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Bukan Untuk Tujuan Komersial 
 
Hak Cipta Terpelihara. Segala apa yang terkandung di dalam buku ini adalah bukan 
untuk tujuan dikomersialkan tetapi hanyalah sebagai koleksi yang bertujuan untuk 
dikongsi bersama oleh penulis yang boleh disimpan atau dicetak dalam apa bentuk 
format sekalipun untuk bacaan sendiri. Sebarang tujuan penerbitan lain samada di 
dalam penerbitan BUKAN KOMERSIAL atau laman web BUKAN KOMERSIAL 
yang dipetik daripada penulisan di dalam buku ini hendaklah mendapat kebenaran 
penulis. Penulis boleh dihubungi di alamat e-mail hazri_syazwan@yahoo.com.my. 
 
Sekiranya ada petikan yang diambil daripada buku ini, hendaklah disiarkan tanpa 
sebarang tambahan dan/atau pindaan dan di bawah petikan tersebut diletakkan pautan 
ke http://tongkangbocor.wordpress.com.  
 
Segala penulisan di dalam buku ini adalah berdasarkan apa yang penulis rasa, perhati 
dan kaji. ia juga merupakan ekspresi diri serta luahan peribadi yang sedia untuk 
penulis kongsi dan ada kebarangkalian ianya berkaitan dengan yang hidup atau yang 
mati. Untuk itu, penulis tidak akan mengambil sebarang obligasi terhadap apa-apa 
masalah atau kerugian yang ditanggung oleh pembaca selepas menggunakan apa-apa 
maklumat yang diambil daripada buku ini. 
 
Penulis tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang ke atas 
mana-mana pihak yang tidak mematuhi syarat-syarat yang telah penulis nyatakan di 
bawah peruntukkan yang sedia ada dalam Akta Komunikasi dan Multimedia 
 
Perhatian : Bahasa yang digunakan di dalam buku ini tidak sepenuhnya 
memenuhi piawaian bahasa kebangsaan dan ada sebahagian yang bercampur 
aduk dengan sedikit bahasa Inggeris yang dicondongkan hurufnya. Terdapat 
juga sedikit gaya bahasa yang agak kasar yang kebiasaannya hanya terkeluar 
semasa kita sedang marah dan diselubungi emosi negatif. 
 
 

TongkangBocor© 
Edisi Pertama 

 
 

Penyunting : Hazri87 @ Muhammad Zuhairi Zolkiplee / Faezah Yusoh 
Rekabentuk : Hazri87 @ Muhammad Zuhairi Zolkiplee 
 
 

Jenis Huruf : Times New Roman 
Saiz Huruf : 10/12/18 pt 
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Dedikasi Buat Ayah Bonda Tercinta 
Insan-insan Istimewa Yang Menjadi Penyeri jiwa 

Serta Sahabat Yang Sentiasa Bersama Tika Tawa dan Duka 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dalam menakluki apa yang diimpi, kadang-kadang terlalu sukar untuk ditemui. 
Semakin kau hampir semakin ia menjauhi. Banyak pula rintangan yang perlu 
diharungi. Bukan kerana mustahil untuk ia kau miliki, tetapi mungkin belum 

masanya untuk kau nikmati. Jangan berhenti mencari. Terus mencari.  
Moga suatu hari mimpi menjadi realiti. 

- Zuhairi, http://tongkangbocor.wordpress.com, 11 Mac 2009 
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PETIKAN KOMENTAR PELAWAT 

 
 

“mae muki ni yukkuri to arukimashou 
(pandanglah kehadapan dan berjalanlah perlahan-lahan)” 

- Rudy Bluehikari, http://bluehikari.com - 
 

“Kamu tetap insan yang sama. Tahniah dah terlepas dari bebanan perasaan mengikut 
kehendak orang lain. Moga meniti hari-hari yang menenangkan jiwa.” 

- Iz_nfmy - 
 

“dunno…how i get to bang into ngko punya site ni… tapi aku enjoy pulak dgn ngko 
punya blog ni… salam perkenalan, selamat berkarya, selamat menggeneratekan 

minda dan selamat bercybernetics…” 
- Cybernatic Minds, http://akupunyalife.blogspot.com - 

 
“Remember that not getting what you want is sometimes a wonderful stroke of luck. 

(Dalai Lama)” 
- Bcn1291 - 

 
“Setuju dengan pandangan-pandangan yang ada dan sewajarnya ingat mengingatkan 

itu perlu bagi kita yang mudah terlupa dan terjerat dengan perangkap dunia ini. 
Suka penggunaan bahasa Melayu dalam blog ini dan semoga ramai antara kita yang 

akan terus memartabatkan bahasa Melayu di alam maya ini. Syabas!” 
- En. Kid, http://enbudak.blogspot.com - 

 
“Adakalanya kita sebagai manusia sedikit lambat untuk memulakan hidup tetapi lebih 

baik daripada tidak mempunyai kesedaran dan semangat.” 
- Shimi, http://shimi4all.blogspot.com - 

 
“Saya terharu membaca balasungkawa yang saudara nukilkan buat arwah isteri saya. 

Kehadiran saudara sewaktu solat jenazah dan sewaktu pengkebumian dan hadiah 
pahala al-fatihah yang saudara anjurkan menandakan saudara seorang insan yang 

mulia dan berjiwa besar. Saya bangga kerana Dr Lily mempunyai anak didik seperti 
saudara. 

Tahniah dan terima kasih.” 
- Ramlan Hamzah, http://ramlanhamzah.com - 
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Raja Egois 
 

Ego itu ada, 
di dalam hati, 

di benak minda, 
ego yang yang mana, 
tuannya yang tahu, 
ego kerana harta, 
ego kerana ilmu, 

ego kerana tenggelam punca, 
ego jualah yang salah, 
lupa Tuhan lupa diri, 

lupa rakan lupa moraliti, 
bila ego beraja dihati, 

manusia lupa diri. 
 

- Faaris a.k.a hubahuba, http://edenbudaknogori.blogspot.com - 
Dicipta khas untuk blog Tongkang Bocor. 

Selamat ulang tahun yang pertama! 
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PRAKATA 

Memang sukar untuk kita meluahkan segala apa yang di rasa dan yang terpendam di 
dalam dada dalam bentuk kata-kata. Seringkali juga terjadi keadaan di mana apabila 
perasaan tersebut diluahkan secara lisan, ia menjadi punca kepada perbalahan kerana 
masa yang tidak kena ketika ianya diungkapkan. Maka atas sebab itu aku lebih suka 
meluahkan segala perasaan yang terpendam melalui penulisan. Ya, kadang-kadang ia 
kelihatan seperti membuka pekung di dada namun bagi aku tiada salahnya selagi 
mana ia boleh dijadikan pengajaran buat semua pembaca yang sudi meluangkan masa 
membaca penulisan yang tidak seberapa ini.  

Di dalam naskhah ini aku muatkan pelbagai bentuk bahan samada dalam bentuk 
gambar, puisi, karangan, petikan dan sebagainya untuk kita kongsi dan ambil sedikit 
manfaat daripadanya yang meliputi pelbagai perkara di dalam ruang lingkup 
kehidupan samada di dalam bidang akademik, politik mahupun dalam gaya yang lebih 
santai berkaitan pengalaman dan pemerhatian yang aku lalui di dalam kehidupan 
seharian. 

Seorang pensyarah aku pernah menyatakan, “Enjoy the music while the song still 
playing”. Itulah yang sepatutnya kita lakukan sepanjang menjalani hidup yang penuh 
ranjau dan onak duri ini kerana kita hanya berpeluang  merasakan sesuatu pengalaman 
itu ketika kita sedang melaluinya walau semanis mana atau seteruk mana pengalaman 
tersebut. Laluilah ia dengan fikiran yang positif, maka kita akan sentiasa menghargai 
setiap yang kita ada. Kebahagiaan itu bukanlah apabila kita memiliki apa yang kita 
inginkan tetapi kebahagiaan kerana kehidupan itu sendiri. Hargailah setiap nafas yang 
dihela dan ucapkanlah kesyukuran kepada Yang Maha Esa kerana masih memberi 
peluang untuk kita terus tinggal di dunia. 

Kesukaran, kesedihan dan kesakitan yang kita lalui adalah sesuatu yang bisa 
mematangkan kita. Aku mengakui kadangkala aku sendiri tidak dapat lari daripada 
diselubungi emosi negatif dan pemikiran tidak rasional tetapi percayalah, sekiranya 
kita mengambil sedikit masa berfikir dan bermuhasabah diri, insyaAllah kita akan 
dapat melalui hari-hari mendatang dengan lebih sempurna dan ceria. Kata-kata 
hikmah yang sering aku ungkapkan, “Berbahagialah orang yang hari ini lebih baik 
daripada semalam, rugilah orang yang hari ini sama seperti semalam dan celakalah 
orang yang hari ini lebih buruk daipada semalam”. 

Sekian, selamat membaca dan berkongsi pengalaman. Yang baik dijadikan tauladan, 
yang buruk dijadikan sempadan. 

ZUHAIRI @ HAZRI87 
Serdang. 14 Mac 2009, 17.33 pm. 
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PENDAHULUAN 

Bukan berbangga, bukan mencari nama, bukan menunjuk pandai. Bukan. Bukan. 
Bukan. Cuma sekadar ingin meluah rasa, berkongsi cerita dan menyampai berita buat 
teman-teman yang sudi meluangkan masa menjengah ruang maya yang tak seberapa 
ini. Aku bukan seorang yang pandai menulis, apatah lagi cekap dalam menyusun kata 
menyampai maksud. Aku sebenarnya hanya mencuba dengan berjinak-jinak di dalam 
dunia blog ini. Itupun atas saranan seorang kenalan lantaran aku rasa kurang selesa 
meluah rasa kepada orang lain. Lama-kelamaan cinta aku kepada dunia blog ini 
semakin kukuh kerana di sini aku dapat menjadi diri aku yang sebenar serta dapat 
juga berkenalan dengan rakan-rakan blogger yang lain walaupun sekadar di dunia 
maya. 

Cukup rasanya mukaddimah yang diberi. Untuk pengetahuan kalian, nama seperti 
dalam kad pengenalan yang diberi ayah bonda tidaklah begitu dikenali melainkan 
dalam acara rasmi. Sekiranya dikampung halaman, aku lebih dikenali sebagai Along. 
Aku berasal dari sebuah daerah di Selatan Semenanjung. Segamat namanya. 
Membesar di dalam suasana desa dan tidak menuntut untuk terlalu bersifat 
materialistik dalam meneruskan survival hidup telah sedikit sebanyak membentuk aku 
menjadi seorang yang bersederhana dalam menjalani kehidupan seharian. Tidak perlu 
bermewah-mewah dalam berbelanja atau berpakaian mahal berjenama. Cukup 
sekadar apa yang ada. Tidak terlalu susah dan tidak terlalu senang. Walaupun 
pergantungan hanya kepada ayah yang menjadi peneroka FELDA, namun ia tidak 
pernah menjadi alasan untuk aku malas berusaha menggapai cita-cita sebaliknya 
menjadi sumber semangat untuk berjaya demi membalas jasa ibu bapa. Sebagai 
tambahan, sekarang aku sedang melanjutkan pelajaran dalam jurusan Bacelor 
Pendidikan Bimbingan & Kaunseling di sebuah IPTA yang terkenal dengan 
penyelidikan berkaitan pertanian. 

Dalam melalui kehidupan samada sebagai manusia biasa, pelajar universiti ataupun 
makhluk TUHAN, banyak dugaan dan cabaran yang aku lalui bersulam dengan rasa 
suka duka, bahagia derita dan pelbagai lagi rasa. Itulah namanya asam garam 
kehidupan. Kalau tidak bermacam rasa, bukanlah kehidupan namanya. Kenapa 
TongkangBocor? Sebab aku mengandaikan kehidupan seperti kita menumpang 
sebuah tongkang yang sedang meredah lautan yang bergelombang. Kalian faham? 
Fikir-fikirkanlah... Tema atau tagline yang dipilih sebagai simbolik ialah ‘BILA EGO 
BERAJA DI HATI, MANUSIA MULA LUPA DIRI’. 

Teruskan membaca naskhah aku yang tak seberapa ini... 
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Salam Pertemuan 
November 18, 2007 
 
Setelah sekian lama menanti, akhirnya aku berpeluang punya blog sendiri, tempat 
meluah rasa hati. 
 
 

Berubah 
November 18, 2007  
 
Aku nak berubah! Itulah ayat yang biasa didengar dari mulut sesiapapun yang 
mempunyai keinginan untuk melakukan transformasi terhadap dirinya samada dari 
segi lahiriah ataui batiniah. Sememangnya manusia cenderung untuk mencapai 
kesempurnaan kendiri (Kaunseling Individu: Mizan Adiliah dan Halimatun Halaliah). 
Setiap insan mampu menjadi lebih baik dan perubahan ke arah kebaikan 
sememangnya dituntut dalam Islam sebagaimana yang dikatakan oleh seorang ulama, 
“Beruntunglah mereka yang hari ini lebih baik daripada hari semalam, rugilah 
mereka yang hari ini sama dengan hari semalam dan celakalah mereka yang hari ini 
lebih buruk daripada hari semalam”. Semoga insan-insan yang menginginkan 
perubahan positif akan sentiasa mendapat pertolongan dan bantuan dari Allah, Tuhan 
Yang Maha Berkuasa. Berdoa, berdoa dan terus berdoa. Jangan berputus asa dari 
rahmat Allah. Sesungguhnya celakalah mereka yang berputus asa dari rahmat-Nya. 
 
 

Menangislah 
November 18, 2007 
 
Menangislah, menangislah wahai temanku. Jangan kau merasa malu untuk menangis. 
Itulah fitrah manusia. Manusia akan menangis samada ketika suka atau duka. Aku 
sedia bersamamu ketika kau menangis. Menangislah dibahuku kerana aku adalah 
temanmu. Kadang-kadang manusia terlalu ego untuk menangis lantas untuk apa air 
mata itu telah diciptakan? Tidak semua yang ada di dunia ini indah belaka. Semoga 
engkau lebih tenang selepas mengalirkan air mata. Alirkanlah segala dukamu bersama 
aliran air matamu. Semoga ia kering bersama-sama air mata yang kau keluarkan itu. 
Sekiranya duka masih mendatangimu dan kau rasakan kau perlu menangis, datanglah 
padaku. Aku masih di sini, setia menemanimu. 
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Kenapa Aku Diuji 
November 18, 2007 
 
KENAPA AKU DIUJI 
“Apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan saja mengatakan; “Kami 
telah beriman,” sedangkan mereka tidak diuji? Dan sesungguhnya kami telah 
menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui 
orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang 
dusta.” -Surah Al-Ankabut ayat 2-3 
 
KENAPA AKU TAK DAPAT APA YANG AKU IDAM-IDAMKAN? 
“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi 
pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui 
sedang kamu tidak mengetahui.” -Surah Al-Baqarah ayat 216 
 
KENAPA UJIAN SEBERAT INI? 
“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” -
Surah Al-Baqarah ayat 286 
 
RASA FRUST? 
“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal 
kamulah orang-orang yang paling tinggi darjatnya, jika kamu orang-orang yang 
beriman.” - Surah Al-Imran ayat 139 
 
BAGAIMANA HARUS AKU MENGHADAPINYA? 
“Wahai orang-orang yang beriman! Bersabarlah kamu (menghadapi segala 
kesukaran dalam mengerjakan perkara-perkara yang berkebajikan), dan kuatkanlah 
kesabaran kamu lebih daripada kesabaran musuh, di medan perjuangan), dan 
bersedialah (dengan 
kekuatan pertahanan di daerah-daerah sempadan) serta bertaqwalah kamu kepada 
Allah supaya, kamu berjaya (mencapai kemenangan).” -Surah Al-Imran ayat 200 
 
“Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan jalan sabar dan mengerjakan 
sembahyang; dan sesungguhnya sembahyang itu amatlah berat kecuali kepada 
orang-orang yang khusyuk” -Surah Al-Baqarah ayat 45 
 
APA YANG AKU DAPAT DARIPADA SEMUA INI? 
“Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mu’min, diri, harta mereka 
dengan memberikan syurga untuk mereka” -Surah At-Taubah ayat 111 
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KEPADA SIAPA AKU BERHARAP? 
“Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain dari-Nya. Hanya kepada-Nya aku 
bertawakkal.” -Surah At-Taubah ayat 129 
 
AKU DAH TAK DAPAT BERTAHAN LAGI!!!!! 
“… ..dan janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya tiada 
berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir.” 
-Surah Yusuf ayat 12 
 
 

Kasih Sayang 
November 18, 2007  
 
Dari kasih timbul sayang, dari sayang timbul kemesraan. Pelbagai cara dilakukan oleh 
setiap insan untuk mengekspresikan perasaan kasih dan sayang mereka. Namun bagi 
aku, tak kira apa cara, bagaimana rupa, dan bila masanya rasa kasih dan sayang itu 
mahu dicipta, yang penting keihlasan hati antara yang memberi dan yang menerima 
perlu ada. Kepada mereka yang menerima kasih dan sayangku, terimalah seadanya 
kerana itu yang termampu olehku. Percayalah bahawa aku akan terus memberi kasih 
sayang itu selagi ada yang mahu menerima dan aku tetap akan memberi kepada mana-
mana yang sudi menerima. Aku bukan insan sempurna, jauh sekali punya segalanya. 
Namun aku tetap akan memberi yang terbaik walaupun aku bukanlah yang terbaik. 
Tak percaya? Sekarang percaya… 
 
 

Jangan Putus Asa 
November 18, 2007 
  
Andai kita ditimpa musibah atau dibelenggu masalah, jangan kita merasa resah. 
Semua itu adalah suatu ujian dari Yang Maha Esa kepada hamba-Nya. Jangan 
berputus asa. Jangan merasa kecewa. Tuhan tidak akan menurunkan ujian melainkan 
mengikut kemampuan insan. Jangan berputus asa dengan rahmat Tuhan kerana itulah 
lumrah dalam kehidupan. Jadilah seorang yang optimis, jangan pesimis. 
 
 

Rasa dan Cinta 
November 18, 2007  
 
Kadang-kadang kita dapat rasa sesuatu yang luar biasa bila berhadapan dengan insan 
yang biasa bersama kita. Walau cuba untuk menafikan, ia tetap mendatangi benak 
fikiran. Mungkinkah apa yang dirasa itu cinta? Cuma akal yang waras dapat menilai. 
Namun kadangkala kita bungkam dan kelu lantas membiarkan rasa itu berlalu. 
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Itu Ini Begitu Begini 
November 18, 2007 
 
Dalam hidup kadangkala banyak perkara yang perlu difikir dan dipertimbang dalam 
satu-satu masa. Yang ini belum selesai, datang pula yang itu. Bila kita buat begini, 
bimbang orang lain fikir begitu. Memang susah kalau nak jaga hati orang lain sampai 
terpaksa memendam rasa. Kalau susah sangat, biarkan saja apa orang lain akan cakap. 
Manusia lumrahnya begitu, bila penat mulut bercakap taulah dia diam. Buat apa yang 
kita suka selagi tak mengganggu hidup orang lain, itu sudah kira bagus. Bebaskan diri 
dari persepsi dan intepretasi orang lain terhadap diri kita, asalkan kita kenal diri 
sendiri. 
 
 

Serkap Jarang 
November 18, 2007 
 
Bila nampak atau dengar sesuatu mengenai orang lain, dengan begitu mudah kita 
membuat kesimpulan awal mengenainya. Tak kira baik atau buruk. Mungkin ini yang 
orang dulu-dulu panggil serkap jarang? Tapi awas! Jangan terlalu suka main serkap, 
takut nanti terkena kaki sendiri. Ikan terlepas, kaki yang bengkak. Tapi apa bezanya 
serkap jarang dengan prasangka? Atau first impression? Atau intrepetasi awal? Atau 
hipotesis? Konfius aku,konfius… 
 
 

Nombor Berapa  
November 18, 2007  
 
Nombor 1, nombor 2, nombor 3 atau nombor berapa? Memang susah kalau kita nak 
membuat pilihan atau terpaksa membuat pilihan yang mana untuk diletakkan sebagai 
pendahulu senarai di dalam carta kehidupan ini, lebih-lebih lagi kalau semuanya kita 
mahu, kita suka.  Tak boleh tolak. Sayang. Kita bebas untuk memilih  tapi kita tak 
boleh memilih untuk tidak memilih. Susah. Memang susah.  Mahu tak mahu, suka tak 
suka kita kena susun mengikut hierarki keutamaan, yang mana satu mengatasi 
kepentingan yang lain. Yang pasti, justifikasi perlu dibuat berdasarkan pertimbangan 
akal yang waras, supaya nanti tiada yang melepas. Kuasa memilih ditangan anda, jadi 
gunakan ia sebaiknya. Untuk yang terpilih menduduki tempat teratas di dalam carta, 
tahniah dan bergembiralah sebaliknya yang tidak terpilih, jangan kecewa dan sedih 
kerana sekurang-kurangnya anda masih belum terkeluar dari senarai. 
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Konflik 
November 18, 2007  
 
Entah kenapa hubungan kami di dalam organisasi ini semakin meruncing dengan 
pelbagai konflik yang semakin hari semakin bertambah. Semakin hari semakin sulit. 
Semakin hari semakin sukar untuk dirungkai. Mungkin kerana setiap orang 
mempunyai ego sendiri, pendirian sendiri. Memang sesuatu yang menyakitkan 
bilamana hanya kita yang perlu memahami orang lain sedangkan orang lain tidak 
pernah memahami kita. Entahlah. Konlik, konflik… Yang penting, cuba HADAPI 
DENGAN SENYUMAN. 
 
 

Berdamai 
November 18, 2007  
 
Berdamai? Mungkin ia sesuatu yang mustahil buat masa ni. Kerana sikapnya yang 
masih tegar dan tak mahu mengalah, pintu perdamaian seolah-olah terkunci kejap, 
sukar untuk dibuka. Bukan seorang, dua atau tiga tetapi sudah ramai yang 
menyuarakan kejengkelan dengan sikapnya. Benar dia seorang ketua tapi takkan 
begitu sukar untuk berkompromi sedikit dengan anak buah, menghulur sedikit 
timbang rasa? Sampai bila mahu menjadi jadi pak turut, budak suruhan tanpa boleh 
menyuarakan sebarang pendapat atau bantahan? Yang pasti, perdamaian masih 
mustahil buat masa ni. 
 
 

Kerana RM5 
November 18, 2007  
 
Kalut jadinya. Dia bayar RM5 untuk tiga orang. Pemandu ambil, bagi tiga keping 
tiket dan pulang baki RM2. Aku dan rakan yang agak kelam kabut dihadapan pintu 
RapidKL T416 bayar sekali lagi kepada pemandu, seorang RM1, dapat seorang 
sekeping tiket walhal kami tahu dia telah membayar untuk kami. Bila duduk, kami 
terfikir. Kenapa macam tu? Tak semena-mena ketawa kami berderai di dalam 
pengangkutan awam tersebut bila memikirkan kekalutan dan kebodohan sebentar tadi. 
Sepatutnya dia bayar untuk tiga keping tiket dan kami pula bayar kepadanya seorang 
RM1. Kan mudah! Sudahnya, kawan aku pulang dua tiket menyebabkan pemandu 
terpinga-pinga. Mujur pemandu mahu pulang RM2. Kami ketawa lagi, hahaha… 
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Kalau Dah Sayang 
November 19, 2007  
 
Aku    : Dah elok rajuk dia yang entah ke berapa tu? 
Dia     : Dia busy. 
Aku    : Haah, takde kat bilik ni. Dia gi training. 
Dia     : Malaslah nak fikir. Dan tak nak kacau dia. 
Aku    : Aik, dua-dua merajuk? Pelik, pelik… Susah kan? Dunia, dunia… 
Dia     : Kalau dah sayang ni susah. 
Aku    : Biasa la, adat orang berkasih sayang. Nak telan pahit, nak buang sayang. 
Dia     : Mana ada berkasih sayang. Sayang adik abang je la. 
Aku    : Ye la, kan kasih sayang gak tu. 
Dia     : Ye la, cuma tak involve yang diharamkan je. 
Aku    : Saya pun tak maksudkan yang tu. 
 
Tamat. 
 
 

Talam Dan Dulang  
November 20, 2007  
 
Apa beza talam dan dulang? Heboh satu bilik bila kami bertegang leher 
mempertahankan pendirian masing-masing mengenai definisi talam dan dulang. 
“Talam tu sama la dengan dulang.” Dia. “Bukan, talam tu tempat orang buat makan. 
Makan dalam talam. Dulang tu tempat orang bawa cawan untuk dihidangkan”. Aku. 
Seorang lagi menyampuk, “Bukan ke talam tu yang bulat besar, dulang yang segi 
empat kecil”. Segera aku buka laman web Kamus dewan online menyemak maksud 
talam dan dulang. Hasilnya : 
1.   Talam sj dulang yg tidak berkaki (tempat menyajikan makanan, 

minuman, dll): dia keluar membawa sebuah ~ yang berisi 
secawan kopi; kuih ~ = tepung ~ sj kuih yg lapisan 
bawahnya dibuat daripada campuran tepung beras atau 
tepung gandum dan gula melaka, manakala lapisan atasnya 
(kepalanya) daripada santan kelapa;  

   
2.   Talam seperti ~ dua muka prb perihal orang yg berbuat baik kepada 

dua orang yang berseteru (untuk keuntungan diri sendiri); 
seperti air dlm ~ prb dalam keadaan sentosa.  
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1.   Dulang I 1. sj talam daripada kayu (kadang-kadang berkaki): pd 
dicecah dengan kuku, biar terletak di atas ~; 2. talam; ~ alas 
talam untuk pengalas makanan dan lain-lain; ~ pelanda 
talam pelimbang emas (bijih dll);  

   
2.   Dulang II Mn; mendulang membumbung berkepul-kepul (asap dll).  
   
3.   Dulang III Jw; mendulang menyuapkan makanan kpd anak-anak.  
   

4.   Dulang IV sj tumbuhan (pokok), bereksa, tengguli, Cassia fistula;   

   

5.   Dulang I bagai ~ dengan tudung saji prb sesuatu yg berpadanan (spt 
suami isteri yg sama elok parasnya dll); lain ~ lain kaki, lain 
orang lain hati prb tiap-tiap orang berbeza kesukaannya; 
mengata ~ paku serpih, mengata orang awak (aku) yang 
lebih prb mencela orang tetapi diri sendiri lebih buruk 
daripada yang dicela;   

Kesimpulannya, maksud talam dan dulang yang sebenar adalah seperti yang 
diterangkan dalam kamus dewan. Terlerai segala persoalan. Kami ketawa kuat-kuat 
lagi. 
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Syukur dan Terima Kasih 
Disember 5, 2007  
 
Dia : Kena berterima kasih tau kat TUHAN. 
Aku : Ok… Syukur pada TUHAN, terima kasih pada abang. 
Dia : Terima kasih kat DIA je. 
Aku : Tapi perlu rasanya untuk hargai usaha manusia. 
Dia : Haa… Tau takpe. 
Aku : Tapi ada manusia-manusia yang tak tahu berterima kasih. Bukan setakat tak    
               berterima kasih malahan dia push kita. 
Dia : Jangan marah dia. Mungkin dia jahil. Doakan dia moga Allah buka hatinya  
              menyedari hal tu. 
Aku : Biar la dia… Harap satu hari nanti dia sedar dan tahu berterima kasih. 
 
TAMAT. 
 
 

Es Em Es Dari Kenalan 
Disember 5, 2007 
 
Ya Allah, insan ini lemah, maka Kau kuatkanlah. Dia resah, maka Kau tenangkanlah. 
Dia gentar, maka Kau campakkanlah keberanian di dalam hatinya. Dia meminta, 
maka Kau kabulkanlah. Dia menuntut ilmu, maka Kau faqihkanlah. Dia sangat sayang 
pada-Mu, maka Kau sayangilah dia. Kau Maha Lembut, maka Kau lembutkanlah 
hatinya. Kau Maha Kaya, maka Kau kayakanlah dia dengan ketaqwaan kepada-Mu. 
Dia yakin padamu, maka Kau tahu apa yang terbaik untuknya. 
 
p/s : es em es ini aku terima dari seorang kenalan ketika menghadapi peperiksaan 
akhir semester lepas dan kebetulan pula saat itu aku sedang buntu dengan pelbagai 
masalah. Sejuk hati membacanya. 
 
 

Maaf dan Luka 
Disember 5, 2007  
 
Maaf. Satu perkataan yang mudah disebut dan ringkas namun begitu sukar untuk 
dituturkan atau diluahkan tatkala ia perlu diucapkan. Mungkin ego yang tinggi 
menyebabkan perkataam ‘maaf’ itu terlalu mahal harganya. Walaupun lidah mudah 
menyebut “Aku dah maafkan kau..”, namun hati yang telah terluka masih berkudis 
dan kesakitannya masih terasa. Memang sakit sekiranya hati kita dilukakan. Mungkin 
benar kata seorang penceramah, dunia ini akan aman sekiranya setiap insan mudah 
untuk memaafkan. Mungkin kita perlu belajar untuk memaafkan kesalahan orang lain 
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tapi bagaimana dapat kita melupakan begitu sahaja kesakitan yang orang lain telah 
lakukan kepada kita? Contoh mudah, ambil sehelai kertas yang masih elok 
keadaannya dan kemudian direnyuk. Bila dibuka semula pasti tak hilang kesan renyuk 
dan kertas tersebut takkan kembali seperti keadaan asal. Fikir-fikirkan. 
 
 

Ikhlas Dariku 
Disember 5, 2007  
 
Tahniah, tahniah dan tahniah kepada semua peserta yang telah berjaya mengikuti 
kursus yang “hebat” ini. Sedikit pesanan dari insan yang lemah ini, andalah pewaris 
kegemilangan kepimpinan yang sedia ada. Jangan berhenti belajar walaupun kursus 
ini telah tamat. Belajar dan terus belajar meski ada orang yang menghina, mengatakan 
anda tak habis-habis belajar. Paling penting, jadilah diri anda sendiri. Jangan menjadi 
seorang pelakon, seorang yang hipokrit. Pemimpin datang dan pergi, hadirnya silih 
berganti. Ada diantara anda bakal menjadi pemimpin manggantikan yang sedia ada 
atau diperingkat lebih tinggi, maka jangan lupa diri. Ingat, setinggi mana jawatan 
anda, ada yang lebih tinggi dari anda kerana kita sebenarnya hanyalah pemimpin 
kecil. 
 
 

Hujan, Banjir dan Risau 
Disember 6, 2007  
 
Ramai rasanya dikalangan penduduk kawasan kritikal sekitar daerah ini mula berkira-
kira untuk mengemas rumah dan berpindah ke tempat lebih selamat lantaran hujan 
yang mula turun tanpa henti. Ya, tanpa henti bermula jam 10.00 pagi, 5 Disember 
2007 sehingga saat entri ini diterbitkan. Hampir 30 jam. Terkenang pula kejadian 
banjir besar tahun lalu, juga pada bulan yang sama. Disember. Banjir yang berlaku 
tiba-tiba apabila beberapa empangan sekitar negeri ini dibuka kerana tidak mampu 
lagi menampung limpahan air. Tak buka, pecah. Di buka, bah. Yang keluar bekerja 
pagi, tak dapat pulang ke rumah menjelang petang kerana jalan ditenggelami air. 
Masuk hari kedua, disangka semakin elok, rupanya situasi semakin buruk. Jalan 
sepanjang hampir 15 km yang menghubungkan tempat aku dengan bandar dipenuhi 
air, sesetengah kawasan sedalam 4 meter. Pusat bandar lumpuh. Aktiviti harian 
tergendala. Tiga hari tiga malam bekalan air dan elektrik terputus. Petanda sebelum 
bencana tahun sudah sama seperti yang sedang berlaku sekarang. Hujan berterusan 
tanpa ada petanda mahu berhenti.  Hmm… Mungkinkah ini petanda bah akan sekali 
lagi menjengah ? Hah! Teringat mimpi dua hari sudah. Aku dan keluarga kelam kabut 
menyelamatkan diri dari banjir besar beserta aliran air yang deras. Menakutkan. 
Mujur hanya mimpi dan mudah-mudahan mimpi sekadar mimpi, tidak betukar 
menjadi realiti. Tak sanggup rasanya melihat nasib malang mangsa banjir yang 
tinggal sehelai sepinggang. Alahai, risaunya… 
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Suatu Takrifan 
Disember 7, 2007  
 
Kenalan : Kenalan ialah orang yang kita kenal sekadar kenal, setakat tahu nama dan 
serba sikit tentang diri mereka. Kadang-kadang kenalan ni kita jumpa sekali, 
kemudian berpisah dan tak ketemu lagi. Kadang-kadang juga hubungan berterusan 
dan meningkat ke tahap seterusnya. 
 
Kawan : Kawan pula insan yang kita kenal lebih daripada kenalan. Mereka adalah 
orang yang boleh diajak berbual, teman diwaktu senggang, buat kerja bersama dan 
kadang-kadang bila ada konflik, dengan mudah boleh putus kawan. Cari kawan lain. 
Kawan ni juga bila kita berpisah lama dan jumpa semula, kebarangkalian untuk ingat 
semula lebih tinggi, contohnya kawan sekolah yang bertahun terpisah. Bila jumpa 
semula, biasanya akan terkeluar perkataan seperti 1) “Eh, macam kenal. Ni Timah ke 
yang belajar sama-sama dalam tingkatan 4A tahun 87 dulu?” ; atau 2) “La, kau 
rupenya Meon. Ingatkan sape tadi yang bawak anak satu battalion. Lama dah kita tak 
jumpe ye, lebih kurang 10 tahun rasanya”. Inilah contoh dialog-dialog yang akan 
terkeluar bila dua orang kawan yang dah lama terpisah bertemu semula. 
 
Sahabat : Tahap paling tinggi, paling istimewa dan paling kurang dalam hidup kita 
ialah sahabat atau panjangnya, sahabat sejati. Insan istimewa ini dipilih setelah 
beberapa lama dijadikan kawan dan ada yang dinaikkan tahap walau baru kenal 
sekejap cuma. Mereka ini sangat penting dalam hidup. Pada merekalah tempat kita 
berkongsi segala kisah suka duka yang kadangkala begitu sulit untuk dikongsi 
walaupun dengan keluarga sendiri. Tapi bila sudah jadi sahabat memang susah nak 
jaga, kerana itu kita perlu berhati-hati. Kadang-kadang timbul rasa cemburu bila lihat 
sahabat kita lebih rapat dengan orang lain dan paling menjadi masalah ialah dua orang 
sahabat merupakan dua insan yang hatinya sangat sensitif dan mudah tercalar 
walaupun atas sebab yang kecil. Bila hati dah terluka, mula rajuk menjadi atau 
bergaduh dan bila ada krisis antara dua orang sahabat, biasanya sangat susah untuk 
berbaik semula dan kadang-kadang perlu campur tangan orang ketiga. Bila tiada jalan 
penyelesaian, maka akan putuslah ikatan murni tersebut yang kadangkala boleh 
berakhir dengan dendam atau fobia. 
 
