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Renungan Kali Terakhir… 

 

 

 

‘CINTA BUKAN MILIK KITA BERDUA.... TERIMA INI SEBAGAI QADA DAN QADAR-

NYA.... DAN YAKINLAH, HIDUP KITA TELAH DITENTUKAN SEJAK AZALI LAGI, 

KITA HANYA SEKADAR MEMAINKAN SEMULA WATAK-WATAK DI ALAM 

SEKARANG... ANDAI BUKAN BERPIHAK PADA KITA, ANGGAP INI ADALAH 

UJIAN....” 
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“Kak nue ada meeting lagi ker ni?” terkejut aku bila ika tetiba bersuara. Ika 

adalah teman sebilikku yg sememangnya seorang muslimah yang cukup 

mempertahankan agamanya. Berbeza dengan seorang lagi teman sebilik, aini 

yang lebih agresif dan lincah.  

“Yup, ika. Jap lagi akak ada meeting ni. Kena urus untuk program malam 

kemerdekaan. Biasalah akak dah pegang jawatan untuk urus program so kena 

urus dengan sebaiknya.”  

“Ika tak nak le akak turun” alahai, napa plak dengan budak ni. Tetiba tercegak 

dekat pintu bilik dan tak bagi aku keluar. “Napa ni ika? Akak tak faham, ada apa-

apa yang ganggu fikiran ika ke?” 

“Sebenarnya, ika tak nak akak terus bersubahat dengan dosa. Ika tak nak akak 

urus program unsur hiburan tu, melalaikan dan akak jugak yang akan dapat dosa. 

Ika tak nak akak ikut tarian tu, ika tak bagi akak keluar bilik ni” aku yang terkedu 

dengar dan terus tatap muka ika, ada gambaran yang dia betul-betul sedih.  

“Ika, akak hanya jalankan tugas sebagai penolong pengarah untuk program, 

bukan akak ikut tarian tuh” aku pun pelik juga, manalah budak ni dapat cerita 

yang aku pulak nak masuk tarian. Aku bukan jenis yang tari-menari ni. Aku 

memang orang pentas tapi bukan seorang penari. Budak ika tu pun mula buka 

pintu untuk aku. Susah jugak ye bila budaya berbeza bertemu. 

Petang sabtu, aku luangkan masa bersama ika. Bawa dia pergi tepi kolam ikan 

dan beri makan pada ikan-ikan dalam kolam tu. Kegiatan itulah kerjaku masa cuti 

semester. Dalam pehati ikan-ikan dalam kolam tu aku mulakan cerita, “Ika, akak 

dah tukar persatuan. Sekarang akak dah masuk persatuan kebajikan, dah keluar 

dari persatuan kebudayaan” dia seakan-akan tersentak “Betul ke ni kak nue? 

Napa tetiba tukar persatuan?”  

“Nak dapatkan ilmu dan pengalaman lain pulak” diam senyum “Alhamdulillah, 

akhirnya akak pilih jalan yang betul” 

Dalam asyik pehati ikan-ikan tuh, tetiba ada pulak laki sapa dari belakang 

“Nue, buat apa tu” 



HAK TERPELIHARA @ SUE 

http://nursyirah.wordpress.com 

permata_hati3@yahoo.com.sg 3 

“Eh, ezal rupanya... tak buat apa pun, Cuma bagi makan ikan-ikan ni yang dah 

lapar” 

“Nue, malam nanti jumpa dekat CC ye, awak jaga CC kan malam ni so boleh kita 

jumpa nanti ye” dia teruskan perjalanan ke Café kolej. Ntah napa plak Faizal tu 

nak jumpa. Dia tu bukan rajin pun pergi CC. Kalau ada assignment barulah tengok 

muka dia dalam CC tuh. 

Malam ni tak ramai pulak pelajar dalam CC ni, rasa nak tidur ni pun ada. Tetiba 

terdengar suara yang sangat aku kenali. “Hi nue, takkan nak tido dah?” 

