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Semestinya
cinta itu selalunya indah
sayang itu selalunya manis
rindu itu selalunya berbunga
setia itu selalunya bahagia

seharusnya;
cinta itu kejujuran hati
sayang itu kelopak janji
rindu itu madah bestari
setia itu impian hakiki

mungkinkah;
cinta itu mainan di bibir
sayang itu lidah mengukir
rindu itu bebunga waktu
setia itu godaan kalbu

jadikanlah;
cinta itu sebuah ikatan
sayang itu kunci pegangan
rindu itu satu kejujuran
setia itu sebuah pengorbanan

biarkanlah;
cinta itu pahit
sayang itu menyeksa
rindu itu hiba
setia itu tanpa akhirnya

Oleh MOHAMAD FADIL JUMAAT
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Dalam pelukan pagi yang dingin
semesta menyambut airmata seorang ibu...
seiring dengan bisikkan kudus...
pujian buat Allah
tangisan kepastian menjelajah hening pagi
bagai tiada ruang buat suara lain
hanya suara seorang khalifah baru
yang melempiaskan pendaman benak
memerdekakan kehidupannya yang pertama
berkat ihsan ibu dengan kudrat yang Esa
Subhanallah... Allahuakbar!

sang ibu bagai sudah tiada nyawa...
bersemi dalam permata hati yang dilahirkan
tersiat kulit dan merintih
andai mampu membuah bicara
terpelanting hela nafas ke dinding
yang menyaksikan
jihad seorang ibu Muslim
demi menepati sunah yang berdiri
kukuh dan utuh...

astagfirullah... dakapan kesepian
bagai peniti yang mengucup jasad
rindu bagai mimpi ngeri
bagi jiwa tua yang walang...
setiap ingatan pada jari-jari halus
yang sudah kekar
atau padanya yang sudah ada tanda dimiliki
dan pada lambaian perpisahan yang dititipkan
sehingga membibitkan
sedih perih berpanjangan...
mungkinkah akan dilalui pagi yang lampau...
di mana nyawanya hampir putus
dan derai rintihan itu tinggal mimpi...
mimpi yang menjadi igauan ngeri
atau mimpi yang menjadi mainan sepi...

Oleh NAZEERA AGIL
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Perhubungan

“ PEREMPUAN macam itu yang
mahu dibuat isteri? Nampaknya se-
perti tidak setaraf dengan anak kita

– old-fashion, tidak cantik dan belajar pun
tidak tinggi. Tak berkenan saya,” terde-
ngar suara ayahku lantang di ruang tamu.

“Saya lihat cantik sahaja. Kalau awak
tak berkenan, saya berkenan. Yang lebih
penting, Fendi berkenan.

“Saya lihat tadi macam-macam soalan
awak tanya pada dia. Budak itu baru per-
tama kali datang sini tapi awak
sudah serang dia dengan macam-macam
soalan,” balas ibuku pula.

Aku yang berada di dapur hanya men-
diamkan diri. Memang begitu selalunya
lagak sepasang suami isteri ini. Ayahku
memang terkenal dengan mulutnya yang
‘laser’ manakala ibuku pula lebih suka
mendiamkan diri.

Namun begitu jika ada sesuatu yang pa-
da pandangan matanya harus dibahaskan,
bertegang uratlah jadinya.

“Saya bukannya apa. Fendi itulah
satu-satunya anak lelaki kita. Saya tidak
mahu dia dapat isteri yang kita tidak tahu
asal-usulnya. Biarlah dia mendapat perem-
puan yang baik dan tidak tinggal solat,”
jawab ayahku dengan bersungguh-sung-
guh.

“Awak mahukan menantu yang baik,
cantik, berpelajaran dan beriman. Jadi pa-
da pandangan awak anak kita itu baik sa-
ngatlah, ya? Tidak pula saya nampak dia
pergi masjid setiap hari. Handsome sangat-
kah Fendi itu? Tidak ada pun iras-iras Re-
my Ishak.

“Tentang solat adalah urusan individu
dengan Penciptanya. Siapa kita untuk
membuat andaian tentang keimanan sese-
orang. Awak pula beriman sangatkah?

“Setahu saya orang yang beriman ini
tidak suka menghina atau membuat an-
daian yang bukan-bukan terhadap orang
lain. Awak mengata ikut sedap mulut. Itu
anak orang. Ibu dan bapanya sudah didik
dia sebaik mungkin. Kalau awak hina
budak itu samalah seperti awak hina ibu
bapanya. Awak juga ada anak perem-
puan. Anak perempuan awak itu pun bu-
kannya solehah sangat. At least bakal

menantu kita
bertudung. Bukan
seperti anak kita
yang suka menggay-
akan pakaian yang
tidak cukup kain-
nya.

“Bagus sangat-
kah didikan awak itu
terhadap anak-anak
kita yang awak nak
bangga-banggakan?
Sembahyang pun sering tinggal-tinggal.
Awak tidak sedarkah yang satu hari nanti
dia juga akan jadi isteri orang. Awak
mahu besan awak itu hina anak kita pu-
la?” tempelak ibuku lagi.

Aku lihat wajah bapaku sudah
berubah menjadi merah. Mungkin sedang
menahan marah ataupun malu dengan ka-
ta-kata ibuku.