Bagaimana dengan kalian, setuju? Sekadar berpendapat cuma. 
 
p/s : No comment untuk istilah “anak ikan”,hehehe… Pandai-pandailah kalian 
mentafsirkan. 
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Dua Dekad 
Disember 10, 2007  
 
Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Sedar tak sedar 
hari ini, 10 Disember 2007 jam 12.56 tengah hari, genap dua dekad kewujudan aku 
dan syukur sehingga saat entri ini ditulis, aku masih diberi peluang oleh Tuhan yang 
Maha Segalanya untuk hidup di atas dunia. Dua-Puluh-Tahun telah berlalu. Walaupun 
sudah lama nampaknya, namun hakikatnya aku merasakan diri ini masih terlalu 
mentah untuk memahami erti kehidupan sebenar. Terasa begitu sukar untuk membuat 
keputusan. Asam garam, rencah serta rempah ratus kehidupan masih terlalu banyak 
yang belum aku rasa. Tetapi tidak dinafikan, pengalaman, pembelajaran, suka, duka, 
bahagia, derita dan sebagainya yang telah aku alami selama ini banyak mengajar aku 
erti kehidupan. Bagi aku, masalah datang dan pergi. Hadirnya membawa hidup ini erti 
walaupun kadang-kadang ia sukar untuk dimengerti. Justeru itu perlu untuk kita 
mencari dan terus mencari resolusi bagi setiap permasalahan dan persoalan yang 
datang.  
 
Aku berharap agar diri ini terus diberi kekuatan oleh Dia yang Maha Kuat untuk 
berhadapan dengan hari-hari mendatang selagi Dia masih memberi peluang untuk aku 
merasai nikmat hidup. Paling penting, aku akan cuba menjadi seorang yang optimis, 
bukan pesimis. Teringat kata-kata Hamka. Saat kamu dilahirkan, kamu menangis 
sedang orang lain tertawa. Semoga saat kamu mati nanti, orang lain menangis sedang 
kamu tertawa (gembira) bertemu Tuhan.Kepada mereka yang berada disampingku, 
terima kasih di atas segala ilmu, pengalaman dan kemesraan yang kalian berikan. 
Maaf kupohon andai aku tidak sekuat disangka, sehebat diduga dan sebaik diduga. 
Andai aku marah, gurau, ketawa dan sebagainya sepanjang kita bersama, itu 
merupakan luahan isi hati aku kerana aku adalah aku. Terimalah aku seadanya. 
Semoga kita akan dapat terus menjalani hidup ini sesempurna mungkin. Aku doakan 
kita semua berjaya dalam setiap urusan yang dilakukan. Dunia dan Akhirat. Amin. 
 
 

Banjir Oh Banjir 
Disember 10, 2007  
 
Gambar banjir di sekitar tempat tinggal aku. Resolusi gambar rendah kerana 
menggunakan kamera telefon bimbit. Aku tak dapat upload lebih banyak gambar 
sebab menggunakan dial-up connection, lambat sangat.  



 

TongkangBocor │Setahun Berlalu 21 

 

“Kadang Tenang Kadang Bertaufan, Itulah Ragam Dalam Kehidupan” 
http://tongkangbocor.wordpress.com  

 
 
 

Re-Union 
Disember 13, 2007 
 
Lewat pagi tadi aku menerima es-em-es dari seseorang yang tidak dikenali. Mungkin 
salah seorang teman sekolah dahulu. Katanya, semua rakan-rakan ex-TechBP(Teknik 
Bukit Piatu) dijemput menghadiri satu perjumpaan di Pusat Bowling Mahkota Parade, 
Melaka. Termenung panjang aku. Bukan tak mahu datang. Hati ini meronta-ronta 
ingin berjumpa rakan-rakan sekolah yang lama tak bersua muka. Tapi banyak benda 
perlu dipertimbangkan. Pertama. Aku naik motosikal. Sekarang musim tengkujuh. 
Silap hari bulan, Melaka tak belum sampai, aku dah kuyup dek hujan. Kedua. Tiada 
teman. Semua kawan aku di sini ada hal masing-masing. Bosan menunggang seorang 
diri. Bukan dekat, hampir dua jam perjalanan. Ketiga. Ongkosnya. Masa cuti semester 
ni mana ada duit. Paling kurang untuk ke Melaka memerlukan belanja RM50. 
Nampak gayanya, telan air liur sajalah aku. Alahai, dah nasib badan… Rasanya cukup 
sekadar berkirim salam melalui es-em-es.. Maaf ya kawan-kawan… 
 
 

Keputusan 
Disember 14, 2007 
 
Hari ini keputusan peperiksaan akhir dikeluarkan. Aku pergi cyber cafe. Aku semak 
keputusan. Berdebar menanti jawapan dan akhirnya…. Nah! Tertera slip peperiksaan 
on-line. Aku menerima segalanya dengan hati terbuka. Syukur Alhamdulillah. 
Walaupun tak banyak peningkatan berbanding semester lepas, tapi ada sedikit 
penambahbaikan. Sekurang-kurangnya masih dapat mengekalkan CGPA 3.5 ke atas. 
Yang lepas aku lupakan dan aku perlu terus berjuang dalam semester akan datang. 
Yang penting, hadapi dengan senyuman. 
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Baginda 
Disember 17, 2007 
 
Malam tadi (16 Disember) entah macam mana aku boleh melekat depan tivi. 
Menonton sebuah filem era 80-an atau 90-an aku kira. Filem Baginda lakonan 
mantap Azean Irdawaty, Jalil Hamid, Jaafar Onn, Luisa Chong (betul ke ejaan nama 
ni?) dan ramai lagi pelakon yang hebat rasanya. Mengisahkan usaha seorang pengetua 
sekolah yang sedaya upaya menaikkan nama sekolahnya (Mahmud Baginda). 
Pelbagai cabaran dilalui walaupun jalan ceritanya berkisarkan perjuangan pasukan 
bola tampar yang langsung tidak berpengalaman (baru ditubuhkan) untuk menentang 
satu lagi pasukan yang hebat iaitu Dato’ Panglima. Akhirnya pasukan Mahmud 
Baginda berjaya. Kesudahan filem ini sememangnya sudah dijangka, namun bukan itu 
yang ingin aku perkatakan tetapi apa yang tersirat disebalik filem tersebut. 
Sepanjang perjalanan filem tersebut memaparkan adanya sebilangan guru yang 
dilantik untuk mendidik anak bangsa gagal untuk menunaikan tanggungjawab 
mereka. Guru sepatutnya mencurahkan sepenuh daya dan usaha untuk mendidik 
muridnya tetapi ironinya apa yang berlaku sekarang ramai antara mereka menganggap 
tugas tersebut terlalu enteng. Kita lihat beberapa situasi. 
 
Pertama. Ada guru yang mengajar ala kadar di sekolah tetapi mengajar bersungguh-
sungguh dalam kelas tuisyen berbayar yang dikendalikannya. Kenapa? Jawapannya 
mudah. Mengajar disekolah gajinya tidak selumayan mengajar kelas tuisyen yang 
pendapatannya begitu lumayan. Kesannya, murid yang mampu dihantar menghadiri 
kelas tuisyen mendapat keputusan lebih cemerlang berbanding murid yang tidak 
mampu mengikutinya. 
 
Kedua. Ada sesetengah guru yang lebih sibuk menguruskan jualan langsung 
(perniagaan) sehinggakan murid-murid dijadikan kumpulan sasaran untuk melariskan 
produk. Jual perfume, jual tudung, jual ubat pandai, jual kasut dan bila menjelang hari 
raya, jual kuih raya. Lebih teruk ada yang mengambil masa yang sepatutnya 
diperuntukkan untuk proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas digunakan 
untuk mempromosikan produk mereka. 
 
Ketiga. Ada guru yang mengajar setakat mengajar, bukan mendidik. Masuk kelas 
setakat mengejar masa untuk menghabiskan silibus yang ditetapkan. Mereka 
kadangkala tidak peduli samada murid faham atau tidak. Habis mengajar, keluar kelas 
dengan senang hati dan beranggapan bahawa semua murid memahami apa yang 
diajar.  
 
Aku rasa cukup diberikan tiga situasi untuk kita berfikir. Sebagai bakal seorang 
pendidik, aku selalu berfikir adakah aku mampu mengharungi pahit getir yang bakal 
aku lalui nanti. Bukankah menjadi seorang pendidik satu tugas yang mulia? Sekali 
kita menjadi cikgu, sampai bila-bila gelaran tersebut akan dipegang hatta sampai kita 
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masuk ke kubur pun orang akan panggil ‘kubur cikgu sekian sekian’. Tidak dinafikan 
ramai diluar sana guru-guru yang bagus dan komited melaksanakan amanahnya. Aku 
amat berbangga dengan pendidik semacam itu. Tahniah cikgu-cikgu. Kepada guru 
yang pernah mendidik aku, dari TADIKA hingga sekarang, terima kasih cikgu. 
Kepada rakan-rakan yang bakal menjadi pendidik, ingatlah bahawa tanggungjawab 
besar akan kalian galas kelak sebaik tamat pengajian. 
 
(Ini bukanlah entri hari guru, sekadar berpendapat cuma) 
 
 

Pasang Surut 
Disember 18, 2007, 5:17 pm 
 
Banjir sekitar Johor mulai surut sebaliknya disebelah pantai timur keadaan semakin 
buruk. Tambah buruk apabila sebuah empangan di selatan negara jiran pecah 
menyebabkan air mencurah ke negeri Cik Siti Wan Kembang manakala di sebelah 
utara, negeri Jelapang Padi mula menerima kesan bahana daripada limpahan 
empangan yang naik melebihi aras upaya sebanyak enam kaki (Warta Jam 1,  
28/12/2007). Negeri jiran yang terkenal dengan sungai terbesarnya juga nampaknya 
bertambah buruk situasinya apabila sungai gah itu gagal menampung kuantiti air yang 
terlalu banyak, dan menurut ulasan pakar dalam Warta Jam 1 yang aku tonton tengah 
hari tadi (juga 18/12/2007) ia disebabkan faktor kerakusan manusia menebang 
khazanah hutan menyebabkan gangguan ekosistem yang menghalang aliran air. 
 
Kita tinggalkan cerita bah yang telah ditakdirkan untuk kita, mungkin kerana 
kerakusan manusia itu sendiri. Apa yang aku ingin bicarakan di sini ialah pasang surut 
kehidupan ini. Sama juga kisahnya dengan banjir, ia datang dan pergi, naik dan surut. 
Dalam hidup ini banyak perkara yang diluar jangkaan dan jagaan kita berlaku. 
Kadang-kadang kita mendapat tuah, kadang-kadang pula ditimpa musibah. Sering kita 
dengar hidup ini ibarat roda. Ya, memang seperti roda. Kadangkala kita di atas, 
kadangkala kita dibawah. Bila di atas kita dijulang, di bawah kita dihenyak. Maka atas 
dasar itu, kita tidak seharusnya mengeluh dengan nasib yang menimpa kerana itu 
adalah suratan takdir. Mana yang boleh diperbaiki kita perbaiki. Jangan bila kita 
rasa bila kita berada di atas, bila kita disanjung, bila kita cemerlang, selamanya kita 
akan berada di dalam kondisi tersebut. Suatu masa kita akan tetap kembali ke bawah. 
Paling tidak pun ke bawah tanah. Sekiranya kita rasa sudah masanya untuk kembali 
berada di bawah, serahkan segala urusan atasan kepada pelapis yang selayaknya. 
Biarlah orang lain pula merasa berada di atas. 
 
(Inilah bukanlah entri mengenakan sesiapa, atau mengata, sekadar berpendapat cuma. 
Mengisi ruang masa senggang kala hujan lebat di luar. Kalian setuju? Terpulang pada 
interpretasi masing-masing) 
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Mari memasak 
Disember 19, 2007 
 
Kalian suka makan kek coklat atau kepingin menikmatinya? Apa kata cuba resipi 
yang aku ambil daripada buku catatan yang banyak tercatat resepi kuih, kek dan lauk-
pauk kepunyaan emak yang aku jumpa semasa menyelongkar almari dapur untuk 
mencari lilin. Jadi atau tidak, bergantung pada usaha dan bakat memasak kalian 
kerana resepi ini daripada sumber yang sahih, hehehe…  
 
Kek Coklat Moist 
 
Bahan-bahan kek : 

5 biji Telur ayam (Gred B) 
1 ketul Butter 
300g Tepung Gandum 
400g Gula Caster 
¾ cawan Serbuk Koko 
1 ¾ cawan Air 
1 camca Baking Powder 
1 camca Soda Bikarbonat 

 
Cara membuatnya : 

1. Ayak tepung gandum bersama serbuk koko, baking powder dan soda 
bikarbonat. 

2. Pukul butter bersama gula sehingga kembang. 
3. Masukkan bahan-bahan yang diayak tadi sedikit demi sedikit berselang seli 

dengan air sehingga habis. Adun sehingga sebati. 
4. Masukkan ke dalam acuan pembakar dan bakar selama 1 ¼ jam atau sehingga 

masak. 
 
Bahan-bahan topping : 

300g Coklat masak 
1 cawan Susu 
1 sudu Butter 
Sedikit Tepung jagung 

 
Cara membuatnya : 
Masak kesemua bahan sehingga cair dan ratakan di atas kek yang telah masak tadi. 
 
Nota kakiku : Selain dapat berjimat duit untuk membeli yang ready-to-eat, dapat juga 
kalian mencuba bakat dan merasa kek hasil air tangan sendiri. Tapi awas! Jangan 
sampai ‘Kek Coklat Moist’ menjadi ‘Kek Coklat Rentung’. Selamat mencuba. 
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Sebuah Pengorbanan 
Disember 21, 2007 
  
Berdebar hati Ibrahim tatkala mendapat perkhabaran dalam lena daripada Tuhannya. 
Tiga hari berturut-turut. Perintah bagi membuktikan ketaatan kepada Ilahi. Putera 
yang didamba sejak sekian lama perlu dikorbankan. Ya. Perintah diturunkan agar 
Ibrahim menyembelih Ismail, anak lelaki buah hati pengarang jantung. Dengan payah 
Ibrahim menyampaikan wahyu-Nya. Dan dengan penuh rela hati Ismail menyerahkan 
diri untuk dikorban. Demi patuh dan taat kepada Tuhan Rabbul Jalil. Lantas Ibrahim 
mengasah pisau setajam mungkin sambil Ismail memberi semangat, biar nyawa 
dihujung senjata asalkan perintah Tuhan terlaksana. Perintah Tuhan tak dapat 
dinafikan. Sampai hari dinanti, berbaring Ismail menanti pisau menyembelih leher. 
Tanpa diduga, pengorbanan Ibrahim diterima berganti kibas dari syurga akhirnya. 
Dengan penuh kesyukuran Ibrahim Khalillullah a.s dan Ismail a.s menerima segala 
nikmat dari Tuhannya. Itulah tanda sebenar pengorbanan seorang hamba, tanda cinta 
kepada Pencipta. Pengajaran berguna buat kita semua. 
 
Salam Aidiladha al-Mubarak. 
 
 

SMS Malam Hari 
Disember 24, 2007 
  
Dia tulis, 
“ In life, Allah doesn’t give you the people  you want.. Instead He give you the people 
you need; to teach you, to hurt you and to make you exactly the way you should be..” 
Aku balas, 
“…and sometime Allah give you the people you don’t want; also to teach you, to hurt 
you and to show you exactly the way you should be..” 
. . . 
Dia tulis lagi, 
“Tak ada insan suci yang tak mempunyai masa lampau dan tak ada insan berdosa 
yang tak mempunyai  masa depan..” -ahli hikmah- 
Aku balas, 
“Insan paling teruk ialah insan suci yang melupakan masa lampaunya dan insan 
berdosa yang menutup masa depannya..”-buat sendiri- 
. . .   
Dia diam. 
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Virus Oh Virus ! 
Disember 26, 2007 
  
Dia pulang dari kampung dua hari lepas. Katanya rasa nak demam, badan rasa kurang 
sihat. Aku simpati. Mendoakan dia cepat sembuh. Tiba-tiba aku bangun pagi tadi, 
tekak mula perit. Hidung mula berair, kurang selesa bila bernafas. Sah! Virus dari dia 
mula singgah dan mengalahkan sistem imun aku. Aku pula rasa nak demam. Dan dia, 
sihat wal afiat semula. Dia kata aku kawan yang baik, sudi berkongsi penyakit 
dengannya. Alahai kawan aku yang seorang ni. 
 
 

Amanah dan Ikhlas 
Disember 27, 2007 
 
Dalam mesyuarat semalam, aku diberi satu amanah. Jumaat dan Sabtu (28 dan 29 
Disember 2007) ini aku ditugaskan untuk membawa beberapa orang pelajar kolej 
untuk menyertai misi bantuan mangsa banjir anjuran universiti di Pahang. Negeri 
yang paling terkesan musim bah kali ini. Tempatnya di mana, belum dimaklumkan 
pula. Sebenarnya aku begitu teruja untuk pergi ke sana, ingin melihat sendiri kesan 
dan nasib yang menimpa mangsa-mangsa tersebut. Dapat juga menghulur kudrat yang 
tak seberapa ini kepada mereka yang memerlukan. Aku sememangnya simpati 
melihat keadaan mereka walaupun sekadar menonton di televisyen. Ada beberapa 
orang rakan yang ingin pergi kerana ingin mendapatkan ganjaran seperti T-Shirt 
percuma dan sebagainya. Aku katakan pada mereka, ikhlaskan hati untuk membantu. 
Tidak dapat ganjaran dunia, Insya-Allah di sana nanti ada bahagian untuk kita. 
Mereka diam. Semoga niat kami untuk membantu dipermudahkan oleh-Nya dan 
dijauhi daripada perasaan riak, takbur dan mengharap balasan selain redha-Nya. 
Amin. 
 
 

Mengidam 
Disember 27, 2007 
 
Bila membaca entri Kuew Teow di Bluehikari, tiba-tiba terasa ingin menikmatinya 
walaupun tiada masa untuk ke Restoran Madam Kwan di Mid Valley  dan terlalu jauh 
untuk ke Restoran Key’s di Seberang Jaya, Pulau Pinang. Jadi, malam tadi aku pergi 
ke kafeteria kolej, aku pesan Kuew Teow Goreng Basah. Lama menunggu, akhirnya 
pesanan siap. Tidak terlalu sedap, sederhana sahaja. Yang ada dua ekor udang kecil 
dan sedikit daging ayam dipotong kecil-kecil. Cukuplah untuk mengelakkan 
kempunan. Sememang kuew teow adalah makanan kegemaran aku sejak kecil. Emak 
memang dah faham dengan anaknya yang seorang ini. Setiap kali pulang ke kampung, 
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pasti akan digoreng kuew teow walaupun kadang-kadang hanya kuew teow togel. 
Sedapnya air tangan ibu. Bagi aku, itulah kuew teow paling sedap dalam dunia. 
 
 

Selamat Tahun Baru 
Disember 31, 2007 
 
Tahun baru, lazimnya diiringi dengan azam baru. Mungkin setiap orang mempunyai 
misi dan visi sendiri untuk dilaksanakan sepanjang tahun 2008 nanti. Semoga tercapai 
apa yang dimaksudkan itu. Mungkin juga ada azam tahun sudah yang masih belum 
terlaksana, mungkin boleh diteruskan tahun baru ini. Selamat tahun baru 2008. 
Semoga sinar baru bakal kita temui. Juga semoga tahun 2008 ini lebih baik dari tahun 
sudah sebagaimana mutiara kata yang cukup suka aku gunakan; 
 
“Beruntunglah mereka yang hari ini lebih baik daripada semalam, rugilah mereka 
yang hari ini sama dengan semalam dan celakalah mereka yang hari ini lebih teruk 
daripada semalam.” 
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Janji  
Januari 1, 2008 
 
Janjinya jam 8 pagi. Aku sangka sudah terlewat bila tersedar dari tidur jam 7.30 
pagi, gara-gara tidur lewat malam tadi. Tergesa-gesa aku bangun dan solat subuh 
(ustaz cakap kalau bangun terus solat boleh lagi). Lepas solat aku mandi, siap-siap. 
Bila aku siap, aku menghantar es-em-es kepada seorang teman. Rupa-rupanya masih 
belum siap. Huh! Terkena aku di pagi tahun baru. 
 
 

Pencarian  
Januari 4, 2008 
 
Kau tahu bukan betapa sakitnya hati bila kita mencari sesuatu yang kita tahu ada di 
sekitar kita namun tak kita ketemu. Kalau tak cari, bersepah merata tempat tetapi bila 
dicari, tiada pula. Rasa seperti hendak dihambur semua yang ada di depan mata. 
Dengan harapan apa yang dicari muncul terus depan mata. Mulalah kata-kata kesat 
berhamburan (sekadar bermonolog seorang diri). Mujur aku kembali teringat kepada 
Tuhan. Segera aku istighfar dan berselawat. Setelah mendapat sedikit ketenangan, aku 
mula mencari semula dan akhirnya bertemu. Syukur. 
 
 

Virus  
Januari 4, 2008 
 
Satu malam kerja-kerja yang memerlukan aku menggunakan komputer riba 
tertangguh. Entah dari mana datangnya virus durjana yang menyerang sistem dalam 
komputer ini, aku pun tak pasti. Apa yang pasti, ia perlu diformat semula. Habis 
hilang segala aplikasi yang telah aku install. Nak tak nak, dah terpaksa. Nak buat 
macam mana. Dan yang aku paling malas, mahu masukkan semula aplikasi yang 
hilang itu. Hampir setengah hari aku mengerjakannya. Sekarang semuanya kembali 
seperti biasa. Durjana sungguh siapa yang mencipta dan menyebarkan virus-virus ini. 
 
 

Bosan 
Januari 5, 2008 
 
Bosan. 
Bosan.. 
Bosan… 
Alahai bosannya hujung minggu ini bila tiada aktiviti menarik yang boleh dilakukan. 
Tambah bosan bila dapat tahu wakil kolej kurang bernasib baik bila kandas pada 
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peringkat saringan pertandingan Wiramasli yang pertandingan akhirnya minggu 
hadapan. Nampaknya minggu hadapan mungkin membosankan lagi. 
 
 

Belah Dua 
Januari 7, 2008 
 
Malam ini ada dua perkara perlu aku selesaikan dalam satu masa. Ditempat berlainan. 
Kalaulah boleh badan ini dibelah dua, mungkin aku akan pergi kedua-duanya. 
Malangnya tak boleh. Pertama. Mesyuarat pengurusan kolej yang melibatkan MTM, 
felo dan pengurus kolej. Sekadar mesyuarat bulanan rutin untuk melaporkan 
perkembangan biro, kebajikan pelajar dan hal ehwal semasa pentadbiran kolej. 
Kedua. Taklimat peserta Perhimpunan Siswa di UTM Skudai pada 9 - 13 Januari ini. 
Aku salah seorang pesertanya mewakili kolej. Hmm, rasanya aku akan utamakan 
mesyuarat pentadbiran kolej dan menghantar wakil untuk mendengar taklimat itu. 
Selesai. 
 
 

Sibuk 
Januari 17, 2008 
 
Minggu lepas aku ke UTM Skudai, menghadiri Perhimpunan Siswa 50 Tahun 
Merdeka selama lima hari bermula Rabu hingga Ahad. Malam Ahad sebaik sampai 
kolej, aku difahamkan wakil kolej dalam pertandingan debat interkolej mara ke 
peringkat akhir, jadi aku segera bersiap dan pergi ke venue pertandingan sebagai 
tanda sokongan kepada para peserta. Selesai semuanya lebih kurang satu pagi. Dalam 
keletihan dan kurang tidur, pagi Isnin jam 8 perlu menghadiri kuliah ganti (sepatutnya 
kuliah hari Isnin hanya pada jam 5 petang). Kuliah disambung seperti biasa dan 
memulakan beberapa assignment yang bertimbun. Malam tadi aku diminta untuk 
membuat multimedia bagi lagu Malaysiaku Gemilang untuk kegunaan kolej. Mula 
jam 12 tengah malam, hampir selesai jam 3 pagi. Kerana terlalu mengantuk, aku tidur 
dan tersedar lewat pagi ni. Mujur kelas mula jam 12 tengah hari. Petang ni perlu 
menghadiri mesyuarat Seksyen Perkhidmatan dan Kebajikan BHEP bersama 
Sekretariat Kebajikan MTM Kolej jam 5 petang. Nak kata sibuk tidak la terlalu sibuk 
tapi kerana kurang rehat, semuanya jadi kelam kabut. Oh Tuhan! Berilah aku 
kekuatan agar aku dapat bertahan melakukan semua tugas sehingga sampai tarikh 5 
April ini. 
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Ketenangan 
Januari 17, 2008 
 
Jika ketenangan yang dicari, 
maka ketahuilah bahawa Allah akan terus menguji hati hati ini. 
Hingga suatu masa kita akan rasa indahnya Tawakal kepada-Nya. 
Dan itulah nikmat ketenangan dalam jagaan-Nya. 
 
 

Bila diuji 
Januari 17, 2008 
 
Allah selalu menguji kita, dengan penderitaan dan kesedihan. Bukan untuk 
menghukum, tapi membantu kita menghadapi hari esok. 
Allah selalu menguji kita. Dan untuk setiap kesakitan, Dia sertakan untuk kita 
kesabaran. Diikuti kekuatan untuk bangkit semula. 
Bila kita rasa hampa, merasakan semua serba tak kena, sedarlah bahawa itulah cara 
Allah menjadikan semangat kita semakin membara. 
 
 

Belajar 
Januari 24, 2008 
 
Minggu Ujian Pertama sudah bermula. Ini bermakna perkiraan markah untuk dibawa 
ke akhir semester sudah bermula. Lalu aku… 
Belajar 
. . . 
Belajar 
. . . 
Dan mesti terus belajar… 
Tinggalkan kontroversi, tingkatkan prestasi. 
 
 

Merakyatkan Seni 
Januari 26, 2008 
 
Semenjak dua menjak ni tertarik sungguh aku dengan dikir barat. Ya, dikir barat. 
Suatu yang sinonim dengan negeri Cik Siti Wan Kembang. Asal mulanya aku hanya 
melihat kumpulan dikir kolej berlatih untuk suatu pertandingan. Bila mendengar 
alunan muziknya, kaki mula mengikut rentak, tangan mula menyusun gerak mengikut 
rentak tari awak-awak yang sedang berlatih. Lalu aku apa lagi, terus bersila dan ikut 
sama berlatih. Seronok. Itu yang boleh aku katakan bila mula menguasai sedikit 
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sebanyak pergerakan yang diajar. Dan malam ini, 26 Januari 2008, kumpulan dikir itu 
akan membuat persembahan untuk pertandingan itu. Kau tahu tak betapa ralatnya hati 
ini bila tak dapat bersama membuat persembahan setelah berlatih sama-sama sekian 
lama atas beberapa sebab. Pertama. Aku tidak dapat memberi komitmen sepenuhnya 
dalam latihan kerana terlalu sibuk dengan banyak hal lain, maklumlah sebagai MTM 
kolej. Kedua. Kuota untuk awak-awak sudah penuh sebenarnya. Ada yang mengajak 
aku bermain alat muzik tapi aku lebih suka menjadi awak-awak kerana dengan itu 
baru dapat merasai nikmat sebenar berdikir bagi aku. Apapun, aku mendoakan 
kejayaan kumpulan dikir itu dalam pertandingan yang disertai. Moga penat lelah 
kalian berlatih dari mula bertatih hingga pandai segala gerak akan berbalas akhirnya. 

• Aku berharap agar latihan setiap minggu dapat diadakan sekiranya 
berkelapangan. Bukan apa, selain dapat mengisi waktu senggang, dapat juga 
menyahut seruan kerajaan melalui KEKKWA untuk kita merakyatkan seni. 

• Apa yang lebih membanggakan, kebanyakan ahli pasukan dikir ini bukan 
berasal dari negeri Cik Siti Wan Kembang. Dari tak tahu apa-apa, pencapaian 
mereka kini sudah boleh dibanggakan. 

• InsyaAllah andai ada kelapangan, akan aku datang menyokong kalian di 
panggung percubaan nanti. 

• Lain masa sekiranya ada kelapangan, mungkin akan aku bergiat aktif dalam 
kumpulan dikir ini. Mana tahu. Ha! Ha! Ha! 

 
 

Tahniah, Tahniah dan Tahniah 
Januari 29, 2008 
 
Tahniah, tahniah dan tahniah. Kata aku pada semua ahli kumpulan dikir kolej. 
Kemarau pingat yang telah beberapa tahun dialami akhirnya tamat walaupun sekadar 
mendapat tempat kedua. Kami mendapat Naib Johan tahun ini. Cukup 
membanggakan sebenarnya. Lebih membanggakan apabila Tok Jogho (Juara) kami, 
Saudara Mohd Hanif Yusoff dinobatkan sebagai Juara terbaik. Setinggi-tinggi 
kesyukuran dipanjatkan ke hadrat Ilahi. Bangganya aku bila ada lagi pelapis yang 
akan meneruskan kesinambungan dikir barat kolej. Moga-moga tahun hadapan kita 
dapat merasa gelaran Johan Keseluruhan pula ya… 

• Kepada Ayub, Hafiez, Hairie, Musa, Zulhairi, Zulkefli, Amri, Jamal, Zubaidi, 
Che Mek, Wa dan Teko, tahniah kerana gerak kalian sebagai awak-awak 
sungguh serasi semasa pertandingan. 

• Kepada Hanif dan Adam, suara kalian merdu sekali. Teruja aku 
mendengarnya. 

• Kepada Dondey, Nusi, Qamarul, Rozaimi, Mamu dan Laloq, kalian memang 
hebat memainkan alat-alat muzik sebagai pelengkap dikir. 

• Kepada Usop, kau memang pengurus yang baik. Terima kasih. 
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Panas hati  
Januari 30, 2008 
 
Mulanya sekadar ber es-em-es biasa. Lama-kelamaan bibit-bibit pertengkaran 
bermula. Bahasa kasar mula diguna. Sentap-menyentap bersilih ganti. Panas hati ini 
bila dituduh melakukan perkara tidak baik dengan menggunakan bahasa sindiran yang 
pedih. Lalu aku hantar es-em-es ini : 
 
Aku   : Makan boleh sebarang makan, cakap jangan sebarang cakap. Cakap biar 
berlapis. Pantang sungguh aku orang bermulut celupar, jangan sampai ku hulur 
penampar ! 
 
Itu berlaku malam tadi. Es-em-es itu. 
. . . . . 
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Balik kampung 
Februari 2, 2008 
 
Cuti pertengahan semester. Hari ini bermula. Malam tadi berpakat dengan beberapa 
teman untuk balik kampung bersama. Yay! Balik kampung. Selamat bercuti pada 
semua rakan-rakan mahasiswa. Dan Gong Xi Fa Cai kepada mereka yang 
menyambutnya. Aku minta ang pau dari rakan-rakan Chinese Kata mereka selagi 
belum kahwin tak boleh bagi ang pau. “Kau berdua kahwin la cepat, dan kemudian 
boleh bagi aku ang pau“. Aku. Kepada dua orang rakan sekuliah Chinese, seorang 
lelaki dan seorang perempuan. Ha! Ha! Ha! 
 
 

Cuti 
Februari 7, 2008  
 
Selamat Bercuti kepada semua yang bercuti. 
. . . 
Selamat Tahun Baru Cina kepada yang menyambutnya. 
. . . 
Selamat kembali ke kolej selepas seminggu bercuti buat semua warga. 
 
 

Kenangan terindah 
Februari 15, 2008  
 
Esok. 16 Febuari tarikhnya. Majlis gilang gemilang kolej bakal berlangsung 
bertempat di Hotel Crown Princess KL. Tujuannya, untuk meraikan pelajar tahun 
akhir yang bakal bergraduat. Dibuat awal kerana ada yang akan menjalani latihan 
mengajar bermula seawal 17 Febuari. Semoga majlis ini memberi seribu kenangan 
buat kalian yang akan meninggalkan alam kampus. Kenangan terindah. Sementara 
semua AJK pelaksana sedang bertungkus lumus membuat persiapan terakhir majlis. 
 
p/s : Aku mengamuk dimeja teknikal hotel tadi. Mana taknya, setelah sedang aku 
cuba menyelesaikan masalah yang timbul, ada pula yang sok sek sok sek disebelah 
memberi ceramah agama dan motivasi. Bayangkan kita berada di sebuah pulau yang 
indah. Dia. Lalu aku kata, ini bukan pulau tapi gurun. Maka berhambur maki hamun. 
Kepada laptop sebenarnya. Ha! Ha! Ha! 
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Demam 
Februari 29, 2008  
 
Lama sudah rasanya tidak menulis di blog ini. Sebelum MMMR rasanya kali terakhir 
aku menulis. bukan malas ingin menulis, tetapi kekangan masa menghalang. Mungkin 
beberapa peristiwa yang telah berlaku ingin aku ceritakan. 
 
Pertama. 
Tanggal 16 Febuari 2008, Majlis Makan Malam Rasmi kolej telah diadakan dengan 
penuh gilang-gemilang di Hotel Crown Princess. Syukur kerana dengan limpah kurnia 
Tuhan yang telah melancarkan perjalanan majlis ini dan penat lelah semua ajk 
pelaksana terungkai dengan berakhirnya majlis ini. Pelbagai cabaran dihadapi. Dan 
hasilnya, banyak pujian diterima daripada semua tetamu jemputan dan pelajar tahun 
akhir yang menyertai majlis ini semuanya berpuas hati. 
 
Kedua. 
Aku menjadi seorang yang agresif di dalam mesyuarat MTM. Pertama kali aku 
banyak membangkang kerana rasa tidak puas hati yang teramat sangat. Usai sahaja 
mesyuarat, aku terus keluar dari bilik bersidang. Malas menyambut ulang tahun 
kelahiran presiden. Puas hati aku. Ha! Ha! Ha! 
 
Ketiga. 
Aku sekarang berada di Kolej Mara Kulim sebagai fasilitator Kem Jati Diri & 
Kecemerlangan Akademik. Penat memang penat tapi rasa seronok berkongsi 
pengalaman. Tapi badan mula rasa tidak sihat. Mungkin mahu demam. Mudah-
mudahan aku dapat terus bertahan. 
 
