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Aku Yang Bernama Laut 

 
Aku hidup berpuluhan ribu tahun dan selama kehidupanku itu, aku berasa 

sangat gembira.  Aku gembira apabila aku digunakan sebagai landasan untuk kapal-
kapal besar dan kecil untuk melintasiku agar mereka dapat bergerak dari sebuah 
negara ke negara yang lain. Aku gembira pada waktu itu kerana aku dihargai oleh 
manusia.  Bukan itu sahaja, malah aku menjadi pelindung kepada kehidupan laut 
karang-karang yang menetap di perutku.  Aku menjadi sumber makanan kepada 
ikan-ikan dan kehidupan-kehidupan yang lainnya. Semua makhluk seakan-akan 
memerlukan aku untuk terus menjalani kehidupan mereka. 
 

Tetapi malangnya, semenjak manusia mengenal erti kemajuan, kemodenan 
dan perindustrian, manusia semakin lupa untuk menghargaiku. Mereka tidak berasa 
bersalah pun apabila mereka membuang sampah-sarap serta bahan toksik  di dalam 
perutku. Mereka tidak mempedulikan jeritan makhluk-makhluk yang hidup di dalam 
perutku.  Manusia tidak peka akan semua itu.  Aku berasa marah tetapi aku tetap 
bersabar dan mendiamkan diri, namun perangai manusia yang kejam itu semakin 
menjadi-jadi.  Kelalaian manusia akhirnya menyebabkan pertumpahan minyak yang 
bukan sahaja membunuh kehidupan laut yang tinggal di perutku malah ia 
menyebabkan keindahan yang aku miliki selama ini tercemar.  Perbuatan manusia 
ini tidak dapat lagi aku maafkan.  Aku tidak sanggup lagi mendiamkan diri.  Aku tidak 
boleh menahan kemarahanku terhadap manusia. Ini tidak adil!! Darah amarahku 
membuak-buak, aku menjerit sekuat-kuatnya.  Jeritan batinku ini yang akhirnya 
menyebabkan berlakunya gempa bumi yang mengakibatkan tsunami. Ketinggian 
tsunami itu adalah tertinggi daripada tsunami yang pernah dilemparkan oleh rakan-
rakan lautku yang lain. Kekuatan tsunamiku telah membunuh ribuan manusia, tidak 
kira siapa.  Kanak-kanak kecil yang sebenarnya tidak bersalah, mati kerana 
dihempap oleh tsunami. Bukan itu sahaja, aku telah memusnahkan segala harta 
benda yang menghalang perjalananku. Namun pada waktu itu, aku tidak 
mempedulikan itu semua.  Apa yang aku inginkan ialah untuk membalas dendam.  
Dendamku terhadap manusia yang tidak mempunyai hati. 
 

Setelah puas aku menjerit, akhirnya kemarahan aku reda dan aku berjaya 
menenangkan diriku, Aku sedih melihat kemusnahan yang telah aku lakukan, aku 
telah menyebabkan kematian beribu-ribu manusia.  Ada yang tertimbus dan ada 
yang tidak dapat dikesan. Aku menyesal namun aku berharap agar manusia berhenti 
mencemarkanku dan bijak menggunakan teknologi yang mereka perolehi untuk 
menyelamatkan diriku serta kehidupan-kehidupan di dalam perutku ini.  Manusia 
harus sedar semua yang aku miliki tidak akan lama.  Apabila tiba masa, semuanya 
akan musnah dan hilang begitu sahaja.  Aku benar-benar berharap agar manusia 
akan sedari kesilapan mereka. 
 
BASYIR ERWAN B BAKRI 
1E1  
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Tiada Lagi Maaf Bagiku 

  
  Tangisan aku tidak dapat dikawal setiap kali aku teringat peristiwa yang 
telah berlaku dua tahun yang lalu. Aku masih tidak dapat memaafkan diriku. 
Seandainya aku mendengar penjelasannya, aku tidak akan kehilangannya hari ini. 
Aku sudah gagal menjadi teman yang baik. 

 
Aku dan temanku, Ana selalu bersama. Tiada sesiapa yang  boleh 

memisahkan kami. Aku dan Ana suka melukis. Kami selalu ke pantai dan tempat-
tempat yang sangat tenteram. Kami berdua telah dipilih oleh guru untuk mewakili 
sekolah dalam pertandingan 'Lukisan Tercantik'. Aku dan Ana berasa sangat 
gembira dan bangga sekali.  Namun begitu, hanya seorang sahaja di antara kami 
yang akan ke peringkat akhir. Kami berjanji perkara ini tidak akan menjejas 
persahabatan kami. 

 
Beberapa minggu kemudian, kami dapati Ana berjaya ke peringkat akhir. Aku 

terima kenyataan itu dan hanya mampu mengucapkan tahniah kepadanya. Mulai hari 
itu, Ana sering tidak menjawab panggilan telefon aku. Dia mula bersikap hidung 
tinggi dan tidak mempedulikan aku lagi. Aku marah dan terus mendiamkan diri. 

 
Masa terus berlalu. Beberapa minggu kemudian, Ana bertemu dengan aku. 

Dia meminta maaf. Namun, aku terus pergi dari tempat itu dan tidak 
menghiraukannya. Aku sangat marah dan kecewa dengan sikapnya pada waktu itu. 
Dia cuba menjelaskan mengapa dia tidak menjawab panggilanku tetapi aku tidak 
sudi mendengarkannya. Selepas beberapa minggu tidak bercakap dengan Ana, dia 
pun tidak kelihatan lagi di sekolah. Aku mula berasa risau. Aku cuba bertanyakan 
kepada teman-teman rapatnya yang lain, namun mereka juga tidak tahu. Aku terus 
ke rumahnya beberapa hari kemudian. Aku terperanjat apabila aku terlihat ramai 
orang di dalam rumah Ana. 
 
  "Ramainya orang, ada apa ini?" Aku tertanya-tanya dalam hati. 

 
Aku tidak percaya apa yang aku lihat sebaik sahaja aku masuk ke dalam 

rumah Ana. Aku ternampak tubuh Ana terbujur kaku di hadapan aku.  Ibu bapanya 
sedang menangis kesedihan. Air mataku mula bergenangan di kelopak mataku. Aku 
hanya mampu mengetap bibir, menahan sedu-sedanku. Sebenarnya, Ana 
mempunyai penyakit asma. Dia tidak menjawab panggilanku kerana dia terpaksa 
sering berulang-alik ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Aku tidak sangka 
perkara ini boleh berlaku.  Ana tidak pernah memberitahu aku tentang penyakitnya. 

 
Sejak peristiwa itu berlaku, aku seakan-akan hilang pertimbangan diri. Aku 

benci diriku sendiri. Aku sepatutnya lebih memahaminya. Tidak sempat aku meminta 
maaf kepadanya. Walaupun hati kecilku ini kuat meyakinkan aku bahawa Ana, 
teman baikku itu telah pun memaafkan segala layanan burukku kepadanya, aku 
tetap tidak percaya.  Aku telah menjadi teman yang tidak berguna.  Namun begitu 
aku sedar bahawa aku harus teruskan hidupku ini.  Dan aku tidak akan pernah dapat 
memaafkan diriku ini.  Tidak kini, tidak selamanya. 

 
NURHIDAYAH BTE MOHAMAD NAZARUDDIN 
1E1 
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Keinsafan 

 
“Nenek! Lisa lapar, siapkan makanan untuk Lisa sekarang! Cepat!” Saya 

menjerit. 
 

 Saya baharu pulang dari sekolah. Nenek dengan segera menyiapkan 
makanan untuk saya. Saya menyalin baju rumah lalu duduk di kerusi sambil 
menunggu nenek menyediakan makanan. Selepas menunggu, akhirnya makanan 
pun sudah siap. Saya mula makan dengan tergelojoh. Akibatnya, tiba-tiba saya 
tersedak.  Dengan segera, saya mencari cawan  yang seharusnya berada di atas 
meja tetapi nampaknya nenek tidak menyediakan air untuk saya. 
 

Nenek! Air!” Saya menjerit.  Saya lihat nenek berjalan terhincut-hincut ke arah 
saya, kaki nenek sebenarnya melecet. Walaupun ia melecet, dia masih segera 
mengambilkan saya segelas air tetapi saya tidak menghargainya. Saya terus berlari 
ke arah nenek lalu merampas cawan itu. Cawan itu terjatuh dan pecah lalu 
mencederakan tangan nenek saya tetapi saya hanya memarahinya. 

 
“Nenek ini, tak guna! Tengok apa yang telah terjadi?” Oleh disebabkan 

nenek, cawan ini pecah. Cepat bersihkan lantainya! Menyusahkan sahaja!” Saya 
menjerit.  Saya mengambil cawan baharu dan mengisikannya dengan air.  Saya 
minum airnya dan sambung makan. 

 
Beberapa hari kemudian, saya hendak keluar bersama kawan-kawan saya 

untuk makan tengahari. Nenek pula hendak ke pasar untuk membeli bahan-bahan 
untuk memasak. Saya keluar dari rumah bersama nenek walaupun saya tidak mahu 
berbuat tersebut.  Apabila kami berada di tepi jalan raya, saya berjalan mula berjalan 
dengan cepat supaya saya boleh jauh meninggalkan nenek kerana saya malu 
berjalan bersama nenek. Malangnya, saya tidak memerhatikan kenderaan di 
jalanraya akibat ingin cepat meninggalkan nenek.  Tiba-tiba saya melihat arah kanan 
saya dan panik. 

 
“Beeepppp!” Bunyi sebuah kereta yang bergerak ke arah saya dengan laju.  
 
Saya tergamam dan hanya mampu menutup mata saya. 

Beberapa saat berlalu, saya membuka mata saya.  Di hadapan mata, saya melihat 
nenek saya sedang memeluk saya dengan erat.  Rupa-rupanya nenek telah berlari 
dengan pantas lalu cuba melindungi saya.  Saya baru sedar yang nenek menyayangi 
saya sepenuh hatinya dengan ikhlas walaupun saya biadab terhadapnya. Air mata 
saya mula mengalir. Saya memeluk Nenek dengan erat lalu menolongnya berdiri. 
Saya melihat keadaan nenek dan ternampak yang kedua-dua lututnya cedera parah. 

 
“Nenek! Nenek cedera parah! Kita harus ke hospital dengan cepat!” Saya 

berkata sambil mengeluarkan telefon bimbit saya untuk menelefon ambulans. 
 
“Tak payahlah Lisa, nenek hanya menyusahkan kamu. Tak payah Lisa, lebih 

baik nenek mati sahaja,” kata nenek sambil mengesat air mata saya. 
 