“Kenapa awak asyik menyebelahi pe-
rempuan kolot itu? Perempuan macam itu
pun awak berkenan. Dah kena guna-guna
agaknya,” kata ayahku sambil menjeling
ibuku yang berada di sebelahnya.

Aku terus keluar dari dapur sebaik sa-
haja mendengar kata-kata ayahku. Hatiku

membara tatkala mendengar tohmahan
sedemikian.

“Tidak baik ayah tuduh Hajar begitu.
Dia tidak buat perkara syirik itu semua,”
kataku demi membela Hajar.

“Kalau sudah tidak suka, manusia
akan cakap macammacam hingga tidak ke-

nal dosa memfit-
nah. Bapa kamu
kalau cakap tidak
pernah fikir dulu. Bi-
la kita tegur mula-
lah melenting.
Dalam dunia ini ada
banyak jenis manu-
sia. Salah satu ialah
jenis yang tidak
tahu bersyukur.

“Ada sahaja
yang tidak kena pa-
da pandangan mata
mereka. Kalau
pasangan seseorang
itu gemuk, dihinan-
ya. Jika berpelaja-

ran tinggi dikatakan high standard,
manakala yang berpelajaran
rendah pula dikata tidak setaraf.
Kalau saya ada superpower sudah
lama saya zipkan mulut mereka.
Termasuklah mulut awak,” jerit
ibuku sambil menoleh ke arah lain.
Marah benar nampaknya. Mungkin
kerana sudah lama dipendamkan ra-
sa tidak puas hati terhadap perangai
bapaku.

“Sudahlah itu ibu, ayah. Fendi
sudah buat keputusan. Hajarlah yang

terbaik buat Fendi. Fendi sedar
yang Fendi akan jadi suami orang tidak la-
ma lagi. Fendi akan cuba jadi yang terbaik
untuk Hajar. Cuma Fendi harap ibu dan
ayah restui hubungan kami.”

Aku memandang ibu bapaku dengan
pandangan sayu.

“Ibu restui hubungan kamu berdua.
Ayah kamu ini saja cerewet. Kalau
beginilah perangai ayah kamu, ibu lebih
suka kamu berdua tinggal di rumah sendi-
ri bila sudah berkahwin nanti. Ibu tidak
mahu tanggung dosa sebab ayah kamu
aniaya anak orang dengan kata-katanya
yang pedas. Ibu harap kamu tidak akan
berperangai seperti ayah kamu. Biarlah

percakapan kita berlapis.
“Bila seseorang itu berdiam tidak se-

mestinya dia ikhlas menerima apa yang
diperkatakan. Mungkin semuanya dipen-
dam dalam hati. Jangan buat orang sakit
hati dengan kata-kata kita. Terlajak pe-
rahu boleh diundur tetapi kalau sudah ter-
lajak kata, parah jadinya,” nasihat ibuku
dengan nada perlahan. Raut wajahnya me-
nampakkan kekecewaan terhadap ayah-
ku.

Aku hanya mampu mengangguk. Di
satu sudut dapat aku lihat wajah ayahku
yang masam mencuka. Apa yang terjadi
pada hari ini akan aku jadikan pelajaran.
Di dalam hati aku berdoa semoga semua
rancanganku untuk membina mahligai
bersama Hajar akan berjalan lancar.

Oleh NORHIDAYAT MOHAMAD NOOR
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Perhatikan awan,
mengapa berterbangan di langit sana
berarak-arak perlahan
meninggal pergi membawa hatiku bersama…

perhatikan hujan
apa maksudnya membasahi bumi ini
meninggalkanku kebasahan
tak peduli ku di sini
meninggalkan kesan lalu pergi…

lihat matahari terbit tinggi
benarkah sinar membawa bahagia
cahaya diberi kehangatan dirasa
namun di waktu yang sama
kurasa kekeringan, kesedihan…

terkulai layu dimamah waktu
anai-anai berarak naik
menjamah badanku seinci demi seinci
tanpa peduli sakit yang dirasa
tak menghirau tangisan yang didengar…

lumrah hidup
pepohon rendang yang kesepian
hidup segan mati tak mahu
musnah harapan, hancur segala impian
namun masih jua berdiri
menanti pelangi indah menampakkan diri…

Hajar Untukku

Pelukan pagi

Kecamuk alam
si pepohon rendang

Biarkanlah

Adakah anda berusia sekitar 30 
tahun dan rajin meluahkan 
perasaan anda menerusi tulisan 
kreatif? 
   Jika ya, kami mahukan karya 
kreatif anda.
   Hantarkan cerpen, sajak, puisi, 
syair atau karya-karya lain daripada 
perahan minda anda, kepada: 
normans@sph.com.sg 
dengan subjek: 
SASTERA MUDA
Cerpen anda perlu dihadkan pada 
sekitar 500 patah perkataan sahaja.
   Sertakan nama penuh, nombor 
kad pengenalan, alamat rumah dan 
jawatan atau kursus pengajian 
anda.
Setiap sumbangan dianggap sebagai 
sumbangan sukarela dan penerbit 
memiliki kuasa penerbitan mutlak.

Kongsi 

Sastera Muda
Cerpen

Sajak
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