Tamat. 
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Bertapa 
Mac 6, 2008  
 
Hujung-hujung semester begini, terpaksalah aku lupakan perkara-perkara remeh buat 
sementara. Bukan apa, nampaknya musim bertapa sudah bermula. Semuanya kerana 
terpaksa menyiapkan assignment saat akhir. Minggu ini hantar satu, minggu depan 
dua, presentation dua kali. Itulah, simpan lagi sebanyak boleh. Padan muka aku. Ha! 
Ha! Ha! Bukan tak mahu menyiapkan seawal boleh, tetapi aku lebih suka 
menyelesaikan apa yang perlu dipelajari terlebih dahulu sebelum mula membuat 
tugasan yang diberikan oleh pensyarah. Kan lebih mudah selesaikan semua itu setelah 
dipelajari. Tak begitu? Tak mahu aku jadi seperti sesetengah rakan, sudah siap semua, 
akhirnya ditolak bulat-bulat oleh pensyarah. Dan sekarang, aku ingin meneruskan 
pertapaan yang terhenti. Ploops! 
 
 

Pengajaran 
Mac 9, 2008  
 
Malam tadi (8 Mac 2008) aku bersama beberapa teman berjaga hingga 4 pagi menanti 
keputusan PRU-12. Mengalahkan seorang penganalisis politik pula aku lihat lagak 
seorang teman menanda calon-calon yang berjaya memenangi kerusi-kerusi parlimen 
dan DUN di dalam sisipan akhbar senarai calon yang dikeluarkan oleh NSTP selepas 
sahaja selesai penamaan calon kelmarin. Begitu memeranjatkan bila melihat tsunami 
politik yang berlaku tatkala melihat beberapa tok menteri kabinet kita kecundang 
dikawasannya. Juga tekedu apabila dua presiden parti dan seorang pemangku presiden 
turut tumbang. Natijahnya, kerajaan alat timbang tradisional itu tumbang di empat 
negeri. Dan seperti dijangka, tuan guru kekal berkuasa. Entah mengapa ledakan roket 
dan mata itu begitu menyerlah kali ini, ibarat gunung berapi yang penuh lahar meletus 
lagaknya. Lupa pula, wilayah kota juga dikuasai ‘roket dan mata’. 
 
Wahai calon alat timbang tradisional yang kalah, andai menangis air mata darah 
sekalipun tidak dapat merubah keputusan yang ada. Itulah suara rakyat, mungkin 
sebagai tanda protes terhadap kelemahan dan kekhilafan kalian sebelum ini. Yang 
terlepas pandang kebajikan rakyat. Yang hanya berfokus kepada kemajuan negara 
tanpa memandang kesusahan rakyat. Jadikan ini suatu pengajaran supaya tidak 
bermulut lancang. Rakyat sudah pandai menilai segala propaganda yang dibuat 
terutama bias yang berlaku di dalam iklan-iklan tivi kerajaan. 
 
Wahai calon alat timbang tradisional yang menang, tunaikanlah janji yang dilimpah di 
dalam manifesto. Suarakanlah kehendak rakyat dengan sejujurnya. Maka dengan 
mandat majoriti mudah, usah lagi diulang segala yang silap. Rajin-rajinlah turun 
bersidang kerana untuk penggal ini, ketidakhadiran YB mungkin menyebabkan usul 
kerajaan di dewan yang mulia ditolak dengan mudah. 



 

TongkangBocor │Setahun Berlalu 39 

 

“Kadang Tenang Kadang Bertaufan, Itulah Ragam Dalam Kehidupan” 
http://tongkangbocor.wordpress.com  

Wahai calon roket, bulan dan mata, juga payung yang menang. Berpakatlah dalam 
membentuk kerajaan campuran baru di negeri-negeri baru kalian. Tunaikanlah janji-
janji kerajaan adil, beramanah dan berkebajikan. Jangan janji sekadar janji untuk 
memenangi hati rakyat sewaktu berkempen sebelum pilihanraya. 
 
p/s : betul telahan aku, PRU kali ini rakyat akan memilih untuk menaiki roket ke 
bulan untuk menjadi mata yang memerhati gaya pemerintahan kerajaan alat timbang 
tradisional untuk sepenggal lagi. 
 
 

Tukar Tangan 
Mac 10, 2008  
 
Semuanya sudah jelas. Empat negeri bertukar kerajaan. Tiga milik BULAN, satu 
milik ROKET dan satu milik MATA. Selebihnya milik ALAT TIMBANG 
TRADISIONAL itu. Ketua negeri juga sudah dipilih. Semoga kepimpinan baru yang 
dipilih oleh rakyat dapat menjalankan tugas sebaiknya. Diharap semoga keselamatan, 
keamanan dan kemakmuran yang sedia ada dapat dikekalkan. Amin. 
 
 

JDL 7701 
Mac 17, 2008  
 
Aku nampak satu situasi. Di lampu isyarat Persimpangan Laksamana, Bandar 
Segamat, Johor. Sekitar jam 10pagi. Pada 16 Mac 2008. 
 
Kagum aku melihat seorang wanita membawa motosikal bernombor pendaftaran JDL 
7701, YAMAHA SPORT 100 yang dibonceng oleh anaknya (aku rasa). Bukan apa, 
aku lihat si ibu bukan main lagi mengikat kemas topi keledar sedangkan si anak yang 
aku rasa baru berusia kira-kira 4 tahun membonceng tanpa topi keledar. Di tengah-
tengah kesibukan bandar. Alahai… Aku kata dalam hati. Kalaulah apa-apa berlaku 
pada masa tersebut. Si anak baru nak melihat dunia, ubun-ubun pun masih lembut. 
Kalaulah terjatuh atau tercampak dilanggar kenderaan lain, mungkin si ibu selamat 
tetapi si anak? Entah apalah nasibnya. Kes ini sebahagian daripada sekian banyak 
yang pernah aku lihat sebelum ini. Wahai ibu-ibu dan bapa-bapa diluar sana. 
Prihatinlah dengan keselamatan anak kalian. Anak itu anugerah tuhan, tak ternilai 
dengan intan berlian. Kalau apa-apa terjadi disebabkan kecuaian sendiri, tak guna lagi 
untuk disesalkan. Hargailah nyawa anak, jangan pentingkan diri sendiri. Kepala 
sendiri dipakaikan keledar, tetapi kepala anak dibiar telanjang tanpa perlindungan. 
Alahai ibu-ibu dan bapa-bapa. 
 
Inilah situasi yang aku nampak. Di lampu isyarat Persimpangan Laksamana, Bandar 
Segamat, Johor. Sekitar jam 10pagi. Pada 16 Mac 2008. 
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Bilik Tercantik (no.3) 
Mac 17, 2008  
 
Hampir setahun tinggal di bilik 134 bersama roomate tersayang. Bersama menghias 
bilik dengan tema merah jambu (tak sengaja sebenarnya, hehehe…) Bukan apa, demi 
untuk keselesaan bersama. Akhirnya pada 16 Mac 2008, bilik kami diberi anugerah 
bilik tercantik. Walaupun sekadar mendapat tempat ketiga, namun aku berpuas hati. 
Inilah sedikit panorama bilik aku. Cantik kan. Ha! Ha! Ha! 

 

 
 
 

Pendaftaran Kursus 
Mac 17, 2008  
 
Sesi baru bakal bermula. Sesi 2008/2009. Masing-masing mula sibuk mendaftar untuk 
kursus yang akan diambil semester hadapan. Aku cuba mendaftar, malangnya kuota 
masih belum dibuka. Hmm… Nampaknya kenalah aku tunggu sehari dua lagi. 
Mudah-mudahan tiada lagi masalah jadual bertindih. 
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Bukan Aku 
Mac 17, 2008 
 

Aku bukan sesempurna yang kau sangka 
Aku juga tidak sekuat yang kau duga 
Juga aku tidak secekap yang kau jangka 
Aku hanyalah marhaen yang naif cuma 
Lantaran itu mungkin terbit kecewa dihatimu 
Atau sekelumit hampa mula berbunga 
Lalu kerana itu 
Aku sedia berundur diri 
Andai aku menyusahkan cuma 
Untuk apa aku di sini 
Andai melukut di tepi gantang 
Sesungguhnya aku redha dan menerima 
Seandainya aku terpaksa disingkir dan dipinggir 
Demi membahagiakan dirimu 
 
Hati yang terasa, 
11 Ogos 2007, 12.02p.m 

 
 

Seruan Buat Bangsaku 
Mac 18, 2008 
 
Anak mengaji di rumah mudir, 
Rumah mudir letaknya di Tambak, 
Ketuanan Melayu makin terpinggir, 
Laksana buih dihanyut ombak.      
 

Ku sunting bunga mawar berduri, 
Tersilap tangkai jari berdarah, 
Melayu dihenyak di tanah sendiri, 
Masihkah kita mahu berbalah? 

 
Anak dara menangis sayu, 
Menangis dikacau teruna gila, 
Ku seru bersatu bangsaku Melayu, 
Maruah tercalar digilap semula. 
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Awal Isyak Itu 
Mac 18, 2008  
 
Sudah lama rasa ini hilang dari sanubari. Entah mengapa awal Isyak tadi aku rasa 
sebak secara tiba-tiba tatkala mendengar seruan azan. Mungkin ini peringatan awal 
daripada Tuan Punya Dunia. Supaya aku tidak terus alpa. Alpa dalam kenikmatan 
dunia yang sementara. Aku rasa sudah terlalu jauh. Jauh sekali daripada diri aku 
sebelum ini. Sikap yang kurang dijaga, mungkin karana terlalu gembira bergelak 
ketawa hingga lupa batasan yang perlu dipelihara. Mungkin terkesan sedikit selepas 
menonton sebuah video klip yang begitu menginsafkan. Yang memaparkan saat 
kematian seorang insan. 
 
Jujur aku akui, mungkin kerana aku merasa cukup sihat selama ini menyebabkan 
aku terlupa mensyukuri nikmat-Nya. Kalau dahulu aku selalu sakit-sakit, nama Tuhan 
sentiasa meniti dibibir. Namun, selepas dipinjamkan sedikit kesihatan, aku lupa 
berterima kasih. Oh Tuhan! Lekanya aku… 
 
 

Senarai Kabinet Baru 2008 
Mac 19, 2008  
 
Selepas 10 hari menanti siapakah bapak-bapak menteri dan ibu-ibu menteri yang akan 
dilantik, akhirnya Pak Lah mengumumkan barisan mereka yang akan ‘jangan kerja 
untuk saya, tetapi kerja bersama saya’ pada 18 Mac 2008. Banyak muka-muka baru 
ditampilkan dan seperti yang aku jangka, ramai yang akan dilantik dari Johor. Berikut 
adalah senarai penuh kabinet Malaysia 2008 selepas Pilihanraya Umum ke 12. 
 
PERDANA MENTERI 
Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi 
 
TIMBALAN PERDANA MENTERI 
Datuk Seri Mohd. Najib Tun Abdul Razak 
 
JABATAN PERDANA MENTERI 
Menteri 
Tan Sri Bernard Giluk Dompok 
Datuk Seri Mohamad Nazri Abdul Aziz 
Datuk Dr. Ahmad Zahid Hamidi 
Datuk Zaid Ibrahim 
Datuk Amirsham A. Aziz 
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Timbalan Menteri 
Datuk Mohd. Johari Baharom 
Datuk Dr. Masitah Ibrahim 
Datuk Hassan Malik 
S.K. Devamany 
 
KEMENTERIAN KEWANGAN 
Menteri  
Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi 
Tan Sri Nor Mohamed Yakcop 
 
Timbalan Menteri 
Datuk Ahmad Husni Mohamad Hanazlah 
Datuk Kong Cho Ha 
KEMENTERIAN PERTAHANAN 
Menteri  
Datuk Seri Mohd. Najib Tun Abdul Razak 
 
Timbalan Menteri 
Datuk Wira Abu Seman Yusop 
 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
Menteri 
Datuk Seri Syed Hamid Albar 
 
Timbalan Menteri 
Datuk Chor Chee Heung 
Senator Datuk Wan Ahmad Farid Wan Salleh 
 
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN 
Menteri  
Datuk Ong Ka Chuan 
 
Timbalan Menteri 
Datuk Robert Lau Hoi Chew 
Datuk Hamzah Zainuddin 
 
KEMENTERIAN KERJA RAYA 
Menteri  
Datuk Ir. Mohd. Zin Mohamad 
 
Timbalan Menteri 
Datuk Yong Khoon Seng 
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KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI  
Menteri  
Tan Sri Muhyiddin Mohd. Yassin 
 
Timbalan Menteri 
Datuk Liew Vui Keong 
Jacob Dungau Sagan 
 
KEMENTERIAN LUAR NEGERI 
Menteri  
Datuk Seri Dr. Rais Yatim 
 
Timbalan Menteri 
Datuk Seri Tengku Azlan Sultan Abu Bakar 
KEMENTERIAN PENERANGAN 
Menteri  
Datuk Ahmad Shabery Cheek 
 
Timbalan Menteri 
Datuk Tan Lian Hoe 
 
KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA 
Menteri  
Datuk Dr. S. Subramaniam 
 
Timbalan Menteri 
Datuk Noraini Ahmad 
 
KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN 
Menteri  
Datuk Ismail Sabri Yaakob 
 
Timbalan Menteri 
Wee Jeck Seng 
 
KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL 
PENGGUNA 
Menteri  
Datuk Shahrir Abdul Samad 
 
Timbalan Menteri 
Jelaing anak Mersat 
 
 



 

TongkangBocor │Setahun Berlalu 45 

 

“Kadang Tenang Kadang Bertaufan, Itulah Ragam Dalam Kehidupan” 
http://tongkangbocor.wordpress.com  

KEMENTERIAN TENAGA AIR DAN KOMUNIKASI 
Menteri  
Datuk Shaziman Abu Mansor 
 
Timbalan Menteri 
Datuk Joseph Salang Anak Gandum 
 
KEMENTERIAN PELAJARAN  
Menteri  
Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein 
 
Timbalan Menteri 
Dr. Wee Ka Siong 
Datuk Razali Ismail 
 
KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI 
Menteri  
Datuk Seri Khaled Nordin 
 
Timbalan Menteri 
Datuk Dr. Hou Kok Chung 
Datuk Idris Haron 
 
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI  
Menteri 
Datuk Noh Omar 
 
Timbalan Menteri 
Datuk Saifuddin Abdullah 
 
KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR 
Menteri  
Datuk Douglas Unggah Embas 
 
Timbalan Menteri 
Datuk Abdul Ghapur Salleh 
 
KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI 
Menteri  
Datuk Mustapa Mohamed 
 
Timbalan Menteri 
Datuk Rohani Abdul Karim 
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KEMENTERIAN PENGANGKUTAN 
Menteri  
Datuk Ong Tee Keat 
 
Timbalan Menteri 
Datuk Anifah Aman 
 
KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI 
Menteri  
Datuk Dr. Maximus @ Johnity Ongkili 
 
Timbalan Menteri 
Fadilah Yusof 
 
 
KEMENTERIAN PELANCONGAN 
Menteri  
Datuk Seri Azalina Othman Said 
 
Timbalan Menteri 
Datuk Seri Sulaiman Abdul Rahman Abdul Taib 
 
KEMENTERIAN PERPADUAN, KEBUDAYAAN, KESENIAN DAN 
WARISAN 
Menteri  
Datuk Mohd. Shafie Apdal 
 
Timbalan Menteri 
Teng Boon Soon 
 
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA &  
MASYARAKAT 
Menteri 
Datuk Dr. Ng Yen Yen 
 
Timbalan Menteri 
Noriah Kasnon 
 
KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH 
Menteri  
Senator Tan Sri Muhammad Muhd. Taib 
 
Timbalan Menteri 
Tan Sri Joseph Kurup 
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Joseph Entulu Belaun 
 
KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI 
Menteri  
Datuk Peter Chin Fah Kui 
 
Timbalan Menteri 
Senator A. Kohilan Pillay 
 
KEMENTERIAN KESIHATAN 
Menteri 
Datuk Liow Tiong Lai 
 

Timbalan Menteri 
Datuk Dr. Abdul Latiff Ahmad 
KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN 
Menteri  
Datuk Seri Zulhasnan Rafique 
 

Timbalan Menteri 
Datuk M. Saravanan  
 
Moga-moga tiada yang akan korup mahupun yang terlampau dalam barisan kabinet 
baru ini. Selamat. Aman. Makmur. Itu kata (Baca : Janji) kerajaan dalam manifesto. 
 
 

Mengenangmu Ya Rasulullah 
Mac 20, 2008  
 
Muhammad pemimpin umat, 
Ke jalan keredhaan, 
Muhammad membawa rahmat, 
Untuk sekalian alam… 
 

Berselawatlah Nur Ilahi, 
Tika menyambut lahirmu, 
Insan mulia yang dijanji, 
Kurniaan dari Ilahi, 
Lahir ke dunia bersama sinar gemilang. 
 

Kau penghulu sekalian Nabi, 
Sungguh terpuji akhlakmu, 
Kau Rasul insan pilihan, 
Menjadi kekasih Allah. 
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Mulianya, indahnya, sempurna, 
Kaulah nabi Syafiul Ummah… 
 

Selawat salam untukmu, 
Duhai nabi kekasih Allah, 
Kasihmu pada umatmu, 
Tiada sempadan batasnya, 
Ya habibi Muhammad, 
Selawat salam untukmu. 
 

Ini adalah petikan lirik lagu Ya Habibi Ya Muhammad dendangan kumpulan 
nasyid UNIC. Hayatilah lirik lagu ini, nescaya kita akan malu pada sendiri. Malu pada 
junjungan besar insan terulung, Muhammad S.A.W. 12 Rabiul Awal setiap tahun, 
seluruh umat Islam yang menyanjung tinggi dan mencintai baginda Rasulullah S.A.W 
tidak lupa menyambut hari keputeraan baginda. Bukan dengan nyanyian Happy 
Birthday to You ataupun tiupan lilin di atas kek, sebaliknya dengan alunan selawat ke 
atas junjungan besar kita. Juga dengan mengimbau segala pengorbanan dan 
perjuangan baginda dalam menegakkan syiar Islam di atas muka bumi ini samada 
melalui ceramah mahupun  tazkirah. Namun tanyalah diri kita, ingatkah kita pada 
tarikh keramat ini? Atau adakah kita lebih mengingati tarikh kelahiran kekasih 
daripada mengingati hari keputeraan baginda? 
 
Ya Rasulullah. Mungkin kau malu. Mungkin kau sedih. Bermacam kemungkinan 
mungkin kau rasa andai melihat umatmu tika ini. Umat yang sering melupakanmu 
sedangkan engkau saat hujung nyawa masih ingat dan membimbangi nasib kami 
selepas pemergianmu. Walaupun sekali mengingatimu, sepuluh kali Allah dan 
Malaikat akan mengingati kami, namun kami masih terlalu alpa. Lupa kerana terlalu 
gembira dengan kehidupan dunia. Mungkinkah engkau akan mengenali dan mengakui 
kami sebagai umatmu di sana nanti? Mungkinkah engkau akan menghulurkan sedikit 
syafaat buat kami yang kepanasan di akhirat kelak? Terimalah kami sebagai umatmu 
Ya Rasulullah, wahai kekasih Allah. 
 

���� ���	
 �� ا���� ��� 
 
 

Porno Oh Porno 
Mac 20, 2008  
 
Semalam aku jalan-jalan sekitar Serdang, Balakong hingga ke Seri Kembangan. 
Bukan saja-saja buang masa tetapi mencari ganti tali jam tangan. Namun sangat 
mengecewakan kerana tidak ada satu kedai pun yang menjual barang yang aku 
inginkan. Buang masa sahaja. Aku merungut dalam hati. Akhirnya selepas terpusing-
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pusing sehingga jam mencecah tujuh malam, aku memutuskan untuk pulang sahaja ke 
kampus. Dalam perjalanan pulang ternampak pula pasar malam, lalu aku singgah 
sebentar. Namun apa yang aku ingin kongsikan bukanlah cerita apek menjual ikan, 
atau penjual buah-buahan mahupun peniaga makanan dan minuman. Itu semua sudah 
biasa bagi kalian.  
 
Apa yang menarik minat aku ialah betapa kurang sopannya sesetengah peniaga yang 
menjual CD, VCD dan DVD. Pastinya CD, VCD dan DVD cetak rompak. Sudahlah 
menjual barang cetak rompak, menayangkan pula video-video lucah untuk dipilih 
oleh manusia-manusia yang kegersangan secara terang-terangan. Berbakul-bakul aku 
lihat. Patutlah ramai lelaki berkerumun. Daripada yang seusia aku hingga yang telah 
lanjut usia, semuanya tekun memilih cerita yang menepati selera. Daripada warga 
tempatan hinggalah warga Bangladesh dan Indonesia. Masing-masing sibuk membuat 
pilihan. Pihak penguatkuasa selalu mewar-warkan tentang kejayaan mereka 
menghapuskan gejala cetak rompak. Rampas sana, rampas sini. Sudah rampas, 
digelek dengan jentera berat. Ironinya penjualan video-video cetak rompak 
terutamanya bahan pornografi masih berleluasa. Entah bila situasi ini akan berakhir. 
Kalian tahu bila? Terpulang bagaimana kerajaan dan pihak berwajib mengatasinya. 
Bagi aku, selagi ada permintaan, selagi itu masalah ini tidak akan selesai.  Hapuskan 
cetak rompak, hindarkan pornografi. 
 
 

Apa Dah Jadi 
Mac 21, 2008  
 

PUTRAJAYA: Barisan Nasional (BN) akan menghantar kumpulan perisik ke 
seluruh negara bagi menyiasat cubaan pakatan parti pembangkang ‘membeli’ 
Ahli Parlimen parti komponennya dengan menawarkan wang jutaan ringgit 
untuk menjatuhkan kerajaan. 

 
Petikan di atas diambil daripada akhbar Berita Harian bertarikh 21 Mac 2008. Apa 
sudah jadi sebenarnya? Nampaknya situasi politik negara masih belum stabil impak 
daripada tsunami politik yang berlaku 8 mac lalu dalam PRU-12. Tuduh-menuduh 
terus berlaku. Masing-masing cuba menunjukkan kekuatan sambil orang lain cuba 
dijatuhkan. Bukan setakat pembangkang, malah ada juga di dalam kalangan parti 
pemerintah cuba menjatuhkan antara satu sama lain. Alahai pemegang mandat, takkan 
sampai mahu menghantar perisik seolah sudah terlampau terdesak takut kalau-kalau 
kerajaan yang dibina dengan majoriti mudah tumbang oleh pembangkang? Moga-
moga semua jadi sedia kala. Seperti dulu-dulu. Tiada tuduh-menuduh. Tiada syak 
wasangka. Tiada kata-mengata. Mudah-mudahan. 
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Sedikit Tentang Rafidah 
Mac 21, 2008  
 

 
Kenapa Rafidah sebak ketika meninggalkan perkarangan 
Kementerian Perdagangan Antarabangasa dan Industri? 

 

Ingin aku kongsikan sedikit coretan mengenai seorang menteri wanita yang 
digugurkan daripada kabinet baru-baru ini. Rafidah, 64, yang juga Ketua Pergerakan 
Wanita UMNO, mula menjadi Menteri Kabinet apabila dilantik menjadi Menteri 
Perusahaan Awam pada September 1980 sebelum menjadi Menteri Perdagangan dan 
Industri pada Mei 1987. Beliau terus kekal dipertanggungjawabkan dengan portfolio 
berkenaan yang kemudiannya dikenali sebagai Kementerian Perdagangan 
Antarabangsa dan Industri pada Oktober 1990 sehingalah portfolio tersebut 
diserahkan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin pada 18 Mac 2008. Berikut adalah 
beberapa petikan aku ambil daripada akhbar Kosmo bertarikh 19 Mac 2008. 
 
Fakta : Walaupun mengakui agak terkejut dengan keputusan itu, tetapi bekas Menteri 
Perdagangan Antarabangsa dan Industri itu menghormati hak mutlak Perdana Menteri 
yang ingin memberi pendedahan kepada muka baru.  
Komen : Mungkin beliau sangat terkejut kerana menjangkakan akan terus menjadi 
menteri untuk penggal ini. Rupa-rupanya hajat tak sampai.  
 
Fakta : Tetapi saya tidak akan bantah kerana nanti orang akan cakap saya hendakkan 
kedudukan dalam Kabinet. 
Komen : Sekurang-kurangnya beliau tidak mengikut jejak seorang mantan MB yang 
berjumpa Pak Lah banyak kali supaya kedudukannya dipertahankan. Nampak sangat 
hendakkan kedudukan  dan pangkat.  
 
Fakta : Rafidah menolak desas-desus yang beliau akan melepaskan jawatan Ketua 
Pergerakan Wanita UMNO.  
Komen : Jangan juga jadi seperti seorang menteri yang digugurkan daripada kabinet 
dan kemudiannya melepaskan semua jawatan di dalam parti.   
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Kesimpulan : Rasanya sudah sampai masanya Kak Fidah meluangkan masa bersama 
anak cucu pada usia emas begini selepas 28 tahun (1980-2008) menjadi menteri. 
Beliau sepatutnya berbangga kerana dipercayai bahawa beliau merupakan menteri 
perdagangan paling lama berkhidmat di dunia. Masih tak cukup? Bak kata Nabil, “Lu 
orang fikir la sendiri”. Ha! Ha! Ha! 
 
 

Melayu Aku 
Mac 22, 2008  
 

 
 
 

Aku dan Durian 
Mac 23, 2008  
 
Terliur rasanya bila membaca entri bluehikari yang menceritakan pasal durian. 
Sedapnya. Aku memang ‘hantu durian’ sebenarnya. Sebabnya aku dilahirkan di 
Segamat, Johor yang sememangnya terkenal dengan nama jolokan Tanah Raja Segala 
Buah (Majlis Daerah Segamat yang buat signboard besar-besar, jadi betullah agaknya 
tu). Dan terdapat juga satu tugu di Dataran Segamat dengan tagline ‘Nikmatilah 
Durian Segamat’. 
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Inilah tugu yang aku maksudkan. Besar bukan durian ini. 

Mesti banyak isinya. Nyum nyum… Ha! Ha! Ha! 
 

Teringat masa musim durian di kampung halaman. Walaupun keluarga aku tidak 
mempunyai dusun durian, namun pasti setiap hari ayah akan membawa pulang 
sekurang-kurangnya dua biji apabila pulang dari kebun. Kawan-kawannya yang bagi. 
Berbagai jenis durian dapat aku rasa. Yang isinya kuning, yang putih, yang agak 
pahit, yang isinya tebal dan macam-macam lagi. Paling aku suka durian tembaga (itu 
panggilan di kampung aku, tempat lain tak tahu pula). Isinya sangat kuning, lemak 
berkrim disukai ramai. Cuma masalahnya, isinya tidak banyak. Kalau sebiji mungkin 
ada empat atau lima ulas sahaja. Beri aku tiga biji pasti dapat diselesaikan, hahaha… 
Kadang-kadang bila tiba musim durian, aku jatuh demam. Bukan apa, sebab terlalu 
banyak makan durian. Bukankah durian itu panas. Kata orang tua-tua.  
 
Teringat satu kisah ketika musim durian sewaktu aku masih kecil. Darjah lima aku 
rasa. Dalam perjalanan ke Melaka, ayah aku singgah digerai durian seorang 
kenalannya di Sagil. Wah! Bukan main teruja aku bila dihidangkan dengan sebegitu 
banyak durian. Aku pun makan sepuasnya. Maklumlah, sudahlah dapat makan durian 
pelbagai variasi, percuma pula tu. Setelah puas menjamu durian, kami meneruskan 
perjalanan ke Melaka. Nak dijadikan cerita, tekak aku mula merasa loya (aku jenis 
orang yang mabuk dan biasanya akan termuntah bila berjalan jauh!). Nak terkeluar 
rasanya segala isi perut. Tapi aku gagahkan juga menahan diri agar durian-durian 
yang aku makan tadi tidak terkeluar semula. Rugi kata aku kepada ayah. Menggeleng 
kepala dia. Akhirnya aku berjaya menahan diri dari termuntah sepanjang perjalanan. 
Itu aku semasa kecil dahulu. 
 
Kadang-kadang bekalan durian di rumah mengalahkan orang yang punya dusun 
sendiri. Bila sudah terlalu banyak hingga tak termakan, ayah aku akan buat tempoyak 
ataupun lempuk (sejenis makanan tradisional yang serupa dodol tetapi dibuat 100% 
daripada durian. Kalian pernah rasa?). Nampaknya musim durian kali ni tak dapatlah 
aku berpesta durian lantaran sibuk dengan pelbagai urusan di kolej dan persiapan 
menghadapi peperiksaan akhir semester bermula awal April ini. Tengok gambar pun 
jadilah. Itupun dimuat turun dari internet. Sabar ajalah… 
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Akademi Fantasia 6 (AF6) 
Mac 23, 2008  
  
Ini bukan entri tulisan peminat fanatik rancangan Akademi Fantasia. Juga bukan 
tulisan seorang yang sanggup menghabiskan kredit semata-mata untuk AFundi. 
Sekadar coretan dan pandangan mengenai perkaitannya dengan realiti kehidupan. 
Demam AF sudah bermula lah katakan. Teruskan membaca sehingga ke penghabisan. 
  
Alif, Faisal, Ika, Lufy A, Nadia, Naim, Nubhan, Rina, Riz, Saida, Stacy, Stanly, Toi 
dan Yana. Inilah nama-nama yang bakal berentap untuk muncul sebagai juara 
Akademi Fantasia musim keenam. Maka serentak dengan itu bermulalah rutin baru 
bagi para isteri dan gadis sunti. Astro Ria pilihan hati. Apalagi kalau bukan 
menghadap tivi setiap hari menonton diari dan paling penting setiap malam Sabtu 
untuk konsert mingguan yang tak sabar dinanti. Jari pula mungkin menaip es-em-es 
sepuas hati untuk menghantar AFundi bagi memastikan calon pilihan terus beraksi. 
Situasi mungkin berbeza dengan kaum lelaki. Agaknya ada yang terasa hati atau 
susah hati. Maklumlah, segala permintaan mungkin tidak dilayani oleh isteri selagi 
melekat di depan tivi. Paling mudah apalagi, melepak di warung menonton 
perlawanan bola sepak sambil menghirup kopi tongkat ali. Itulah sikap sebahagian 
sikap masyarakat kita dewasa ini yang kadang-kadang terlalu obses dengan sesuatu 
hingga hampir menjadi lupa diri dan tanggungjawab yang perlu dipenuhi. 

 
Ramli MS, Fauziah Nawi, Fatimah Abu Bakar, Linda Jasmine,Syafizawati Sharif (Cikgu Syafi), Siti 

Hajar Ismail, Jasmi Rejab, Anita Sarawak (Kak Nita) dan Genervie Kam 
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Aku juga sempat menonton sebahagian kosert pertama AF musim ini yang disiarkan 
pada 22 Mac ketika sedang menikmati semangkuk mee hoon tomyam disebuah gerai 
bersama seorang teman. Yang menarik perhatian bukanlah persembahan pelajar, 
tetapi kelaseran juri-juri yang membuat kritikan. Tiga orang juri iaitu Ning Baizura, 
Ogy dan Ajai. Apa yang aku nampak mereka sangat suka menghentam dan 
memperkecil kemampuan pelajar-palajar yang membuat persembahan. Seperti 
menyanyi karaoke lah, syok sendiri lah, ekspesi muka dan mood lagu tidak sepadan 
lah dan entah apa-apa lagi. Kononnya apabila muncul di dalam konsert, langsung 
diharamkan daripada membuat kesilapan. Bukankah mereka itu baru pertama kali 
membuat persembahan, rasa gementar masih menebal di dalam diri. Bertimbang rasa 
lah sedikit. “Your performance is zero”. Kata Ogy. Mujur AC menyebelahi pelajar-
pelajar itu. AC kata“Zero is better than negatif ”. Tergelak aku mendengarnya. 
  

 
  
Bagi aku inilah satu lagi sikap masyarakat kita yang sangat jarang untuk memahami 
situasi dan kondisi orang lain. Bila berlaku sedikit kesilapan, terus menghentam tanpa 
rasa belas kasihan. Sepatutnya tanyalah dahulu apa masalah disebalik kesilapan dan 
kemudiannya memberi cadangan supaya dapat ditemui jalan penyelesaian. Ini tidak. 
Setelah pengkritik mengkritik habis-habisan, yang kena kritik dibiar terkulat-kulat 
dihempap persoalan. 
 
Sama-sama kita fikirkan. Sekadar berpendapat cuma. 
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Kerana MB Terengganu : UMNO Derhaka 
Pada Raja? 
Mac 23, 2008  
 

 
Bila Lim Kit Siang menyarankan agar Adun-Adun DAP agar tidak menghadiri majlis 
angkat sumpah Nizar Jamaluddin sebagai MB Perak yang baru, orang-orang kerajaan 
melenting tak senang duduk. Kononnya DAP menghina institusi istana. DAP 
menderhaka kepada sultan. Kurang 48 jam selepas itu, Kit Siang mohon maaf. Tapi 
hari ini aku mendengar berita kononnya Adun-Adun BN (UMNO) memboikot majlis 
angkat sumpah Ahmad Said sebagai MB Terengganu yang baru. Isunya bila sultan 
tidak memperkenankan untuk melantik Idris Jusoh sebagai MB. Bukan setakat itu, 
tindakan disiplin akan diambil ke atas Ahmad Said sekiranya mengangkat sumpah 
sebagai MB. Adakah ini tidak dikira sebagai derhaka kepada institusi beraja? Sultan 
yang diderhakai pula sekarang merupakan Yang Di Pertuan Agong.  
 