“Nenek! Jangan cakap begitu! Lisa nak nenek ke hospital jadi nenek boleh 

cepat sembuh. Dengar kata-kata Lisa, nek. Lisa minta maaf atas segala yang telah 
Lisa lakukan terhadap nenek selama ini.” Saya menangis sambil memohon maaf 
kepada nenek. 
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Akhirnya, saya menelefon ambulans dan kami berpegangan tangan 
sementara menunggu kedatangan ambulans untuk membawa nenek ke hospital.  

 
Selepas beberapa minit, ambulans pun datang. Kami dibawa ke hospital yang 

berdekatan. Setelah menjalani pelbagai rawatan untuk memastikan keadaan nenek 
tidak serius, akhirnya doktor mengesahkan bahawa keadaan nenek stabil.  Doktor 
menyuruh saya menjaga nenek dengan baik agar perkara seperti ini tidak berulang. 

 
“Jangan khuatir doktor, saya pasti akan menjaga nenek saya dengan baik,” 

saya berkata sambil tersenyum lebar. 
 

NUR KHALISA BTE MOHAMED SANI 
1E2 
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Penyesalan Yang Tak Sudah... 
 

Angin bertiup sepoi-sepoi bahasa.  Daun-daun kering jatuh melayang dekat 
jongkang-jongket itu.  Kedengaran kanak-kanak tertawa dengan riang.  Syahirah 
ketawa kecil melihat seorang budak lelaki yang memakai baju biru tergapai-gapai 
hendak memegang buaian.  Syahirah suka melihat telatah kanak-kanak kecil.  Dia 
sedang menemani adik bongsunya, Mira bermain di taman permainan itu.  Mira 
sedang bermain dengan kawan-kawannya.  Fikiran Syahirah kembali teringatkan 
tentang teman baiknya dan tragedi yang berlaku sepuluh tahun yang lalu.  Titisan 
manik-manik jernih mula membasahi pipi Syahirah yang gebu itu.  Dia mengelap 
titisan air matanya itu dengan jari-jemarinya sambil melambai-lambai ke arah Mira. 

 
“Kau jangan dengar kata-kata Nurfatehah! Aku tak curi rantai dia!” Nurul 

membantah kata-kata Syahirah yang sedang berdiri  di sebelahnya. 
 
Walaupun Nurul sudah beberapa kali menafikan tuduhan Syahirah 

terhadapnya, Syahirah masih tidak percaya segala kata-kata Nurul. Dia lebih 
mempercayai kata-kata Nurfatehah.  Nurfateha ialah rakan sekolah Syahirah dan 
Nurul.  Dia sangat kejam dan dia cemburu melihat Syahirah dan Nurul berkawan 
baik.  Maka itu, dia mahu perhubungan mereka menjadi renggang.  Hati Syahirah 
dipeluk kekecewaan apabila mengetahui bahawa Nurul telah mencuri rantai 
Nurfatehah.  Tanpa berkata apa-apa, Syahirah mengambil begnya lalu bergegas 
keluar.  Kelopak matanya bergenang dengan air mata. 

 
”Syahirah!..Syahirah! Tolonglah, tolong dengar dahulu penjelasan 

aku...“ Nurul cuba memberi penjelasan kepadanya. 
 
Tiba-tiba sebuah lori yang sedang bergerak laju melanggar Nurul.  Syahirah 

tidak sedar bahawa beberapa orang sedang berkumpul di belakang teksinya.  
Mereka sedang melihat sesuatu… 

 
Syahirah sedang duduk di sofa, menikmati minumannya sambil menonton 

televisyen. ‘’Beet..! Beet..!” Telefon bimbitnya berdering, memecah kesepian ruang 
rumah itu.  Dia mengambil telefon bimbitnya lalu meletakkanya di cuping telinganya. 
Syahirah menjawab panggilan telefon itu.  

 
”Hello Syahirah? Ini emak Nurul. Nurul berada di hospital sekarang dan 

sedang menerima rawatan rapi daripada doktor. Dia telah dilanggar lori petang tadi! 
Datang sekarang!”.  

 
Hati Syahirah berdegap-degup. Dia berdiri, tidak bergerak selama beberapa 

minit.  Dia meletakkan telefon dan terus ke hospital. 
 
Daun-daun kebimbangan mula gugur satu persatu di dalam hati Syahirah.  

Dia menyesal sekali atas perubatannya itu.  Dia sepatutnya mendengar penjelasan 
Nurul.  Setibanya di hospital, Syahirah terus mendapatkan ibu Nurul dan mencium 
tangannya lalu meminta maaf. 

 
”Maafkan Syahirah, mak cik...”. Ibu Nurul turut sama menangis buat seketika 

namun dengan tiba-tiba dia menarik tangannya dengan kasar daripada genggaman 
tangan Syahirah. 

 
”Kalau apa-apa terjadi kepada anak aku, aku tidak akan maafkan kau!” 
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Syahirah cuba meminta maaf berkali-kali tetapi tiada gunanya.  Ibu Nurul 

tidak mahu mendengar kata-kata Syahirah apalagi memaafkannya.  Menoleh ke arah 
Syahirah juga dia tidak sudi.  Beberapa jam berlalu, seorang doktor keluar dari Bilik 
Rawatan Kecemasan itu.  Ibu Nurul dan Syahirah mendekatinya. “Maafkan kami…” 
doktor itu berkata dengan nada yang perlahan.  

 
   “Kakak, jom kita pulang, nanti ibu marah.”  Laung Mira. 
 

Syahirah tersenyum hambar sambil melangkah longlai mendapatkan Mira 
yang sudah tidak sabar lagi untuk pulang. 

 
NABILAH MUSTAPA 
1E2 
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Aku…Sungai 

 
Aku malu. Aku malu dengan sungai-sungai yang lain. Dahulu, aku yang 

paling cantik, bersih dan wangi tetapi sekarang aku hodoh, kotor dan busuk.  Pokok-
pokok yang tinggal berdekatan denganku telah mati akibat tidak tahan lagi dengan 
keadaanku yang berbau ini. Binatang-binatang akuatik yang berada di dalam perutku 
juga ada yang telah berpindah dan yang tidak sempat berpindah telah terkorban 
kerana tidak dapat menghirup udara segar. 
 

Ini semua perbuatan manusia! Sebelum mereka tiba, aku tidak faham 
maksud perkataan kotor. Kini, semuanya telah berubah.  Manusialah penyebab 
semua malapetaka ini. Bagai melepaskan  anjing tersepit, mereka tidak tahu 
membalas budi! Aku tidak akan menolong mereka. Aku akan membanjirkan kawasan 
sekeliling aku supaya mereka akan mendapat kesusahan. Aku pasti rakanku, Si laut 
akan menolongku! 
 

“Ahh! Ibu, abah! Tolong!” Kedengaran jeritan-jeritan manusia yang cuba 
menyelamatkan diri. Puas hatiku mendengar jeritan ketakutan mereka. Aku mesti 
berterima kasih kepada laut kerana telah menolong aku untuk menyusahkan hidup 
mereka dengan mendatangkan tsunami. 
 

Selepas berlakunya tsunami, kawasan manusia kelihatan hancur dan kotor. 
Aku boleh menghidu bau mayat serta bangkai manusia serta haiwan di sekelilingku.  
Puas, hatiku benar-benar puas. Rasakan kau wahai, manusia! 
 

“Hei, sungai. Aku telah buat apa yang kau mahu. Tidak kasihankah kau 
kepada manusia? Tengok tu, budak kecil itu. Dia sedang mencari ibu bapanya.” 
Tanya laut kepadaku. 
 

Pada mulanya, aku berasa marah kepada laut tetapi apabila aku melihat 
diriku dan tempat-tempat yang dihancurkan oleh tsunami, aku baru perasan yang 
aku telah menjadi lebih kotor dan berbau akibat mayat-mayat manusia yang 
terapung di badanku.  Aku juga telah menjadi lebih busuk akibat bangkai manusia 
itu. Selepas aku melihat diriku, aku perhatikan kawasan tempat tinggal manusia yang 
kini telah hancur musnah. Aku terbayang kehidupan keluarga yang sedang makan 
petang di rumah itu. Sebelum makan, mereka akan membaca doa untuk 
mengucapkan terima kasih kepada Allah s.w.t. Allah s.w.t jugalah yang telah 
mencipta aku di bumi ini. 
 

Aku berasa menyesal atas kesalahanku tetapi tsunami telah berlaku. Aku 
tidak boleh berbuat apa-apa tetapi aku berjanji tidak boleh membuat kehidupan 
manusia susah lagi kerana mereka telah mendapat balasan mereka. Aku harap 
mereka akan menjaga alam dengan baik mulai sekarang. 
 
FATIN FATHIAH YUSOFF PUTRI 
1E3 
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Laut Itulah Namaku 

 
Aku sebenarnya tidak jahat. Manusia yang telah memfitnahkanku padahal 

aku tidak membuat sebarang kesalahan. Selama ini, akulah penyelamat bagi 
pelbagai hidup-hidupan yang berenang di dalamku. Namun kini, aku terpaksa 
menjadi pemusnah kerana manusia yang telah mendesakku melakukan perbuatan 
ini.  Memang manusia penyebabnya walaupun tanpa mereka sedari. Aku difitnah 
membuat tsunami yang telah meragut ribuan nyawa serta memusnahkan harta-
benda yang dimiliki manusia. Memang itu betul tetapi manusia telah menyuruhku. 
Manusialah penyebab semua bencana. Mereka telah membuang minyak dan 
sampah-sarap di dalam perutku. Aku kotor disebabkan  kelalaian manusia. 
 

Manusia telah juga menyebabkan diriku berbau busuk dan aku sering terasa 
lekik akibat minyak yang menyelubungi tubuhku. Binatang-binatang akuatik yang 
hidup di dalamku juga mati, sedikit sahaja yang mampu hidup di dalamku. 
Bagaimana mereka mampu hidup sedangkan tubuhku telah ditutupi minyak? 
Kasihan, mereka tidak boleh bernafas akibat tidak berpeluang menghirup udara 
segar.  Dahulu, aku sering dipuji kerana akulah kejadian yang amat cantik dan bersih 
yang telah dikurniakan oleh Tuhan. Manusia menyayangiku, mereka melakukan 
pelbagai perkara agar aku kelihatan indah dan cantik.   Aku amat berpuas hati dan 
gembira kerana sering dipuji.  Sekarang, aku yang paling hodoh dan kotor.  Manusia 
mulai lalai dan tidak lagi menjagaku dengan baik.  Aku berasa sangat pilu. 
 

Manusia kini mempersalahkanku sedangkan dahulu aku yang menolong 
mereka mendapatkan makanan laut yang segar dan tidak beracun. Tetapi kini, 
manusia musuh aku dan aku musuh mereka. Kalau aku tidak tahan dengan 
perbuatan manusia, aku akan mengakibatkan tsunami seperti apa yang telah berlaku 
di Jepun.  Sahabatku si tanah, juga telah membantuku dengan menyebabkan gempa 
bumi.  Pada masa itu, kami puas kerana manusia akan berasa betapa sakit dan pilu 
perasaan kami. Mereka akan menyesal! Kami sungguh puas. Manusia tidak 
membalas budi kami terhadap mereka.  Memang manusia ibarat seperti hujan jatuh 
ke pasir. 
 