“Oh, awak rupanya ezal..emmmm..ada apa yang awak nak sangat jumpa nue ni” 

“Sebenarnya takde apa lah nue..hehehe..saje nak sembang-sembang dengan nue. 

macam le nue tak tahu perangai ezal ni. kan kita ni bestfriend” 

“ler, nue ingat ada benda penting sangat yang nak ezal cakap dengan nue. Kalau 

bukan hal duit, mesti hal dengan awek, tak pun masalah dengan kawan-kawan” 

“Takde le nue, ezal hanya nak jumpa nue sebab nak tengok nue je” 

“Pulak! setahu nue, ezal tak pernah nak buang masa hanya semata-mata untuk 

nue ni. Mimpi apa plak malam ni ezal?” aku tergelak besar, rasa lucu pulak bila 

kawan baikku bergurau macam tu. Dalam kampus ni aku hanya ada dua orang 

kawan akrab lelaki. Faizal dan Khairul adalah dua lelaki yang sangat rapat 

dengan aku. 

Faizal terus duduk sebelah meja PC dekat mejaku. “Nue, sebenarnya ezal ada 

nak cakap dengan nue. Benda ni ezal tak pernah cakap pada sesiapa dan nue le 

orang yang pertama akan dengar cerita ni. Ezal sebenarnya ada suka perempuan 

ni tapi ezal tak berani”  

Aku terus je tengok muka dia. Dia tekun menaip dan mata depan screen monitor.  

“Budak puan mana? Fakulti pengurusan jugak ke? Duduk dalam kolej kediaman 

mana?” banyak persoalan keluar dari mulutku. Tapi dia hanya tenang dan mata 

beralih kearahku. 
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“Nue, budak puan tuh mang fakulti pengurusan dan nue tak kenal pun siapa dia. 

Orang luar!” 

“Napa pulak tetiba ezal cerita malam ni. Sebelum ni kita selalu je buat kerja 

bersama tapi tak pulak ezal cerita tentang puan tuh” 

“Yup, ezal hanya pendam je nue..... semalam ezal dah penat berfikir, sampai bila 

ezal harus macam ni, so ezal jumpa nue sebagai kawan baik ezal untuk 

nasihatkan apa yang perlu ezal buat untuk ‘wanita idamanku’ tu. Ezal tak mampu 

nak fikir dan buntuh, tak tahu nak buat apa dah” 

“Ezal, baik awak jumpa dia face to face dan luahkan semuanya. Jangan simpan 

dalam hati, nanti hati awak yang sakit”  

sebagai seorang kawan yang dah lama kenali dia, aku bagi nasihat ikut apa yang 

timbul dalam mindaku. Tak sangka pulak budak Faizal tu ada ‘buah hati’ dalam 

diam. Kalau aku teringat masa kerja part-time masa tu, mang sakit hati jugak le. 

Dia tuh asyik menyakat aku dan bagi aku merajuk. Kalau nak tegur, main tegur 

je. Tak fikir cakap dia tu buat kita sakit hati atau tidak, yang dia tahu main cakap 

lepas je. Masih lagi teringat masa kami satu group makan bersama lepas rehat. 

Walau tak sedap sangat tapi aku dah lapar so aku pun ambil semua jenis lauk. 

Baru je nak duduk, budak Faizal tuh membebel. 

“Nue, ezal tak suka nue tuh rapat sangat dengan budak-budak lesbian tuh. Napa 

jugak nue nak rapat dengan diaorang tuh. Takkan nak joint sekali lesbian 

kot..hehehe” aku dengar je, mang terus merah muka ni. Dah le aku penat dan 

lapar dengar plak benda yang tak sedap hati ni. Malu pun ada bila kena cakap 

macam tuh sebab masa tuh ada lebih kurang 20 lebih kawan-kawan yang lain 

tengah jamu makanan.  

“Yang ezal ni napa? Tak sayang mulut dah ke? Apa kaitan hanya berkawan 

dengan orang, kita pulak kena jangkit jadi lesbian. Ezal tahu ker diaorang tuh 

betul-betul lesbian atau tidak? Setahu nue, walaupun AQie tuh tomboy tapi nue 

tahu hati dia. Bukan macam kamu ni, mulut cakap baik tapi hati belum tahu baik” 

sakit dah hatiku bila dia cakap macam-macam. 

“Yang nue ni marah-marah napa? Aikk, mang sah ke nue ni lesbian gak” 
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Ntah macamana, pinggan yang dekat tanganku terus aku hempas ke meja dan 

berlalu. Sakitnya hati ni. Tadi lapar sangat dah jadi kenyang pulak. Kent masa 

tuh terkejut dan mula bersuara bila aku berlalu.  