Bukan mahu mengutuk atau menghina, apatah lagi menentang kerajaan. Tapi apa 
yang aku perhatikan sekarang seolah-olah fenomena sudah ludah jilat semula semakin 
banyak berlaku. Satu lagi situasi yang menggambarkan perkara ini. Bila perhimpunan 
aman BERSIH dijalankan di ibu negara, kerajaan mengatakan ini bukan budaya kita. 
Tapi bila orang-orang Melayu (Baca : UMNO) membuat perhimpunan yang juga 
dikatakan aman, kerajaan diam seribu bahasa. Itulah, orang kata jangan meludah ke 
langit, kelak terkena muka sendiri. Aku tidak menyebelahi mana-mana pihak samada 
Barisan Nasional ataupun Barisan Alternatif. Aku menulis mengikut pemerhatian 
situasi semasa. Nampaknya keadaan semakin huru hara dengan konflik yang semakin 
berleluasa. Yang peliknya, bukannya di Perak, Kedah, Pulau Pinang dan Selangor 
sahaja, malah di negeri-negeri tempat kerajaan berkuasa. Apa yang dapat aku kata, 
nampaknya mungkin Sultan-Sultan ingin mengukuhkan semula institusi beraja yang 
dihadkan kuasanya sejak sekian lama. Diharap agar yang keruh dapat dijernihkan 
semula. Kestabilan politik dapat dikembalikan semula. Sama-sama kita doakan. 
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Cerita Budak-budak Zaman Sekarang 
Mac 24, 2008  
 

 

 
Antara Malam dan Siang Ada Senja Ditengahnya 
Mac 25, 2008  
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MB Terengganu ialah… 
Mac 25, 2008  
 

 
Datuk Ahmad Said 

Bendahara baharu Darul Iman 
 

Maka telah datang titah perintah daripada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Sultan 
melalui watikah yang dimasyhurkan oleh baginda bahawa telah diperkenankan agar 
Mamak Bendahara yang baharu itu untuk mengerjakan segala urusan mentadbir 
Negeri Darul Iman walaupun ramai pembesar negeri tidak menyenangi Bendahara 
yang baharu itu. Adapun Mamak Bendahara tiadalah mahu mengalah apakala 
dilempar segala macam tohmahan dan fitnah dan tetap ia membulatkan tekad di dalam 
hati melaksanakan segala pekerjaan mentadbir negeri selagi bahu terpikul amanah. 
Tamat. 
 
 

Aku Insan 
Mac 26, 2008 
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Polis di Raja Malaysia 
Mac 26, 2008  
 
Kalian mungkin hairan mengapa aku menamakan entri ini sedemikian. Sebenarnya 
sudah lama aku ingin menulis perkara ini tetapi tidak berkesempatan. Tetapi hari ini 
aku tergerak menzahirkan apa yang di fikiran, berbetulan pula semalam merupakan 
Hari Polis Ke-201. Wah! Sudah 201 tahun usianya pasukan polis kita. Tahniah 
diucapkan. Tetapi aku masih ragu dengan khabar-khabar yang kononnya polis 
Malaysia merupakan antara pasukan terbaik di dunia. Apa yang aku perhatikan dari 
semasa ke semasa ialah kebanyakan kejayaan yang dicapai oleh pihak polis dalam 
menumpaskan kes-kes jenayah berat di negara ini adalah disebabkan keprihatinan 
rakyat Malaysia itu sendiri yang memberikan kerjasama memberi maklumat untuk 
menyelesaikan kes-kes jenayah tersebut. Andai kata rakyat Malaysia ini sekadar 
ambil endah tak endah dengan situasi semasa dan kes-kes jenayah yang berlaku, 
apakah mungkin pihak polis dapat menyelesaikan sesuatu kes itu dengan jayanya? 
 
Hari ini ( 26 Mac 2008 ) sudah 98 hari kehilangan adik Sharlinie menjadi ratapan ibu 
dan ayah yang setia menanti. Namun masih tiada sebarang khabar diterima sedangkan 
polis sudah menjalankan penyiasatan begitu lama. Adakah disebabkan tiada orang 
yang tampil memberikan maklumat menyebabkan polis gagal mengesan kanak-kanak 
yang seorang ini? Bagaimana pula dengan kes adik Nurin Jazlin Jazimin yang hilang 
sekian lama dan akhirnya yang ditemui hanya jasad yang tidak bernyawa? Dan apa 
yang menyedihkan sehingga hari ini pihak polis masih gagal menangkap manusia 
durjana yang berperangai syaitan itu. Yang ada hanyalah suspek-suspek yang ditahan 
dan kemudiannya dibebaskan semula atas alasan tiada bukti untuk mendakwa. 
Bukankah itu mengecewakan? Perkara ini bukanlah kecil kerana kehilangan adik 
Sharlinie terjadi selang beberapa minggu selepas kehilangan adik Nurin. Mahukah 
kita menyaksikan banyak lagi kehilangan dan kematian kanak-kanak tidak berdosa? 
Besar kemungkinan penculik adik Sharlinie adalah orang sama yang meragut nyawa 
adik Nurin. Apabila ditanya pihak media, wakil polis akan menjawab, “Kami masih 
menjalankan penyiasatan”. Lama-kelamaan, kes ditutup. Lihat sahaja kes adik 
Sharlinie ini, semakin hari semakin luput daripada disiarkan di media perdana. Kerana 
itulah aku cuba membangkitkan isu ini semula. Inikah yang kita katakan polis terbaik 
di dunia? Dimanakah kecekapan yang diwar-warkan selama ini? Atau ia hanyalah 
sekadar ura-ura semata? 
 
Aku bukan menyalahkan pihak polis sepenuhnya tetapi sampai bila kita ingin melihat 
manusia-manusia durjana itu bebas melakukan jenayah sesedap rasa disebabkan 
kelewatan pihak polis melakukan penyiasatan? Aku cukup sayu apabila 
mengenangkan kes kanak-kanak hilang yang masih banyak belum terjawab. Mungkin 
kerana itu aku sedikit emosi dalam menulis entri ini. Apapun, aku mengucapkan 
tahniah kepada pasukan polis kita kerana mendapat uniform operasi, lencana dan 
moto baru. Hendaknya usaha akan dilipatgandakan bagi memastikan keamanan dan 
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kesejahteraan negara terus terjaga. Tetapi apa yang pasti sehingga hari ini, aku dan 
mungkin juga sebahagian rakyat Malaysia yang prihatin masih tertanya-tanya. Di 
manakah Sharlinie? 
 

Tak Sudah Lagi Tentang Khairy Jamaluddin 
Mac 26, 2008  
  

 
Lagi-lagi cerita mengenai menantu Pak Lah, siapa lagi kalau bukan Khairy 
Jamaluddin. Isu Khairy Jamaluddin ini semakin meluap-luap aku lihat bermula 
semasa pra pilihanraya, pasca pilihanraya hinggalah ke hari ini. Hampir setiap hari 
namanya dicerita orang, seolah tiada cerita lain ingin diketengahkan. Aku ingin tulis 
di sini 10 perkara yang aku tahu mengenai Khairy Jamaluddin : 

• Dia merupakan menantu kesayangan Pak Lah. Setiap apa yang dilakukannya 
pasti mendapat sokongan Pak Lah. 

• Dia menjadi berkuasa selepas Pak Lah menjadi Menteri Perdana. Mungkin dia 
ingin merasa juga menjadi Menteri Perdana. 

• Dia berkenan dengan anak Pak Lah semasa Pak Lah menjadi TPM. Sebelum 
itu dia berkenan dengan anak Anuar Ibrahim semasa Anuar menjadi TPM. 

• Dia ingin benar menjadi popular. Bukankah sekarang dia begitu popular? 

• Dia adalah lulusan Universiti Oxford yang berbangga-bangga dengan 
kelulusan yang dimiliki. Dia juga berbangga dengan isteri yang dimiliki. 

• Dia begitu sinonim dengan My Team. Dia sangka boleh mempengaruhi 
golongan muda supaya menyukainya apabila menjadi orang kuat My Team. 

• Dia mempunyai ramai peminat di Rembau. Kalau tidak, mana mungkin dia 
boleh memenangi pilihanraya yang lalu. Ha! Ha! Ha! Tahniah orang Rembau. 

• Dia merupakan Naib Ketua Pemuda UMNO. Nampaknya dia juga cuba 
mengukuhkan kedudukannya dalam UMNO. 

• Dia sangat berani menghina orang dan mengatakan orang yang dihina itu 
sebagai beruk. Tapi sedarkah dia sekali dia mengata orang lain beruk, sepuluh 
kali orang membalasnya dengan kata-kata yang lebih hina daripada beruk. 

• Dia yang menyebabkan rakyat hari sangat tidak menyukai Pak Lah yang 
dahulunya sangat dihormati sehingga timbul desakan supaya Pak Lah 
meletakkan jawatan sebagai Menteri Perdana. Rakyat kini selalu kata, 
‘undurLAH’. Kerana dialah kredibiliti Pak Lah tercabar sebagai Menteri 
Perdana. 
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Itu 10 perkara yang aku tahu mengenai Khairy Jamaluddin. Hampir setiap hari 
namanya dicerita orang, seolah tiada cerita lain ingin diketengahkan. Isu Khairy 
Jamaluddin ini semakin meluap-luap aku lihat bermula semasa pra pilihanraya, pasca 
pilihanraya hinggalah ke hari ini. Lagi-lagi cerita mengenai menantu Pak Lah, siapa 
lagi kalau bukan Khairy Jamaluddin. 
 
p/s : Kalau kalian punya info yang ingin dikongsi berkaitan entri ini, silakan tambah 
sendiri diruangan komen. Ha! Ha! Ha! Sebenarnya aku sudah bosan dengan cerita-
cerita sebegini. Selepas ini aku tidak mahu menulis tentang ini di dalam blog ini. Aku 
sebenarnya bosan ketika ini. Tiada cerita menarik untuk dijadikan sebagai entri. 
 
 

Penarikan Darjah Kebesaran Idris Jusoh, Din Adam dan 
Rosol Wahid 
Mac 27, 2008  
 
Mulanya aku rasa malas untuk mengulas isu-isu politik yang sedang hangat dibahas. 
Tapi aku sangat tertarik dengan berita penarikan semula pingat kebesaran Terengganu 
daripada Idris Jusoh, Din Adam dan Rosol Wahid. Sangat jarang perkara ini 
berlaku. Itulah, mahu sangat menentang sultan, akhirnya diri sendiri yang 
menanggung malu dan aib. Inilah amaran buat mereka yang cuba-cuba menyanggah 
titah sultan. Akhirnya, ‘yang dikejar tak dapat, yang dikendong keciciran’. Daulat 
Tuanku. 
 
 

Suatu Waktu Yang Ditentu 
Mac 27, 2008  
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Hati Kotor 
Mac 27, 2008  
 

 

 
Ini Kata Si Gila Kuasa : Sebelum Mereka Berkuasa 
Mac 28, 2008  
 
Ini adalah fiksyen semata. Berkaitan proses pemilihan. Dikalangan mereka yang 
inginkan jawatan tertinggi itu. 
 
“Aku mahu cabar kau dalam pemilihan nanti. Aku mahu jawatan tertingi itu. Mahu 
tak mahu kau mesti mengalah. Kau mesti berundur dengan cara terhormat. Kami tidak 
mahu kau pilih perwakilan yang pastinya dikuasai legasi kroni yang kau sukai. Kami 
perlukan perubahan. Bukan kekal ditakuk lama, hanya mengikut tradisi yang entah 
apa-apa. Aku cabar kau. Kami tidak suka kau perbesarkan perkara kecil. Kami tahu 
apa yang telah kami buat, semuanya telah dijustifikasi. Bukankah dulu kau setuju 
tetapi mengapa kini kau cuba nafikan? Kami juga tidak puas hati dengan pihak atasan 
yang mengiyakan apa yang kau lakukan. Kononnya mengubah tanpa kerelaan. 
Akhirnya kau menuding jari ke arah kami, kononnya kami yang melakukan 
kesalahan. Lupakah kau bahawa satu jari kau hala kearah kami, empat lagi patah balik 
kepada kau. Kau juga sama dengan mana-mana pihak dan generasi jumud yang tidak 
mahu menerima perubahan. Kami tidak mahu terus kau jadikan boneka untuk 
mencapai apa yang kau dan kroni kau inginkan. Jangan kau cuba tangguhkan sesi 
pemilihan. Jangan kau pandai-pandai menetapkan calon perwakilan. Aku cabar kau 
dalam pemilihan nanti”. 
  
Ini adalah fiksyen semata. Berkaitan proses pemilihan. Dikalangan mereka yang 
inginkan jawatan tertinggi itu. 
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p/s : Maaf andai ada yang terasa. Harap jangan ada yang copy entri ini dan diubahsuai 
untuk memburukkan nama aku. Bukankah dua kali aku tegaskan sebelum, ini adalah 
fiksyen semata. Ini kali ketiga. Kalau kau marah, sila baca Penafian yang aku telah 
karang khas untuk orang-orang seperti engkau. Kalau kau masih marah, maknanya 
kau takut dengan bayang-bayang sendiri. Masih marah lagi? Bodoh! Ha! Ha! Ha! 
 
 

Tugasan Terakhir Kami 
Mac 28, 2008  
 

 
 
Kalian tahu gambar apa di atas itu? Itulah rajah yang menerangkan ciri-ciri yang 
dialami oleh kanak-kanak down syndrome. Sebenarnya inilah tugasan yang kumpulan 
aku telah bentangkan hari ini untuk kursus Psikologi Pendidikan. Memang banyak 
kekurangan yang aku rasa semasa pembentangan oleh kumpulan. Maklumlah, nota 
slide show baru disiapkan malam tadi. Itupun mula dibuat jam 12 tengah malam. 
Mujur bahan sudah dicari, jadi hanya isi penting perlu dikenalpasti. Edit sana, edit 
sini, akhirnya menjelang jam 3 pagi siaplah powerpoint kami. Semasa pembentangan, 
tak tentu arah kami jadinya. Maklumlah, langsung tiada persediaan. Hanya 
mengharapkan nota rujukan. Tambahan lagi seorang teman datang lewat ke kuliah 
kerana terlajak tidur. Aku yang memulakan pembentangan. Kalian bayangkan 
bagaimana keadaan aku bila terpaksa menterjemahkan nota berbahasa Inggeris secara 
spontan. Mana tak tergagap jadinya. Istilahnya pula istilah perubatan. Fuhh… 
Akhirnya selesai giliran aku.  
 
Bila tiba giliran rakan yang lewat tiba tadi, dia juga mula melalut dalam menerangkan 
bagaimana terjadinya down syndrome trisomy 21. Lain di nota, lain diterangkan. Bila 
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dipersoal, dia terpinga-pinga. Maklumlah orang baru bangun tidur, mamainya masih 
belum hilang. Akhirnya segalanya selesai selepas mengharungi pelbagai cabaran 
sepanjang pembentangan. Syukur… Mujur pensyarah menambah isi-isi penting, jadi 
semasa sesi soal jawab kumpulan aku berjaya menjawab dengan baik soalan-soalan 
yang diajukan walaupun kami tahu soalan-soalan itu ditujukan untuk mengenakan 
kami, bukan semata-mata kerana mereka inginkan penjelasan. 
Apa yang membanggakan, pensyarah memuji kandungan pembentangan yang 
dikatakan lengkap segala isi seperti kehendak soalan. Kalaulah beliau tahu hakikat 
disebaliknya. Untuk pengetahuan kalian, inilah tugasan terakhir yang perlu kami 
selesaikan untuk semester ini. Yay! 
 
p/s : Banyak kami beroleh ilmu mengenai penyakit ini. Juga terbit keinsafan dan rasa 
kesyukuran kerana dilahirkan sempurna tubuh badan. 
 
 

Tentang Cinta 
Mac 28, 2008  
 

 
 
 

MT Patuh 
Mac 28, 2008  
 
Akhirnya semua patuh. Akhirnya semua setuju. Akhirnya semua akur. Bukankah 
mudah jika sedari mula duduk dimeja rundingan, membincangkan resolusi kepada 
permasalahan yang timbul demi kepentingan dan kemashalatan bersama. Ketepikan 
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ego kamu. Ketepikan bongkak kamu. Cubalah berfikiran waras demi menjaga 
kepentingan rakyat marhaen. Nah! Sekarang semuanya sudah selesai, moga tiada 
perkara berbangkit akan dipertikai. “Wahai Tuhan ! Kau selamatkanlah negara kami. 
Kau selamatkanlah kami daripada bencana dan tipu daya duniawi”. Itu munajat kami. 
 
 

Polis, Rempit dan Rasuah 
Mac 29, 2008  
 
Rasanya ini entri kedua aku tulis mengenai Polis di Raja Malaysia. Aku agak tertarik 
dengan berita hari ini berkaitan isu mat rempit yang nampaknya masih belum ada 
penyelesaian dan kini undang-undang akan dipinda untuk menghukum bukan sahaja 
mat rempit, tetapi juga penontonnya sekali. Nampaknya selepas ini polis perlu 
membawa banyak lori-lori dalam setiap operasi membenteras gejala ini. 
 
Merujuk akhbar Berita Harian hari ini, Parlimen dalam perbahasan untuk meluluskan 
pindaan terhadap Akta Pengangkutan Jalan (APJ) 1987 untuk membolehkan penonton 
lumba haram dikenakan tindakan denda tidak lebih RM2000 atau penjara sehingga 
enam bulan atau kedua-duanya sekali. Aku rasa elok juga sekiranya tindakan keras 
seperti itu diambil terhadap mereka yang menyokong industri rempit ini. Tetapi 
persoalannya setakat mana keberkesanan penggubalan undang-undang ini sekiranya 
pihak yang menguatkuasakannya lemah integriti, rasuah tak henti-henti. Bayar duit 
kopi, kau pasti akan selamat. 
 
Inilah realiti sebenar. Rasuah semakin bermaharajalela menyebabkan undang-undang 
yang ada hilang kedaulatannya. Sampai bila gejala rasuah ini dapat dihentikan? Dan 
apabila dikaitkan dengan apa yang aku tulis di atas, sekiranya rasuah terus berleluasa, 
sampai bila masalah mat rempit dapat dihapuskan? Sama-sama kita fikirkan. 
Alahai Polis di Raja Malaysia, rasuah dan rempit… 
  

 
Sekadar gambar ‘hiasan’. 

 

p/s : aku anti rasuah, bukannya nanti rasuah… Ha! Ha! Ha! 
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UMNO, Pak Lah, Khairy Jamaluddin 
Mac 29, 2008 oleh  
 
UMNO, Pak Lah, Khairy Jamaluddin. Banyak perkara berlaku kebelakangan ini 
disebabkan 3 entiti ini. Setiap hari pasti ada berita mengenainya. Bukan setakat di 
media perdana, malahan di kalangan bloogers seantero Malaysia. Bila agaknya cerita-
cerita ini akan berakhir agaknya? Boleh kalian tolong jawabkan? Sebabnya, aku sudah 
jelak dengan semua ini… Oh Tuhan! 
 
 

FITNA : Fitnah maha besar terhadap Islam! 
Mac 30, 2008  
 
Tersentak sanubari aku bila membaca akhbar semalam. Sialan sungguh Geert Wilders 
itu kerana berani secara terang-terangan tanpa tersipu-sipu mengejek dan menghina 
Islam dan kitab suci al-Quran. Sengaja mahu menebalkan sentimen Islamophobia 
dikalangan non-muslim yang sebelum ini sudah tebal lantaran ketidakadilan media 
barat yang melakukan propaganda. Kononnya Islam itu pengganas. Islam itu kejam. 
Islam itu ancaman. Itu tidak benar sama sekali. Itu penipuan maha besar terhadap 
agama suci ini. Semuanya tipu belaka. Aku sedih kerana sehingga hari ini umat Islam 
dan agama Islam itu sendiri tidak henti-henti dirobek kesuciannya. Satu demi satu 
provokasi dibuat menggunakan media kononnya atas dasar kebebasan bersuara. Puak-
puak kafirun ini telah merogol  kebebasan bersuara. Kebebasan bersuara itu bukankah 
untuk kita mencari kebenaran sebagaimana kanak-kanak menjerit mahukan susu. Aku 
sanjung tinggi kebebasan bersuara itu tetapi kini ia dikhianati petualang bernama 
Geert Wilders dengan filem pendeknya, Fitna. Sesungguhnya Fitna itu memang 
fitnah. Aku yakin dia tahu hakikat Islam itu tetapi dia sengaja menyembunyikannya 
demi menegakkan benang yang basah. 
 
Laknat Allah ke atas kamu Geert Wilders! 
 
 

Kisah manusia PARANOID 
Mac 31, 2008  
 
Kau boleh kata apa saja yang kau suka. Kau boleh tuduh apa saja yang kau mahu. Kau 
boleh pilih apa saja yang kau ingin. Kau boleh hina siapa yang kau mahu hina. Kau 
boleh muliakan siapa yang kau ingin muliakan. Kau boleh sekat siapa saja yang kau 
fikir membatasi kehendakmu. Kau boleh segalanya. Tapi itu di dunia. Itu rencanamu 
semata. Aku doakan kau tidak salah membuat percaturan. Kau akan rebah ditengah 
jalan kalau benar kau yang salah. Kau mesti ingat, “Sehebat-hebat perencanaan kamu, 
hebat lagi perencanaan Kami’. Itu janji Allah. Janji itu pasti tiba. Cepat atau lambat, 
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itu urusan-Nya. Itulah kepastian yang pasti. Cuma satu aku ingin kau renungkan. 
KAU TIDAK AKAN SENTIASA DUDUK DI ATAS. SETINGGI MAN A 
KEDUDUKAN ENGKAU, INGATLAH BAHAWA ALLAH ITU LAGI TI NGGI 
KEDUDUKANNYA. DIA BERKUASA ATAS SEGALANYA. YANG HAK  PASTI 
MENANG, YANG BATIL PASTI KECUNDANG !!! 
 
p/s : Kau kata itu yang terbaik dan kau cuba elak masalah tapi ironinya kau takut 
dengan bayang-bayang sendiri. Paranoid! Dan ingat, ini bukan entri politik, atau cuba 
menghentam sesiapa. Ini adalah suara hati yang cuba menyatakan kebenaran. 
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Najib ganti Pak Lah? 
April 8, 2008  
 
Najib ganti Pak Lah? Aku baca ini di dalam Berita Harian hari ini. Pak Lah yang 
keluarkan kenyataan kelmarin semasa Majlis Penerangan Bersama Presiden UMNO. 
Mahu tahu pendapat aku? Erm… Untuk apa aku ambil tahu, biarkan mereka. Tak 
perlu rasanya aku pening-peningkan kepala memikirkan siapa Perdana Menteri 
Malaysia ke-6. Kita tunggu dan lihat sahaja. 
 
 

Blog Dr. Khir 
April 9, 2008  
 
Sebenarnya aku tak tahu nak tulis apa saat-saat kebosanan begini. Aku baru lepas 
membaca blog Dr. Khir, sebab itulah tajuk entri ini ‘Blog Dr. Khir’,hahaha… 
Baguslah bila pemimpin-pemimpin kita mula sedar bahawa blog itu penting agar 
mereka boleh berinteraksi secara terus dengan rakyat walaupun komen-komen akan 
ditapis. Kagum aku lihat hit blog Cetusan Dr. Mohamad Khir Toyo ini. Setakat saat 
aku menulis entri ini, sudah 172407 kali blog ini dibaca. Hebat sungguh. Semoga 
ramai lagi pemimpin kita yang mengambil langkah bijak untuk memulakan blog 
masing-masing. 
 
p/s : Di Malaysia hari ini dianggarkan lebih 500 000 blog telah wujud. Banyak kan? 
Dan aku salah seorang yang baru berjinak-jinak menulis di dalam arena blog ini. 
Sebab itulah agak cacamarba blog ini. Ha! Ha! Ha! 
 
 

Entri ke-100 
April 9, 2008  
 
Ini adalah entri ke-100 yang aku tulis di dalam ruang maya ini. Entri ini juga aku 
tujukan khas buat mereka yang menganggap nilai sebuah kemaafan hanya dengan 
beberapa kiriman es em es. Aku masih lagi di dalam keadaan tidak berpuas hati, sakit 
hati dan bermacam-macam lagi perasaan yang bercampur-baur yang semestinya 
perasaan itu ialah perasaan-perasaan negatif. Ditambah lagi dengan keadaan kesihatan 
yang kurang memberangsangkan lantaran demam yang tidak kesampaian (sekejap 
demam, sekejap elok) menambah lagi ketidakstabilan emosi. Tapi hari ini bertambah-
tambah lagi sakit hati aku bilamana aku mendapati bahawa nilai sebuah 
kemaafan bagi mereka-mereka yang bodoh itu hanyalah dengan beberapa kiriman 
mesej pesanan ringkas. 
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Kau semua ingat cukupkah dengan meminta maaf sekadar dengan menghantar es em 
es? Kau semua hantarlah seberapa banyak mesej ke dalam kantung inbox aku, dan 
akhirnya aku hanya akan terus padam mesej-mesej itu tanpa membacanya. Tidak 
semudah itu aku ingin menerima maaf orang yang telah menjatuhkan maruah aku. 
Senang sungguh kau kata jangan di bawa perkara ini kepada pihak luar, jangan 
bertindak begitu begini supaya aku tidak lebih malu lagi. Tapi kau silap. Bagi aku, 
alang-alang mandi biar basah. Alang-alang menyeluk pekasam, biar sampai ke 
pangkal lengan. Sekali kau menyakiti aku, berkali-kali aku boleh menyakiti engkau. 
Kau kata kau malu untuk bertemu aku tapi adakah kau fikir bagaimana malunya aku 
ingin berhadapan orang sekeliling angkara kau orang semua? Dayus kalau tak berani 
bersemuka dengan aku. Sekali lagi aku beritahu di sini, belum sekalipun aku 
melafazkan ‘aku maafkan kau’. Ingat itu. 
 
p/s : Maaf kepada pelawat-pelawat yang tidak mengerti mengapa entri aku kali ini 
agak kasar. Seperti telah aku kata tadi, entri ini aku tujukan kepada manusia-manusia 
bodoh yang tidak tahu adab bagaimana meminta maaf yang mungkin membaca blog 
aku ini. Bak kata orang tua-tua, siapa makan cili, dia trasa pedasnya. Maaf sekali lagi. 
 
 

3 Dalam 1 : Penghargaan, Pemberian dan Nasi 
Lemak Kerang 
April 11, 2008  
 
I 

 
Sijil Penghargaan dan cenderamata tanda penghargaan berkhidmat selama satu sesi 

  
Entri ini sudah lama aku ingin tulis tetapi terhalang disebabkan masalah wireless 
connection. Jadi aku sekalikan di dalam entri ini. Pada 6 April 2008 yang lalu, dengan 
rasminya aku melepaskan jawatan sebagai Exco Majlis Tertinggi Mahasiswa kolej 
kediaman bagi sesi 2007/2008. Aku tiba agak lewat pada malam tersebut dan 
kebetulan tepat ketika pengumuman exco baru dibuat. Manakan tidak, aku dari 
Melaka dan tiba di kampus kira-kira jam 8.45 malam sedangkan majlis bermula jam 
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8.00 malam. Kalau diikutkan hati yang masih belum reda kemarahan dan ditambah 
pula badan yang penat, aku takkan hadir majlis tersebut. Cuma aku kasihankan 
pengganti aku saat orang lain disarungkan blazer dan diserahkan fail portfolio oleh 
mantan masing-masing sebagai simbolik penyerahan jawatan, entah bagaimana 
perasaannya. Maka dengan berat hati aku pergi ke majlis tersebut dan sebaik sahaja 
selesai menyempurnakan simbolik penyerahan jawatan tersebut, aku terus naik ke 
bilik. Sebagai warga marhein. Lapang dada aku bila terlepas daripada perkara pening-
pening yang aku hadapi selama satu sesi. Sekarang aku boleh berehat. Puas-puas. 
Tamat. 
. . . . . . . . . . 
II 

 
Mp3 bacaan ayat al-Quran dan set key chain dari Mekah pemberian seorang teman 

 

Semalam aku menerima satu pemberian daripada seorang rakan yang aku kira sangat 
bermakna iaitu cekera padat mp3 bacaan al-Quran oleh Sheikh al-Mi’eqly ( ���	ا��� 
 .yang dibelinya sewaktu menunaikan haji pada musim haji yang lepas ( ا��	� �اه�
Tenang rasa hati tatkala mendengar alunan ayat suci al-Quran dari Imam 
Masjidilharam ini. Entah bila aku berpeluang menjejakkan kaki ke tanah suci ini. 
Semoga Allah membuka peluang untuk aku sampai ke sana. Aku sememangnya suka 
mendengar bacaan al-Quran oleh imam-imam Masjidilharam seperti Sheikh Saad 
Said al-Ghamidi dan Sheikh Abdul Rahman Sudaisy. Selain itu, aku juga diberikan 
set key chain dan pen yang juga di beli dari sana. Terima kasih aku ucapkan kepada 
rakan yang sudi memberikan tanda mata yang amat bermakna ini. Aku amat 
menghargainya. Tamat. 
. . . . . . . . . . 
III 

 
Nescafe 3 in 1 dan nasi lemak kerang RM1.00 menjadi sarapan pagi ini 
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Pagi ini aku bersarapan Nescafe 3 in 1 bersama nasi lemak kerang yang dijual oleh 
mak cik cleaner di foyer blok kediaman. Kalau kalian ingin tahu, makcik itu hanya 
meletakkan nasi lemak dan mee goreng yang dijual bersama sebuah bekas duit dan 
kemudiannya ditinggalkan begitu sahaja. Kutipan hasil jualan hanya akan diambil 
pada waktu tengah hari. Semuanya bergantung kepada kejujuran pembeli samada 
mahu membayar atau tidak. Harganya? Hanya RM1.00 untuk nasi lemak yang agak 
banyak bersama sambal kerang, sepotong telur rebus dan dua hiris timun. Betul 
harganya hanya RM1.00 SAHAJA. Murah bukan? Aku tidak sangka masih ada yang 
sudi menjual nasi lemak kerang pada harga itu hari ini. Semoga murah rezeki makcik, 
insyaAllah. Aku biasa makan nasi lemak itu, maklumlah dihujung-hujung semester 
begini kewangan agak terhad. Mahu minta pada ayah sudah selalu sangat, jadi aku 
hanya akan meminta wang tambahan sekiranya benar-benar terdesak. Nasi lemak 
yang aku makan itu cukup untuk mengenyangkan aku sehingga waktu petang dan 
kadangkala malam baru aku akan makan lagi. Tamat. 
 
 

Saksi 
April 11, 2008  
 
Pernah dengar lagu Saksi nyanyian Rabbani dan Mawi? Lagu ini sangat aku minati, 
bukan kerana penyanyinya Mawi mahupun kumpulan nasyid popular Rabbani. Tetapi 
kerana liriknya yang begitu mengusik hati. Cuba kalian hayati apa yang ingin 
disampaikan oleh lagu ini. Sila berikan pendapat anda tentang lagu ni. 
  
Saksi 
Rabbani ft. Mawi 
  
Saat dan waktu semasa hidupmu  
Apa yang dilaku apa amalanmu  
Jangan kita lupa Dia ketahuinya  
Jangan kita leka segala dihitung-Nya  
  
Dunia sementara sandiwara semata  
Kembali pada-Nya akhirat di sisi-Nya  
Hidup penuh dosa tiada pasti nilainya  
Syurga dan neraka kan kita terimanya 
  
Tangan berkata apa dilakunya  
Kaki bicara ke mana ia melangkah  
Mata bersuara apa pandangannya  
Telinga bercerita apa yang didengar  
  
(ulang 2x) 
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Tiba nanti masa mulut tak dibuka  
Tiada berkata hanya kan mendengar  
Tubuh bersuara saksi berbicara  
Amalan semata  
  
Sujudlah kepada-Nya hapus segala dosa 
Tiada yang berkuasa hanya Maha Esa 
Mohon iman bertakhta keyakinan dijiwa 
Hindar segala siksa saat amalanmu ditanya 
  
(ulang 4x) 
Tiba nanti masa mulut tak dibuka  
Tiada berkata hanya kan mendengar  
Tubuh bersuara saksi berbicara  
Amalan semata 
  
Tangan berkata apa dilakunya  
Kaki bicara ke mana ia melangkah  
Mata bersuara apa pandangannya  
Telinga bercerita apa yang didengar  
  
(ulang 4x) 
Tiba nanti masa mulut tak dibuka  
Tiada berkata hanya kan mendengar  
Tubuh bersuara saksi berbicara  
Amalan semata 
  
Tangan berkata apa dilakunya  
Kaki bicara ke mana ia melangkah  
Mata bersuara apa pandangannya 
Telinga bercerita apa yang didengar 
 
 

Babi OH Babi : Dapat Rumah Baru! 
April 11, 2008  
 
Sekalian warga babi di Selangor akan ditempatkan di kawasan penternakan moden 
berpusat di Sepang. Projek yang diluluskan oleh kerajaan Selangor sebelum ini telah 
dipersetujui oleh kerajaan baru untuk diteruskan dengan jumlah pelaburan dijangka 
sebanyak RM100 juta. Kita tunggu dan lihat apa seterusnya selepas ini. Siapa setuju 
dengan projek ini sila angkat kaki. Ha! Ha! Ha! Di bawah ini adalah dialog sepasang 
babi yang menyambut baik berita ini. ;p 
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p/s : Dialog antara couple babi di atas adalah rekaan semata-mata. Kalau betul pun 
aku peduli apa. Ha! Ha! Ha! 
 
 

Pak Lah, ISA, Linggam, Polis, PM, bla bla bla… 
April 12, 2008  
  

 
  
Kenapa agaknya sejak Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi menjadi Perdana Menteri 
Malaysia ke-6, bermacam kritikan dan kutukan beliau terima. Aku pun  pelik dengan 
apa yang berlaku. Apa yang tak kena agaknya dengan cara Pak Lah mengetuai 
kerajaan hari ini? Kerajaan semakin goyah dengan pelbagai isu sensitif melibatkan 
perkauman dan keagamaan, tuntutan-tuntutan yang jelas cuba meminggirkan kontrak 
sosial yang menjadi kunci keamanan serta salahlaku pegawai kerajaan yang 
menggores hati rakyat. Di pihak lawan pula sibuk dengan pelbagai isu-isu hangat 
kononnya mahu membela nasib rakyat tetapi benarkah itu yang menjadi niat? 
Mengapa tidak sahaja duduk semeja, ketepikan kepentingan politik demi memenuhi 
amanah yang sudah diberi oleh rakyat sewaktu pilahanraya dan seterusnya 
menunaikan janji yang tercatat di dalam manifesto kamu? Di mana kestabilan politik 
yang kita nikmati selama hampir 50 tahun ini? Mahukah kita Malaysia menjadi 
seperti negara-negara lain yang sentiasa kucar-kacir dengan pelbagai masalah, 
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rusuhan di sana sini dan hidup di dalam ketakutan tanpa ada sebarang jaminan 
keselamatan? Banyak sungguh persoalan yang aku lontarkan kali ini. Ya Allah, Kau 
selamatkanlah negara yang aku cintai ini. Amin… 
 
 

Entri suka-suka 
April 12, 2008  
 

 
 
Aku belek-belek dompet, selak-selak semua poket yang ada. Mahu tahu apa yang aku 
jumpa? Senarainya seperti berikut : 

• Kad nama abang-abang kumpulan nasyid (Huzaimi Nowseeheart, Razin 
Mestica, Saiful Mestica, Fadzli UNIC) 

• 2 keping kad kenalan di USIM 
• Kad bisnes akak tempat tempah baju 

• Kad bisnes abang PA Sistem yang juga Event Manager 

• Kad MealPlan (berisi ±RM2) 
• Kad nama sendiri 

• Kad My TV3 

• Kad Kolej 

• Lesen Memandu kelas B2 
• Kad Pengenalan MyKad 

• Kad ATM BSN (sudah sampai had tidak boleh dikeluarkan lagi) 

• Kad ATM BCB (juga sudah sampai had tidak boleh dikeluarkan lagi, faham-
faham sajalah…) 

• Wang Tunai RM42.80. 
 