Namun, apabila aku melihat ada budak-budak kecil yang tidak bersalah mati 
akibat perbuatanku. Aku berasa menyesal. Aku ingin sahaja membantu mereka 
tetapi apa boleh buat, nasi telah menjadi bubur. 
 
SHAIKHA BASRIAH BINTE KHAIRIL 
1E3 
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Keluargaku 

 
Aku duduk termenung memerhatikan sebuah keluarga yang kelihatan riang 

berkelah di tepi pantai.  Aku teringat kembali saat-saat bahagia yang dilalui bersama 
keluargaku.  Kini ianya hanya tinggal kenangan.  Ibu dan ayah baru sahaja bercerai 
dan aku masih ingat lagi dahulu kami selalu meluangkan masa bersama. 
 

Aku merupakan anak tunggal, dahulu ayah dan ibu sering membawaku 
berkelah di tepi pantai. Kami selalu bermain bola bersama-sama.  Air mataku tdak 
dapat lagi aku bendung, ianya mengalir setiap kali aku teringat mengenai keluargaku 
yang ini sudah hancur, bak kaca berderai.  Sekarang, tiada orang yang boleh aku 
harap untuk membimbingku. Aku tahu sebenarnya yang ibu dan ayah selalu 
bergaduh pada waktu malam tetapi mereka tidak menunjukkan kepadaku. 
 

Ibu selalu salah faham terhadap ayah kerana ibu berfikir yang ayah ada 
perempuan lain kerana ayah sering tidak pulang ke rumah. Aku berasa kecewa 
terhadap ibu dan ayah. Aku tidak sangka ayah berani menceraikan ibu kerana ayah 
telah bosan dengan sikap ibu yang sering marah.  Selepas bercerai, ibu pergi ke luar 
negeri dan ayah pula berkahwin dengan perempuan lain. 
 

Sekarang aku tinggal dengan nenekku dan aku terpaksa berhenti sekolah 
kerana nenek tidak ada banyak duit untuk membayar yuran sekolah aku. Setiap hari, 
aku menolong nenek di kedainya. Selepas termenung lama, aku pulang ke rumah 
nenek dan memeluknya sambil berkata “nenek,Siti tidak mahu nenek tinggalkan Siti.” 
Nenek hanya menanggukkan kepalanya. 
 

Mulai hari itu, aku menjadi kuat dan menyimpan duit untuk sambung sekolah 
kerana aku tidak mahu menyusahkan nenek. 
 
NURSYAKIRAH BINTE ABDUL RAZAK 
1A1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

 
Suatu Keinsafan 

 
Matahari sangat panas. Aku baru pulang dari pejabat, aku berasa sangat letih 

lalu berbaring di atas katil. Tiba-tiba aku memikirkan semula tentang jalan 
kehidupanku pada masa lalu, segala suka dan duka dapat kurasakan. Aku 
mengimbas kembali. 
 

Dahulu, pada usia remaja, aku seorang remaja yang sangat nakal. Setiap 
selesai waktu sekolah, aku akan melepak dengan kawan-kawanku di bawah kolong 
blok atau berjalan-jalan di pusat membeli-belah. Aku sebenarnya dilahirkan dengan 
kemewahan, bagai ayam bertelur di padi. Namun ibu bapaku yang terlalu sibuk 
menguruskan perniagaan mereka seperti tidak peduli tentang diriku. Aku bebas 
untuk ke mana sahaja, jika aku melakukan sesuatu perkara buruk, mereka tidak 
akan memarahiku.  Aku berasa gembira kerana hidupku bebas. 
 

Aku tidak pernah menitikberatkan tentang soal pelajaran. Semuanya diambil 
mudah sahaja.  Aku pernah merokok dan membuat tatu di belakang badanku. Aku 
sering bergaduh. Pernah sekali guru displinku ternampak aku bergaduh di kantin 
sekolah, pada mulanya aku digantung sekolah selama dua minggu tetapi aku masih 
tidak serik dan kemudian aku dirotan tiga kali di depan khayalak ramai. Aku 
menangis kesakitan dan akibat menanggu malu. 
 

Apabila ibu bapaku mendapat berita itu, mereka berasa marah dan malu 
kerana aku telah menconteng arah ke muka mereka. Ini merupakan kali pertama aku 
nampak ibuku benar-benar marah. Ibuku berasa sangat kecewa atas sikapku. Pada 
malam itu, aku terdengar ibuku menangis dan inilah kali pertama aku melihat 
bahawa ibuku sebenarnya benar-benar menyayangiku. Mungkin kerana terlalu sibuk 
untuk membahagiakan aku dari segi harta dan kemewahan, mereka tidak terlupa 
untuk membahagiakan aku dari segi emosi dan perasaan. Aku masuk ke dalam 
biliknya lalu memohon maaf kerana telah mengecewakannya. Aku berasa amat 
menyesal kerana perbuatanku selama ini lalu aku insaf . Aku berasa sangat gembira 
kerana ibuku juga telah berjanji akan meluangkan lebih masa untuk diriku agar aku 
tidak lagi terasa kesunyaiann. Mulai hari itu,  aku mula sikap.  Aku tidak lagi mahu 
memalukan kedua ibu bapaku. Sekarang aku ada keluarga dan bekerja sebagai 
seorang doktor yang berjaya. Semua impianku telah tercapai dan ibu bapaku sangat 
gembira dengan pencapaianku ini. 
 
NUR FARHANA BTE ABDUL AZIZ  
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Suatu Peristiwa Yang Menyedarkan Aku Tentang Pentingnya Bersikap Jujur 

 
Pagi nan indah dengan cuaca yang amat cerah. Sang Pawana bagaikan tersenyum 

menjengukkan wajahnya ke dada langit. Sang Bayu telahpun berhembus lembut di pipiku 
yang licin ini. Terdengar siulan burung serindit yang bertenggek di atas dahan pohon yang 
rimbun. 

 
 ‘’Krringgg…!’’ Loceng telahpun berbunyi menandakan waktu rehat. 
 

Aku dan rakan-rakan menuju ke kantin seperti biasa untuk mengalas perutku yang 
sedang berkeroncong. Aku pun mengeluarkan dompet dari saku untuk membeli makanan. 
Alangkah terperanjatnya aku apabila mendapati tiada wang di dalam dompetku. Aku mula 
teringat bahawa ibuku terlupa untuk memberi wang jajanku. 

 
Dengan pantas, aku bergegas ke bilik darjah semula dan mendapati bahawa ada 

murid yang telah meninggalkan dompetmya di atas meja. 
 
“Ahhh…! Baik aku ambil dompet itu untuk membeli makanan,’’ desis hatiku. 
 
Setelah selesai makan, aku bersama rakan-rakanku menyusun langkah ke bilik 

darjah. Di sana, aku ternampak Shazrin sedang menangis teresak-esak. Sebagai seorang 
lelaki sejati, aku mula bertanya apa yang telah berlaku hingga membuatkannya menangis. 
Shazrin pun menceritakan segala-galanya dan memberitahu bahawa dompetnya dicuri orang. 

 
Apabila mendengar kata-kata yang terhembus dari mulutnya, perasaan resah gelisah 

menyelubungi jiwa ragaku. Segala persoalan terlontar di kotak fikiranku. jikalau hendak 
mengaku ataupun tidak. Jikalau aku mengaku, sudah tentu dia akan menjauhi dirinya 
daripadaku. Shazrin pun mengambil keputusan untuk memberitahu guruku tentang masalah 
ini. 

 
Cikgu Isdhan mula bertanya dengan nada yang lembut jikaulau ada sesiapa yang 

mencuri dompet Shazrin. Namun tiada seorang yang mengaku. Dia pun mula menyuruh kami 
sekelas untuk membuka beg supaya senang untuk dia mencari dompet tersebut. 

 
Perasaan resahku meluap-luap. Apabila Cikgu Isdhan menjejakkan kakinya dan 

meletakkan tangannya di dalam beg aku, api kemarahannya mula meluap-luap bagaikan 
lahar gunung berapi yang bila-bila sahaja hendak termuntah keluar. Cikgu Isdhan telahpun 
menjumpai dompet Shazrin yang dicuri orang di dalam begku dan memulangkan semula 
kepada Shazrin. 

 
Aku mengelamun buat seketika akan denda yang akan Cikgu Isdhan berikan 

kepadaku. Dengan nada yang kasar dan kuat, dia menyuruhku menyusun buku di dalam 
perpustakaan selama dua hari. Aku mengganguk tanda setuju. Bukan itu sahaja, ibu bapaku 
juga telahpun diberitahu tentang kejadian ini. 

 
Aku kesal. Namun penyesalan itu tidak membawa erti apa-apa pun. Sesal dahulu 

pendapatan sesal kemudian tiada gunanya. Air mata mula mengalir di lurah pipiku. Perasaan 
kesal menyelubungi segenap jiwa ragaku. Apakan daya, nasi sudah menjadi bubur. Kejadian 
ini telah mengajar aku sesuatu yang akan terpateri di ingatanku. Aku telahpun bertekad untuk 
tidak menjadi seorang yang nakal. Kini, aku sedar akan pentingnya bersikap jujur. Aku mula 
mengimbas kembali akan tindakanku dan pemikiranku yang belum matang. Peristiwa ini akan 
selalu terpahat di benakku buat selama-lamanya.  
 
NURHAZIRAH BTE MOHAMED ADENAN 
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Cara-cara Membahagikan Masa 

Pelbagai istilah tentang masa yang biasa kita dengar atau lihat. Antaranya 
ialah ‘Masa itu Emas’, ‘Masa itu amat berharga’, ‘Masa ialah Kehidupan’ dan 
sebagainya. Walau apa pun istilah yang digunakan masa sangat penting dan 
berharga dalam kehidupan kita kerana masa yang berlalu tidak dapat diganti. Oleh 
itu, kita harus bijak membahagikan masa supaya tidak dibazir begitu sahaja. 

 Dalam sehari ada dua puluh empat jam. Jadi kita harus pandai 
membahagikan masa. Satu dari cara membahagikan masa, kita boleh membuat 
jadual masa. Membuat jadual masa akan membantu kita mengingati tugas-tugas 
yang perlu dilakukan. Jadi, membuat jadual masa akan menolong kami untuk tidak 
kelam-kabut membuat tugasan-tugasan. 

