
Oleh NORHIDAYAT
MOHAMAD NOOR

27 tahun, Mahasiswa Institut
Pendidikan Nasional (NIE)

Apa hendak cerita
sepi akal tanpa suara

apa makna logika
jika tutur tak utara rasa

hujah dan sanggah
tiada kuasa
kerana manusia hilang bahasa

yang bicara alpa dan lupa
yang dikata fitnah dan dusta
yang suara kosong semata

hilang adab hilang nilai
cemar budaya
angkara manusia
cemar bahasa
di tangan bangsa

Oleh NURRUL SHAFEEQAH AMEERA ALIAS
19 tahun,

Pengajian sains makanan dan pemakanan, Politeknik Nanyang

Berkeping-keping hatimu telah kuretakkan
berkali-kali jiwamu telah kuhancurkan
walaupun kupinta seribu maaf
ataupun kupohon beribu ampun
aku yakin hatimu tidak akan pulih semula
aku tahu jiwamu tidak akan seperti dulu

salahku kerana menghancurkan impianmu
salahku kerana memungkiri janjiku
dan salahku juga kerana meluluhkan hatimu
silapku membiarkanmu bersedih
silapku membiarkanmu menangis
dan silapku juga membiarkanmu merana

oh sayang
andai kita ditakdirkan
kalau kita dijodohkan
aku yakin badai pasti berlalu
dan aku pasti kebahagiaan akan menjadi milik

Oleh SITI AISYAH
MOHAMED SALIM

24 tahun, Mahasiswa Sarjana
Persuratan, Institut Alam dan
Tamadun Melayu, Universiti

Kebangsaan Malaysia

ANDY masih duduk di saf
walapun ramai jemaah
sudah bersurai. Sanak sau-

daranya juga hanya segelintir sa-
haja yang di masih di dalam ka-
wasan masjid. Andy tidak meng-
hiraukan lagi tentang keberadaan
saudara-maranya. Sudah diketahui
mereka bakal bertemu lagi di majlis
di rumah pengantin. Maka Andy
pun meneruskan wirid sementara
menunggu isterinya yang masih be-
lum turun dari ruang solat wanita.

Beberapa ketika kemudian,
Tia melambai-lambai ke arah Andy
dari luar masjid. Andy yang ternam-
pak isterinya dengan pantas meng-
habiskan wirid. Setelah bersalaman
dengan beberapa jemaah yang
masih bersisa di saf, dia menperce-
patkan langkah mendapatkan Tia.

“Panjang betul doa anda?”
Andy yang memahami telatah

isterinya yang kuat menyakat ha-
nya tersenyum.

Seiring mereka berjalan ke tem-
pat letak kereta, Andy teringat pa-
da sesuatu.

“Tia, anda nampak Han selepas
majlis akad nikah tadi?”

Kereta putih mereka mengingat-
kannya pada sepupu yang baru sa-
haja bergelar suami sejam yang lalu.
Sejak laungan azan, dia tidak nam-
pak lagi kelibat pengantin baru itu.

Adakah Han meninggalkan
masjid sewaktu azan berkuman-
dang? Tidak sopan sungguh perbua-
tan itu, detak hati Andy.

“Saya nampak dia dan isterinya
masuk ke kereta pengantin masa
saya hendak ke tandas wanita meng-
ambil wuduk. Mungkin mereka
sudah tinggalkan masjid sebelum so-
lat dimulakan.”

Ah! Ternyata sangkaan Andy be-
nar. Tiba-tiba dia berasa malu ter-
hadap isterinya berkenaan telatah
saudara-maranya.

“Apa salahnya mereka berje-
maah sama? Bukankah majlis akad
sudah selamat diselesaikan? Inilah
masanya untuk menunjukkan beta-
pa bertanggungjawabnya seorang le-
laki terhadap Tuhannya selepas di-
ijabkabul. Inilah bukti pertama un-
tuk diperlihatkan betapa dia sudah
bersedia memikul tugasan berat se-
bagai seorang Muslim yang sudah
berumah tangga.”

Tia hanya tersenyum sinis sambil
melangkah ke kereta. Disimpannya
dahulu jawapan balas untuk suami-
nya. Setelah kereta mulai bergerak,
Tia pun memberikan pendapatnya
dalam keadaan yang tenang, se-
tenang air menyirami bahang kema-
rahan suaminya.

“Mungkin mereka ada hal lain.
Mungkin mereka mahu terus ber-
gambar dengan baju nikah sebelum
acara lain menyusul, sebab itu mere-
ka bergegas. Lagipun, pengantin
mengenakan baju yang berat bersa-
ma solekan yang khusus. Jadi, mana
tahu, mereka tidak selesa bersolat
dengan baju dan solekan yang
masih melekat di badan mereka…”

Andy agak jengkel dengan jawa-
pan tidak masuk akal yang diberi-
kan isterinya. Dikumpulkan segala
idea bercampur kesabaran agar isu
yang dibangkitkan tidak menjadi yu-
da yang tidak berkesudahan.