“Tak baik cakap nue macam tuh, ezal ni macam le tak tahu hati budi nue. Ezal 

adalah kawan karib dia tapi napa ezal cakap macam tuh pada nue? Baik cepat 

minta maaf” 

Petang tuh aku sambung kerja. Kali ni bantu pakcik wahid repair bilik-bilik yang 

ada rosak. Tengah sibuk betulkan meja belajar, datang pulak Faizal dekatku. Aku 

buat-buat tak tahu. “Nue, ezal minta maaf pasal tengahari tadi. Ezal tahu, nue 

marah. Maaf sebab ezal berkasar. Ezal bukan tuduh nue lesbian tapi ezal tak 

suka nue rapat dan kawan dengan budak-budak tomboy tu. Ezal mang tak suka!” 

“Ezal.. tolong ubah minda tuh, budak yang perwatakan bukan perempuan tak 

semestinya adalah lesbian. Mungkin itu adalah sekadar perwatakan dia. Lagipun 

Aqie tuh kan orang asli yang takde agama. So, dia bebas nak gayakan rambut 

macam-macam stail dan perwatakan dia macam lelaki bukan bermaksud dia 

adalah jiwa lelaki. nue kenal dia. Dia pernah cakap pada nue yang dia akan 

kahwin suatu hari nanti dengan lelaki yang benar-benar boleh terima dia dan 

keluarganya. Keluarganya tak sempurna sebab dia ada seorang abang yang cacat 

mental. So dia hanya akan terima lelaki yang ikhlas dapat terima keluarganya. 

Dia tak mahu jadi bahan hinaan lelaki so dia belum terfikir nak cari teman lelaki. 

Lagipun kita ni masih muda, kuliah pun belum habis. So jangan tuduh dia macam-

macam. Kita ni pun bukan sempurna ezal! Banyak dosa kita setiap hari tanpa kita 

sedar ataupun kita sedar tapi kita buat-buat tak tahu” 

Faizal tunduk malu. “maaf nue....ezal tak berniat nak bagi nue marah. Hanya nue 

yang ezal ada dalam kolej kediaman ni. Satu-satunya siswi yang ezal rapat” 

“Takpe le ezal, nue maafkan... sebelum keluarkan kata-kata tolong fikir dulu. 

Jangan main lepas je. nanti ada hati yang tersinggung” 

“Aikk, jauhnya termenung nue, ni cerita tentang ‘wanita misteri’ ezal belum habis 

le. So, ezal kena luah jugak ke? Kalo dia tak terima macamane pulak? Ezal tak 

sanggup le nue sebab dia adalah kawan yang ezal rapat dalam fakulti ezal tuh.. 
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kalo dia tak terima, malu le ezal dan ezal tak dapat terima andai dia jauhkan diri 

dari ezal” 

Gelak aku bila kawanku Faizal tuh cakap macam tuh. napa le malam ni Faizal ni 

sentimental sangat ni.  

“Ezal, semua ni hanya dalam tangan ezal je.. nak tanggung siksa dalam hati atau 

nak mencuba.. tuh aje” 

“Emmm.. nanti le ezal fikir dulu ye, apa nak buat pas ni. Nue pasti akan terkejut 

bila tahu puan ni. Dia terlalu simple dan nue akan cakap ‘tak mungkin ini pilihan 

ezal yang sememangnya high tease’. Dia takde le pakai make-up satu inci ni, 

baju pun macam nue ni jer... sempoi sangat! Cukup t-shirt dengan jeans” aku 

diam je dengar. Aku ni lebih banyak mendengar dari bercakap. 

******** 

Akhirnya program bersama tabung Iraq selesai malam ni. Selepas seminggu 

asyik mengumpul derma, malam ni dah penutup. Malam ni tema pakaian adalah 

‘kebaya’. Alahai, aku mana le pernah pakai kebaya ni. Aku dah sebati dengan 

baju kurung je. tuh pun hanya isnin dan jumaat je aku pakai. Biasa pergi kuliah 

aku cukup simple, jeans dan t-shirt je. Masa zamanku, pemakaian kampus tak 

ketat. So, boleh pakai jeans dan t-shirt je. pakaian tuh le yang akan melekat 

dibadanku ni. 

Malam ni agak pelik sikit bila aku pakai kebaya. Ni pun kebaya ‘pinjam’ hehehe. 

Kebaya adik satu floor. Semua nak tengok aku gayakan kebaya longgar tuh. aku 

pun ikut je. lagipun kebaya tuh longgar dan senang nak gerak. Bukan yang 

melekat sampi tak bernafas. Kebaya warna krim. Cantik baju tu.. 