 Lagi satu daripada membahagikan masa adalah membuat tugasan yang 
mustahak dahulu sebelum membuat tugasan yang tidak mustahak. Dengan begitu, 
kita dapat menyelesaikan tugasan-tugasan yang diberi tepat pada waktunya. Satu 
lagi cara membahagikan masa adalah, kita boleh membuat perkara yang berfaedah 
apabila kita dalam kenderaan untuk pergi ke satu tempat. Sebagai contoh, kami 
boleh membaca buku sementara dalam perjalanan. 

 Kita juga boleh membahagikan masa kita dengan mengurangkan membuat 
perkara yang tidak berfaedah seperti mengurangkan masa menonton television, 
meggunakan intenet dan sebagainya. Dengan begitu kita dapat menyelesaikan 
tugasan- tugasan yang diberi tepat pada waktunya dan ada masa untuk membaca 
surat khabar atau membaca buku untuk meningkatkan ilmu pengetahuan kita. 

 Kesimpulannya, kita sebagai manusia wajar mendisiplin diri supaya tidak 
membuang masa dengan begitu sahaja kerana masa sangat berharga. Oleh itu 
uruslah masa dengan sebijak mungkin. 

NUR IZYAN HAZIMAH 
2E1 
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Sayang, Nasi Sudah Jadi Bubur 
 

Hatinya hancur bagaikan kaca yang dihempas ke batu. Perasaan sungguh sedih 
berbaur kecewa menyelubungi hari Romano. Dia tidak sangka sama sekali curahan kasih 
sayang yang telah dia curahkan kepada Dian, seorang gadis yang amat beliau sayangi 
kesemuanya hancur berderai. 
 

Dian, seorang gadis jelita yang berasal dari Batu Pahat, Johor, Malaysia telah 
berhijrah dan telah menjadi warga negara Singapura dengan bantuan Romano. 

 
Dian pada mulanya ialah seorang gadis yang miskin bekerja sebagai petani. 

Hidupnya bagaikan kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Dia tinggal bersama 
ibunya yang berusia hampir setengah abad di sebuah rumah yang hampir usang. 
 

Kehidupan Dian mula berubah dengan kehadiran Romano, seorang jejaka yang 
berasal dari Singapura. 
 

Romano yang ketika itu sedang menziarahi rumah datuknya di Batu Pahat telah 
berjanji akan membantu mengubah kehidupan Dian setelah mendengar kisah kehidupannya 
yang penuh hiba. 
 

Romano pada mulanya menyarankan agar Dian bekerja bersamanya di Singapura. 
Dia juga memujuk Dian agar membawa ibunya bersama. Senyuman terukir pada kedua-dua 
raut wajah mereka tanda bersetuju. Ketika itu, cawak di pipi kanannya semakin terserlah. 
Pertolongan ikhlas Romano tidak menghampakan sama sekali. Kuntum kegembiraan juga 
telah mengembang di hatinya. 
 

Awan mendung bergayutan di pelipis mata ibu Dian. Hatinya rintih, mencoretkan 
bisikan hati yang menangis kerana berasa terlalu sedih untuk meninggalkan rumah yang 
telah membawa seribu kenangan pahit manis yang dilaluinya bersama arwah suaminya. 
Tetapi, demi kebaikan Dian, beliau tiada pilihan lain. 
 

Keadaan bertukar setelah mereka menjejakkan kaki ke kota singa. Gembira sekali 
mereka anak dan ibu hingga tidak terkata. 
 

Mereka menetap di sebuah flat tiga bilik di Toa Payoh, berdekatan dengan tempat 
kerja Romano. Kesemuanya lengkap, tiada kekurangan langsung. Hidup mereka kini lebih 
senang dan mewah. Kesemuanya dengan bantuan Romano. 
 

Selang beberapa hari kemudian, Dian mula bekerja di tempat kerja Romano sebagai 
kerani. Gaji yang diterimanya juga cukup lumayan. Dian tekun bekerja. Romano pula mulai 
mencintainya. Dian ialah gadis yang menepati ciri-cirinya. 
 

Akan tetapi, sayang sekali kerana sikap Dian mulai berubah. Dia semakin angkuh. 
Dia menjadi semakin hidung tinggi setelah dinaikkan pangkat. Malah, dia menjadi seorang 
anak yang derhaka dan tidak bertimbang rasa. Kebaikan Romano juga sia-sia sahaja setelah 
tidak dibalas dengan baik oleh Dian bak kata pepatah, seperti hujan jatuh ke pasir. 
 

Kini, Dian semakin lupa diri. Asalnya dari akar telah dia lupakan setelah menjadi 
bunga yang menarik tumpuan ramai. 

 
Sayang, dia hanya sedar kelakuan yang melampau batas itu setelah ibu 

kesayangannya meninggal dunia. Tetapi ianya sudah terlambat kerana nasi sudah menjadi 
bubur.  
 
NUR FARHANAH 
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Cara-cara Membahagikan Masa 

Masa adalah sesuatu yang tidak boleh ditambat. Bak kata pepatah, masa 
tidak dapat ditambat, terlepas tidak dapat dikejar. Jadi kita harus bijak menggunakan 
masa yang diberikan. Setiap manusia mempunyai dua puluh empat jam setiap hari. 
Ada banyak cara untuk membahagikan masa. 

 Cara pertama adalah untuk membuat jadual untuk setiap hari. Ada banyak 
manfaat yang boleh diraih jikalau kita membuat jadual untuk setiap hari. Satu 
manfaat yang dapat diraih adalah ia boleh mengingatkan kita tentang apa yang 
harus dilakukan pada satu masa. Dengan cara ini, kita tidak akan mudah lupa 
tentang apa yang harus dilakukan. Satu lagi manfaat adalah hidup kita akan menjadi 
lebih tersusun dan teratur. Walaupun ada kebaikan dalam membuat jadual, ada satu 
keburukan mempunyai jadual harian.  Apa yang saya maksudkan di sini ialah kita 
mungkin akan melalui rutin yang sama dan kita akan menjadi bosan. 

Cara kedua untuk membahagikan masa adalah untuk membuat perkara 
yang penting dahulu. Dengan cara ini, kita boleh membuat perkara yang penting 
sebelum membuat perkara yang remeh atau kurang penting. Cara ini juga boleh 
membuat kita menjadi manusia yang lebih bertanggungjawab. Satu keburukan 
mengenai cara ini ialah kita mungkin mempunyai kurang masa untuk membuat 
perkara perkara yang kita gemari. 

 Cara ketiga adalah untuk menggunakan masa lapang dengan membuat 
perkara-perkara yang bermanfaat. Kita boleh membaca atau melakukan kerja 
sekolah pada masa lapang daripada membuat perkara-perkara yang kurang manfaat 
seperti bermain komputer atau menonton televisyen. Satu keburukan cara ini ialah 
kita mungkin akan mendapat masa lebih kurang untuk bermain atau beriadah. 

 Cara terakhir untuk membahagikan  masa adalah untuk kurangkan masa 
tidur kita. Dengan cara ini, kita akan dapat membuat lebih banyak perkara dalam 
satu hari. Kita pun boleh menggunakan masa tidur untuk membuat perkara yang kita 
suka. Akan tetapi, mengorbankan masa tidur akan membuat kita mudah penat 
kerana mempunyai masa tidur yang tidak mencukupi. 

 Ada banyak cara-cara untuk membahagikan masa dan kita harus memilih 
cara yang terbaik kerana kita juga harus membuat perkara yang kita suka kerana 
hidup kita akan menjadi bosan jika kita asyik bekerja atau belajar. Kita juga mesti 
memastikan yang kita mempunyai masa mencukupi untuk berehat kerana kita 
mungkin akan kepenatan pada keesokan hari. 

MUHAMMAD SYAFIQ B REMLEE 
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Cara-cara Pelajar Dapat Membahagikan Masa Dengan Baik 
 

Dalam era yang moden ini, pelajar-pelajar di Singapura terlibat dalam 
berbagai-bagai kegiatan dan aktiviti di dalam dan di luar sekolah. Seringkali, pelajar 
didapati begitu terlibat dalam kegiatan-kegiatan ini sehingga mereka mengabaikan 
pelajaran dan gagal untuk cemerlang dalam bidang akademik. Sememangnya, 
masalah ini dapat diatasi sekiranya pelajar dapat membahagikan masa mereka 
dengan baik. Namun, bagaimanakah caranya pelajar dapat berbuat demikian? 
 
 Pelajar dapat membahagikan masa dengan baik sekiranya mereka 
mempunyai disiplin diri yang tinggi. Pelajar yang berdisiplin bukan sahaja mampu 
merancang dan menghasilkan jadual harian secara otomatis tetapi juga dapat 
mengikutinya dengan baik. Menurut pengamatan saya, seorang pelajar cemerlang 
selalunya tidak hanya berjaya dalam bidang pelajaran tetapi juga dalam bidang 
sukan. Saya pernah terbaca sebuah artikel mengenai temu bual bersama seorang 
pelajar cemerlang. Pelajar tersebut berkongsi bahawa rahsia kejayaannya terletak 
pada disiplin dirinya yang tinggi yang membolehkannya untuk merangka jadual masa 
yang memuatkan pelbagai perkara penting yang perlu dilakukan dalam kehidupan 
sehariannya. Amalan yang menitikberatkan keseimbangan ini secara tidak langsung 
membolehkannya untuk meraih kejayaan dalam kedua-dua bidang akademik dan 
sukan. 
 
 Seorang pelajar juga dapat membahagikan masanya dengan baik sekiranya 
dia mempunyai kematangan untuk menilaikan kepentingan sesuatu perkara di dalam 
hidupnya. Secara logik, sesuatu perkara yang dianggap lebih penting akan 
didahulukan pelaksanaannya berbanding dengan perkara yang dianggap sebagai 
kurang penting. Sebagai contoh, sekiranya seorang pelajar diberikan dua tugasan 
oleh gurunya di mana salah satu daripada tugasan itu dijadualkan untuk dihantarkan 
pada bulan April dan satu lagi pada bulan Mei, dia perlulah menggunakan 
kematangan dan daya logiknya untuk mengetahui bahawa tugasan yang lebih awal 
tarikh penghantarannya perlulah diselesaikan dahulu sebelum tugasan yang satu 
lagi. 
 
 Terakhir sekali, seorang pelajar dapat membahagikan masanya dengan baik 
sekiranya dia menghadiri kursus membahagikan masa. Melalui kursus ini, pelajar 
tersebut akan mempelajari cara-cara membahagikan masa yang berkesan dan dapat 
mengaplikasikannya dalam kehidupannya. Selain itu, dia juga akan tahu nilai 
kepentingan masa dan makanya akan menghargai masa dan menggunakan masa 
dengan sebaik-baiknya berbanding mereka yang tidak tahu akan hal ini. Seperti 
contoh, seseorang yang sedar akan nilai kepentingan masa tidak akan membuang 
masanya melakukan perkara-perkara yang sia-sia kerana dia tahu bahawa masa 
yang berlalu tidak akan dapat dikembalikan. Maka dia akan menggunakan masanya 
dengan sebaik-baiknya untuk mempertingkatkan kebolehan diri dan melakukan 
sesuatu yang memanfaatkan.  
 