Whoa! Duit tinggal RM42.80. Tolak duit tiket bas RM12.80 tinggal RM30. Aduh! 
Hanya ini yang boleh diguna sehingga selesai peperiksaan akhir pada 26 April ini. 
Bermakna ada 15 hari lagi. Kalau dibahagi dengan RM30 itu, sehari aku boleh 
berbelanja maksima RM2 sehari. Errr… Apa yang boleh dibeli dengan RM2? 

http://tongkangbocor.wordpress.com/wp-admin/Tiada
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Mungkin sebungkus mee goreng makcik cleaner sebagai alas perut pagi hari dan 
sebungkus nasi lemak pakcik gurik selepas maghrib. Atau pilihan kedua sebungkus 
nasi berlauk pakcik gurik waktu malam. Biarlah aku cuba merasa hidup susah hujung-
hujung semester begini, tak mahu terlalu kerap minta duit dari ayah di 
kampung…Percaya tak ini sahaja isi dompet aku? Tak percaya? Sekarang percaya… 
Bukan untuk mencari simpati, sekadar untuk berkongsi. Ini blog aku, tempat aku 
mencurah segala isi hati.  
 
» Kesukaran mengharungi kehidupan itulah yang mengajar kita erti kehidupan. 
 
 

Suara Tun Dr Mahathir : Masa Untuk Berubah - 
Peralihan Kuasa 
April 13, 2008  
 

KAJANG: Bekas Perdana Menteri, Tun Dr Mahathir Mohamad berkata, 
Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi perlu melakukan peralihan kuasa kepada 
timbalannya, sekarang sebagai cara terbaik memastikan peralihan berjalan 
licin bagi memperkukuhkan semula parti.Beliau berkata, Perdana Menteri 
tidak perlu menunggu sehingga pemilihan parti Disember ini kerana itu akan 
mewujudkan perpecahan dalam parti kerana ada yang akan mempertahankan 
dan juga mengecamnya pada masa itu. 

  
Ini petikan daripada Berita Harian hari ini. Mungkin ada betulnya apa yang dikatakan 
oleh Tun M. Tanpa proses peralihan yang licin, pelbagai masalah lain akan muncul. 
Selagi tiada perubahan di dalam pucuk pimpinan UMNO, selagi itu orang Melayu, 
diulang semula, Orang Melayu akan berpecah belah di dalam Parti Kebangsaan 
Melayu Bersatu itu. Bak kata orang tua-tua, buang yang keruh ambil yang jernih. Bak 
kata tagline filem Soal Hati, tanpa keberanian mimpi tidak bermakna. Apa yang aku 
maksudkan di sini, tanpa keberanian melakukan perubahan, mimpi untuk melihat 
Melayu kembali bersatu tidak bermakna. Mimpi sekadar mimpi di dunia fantasi, 
takkan bertukar menjadi realiti. Aku sayang bangsa aku. Aku berdoa bangsaku 
bersatu. Setuju dengan aku? Terpulang pada kalian, aku berpendapat cuma. 
 
 

Khutbah Terakhir Rasulullah S.A.W 
April 14, 2008  
 
Ketika Rasulullah SAW mengerjakan ibadah haji yang terakhir, maka pada 9 
Zulhijjah tahun 10 hijriah di Lembah Uranah, Bukit Arafah, baginda menyampaikan 
khutbah terakhirnya di hadapan kaum Muslimin, di antara isi dari khutbah terakhir 
Rasulullah SAW itu ialah: 
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“Wahai manusia, dengarlah baik-baik apa yang hendak kukatakan. Aku tidak 
mengetahui apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu semua selepas tahun ini. 
Oleh itu, dengarlah dengan teliti kata-kataku ini dan sampaikanlah ia kepada orang-
orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini”. 
  
“Wahai manusia, sepertimana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, 
anggaplah jiwa dan harta setiap orang Muslim sebagai amanah suci. Kembalikan 
harta yang diamanahkan kepada kamu kepada pemiliknya yang berhak. Janganlah 
kamu sakiti sesiapapun agar orang lain tidak menyakiti kamu lagi. Ingatlah bahawa 
sesungguhnya kamu akan menemui Tuhan kamu dan Dia pasti membuat perhitungan 
di atas segala amalan kamu. Allah telah mengharamkan riba, oleh itu, segala urusan 
yang melibatkan riba dibatalkan mulai sekarang”. 
  
“Berwaspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu. Dia telah 
berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar, maka berjaga-
jagalah supaya kamu tidak mengikutinya dalam perkara-perkara kecil”. 
  
“Wahai manusia sebagaimana kamu mempunyai hak atas isteri kamu, mereka juga 
mempunyai hak ke atas kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka ke 
atas kamu, maka mereka juga berhak diberikan makan dan pakaian, dalam suasana 
kasih sayang. Layanilah wanita-wanita kamu dengan baik dan berlemah-lembutlah 
terhadap mereka kerana sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu kamu 
yang setia. Dan hak kamu atas mereka ialah mereka sama sekali tidak boleh 
memasukkan orang yang kamu tidak sukai ke dalam rumah kamu dan dilarang 
melakukan zina”. 
  
“Wahai manusia, dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini, sembahlah Allah, 
dirikanlah solat lima waktu, berpuasalah di bulan Ramadhan, dan tunaikanlah zakat 
dari harta kekayaan kamu. Kerjakanlah ibadah haji sekiranya kamu mampu. 
Ketahuilah bahawa setiap Muslim adalah saudara kepada Muslim yang lain. Kamu 
semua adalah sama; tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lainnya kecuali 
dalam Taqwa dan beramal saleh”. 
  
“Ingatlah, bahawa kamu akan menghadap Allah pada suatu hari untuk 
dipertanggungjawabkan di atas segala apa yang telah kamu kerjakan. Oleh itu, 
awasilah agar jangan sekali-kali kamu terkeluar dari landasan kebenaran selepas 
ketiadaanku”. 
  
“Wahai manusia, tidak ada lagi Nabi atau Rasul yang akan datang selepasku dan 
tidak akan lahir agama baru. Oleh itu wahai manusia, nilailah dengan betul dan 
fahamilah kata-kataku yang telah aku sampaikan kepada kamu. Sesungguhnya aku 
tinggalkan kepada kamu dua perkara, yang sekiranya kamu berpegang teguh dan 
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mengikuti kedua-duanya, nescaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah 
Al-Qur’an dan Sunnahku”. 
  
“Hendaklah orang-orang yang mendengar ucapanku, menyampaikan pula kepada 
orang lain. Semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku dari mereka yang 
terus mendengar dariku. Saksikanlah Ya Allah, bahawasanya telah aku sampaikan 
risalah-Mu kepada hamba-hamba-Mu.” 
  
p/s : Sama-sama kita renungkan amanat terakhir junjungan besar kita Nabi 
Muhammad S.A.W ini. Setiap tindakan tanpa berpandukan akal fikiran ibarat berjalan 
di dalam gelap pekat tanpa membawa sedikitpun sumber cahaya. 
 
 

Peperiksaan Akhir 
April 16, 2008  
 
On laptop sekejap 
. 
. 
. 
. 
. 
Singgah blog kesayangan sebentar 
. 
. 
. 
. 
 
Tulis serba sedikit 
. 
. 
. 
. 
Sambung baca nota. Esok ada paper. Yang ketiga akhir. Doakan aku ya! Silakan 
komen. Ha! Ha! Ha! 
p/s  : Usaha mencari ilmu ibarat menggali telaga sebagai persediaan menghadapi 
kemarau. 
 
 

Awas Bloggers! Anda mungkin sedang diperhatikan 
April 17, 2008  
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Berita Harian kelmarin ada mengeluarkan kenyataan Menteri Penerangan yang aku 
kira sebagai amaran buat para bloggers di Malaya. Takutnya, hahaha… Kalian 
bacalah sendiri, aku sudah copy petikan tersebut di bawah. Jadi hati-hati ya. Jangan 
sebarangan mahu menulis. 
 

KUALA LUMPUR: Mereka yang menggunakan media alternatif untuk 
menulis apa saja, termasuk membuat tuduhan tanpa bukti menerusi laman 
blog dalam internet tidak akan terlepas daripada tindakan kerajaan.Menteri 
Penerangan, Datuk Ahmad Shabery Cheek, berkata walaupun mereka 
menggunakan nama samaran, kerajaan masih boleh mengesan orang yang 
melakukannya. 
Katanya, dengan ada teknologi canggih dan kerajaan mempunyai unit siber 
forensik, semuanya boleh dikesan dengan mudah. 
“Jadi tidak semestinya menggunakan media alternatif, orang menganggap 
boleh menulis apa saja. Itu hanya satu pandangan. 
“Tetapi akhir-akhir ini, sudah banyak kes tindakan undang-undang dikenakan 
terhadap penulis dalam media alternatif (menggunakan blog),” katanya 
kepada pemberita selepas merasmikan Program Pembangunan 
Kewartawanan Antarabangsa 2008 di Universiti Malaya (UM) di sini, 
semalam. 
 

 Takut tak? Ha! Ha! Ha! Err… Amaran ini termasuk kepada Dr. Khir Toyo ke??? 
 
 

Keadaan Bumi dan Kubur 
April 17, 2008  
 
Imam Anas bin Malik r.a mengatakan : “Bahawasanya bumi setiap hari menyeru 
dengan 10 kalimat. Bumi berkata : 

1. Wahai anak Adam, kamu berjalan di atasku tetapi tempat kembalimu di dalam 
perutku. 

2. Kamu melakukan maksiat di atasku dan kamu disiksa di dalam perutku. 
3. Kamu bergurau di atasku tetapi kamu menangis di dalam perutku. 
4. Kamu memakan makanan haram di atasku tetapi semua ulat-ulat akan 

memakan dagingmu di dalam perutku. 
5. Kamu bergembira riang di atasku tetapi kamu akan merasa susah di dalam 

perutku. 
6. Kamu mengumpulkan barang haram di atasku dan kamu akan hancur di dalam 

perutku. 
7. Kamu sombong di atasku tetapi kamu menjadi hina dan remeh di dalam 

perutku. 
8. Kamu berjalan dengan seronoknya di atasku tetapi kamu akan bersedih di 

dalam perutku. 
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9. Kamu berjalan di dalam cahaya di atasku tetapi kamu akan berada di dalam 
kegelapan yang gelap gelita di dalam perutku. 

10. Kamu berjalan beramai-ramai di atasku tetapi kamu akan duduk bersendirian 
di dalam perutku. 

  
Disebutkan di dalam hadis bahawa kubur itu akan menyeru 3 kali pada setiap hari : 

1. Aku adalah rumah terpencil, rumah binatang buas, rumah kala jengking dan 
rumah ular. 

2. Aku adalah rumah yang gelap. 
3. Aku adalah rumah ulat-ulat. 

  
Diterangkan di dalam satu riwayat yang lain, bahawa kubur menyeru sebanyak 5 kali 
setiap hari : 

1. Aku adalah rumah yang terpencil, maka hendaklah kamu membaca Al-Quran. 
2. Aku adalah rumah yang gelap gelita, maka terangilah aku dengan solat malam 

(tahajud dan sebagainya). 
3. Aku adalah rumah debu dan kotor maka bawalah amal soleh. 
4. Aku adalah rumah ular berbisa, maka bawalah penawarnya iaitu 

“BISMILAHIR-RAHMANIR-RAHIM” dan cucuran air mata (kerana takutkan 
Allah S.W.T). 

5. Aku rumah pertanyaan Munkar dan Nakir, maka perbanyakkanlah bacaan 
“Laa Ilaaha Illallah Muhammadur Rasulullah” di atasku (semasa hidupmu), 
agar kamu dapat memberikan jawapan kepadanya. 

  
Hadis riwayat Bukhari bahawa Nabi S.A.W bersabda yang ertinya : 

 “Apabila mayat itu sudah diletakkan (dalam usungan) dan dibawa oleh 
orang-orang lelaki di atas bahunya (ke kubur), maka apabila mayat itu 
termasuk orang yang ahli melakukan amal soleh, ia mengucapkan : 
“Segerakanlah olehmu semua (membawa aku ke kubur)”. Tetapi apabila 
mayat itu ahli maksiat (suka engkar pada perintah Allah), maka ia 
mengatakan : “Aduh! Alangkah celakanya aku! Kemanakah kamu semua 
ingin membawa aku?”. Semuanya mendengar ucapan mayat ini kecuali 
manusia. 

  
p/s : Sama-sama kita renungkan. Setiap ilmu yang disampaikan ibarat sebutir benih 
bermutu yang disemai di tanah yang subur. 
 
 

Manusia-manusia Lupa 
April 18, 2008  
 
Mereka sudah lupa. Mungkin aku rasa. Atau mereka hampir lupa. Barangkali juga. 
Atau mereka sengaja mahu melupakan. Ini juga bermain-main di dalam fikiran. 
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Mudahnya mereka lupa seolah-olah tidak pernah melakukan apa-apa. Jauh sekali 
rasanya mereka ingin bersemuka. Oh! Mudahnya mereka lupa. Mugkin bukan kerana 
mereka yang rasa seperti aku rasa. Bukankah aku sudah kata, maaf yang dihulur 
melalui es em es itu bagi aku tidak bermakna. Tidak semudah itu aku terima. Aku 
masih belum lupa dan aku takkan pernah lupa. Mohon permisi untuk bersiap 
menunaikan fardhu Jumaat. Akan aku doa pada Allah agar mereka yang lupa itu agar 
terbuka hati mereka untuk ingat semula segala yang pernah mereka lakukan kepada 
aku yang tak pernah lupa. 

 
Demi masa. Sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Melainkan 
yang beriman dan yang beramal soleh. Dan mereka yang berpesan-pesan 
kepada kebenaran. Dan mereka yang berpesan-pesan kepada kesabaran.      

(surah al-Asr : ayat  1-3) 
 
 

Dan bayarannya ialah… 
April 18, 2008  
 
Ini bayaran pakej kolej yang perlu dibayar oleh setiap pelajar sebaik mendaftar pada 6 
Julai 2008 bagi semester pertama sesi 2008/2009. Baru hari ini kami warga kolej 
menerima pekeliling. 

 BIL PERKARA HARGA (RM) 

1 T-Shirt Rasmi Kolej 26.00 

2 Yuran Blok 10.00 

3 Organizer 15.00 

4 Buku Merit 4.00 

  Jumlah 55.00 

  
Err…Nak tanya sikit kalau ada yang tahu. Organizer tu yang macam planner tu ye? 
Kenapa harganya sampai RM15.00? Atau harganya memang semahal itu? 
Atau mungkin nak cukupkan jumlah wajib setiap sesi iaitu RM55.00? Ingatkan sesi 
hadapan ada penurunan bayaran, maklumlah sekarang bukankah sudah beralih kepada 
kerajaan berkebajikan. Yang memimpin juga, ya, orangnya sentiasa prihatin dengan 
masalah pelajar dan sentiasa mengambil berat agar kebajikan kami warga marhaen 
terbela. Tidak mengapalah kalau ini yang ditetapkan. Jangan ,minta tambah lagi ya. 
  
p/s : kalau ada rakan-rakan dari kolej lain di Lembah Serdang  membaca entri ini, 
kalian pula kena bayar berapa ya untuk pakej kolej sesi hadapan? 
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Untukmu Palestin 
April 20, 2008  
 

 
  
Entah kenapa hari ini aku terpanggil untuk menulis satu entri yang ingin aku dedikasi 
buat rakyat Palestin yang hidup tersiksa menjadi pelarian di tanah air sendiri. Sedih 
bila aku mengenangkan nasib saudara seagama di sana. Kalian bayangkan bagaimana 
pilunya hati seorang ibu yang kehilangan anak di depan mata angkara peluru-peluru 
tentera syaitan Zionis Israel laknatullah yang menembusi tubuh-tubuh tidak berdosa 
ibarat mesin pembunuh yang tak punya perasaan. Bagaimana pula perasaan bapa yang 
sedang berjalan bersama anaknya yang tertawa riang, tiba-tiba dentuman senapang 
menyebabkan anak di sisi tersungkur dan akhirnya menghembuskan nafas terakhir 
dipangkuan? Lain pula cerita dengan anak-anak kecil yang melihat ibu bapa dibelasah 
dan ditembak mati di depan mata, apa yang mereka rasa? Allahu Akbar. Tak 
tergambar rasa hati ini, aduhai pilunya. Cuba kalian bayangkan di hadapan anda 
sekujur tubuh tidak bernyawa insan disayangi penuh dengan lubang-lubang peluru 
menembusi batang tubuh. Bagaimana pula jika di hadapan kalian terkujur 
jasad seorang bayi yang mati ditembak dan jelas nampak lubang peluru didadanya 
selepas ditembak si laknat sharpshooter Israel?. Masya Allah. Syurgalah tempat anak 
kecil itu. Tapi kita di sini? Apa yang kita lakukan untuk membantu saudara-saudara 
dalam Islam kita? Entah-entah untuk mendoakan keselamatan mereka pun kita lupa 
dek kerana terlalu sibuk menyelesaikan dan memikirkan isu babi. Mungkin. Sedang 
kita menyuap butir-butir nasi lengkap berlauk segala macam yang enak-enak ke 
mulut, saudara-saudara kita di sana dihujani peluru-peluru yang tak kenal siapa nak 
dituju dan mencari sisa-sisa bijiran di celah butir pasir. Allahummansur ikhwanal 
muslimin wal mujahidin fil falastin wa fil iraq wa fi kulli makaan wa fi kulli zaman… 
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Aku Jadi Mat Rempit? 
April 21, 2008  
 

 
Sekadar gambar hiasan. 

  
Peperiksaan akhir akan tamat pada 24 April ini. Maka selepas itu aku akan merdeka 
untuk semester ini. Yay! Walaupun peperiksaan belum tamat, aku sudah mula 
mengemas apa yang patut dan mungkin pada 24 haribulan atau selewat-lewatnya 26 
haribulan ini aku akan pulang ke kampung halaman. Hmm… Masa untuk merempit 
sudah tiba. Ha! Ha! Ha! Cuti panjang akan menyebabkan aku terpaksa bersakit 
pinggang selama kira-kira 3 jam sepanjang perjalanan KL-Segamat nanti. Selamat 
berbakti wahai JJL1997, ini perjalanan jauh pertama engkau. Moga selamat sampai ke 
destinasi. Amin. Selamat bercuti buat rakan-rakan yang sudah merdeka. 
  
p/s : Selalu disindir si Budak Epal, maklumlah dia sudah merdeka, huhu…Hampeh! 
 
 

Kemanusiaan 
April 22, 2008  
 
: 
Aku tak mahukan kalungan penghargaan 
:: 
Aku tak mengharapkan selaksa kata pujian 
::: 
Aku tak inginkan apa jua bentuk sanjungan 
:::: 
Cuma apa yang aku dambakan 
::::: 
Kau titipkan aku sedikit kemanusiaan. 
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Titik-titik Akhir 
April 23, 2008  
 
Assalamualaikum w.b.t. 
 
Jam 2 petang tadi aku ada peperiksaan kertas BBI2421 Interactive Speaking. Esok 
pula kertas terakhir EDU3105 Pengujian dan Penilaian Dalam Kaunseling. Selepas itu 
aku akan merdeka. Yay! Lusa balik kampung. Mirhans jangan cemburu ya. Ha! Ha! 
Ha! Aku minta doa pada Tuhan setiap kali usai solat. Semoga segalanya dipermudah. 
 

Sebelum dan Selepas II 

April 24, 2008 

 
SEMASA MINGGU PEPERIKSAAN 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
SELEPAS PEPERIKSAAN KERTAS TERAKHIR TAMAT 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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PERASAAN AKU SEKARANG. HA! HA! HA! 

 
 

Balik Kampung 
April 25, 2008  
 
Assalamualaikum w.b.t. 
 
Sedar tak sedar sudah satu semester berlalu. Sekarang sudah habis pun semester 
empat. Susah senang, suka duka dan pahit getir untuk semester ini telah aku lalui. 
Masih berbaki empat semester. Jika dibayangkan mungkin terasa satu waktu yang 
agak lama tapi hakikatnya masa sekarang begitu pantas berlalu. Mana tidaknya, aku 
kini pun masih rasa terlalu baru bergelar mahasiswa walaupun tanpa disedari, pejam 
celik pejam celik, telah dua tahun aku mengikuti pengajian di kampus. 
Yang baik akan diteruskan sepanjang menempuhi kehidupan, yang buruk akan 
ditinggalkan sebagai pengajaran. Segala kenangan pasti tersimpan di dalam memori 
ingatan kerana itulah sebenarnya yang mematangkan kita dalam pencarian erti 
kehidupan. Rasanya aku bukan ingin menulis entri yang panjang kerana aku perlu 
bersiap untuk pulang ke kampung halaman pagi ini. Kepada semua kenalan dan 
taulan, aku mohon kemaafan seandainya ada terkasar bahasa tersilap kata, mohon 
halal sekiranya ada termakan terminum. Selamat bercuti kepada semua yang bercuti. 
Jumpa lagi semester hadapan, InsyaAllah. 
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Kosong 
April 26, 2008  
 
Serdang menuju ke Melaka sampai Segamat. Rehat malam. Pagi pula. Segamat 
menuju Melaka kembali ke Segamat. Ini perjalanan aku dalam tempoh kurang 36 jam. 
Apa yang dapat? Tiada apa-apa. Kosong. Kecewa. Penat. Marah. Sakit hati. Banyak 
bersabar. 
 
 

Ikrar Melayu 
April 27, 2008  
 
Kalian baca Berita Harian hari ini? Aku tertarik mengulas sedikit berkaitan isu 
menjulang keris Panca Warisan oleh Datuk Seri Hishamuddin pada Perhimpunan 
Agung UMNO 3 tahun lalu. Beliau secara sukarela membuat permohonan 
maaf secara terbuka selepas dikritik hebat selama ini. Aku hormati tindakan beliau 
tetapi aku secara peribadi merasakan itu bukanlah suatu ancaman kepada kaum-kaum 
lain. Apa salahnya kalau kita jadikan keris itu sebagi lambang perjuangan Melayu? 
Bukankah tanah ini asalnya tanah kita. Kalau bukan orang Melayu sendiri yang 
membela bangsanya siapa lagi pula yang akan membela kita. Bukan aku ingin 
menyentuh isu perkauman tetapi silapnya Melayu ini ialah selalu sangat bertelagah 
sesama sendiri, sanggup menjatuhkan sesama Melayu lalu bangsa lain terus 
meninggalkan kita terus terkebelakang dalam setiap aspek terutama ekonomi. 
Alangkah baiknya jika semua kita bersatu demi kemashalatan bersama. Bukankah kita 
semua bersaudara dalam satu rumpun. Apa kata kita renung kembali dan hayati Ikrar 
Melayu ini. Kita kaji dan teliti setiap patah kata dan setiap baris baris ayat di dalam 
ikrar ini. Ingat, setelah kalian membaca ikrar ini, diharap kalian dapat memenuhi 
aspirasi generasi terdahulu. Pokoknya sekarang kita perlu sama-sama bermuhasabah 
bagaimana untuk mengekalkan kepimpinan Melayu, bukannya ketuanan Melayu 
kerana sekarang ini ketuanan sememangnya kita sudah ada. Hayatilah ikrar ini. 
 

Termaktub di Batu Pahat pada 8 Rabi’ulawal 1365 hijrah bersamaan 10 
Februari 1946 Masihi : 
Kami umat Melayu beragama Islam pada hari ini,  
Berjanji tidak akan berhasad dengki, khianat dan iri hati,  
Bertelagah dan berbalah sesama sendiri  
Kami berjanji akan bersatu padu dan patuh menegakkan agama Islam  
Kami juga akan bekerja kuat untuk menyara diri dan keluarga kami  
Kami bersedia bersaing sesama umat Melayu dan kaum-kaum lain dengan 
jujur dan terhormat  
Kami umat Melayu, Islam bersumpah setia untuk :  
mempertahankan kepentingan dan hak Melayu  
mempertahankan kedaulatan raja-raja Melayu  
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memperjuangkan iktisad dan pelajaran bangsa Melayu  
mempertahankan maruah negara supaya aman sejahtera 

  
Sama-sama kita renungkan. Hentikanlah segala pertelingkahan wahai bangsaku. 
Bantulah sesama Melayu dan bekerjasamalah dengan bangsa-bangsa lain kerana kita 
semua rakyat Malaysia. Setuju dengan aku? Kalau tidak setuju, abaikan sahaja. 
Mungkin entri ini membosankan tetapi aku menulis ikhlas dari hati demi melihat 
Melayu tidak terus tersisih di tanah sendiri. Ini pandangan aku. Ini pemikiran 
aku. Sekadar berpendapat cuma. 
 
 

Rindu-rinduan 
April 28, 2008  
 
Rasa rindu pula pada teman-teman rapat di kolej kediaman 
Terutama pada teman sebilik tersayang 
Budak epal yang suka makan pisang. 
Pisang berangan pasar malam RM2.50 sekilogram. 
Ha! Ha! Ha! 
p/s : Lama lagi semester baru akan membuka lembaran. 
 
 

Susah yang susah 
April 30, 2008  
 
Semasa berada di kampung, satu sahaja masalah yang aku hadapi. Susah untuk 
melayari ruang maya. Secara langsung aku hanya mampu untuk menjengah blog 
kesayangan ini sehari sekali, itupun terpaksa mengeluarkan sedikit duit untuk 
tercongok di cyber cafe. Maklumlah, di rumah tiada sambungan internet. Di kolej 
kediaman lain pula ceritanya. Usai solat subuh pun kadangkala aku sudah meneroka 
alam maya, hahaha.. Maklumlah, wireless tersedia 24 jam tanpa henti. Alahai… 
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Jangan Jadi Boneka 
Mei 1, 2008  
 
Jangan jadi boneka. Itu pesan aku. Kepada mereka yang berada di dalam organisasi 
penting. Maaf ya, aku tidak menyebut organisasi apa tetapi aku generalisasikan entri 
ini kepada semua pemimpin yang dilantik. Aku sebenarnya sedih apabila ada 
dikalangan pemimpin yang rela diperkotak-katik demi memenuhi aspirasi pihak-pihak 
tertentu. Bukankah ketua itu sudah dilantik atas keputusan secara kolektif dan dia 
sebenarnya memang layak untuk jawatan itu. Tetapi hanya kerana dia agak Islamik 
(sebagai contoh) yang dibimbangi akan menjadi ekstremis, maka dengan mudah-
mudah saja dia disingkirkan dan diganti dengan orang lain yang dijangka mampu 
mengikut telunjuk pihak yang mempunyai aspirasi tertentu itu. Yang bawah-bawah 
sekadar diam melihat tanpa ada yang mahu bersuara. Seolah-olah tiada pendirian. 
Rela melihat ketuanya ditindas. Mungkin mereka takut untuk bersuara atau mungkin 
mereka takut jawatan yang disandang akan hilang sekiranya kebenaran dilaungkan. 
Cubalah menjadi orang yang berpendirian. Bagi aku, tiada guna untuk bekerjasama 
dengan pemimpin-pemimpin boneka yang tiada pendirian, hanya mementingkan diri 
pada pandangan aku. Pesan aku sekali lagi. Jangan jadi boneka. Berani kerana benar. 
Takut kerana salah. 
 
 

Realiti Tivi 
Mei 2, 2008  
 
Malam tadi aku menonton sebuah rancangan realiti tivi. Hebat para pesertanya. 
Lemak merdu juga suara mereka. Tapi tiada kerlipan lampu berwarna-warni mahupun 
simbahan cahaya lampu limpah. Pentasnya kecil, cukup-cukup untuk seorang duduk 
bersila. Duduk bersila? Ada ke rancangan realiti yang pesertanya membuat 
persembahan duduk bersila? Kalian percayalah, memang ada. Aku sendiri saksikan 
malam tadi. Jurinya pula tidak segarang Ogy mahupun selancang Adlin Aman Ramli 
tapi kritikan mereka cukup tajam dan menyedarkan peserta akan kesilapan yang 
mereka lakukan. Lagi satu, jurinya juga bersuara lemak merdu layak dengan 
kedudukan mereka. Penonton pula? Tidak ramai. Aku rasa tidak sampai dua ratus 
orang. Betul. Memang tidak semeriah Malaysian Idol atau One in A Million. Lagu? 
Dalam rancangan realiti ini dipanggil taranum. Ada taranum Sikah, Rast, Jiharkah, 
Nahwan, Soba, Husaini. Dalam setiap taranum ada pula riwayat seperti qunbun, bazzi 
dan sebagainya. Oh ya, aku belum beritahu rupanya rancangan realiti apa yang aku 
tonton malam tadi.  
 
Sebenarnya malam tadi aku berkesempatan menonton rancangan Akademi Al-Quran 
di TV9. Apa yang aku dapati ialah sedangkan peserta-peserta yang hebat bacaannya, 
berlatih dengan kerap masih melakukan sedikit kesilapan ketika membaca ayat suci 
al-Quran, apatah lagi aku yang begitu sedikit ilmunya ini. Terasa banyak kurangnya. 
Kepada kalian yang berkesempatan, jom kita menonton rancangan Akademi al-Quran, 
setiap Khamis jam 9.30 malam di TV9. Dapat juga kita belajar sedikit sebanyak seni 
melagukan ayat-ayat suci Kalamullah. Indahnya Islam. 
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Salah Faham 
Mei 3, 2008  
 
Salah faham sering berlaku dalam kehidupan seharian kita. Kadangkala sesuatu yang 
baik sering dipandang serong dan disalahertikan sebagai sesuatu yang tidak baik. Kita 
juga sering melabelkan sesuatu atau seseorang mengikut point of view sendiri dan 
seringkali ianya bersifat bias tanpa kita memikirkan apa rasional disebalik sesuatu itu 
dari point of view orang lain. Sering juga berlaku prihatin dikata busy body, diam 
dikata sombong, rapat dengan orang berjawatan dikata ingin membodek dan 
bermacam situasi lagi. Ini realiti kehidupan hari ini. Tambah menimbulkan masalah 
apabila adanya pihak-pihak tertentu yang suka memperbesar sesuatu isu dan menokok 
tambah cerita yang pada asalnya kecil dan remeh. Sebagai contoh, apabila timbul 
sesuatu isu terutama perkara tidak baik, maka cepatlah cerita tersebut tersebar. Ini 
menyebabkan salah faham lebih mudah berlaku. 
 
Lagi satu yang aku pelik sekarang ini, kita seolah-olah tidak boleh bergaul terlalu 
rapat dengan seseorang. Bila rapat sedikit, mulalah orang sekeliling akan soseh-soseh 
itu ini perkara yang tidak enak didengar kata kita ada skandal lah, ada hubungan sulit 
lah dan macam-macam lagi. Kalian pernah terkena seperti ini? Paling mudah kalau 
nak diberi contoh yang jelas nampak di depan mata adalah gosip dikalangan artis, 
orang politik dan orang-orang ternama yang menjadi public figure. Pantang dilihat 
bersama orang tertentu, pasti tersebar pelbagai versi cerita untuk memburukkan 
individu tersebut. Jangan kata mereka yang terkenal saja, kita sebagai orang 
kebanyakan juga tidak dapat lari daripada perkara seperti ini sebenarnya. Cemburu 
agaknya. Entahlah, mungkin mereka ada alasan tersendiri. Mungkin atas dalil-dalil 
yang aku tulis di atas menyebabkan aku rasa sudah malas untuk memikirkan hal orang 
lain. 
 
Kadangkala aku fikir bersifat individualistik itu ada baiknya, lantaklah apa orang lain 
nak cakap. Mungkin bunyinya agak mementingkan diri tetapi apa nak buat, 
persekitaran kadang-kadang membuatkankan kita terpaksa berubah. Susah untuk 
survive kalau kita terlalu baik sekarang ini. Terlalu sangat ingin menjaga hati orang, 
akhirnya kita yang dipijak. Begitu juga dengan kepercayaan. Hari ini jangan kita 
terlalu percaya dengan seseorang kerana tidak mustahil orang yang paling kita 
percayai akhirnya akan mengkhianat 
  
Kata Budak Epal : 

Buat hal sendiri lagi best. Takda la orang nak marah dan cop kita busy body. 
Lagipun benda tak masuk akal jangan disibukkan, nanti kita pula yang 
terkena tempiasnya. Maklumlah, orang jahat ada di mana-mana, nanti tak 
pasal-pasal kita terpengaruh. 

 
Katanya lagi : 

Tak salah prihatin, Cuma lebih baik kalau prihatin pada perkara-perkara 
yang tak menongkah arus. Sebab tu benda yang pelik-pelik jangan ditanya 
sebab takut orang yang prihatin terkena tempiasnya. 

 
Aku setuju dengan pandangan cikgu BM kita ni. Terima kasih ya untuk nasihat yang 
berguna ini. Mungkin ada yang membaca entri ini merasakan apa yang aku tulis ini 
tidak tepat tetapi aku menulis berdasarkan pemerhatian dan sedikit pengalaman yang 
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pernah aku lalui. Mahu terima, silakan. Mahu menolak, sila abaikan apa yang telah 
aku coretkan. 
  
p/s : Lebih baik menulis di dalam blog untuk mencurah idea, luahan hati dan 
berinteraksi dengan rakan-rakan bloggers. Aku rasa aku lebih jujur di dalam ini 
kerana aku menulis berdasarkan suara hati yang seringkali tidak terluah di alam nyata 
yang penuh hipokrit. Lebih baik juga bercakap dengan pokok bunga yang aku tanam 
dan ikan-ikan di dalam kolam. Cuti ini aku jadi tukang kebun di rumah, hahaha. Lain 
kali aku masukkan gambar pokok-pokok yang aku tanam dan kolam yang aku jaga. 
 
 

Engkau Tag Aku Jawab 
Mei 8, 2008  
 
Akhirnya aku dapat menyiapkan tag yang ‘dihadiahkan’ oleh insan kerdil, hahaha… 
Inilah jawapan untuk persoalan yang dilontarkan. Aku menjawab dengan seikhlas 
hati.  
  