“Bergambar? Baju? Solekan?
Kenapa begitu dangkal sekali
pemikiran mereka? Manakah yang
lebih utama, ketiga-tiga hal dunia
itu atau hal akhirat yang diseru di
depan mata?”

Tia melepaskan keluhan. Di
sudut hatinya bersungguh-sungguh
menyetujui pendapat suaminya, na-
mun siapalah mereka untuk
menyuarakan hal sebegini sensitif?

“Janganlah berburuk sangka.
Mungkin mereka akan bersolat sete-
lah pulang ke rumah nanti. Asalkan

mereka tidak lupakan tanggung-
jawab sebagai orang Islam…”

“Ah!” Andy memotong sehing-
ga membuat Tia terdiam sejenak.
“Apa bezanya bersolat di masjid
dan di rumah? Tambahan pula, di
masjid itu pahalanya berlipat gan-
da. Tidak mahukah mereka?”

“Tidak perlulah anda susah
memikirkan tentang pengantin.
Mereka sudah tentu punya majlis
yang harus dijalankan. Anda harus
runsingkan para hadirin yang merai-
kan majlis akad tadi. Mungkin un-
tuk lelaki, ada juga yang ikut berje-
maah dalam solat asar tadi. Yang
wanita pula? Hanya saya seorang sa-
haja di ruang solat perempuan.”

Mungkin tindakan Tia ini salah
sekali. Raut Andy semakin meme-
rah setelah terdengar keluhan Tia.
“Kenapa anda tidak mengajak para
ibu saudara saya bersembahyang sa-
ma? Bukankah anda ini dari golo-
ngan terpelajar? Mesti mereka se-
gan dengan ajakan anda.”

“Bagaimana hendak saya ajak
mereka jika mereka sendiri menge-
lak? Baru bilal berdehem-dehem un-
tuk azan, ada yang sudah bersuara
yang mereka ‘dikecualikan’, ada

yang buat-buat sibuk dengan teta-
mu yang lain dan macam-macam la-
gi. Saya jadi serba salah. Tambahan
pula, mereka sudah dewasa. Lain-
lah anak kecil yang harus saya ingat-
kan…”

Andy mengeluh. Jalan raya yang
lengang itu juga dirasakan sempit
akibat kesesakan perasaan dan kelu-
han yang lahir daripada hati. Dalam
kehidupan di kota metropolitan ini,
nilai agama semakin dipinggirkan
walaupun bermacam-macam usaha
telah dilakukan oleh badan-badan
tertentu. Semestinya keluarga ada-
lah asas kepada masyarakat.
Bagaimana harus diperbetulkan
masyarakat sekiranya keluarganya
sendiri ada yang pincang?

“Patutlah mak dan bapa tidak
mahu hadir sama dalam majlis perni-
kahan tadi.” Sebuah keluhan berat
terlepas sekali lagi daripada Andy.
Baru difahami sebab emak dan
bapanya bersungguh-sungguh tidak
mahu turut serta dalam majlis perni-
kahan anak saudara mereka. Rupa-
nya mereka tidak mahu berhada-
pan dengan situasi sebegini.

“Masjid menjadi tempat untuk
bernikah sahaja dewasa ini…”

Oleh ERDIAH SAMAD
22 tahun, Guru

Bunga mawar mekar
harumannya menghairahkan
menambah seri kehidupan
mengindahkan hari-hari suram

bunga mawar mekar
jangan noda kecantikannya
usah jejas keharumannya
elak dari digodanya

bunga mawar mekar
cacatnya tidak kelihatan
melainkan bila disentuh
durinya sangat membisakan
bunga mawar mekar
bila masanya nanti
akan jadi milikmu
menghiasi sanubarimu
memuja jiwamu

Oleh YASMIN HUSSEIN
22 tahun, Mahasiswa Institut
Pendidikan Nasional (NIE)

Perjalanan yang telah dilalui
rupanya terlalu lurus

tidak pernah berduri
mahupun terkeluar dari usus

rapi, tidak berselang-seli
terlalu jauh sepi tidak kenal arus

berat padi sudah berisi
berat aku terlalu halus

kesakitan ini tidak perlu disebuti
tandingannya
sudah pun terhunus

ilmu aku tidak punya hati
Sering dibalut nada berkabus

tidak perlu aku dipuji
kerana pengalamanku
masih haus

Maaf!

Pesta
Di Belakang Mimbar

Mawar mekar

Manusia
tanpa bahasa

Aku
manusia daif

Sajak

PG
13

April’s featured artiste:

Madonna
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Justin Bieber, Kina Grannis, Greyson Chance.

Could you
be next?
Post your own
video cover of
any song from
our featured
artiste and win
fabulous
weekly and
monthly prizes.

Go to www.loudr.sg
to find out how
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May 5, 2012 (Sat)
NTUC Auditorium

$15 per person / $25 per couple
Includes goodie bag and tea reception.

YOUNG PARENTS

• What to expect in Primary 1
• Study smart for exams
• Read better, write better
• Maths without tears
• Mandarin masterclass

TOPICS

Sastera Muda... Cerpen (bahagian 1)
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