggembirakanku seperti selalu,  
kau memang matahariku. 
 
Aku terasa keistemewaan bersamamu,  
kau tidak melayan orang lain sama sepertiku,  
semoga kau faham hatiku yang menyayangi dirimu,  
harapan manisku hanya untukmu temanku. 
 
Kau tidak pernah mengambil kesempatan daripadaku,  
kau melayanku deangan penuh keikhlasan,  
terima-kasih untuk segalanya,  
semoga kita selalu bersefahaman. 
 
 
Nur Nabilah Binte Roslan 
Menengah 1EX3 
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Teman Setia 

 

Engkau bagaikan matahariku, 
Menyinari hidupku 
Engkau menggembirakanku 
Dengan senyuman manismu 
 
Engkau bersamaku tika aku sedang bersedih 
Engkau bersamaku tika aku sedang gembira 
Engkau tidak pernah berputus asa menasihatiku 
Engkau sanggup menempuh segala rintangan demi aku 
 
Teman engkaulah segalanya, tiada duanya 
Duit dan kemewahan bukanlah segalanya 
Hidupku bahagia kerana kau yang setia! 
 

 

Sharifah Fikriyah Alkaff 
Menengah 1EX3 
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Temanku, Muhd Ali  

 

 
Rakan saya baik hati 

dan 

juga putih hati 

Dia seorang yang peramah, 

Dia suka cakap banyak. 

 

Dia seorang yang panas baran 

Hobinya adalah makan 

Makanan yang dia suka ialah bubur, 

Dia seorang yang sangat jujur. 

 

Dia memakai cermin mata, 

Dia pandai membuat silap mata, 

Dia pandai dalam Bahasa Melayu 

Seperti Cikgu Sulastri 

Dia seorang yang ringan tulang dan  

Juga murah hati. 

 

Nama dia ialah Muhd Ali! 

 

 
Senja Ikhlas Bin Sabri 
Menengah 1EX3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 54 

 

Teman Rahsiaku  

 
Amerika Syarikat sangat luas 

Seluas persahabatan kami 

Dia sangat baik hati 

Seperti guru-guru di sini. 

 

Dia suka menyanyi dan melawak 

seperti Anita Sarawak 

Berjoget-joget mengikut alunan lagu P Ramlee 

Dia berjoget tidak henti-henti. 

 

Anita Sarawak menggunakan botox  

Kawan saya bermain di kolong blok 

Kawan baik saya bukan seperti Senja 

Yang duduk di sebelah saya. 

 

Maharaja Lawak Mega, 

Dia suka menonton Jozan dan tertawa terbahak-bahak 

Berenang seperti duyung 

Dia bukan seperti katak di bawah tempurung. 

 

Dia bersekolah di Sekolah Menengah Woodgrove 

Dia kawan baik saya 

Nama dia akan menjadi rahsia! 

 

 
Andiq Faris Haziq Bin Azmi 
Menengah 1EX3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 55 

 

Sahabatku, Hazel 

 
Kaulah sahabat baikku 

Sahabat yang lucu dan gemar menyanyi 

Kaulah yang bersamaku setiap hari 

Kaulah sahabat setiaku. 

 

Setiap pagi kita bertemu 

Bermain dan bernyanyi setiap waktu rehat 

Aku selalu gembira bersamamu 

Kaulah sahabat yang aku perlu. 

 

Hazel, 

Sahabat pertamaku 

Sahabat yang terbaik untukku 

Terima kasih kerana selalu bersamaku 

Kau tidak akan aku lupakan seumur hidupku! 

 

 

 
Amalia Rahmani Galuh Sawitri 
Menengah 1EX4 
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Penghargaan kepada semua 
pelajar yang telah 

menyumbangkan karya-karya 
mereka. Semoga yang lain 

mendapat inspirasi untuk terus 
berkarya. 
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SEKOLAH MENENGAH SEMBAWANG 

SENARAI KOSA KATA  

 

KEPALA/MINDA 

 

fikir jangka tanggap renung  

anggap kira teka    

agak sangka telah   

andai simpul firasat   

duga tafsir ramal   

 

idea     

pendapat     

fikiran     

ilham     

     

 

TELINGA 

 

dengar ngiang    

hirau dengung    

peduli bunyi    

ambil kira     
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MATA  

 

lihat jegill kenyit  renung tilik 

belek jeling nampak tatap tinjau 

beliak jengah pandang teliti tonton 

intai jenguk perhati tengok  

intip kerling perasan tenung  

 

HIDUNG / JENIS BAUAN 

 

hidu hancing harum   

bau hapak wangi   

cium hangit semerbak   

busuk tengik aroma   

hanyir  basi    

 