5 hadiah yang diimpikan 
  
1) Sahabat sejati 
2) Kepercayaan 
3) Hidup bahagia 
4) Ketenangan 
5) Anak sulung seorang lelaki 
  
Senaraikan alasan atas permintaan itu 
  
Sebelum aku huraikan kenapa ku mahukan semua hadiah yang aku impikan, kalian 
perasan tak apa persamaan pada semua perkara itu? Semua itu hanya boleh 
dihadiahkan oleh Tuhan. Jadi aku berdoa agar semua itu akan aku perolehi suatu hari 
nanti. Cepat atau lambat, terpulang kepada-Nya. 
  
1) Sahabat sejati. Aku memerlukan seseorang yang dapat memahami dan menerima 
diri aku seperti aku sekarang. Tidak kira lelaki atau perempuan. Memang ramai 
kawan disekeliling kita tapi berapa ramai yang dapat memahami kita? Ramai 
dikalangan kita apabila berkawan hanya mahu mengikut apa yang kita mahukan atau 
menepati kehendak kita. Bila seseorang itu tidak dapat memenuhi kepentingan, maka 
dia ditinggalkan. Betul kan? Ini realiti. Jadi aku sangat memerlukan sahabat sejati 
kerana setakat ini paling tinggi pun aku baru ada teman rapat.  
  
2) Kepercayaan. Aku mahu kepercayaan terhadap diri sendiri, kepercayaan aku 
terhadap orang lain dan kepercayaan orang lain terhadap aku. Itu membuatkan aku 
merasa selesa dalam sesuatu perhubungan. Bagi aku, bila adanya kepercayaan barulah 
akan timbulnya keikhlasan dalam suatu perhubungan. 
  
3) Hidup bahagia. Semua orang mengimpikan untuk hidup bahagia. Di dunia dan di 
akhirat. Siapa yang mahu hidup menderita? Jadi aku berharap kebahagiaan yang ada 
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akan berkekalan dan akan dihadiahi dengan kebahagiaan yang lebih lagi pada masa 
hadapan. 
  
4) Ketenangan. Aku suka hidup di dalam suasana yang tenang sebab kadangkala aku 
merasakan hidup aku agak berserabut, bercelaru dan kelam kabut hingga 
menyebabkan hidup aku agak cacamarba dan kerja yang aku buat kurang sempurna. 
Jadi aku mahukan ketenangan supaya aku dapat melakukan sesuatu dengan sempurna. 
  
5) Anak sulung seorang lelaki. Yang ini mungkin agak istimewa bagi aku dan pelik 
bagi kalian, hahaha… kenapa aku nak anak lelaki dulu? Sebab aku dah lama simpan 
satu nama untuk bakal hero aku itu nanti. Kalau kalian nak tahu apa nama itu, nama 
samaran yang aku guna sekarang ini adalah nama bakal anak aku itu. Nama penuhnya 
Hazri Syazwan.  
  
  
5 impresi terhadap orang yang diminati 
  
1) Memahami. Aku tak suka orang yang hanya mahu kita memahaminya sedangkan 
dia tak pernah memahami kita. Sangat mementingkan diri orang seperti itu. 
  
2) Jujur. Aku sangat anti kepada orang yang tak jujur. 
  
3) Boleh berdikari. Aku sebenarnya kurang suka dengan orang yang asyik nak 
berkepit sepanjang masa sampaikan nak buat sesuatu yang remeh pun perlukan aku 
untuk membantu. Rimaslah. 
  
4) Lemah lembut. Aku tak suka dengan orang yang kasar. Nanti teruk aku dan anak-
anak kena belasah,hahaha.. 
  
5) Beriman. Ini yang paling penting. 
  
  
Perkara yang paling hebat dilakukan terhadap anda 
  
Aku menerima sesuatu itu seadanya dan tidak suka terlalu mangagung-agungkan 
sesuatu. Takut nanti bila terlalu suka, duka pula akan menimpa. Jadi aku lebih suka 
bersederhana. Bagi aku semua yang aku terima adalah hebat. Paling tidak ia 
menambahkan pengalaman hidup aku, hehe… Tapi aku paling sukakan perkenalan 
yang berterusan. 
 
  
5 ciptaan paling disukai 
  
1) Manusia. Ada macam-macam dan tiada satu pun yang sama dalam berbillion umat 
manusia di atas muka bumi ini. 
 
2) Laptop Acer 5550 kesayangan. Memudahkan aku nak buat kerja dan assignment 
yang melambak. 
  
3) Internet . Kalau tiada internet tak dapat la aku blogging, hahaha… 
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4) Oksigen. Kalau tak macam mana la nak bernafas. Mati la oi… 
  
5) Telefon. Tak kira la telefon rumah atau bimbit, ia memudahkan kita berhubung 
dengan orang tersayang, hehehe… 
   
  
5 perkara paling dibenci 
  
1) Virus komputer 
2) Pendesak 
3) Orang yang sombong 
4) Kawan makan kawan 
5) Orang yang suka ambil kesempatan 
  
  
 5 orang yang nak ditag 
  
1) Budak Epal 
2) Mahsyar 
3) Qdetective 
4) Mirhans 
5) Lukman 
  
p/s : Arghhh.. Aku tak sempat menulis entri baru…Uhuks… esok sajalah aku cuba… 
 
 

Hasil Tangan 
Mei 9, 2008  
 
Hari ini aku nak kongsi sedikit gambar-gambar hasil tangan aku sebelum mula 
bekerja membantu pak cik aku di kedainya. Kerja aku selama seminggu  yang lepas 
adalah sebagai tukang kebun rumah aku, hahaha… Apa pendapat kalian tentang 
landskap yang aku buat? Bahan-bahan dan pokok yang ada sangat terhad, jadi ini 
sahaja yang mampu aku buat. Sila beri markah, hehehe… Lagi satu, aku tak tahu nak 
bagi nama apa taman mini aku ini…. Hmm…. Masih berfikir… 
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Kerja Kerja Kerja…  
Mei 10, 2008  
 
Selepas menjadi tukang kebun di rumah, pak cik aku meminta aku untuk 
membantunya di kedai. Dia menjalankan perniagaan menjual alat timbang. Mungkin 
bunyinya agak pelik tapi kalau kalian nak tahu, untungnya sangat besar kerana kurang 
persaingan. Di Segamat hanya ini sahaja kedai yang ada menjual alat timbang dan 
menyediakan servis memperbaharui cukai tahunan alat timbang. Biar kedai kecil 
asalkan untung besar, hahaha… Kerja yang perlu aku selesaikan banyak juga, kene 
semak akaun kedai… Berpinar mata aku melihat nombor-nombor sebab aku 
sebenarnya agak anti dengan matematik, huhu… Kadangkala terpaksa juga 
berhadapan dengan kerenah pelanggan yang bermacam ragam. Alahai, sabar 
sajalah… Mujur ada kawan baru, yang turut membantu kakaknya berniaga di kedai 
berhampiran… Nama panggilannya Adam tapi nama sebenarnya agak unik aku kira.. 
Wiraheriwibowo.. Puas aku cari mana datangnya ‘Adam’. Rupa-rupanya neneknya 
yang panggil Adam kerana mudah disebut. Apapun, aku senang sekali berkawan 
dengannya kerana dia seorang yang ramah. Lain entri akan aku ceritakan lagi pasal 
kawan baru aku ya… Ha, gambar di bawah ialah tempat kerja aku. Dan kerja-kerja 
aku. 
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Kawan a.k.a Adik Baru : ADAM 
Mei 14, 2008  
 
Haa… Inilah kawan baru aku… Sudah beberapa orang menegur bila kami bersama. 
“Korang ni adik-beradik ke?”. Apa-apa sajalah. Apapun dia memang adik aku sebab 
umurnya baru 18 tahun. Adik Adam, hahaha… 

 
p/s : Kepada En. Mahsyar, nanti aku jawab tag kau ya. Aku sungguh ‘terharu’ dengan 
tag tersebut, huhu… 
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Encik Mahsyar tanya aku pasal 5 First Time dan hari 
ini aku telah menjawabnya… 
Mei 18, 2008  
 
Akhirnya setelah sekian lama hari ini dapat juga aku menyempurnakan tag yang 
dihadiahkan oleh Encik Mahsyar. Tag yang berbunyi ‘5 First Time’. Jadi yang di 
bawah ini adalah 5 first time yang aku pilih daripada sekian banyak first time yang 
aku ada, hahaha… 
  
1)      First time lihat dunia. Aku pun tak ingat apa perasaan aku semasa lahir ke 
dunia sebab masa tu aku masih bayi yang tak tahu apa-apa, hehe… Yang penting 
itulah first time yang paling penting sebab kalau aku tak melalui first time itu, pasti 
tidak ada first time yang lain  
 
2)      First time kemalangan motosikal. Masa tu aku tingkatan dua. Kemalangan 
yang aku alami agak teruk apabila motor yang aku bawa terbabas dan aku pengsan di 
tempat kejadian. Kaki aku cedera agak teruk kerana melecur terkena ekzos di 
beberapa tempat yang masih berparut hingga sekarang. Saiz parut di kaki adalah 
daripada sebesar duit syiling 10 sen hinggalah selebar tiga jari. Seminggu aku tidak 
bersekolah dan kesannya, aku yang biasanya mendapat antara tempat tiga terbaik di 
dalam setiap peperiksaan akhirnya mendapat nombor 11. Huaaaaa….. 
 
3)      First time dapat semua A. Aku dapat 9A (sebab aku ada tambahan Bahasa 
Arab komunikasi) dalam peperiksaan PMR tahun 2002. Lebih manis lagi aku 
merupakan pelajar terbaik dan satu-satunya pelajar yang mendapat 9A di SMK Dato’ 
Bentara Dalam. Aku pun pelik macam mana aku boleh dapat semua A. 
 
4)      First time gagal subjek. Subjek pertama yang aku gagal ialah Matematik 
Tambahan sewaktu ujian pertama. Memang aku sudah agak otak aku memang susah 
menerima Matematik yang kompleks itu. Sepanjang aku belajar Matematik 
Tambahan, entah berapa kali sahaja aku lulus, hahaha… Tapi untuk Matematik 
Moden aku dapat 1A dalam SPM.  
 
5)      First time masuk asrama. Tempatnya adalah di SMT Bukit Piatu Melaka 
semasa aku berada di dalam tingkatan 4. Mulanya agak berat berjauhan dengan 
keuarga namun akhirnya aku pada hari ini sudah terbiasa jika berjauhan dengan 
keluarga. Sejak tingkatan 4 hingga sekarang aku agak jarang berada di kampung 
halaman sehingga ada orang-orang tua di kampung yang ingat-ingat lupa aku anak 
siapa, hahaha… 
  
Itulah beberapa first time yang aku sempat kongsi dengan kalian. Diharap encik yang 
sudi tag aku ini berpuas hati. Aku sungguh terharu, hehehe… 
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Hari ini aku tak tahu nak tulis apa dan ini adalah 
sekadar alasan untuk update blog serta 
menghabiskan masa yang tinggal sedikit selepas 
membayar seringgit 
Mei 19, 2008  
 
Entri aku adalah seperti tajuk di atas. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
Assalamualaikum… 
 
 

Macam-macam 
Mei 20, 2008  
 
Esok seawal jam tujuh aku akan bertolak ke Johor Bharu untuk mengikuti kursus 
keusahawanan anjuran FELDA. Sekadar menggantikan pak cik yang sibuk dengan 
urusannya menyebabkan dia tidak dapat pergi. Jadi aku disuruhnya mengikuti kursus 
tersebut dan aku menerimanya dengan tangan terbuka. Mencari pengalaman. 
Kursusnya sehingga 24 Mei di Hotel J.A Residence Johor Bharu. Selepas itu pada 26 
Mei sehingga 4 Jun aku akan pulang sebentar ke kampus untuk membantu 
kawan menjadi fasilitator untuk dua kursus motivasi. Selepas itu aku akan balik ke 
kampung halaman dan mula ‘bertugas’ di kedai alat timbang sehingga habis cuti 
semester. Itulah perancangan aku untuk dua minggu mendatang. Alahai, macam-
macam. 
 
 

Entah Apa-apa 
Mei 27, 2008  
 
Manusia selalu lupa bila punya sedikit kuasa. 
Manusia selalu alpa bila punya banyak harta. 
Manusia selalu leka bila hidup sentiasa selesa. 
Manusia hanya ingat bila sudah hilang segalanya… 
 
 

Melankolik ke??? 
Mei 29, 2008  
 
Pagi tadi hari aku bermula dengan keadaan emosi yang agak melankolik. Mood juga 
agak kurang baik. Tetapi malam ini aku berjaya mengembalikan mood yang 
agak ceria. Sudah tidak melankolik lagi. Dan sekarang, jam 2103 aku berada di cyber 
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cafe menulis entri yang entah apa-apa ini. Selepas membuang masa pusing-pusing 
sekitar bandar Segamat. Seorang diri. Sekadar untuk menenangkan fikiran. Selamat 
malam. 
 
 

Pemikiran 
Mei 31, 2008  
 

Untuk maju ke depan, tinggalkan segala yang di belakang. 
 
Radikal sangatkah pemikiran ini? Sudah agak lama aku simpan di dalam otak tentang 
ini dan sekarang aku ingin berkongsi dengan kalian. Ini hanyalah sedikit luahan 
pemikiran aku yang entah apa-apa. 
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JUN 2008 



 

TongkangBocor │Setahun Berlalu 99 

 

“Kadang Tenang Kadang Bertaufan, Itulah Ragam Dalam Kehidupan” 
http://tongkangbocor.wordpress.com  

Naik Tak Turun-turun 
Jun 4, 2008  
 
Minyak naik harga mulai jam 12 tengah malam ini. Yay! Aku begitu terharu. Lalu aku 
terus menghidupkan enjin motor dan memecut ke stesen minyak untuk menikmati 
petrol subsidi buat kali terakhir. Whoa! Kenderaan sudah beratur panjang LAH 
beberapa ratus meter di setiap stesen minyak. Esok harga petrol RM2.70 per liter. 
Mati LAH! Beras sudah naik harga LAH. Tarif elektrik bakal naik LAH. Tambang 
bas juga dijangka naik LAH. Mungkin harga makanan juga akan naik LAH. Oh! Aku 
sungguh terharu sehingga tak tahu nak tulis entri apa. Bengong LAH. Aku nak balik 
LAH. Boleh blah LAH LAH. Tak popular konon. 
 
 

Aduh duh duh duh… 
Jun 9, 2008  
 
Kalau dulu isi minyak tiga ringgit boleh tahan empat hari, sekarang tiga ringgit cuma 
tahan dua hari. Ke mana sajalah boleh pergi dengan minyak sebanyak 1.111 liter itu. 
Tetapi dalam Buletin Utama semalam ada ura-ura kad diskaun pelajar akan 
diperkenalkan untuk mengurangkan beban para pelajar IPTA/IPTS. Walaupun baru 
sekadar cadangan, mudah-mudahan ia dapat dilaksanakan. Kalau tidak, mahu agaknya 
pertengahan semester aku mengalami kebocoran poket, hahaha… Aduh, dunia 
sekarang. Mahu bergerak saja perlukan duit. Sampaikan kalau nak mati juga perlu 
simpan duit untuk urusan pengkebumian. Alahai… 
 
p/s : Sekarang Adam sedang kumpul duit untuk beli motor baru. Sungguh berdikari. 
 
 

Antara Geli dan Rezeki 
Jun 14, 2008  
 

Bangkai haiwan dijalanan yang mati dilanggar kenderaan mungkin sesuatu 
yang menggelikan kita yang melihat tetapi mungkin merupakan sesuatu yang 
amat menyelerakan bagi kawanan tiong batu yang kelaparan. 
 

Kalian faham apa aku cuba sampaikan. Pandai-pandailah tafsirkan sendiri. 
 
p/s : Keputusan peperiksaan akhir semester lepas sudah diketahui. Alhamdulillah, ada 
sedikit peningkatan berbanding keputusan semester lepas yang agak mengecewakan. 
Paling penting, sasaran untuk mengekalkan PNGK 3.5 ke atas masih tercapai. Aku 
idak mengharapkan yang terlalu tinggi kerana aku hanyalah insan biasa yang 
kadangkala cuba melakukan sesuatu untuk menjadi luar biasa. 
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Bila baik… Bila tak baik…  
Jun 20, 2008  
 
Lumrah manusia, bila mendapat sesuatu yang memberi kebahagiaan kepadanya akan 
heboh bercerita kepada orang lain hingga kadangkala menyebabkan cakap besar tetapi 
ironinya bila sesuatu yang diterima kurang menyenangkan, akan disorok perkara itu 
daripada pengetahuan orang lain selagi boleh. Apalah ertinya syukur? Bila gembira 
lupa untuk itu, bila duka lebih lagi. Asyik merungut dan bersungut. 
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Hari Baru, Semester Baru 
Julai 7, 2008  
 

 
Maka pada hari ini bermulalah semula rutin hidup aku sebagai seorang pelajar di 
sebuah institusi pengajian tinggi awam. Semester lima daripada lapan. Menghadiri 
kuliah, menyelesaikan tugasan dan kerja kursus yang bakal dilambakkan serta 
memerah otak semasa peperiksaan. Dua bulan bercuti, moga-moga aku mendapat 
momentum yang optimum untuk menerima ilmu diawal-awal semester ini dan dapat 
berterusan sehingga tamat pengajian. Doakan aku ya. Ops, kelas pertama hari ini jam 
8 hingga 10 pagi. Jom minum Kopi Habbatus Sauda’ Bermadu Al-Wafi. Mahu cuba? 
Boleh hubungi aku, hahaha… 
 
 

Jom Jalan-Jalan 
Julai 13, 2008  
 
Rasanya lama sudah aku tidak menulis di dalam ruang ini. Jadi hari ini aku ingin 
menulis sedikit bingkisan untuk dikongsi bersama kalian. Malam semalam aku diajak 
oleh seorang rakan pergi jalan-jalan cari makan. Destinasi yang dituju ialah Restoran 
Sate RK di Jelatek. Katanya restoran tersebut agak terkenal dengan satenya. Sampai 
sahaja di tempat yang dituju, kami memesan sate dan nasi ayam. Berselera sungguh 
aku lihat rakan aku menjamu selera. Tapi apa yang menarik perhatian aku ialah 
dekorasi dalaman restoran tersebut yang mengunakan tema rumah kampung. Boleh 
dikatakan apa yang biasanya ada di dalam sebuah rumah kampung ada disitu. 
Daripada tempayan, tingkap kayu, basikal tua hinggalah almari (orang Johor panggil 
robok) menyimpan makanan. Malangnya semua gambar-gambar yang diambil masih 
pada kawan aku, jadi tak dapat untuk aku masukkan sekali di dalam entri ini. Yang 
ada hanya beberapa keping gambar juadah yang menjadi santapan, hahahaha… 
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SATE AYAM DAN DAGING YANG MENJADI MANGSA 

 

 
SEBELUM 

 

 
SELEPAS 

 

Usai menjamu selera, kami bergerak ke downtown Cheras. Hajat dihati mencari baju 
yang Adam (bagi yang tak tahu siapa Adam, rujuk entri sebelum ini) minta aku tolong 
belikan namun setelah puas mencari, apa yang dicari tidak aku jumpa. Sudahnya aku 
membeli lampu aromaterapi dengan aroma lavender untuk dipasang di bilik. Kata 
orang haruman lavender boleh mengurang stres, jadi harap-harap selepas ini aku dan 
teman sebilik tidak stres-stres lagi, hahaha… 
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LAMPU AROMATERAPI DENGAN HARUMAN LAVENDER. WANGI… 

 

p/s: Tak dapat mahu berjalan lama-lama kerana kekangan masa. Maklumlah, terpaksa 
pulang ke kolej kediaman sebelum jam 12 malam. Tak mengapa. Lain masa boleh 
jalan lagi. 
 
 

Rindu 
Julai 13, 2008  
 

 
Tahu bukan bagaimana rasanya bila hati terasa rindu. Setelah bersama beberapa 
ketika, terpaksa berpisah pula dan hanya akan dapat bertemu sekali-sekala. Kadang-
kadang sampai terbawa dalam lena. Terasa kurang di dalam hati. Seperti ada yang 
tidak kena. Itu penangan rindu. 

 
 
 
 



 

TongkangBocor │Setahun Berlalu 105 

 

“Kadang Tenang Kadang Bertaufan, Itulah Ragam Dalam Kehidupan” 
http://tongkangbocor.wordpress.com  

Untuk DIA-DIA 
Julai 14, 2008  
 

Untuk DIA yang pertama, 
Akan aku belajar bersungguh-sungguh sebagai tanda syukur wujudnya aku di dunia. 

. . . 
Untuk DIA yang kedua, 

Akan aku belajar bersungguh-sungguh sebagai tanda terima kasih di atas segala 
keringatnya. 

. . . 
Untuk DIA yang ketiga, 

Akan aku belajar bersungguh-sungguh sebagai tanda terima kasih kerana melahirkan 
aku ke dunia. 

. . . 
Untuk DIA yang keempat, 

Akan aku belajar bersungguh-sungguh sebagai tanda terima kasih kerana sentiasa 
membuat aku berhati-hati. 

. . . 
Untuk DIA yang kelima, 

Akan aku belajar bersungguh-sungguh sebagai tanda terima kasih kerana menjadi 
pendorong semangat untuk aku terus belajar. 

. . . 
Untuk DIA yang keenam, 

Akan aku belajar bersungguh-sungguh sebagai tanda terima kasih kerana sudi 
mewarnai hidup aku. 

 
 

Pikat Gila-gila 
Julai 17, 2008  
 
Malam kelmarin. Aku ber sms dengan seorang teman. 
 
Dia : Ajarlah ana cara nak pikat orang. 

Aku : Aku mana tahu nak pikat-memikat ni. 

Dia : Pikat supaya orang senang dengan kita. Bukan pikat perempuan. 

Aku : Oo.. Bagi aku biasanya aku ikut keadaan persekitaran. Kalau kawan-kawan 

jenis gila-gila, aku boleh jadi gila-gila. Kalau jenis intelek, aku intelek. Kalau 

jenis hepi-hepi, aku hepi-hepi. Pendek kata, bila kita selesa dengan orang, 

orang selesa dengan kita. 
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Dia : Tapi kalau nak ajak kepada kebaikan, takkan kena gila-gila dengan orang 

yang berperangai gila-gila? Tak sesuai lah. 

Aku : . . .  (terlelap, hahaha…) 

 *ana : saya, aku 

 
 

Aku Bengang 
Julai 23, 2008  
 
Satu perkara ingin aku tulis hari ini. 
AKU BENGANG! 
Noktah. 
 
 

Tentang Buah 
Julai 23, 2008  
 
Entri ini aku ingin tulis semalam sebenarnya tetapi disebabkan wireless connection 
yang lembap macam siput babi melintas jalan menyebabkan aku terpaksa menangguh 
hasrat hati. Nak tulis pagi tadi pula aku dikuasai perasaan bengang, jadi terbantut 
sekali lagi dan diganti dengan entri bengang. Tetapi disebabkan ketika ini perasaan 
bengang tersebut sudah hilang, maka aku sambung menulis dengan senang hati. Dan 
entri ini sekadar perkongsian yang dizahirkan melalui kegatalan jari-jemari aku untuk 
mengupdate blog ini. Kalau kalian rasa malas mahu membaca, klik saja simbol X 
dihujung atas sebelah kanan skrin komputer kalian. Ini cerita aku. 
 
Aku pulang ke kampung halaman pada hari Jumaat lalu dan hanya kembali ke kolej 
kediaman pada hari Isnin. Mungkin sudah menjadi tabiat membuat keputusan secara 
adhoc, usai kelas jam sepuluh pagi aku bergegas pulang ke kolej kediaman mencapai 
apa yang sempat dan yang perlu dibawa. Mujur semuanya berjalan lancar seperti 
perkiraan minda separa sedar aku ketika itu, hahaha.. Menjelang jam empat, aku 
sudah sampai ke bandar Segamat. Aku pulang ke kampung pun ada sebab tertentu 
sebenarnya. Maklumlah, musim durian sedang rancak di Segamat. Kalau kalian ingin, 
aku memang pantang dengan durian. Bukan pantang makan tapi pantang 
jumpa. Buah-buahan lain juga hampir tiba musim ranumnya. Nampaknya tak dapat 
aku merasa rambutan dan manggis di kampung. Rambutan masih hijau. Manggis baru 
masak sedikit. Tidak mengapa kerana di kampus ada ladang rambutan, nanti boleh 
makan sepuasnya. Tak sempat merasa, ambil gambar pun jadilah, hahaha… 
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JAMBU MADU ADA. SUDAH RANUM. 

 
BELIMBING PUN ADA. SEBAHAGIAN DAH RANUM. 

 
MANGGIS YANG ADA JUGA BELUM MASAK. 

 
POKOK DURIAN DI RUMAH NENEK AKU. BUAHNYA NUN DIHUJUNG DAHAN. SPESIS 

DURIAN TEMBAGA. ISINYA KUNING DAN LEMAK BERKRIM. PERGH… 
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RAMBUTAN. JUGA BELUM MASAK. BARU KUNING SEDIKIT. 

 
NENAS PUN MAK AKU ADA TANAM. SPESIS NENAS JOSEPHINE. MANIS RASANYA DAN 

SEDAP DIBUAT JUS. 

 
INILAH RUMAH NENEK AKU. TAK JAUH DARI RUMAH AKU. 

 
P/S : Tak dapat aku merasa buah-buah lain selain durian. Mungkin bukan 
rezeki. Alahai. 
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Gelap dan Cahaya 
Julai 25, 2008  
 

 
 
 

Kita Tak Tahu 
Julai 28, 2008 
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Angkasaraya 
Julai 31, 2008  
 
Kelmarin aku terima sms dari si dia ; 
 
Jikalau ku ada roket 
Kan ku bawamu bersama ke angkasaraya 
Menikmati keindahan bulan 
Kan kutinggalkanmu di situ kerana . . . 
Bumi ini sungguh aman tanpamu, hahahaha . . . 
  
Hampeh !!! 
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OGOS 2008 
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Jangan Liwat-liwat 
Ogos 2, 2008 
 
Kepada para pelajar sekolah, jangan liwat datang ke sekolah. Nanti dirotan guru 

disiplin. 

Kepada para pekerja, jangan datang liwat ke pejabat. Nanti di marahi bos anda. 

Kepada para suami, jangan balik rumah liwat. Nanti disyaki isteri anda ada 

perempuan lain di luar. 

Kepada para isteri, jangan liwat memenuhi kehendak suami. Nanti dianggap derhaka 

pada suami. 

Kepada anak-anak, jangan merayau hingga liwat malam. Nanti dibebel ibu dan ayah. 

Kepada para YB, jangan liwat menunaikan manifesto. Nanti rakyat tak undi lagi. 

 

Kesimpulannya, kita semua jangan suka liwat-liwat kerana nanti banyak kesan 

buruknya. Err… liwat ke lewat??? 

 
 

Bila Bersama 
Ogos 8, 2008 
 
Entri hari ini mungkin agak panjang bagi kalian yang membaca. Seperti biasa, 
sekiranya kalian rasa bosan untuk membaca, sila klik ikon X di sebelah atas kanan 
komputer kerana aku tidak mahu membebani otak kalian dengan entri panjang yang 
entah apa-apa ini. Jadi, untuk entri panjang yang entah apa-apa ini, aku memilih untuk 
menulis dan berkongsi pandangan tentang persefahaman di dalam sesuatu 
perhubungan kerana setiap daripada kita tidak pernah dan tidak akan pernah untuk 
tidak menjalinkan sesuatu perhubungan. Masih belum bosan? Sila teruskan 
pembacaan.  
 
Adat bila kita bersama dengan seseorang atau beberapa orang. Tidak kira untuk apa 
dan atas dasar apa kita perlu bersama, samada sebagai kawan, kekasih atau pasangan, 
persefahaman perlu ada. Itu satu kepastian. Tak boleh tidak, mesti diwujudkan. 
Mungkin bagi sesetengah insan, ia satu kewajipan. Dengan adanya persefahaman, 
barulah perkara lain dapat dilakukan. Dan sesuatu perhubungan itu akan kita rasa ada 
kenikmatan. Bayangkan bagaimana kalau tiada persefahaman, sekiranya tinggal di 
dalam sebuah rumah contohnya. Sudah pasti akan terasa serba kekurangan, hidup 
dibelenggu tekanan dan ketegangan dan akhirnya berkesudahan dengan perpisahan. 
Bagi aku, ia suatu penyiksaan jiwa sekiranya tiada persefahaman di dalam suatu 
perhubungan dan pastinya lebih menyiksakan andai terpaksa memutuskan 
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perhubungan selepas kita mencipta harapan dari sebuah pertemuan agar keindahan 
dan kebahagiaan akan berkekalan. 

 
Justeru itu, kesediaan dan kematangan kedua-dua pihak (atau lebih) amat perlu dalam 
mewujudkan persefahaman. Suka duka sama dirasa, susah senang sama diharungi. 
Dan dengan adanya persefahaman, maka hidup lebih ceria tanpa sengketa. Alangkah 
indahnya hidup bila ada orang yang memahami diri ini. Saling mengambil berat 
antara satu sama lain. Saling membantu dan sedia menghulurkan tangan tanpa perlu 
diminta, serta menghargai apa yang telah satu pihak lagi (atau lebih) telah lakukan 
untuk kita. 
 
Jangan pula bila bersama, kita bersikap mementingkan diri. Mahu orang lain 
mengambil berat, prihatin dan memahami kita sedangkan kita tidak pernah cuba 
memahami orang lain. Mahu selalu orang membantu saat kita mahu tetapi berat untuk 
membantu saat yang satu lagi sedang memerlukan. Memang kata orang dalam 
sesebuah perhubungan, salah seorang perlu mengalah. Tetapi bukankah lebih baik 
kalau masing-masing boleh bertolak ansur. Itulah namanya ada persefahaman. 
Memahami kehendak dan keperluan orang lain dan pada masa yang sama menjaga 
kepentingan diri sendiri. 

 
Jadi, untuk membina satu perhubungan yang berkekalan, penuh dengan kebahagiaan 
dan punya keharmonian, binalah dulu persefahaman. Andai persefahaman itu dapat 
dipupuk diperingkat awal, maka perhubungan itu akan berjalan dengan lancar. 
Memang diakui perselisihan sukar untuk dielakkan dalam sesuatu perhubungan 
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namun sekiranya ada perkara-perkara yang menjadi pertikaian, pastinya ia dapat 
diselesaikan secara muhibah kerana masing-masing sudah memahami antara satu 
sama lain. Sekiranya diawal perhubungan sudah wujud keretakan dan sukar untuk 
mewujudkan persefahaman, entah bagaimana kesudahan perhubungan itu. 
 
Terpulang pada kalian yang membaca untuk membuat penilaian samada mahu 
bersetuju atau tidak dengan lontaran idea aku yang serba kekurangan. Ini hanyalah 
sedikit pandangan berdasarkan pengalaman. Sekadar berpendapat cuma. 
 
 

Kelmarin, Semalam, Hari ini. 
Ogos 15, 2008 
 
Kelmarin. . . 
Aku telefon rumah. Semuanya sihat kecuali adik aku yang berumur 7 tahun. 
Menghidapi demam Chikungunya. Kata mak, adik sudah tak larat bangun. Sendinya 
lenguh-lenguh. Ya, Chikungunya menyerang sendi-sendi manusia. Aku mendoakan 
agar adik aku sembuh semula. Supaya dapat kembali bersekolah. Amin. Harap kalian 
juga doakan. 
  
Semalam. . . 
Aku berkesempatan mengunjungi MAHA 2008 bersama beberapa orang teman. 
Hampir tiga jam pusing empat dewan. Memang penat. Itu belum lagi menjengah 
pameran luar dewan. Tapi paling seronok, dapat rasa pelbagai jenis makanan yang 
dipromosi (tapi aku tak berani minum segala macam air yang ditawarkan, sebab perut 
aku agak sensitif. Nanti asyik mahu ke tandas). Hahahaha… Juga aku berpengalaman 
mencuba Spa Ikan, RM5 untuk 15 minit. Geli. Ada masa akan aku upload sedikit 
gambar. 
  
Hari ini. . . 
Jam lapan malam nanti, aku akan bertolak ke Kluang, Johor bersama rakan-rakan 
seperjuangan bagi menjayakan satu kem motivasi untuk pelajar-pelajar sekolah 
menengah di sana. Doakan juga matlamat kami tercapai. Dan selamat pergi dan 
kemudiannya kembali semula. 
 
 

Hari ini, Semalam, Kelmarin 
Ogos 18, 2008 
 
Hari ini. . . 
Berat sungguh rasanya untuk bangkit dari tidur pagi tadi. Letih. Kepala pun sedikit 
pusing. Penat tiga hari berkampung di SMK Taman Sri Kluang, Johor masih 
menguasai. Namun atas rasa tanggungjawab, aku tetap bangun untuk pergi ke kuliah. 
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Mujur hari ini hanya satu kelas memandang pensyarah untuk dua kursus tiada dan 
kelas dibatalkan. Syukur. 
  
Semalam. . . 
Merupakan hari terakhir di Kluang. Aku sungguh terharu apabila melihat adik-adik 
mula mendapat kesedaran. Aku juga dapat melihat bagaimana tembok keegoan 
seorang lelaki pecah berderai apabila disentuh dengan nama ibu bapa.  Ada yang 
apabila aku cuba tenangkan menceritakan masalah yang mereka hadapi. Hampir 
menitis air mata aku mendengarnya namun atas dasar profesional, aku cuba menahan. 
Akan aku tulis entri khas sebagai dedekasi buat adik-adik di Kluang. Jam tiga petang, 
aku dan rakan-rakan seperjuangan pulang dari Kluang. Singgah sebentar di pekan Air 
Hitam. Tiada apa yang dibeli, hanya sedikit kerepek dan makanan ringan. 
  
Kelmarin. . . 
Seharian menguruskan adik-adik memang agak meletihkan. Menjelang petang, 
fasilitator dikejutkan dengan jeritan seorang peserta. Mulanya disangka histeria 
namun rupanya disebabkan tekanan perasaan yang selama ini dipendam dan akhirnya 
meletus seperti gunung berapi apabila menjalani modul yang dijalankan. Kebetulan 
pula mudul kem kali ini adalah modul sahsiah, jadi kemungkinan apabila pelajar 
tersebut terkenang kisah dan kekhilafan lalu, maka segala yang terpendam itu (yang 
disimpan di dalam minda bawah sedar) timbul semula. Mujur keadaan terkawal dan 
pelajar tersebut dapat di rasionalkan semula. Seharian yang penuh dengan iktibar dan 
pengajaran. 
 