 Demikianlah cara-cara yang boleh diamalkan oleh pelajar bagi 
membahagikan masa mereka dengan baik. Seandainya pelajar bijak mambahagikan 
masa maka mereka pasti akan mengecapi kejayaan pada suatu hari nanti.  
 
MUHAMMAD ASYRAF  
2E2 

 
 



 18 

 
 

Lari Rumah Bukan Jalan Penyelesaian 
 
 Hari ini merupakan hari pertama aku pulang ke pangkuan keluargaku setelah 
melarikan diri dari rumah sejak sebulan yang lalu. Aku malu setiap kali berhadapan 
dengan ibu dan ayah. Aku berjanji untuk tidak melakukan perkara itu lagi. Aku 
menyesal sekali dengan apa yang terjadi. Andai sahaja masa dapat aku putarkan, 
akan aku perbetulkan keadaan pada waktu itu. 
 
 “Jika hubungan saya dan Kamal tidak ibu restui, saya akan lari dari rumah 
ini!” luahku kepada ibu dengan berani. 
 
 “Janganlah kamu pergi. Ibu sangat sayangkan kamu. Kamal itu tidak sesuai 
untukmu. Dia seorang penagih dadah. Pada masa itu ibu melihat dia mengedar 
dadah pada kawannya,” rayu ibu dengan linangan air mata. 
 
 Aku tidak mempedulikan apa yang dikatakan ibu kerana aku sangat percaya 
pada Kamal. Ayah juga sudah beberapa kali menasihatiku. Pada masa itu, aku buta 
hati,  tidak dapat menilai mana yang baik, mana yang buruk.  
 
 Selama dua minggu aku keluar dari rumah, aku tinggal di rumah sewa. Pada 
minggu yang pertama, Kamal sangat prihatin terhadap diriku. Dia juga katakan 
bahawa dia akan membiayai segala keperluanku. Namun, selang dua minggu, dia 
langsung tidak mengambil tahu tentang keadaanku.  
 
 Suatu hari, aku cuba mencarinya dan ternampak dia  bersama kawan-
kawannya di suatu tempat yang sunyi. Aku mahu menegurnya tetapi tidak jadi 
apabila aku terlihat dia menghulurkan satu bungkusan putih, yang ternyata dadah 
kepada seorang kawan. Dengan rasa hampa menusuk diri, aku beredar dari tempat 
itu segera.  
 
 Kini, aku mempercayai kata-kata ibu. Aku menyesal akan apa yang terjadi, 
tapi apakan daya, nasi sudah menjadi bubur. Aku membuat keputusan untuk pulang 
ke rumah kerana aku tidak mahu ada kaitan lagi dengan Kamal. Sesampai sahaja di 
rumah, aku meminta maaf kepada ibu dan ayah. Aku berharap dosa-dosaku dapat 
diampunkan. Dengan teresak-esak, ibu dan ayah kupeluk. Tanpa keberatan, mereka 
mengampunkanku. Bersyukur sungguh diri ini kerana terlepas daripada Kamal.  
 
 Sejak aku pulang ke pangkuan keluarga, aku tidak lagi mendengar berita 
tentang Kamal. Mungkin dia telah ditangkap. Keinsafan atas apa yang berlaku 
membuatku lebih matang memikirkan jalan hidupku yang seterusnya. Lari dari rumah 
bukan jalan penyelesaian bagi mengatasi masalah yang kita hadapi. Ia hanya 
mengundang lebih banyak masalah. Kisah pahit yang kualami tidak mahu kuingati. 
Aku akan mencari pekerjaan tetap untuk menyara keluarga. Aku bertekad untuk 
membahagiakan keluargaku selagi hayat dikandung badan.  
 
NORSHAHILA BTE ROSZALI 
3A1 
 
 
 
 
 
 



 19 

 
 

E-mel Tidak Rasmi 

Daripada        : zainijohari@e-warkah.com 

Kepada           : raihanmansur@e-warkah.com 

Subjek            : Penyertaan dalam Program Penglibatan Masyarakat(CIP) 

Saudara 

Saya di sini baik-baik sahaja.  Bagaimanakah pula tentang saudara? Saya berharap 
agar saudara berada di dalam keadaan sihat walafiat. Maafkan saya kerana tidak 
mengirimkan berita selama sebulan. Ya, saya kini sedang sibuk mengulang kaji 
pelajaran kerana peperiksaan pertengahan tahun hampir menjelang. Selain itu, saya 
juga sibuk dengan aktiviti-aktiviti kokurikulum saya. 

Saya berasa gembira mendengar bahawa saudara telah terlibat dalam lawatan ke 
Vietnam. Sebenarnya, para pelajar sekolah saya tidak mengumpulkan surat khabar 
lama dan pakaian terpakai tetapi sekolah saya menganjurkan lawatan sambil belajar 
ke Batam, Indonesia. Tujuan lawatan tersebut adalah untuk mengajar mata pelajaran 
Bahasa Inggeris kepada pelajar-pelajar di sana dan memperbaiki pertuturan Bahasa 
Inggeris mereka. 

Sebelum kami ke Batam, kami telah dilatih oleh ketua pelajar tentang cara-cara 
untuk mempersenangkan dan memperbaiki pertuturan para pelajar di Indonesia. 
Selain mengajar mereka, kami juga dapat mengetahui tentang cara hidup mereka. Di 
samping itu, kami juga melakukan pelbagai aktiviti yang menarik dan mencabar, 
seperti mendaki gunung. 

Sampai di sini sahajalah e-mel saya pada kali ini. Saya berharap agar cerita yang 
saya berkongsi bersama dalam menceriakan hari saudara.  Sampaikanlah salam 
saya kepada semua ahli keluarga di rumah. 

  

Salam hormat 

Zaini 

 

 
HEMA SUTHAN NAIR 
3A1 
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Perjalananku Ke Sekolah 

Tiga hari yang lau, suatu kejadian telah berlaku semasa perjalananku ke 
sekolah. Cuaca pada hari itu sungguh menyedihkan kerana ia sedang hujan dengan 
selebat-lebatnya dan aku masih di rumah sedang bersiap-siap untuk pergi ke 
sekolah. Setelah aku memakai kasut sekolah, aku mengangkat beg lalu mengambil 
payung yang terletak di atas meja.  Semasa aku sedang mengunci pintu rumah, aku 
terdengar bunyi pintu yang sedang tertutup. Aku pun menoleh dan mendapati 
tetanggaku juga hendak ke sekolahnya. Aku mengucapkan selamat tinggal dan 
meneruskan perjalananku ke stesen bas. 

Selepas lima minit kemudian, aku pun sampai di stesen bas yang dipenuhi 
bukan sahaja para pelajar malahan para pekerja juga. Keadaan di stesen bas pada 
ketika itu seperti sardin di dalam tin. Sungguh sesak sekali.  Setelah menunggu agak 
lama, bas 812 pun tiba. Dengan segera, aku menaikinya. Aku mencari tempat duduk 
dan menunggu bas untuk bergerak.  

Ketika di dalam bas, aku berasa sungguh mengantuk dan sejuk kerana suhu 
hawa dingin yang terlalu rendah. Aku pun melihat di luar bas dan memerhatikan 
titisan air hujan yang membasahi tingkap bas untuk menghilangkan rasa ngantuk. 
Apabila aku sedang melihat di luar bas, aku mula termenung dan membayangkan 
bagaimana rasanya jika aku mempunyai seorang adik perempuan atau adik lelaki 
yang sangat comel. 

Tiba-tiba, bayanganku terganggu apabila bas yang aku naiki berhenti di suatu 
tempat dan mendapatkan penumpang yang baharu. Semasa aku sedang 
memerhatikan penumpang-penumpang yang sedang menaiki bas tersebut, aku 
terbau minyak wangi yang harum dan mataku tertumpu kepada seorang wanita 
cantik yang sedang sarat mengandung. Wanita itu kelihatan letih dan tidak selesa 
kerana terdapat ramai orang di dalam bas serta dia harus berdiri sambil memegang 
tiang. Aku berasa sedih dan simpati melihat wanita tersebut. Memandangkan 
sekolahku hampir dekat, aku pun segera bangun agar wanita itu dapat tempat 
dudukku. 

Sekonyong-konyong, bas yang aku naiki berhenti secara tiba-tiba setelah 
melihat lampu trafik menjadi merah. Semua penumpang terperanjat dan sutu 
kejadian telah berlaku.  Wanita cantik yang mengandung itu tidak dapat mengawal 
dirinya lalu terjatuh ke lantai . Penumpang-penumpang yang berdekatan dengannya 
panik lalu membantunya ke tempat duduk. Mujurlah wanita tersebut tidak cedera dan 
dia mengucapkan terima kasih kepada penumpang-penumpang yang telah 
menolongnya. Kami semua berasa lega.  Aku pun turun daripada bas itu dan terus 
melangkahkan kakiku ke sekolah.  

Kejadian pada pagi itu, membuatku sedar bahawa masih ada juga rakyat 
Singapura yang bersimpati dan baik hati. 

SARI NURRINNA BTE DEVANAND 
3A1 
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Pengalamanku Sewaktu Menaiki Pengangkutan Awam 

Waktu sudah menginjak ke waktu pagi.  Keadaan di stesen MRT Woodland 
begitu sesak dengan orang-orang yang hendak manaiki MRT. Apabila MRT yang 
ditunggu itu tiba, para penumpang berpusu-pusu masuk untuk mendapat tempat 
duduk yang kosong. Aku terpaksa berdiri sehingga destinasiku kerana semua tempat 
sudah dipenuhi. Jika aku tidak terlambat bangun dari tidurku, sudah pasti aku sudah 
mendapat tempat untuk duduk. 

Aku melihat beberapa orang yang sedang membaca buku sambil 
mendengar lagu dan ada juga yang sedang tidur. Terdapat juga penumpang yang 
tidak bertimbang rasa. Apabila ada warga emas yang sedang berdiri di depan tempat 
duduk, mereka pura-pura tidak melihat atau berpura-pura tidur.  Jauh dari tempat 
aku berdiri, aku terdengar suara penumpang berbual di telefon bimbitnya.  Ada juga 
sekumpulan pelajar yang sedang bergelak-ketawa dengan kuat sehingga 
membingitkan telinga para penumpang yang lain. Aku memberikan pandangan sinis 
terhadap mereka.  Aku berasa marah melihat sikap mereka yang tidak menghiraukan 
orang-orang sekeliling.  Aku juga terdengar tangisan bayi yang didukung oleh ibunya.  
Aku tersenyum sendiri melihat wajah comel bayi itu. 