Dalam asyik kehulu kehilir, hampir-hampir aku terlanggar seseorang. Dia 

terkejut, aku pun terkejut sama. “Ehh, nue.. lawanya malam ni... tapi ada yang 

kurang sikit le, warna baju terang dari kulit tu so Nampak tenggelam je” 

Adoiii, budak Faizal ni lagi.. ada je yang kurang sedap dimata dia. “So, kalo 

tenggelam dengan kulit nue ni ada effect dengan ezal ke?” aku terus berlalu. 
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Tengah melayan kawan-kawanku rokiah dan popcon.... aku sedar ada sepasang 

mata yang renung aku dari jauh. Tapi aku tak tahu. Aku lihat kanan dan kiri tapi 

tak pun terjumpa sepasang mata tuh. Akhirnya aku terdiam bila sepasang mata 

yang asyik renung aku tuh betul-betul didepan mataku. Budak Faizal ni lagi. Dah 

le tadi komen negative tentang pemakianku. Buat aku sakit hati je. tetiba 

handphone ku berbunyi. Ada mesej masuk. Bila buka, tersenyum aku dibuatnya.. 

“Nue.... nue sangat lawa malam ni.. ezal tak pernah tengok nue selawa ni. Sangat 

ayu! Siapa le lelaki bertuah yang akan dapatkan nue ni ye”  

aku hanya senyum je. tak tahu le antara ikhlas atau tidak budak Faizal tuh 

memuji. Sebulan berlalu.... masa nak ke kuliah, bertembung dengan dia. Dia nak 

pergi kuliah juga. masa nak sampai dekat dewan kuliah, handphone ku berbunyi 

lagi.. 

“Nue, hari ni ezal jumpa lagi dengan ‘wanita idaman’ ezal tuh. Kami dalam satu 

kelas, dah lama tak lihat dia. Rindu sangat!” 

Aku hanya tersenyum. Kawanku ni tengah ‘angau’. Malas nak layan, aku mula 

buka tutorial kimia organic yang pensyarah bagi. Dah siap semua, lega rasanya. 

Kalau tak bantuan Puan Norazlin, aku pun masih terkapai-kapai macamana nak 

siapkan tutorial ni. Kimia organic adalah subjek kegemaranku dan merupakan 

subjek yang aku score A dalam semester tu.  

Pejam celik, seminggu lagi habis final year. Rasa sayang nak tinggalkan zaman 

study ni. Tetiba handphoneku berbunyi. Ada mesej masuk, dari Faizal. 

“Nue, ezal tahu sampai sekarang nue masih tak tahu siapa sebenarnya wanita 

yang dah Berjaya buka pintu hati ni. ‘Wanita idaman’ ezal tuh masih tetap dalam 

hati ini. Dia akan dihati ni sampai le akhir hayat ezal. Ezal sangat sayangkan dia! 

Nue.. cuba nue fikir napa sampai sekarang ezal tak pernah kenalkan dengan nue 

siapa ‘wanita misteri’ tu? Nue..... nue adalah kawan ezal yang ezal tak akan 

lupakan sampai bila-bila. Akan tetap dalam ingatan! Banyak kenangan kita 

bersama sepanjang hidup dalam kampus ni. Ezal tak sanggup kehilangan nue... 

Ezal akan biarkan dalam hati ni selama-lamanya. Biarlah ia hanya tertanam dan 



HAK TERPELIHARA @ SUE 

http://nursyirah.wordpress.com 

permata_hati3@yahoo.com.sg 8 

akan tetap tumbuh dalam hati ezal ni selamanya. ‘Wanita Misteri’ tuh adalah 

nue... takde wanita lain...hanya ada seorang ‘wanita misteri’ iaitu NUE....” 

Airmataku ni terus mengalir deras... napa le aku tak sedar benda ni sedangkan 

dah banyak tanda Faizal dah bagi. Apa yang membuatkan aku sedih dan 

mengalirkan airmata, seminggu lagi aku akan berangkat balik ke negeri asal. 

Kisah kita hanya tertanam dalam kampus... dalam sedih, aku teruskan kehidupan 

untuk menerima lelaki yang berani meluahkan ‘suara hatinya’... bukan pendam 

akhirnya peluang mati dibawa peredaran masa.... 

 

 

 

~ TAMAT ~ 