 

Sekitar Kem Selangkah Ke Menara Gading SMK 
Sri Kluang 
Ogos 25, 2008  
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p/s : Aku dan kawan-kawan tidak kisah untuk pergi ke mana-mana sekolah di seluruh 
semenanjung  asalkan waktunya sesuai (selain waktu peperiksaan) dan sekiranya ada 
kelapangan serta kekosongan jadual. Modul yang kami jalankan meliputi modul 
akademik, modul sahsiah dan modul kepimpinan bergantung kepada kehendak pihak 
sekolah. Ini kami lakukan bukan untuk mencari gajaran sebaliknya demi merekayasa 
anak bangsa selain memperkaya pengalaman sepanjang menuntut di menara gading. 
Untuk pengetahuan kalian, modul di SMK Sri Kluang ini adalah modul sahsiah. 
 
 

Dia : Kisah Luka Disebalik Tawa Ria 
Ogos 25, 2008 
 
Dia aku kenal sewaktu menjadi fasilitator untuk satu kem motivasi di sebuah sekolah 
di selatan tanah air. Dia salah seorang pesertanya. Seorang lelaki. Seorang remaja 
yang masih mengalami proses pencarian identiti. Mulanya aku melihat dia sama 
seperti peserta-peserta lelaki lain. Sedikit memberontak rasanya apabila barang-
barang peribadi seperti telefon bimbit dan jam tangan diambil dan disimpan oleh 
fasilitator. Sedikit kurang memberi kerjasama di awal kem berlangsung. 
 
Semuanya berjalan seperti biasa sehinggalah tiba slot warkah untuk ayah bonda. Saat 
itulah aku melihat bagaimana runtuhnya ego seorang lelaki yang begitu mahal harga 
air matanya untuk dititiskan. Saat itu aku melihat dia menangis semahunya. Setelah 
dapat ditenangkan, barulah dia menceritakan sebab mengapa dia terasa begitu sayu 
apabila disebut tentang ayah dan ibu. Rupa-rupanya ada kisah duka disebalik wajah 
ceria dan gelak tawa. Dan kisah duka itu terpendam sekian lama tanpa dikongsi 
dengan sesiapa. Dari kecil sehingga usia meningkat remaja dia simpan segalanya. 
 
Apabila aku cuba  meneroka lebih dalam, dengan rasa empati untuk mendalami 
dirinya, barulah dia meluahkan segala rasa itu. Kepada aku diceritakan semua. Kalau 
tidak semua pun, mungkin hampir semua. Katanya ayah dan ibu sudah lama berpisah. 
Seorang di utara tanah air, seorang di selatan. Sejak dari kecil tidak pernah dia 
mengungkapkan perkataan “ayah” di hadapan insan itu. Bukan tidak pernah berjumpa 
tetapi dia bingung apa yang harus dilakukan tatkala berhadapan dengan insan itu. Ya, 



 

TongkangBocor │Setahun Berlalu 117 

 

“Kadang Tenang Kadang Bertaufan, Itulah Ragam Dalam Kehidupan” 
http://tongkangbocor.wordpress.com  

dia bingung dan tidak tahu apa perlu dilakukan kerana tidak pernah tinggal bersama 
insan bergelar bapa. Sekarang dia menetap di rumah makciknya. Mulanya aku agak 
hairan mengapa dia tidak tinggal bersama ibunya. Rupa-rupanya sebelum ini dia 
tinggal bersama ibunya namun beberapa ketika dahulu dia pernah ditangkap dan 
dilokap kerana terlibat dengan lumba haram. Dia tidak berlumba tetapi hanya melihat 
orang lain berlumba. Natijahnya, dia sekali ditangkap bersama mat rempit-mat rempit 
lain. Disebabkan kejadian tersebut, ibunya  mengambil keputusan untuk 
menghantarnya tinggal bersama kakaknya di sebuah tempat lain. Tidak lama selepas 
itu, kakaknya pula berpindah dan dia kemudiannya dijaga oleh makciknya sehingga 
sekarang. Kalian tentu dapat rasa bagaimana sekiranya tinggal dengan orang lain 
selain ibu bapa meskipun orang itu saudara mara sendiri. Tentu lain rasanya. Dia 
hanya pulang ke kampung halaman setiap kali cuti sekolah. 
 
Dalam perjalanan pulang ke kampus, aku ber es em es dengan dia. Tiba-tiba aku 
tersentak dan merasa sebak apabila dia menghantar satu es em es. “Bang, best tak 
kalau ada ayah?”. Dia. Via es em es. Aku terdiam beberapa ketika. Mahu kata best 
takut nanti dia semakin sayu. Mahu kata tak best, siapalah yang tak suka bila punya 
seorang ayah. Lalu aku ambil keputusan untuk call dia. Sekali lagi dia menangis 
apabila meluahkan perasaan melalui telefon. Aku sekadar mampu mendengar. Cuba 
menangkap setiap patah ayat yang ditutur dalam sedu sedan. Dan aku cuba 
tenangkannya. Apa yang dapat aku sarankan ialah supaya dia berbincang dengan 
ibunya tentang perasaan yang dialami memandangkan ibu dan ayahnya bukanlah 
berpisah disebabkan pertengkaran tetapi atas dasar sudah tidak dapat hidup sehaluan. 
Namun dia menolak kerana tidak mahu menggangu perasaan ibunya, tambahan pula 
si ibu menghidap penyakit jantung. Dia kata akan cuba mencari inisiatif sendiri untuk 
meluahkan perasaan kepada bapanya.  
 
Aku memberi sokongan. Kepadanya aku katakan akan aku cuba sedaya upaya untuk 
membantu. Aku juga agak terharu apabila dia meluahkan bahawa dia amat sayangkan 
fasi-fasi kem tersebut kerana telah memberi kesedaran kepadanya. Dia rasa lebih 
tenang. Dia rasa gembira kerana aku sudi mendengar masalahnya. Petang selepas 
tamat kem, dia es em es aku. “Bang, saya nak balik kampung jumpa mak. Saya nak 
minta maaf pada mak”. Sejuk hati aku bila mendengar khabar itu. 
 
Sepanjang cuti persekolahan kelmarin aku terus berhubungan dengannya untuk 
mengetahui perkembangan selepas kem. Syukur Alhamdulillah semuanya berjalan 
lancar. Waktu pagi dia menolong orang di kebun getah. Petang pula pergi lagi ke 
kebun untuk menebas dan membersihkan kebun. Mahu cari duit sendiri. Tak mahu 
selalu minta duit dari mak. Katanya. Malam pula sekiranya berkesempatan dia ke 
masjid untuk solat berjemaah. Atau pergi menghadiri kenduri kendara di rumah jiran 
tetangga. Seronok aku mendengarnya. Apabila aku menceritakan perkembangan dia 
kepada rakan-rakan yang menjadi fasi di kem tersebut, mereka semua terharu dan 
gembira. Aku sentiasa mendoakan agar dia istiqamah dalam melakukan kebaikan. 
Juga mendoakan kejayaannya dalam peperiksaan SPM yang akan menjelang beberapa 
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waktu lagi. Tak lupa untuk memberi sedikit tips sekadar yang aku mampu. Kepada 
Tuhan aku bermohon dan berdoa agar dia berjaya di dunia dan di akhirat. 
 
 

Kau dan Dia 
Ogos 29, 2008  
 
Kalau kau dapat sesuatu. Hendaklah kau bersyukur. Ucap terima kasih pada Dia. 
Tanpa izin-Nya takkan kau nikmati. Apa yang kau miliki hari ini. Terang-terang Dia 
sudah tulis di dalam surat cinta-Nya, 
 
“Barangsiapa bersyukur atas nikmat kurniaan-Ku nescaya akan Aku tambahkan 
nikmat-Ku. Dan barangsiapa kufur maka ingatlah bahawa azab-Ku amat pedih.” 
(Surah Ibrahim:7) 
  
Nah! Kau lihat itu. Dia menjanjikannya. Dia yang Maha Berkuasa. Jadi tak perlu kau 
ragu. Kau ucap terima kasih, Dia tambah lagi lebih. Jadi, ucaplah syukur. Ucaplah 
terima kasih. Terima kasih Tuhan. 
 
 

Kau Yang Dirindui Pencinta-Nya 
Ogos 31, 2008  
 

 
“Wahai orang-orang yang beriman! Telah dituliskan (diwajibkan) ke atas kamu 
berpuasa sebagai mana yang telah dituliskan (diwajibkan) ke atas orang-orang 
sebelum kamu supaya kamu menjadi orang yang bertaqwa.”                     (Al-Baqarah 
: Ayat 183) 
 
Ahlan ya RAMADHAN. Kami merindui kehadiranmu. Moga Ramadhan kali ini lebih 
baik daripada Ramadhan yang aku lalui sebelum ini. Inilah bulannya untuk kita 
melipatgandakan amalan. Aku mengharapkan Ramadhan kali ini penuh makna. Agar 
dapat aku lalui dengan sempurna. Amin. 
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p/s : Sempena bulan Ramadhan yang mulia ini, aku diamanahkan untuk mengetuai 
barisan ajk pelaksana program bersama anak yatim dan fakir miskin. Ini adalah 
sedikit iklan. Aku mengharapkan agar kalian yang membaca entri ini dapat membuat 
hebahan dan lebih baik kiranya kalian berhajat untuk membuat sumbangan walau 
seringit sekalipun. Sila copy dan paparkan di blog kalian sekiranya mahu. Ini adalah 
sedikit usaha aku bagi membantu mengumpul dana untuk disumbangkan kepada 
mereka yang memerlukan kerana kebetulan aku ada blog. 
* * * * * * * * * * 
Satu program Jalinan Mesra bersama Anak Yatim dan Fakir Miskin Rumah 
Kebajikan Nurul Qanaah, 34-A Jalan 10, Taman Batu, 68100, Batu Caves, 
Selangor akan dianjurkan oleh Biro Perpaduan dan Keharmonian, Majlis 
Tertinggi Mahasiswa Kolej Canselor, Universiti Putra Malaysia pada 14 
September 2008/14 Ramadhan 1429 Hijriah. 
 
Kami amat mengalu-alukan sebarang sumbangan terutama dalam bentuk 
kewangan.  Semoga sedikit rezeki yang kita infaqkan di dalam bulan yang mulia 
ini dibalas berkali ganda oleh Allah S.W.T. 
Sebarang sumbangan ikhlas bolehlah disalurkan kepada akaun CIMB sebelum 
12 September 2008 : 
 
NAMA: MUHAMMAD ZUHAIRI ZOLKIPLEE 
A/C   : 0112-0062524-52-3 
H/P   : 017-6265126 
 
Sila sms nama kepada nombor telefon di atas bagi sesiapa yang berhajat untuk 
menghulurkan sumbangan ikhlas. 
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Sandiwara 
September 5, 2008 
 
Aku, kau dan semua orang. Adalah peran dalam pentas lakonan dunia. Tak perlu 
limpahan lampu sorot mahupan sebaran publisiti meluas untuk jadi terkenal seantero 
dunia. Aku, kau dan semua orang sudah terkenal bukan saja dalam kalangan manusia 
malahan malaikat, jin, dan tentunya syaitan yang sentiasa ingin sentiasa rapat dengan 
kita. Segalanya yang wujud ada wataknya. Sudah tentu Allah S.W.T itu selaku al-
Khaliq adalah pengarahnya. Dia yang menentukan apa dan siapa yang akan ada di 
dalam set lakonan ini. 
 
Alam semesta, gunung-ganang, lautan luas, awan, langit, flora, fauna dan sebagainya 
sebagai props dan hiasan dalaman. Manusia, jin, syaitan dan malaikat adalah 
pelakonnya. Malaikat itu watak protagonis manakala syaitan itu watak antagonis. 
Istimewanya manusia boleh berubah-ubah wataknya samada mahu jadi putih atau 
hitam. Ikut pertimbangan akal yang menjadi hak istimewa manusia. Itu sebabnya 
kadangkala kita lihat manusia yang baiknya kurang sedikit daripada malaikat dan juga 
manusia yang jahatnya kurang sedikit daripada syaitan. Skripnya iaitu jalan cerita 
kehidupan sudah ditentukan tetapi masih boleh berubah-ubah bergantung kepada 
kondisi dan situasi semasa kerana Tuan Pengarah telah memberi kelonggaran. Kata-
Nya, Dia tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum melainkan kaum itu mengubah 
nasibnya sendiri. Itu termaktub di dalam kitab undang-undang dalam lakon layar ini. 
 
Sampai masanya nanti apabila Dia rasa ingin mengumpulkan semua pelakon yang 
telah mamainkan peran di dalam sandiwara ini, maka segala props dunia itu akan 
dibuangkannya dan digantikan dengan satu dataran maha besar dipanggil Padang 
Mahsyar. Perlunya dataran itu adalah untuk mengumpul bukan berjuta malah 
berbillion atau bertrillion pelakon yang statistik sebenarnya hanya Tuan Pengarah 
sahaja yang tahu. Pada waktu itu, akan diadakan satu majlis anugerah besar-besaran di 
mana setiap markah yang diperolehi oleh setiap pelakon yang telah dicatatkan oleh 
pencatat setia Raqib dan Atid akan diserahkan. Siapa yang banyak merit kerana baik 
lakonannya akan diserahkan buku amalannya dengan tangan kanan manakala siapa 
yang selalu di dimerit kerana selalu sengaja silap dalam lakonannya serta sering 
melawan Tuan Pengarah akan diserahkan buku amalannya dengan tangan kiri. Pada 
hari tersebut juga akan ditayangkan semula babak-babak yang telah dilakonkan oleh 
setiap pelakon. 
 
Akhirnya dalam majlis anugerah tersebut yang nama glamournya Hari Perhitungan, 
Tuan Pengarah akan menganugerahkan pelakon-pelakon yang memainkan watak baik 
akan mendapat Anugerah Syurga yang penuh manakala mereka yang berwatak jahat 
dan suka melawan Tuan Pengarah akan menerima Anugerah Neraka yang maha 
dahsyat. Pelakon terbaik sudah tentu menjadi milik Muhammad bin Abdullah s.a.w 
kerana dia menjadi kebanggaan Tuan Pengarah. Jika tidak, masakan tatkala diciptakan 
pelakon pertama iaitu Adam a.s. namanya telah tertulis disamping nama Tuan 
Pengarah. 
 
Jadi, sebelum tibanya hari penganugerahan itu, marilah kita sama-sama koreksi diri. 
Watak apa sebenarnya yang kita mainkan sekarang. Berbetulan pula dengan bulan 
Ramadhan ini yang merupakan musim Mega Sale dan diskaun hebat diberikan oleh 
Tuan Pengarah. Kerja sedikit tapi gajinya banyak. Siapa lagi yang mahu cuba katakan 
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bahawa hanya dia sahaja pelakon terbaik dan mahu bercerita seolah-olah dia adalah 
pelakon terbaik? Tepuk dada, tanya iman. 
 
 

Melayu 
September 8, 2008  
 
Alahai Melayu. Kerana kuasa jadi rebutan, sanggup bangsa jadi ejekan. Sedang antara 
Melayu asyik berbalah, bangsa lain yang melihat ketawa berdekah-dekah. Untuk 
jawatan yang digilakan, agama pula jadi mainan. Kera di hutan disusukan, anak di 
rumah mati kelaparan. Takut nanti yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. 
Nanti sudah terhantuk baru terngadah. Apalah salah bermuzakarah sebelum sampai 
masa lelah. Betulkan mana yang salah, baiki sisi yang sompek, tampal segala 
kebocoran. Betul agaknya Melayu mudah lupa. Lupa bahawa perjuangan belum 
selesai. Apa kata kita renungi sajak nukilah Sasterwan Negara, Allahyarham Usman 
Awang. Baca dengan hati, supaya setiap bait dapat dimengerti. 
 

MELAYU 
 

Melayu itu orang yang bijaksana 
Nakalnya bersulam jenaka 

Budi bahasanya tidak terkira 
Kurang ajarnya tetap santun 

Jika menipu pun masih bersopan 
Bila mengampu bijak beralas tangan. 

 
Melayu itu berani jika bersalah 

Kecut takut kerana benar, 
Janji simpan di perut Selalu pecah di mulut, 

Biar mati adat Jangan mati anak. 
 

Melayu di tanah Semenanjung luas maknanya: 
Jawa itu Melayu, Bugis itu Melayu 

Banjar juga disebut Melayu, Minangkabau memang Melayu, 
Keturunan Acheh adalah Melayu, Jakun dan Sakai asli Melayu, 

Arab dan Pakistani semua Melayu, Mamak dan Malbari serap ke Melayu 
Malah mua’alaf bertakrif Melayu (Setelah disunat anunya itu) 

 
Dalam sejarahnya Melayu itu pengembara lautan 

Melorongkan jalur sejarah zaman Begitu luas daerah sempadan 
Sayangnya kini segala kehilangan 

Melayu itu kaya falsafahnya, Kias kata bidal pusaka 
Akar budi bersulamkan daya, Gedung akal laut bicara 

 
Malangnya Melayu itu kuat bersorak 

Terlalu ghairah pesta temasya, Sedangkan kampung telah tergadai 
Sawah sejalur tinggal sejengkal, Tanah sebidang mudah terjual 
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Meski telah memiliki telaga 
Tangan masih memegang tali, Sedang orang mencapai timba. 

Berbuahlah pisang tiga kali Melayu itu masih bermimpi 
Walaupun sudah mengenal universiti 
Masih berdagang di rumah sendiri. 

 
Berkelahi cara Melayu 

Menikam dengan pantun 
Menyanggah dengan senyum 

Marahnya dengan diam 
Merendah bukan menyembah 
Meninggi bukan melonjak. 

 
Watak Melayu menolak permusuhan 

Setia dan sabar tiada sempadan 
Tapi jika marah tak nampak telinga 

Musuh dicari ke lubang cacing 
Tak dapat tanduk telinga dijinjing 
Maruah dan agama dihina jangan 
Hebat amuknya tak kenal lawan. 

 
Berdamai cara Melayu indah sekali 

Silaturrahim hati yang murni 
Maaf diungkap senantiasa bersahut 
Tangan dihulur sentiasa bersambut 

Luka pun tidak lagi berparut. 
 

Baiknya hati Melayu itu tak terbandingkan 
Selagi yang ada sanggup diberikan 
Sehingga tercipta sebuah kiasan: 

“Dagang lalu nasi ditanakkan 
Suami pulang lapar tak makan 
Kera di hutan disusu-susukan 

Anak di pangkuan mati kebuluran” 
 

Bagaimanakah Melayu abad dua puluh satu 
Masihkan tunduk tersipu-sipu? 

Jangan takut melanggar pantang 
Jika pantang menghalang kemajuan; 
Jangan segan menentang larangan 

Jika yakin kepada kebenaran; 
Jangan malu mengucapkan keyakinan 

Jika percaya kepada keadilan. 
 

Jadilah bangsa yang bijaksana 
Memegang tali memegang timba 

Memiliki ekonomi mencipta budaya 
Menjadi tuan di negara Merdeka! 

 
Allahyarham SN USMAN AWANG 
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Perang 
September 14, 2008  
 
Dua ekor ENGGANG isytihar perang sama satu ekor HELANG. Sang PIPIT sukar 
ambil peluang. Atau, PIPIT takkan ambil peluang. 
 
 

Lompat-melompat 
September 19, 2008 
 
Kata orang, 
 

“Sentiasa jangkakan apa yang diluar jangkaan”. 
 
Moga-moga aku tidak tersilap dalam membuat percaturan. Mungkin ini masanya 
untuk melihat siapa kawan, siapa lawan. Dan mungkin juga aku akan tahu siapa talam 
dua muka. 
 
 

Assignment dan Kad Raya 
September 24, 2008  
 
Banyak sungguh assignment yang perlu diselesaikan dalam tempoh seminggu ni. 
Salah aku juga, tugasan diberi awal semester, dihujung-hujung ini baru terhegeh-
hegeh mahu disiapkan. Mungkin aku jenis manusia yang perlukan mood yang baik 
dan sedikit tekanan untuk melakukan sesuatu dengan bersungguh-sungguh. Entahlah. 
Bila dalam keadaan tertekan laju sahaja tangan aku menaip dan idea juga mudah 
diluahkan. Boleh pula tahan menghadap laptop 5 hingga 6 jam tanpa henti. Ada tak 
cara macam mana nak rajin-rajin buat assignment awal semester? Hehehehe… 
 
Tension takde lah terlalu tension. Cuma kadang-kadang rasa nak muntah hijau, 
hahaha.. Yang penting saat aku menulis ni, aku sudah menyelesaikan satu tugasan 
yang perlu dihantar hari ini, 24 September 2008 sebelum jam 4.30 petang… Suka 
suka suka (macam Upin dan Ipin la pulak, hihihi..) 
 
p/s : bukan aku seorang saja yang buat kerja last minute nampaknya, hahaha… Rupa-
rupanya hampir semua rakan sekuliah terutama yang lelaki sedang gigih 
menyelesaikan assigment dua tiga hari ni. Padan muka kami.. 
 
p/s/s : kalau ade sesiapa yang nak hantar kad raya pada aku boleh pos ke rumah ye. 
Sempat lagi ni, hahahaha… 
 

Muhammad Zuhairi Zolkiplee, 
363 Jalan Cenderawasih, 
Felda Medoi, 
85050, Segamat, 
Johor Darul Takzim. 
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Yang Terakhir 
September 25, 2008  
 
Beberapa perkara terakhir aku inginkan hari ini sebelum kembali ke kampung 
halaman : 
 

1. Kali terakhir nak naik bas UPM sebelum balik sebab motor dah dihantar untuk 
disimpan sempena cuti panjang, hehehe… 

2. Kali terakhir nak pergi kuliah sebab petang ni dah balik dah.. 
3. Kali terakhir nak tulis entri dalam blog secara live sebab lepas ni dah tak 

online masa cuti raya. Tapi ucapan khas sempena raya ada aku tulis dan akan 
terbit secara automatik pada 26/9 nanti… 

4. Kali terakhir nak jumpa kawan-kawan sekuliah… Lama aku cuti tau… Ehehe.. 
5. Kali terakhir nak solat berjamaah Zohor di surau kolej. Dah lama rasanya tak 

berjamaah, tiba-tiba timbul rasa rindu… 
6. Kali terakhir nak tulis entri bertajuk kali terakhir, hehehe… 

 
 

Kad Raya 
September 26, 2008 
 

 
Selamat Hari Raya Aidilfitri aku ucapkan pada semua yang aku kenal samada di 
dunia nyata mahupun sekadar di dunia maya. Moga kalian gembira dan bahagia 
bersama insan tersayang di hari yang mulia. Sama-sama berdoa agar Ramadhan yang 
bakal kita tinggalkan memberi satu pengajaran yang cukup bermakna dan keinsafan 
kepada kita untuk melalui tempoh setahun akan datang. Sama-samalah kita berdoa 
agar dipanjangkan umur untuk bertemu dengan Ramadhan al-Mubarak pada tahun 
hadapan. Seminggu cuti bermakna mungkin seminggu jugalah aku akan memberi cuti 
kepada blog kesayangan ini… Jumpa lagi seminggu selepas raya.. 
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Kembali 
Oktober 5, 2008  
 
Hari ini. Aku kembali. Setelah seminggu bercuti. Dari kepeningan seorang pelajar 
universiti. Juga hari ini bermula satu misi. Untuk menyiapkan tugasan yang masih 
berbaki. Ada empat lagi. Tidak lupa mengulang kaji. Kerana peperiksaan akhir dua 
minggu sahaja lagi. Aduhai! Lamanya rasa nak tunggu cuti datang lagi. Kira-kira 
sebulan dari hari ini. Seperkara lagi. Blog ini takkan berkapuk lagi. Dengan entri-entri 
basi. Hihihi… (saje nk bagi berima, huh..). Sementara masih terasa lagi. Ingin aku 
ucapkan kepada semua pengunjung blog ini. Selamat Hari Raya Aidilfitri. 
 
 

Lemang Rebus, Ketupat Bakar 
Oktober 8, 2008  
 

 
Inilah gula-gula raya aku, hahaha… 

 
Tajuk di atas tak ada kena mengena dengan apa yang aku nak tulis.. Cuma aku nak 
kongsi sakit entah ape kebenda yang aku tengah deritai sekarang ni, cewah… Entah 
kuman ape yang menggigit-gigit sendi aku ni, aku pun tak tau… Sakit bukan main 
lagi.. Masuk hari ni dah 3 hari berturut-turut aku bertandang ke pusat kesihatan 
universiti.. Aku syak aku kene demam chikungunya tapi doktor kata tak confirm lagi.. 
Semalam sudah buat ujian darah.. Mak oii, bukan main takut aku masa misi nak 
cucuk jarum besar tu, hahaha… Aku ni alergik gak tengok darah, uhuk3x.. Esok 
(9/10) kene beraya lagi kat pusat kesihatan, doktor suruh buat ujian darah sekali lagi.. 
Alahai… Sakit yang aku tengah alami ni doktor cuma bagi ubat tahan sakit, 
paracetamol, antibiotik dan multivitamin.. Besar-besar pulak tu ubatnya, adeh… 
Orang lain makan kuih almond london, cornflake madu, kuih semprit dan lain-lain 
yang sama waktu dengannya. Aku pulak kene makan Ponstan/Mefenamic Acid 
500mg, Paracetamol 500mg, Erythromycin Ethylsuccinate 44mg dan Multivitamin. 
Kalau tengok nama bukan main sedap lagi tapi rasanya, perghhh… Pahit.. Tekak 
memang dah rasa ubat je ni. Minum air rasa ubat. Makan nasi rasa ubat. Makan kuih 
raya pun rasa ubat. Alahai.  
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Tapi malam semalam memang aku langsung tak dapat tiduk lena. Mana taknya. 
Semua sendi-sendi rasa macam nak tercabut. Pinggang rasa nak putus. Bahagian 
bawah rusuk macam kena cucuk-cucuk. Pulak tu, kaki rasa sejuk macam kena rendam 
ais. Kepala pulak rasa macam kene lumur minyak urut yang panas giler tu. Ape kes 
laa.. Nasib baik ade rumet kesayangan yang tolong picit-pcit sikit tangan aku, 
hehehe.. Terima kasih budak epal.. Mujur pagi tadi bangun keadaan reda sikit.. Petang 
tadi jumpa doktor, dia bagi ubat tahan sakit. Baru la boleh nak bergerak selesa sikit. 
Sempat jugak la aku kemas bilik yang berserabut macam kapal karam.. Sekarang ni 
aku masih terbayang-bayang lagi jarum besar yang akan mencucuk tangan aku esok 
hari..  
 
Dalam seminggu ni memang aku tak dapat berkuliah. Mulanya doktor bagi MC 2 
hari, Isnin dan Selasa. Suhu badan hari Isnin 39 darjah celcius. Hari Selasa jumpa 
doktor lagi, suhu masih tinggi. 38 darjah celcius. Doktor tambah MC sehari untuk hari 
Rabu. Tadi aku pergi sekali lagi. Suhu kurang sedikit, 37.5 darjah celcius. Doktor tak 
puas hati, ditambahnya MC lagi 2 hari hingga hari Jumaat. Aduhai… Mujur doktor 
yang merawat aku tu baik. Terima kasih Dr. Aditya Adawiyah Bt. Darwis, bilik No.10 
PKU UPM.. 
 
p/s : entri hari ni aku main belasah je, malas nak susun ayat. sakit masih terasa lagi ni. 
 
 

Rendang Daging Perisa Ayam 
Oktober 10, 2008  
 
Tajuk di atas pun takde kene mengena dengan entri aku hari ni. Cuma aku sekali lagi 
nak share pengalaman kene demam entah ape kebenda ni dalam satu kaedah 
penceritaan santai dan tidak formal, ewah… Semalam (9/10) hari keempat aku beraya 
di Pusat Kesihatan. Alhamdulillah suhu badan semakin kurang iaitu 37.1 darjah 
celcius. Selepas check suhu badan dan tekanan darah, doktor suruh aku buat ujian 
darah atau nama kampungnya blood test sekali lagi. Aku pun pergi la ke kaunter 
makmal dan selepas ambil dua bekas sampel, aku masuk ke tempat nak buat ujian tu. 
Masa tu ada seorang student Cina tengah diambil darahnya. Tapi aku tengok misi tu 
cucuk lain macam je, bukan main lama lagi sebelum jarum yang besar tu ditarik 
keluar dengan sampel darah. Siap mintak tolong kawan dia pulak. Aku dah mula rasa 
seriau. Bila tiba turn aku, aku doa banyak-banyak, huhuhu… Jangan bocor tangan aku 
sudah, hahaha…  
 
Kali ni giliran tangan kiri aku jadi mangsa jarum besar tu. Lepas misi ikat lengan aku 
dia tepuk-tepuk area pelipat siku aku untuk cari urat. Aku dah dup dap dup dap, 
maklumlah orang elergik bab cucuk mencucuk ni, hahaha… Dia jumpa je urat yang 
bakal jadi mangsa tu, dia tonyoh sikit ubat kebas dan pastu terus cucuk.. Adui, sakit 
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pulak aku rasa kali ni, tak macam hari Selasa lepas, relak je… Aku tunggu, bukan 
main lama dia nak cabut jarum tu, dekat setengah minit gak.. Lutut aku dah menekan 
tepi meja tahan sakit tapi muka mantain macho beb, hahaha…  
 
Kebetulan masa tangan aku tengan dicucuk, ada seorang budak kecik perempuan 
umur lebih kurang empat tahun pun nak diambil sampel darahnya.. Kesian aku tengok 
budak tu, bila misi keluarkan jarum je terus menangis sekuat hati lalu dengan susah 
payah misi ambik sampel darah budak tu. Hilang kejap sakit kat tangan aku yang kene 
cucuk. Rupa-rupnya dah dicabut jarumnya, hehe… Lebih kurang 20 minit lepas buat 
ujian darah, result pun keluar. Doktor kata satu sampel akan dihantar ke hospital 
untuk ujian chikungunya dan satu lagi peringkat dalaman. Untuk keputusan ujian 
yang dibuat peringkat dalaman, doktor dapati platlet darah aku berkurang dan 
beberapa benda seperti W.B.C, Neutrophil, Lympocyte dan Monocyte (jangan tanya 
aku ape benda semua tu, aku pun tak paham) juga berkurang. Walaupun masih 
normal, doktor agak risau sebab jumlah platlet ujian kali pertama adalah 208 tapi 
untuk ujian kali ni, jumlahnya berkurang jadi 150. Normal, cuma ada penurunan yang 
ketara. Doktor masih belum berpuas hati, ditambahnya ubat tahan sakit yang lebih 
power iaitu T. Arcoxia 90mg dan seperti yang aku jangka, hari Isnin nanti aku akan 
sekali lagi kene melawat pusat kesihatan untuk ujian darah kali ketiga, huhuhu… Jeng 
jeng jeng… 
 
p/s : Tangan kiri aku yang dicucuk semalam masih terasa sakit. 
p/s/s : Tadi ku terpaksa pergi kuliah untuk buat presentation sebab minggu ni last 
untuk present. 
p/s/s/s : Malam ni aku terpaksa mengikuti lawatan ke negeri Darul Naim sehingga 
hari Ahad, bertolak jam 10.30pm. Walaupun badan masih sengal-sengal, aku terpaksa 
menjaga hati pensyarah yang telah terguris dengan kerenah pelajar kelas kami.. 
Alahai.. 
 
 

Penipu 
Oktober 17, 2008  
 
Kalau mahu menipu, biar kena pada caranya. Kalau kau rasa penipuanmu akan 
terbongkar dalam masa terdekat, lebih baik berterus terang. Bimbang nanti akan 
meluap-luap lagi amarah orang yang kau tipu. Lebih-lebih lagi orang yang kau tipu itu 
mempercayai engkau. Tahu-tahu selang beberapa ketika, penipuanmu terbongkar 
dalam cara yang kau tidak jangka. Baik orang yang kau tipu itu mungkin tak akan 
marah dengan apa yang kau lakukan, terus dia marah disebabkan engkau telah 
menipu. Aku cuma ingin memberitahu, susah kalau kita mahu menipu. Setiap perkara 
berkaitan perlu kau manipulasi agar penipuanmu tidak terbongkar.  
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Betapa hebatpun keldai meniru suara kuda, pasti akan terdengar sumbangnya. Betapa 
hebatpun kau mengolah cerita, pasti ada celanya. Tak sangka ya, menipu juga ada 
seninya. Jadi kalau kau rasa tak mampu jadi penipu yang baik, janganlah cuba untuk 
menipu. Lebih-lebih lagi orang seperti aku. Sesiapa yang rasa ada menipu aku, 
ketahuilah bahawa aku telah tahu cerita sebenar. Tapi aku tak marah kerana kau tahu 
bukan, aku seorang yang baik dan penyabar. Sedikit ingatan di sini, lain kali kalau 
nak menipu, pastikan tiada seorangpun tahu kejadian yang cuba kau manipulasikan itu 
supaya orang lain tersebut tidak dengan secara tidak sengaja memberitahu aku. Kalau 
kau cuba menipu lagi dan terbongkar juga lagi, jangan risau kerana sekali lagi ingin 
aku tegaskan. Aku seorang yang baik dan penyabar. Cuma aku harap kalau ada apa-
apa yang berlaku yang telah kau lakukan yang kau rasa mungkin akan menyebabkan 
aku marah, jangan takut untuk memberitahu perkara sebenar kerana untuk kali 
ketiganya aku menegaskan di sini bahawa aku adalah seorang yang baik dan 
penyabar. Apa salahnya berterus terang, bukankah lebih mudah dan kau tak perlu 
pening-pening? Terpulanglah. 
 
 

Kenapa Jadi Blogger 
Oktober 22, 2008 
  
Kenapa jadi blogger? Persoalan ini sering diutarakan kepada aku oleh teman-teman 
semenjak aku mula mengenali dunia blog. Seperti yang kita tahu banyak sebabnya. 
Ada untuk tujuan baik, ada pula untuk sebaliknya. Bagi sesetengah orang yang 
sederhana seperti aku (aku fikir), blog merupakan tempat untuk meluah rasa, 
berkongsi cerita dan menyampai berita kepada teman-teman. Mungkin ada yang 
hanya dikenali di alam maya atau mungkin juga dikenali di dunia nyata. Mungkin 
kadangkala dalam keadaan beremosi aku akan tulis sesuatu yang beremosi juga tetapi 
seingat aku, entri-entri emosi aku semuanya masih bertapis. Tak pernah rasanya aku 
menyerang secara terus. Paling teruk pun akan aku sindir dengan ayat-ayat sinis 
mahupun entri-entri sinikal. Kata orang, siapa makan cili, dialah terasa pedasnya. Di 
sini aku cuba senaraikan beberapa sebab yang memungkinkan seseorang untuk 
menjadi blogger. 
 