Selain itu, aku terdengar juga bunyi tapak kaki penumpang yang baru 
sahaja masuk ke dalam MRT sewaktu aku dalam lamunan. Aku berasa penat kerana 
berdiri agak lama.  Hawa dingin pada pagi itu juga agak sejuk sedikit.   

Ketika aku terlelap seketika, aku terdengar suara orang yang seakan-akan 
sedang bertengkar. Aku menjadi cemas apabila kedua-dua penumpang itu seperti 
hendak berkelahi. Teman-teman mereka terpaksa mambawa mereka keluar dari 
MRT setelah ia berhenti di stesen tertentu agar keadaan tidak menjadi kecoh.  Pada 
pendapatku mereka tidak boleh berbuat begitu kerana ia akan memalukan diri 
mereka sendiri. 

Keadaan di dalam MRT semakin sesak dan aku terpaksa berhimpit dengan 
penumpang yang lain. Aku menjadi rimas kerana terlalu ramai orang dan bau badan 
di salah seorang penumpang membuat aku tidak tahan dan seperti hendak muntah.  
Terdapat juga penumpang yang memicit hidung. Mereka sepatutnya tidak perlu 
berbuat demikian kerana ia akan menyinggung perasaan orang itu. Mungkin bau 
badan itu dari peluh yang merintik keluar dari badannya.  Minyak wangi yang dipakai 
oleh salah seorang wanita membuat aku lebih selesa dari sebelumnya. 

Akhirnya aku sampai juga di destinasiku. Walaupun aku sampai agak 
lambat, aku mendapat  pelajaran daripada apa yang aku saksikan sendiri di dalam 
MRT itu. Aku kira bahawa aku sudah memperolehi ilham untuk membuat karangan 
mengenai pengangkutan awam yang kunaiki. Aku rasa kita patut bertimbang rasa 
dengan orang di sekeliling kita. Itulah pengajaran yang aku perolehi. 

NORSHAHILA BTE ROSZALI 
3A1 
 
 

 



 22 

 
 
 
 
 

Warna-warni Perjalananku 
 

           Pada hari Sabtu yang lalu, saya telah pergi ke majlis perkahwinan yang 
berlangsung di Yishun.  Saya pun pergi ke perhentian  bas untuk ke Yishun.  Tidak 
beberapa lama kemudian, bas yang ingin saya naiki pun tiba.  Di dalam bas, saya 
duduk di sebelah seorang lelaki yang agak lanjut usianya. 
 
               Dalam perjalanan ke Yishun, tiba-tiba lelaki yang duduk di sebelah saya itu 
mengeluarkan sebungkus nasi daripada beg plastiknya.  Dia mula memakan nasi itu 
dengan menggunakan tangannya.  Dia makan dengan gelojoh.  Saya berasa sangat 
geli apabila terhidu bau makanannya itu.  Tekak saya juga terasa mual. 
 
                Semasa dia sedang makan, tiba-tiba telefon bimbitnya berbunyi.  Dia pun 
menjilat jari-jarinya dan kemudian mengelapnya dengan bajunya.  Selepas itu, dia 
menjawab telefon bimbitnya.  Saya berasa semakin geli melihatkan perbuatan lelaki 
itu kerana dia  adalah seorang yang pengotor.  Tiba-tiba dia memekik ke dalam 
telefonnya.  Saya berasa sangat malu dan terus bertukar tempat duduk.  
Penumpang-penumpang yang lain hanya memerhatikan gelagatnya sahaja tetapi 
tidak berani untuk mengambil sebarang tindakan. 
 
               Tidak lama kemudian, dia mula memaki-hamun dengan kuat.  Pemandu 
bas itu memberhentikan bas itu secara tiba-tiba dan terus berjalan ke arah lelaki itu.  
Dia juga menyuruh lelaki itu supaya turun dari bas itu dengan segera.  Dia mula 
memarahi pemandu bas itu.  Suasana di dalam bas menjadi riuh-rendah dengan 
pekikan dua lelaki itu.  Dia akhirnya terpaksa mengalah dan turun daripada bas itu.  
Semua orang berasa lega apabila dia sudah keluar dari bas itu. 
 
MUHAMMAD HAZIQ KAMALDIN           
3A2 
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Peristiwa Dalam Bas 
 

              Selepas pulang dari sekolah, saya dan kawan saya telah ke kedai kopi dan 
makan. Selepas menikmati makanan yang enak, saya dan kawan saya berjalan ke 
perhentian bas yang berdekatan dan menunggu bas. Kami akan membuat perkara 
yang sama setiap hari selepas waktu sekolah. Selepas beberapa minit menunggu , 
bas kami pun tiba.  
 
              Kami terus menaikinya. Bas itu selalu penuh dengan pekerja-pekerja dari 
Changi Airport .  Kami sering kali terpaksa  berdiri kerana tiada tempat duduk. Bas itu 
riuh dengan suara perbualan para penumpang.  Kadang-kadang ada murid-murid 
dari sekolah lain bermain dengan loceng bas itu. Saya akan berasa marah kerana ia 
sungguh membingitkan telinga saya. Pada pendapat saya murid-murid itu tidak 
matang kerana telah bersikap keanak-anakan.  
 
               Saya terlihat seorang ibu memarahi anaknya kerana anaknye telah 
berkelakuan nakal. Dia memukul anaknya. Pernah juga saya telihat ibu yang sama 
ini memekik ke arah anaknya. Saya tidak tahu mengapa dia tidak boleh berbual 
dengan suara yang lembut kepada anaknya. Saya berasa sedih dan marah. Saya 
berasa sedih kerana budak itu dipukul, dimarahi dan diherdik di hadapan orang-
orang yang tidak dikenalinya. Jikalau saya seorang ibu saya akan menunggu 
selepas kami turun dari bas. Saya sendiri akan berasa malu jika dimarahi di hadapan 
ramai orang. 
 
                Ada juga penumpang yang makan di dalam bas. Saya tidak suka dengan 
baunya. Walaupun di dalam bas itu telah diletakkan papan-papan tanda yang 
melarang penumpang makan di dalam bas, ada juga penumpang yang tidak ambil 
peduli. Saya berpendapat penumpang itu telah bersikap tidak bertimbang rasa. 
Tekak saya berasa mual apabila terhidu bau makanan itu. 
 
                Selapas berhenti seketika di beberapa perhentian bas, tibalah saya ke 
destinasi saya. Saya dengan segera turun dari bas itu. Saya berasa gembira 
setibanya saya di rumah. Itulah pengalaman saya sewaktu berada di dalam 
kenderaan awam dalam perjalanan pulang dari sekolah. 
 
MUHAMMAD SALIHIN ZAID 
3A3 
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Gaya Hidup Sihat 
 

 Masyarakat Singapura pada masa ini terlalu sibuk mengejar kemewahan dan 
kejayaan sehingga ramai yang terlupa untuk meluangkan sedikit masa untuk diri 
mereka sendiri.  Mereka terlupa bahawa kesihatan juga penting dalam memastikan 
agar kehidupan mereka akan lebih bermakna.  Bagi memastikan bahawa kesihatan 
seseorang itu lebih baik, mereka harus berusaha untuk mengamalkan kehidupan 
yang sihat dan seimbang.   
 

Gaya hidup sihat dan seimbang amat penting untuk semua golongan, tidak 
kira peringkat usia.  Ini termasuklah golongan pelajar, ini disebabkan pelajar zaman 
ini mempunyai tekanan yang tinggi akibat pelajaran yang semakin sukar, oleh itu 
mereka perlu mengamalkan kehidupan yang sihat dan seimbang agar mereka tidak 
mudah jatuh sakit.  Golongan ibu bapa juga apa kurangnya?  Saban hari, mereka 
sibuk cuba membahagikan masa antara pekerjaan dan menguruskan rumahtangga 
sehingga mereka kerap lalai akan kesihatan diri mereka sendiri.  Pelajar sentiasa 
sibuk dengan aktiviti kokurikulum sekolah dan kerja sekolah manakala ibu bapa 
hanya ada masa untuk bekerja dan menguruskan rumahtangga.   

 
Bagaimana kita hendak meneruskan kehidupan yang sihat dan seimbang?  

Cara pertama adalah kita harus bijak membahagikan masa untuk melakukan 
kegiatan kegemaran kita dan meluangkan masa bersama keluarga.  Ini tentu dapat 
mengurangkan tekanan pekerjaan atau pembelajaran yang perlu kita lalui setiap hari.  
Kedua, kiita mesti makan makanan berkhasiat seperti buah-buahan dan sayur-
sayuran.  Tindakan tersebut akan menjamin kesihatan yang sihat dan aktif.  Akhir 
sekali, kita perlu melakukan senaman sekurang-kurangnya tiga kali seminggu.  Ini 
supaya kita lebih bertenaga untuk melakukan aktiviti-aktiviti seharian. 
 
 Bagi aktiviti keluarga, kita tidak perlu berbelanja mewah hanya untuk 
meluangkan masa bersama keluarga.  Kita boleh melakukan aktiviti-aktiviti tersebut 
di dalam negeri dengan hanya beriadah di taman, berkelah di pantai atau 
meluangkan masa di rumah saudara-mara.  Dengan cara ini, hubungan 
kekeluargaan akan semakin erat dan kita dapat menghilangkan tekanan apabila 
bersama orang-orang yang tersayang.  Banyak perkara yang boleh kita lakukan 
bersama keluarga jika kita tahu membahagikan masa dengan bijaksana.  
Malangnya, disebabkan terlalu mementingkan pekerjaan dan pelajaran sekolah, 
masyarakat Singapura kurang meluangkan masa bersama keluarga dan disbebakan 
tekanan, semakin ramai orang jatuh sakit.    
 
 Masyarakat Singapura juga banyak membazirkan wang dengan berbelanja 
makan di luar.  Mereka lebih gemar ke restoran-restoran makanan segera seperti  
‘KFC’, Mc Donalds ataupun ‘Pizzahut’.  Ini disebabkan ibu bapa tiada masa untuk 
memasak akibat terlalu letih setelah pulang dari pejabat.  Makanan segera bukan 
sahaja membazirkan wang tetapi ia juga tidak sihat kerana mengandungi banyak 
lemak yang boleh membuat kita mudah jatuh sakit.   
 

Jika ditanya mengapa pilihan makanan segera sering dilakukan apabila 
makan di luar, ramai yang mengaku bahawa makanan berkhasiat selalunya tidak 
enak rasanya, susah untuk didapatkan di tempat-tempat awam dan harganya tentu 
mahal.  Sebenarnya, ini tidak benar kerana jika kita bijak memilih, makanan 
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berkhasiat mudah didapati.  Sebagai contoh, jika kita makan di kedai-kedai kopi 
misalnya, kita bolehlah memesan makanan yang kurang berlemak dan tidak 
bergoreng.  Kita juga boleh memesan makanan yang lebih banyak sayur dan kurang 
kandungan minyak.   Oleh itu, pada pendapat saya, alasan-alasan yang diberikan 
untuk menjauhkan diri daripada memakan makanan yang sihat sukar untuk diterima. 
  

