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Seorang pelajar yang cemerlang itu
Ibarat mutiara di dalam lautan
Sukar dicari namun menjadi idaman setiap insan
Pelajar sebegini yang diidami setiap guru
Kerana sinarnya yang lembut menyejukkan hati
Bertuah sekali mendapat pelajar seperti ini

Pelajar yang cemerlang itu
Memanfaatkan masa dengan sebaiknya
Dia menjauhi kawan-kawan yang

gemar mengumpat
Setiap ruang waktu diisi dengan kegiatan sihat
Menimba ilmu, mengulang kaji dan

mendapatkan nasihat
Agar setiap detik hidupnya penuh manfaat

Pelajar yang cemerlang itu baik akhlaknya
Tutur bicaranya menyenangkan hati
Pandai menjaga hati kawan-kawan
Sentiasa mendoakan kesejahteraan

guru-gurunya
Wajahnya tenang dan sentiasa tersenyum
Menyejukkan hati sesiapa yang memandang

Pelajar cemerlang itu memperbaiki agamanya
Bukan hanya berusaha di dalam bidang aka-
demik
Malah tanggungjawab sebagai hamba Tuhan

dijaga rapi
Dia tekun beribadah dan suka doakan kebaikan
orang
Malah taat kepada kedua-dua ibu bapa
Selagi mana taat itu dalam keredaan Tuhan

Pelajar yang mempunyai ciri-ciri begitu
Bukan hanya dicintai guru dan kawan-kawan
Malah juga dicintai Tuhan sekalian alam
Tidaklah terlambat untuk menjadi sepertinya
Kuatkanlah tekad untuk menjadi

pelajar cemerlang
Agar berjaya di dunia dan di akhirat

Oleh NORHIDAYAT MOHAMAD NOOR
26 tahun, mahasiswa

Institut Pendidikan Nasional (NIE)

Hak
Tak semestinya jelas
Yang pertahan tak semestinya benar
Yang melawan tak semestinya salah.

Hak
Mana harus kita sandarkan
Panjang hujah membela jiwa
Keras tindakan membantah rasa

Semua merangkul haknya
Semua mahu menjelaskannya
Dengan lantang menyuarakan
Namun kian tenggelam dalam kesamaran

Hak dipertahankan
Hak diperjelaskan
Yang mana lebih penting
Hanya Aku dan Dia yang tahu.

Oleh MASTURA ABDULLAH
35 tahun, penolong pegawai

pembangunan sosial

“
KELUAR kau dari sini! Anak
kurang ajar. Jangan sesekali kau
berani tunjukkan muka kau lagi di
rumah ini. Berambus!!!!” Itulah ka-

ta-kata ayah yang masih lagi terng-
ing-ngiang di telingaku. Dengan berat hati
aku meninggalkan rumah itu. Aku mem-
bawa diri, tapi entah ke mana.

“Oh Tuhan, kau ampunkanlah segala
dosaku. Berilah aku petunjuk-Mu Ya Al-
lah,” kupohon pada Ilahi.

Rosli. Itulah nama yang tidak dapat
aku lupakan. Insan yang amat aku saya-
ngi, yang pernah melafazkan kata-kata se-
tia padaku. Insan pernah berjanji akan se-
hidup semati dan yang akan senantiasa
bersamaku walau apa pun terjadi.

“Apa yang susah sangat... kau gugur-
kan saja kandungan you tu... habis perka-
ra.”

Itulah usulannya padaku semasa aku
memberitahunya tentang kehamilanku.
“I telah melakukan satu dosa. Dan kini
you mahu I tambah lagi dosa I? Mana jan-
ji-janji you dulu huh?... Mana?” kataku
melawan.

“Ah! Kalau you tak nak buat apa yang
I suruh, itu you punya pasal. Lagipun
takde bukti yang itu bayi I. You can go to
hell!!!” katanya ego.

Malah itulah kata-kata terakhir daripa-
da Rosli. Dia terus berlalu meninggalkan
aku dalam keresahan.

Tuk... tuk... tuk… Ketukan daripada lu-
ar pintu kamarku menyedarkanku daripa-
da lamunan. “Lina, buka pintu ini nak”
suara Mak Jah lembut. Aku menyapu air
mata yang mengalir di pipiku sebelum
membuka pintu untuk Mak Jah.

“Lina, kau nangis nak?
“Apa yang kau tangiskan. Nasi telah

menjadi bubur. Janganlah kau kesali apa
yang telah terjadi. Yang penting sekarang
kau jagalah diri kau serta bayi dalam kan-
dungan kau ni. Bertaubatlah. Pintu taubat

masih terbuka, nak,” nasihat Mak Jah.
Tidak dapat aku tahan lagi sebak di da-
daku.

Aku menangis sepuas-puasnya dalam
pelukan Mak Jah. Pertemuan aku dengan
Mak Jah berlaku pada hari yang sama aku
diusir oleh orang tuaku. Ketika itu aku ber-
sendirian di kolong blok. Dia menghampir-
iku dan bertanyakan tentang keadaanku.