MULUT  

 

bicara ucap cela sembang  

borak ujar hina syarah  

bual titah fitnah bincang  

cakap arah ejek dialog  

kata perintah leter mesyuarat  

lafaz tegur bebel   

luah tuduh repek   

tutur cerca nasihat   

sebut caci puji   
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teriak hamun slanga nyanyi  

jerit sumpah dialek baca  

herdik maki telor deklamasi  

pekik  seranah loghat bersiul  

laung kutuk  mendodoi  

lolong bentak    

lalak sergah    

ratap raung    

 

TANGAN 

 

angkat galas junjung tatang  

ambil gendong kandar usung  

bawa jinjing kendong seret  

angkut jinjit pikul sandang  

bimbit julang tanggung   

 

tepuk palu cubit raba taruh 

jentik bedal pial selak bubuh 

pukul belasah picit godeh bancuh kopi 

sepak lempang pulas uli / adun  

tampar tempeleng tekan tuang  

 

capai pungut ragut   

cekup terima rampas   

peroleh tolak cabut   
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pegang tarik renggut   

petik tuai sentak   

 

KAKI / PERGERAKAN / TEMPAT BERGERAK 

 

berjalan seret cabut   

rangkak lompat kesot   

tempang lonjak    

hincut  lari    

rangkak lari-lari anak    

 

 

 

 

    

bergerak bertolak bergegas bingkas  

berangkat keluar menghampiri   

beredar mengalih mendekati   

berhambus meluru tergesa-tergesa   

berlalu memecut kelam kabut   

 

jalan raya titi laluan   

lorong jejantas    

lintasan jejambat    

terowong lebuh raya    

jambatan landasan    
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PERASAAN  

 

gembira bahagia    

suka hati seronok    

girang meriah    

ceria     

riang     

 

sedih sugul    

dukacita muram    

pilu sayu    

hiba gundah gelana    

gundah     

 

hampa     

kecewa     

putus asa     
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geli hati  lawak    

kelakar     

lucu     

jenaka     

komedi     

 

marah geram    

radang     

berang     

dendam     

sakit hati     

 

malu     

aib     

segan     

bingung     

keliru     

kacau     

tidak keruan   

 

  

 

kasihan lara    

belas simpati    

haru     

hiba     

ihsan     
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ragu syak    

curiga prasangka    

sangsi     

waswas     

rawan     

 

bimbang resah    

khuatir     

cemas     

gusar     

gelisah     

 

KEADAAN / SUASANA 

 

bising huru-hara dentuman   

riuh hingar-bingar dengung   

kecoh deru ribut   

gamat kacau bilau rusuh   

gempar gempita tempur 

 

  

 

sunyi hening    

senyap jauh    

sepi kosong    

diam lengang    
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terang gemerlap pasti terbukti  

bening kerdip nur   

cerah kerlip siang   

jernih ketara silau   

nyata pancaran tegas   

 

gelap kabur samar   

balam kelam suram   

buta mendung    

buram pudar    

hitam rabun    

 

buruk gelap lusuh reput  

antik karat negatif rosak  

cacat lama primitif silam  

 lanjut purba tua  

 lapuk rapuh usang  

 

cantik indah menarik menawan  

anggun jelita molek   

ayu kacak ranggi   

elok lawa segak   

gagah manis tampan   
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sakit derita lemah merana seksa 

azab gila luka nazak sengal 

bengkak gering melarat ngilu sengsara 

bisa kebas  pedih tenat 

demam    uzur 

 

letih lelah    

penat mengah    

jerih lembik    

lesu lenguh    

payah lesu    

 

susah     

sukar     

sulit     

berat     

mustahil     

 

gaduh kacau bilau kontroversi sabung telingkah  

balah kecamuk krisis sengketa tempur 

ganggu kelahi laga tegang  

huru-hara konfrontasi lawan tekak  

kacau konflik rusuh telagah  
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goyang hinggut letup rebak  

ayun gerak letus tular  

buai kocak didih jangkit  

lenggok goncang gelegak biak  

lenggang gegar semarak   

 

 

PERBUATAN 

  

sila     

ajak     

jemput     

pelawa     

undang     

 

duduk     

cangkung     

selunjur/berlun

jur 

    

simpuh     
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FRASA MENARIK 

 

PERASAAN 
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FIKIRAN 
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SUASANA TEMPAT / CUACA / MASA 
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GAMBARAN FIZIKAL MANUSIA 
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PERBUATAN 
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LAIN-LAIN 
 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 
TERUSKAN USAHA KENDIRI PERKAYA KOSA KATA! 