Ibu bapa sebenarnya memainkan peranan yang paling penting dalam 
kehidupan anak-anak mereka kerana mereka harus memastikan gaya hidup anak-
anak mereka sentiasa sihat dan seimbang supaya kesihatan mereka terjamin.  Ibu 
bapa haruslah mengambil langkah yang lebih pro-aktif dalam memastikan kesihatan 
dan tumbesaran anak-anak mereka terjaga. Mereka perlu lebih peka dalam 
menghidangkan menu keluarga agar ianya sihat dan seimbang.  Selain daripada itu, 
aktiviti keluarga haruslah lebih cergas seperti  mengikuti kelas tarian atau sekadar 
berlari-lari anak dan bermain layang-layang.   
 
 Secara keseluruhannya, kita harus bertanggungjawab atas kesihatan kita dan 
menjaganya dengan baik.  Jika kita ingin mempunyai kehidupan sihat dan seimbang, 
kita harus lebih rajin melibatkan diri dalam pelbagai kegiatan senaman.  Ada lagi satu 
cara untuk kehidupan yang sihat dan seimbang, iaitu kita harus selalu mengukirkan 
senyuman.  Sudah pasti dengan senyuman yang ikhlas bukan hanya dapat 
membantu diri kita agar mengurangkan tekanan, ia juga dapat membantu orang-
orang di sekeliling kita agar tidak terlalu tertekan dengan keadaan. 
 
NUR ADRINNA BTE ARSHAD 
4E3 
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Dilema 
 

“Ting Dong!” aku melihat jam yang menunjukkan waktu 12 malam. Terdengar bunyi 
kereta di halaman rumah. “Ibu! Ayah  !”  teriakku lalu memberi pelukan yang erat sekali. 
“Selamat Ulang Tahun , sayang!” ucap ibu lalu membalas pelukanku dengan sebuah ciuman 
di dahiku. 
 

Kenangan yang lalu terimbas kembali. Ibu dan ayah bertengkar seperti anjing dan 
kucing. Aku tergamam dan tidak mampu lakukan apa-apa. Ibu ditampar dengan kuat di pipi. 
Tanpa mengetahui penyebab pertengkaran itu, aku berlari ke bilik lalu menangis. Hatiku 
diselimuti kesedihan yang teramat.  
 

Keesokan hari, tanpa menjelaskan apa-apa, ibu bertanya, “ Nabihah pilih ibu atau 
ayah? ” 
  
 Fikiranku berkecamuk dan aku hanya diam membisu. Apakah jalan terbaik yang 
harus aku pilih? Mengapa mesti mereka berpisah? Aku beredar ke bilik tanpa menjawab 
soalan ibu tetapi pertanyaan itu terus  terngiang-ngiang di telingaku.  
 

Untuk tidak terus memikirkan dilema yang kuhadapi, aku mula bekerja sambilan di 
Swensen . Aku merupakan  seorang gadis yang peramah dan akan melayan setiap 
pelanggan dengan mesra. Hari demi hari berlalu. Tanpa disangka-sangka, dua orang jejaka 
dalam waktu yang sama mencintai diriku. Jasim atau Hakeem ? Aku di dalam dilema sekali 
lagi. Namun kehadiran kedua-dua pemuda itu tidak begitu aku hiraukan malah ia tidak dapat 
melenyapkan kepiluanku mengenangkan perpisahan yang bakal terjadi antara ibu dan ayah. 
 
            “Ibu, Nabihah keluar sekejap untuk mencari ketenangan.” Langkahku terlalu cepat 
sehingga ibu tidak sempat bertanya.  
 

Tanpa membawa telefon bimbit , aku pergi ke Taman Setia Indah bersendirian. Ibu 
berasa hairan dengan sikapku. Ketika dia mengemas rumah , dia terjumpa buku diariku. 
Itulah buku harianku yang lupa kusimpan.  
 

“Sebenarnya, siapakah aku ini ?Adakah aku penyebab pergaduhan mereka? Adakah 
aku berguna ? Aku seperti orang yang sesat , tidak tahu ke mana arah dan langkah yang 
harus aku tuju. Kalbuku bagaikan diguris sembilu. ”  
 

Aku yang dilanda kegelisahan masih ragu-ragu dengan apakah yang bakal ditempuhi 
nanti. Hidupku penuh dengan pancaroba. Dalam satu hari itu , penat kufikirkan persoalan 
demi persoalan yang datang bertalu-talu mengetuk kotak fikiranku ini.   
 
           Namun, tanpa kuduga laraku berakhir jua lenyap segala kesedihan. Aku memandang 
wajah ibu dan ayah yang berbaik semula setelah mereka membaca diariku.  
 
            Aku meminta maaf kepada Hakeem dan Jasim kerana tidak mampu menerima cinta 
mereka. Hanya kasih ibu dan ayah yang kudambakan buat masa ini.  Aku tidak lagi bekerja 
dan bersyukur dapat melanjutkan pelajaran ke Politeknik Singapura.  
 

Inilah lumrah hidup yang tidak boleh kita hindari. Aku bersyukur kepada Ilahi kerana 
diberi petunjuk untuk memilih jalan yang terbaik buat diriku.   
 
NABIHAH BINTE ABDUL RAHIM  
4A1  
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Guruku...Manusia Biasa 
 
 Guru kami gemar berjenaka dan peramah orangnya. Namun, kini beliau telah 
berubah. Beliau menjadi seorang yang serius, panas baran dan sangat tegas 
terhadap kami. Cikgu Haikal namanya. Sifat dan sikapnya berubah semenjak kami 
masuk menengah empat. Cikgu Haikal dahulunya merupakan seorang guru yang 
baik hati, bertimbang rasa, penyabar dan prihatin. Cikgu Haikal suka menolong kami 
apabila kami dalam kesusahan. Pertanyaan demi pertanyaan sering menjentik hatiku 
tentang perubahan Cikgu Haikal. 
 
 Tiga hari lepas, semasa kelas Cikgu Haikal, kami disuruh untuk berucap. 
Kami berasa terkejut dan gelisah kerana Cikgu Haikal hanya memberi kami sepuluh 
minit untuk memikirkan isi-isi relevan bagi topik yang diberikan. Oleh kerana 
kesuntukan masa, ramai gagal memikirkan isi-isi yang baik. Tiba-tiba kerdipan 
matanya bagaikan pisau yang melapah perasaan. Beliau meledak marah dan 
meninggikan suaranya terhadap kami. Ini berterusan sehingga sekarang. Cikgu 
Haikal juga mula memarahi murid-murid yang tidak bersalah dengan melontarkan 
kata-kata kaca ke kalbu. Kami selalu dimarahinya setiap hari tanpa sembarang 
sebab. Ketakutan mula bergayut di sudut hatiku dan juga rakan-rakanku untuk ke 
sekolah dan juga ke kelasnya. Beliau kini seperti harimau beranak muda. Selalu 
cepat marah atas perkara kecil. 
 
 Suatu hari, rakan sekelasku, Haziq, dimarahi Cikgu Haikal kerana lewat ke 
kelas. Aku tidak pernah melihat Cikgu Haikal marah seperti itu. Aku berasa bimbang 
jikalau ini berterusan, semakin ramai rakan sekelasku berasa takut untuk ke sekolah. 
Tiba-tiba, mata Haziq memancarkan api terbakar. Dia meninggikan suaranya 
terhadap Cikgu Haikal, menengkingnya lalu beredar dari kelas dengan perasaan 
marah yang meluap-luap. Kami terperanjat kerana Matthew berani melawan Cikgu 
Haikal. 
 
 Selepas sekolah tamat, aku memberanikan diri untuk berjumpa dengan Cikgu 
Haikal. Macam-macam doa aku baca dan aku berharap dapat membantunya. 
 

"Cikgu Hai...kal, bo.. boleh saya bersem..bang dengan Cikgu Hai..Haikal 
se..sebentar?" aku bertanya dengan rasa gementar. 
 

"Boleh, apa salahnya" jawab Cikgu Haikal dengan wajah agak kebingungan.  
 

"Ada apa, Nuraini? Boleh saya bantu?" sambung beliau dengan dahinya 
berkerut. 
 

"Begini Cikgu, saya perhatikan semenjak kebelakangan ini, Cikgu selalu 
cepat marah atas perkara kecil. Rakan-rakan sekelas semakin takut ke sekolah. " 
Aku memberanikan diri meluahkan apa yang terpendam. 
 
 Aku sambung memberitahu Cikgu Haikal tentang apa yang aku rasa dan 
menggalakkannya untuk berkongsi masalah. Tiba-tiba raut wajah Cikgu Haikal 
berubah sayu. Air matanya bergenang. Beliau menceritakan tentang apa yang 
berlaku sehingga membuat dirinya berubah. Ceritanya menyayat hati. Aku 
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mendapati bahawa perubahan diri Cikgu Haikal berlaku kerana bapanya baru dua 
minggu meninggal dunia. Kini, dia cuma ada ibunya. Cikgu Haikal amat rapat dengan 
bapanya, oleh itu sukar baginya menerima kenyataan atas kematian bapanya. Di 
samping itu, cabaran-cabaran di dalam kelas juga telah sedikit sebanyak menambah 
tekanan kepada dirinya.  
 
 Aku cuba untuk menenangkan Cikgu Haikal. Aku turut prihatin atas diri Cikgu 
Haikal. Entah bagaimana aku mampu meluahkan kata-kata yang dapat 
mengembalikan semula semangat Cikgu Haikal. Mungkin sebab niatku ikhlas untuk 
membantunya. Alhamdulilah, beliau dapat menerima kenyataan dan beliau kelihatan 
kembali menjadi Cikgu Haikal yang dahulu.  
 
 Daripada pengalaman Cikgu Haikal, aku dapat mempelajari bahawa jikalau 
seseorang itu berasa sedih atau hampir berputus asa, orang-orang sekeliling yang 
mengenalinya harus cuba menolong mereka dengan membangkitkan semula 
semangat mereka. Begitulah kisah Cikgu Haikal.  
 
SITI NURAINI 
4A2 
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Satu Pertandingan 
 

Irama gamelan didendangkan 
Bermulanya sebuah pertandingan 
Menang kalah adat perlawanan 

Pulanglah kamu berukiran  senyuman 
 

 Sebuah pertandingan persilatan diadakan di Balai Rakyat Jelutung. Ia 
dianjurkan oleh Perguruan Seni Silat Gayong Serantau. Perguruan saya juga turut 
serta. Saya dan rakan-rakan telah mula berlatih beberapa bulan sebelum hari 
pertandingan. Tanggal 23 Mac 2010 ialah hari yang dinanti-nanti oleh setiap peserta. 
 