Setelah menceritakan segala-galanya
padanya, Mak Jah membawa aku pulang
dan mempelawa aku tinggal bersamanya.
Mak Jah tinggal bersendirian di rumah,
peninggalan arwah suaminya. Anak tung-
gal Mak Jah telah meninggal dunia ketika
berumur tiga bulan. Suaminya pula men-

inggal dunia setahun yang lalu akibat ke-
malangan jalan raya.

Sejak hari itu, aku telah tumpang ber-
teduh di rumah Mak Jah. Kini sudah ham-
pir lapan bulan aku tinggal bersamanya.
Dia telah memberikan aku kasih sayang
dan belaian seorang ibu, sesuatu yang
amat aku dahagakan selama ini. Mak Jah
telah menganggap aku sebagai anaknya.

Alhamdulillah, berkat usahaku, aku te-
lah diambil bekerja sebagai operator pe-
ngeluaran di sebuah kilang.

Walaupun gaji yang aku terima tidak
setinggi mana, aku tetap bersyukur kera-
na dengan wang gajiku ini dapat aku mem-
bantu untuk menampung keperluan aku

dan Mak Jah. Ini sebagai membalas jasa
dan budi baik Mak Jah, yang telah banyak
membantuku serta memberikan perlind-
ungan kepadaku.

Walaupun sudah agak berumur, Mak
Jah masih kuat bekerja di kantin tempat
aku bekerja.

Namun begitu aku tidak dapat lari dari-
pada kenyataan. Keadaan perutku yang
semakin membesar tidak mengizinkanku
terus bekerja di situ. Aku terpaksa berhen-
ti kerja. Kini, aku mengambil upah menja-
hit baju untuk membantu meringankan be-
ban Mak Jah.

“Lina, Mak Jah ada belikan sedikit pa-
kaian untuk bakal anak kau,” lembut sua-
ra Mak Jah sambil mengeluarkan bara-
ngan dalam beg plastik merah.

“Mak Jah, janganlah membazir duit un-
tuk Lina,” kataku sambil mengusap perut
aku.

“Takpelah nak, Mak belikan ini pun un-
tuk bakal cucu Mak jugak.” Aku mere-
nung ke wajah wanita di depanku. Tenang
sekali air mukanya.

Tiba-tiba wajah ibuku terpancar di ru-
ang mataku. “Ibu!!!” teriakku kuat me-
meranjatkan Mak Jah yang sibuk menge-
mas.

“Lina, kenapa kau nak?” Tanya Mak
Jah sambil memelukku erat.

“Maafkan saya Mak Jah. Saya ter-
kenangkan ibu dan ayah. Entah apa kha-
bar mereka sekarang, Mak Jah? Sudah la-
ma saya tidak bertemu mereka.”

“Kau nak pulang? Nak mak temankan
kau ke sana?” pelawa Mak Jah.

“Takpelah Mak. Saya masih ingat lagi
kata-kata ayah dulu. Dia tak mengaku
saya anaknya lagi. Kalau saya ke sana,
akan menambahkan lagi api kemarahan-
nya,” tersekat-sekat suaraku menahan se-
bak.

“Lina, tak ada ibu bapa yang tidak sa-
yangkan anaknya. Apatah lagi itu anak
kandungnya. Mungkin kata-katanya itu
dulu dalam kemarahan.

“Siapalah tahu, sekarang sudah reda si-
kit.”

“Tidak Mak. Saya tak akan pergi ke sa-
na dengan keadaan saya begini. Insya-Al-
lah, lepas bersalin nanti kita ke sana, ye
Mak.”

Itu saja yang dapat aku katakan pada
Mak Jah untuk meyakinkannya.

BERSAMBUNG
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7H TAIWAN MUSLIM PACKAGE.....................dr. S$1688
bkt. 10 Mac 12

6H EXCITING DUBAI & Abu Dhabi................dr. S$1448
bkt. 20 Jan 12

7H BEIJING & HARBIN ICE FESTIVAL.............dr. S$1588
bkt. Jan 12

9H SCENIC INDIA & KASHMIR...........................dr. S$1488
bkt. Mac 12

HARGA DAN ATURCARA TERTAKLUK PADA PERUBAHAN

11H Umrah .......................22 Feb, 11 Apr, 02 Mei, 13 Jun, 27 Jun
12H Umrah ...........................................................................10 Mac
13H / 14H Umrah .....................................07 Mac, 27 Mei, 06 Jun

15H Umrah PLUS................................................07 Mac, 09 Jun
13H Umrah AWAL RAMADAN.........................................16 Jul
16H Umrah AKHIR RAMADAN....................................05 Ogos

UMRAH 2012UMRAH 2012

7H Korea White Winter bkt. 24 Dis........................dr. S$1768

Lina
16 Berita Harian16 Jumaat, 16 Disember 2011
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