1. Ada orang yang menjadi blogger semata-mata untuk menyebar fitnah dan 
menyemai kebencian dan kekacauan. Yang ini paling aku tidak suka. Kenapa 
harus menggunakan teknologi untuk melakukan kerosakan? 

2. Ada penulis blog yang lebih cenderung menceritakan kisah peribadi. Yang ini 
aku tidak berapa kisah. Sekurang-kurangnya pengalaman tersebut boleh 
dijadikan pengajaran buat yang membaca. Tetapi jangan pula terlalu mengada-
ngada. 

3. Ada juga penulis yang menjadikan blog sebagai tempat menunjukkan bahawa 
dialah sebaik-baik manusia yang ada di dunia mendewa-dewakan diri sendiri. 
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Segala kebaikannya diceritakan walhal kalau dilihat di dunia nyata, tidaklah 
dia sehebat yang dicerita. 

4. Ada pula penulis yang menjadikan blog sebagai tempat meraih simpati. Yang 
ini susah untuk kita nilai sebab kita tak tahu situasi dan kondisi sebenarnya. 

5. Ada penulis blog yang menjadikan blog sebagai tempat untuk membela diri, 
mengatakan dia betul dan orang lain salah. Isu kecil sengaja diperbesar dan 
digembar-gemburkan dan akhirnya menjadi barah. Tambahan pula dengan 
komen-komen pengunjung yang sesetengahnya positif dan sesetengah yang 
lain negatif. Di sinilah sepatutnya digunakan fungsi tapisan komen supaya 
komen yang buruk-buruk itu tidak terkeluar. Bukan apa, bimbang jadi fitnah 
pula kerana setiap orang mempunyai interpretasi berbeza terhadap sesuatu isu. 
 

Banyak lagi sebab kenapa orang menulis blog. Terpulang pada nawaitu kalian. Cuma 
pesan aku, gunalah ruang maya ini sebagai tempat untuk kita berkongsi pengalaman 
dan pengetahuan, bukan sebagai tempat menyemai bibit-bibit perpecahan dan 
perbalahan. Kalau ada isu-isu yang boleh diselesaikan secara berhemah dan 
berhikmah, mengapa perlu dihebah? Aku tak tahu. Mungkin ada yang akan terasa 
dengan entri kali ini tetapi apa yang aku tulis ini adalah melalui pemerhatian dan 
pembacaan di dalam setiap bog yang pernah aku singgah. Hanya kemaafan yang 
mampu aku pohon sekiranya ada diantara kalian terasa. 
 
p/s : Bagaimana pula dengan kalian? Kenapa jadi blogger? 
 
 

Kenyataan 
Oktober 30, 2008  
 
Dalam mengejar masa depan, 
Kadangkala terkeluar dari landasan kehidupan, 
Kerana kekuatan yang dirasakan, 
Rupanya hanya penyedap perasaan. 
Jadi, 
Lupakan, 
Segala keindahan yang sekadar bayangan, 
Untuk kuat berdepan kenyataan, 
Yang tak selalunya seindah impian. 
 
-TongkangBocor, 30 Oktober 2008 
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Budi Tiada Bahasa Pun Kurang 
Oktober 31, 2008  
 
Versi Edit : 
Tajuk di atas hanyalah petikan baris terakhir serangkap pantun yang ada  aku tulis di 
dalam entri ini. Sila faham betul-betul ya. 
 
Koma. 
 
Kalau dulu ada dari kalangan mereka yang dilatih oleh kalangan kami untuk 
memimpin. Kini apabila mereka menggantikan kami, kami dipinggirkan. Tak 
mengapa kata aku. 
 
Kalau dulu yang dari kalangan mereka itu mengormati kalangan kami yang masih 
memimpin. Kini apabila mereka menggantikan kami, kami diperlekehkan. Tak 
mengapa kata aku. 
 
Kalau dulu juga, yang dari kalangan mereka itu sering berjumpa kalangan kami yang 
masih punya kedudukan. Kini apabila mereka mengantikan kami, kami dikata mahu 
campur tangan. Tak mengapa kata aku. 
 
Anak punai anak merbah, 
Hinggap ditunggak mencari sarang, 
Anak sungai lagikan berubah, 
Inikan pula hati orang. 
  
Dulu kami di atas, semua pengamal-pengamal hipokritisme mendampingi kami dan 
mungkin termasuk sebahagian dari kalangan mereka yang sewaktu itu masih di 
bawah. Mungkin kata aku. Mungkin. Tak mengapa kata aku. 
 
Sekarang kami di bawah, mereka boleh buat apa saja kerana kami ini hanyalah 
marhein yang mengharapkan sedikit jasa yang diberikan semasa kami di atas, 
dihargai. Tidak untuk sehingga disanjung. Cukup sekadar dapat tempat berlindung. 
 
Bukan kami tidak mahu memberi komitmen tetapi setahun lalu kami sudah puas. 
Berilah kami peluang untuk berehat dan bernafas. Itu yang kami harap dari 
sebahagian daripada mereka yang berada di atas. Tetapi, kalau kami yang telah di 
bawah ini dirasakan tidak diperlukan lagi dan perlu disingkirkan, apa boleh kami yang 
telah berada di bawah ini buat? 
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Apa diharap pada padi, 
Tinggi rumput dari ruang, 
Apa diharap pada kami, 
Budi tiada bahasa pun kurang. 
  
p/s : Bukan niat menyindir  apa yang dilakukan oleh mereka yang berada di atas 
kepada kami yang telah berada di bawah semula. Sekadar luahan perasaan kerana ada 
dari kalangan kami yang telah berada di bawah menyuarakan bahawa yang berada di 
atas sekarang TIDAK KENANG BUDI. 
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Kontroversi 
November 1, 2008 
 
Bila saja aku menulis tentang sesuatu yang dirasakan kontroversi oleh sesetengah 
orang, maka pelbagai respon aku terima. Sedikit komen-komen yang aku kira dibuat 
tanpa cuba mendalami apa yang aku tulis sebaik-baiknya kerana apa yang aku tulis 
tak semestinya bermaksud terus. Kadang-kadang kau perlu singkap lapis 
maksudnya dan kalau tak faham, usah komen. Tetapi disebabkan aku seorang yang 
baik, maka aku luluskan tapisan komen itu. 
 
Cuba faham setiap perkataan dan ayat dari huruf pertama hingga noktah 
terakhir. Tekankan pada ‘p/s’ kalau ada aku letakkannya di bawah. Jangan 
mentafsir secara emosional dan cuba fahami sebaiknya setiap ‘perasaan’ yang 
terdapat di dalam entri aku itu. Aku tidak akan menulis tanpa sebab dan 
biasanya aku akan sampaikan sebab kenapa aku menulis, di dalam entri itu 
juga. Samada secara langsung atau tiak langsung. Terpulang kepada pembaca 
untuk mentafsir dengan kebodohan dan pemikiran dangkal atau dengan 
kebijaksanaan dan pemikiran waras. 
 
Lagi satu, satu perangai aku ialah malas mahu membaca komen panjang lebar. Jadi 
cukup kalian yang mahu beri komen, taip dengan ringkas dan padat kerana aku 
kasihan dan bimbang jari-jemari kalian yang mulus itu akan penat menaip. Pun 
begitu, komen kalian amat aku hargai dan aku anggap sebagai budi. 
 
Aku mohon maaf kalau ada yang menganggap beberapa penulisan aku sebagai 
kontroversi. Sekadar mahu menguji respon yang bakal diterima. Mungkin ada komen 
yang boleh secara peribadi aku anggap sebagai ’skeptikal malay’, yang hanya tahu 
memberi pandangan negatif. Sejujurnya, ini adalah entri respon kepada entri sebelum 
ini. Jangan dinilai pada tajuk sebaliknya fahami isi. 
 
 

Terasa 
November 1, 2008  
 
Kalau ada antara kamu-kamu terasa dengan apa yang aku tulis di dalam blog ini, 
memang layaklah sebab kata orang, siapa makan cili dia terasa pedas. Nasib la siapa 
yang terkena, samada terus sebijik atas muka sendiri mahupun sipi-sipi. Aku tak 
pernah nyatakan siapa yang aku sindir. Mahu marah dengan aku? Peduli apa aku 
kalau kamu terasa.Ini blog aku. Tempat aku meluahkan rasa dan kadang-kadang 
untuk membuat kamu terasa. Ya, tidak dinafikan kadang-kadang aku menulis untuk 
membuat sesetengah daripada kamu terasa sebab aku terasa dengan apa yang kamu 
lakukan. Noktah. 
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Melayu Skeptikal 
November 2, 2008 
 
Bila itik menjaga ayam, huru-hara jadinya. Iyalah, itik mana faham bahasa ayam. 
Maka apa yang ayam perlukan terus terpinggir. Yang kenyang hanya itik-itik dan 
kroninya. Maklumlah, itik kan golongan elit, hatta sudah dipanggang pun biasanya 
hanya kedapatan dijual di restoran cina, digantung sebaris dengan babi panggang yang 
mahal harganya. Kalau ada ayam yang baik dengan itik pun, ayam itu adalah ayam 
serama. Yang cantik. Yang memberi manfaat kepada itik. 
 
p/s : Mahu tengok bagaimana respon terhadap entri aku sebelum ini seperti yang 
pernah aku katakan? 
 
 

Panas Punggung 
November 3, 2008  
  
Ok lah, hari ni aku nak maklumkan bahawa aku nak tutup cerita pasal entri ‘Budi 
Tiada Bahasa Pun Kurang’ tu. Aku tengok ramai yang memberi komen itu seolah-
olah tidak menggunakan pemikiran yang rasional, memaki hamun aku, mengata aku 
itu ini. Tidak mengapa, aku terima. Sekali lagi aku nak maklumkan bahawa tajuk itu 
bukanlah bermaksud aku mengata orang lain tidak ada budi bahasa, tapi hanyalah 
baris terakhir rangkap pantun ini : 
 
Apa diharap pada padi, 
Tinggi rumput dari ruang, 
Apa diharap pada kami, 
Budi tiada bahasa pun kurang. 
 
Aku tak faham kenapa ada yang begitu marah sampai bila berjumpa aku muka 
dipalingkan, kalau dahulu bertegur sapa, bergurau senda, sekarang muka masam 
mencuka bila bertentang mata. Aku harap kalian yang memberi komen-komen 
mengutuk aku, faham dengan penjelasan ini. Tak pernah aku mengatakan bahawa aku 
sahaja yang betul, aku banyak berjasa dan perlu disanjung. Tak pernah. Lillahi Wa 
Billahi Wa Tallahi. Aku buat apa yang aku rasa patut dibuat dan mampu aku buat. 
Terpulanglah kalau masih nak mengutuk, aku terima sebab memang adat manusia, 
mudah melihat keburukan orang lain. Aku sentiasa terbuka menerima pandangan 
kalian dan kerana itulah aku sentiasa meluluskan tapisan komen yang kalian berikan. 
Aku masih seperti dulu, dan kalau aku senyum atau tegur mereka yang marah pada 
aku, harap-harap adalah respon negatif.  
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Kepada mereka yang mengutuk aku dengan komen yang panjang lebar, aku maafkan 
kalian dan aku memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya kalian 
sentiasa beroleh kejayaan. Semoga berjaya dalam peperiksaan akhir. Sebenarnya 
kalau boleh aku mahu jumpa dengan mereka yang menggunakan nama-nama samaran 
sebab aku rasa mungkin kalian rasa telalu tertekan dengan entri aku itu. Kesian ya. 
Jom jumpa bertentang mata. Orang kata tak kenal maka tak cinta, hahahaha… Nak 
kata aku gila ke, tak beri sumbangan apa-apa ke atau apa-apa sekalipun, ayuh cakap di 
depan aku. Kalau cakap belakang itu mengumpat namanya, silap-silap boleh jadi 
fitnah. Aku tak mahu rakan-rakan aku dapat dosa kering. 
 
Kepada pembaca lain tak tak berapa nak faham isu-isu kebelakangan ini, aku minta 
maaf. Selepas ini insyaAllah entri-entri di dalam blog ini akan kembali seperti biasa. 
Terima kasih di atas kunjungan kalian dan diharap agar ukhwah yang terbina 
meskipun hanya di ruang maya akan berkekalan. Kalau berkesempatan, silalah 
tinggalkan jejak. 
 
Kepada yang bekerja, selamat bekerja. Kepada yang belajar, selamat belajar. Kepada 
yang sedang menduduki peperiksaan, selamat menduduki peperiksaan dan semoga 
berjaya dengan cemerlang. Kepada yang sudah tamat peperiksaan, selamat bercuti. 
Doakan aku juga ya. 
 
 

Kalau Tak Puas Hati Meh Lah Masuk Bilik Aku 
November 3, 2008  
 

 
Aku terjumpa satu ‘notis layang’ yang ditampal oleh seseorang yang mungkin sedang 
mengalami tekanan perasaan dipapan kenyataan kolej kediaman. Siapa la yang tak 
gentleman sebenarnya? Alahai… Macam budak-budak bergaduh, tampal notis entah 
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apa-apa. Tak sangka di universiti pun masih ada lagi ya, yang bersikap keanak-
anakkan. Apalah salahnya berdepan, baru gentleman. Ini ejaan pun salah, malu la bro, 
hahaha… Ataupun mungkin penulis notis ni memang suka gentel-menggentel kot? 
Sebab tu suruh orang masuk bilik dia.. Boink?! Hai, saja nak buat setiap orang yang 
baca tergelak kot saat masing-masing tengah tertekan menduduki peperiksaan? 
Ermm… 
 
p/s : Boleh tak kalau aku cakap, ‘Bro, gua tak puas hati lu tak letak nama ngan 
nombor bilik…Errr, bilik lu kat mane hah?’. Hahaha… 
 
 

Exam Oriented 
November 4, 2008  
 
Jujur aku kata, sistem pengajaran dan pembelajaran di universiti masih lagi bersifat 
exam oriented . Di akhir-akhir semester ini dapat dilihat pelajar-pelajar universiti 
bersengkang mata sehingga ada yang tidak tidur malam untuk membaca nota sambil 
menghafal fakta. Sampai bengkak biji mata. Alahai… Bagi aku pula, aku buat setakat 
yang aku mampu. Bila mengantuk baca nota, tidur saja, hahaha… 
 
Koma. 
 
Sejak kebelakangan ini (selepas cuti raya), aku dilanda satu penyakit yang aku gelar 
sebagai STA atau nama penuhnya Sindrom Tidur Awal. Aduh… Menjelang jam dua 
belas mata sudah begitu berat seolah digantung batu-bata. Sebelum ini aku mampu 
bertahan sehingga jam empat atau lima pagi dan pernah aku mencatat rekod peribadi 
tidak tidur selama hampir 36 jam tapi selepas itu aku tidur 15 jam, huhuhuhu… 
Alahai… 
 
Koma. 
 
Belajar di universiti yang masih mengamalkan pengajaran dan pembelajaran 
berbentuk exam oriented ini telah menyebabkan aku berjalan kaki ke dewan 
peperiksaan sambil bercakap seorang diri. Bukan berbisik ok, tapi aku baca kuat-kuat 
nota yang dipegang sambil berjalan. Dah macam orang otak mereng, hahaha… 
Alahai… Yang pasti, ada dua peperiksaan lagi perlu aku tempuhi. Doakan aku ya. 
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Terima Kasih Encik F 
November 5, 2008  
 
Terima kasih Encik F di atas bantuan yang diberikan. Aku sangat menghargainya. 
Sekurang-kurangnya ada juga tempat aku mengadu saat aku memerlukan bantuan. 
Terima kasih banyak-banyak. Segan pula rasanya. Iyalah, bila keluar sama Encik F 
belanja makan, ini mahu minta bantuan lain pula. Semua ini gara-gara sedang 
kesempitan. Apapun, Encik F memang baik. 
 
 

Sikap Pemandu Di Malaysia 
November 6, 2008  
  

 
Foto diambil dari Flickr 

 
Antara sikap pelik yang sinonim dengan pemandu-pemandu di Malaysia bumi bertuah 
ini yang sering dapat kita lihat adalah seperti berikut : 
 

1. Akan kelam kabut untuk pakai seat belt bila nampak ada sekatan jalan raya 
atau nampak lampu merah lip lap lip lap di depan sambil kereta berbaris 
panjang walaupun lampu itu kadangkala hanyalah lampu JKR yang sedang 
membaiki jalan. Lepas sahaja sekatan polis, cabut semula seat belt tersebut. 
Apa kejadahnya… 

2. Suka melihat kemalangan jalan raya. Sebab tu jalan akan sesak di lebuhraya 
berpuluh kilometer sedangkan kemalangan berlaku di lorong arah 
bertentangan. Ada pula yang ambil kesempatan salin nombor plat kenderaan 
yang kemalangan untuk ditikam nombor ekor. Kaedahnya tu… 

3. Suka mengubah suai kereta terutama kereta buatan tempatan mengikut model-
model luar negara. Kancil diubah untuk nampak seperti Mira, Waja diubah 
supaya nampak seperti Evo. Poooorahhhhh… 

4. Yang muda-muda biasanya akan mainkan lagu kuat-kuat dan lengkapkan 
kereta dengan sistem audio yang canggih. Tapi speaker dipasang di dalam 



 

TongkangBocor │Setahun Berlalu 140 

 

“Kadang Tenang Kadang Bertaufan, Itulah Ragam Dalam Kehidupan” 
http://tongkangbocor.wordpress.com  

bonet kenderaan. Agaknya nak bagi orang luar dengar lagu la tu. Apa barang 
syeikh… 

5. Suka gantung tasbih pada cermin pandang belakang tapi tak pernah guna 
untuk berzikir. Apa salahnya semasa kesesakan lalu lintas kau ambil tasbih 
dan berzikir, dapat juga pahala berbanding dosa yang akan kau dapat kalau 
memaki hamun tak tentu hala. Alahai… 

6. Suka letak bantal kecil atau sekotak tisu atau bunga atau bantal dan tisu atau 
ketiga-tiganya sekali di belakang. Pelik betul aku tengok. Main dalam 
kereta??? Hahahaha… 

 
Banyak lagi sebenarnya sikap pelik pemandu-pemandu di Malaysia kalau kita 
perhatikan? Apa yang kalian pernah lihat? 
 
 

Aku Dan Cuti 
November 13, 2008 
 

 
Foto diambil dari Flickr 

 
Aku telah bercuti. 
Dan aku masih bercuti. 
Sehingga habis cuti. 
Yay! 
p/s : Nak buat apa ya masa cuti untuk kurangkan bosan? Ada sebarang cadangan? 
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Ada Apa Dengan Tongkang : Setahun Berlalu 
November 18, 2008  
 
Hari ini genaplah setahun usia TongkangBocor ini. Terima kasih buat semua kenalan 
yang sudi meluangkan masa berkongsi cerita di dalam ruang maya yang tak seberapa 
ini. Aku bersyukur kerana sehingga hari ini aku masih mempunyai kekuatan untuk 
terus mencoretkan segala luahan perasaan, idea mahupun pandangan di dalam blog 
ini. Mengimbas kembali saat-saat kelahirannya, blog ini diwujudkan ketika aku 
berada di dalam keadaan tekanan dan memerlukan tempat untuk meluahkan perasaan 
dan mencurahkan kemarahan. Atas cadangan seorang kenalan, aku membuat 
keputusan untuk mula menulis dan di sini aku seakan dapat merasakan ketenangan 
dan aku percaya bahawa penulisan adalah salah satu terapi untuk melegakan tekanan 
yang sukar untuk diluahkan menggunakan lisan. 

 
Foto diambil dari Flickr 

 
Kalau disoroti sejak dari awal penulisan, aku memasukkan pelbagai tema dan kisah di 
dalam ruang maya ini termasuk politik, isu semasa dan peribadi sebagai simbolik 
kerencaman dunia. Aku tidak mahu menjadikan blog ini sekadar menjadi tempat 
mencari simpati pembaca, atau tempat membicarakan politik secara melampau, atau 
tempat memaki hamun serta melakukan sindiran semata. Diharapkan apa yang aku 
coretkan dapat kita kongsi dan manfaatkan bersama. 
 
Dari aspek gaya penulisan pula, aku lebih selesa menggunakan bahasa yang agak 
skema, tidak menggunakan singkatan dan hanya memasukkan bahasa Inggeris 
sekiranya perlu. Ini adalah sebagai tanda penghargaan aku terhadap bahasa Melayu. 
Kalau kita orang Melayu tidak menggunakan Bahasa Melayu, siapa lagi. Disamping 
itu aku turut menyelitkan sajak dan pantun samada yang dijana minda sendiri atau 
cuplikan idea-idea karyawan lain yang kadangkala dipersembahkan dalam bentuk 
gambar. Ini cara aku, ini blog aku. 
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Semoga kalian terus sudi berkongsi di dalam ruang yang ada ini dengan 
meninggalkan komen, cadangan mahupun makian untuk setiap entri yang diterbitkan. 
Tanpa sokongan kalian di manalah indahnya kewujudan TongkangBocor ini. Terima 
kasih banyak-banyak. Kalau ada yang terasa dalam mana-mana entri yang aku 
terbitkan, aku menyusun jari memohon maaf kerana apa yang aku lakukan 
sememangnya untuk membuat kau terasa. Bukan apa, sekadar menyuarakan isi hati 
dan kebetulan pula kau membaca entri itu. Maaf ya. 
Aku mengalu-alukan sebarang komen dari kalian wahai pembaca budiman samada 
komen berbentuk positif atau negatif tetapi harus diingatkan di sini bahawa 
gunakanlah bahasa yang sopan hatta kalau mahu memaki sekalipun. Tuhan tak ajar 
kita supaya jadi kurang ajar. Terima kasih sekali lagi aku ucapkan. 
 
 

Maaf 
November 19, 2008  
 
Maaf ya buat teman-teman yang meninggalkan komen kerana tidak merespon komen 
kalian. Semuanya gara-gara kekangan masa, tambahan pula jadual minggu ini agak 
pada. Aku baru sahaja pulang dari berprogram di SMK Abdul Rahman Talib, Teluk 
Intan, Perak bagi melaksanakan Kursus Kepimpinan Unit Beruniform, Kelab dan 
Persatuan di sana. Programnya bermula 17 November lalu sehingga hari ini (19 
November) tetapi kami telah berkampung di sana sejak malam 15 November lalu. 
Esok malam pula (20 November) aku akan bertolak ke Universiti Utara Malaysia, 
Sintok, Kedah bagi mengikuti Kolukium Pembimbing Rakan Sebaya peringkat 
kebangsaan sehingga 24 November ini. Urgh… Bantal sudah memanggil… Alahai… 
 
 

Aku Baru Pulang 
November 25, 2008  
 
Aku baru pulang dari Universiti Utara Malaysia selepas menghadiri Kolokium 
Pembimbing Rakan Siswa IPT peringkat kebangsaan. Penat juga rasanya. Esok pagi-
pagi kalau tiada aral melintang aku ingin ke Hospital Kuala Lumpur untuk melawat 
anak pak cik aku yang baru selesai menjalani pembedahan tulang belakang. Kesian. 
Anak perempuannya yang baru berusia 14 tahun didapati mempunyai masalah tulang 
belakang yang besar kemungkinan disebabkan kecederaan akibat jatuh semasa kecil 
yang tidak disedari oleh pak cik dan mak cik aku. Doakan dia ya. Kalau mengikut 
perancangan, selepas ke HKL, aku akan terus ke Hentian Pudu Raya untuk mencari 
tiket dan pulang ke kampung halaman. Sambung cuti. Yay! Ops, dengar-dengar ada 
satu lagi program yang memerlukan aku dan beberapa orang teman menjadi urusetia 
sekitar pertengahan bulan dua belas nanti. Kali ini di Melaka pula kalau jadi. Moga-
moga menjadi, sekurang-kurangnya dapat mengurangkan kebosanan sepanjang cuti 
yang masih berbaki. 
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Salam Eidul Adha 
Disember 8, 2008  
 
Salam Eidul Adha buat semua kenalan di dunia nyata mahupun diruang maya ini. 
Moga iktibar pengorbanan Ibrahim dan Ismail a.s dapat kita hayati dan jadikan 
pedoman sepanjang menempuh kehidupan yang menuntut pelbagai pengorbanan ini. 
 

‘Ya ALLAH, kami memohon kepada-Mu perkara-perkara yang mendorong ke 
arah rahmat-Mu dan keampunan-Mu dan selamat daripada segala dosa, 
memperoleh segala kebaikan, mendapat kejayaan dengan syurga dan dijauhi 
dari neraka. Ameen… 

 
 

Dua Puluh Satu dan Satu Hari 
Disember 11, 2008 
 
Hari ini umur aku sudah dua puluh satu dan satu hari… Aku terfikir, apakah yang 
telah aku lalui sepanjang dua puluh satu tahun lepas. Segala  pengalaman, 
kegembiraan, kesedihan, putus asa, kecewa, bahagia banyak telah aku rasa. Moga-
moga ia mematangkan aku dan menjadi pengajaran dan pedoman dalam melalui 
kehidupan yang akan datang. Sehingga ke penghujungnya yang aku sendiri tak pasti 
bila. Inilah aku, yang wujud dan dibentuk menjadi seperti yang dilihat pada hari ini. 
Terimalah aku seadanya. Aku cuba malakukan yang terbaik walaupun aku bukanlah 
yang terbaik… Terima kasih buat kalian yang masih dapat menerima kehadiran aku 
yang biasa-biasa saja ini… 
 
p/s : Sekarang aku dalam proses menghabiskan membaca buku ‘Ada Bagus Bagusss’ 
karya Dr. HM Tuah. Sangat bagus tatkala kita kini sedang dihimpit tekanan akibat 
tuntutan hidup yang sangat memeningkan. 
 
 

Permata Berharga Terbiar Merata 
Disember 15, 2008  
 
Diam tak diam hampir lapan bulan aku mengenali dia. Pelbagai cerita suka duka telah 
dia ceritakan kepada aku. Dari kehidupan remajanya yang terlalu bebas dalam 
pergaulan yang dia mengakui pernah menjadi bohjan yang sering bertukar pasangan 
sehinggalah kepada masalah peribadi berkaitan keluarga yang menyebabkan dia jadi 
begitu bermasalah suatu masa dahulu. Terkesan aku mendengar ceritanya. 
 
Sejak kecil lagi kehidupannya telah terabai disebabkan perceraian kedua ibu bapa. 
Selepas bercerai, dia selalu menjadi mangsa keadaan apabila menjadi rebutan kedua 
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ibu bapanya. Pernah dua kali ibunya ‘menculik’ dia yang membawa kepada 
pertengkaran di balai polis. Di balai, sebelah tangannya ditarik oleh ibu manakala 
sebelah lagi ditarik oleh pekerja bapanya. Dia menjadi seperti anak patung yang 
menjadi rebutan dua orang kanak-kanak. Kisah ini diceritakan sendiri oleh ibunya. 
Dengan pengaruh yang dimiliki oleh si bapa,  akhirnya hak penjagaan diberikan 
kepada bapanya dan dia dipisahkan dari ibu yang melahirkannya ke satu tempat yang 
agak jauh untuk tinggal bersama bapanya. Ibu mana yang tidak sayangkan anaknya. 
Sekali sekala ibunya secara diam-diam akan pergi ke tempat tinggal anaknya. 
Walaupun sekadar melihat dari jauh, namun itu cukup bagi si ibu untuk mengubat 
kerinduan. 
 
Dia kemudiannya telah ditinggalkan bersama nenek di kampung dan di situlah 
kehidupannya menjadi liar sedikit demi sedikit lantaran pergaulan dengan rakan 
sebaya yang nakal. Maklumlah, budak-budak, mana tahu memilih mana baik mana 
yang buruk lebih-lebih lagi tanpa bimbingan kedua orang tua. Ayah telah berkahwin 
lain, begitu juga dengan ibu. Tetapi sikap ayahnya yang lepas tangan memburukkan 
lagi keadaan. Mana taknya, anak bersama isteri baru dilayan dengan baik dan segala 
kemahuan dituruti tetapi anak bersama isteri lama dianggap semuanya jahat dan tidak 
baik. Dia sendiri menceritakan bagaimana saat dia meminta ayahnya membelikan 
buku sekolah tetapi tidak dipenuhi sehinggalah hampir hujung tahun barulah dibelikan 
buku itu. Saat ibu bapa lain datang ke sekolah mengambil buku laporan pelajar 
semasa hari terbuka sekolah, dia hanya melihat dan menanti ayahnya datang namun 
sehingga tamat waktu persekolahan ayahnya tidak muncul. 
 
Disebabkan itu minatnya untuk belajar semakin hari semakin luntur. Tambahan pula 
rakan-rakan yang mempengaruhi. Sekolah lima hari, dua hari saja dia datang dalam 
seminggu. Bergaduh menjadi perkara biasa. Ponteng kelas dan tidak menyiapkan 
kerja sekolah telah menjadi kelaziman. Akhirnya dia berhenti sekolah semasa 
tingkatan tiga. Yang dia tahu hanyalah untuk mencari wang untuk memenuhi 
kehendknya yang gila-gila, merempit sini sana tanpa mengira masa.  Bayangkanlah 
bagaimana terdesaknya dia mahukan duit sehingga pernah dia membantu pengedar 
dadah untuk membungkus dadah dalam pek-pek kecil sebelum diedarkan. Mujur saja 
dia tidak terlibat sama terjerumus mengambil dadah. 
 
Setelah hampir enam belas tahun hidupnya terbiar, dia akhirnya tinggal bersama 
kakak sulungnya yang telah mempunyai kerjaya yang kukuh dan boleh dikatakan 
hidup senang. Kemudiannya dia membantu kakaknya yang kedua menjalankan 
perniagaan yang dibuka. Cukuplah untuk belanja dan duit poket sehariannya. 
Kehidupan liar mula dia tinggalkan sedikit demi sedikit dan sehingga hari ini dia 
masih mampu mengawal dirinya. Apa yang aku lihat pengalaman silam akibat 
diabaikan sewaktu kecil telah menjadikannya seorang yang begitu berdikari hari ini. 
Ini terbukti apabila umurnya mencecah lapan belas tahun pada tahun ini, dia telah 
memiliki motosikal sendiri hasil simpanan wang yang diperolehi daripada membantu 
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kakaknya berniaga. Sanggup tak makan tengahari kerana mahu berjimat mengumpul 
wang membeli motosikal tersebut. 
 
Apa yang termampu aku lakukan semenjak aku mengenali dia adalah menasihat dan 
terus menasihatinya supaya tidak mengulangi perbuatannya dahulu dan sentiasa 
mendoakan agar dia menjadi insan yang berguna walaupun telah melalui pelbagai 
pengalaman hitam. Bagi aku, dia telah aku anggap seperti adik sendiri. Moga-moga 
dia terus tabah menghadapi hari mendatang. Ya Allah, Kau lindungi dan jauhkanlah 
dia daripada segala keburukan dan kejahatan jin, syaitan dan manusia dari dunia 
sampai akhirat. Amin… 
 
 

Selamat Tahun Baru 
Disember 31, 2008  
 
Selamat Tahun Baru 2009 Masihi. Yang berlalu telah bersemadi, yang mendatang 
masih misteri, yang sedang kita lalui mesti dihadapi. Juga masih belum terlambat 
rasanya aku ucapkan Salam Maal Hijrah 1430. Hijrah direnungi, perjuangan dihayati, 
risalah Rasul dari Ilahi sama-sama kita taati. Berdoalah kita semoga kebaikan tahun 
lalu akan berterusan dan tahun ini akan dipenuhi dengan limpahan rahmat Yang Maha 
Kuasa. 
 

“Dan diantara mereka ada yang berkata, Wahai Tuhan kami, berikanlah kami 
kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan kau jauhkanlah kami daripada 
azab api neraka.” 

 
Anak penghulu bersuka ria, 
Membawa bekal masakan Cina, 
Masa berlalu usah disia, 
Kelak menyesal tiada berguna. 
  
p/s : Aku mendoakan yang terbaik untuk dia. 

 
 
 
 
 
 
 

TAMAT 
TongkangBocor : Setahun Berlalu 
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Zuhairi@Hazri87  dilahirkan pada 10 Disember dan kini merupakan seorang pelajar 
yang sedang menuntut di sebuah universiti awam di Selangor yang terkenal dengan 
penyelidikan berkaitan pertanian. Namun begitu penulis bukanlah pelajar yang 
mendalami ilmu berkaitan tanaman dan pertanian sebaliknya merupakan pelajar yang 
mendalami ilmu berkaitan manusia di dalam Program Ijazah Sarjana Muda 
Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling. InsyaAllah jika tiada aral melintang, penulis 
akan bergraduat pada tahun 2010 nanti. Penulis mula berkecimpung dan akhirnya 
jatuh cinta dengan dunia blog ini selepas diperkenalkan oleh seorang kenalan. Maka 
lahirlah blog Tongkang Bocor pada 18 November 2007. Di sinilah segala luahan rasa 
yang kadangkala sukar diungkapkan di alam nyata dapat dizahirkan kerana bagi 
penulis, penulisan seperti ini kadangkala boleh menjadi suatu terapi bagi melegakan 
tekanan apabila segala rasa yang terpendam dapat dilontar keluar dari lubuk hati.  
 
“Tongkang Bocor : Setahun Berlalu”  merangkumi semua catatan yang sempat 
dinukilkan oleh penulis di dalam jurnal mayanya dalam tempoh masa setahun 
bermula daripada hari pertama kewujudan blog ini iaitu pada bulan November 2007 
sehingga entri terakhir yang ditulis pada bulan Disember 2008. Dalam tempoh masa 
lebih kurang setahun ini pelbagai pengalaman, luahan dan penulisan sempat dikongsi 
bersama para pembaca samada suka atau duka, bahagia atau sengsara dan pelbagai 
lagi perasaan dan corak pemikiran. Antara impian penulis ialah untuk memiliki 
domain sendiri tetapi dalam keadaan sumber kewangan yang terhad semasa berada di 
alam universiti ini menghalang penulis untuk mencapai impiannya itu. Moga suatu 
hari nanti impian tersebut akan tercapai. 
 
Semoga para pembaca yang sudi meluangkan masa membaca naskhah kecil ini dapat 
mengambil sedikit manfaat daripada apa yang sempat dikongsikan. Yang baik 
dijadikan ikutan, yang buruk ditinggalkan. Catatan harian seterusnya boleh diikuti di 
dalam blog peribadi penulis dengan melayari http://tongkangbocor.wordpress.com. 