 Waktu saya dan rakan-rakan seperguruan sampai di destinasi, gelanggang 
pertandingan masih dalam persiapan. Alangkah ghairahnya hati saya waktu melihat 
hadiah-hadiah yang tersedia di atas pentas. Kawasan pertandingan amat 
memuaskan hati. Dewannya amat luas sekali. Waktu saya dan rakan-rakan mencari 
tempat untuk meletakkan barang-barang kami, saya terserempak dengan seorang 
rakan sekolah saya. Walaupun kami bukan seperguruan, kami teman rapat hingga 
kini. Salah satu daripada perguruan yang mengambil bahagian dalam pertandingan 
itu diiringi muzik gamelan. Merdunya sungguh irama yang dimainkan. Saya dapat 
mendengar suara keghairahan setiap perserta. 
 
 Bermula sudah pertandingan tersebut. Peserta-peserta sudah mula 
berpakaian seragam. Pakaian setiap peserta amat menawan. Begitu juga hiasan di 
dewan, berwarna-warni sungguh. Pakaian yang saya dan rakan-rakan pakai ialah 
pakaian yang kami tempah dengan menggunakan wang perguruan. Biru, merah, 
hijau dan jingga adalah warna-warna pakaian kami.  
 
 Saya menyertai pertandingan solo puteri dan juga ganda. Sebelum giliran 
setiap peserta dari perguruan saya, kami akan menyorak nama perguruan kami. 
Bersemangat sungguh rakan-rakan saya apabila datangnya giliran mereka. Sekuat-
kuat hati,memberi sokongan yang  teramat untuk setiap peserta. Para penyokong 
dari setiap perguruan memberi sorakan kepada setiap perguruan yang bertanding. 
 
 Persembahan oleh peserta lawan amat mengagumkan. Ia membuat hati kami 
berdegup dengan lebih kencang. Sebelum berakhirnya pertandingan tersebut, majlis 
pemberian hadiah diadakan. Syukur  alhamdulillah, kami memenangi beberapa 
kategori pertandingan tersebut. Alangkah bahagianya kami waktu dianugerahkan 
trofi sebagai pemenang keseluruhan. Mungkin, ini adalah rezeki. Tetapi, saya 
percaya kami bukan yang terbaik. Ada juga silap yang dilakukan. Kami sebagai 
manusia, tiada sempurnanya. 
 
 Banyak yang saya pelajari daripada pertandingan tersebut. Perkara utama 
dan yang paling penting sekali adalah, menang dan kalah adat pertandingan. 
 
SITI NUURDINA BINTE ROOSLEE 
4A2 
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Padah Yang Dialami Akibat Sikap Pentingkan Diri Sendiri 
 
 Kesedihan dan kekesalan yang tidak terhingga menusuk ke dalam sanubariku. 
Keinginanku untuk menikmati hidup telah membawa padah kepada diriku sendiri. Aku tenung 
kededua kakiku yang tidak dapat berfungsi lagi. Tetapi, apakan daya, nasi telah menjadi 
bubur. Tiada apa yang dapat dilakukan oleh para doktor agar aku dapat berjalan seperti 
dahulu. Perasaanku bercampur baur. Mataku bergenang mengenangkan peristiwa pahit yang 
sukar untuk aku lupakan seumur hidupku. Kesal, aku kesal!.  
 
 Aku berasal daripada keluarga yang kurang berkemampuan. Ibuku seorang suri 
rumah dan ayahku pula bekerja siang malam demi menanggung kami sekeluarga. Aku 
mempunyai tiga orang adik-beradik. Keluargaku sering hidup bagaikan kais pagi makan pagi, 
kais petang makan petang. Kadang kala, wang gaji ayah tidak mencukupi. Aku terpaksa 
menahan kelaparan. Aku cemburu melihat keluarga yang serba sempurna. Mereka hidup 
bahagia dan tidak pernah mengalami kepayahan yang harus  kulalui. Jikalau ada 
sesekalipun, aku pasti ia tidak seberat berbandingkan kesengsaraanku. Aku nekad untuk 
mengubah kehidupanku. Aku ingin merasakan kemewahan yang dinikmati oleh mereka. Aku 
membuat keputusan berhenti sekolah dan mula bekerja.  
 
 Aku mendapat pekerjaan di restoran makanan segera, MacDonalds. Semasa 
bekerja, aku tidak kenal akan erti lelah. Aku bekerja bersungguh-sungguh walaupun pada 
hari aku kurang sihat, bak kata pepatah bagaikan pipit pekak makan berhujan. Aku senang 
sekali apabila memegang wang sendiri. Aku puas setelah bekerja keras dan menerima gaji 
yang pada saat itu kuanggap agak lumayan. Keborosan menguasaiku bagi memuaskan 
keinginanku. Aku bahagia dengan kehidupanku sekarang. Keluargaku tidak kuhiraukan 
langsung. Wang gajiku hanya untuk diriku sahaja. Tidak sesen pun kuhulurkan kepada 
mereka.  
 
 Ibu selalu menasihatiku agar tidak tamak dan jangan mementingkan diri sendiri. 
Tetapi, kata-katanya hanya masuk telinga kiri dan keluar telinga kanan. Aku tidak 
mengendahkan sedikit pun tegurannya.  
 
 Pada suatu hari, seperti biasa, aku akan pulang lewat malam kerana sehari suntuk 
bekerja. Tanpa aku sedari, seorang pakcik telah mengekoriku. Aku terperanjat apabila 
seseorang menepuk bahuku.  
  

“Nak, pakcik lapar,” kata pakcik itu sayu.  
 

“Lapar? Itu, di sana ada gerai makan,” jawabku bersahaja sambil menunjukkan arah 
gerai makan yang berdekatan.  
 

“Pakcik tiada wang. Tolonglah pakcik.” Pakcik itu menghembuskan kata-katanya 
dengan nada yang sayu sekali lagi.  
 

“Saya tiada wang. Pergi, pergi!” aku meninggikan suara lalu menepisnya.  
 
 Pakcik itu diam terpaku melihat aku melarikan diri daripadanya. Ketika aku berlari, 
aku menoleh ke belakang. Pakcik itu tidak kelihatan lagi. Aku menghela nafas lega. 
Malangnya, sedikitpun tidak kuperasan bahawa aku di tengah-tengah jalan raya. Bunyi hon 
yang kuat kedengaran.  
  

Terasa kesakitan di kakiku. Aku melihat sekeliling. Di manakah aku sekarang? Tiba-
tiba kelihatan ibu menghampiriku. Ibu menjelaskan apa yang berlaku. Aku bagaikan tidak 
percaya. Sukar untuk aku menerima hakikat ini. Inilah balasannya atas sikapku yang 
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mementingkan diri sendiri; apabila sudah senang, tiada belas kasihan terhadap keluarga dan 
orang lain yang memerlukan.  
 
NUR HAFIZAH BTE YUSNIZAM 
4E1 (2010) 
 

Rintihanku Sepanjang Perjalanan 
 
 Awan mendung terpahat di pelipis mataku. Aku tidak dapat membendung lagi 
kesedihan yang terpaut pada tangkai hatiku. Air mata hangat jatuh berlinangan membasahi 
pipiku. Pandanganku tertumpu ke arah burung-burung yang berterbangan. Aku membiarkan 
fikiranku menerawang jauh, menjangkau kisah silam yang membawaku dari satu peristiwa ke 
peristiwa yang lain. 
    

Siapalah yang mahu menjadi temanku? Bukan sahaja miskin malah aku mempunyai 
ibu yang sudah uzur dan bapa yang hanya berpeluk tubuh. Oleh kerana itu, ibu terpaksa 
berhutang dengan jiran tetangga untuk perbelanjaanku sekolahku. Apa salah ibuku hingga 
dihukum sebegini sekali? Tidakkah ayah faham akan keadaan ibu dan aku? Kenapa nasibku 
begini? Duri-duri kekecewaan mencucuk tangkai hatiku. Sebak hatiku apabila melihat ibu dan 
ayah sering berkelahi kerana ayah sering meminta wang. Namun, aku pasrah.    

 
Pada waktu itu aku baru sahaja pulang dari sekolah. Seperti biasa, aku hanya 

ditemani basikal burukku. Tiba-tiba aku merasakan diriku dihempap dengan kuat. 
Penglihatanku mulai gelap... 

 
"Fiza! Fiza! Bangun! Jangan tinggalkan,ayah. Ayah janji ayah tidak akan 

mengecewakan kau lagi,Fiza. Tolonglah,Fiza. Tolonglah, jangan tinggalkan ayah!" raungan 
ayah kedengaran di telingaku. 
 
 Aku membuka mataku perlahan-lahan. Wajah sayu ayahku yang pertama kulihat. 
Senyuman terukir di bibirku. Ayah mengesat air matanya. Namun, kelibat ibuku tidak 
kelihatan. 
  

"Ayah,di manakah ibu? Ayah,ayah! Kenapa ayah diam? Mana ibu? Kenapa ni,ayah? 
Jawaplah,ayah. Mana ibu?!" rintihanku memenuhi suasana. 
   

Ayah mengetap bibirnya. Tidak mahu mengatakan perkara yang sebenar. Namun, 
desakanku memaksa ayah mengatakan bahawa ibuku telah meninggal dunia ketika 
mendapat berita bahawa aku dilanggar. Sebak menusuk ke kalbuku. Airmataku berguguran 
deras. Aku segera bangkit dari katil tetapi kaki kananku terasa amat berat. Aku memegang 
kakiku. Sejuk. Ayah terus memelukku lalu memberitahu bahawa aku tidak boleh berjalan lagi. 
  

"Apa?! Fiza cacat? Tidak! Tidak mungkin! Ayah bohong!" aku berteriak sambil 
meronta-ronta. Aku tidak dapat menerima kenyataan ini. 
  

"Fiza! Fiza,dengar sini. Ini hakikat yang Fiza harus terima. Ibu pasti tidak akan tenang 
melihat kau begini. Ingat Fiza, ibu pernah berkata bahawa kebahagiaanmu adalah 
kebahagiaannya juga," kata-kata ayah membuat aku tergamam.  
  

Kata-kata itu jugalah yang menjadi penguat semangatku untuk terus mengharungi 
kehidupan seterusnya. Perubahan ayah membuat aku yakin bahawa hidup kami tak akan 
gelap selama-lamanya. Aku redha dengan nasibku dan mula menyesuaikan diri dengan 
kerusi roda yang menjadi temanku.  
  

Lamunanku terhenti apabila kedengaran azan maghrib yang sayup berkumandang. 
Aku mengalihkan pandanganku ke arah kaki palsu kananku. Ayah, yang bekerja lembur 
masih belum pulang lagi. Aku mengesat air mataku yang telah membasahi pipiku lalu menuju 
ke bilik air untuk mengambil wuduk.  
 
SITI NURHIDAYAH BTE MOHD JUMAT 
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4E2 (2008) 
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