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Haraz melangkah pantas menaiki tangga menuju ke tingkat paling atas. Hatinya 
meronta-ronta berharap agar maklumat yang baru didengarinya tidak benar. Pelajar yang 
berpusu-pusu menuruni anak tangga langsung tidak menghalang Haraz untuk terus berjalan. 
Waktu rehat telah bermula. Biasanya sekarang pelajar merehatkan diri, makan ataupun 
melakukan aktiviti sendiri.  

Haraz menghentikan langkahnya. Hatinya terus beristighfar. Haraz menundukkan 
pandangan. Dia berlalu meninggalkan tingkat tiga bangunan sekolah itu. Perlahan kakinya 
melangkah menuju ke kelas. Haraz masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya.  

Haraz melabuhkan punggungnya di atas kerusi yang menjadi tempatnya di dalam 
kelas 5 Maliki. Matanya memandang bekalan yang dibawa. Hari ini, dia yang membawa 
bekalan makanan untuk dikongsi bersama Muaz. Mereka bergilir-gilir membawa makanan 
untuk dimakan bersama. Rasa lapar yang ditahan sejak sesi pembelajaran tadi langsung 
hilang apabila teringatkan perisiwa tersebut. Haraz berfikir bagaimana Muaz boleh berjumpa 
dengan perempuan dalam keadaan mesra. Sebelum ini, Muaz tidak begitu. Dan mereka 
semua maklum tentang batasan antara lelaki dan perempuan. Bagaimana Muaz boleh 
terjebak? 

“Haraz, ada bawa tak nasi goreng ayam yang kau janji semalam?” Haraz tersedar 
daripada lamunannya apabila Muaz menyapanya. 

“Makanlah, aku dah tak ada selera.” Haraz bangun selepas menghulurkan bekas 
makanan kepada Muaz. Muaz terpinga-pinga. Dia pelik dengan mood Haraz yang tiba-tiba 
tidak baik dan tidak bertanya lebih lanjut kerana risau Haraz semakin moody. 

********** 

Loceng berbunyi menandakan waktu persekolahan telah tamat. Haraz mengemaskan 
mejanya lalu dia berlalu keluar dari makmal sains. Sekali lagi dia meninggalkan Muaz 
walaupun kebiasaannya mereka berdua seperti belangkas. Ke mana-mana mesti berdua. 

“Haraz, tunggulah aku.” Muaz memanggil dari belakang. Namun Haraz tidak 
mengendahkan panggilan itu malah mempercepatkan lagi langkahnya. Muaz berlari untuk 
memberhentikan langkah Haraz.   

“Haraz, kau kenapa ni?” Muaz memegang tangan Haraz supaya dia berhenti berjalan. 
Haraz merenung tajam ke dalam anak mata Muaz.  

“Kenapa dengan aku? Kau tu yang kenapa?” marah Haraz. 

“Kenapa dengan aku?” Muaz menyoal kembali. Tidak mengerti apa yang 
dimaksudkan oleh Haraz. 



“Kau ingat aku tak nampak apa yang kau buat time rehat tadi? Bukan main lagi 
bergelak-ketawa dengan junior perempuan. Mana Muaz yang jaga pergaulan yang aku kenal 
dulu?” sinis Haraz berkata sambil melepaskan cengkaman Muaz di lengannya lalu 
meninggalkan Muaz sendirian.  

Muaz terpaku. ‘Apa yang kau fikir, Haraz?’ Muaz memandang Haraz yang 
meninggalkannya dengan perasaan sayu. Dia sedar bahawa Haraz telah bersalah-sangka 
dengannya tetapi dia memilih untuk memberitahu Haraz perkara sebenar selepas marah 
sahabatnya itu surut.  

*********** 

 

Muaz meletakkan beg sekolahnya diatas kerusi kayu di sebelah Haraz. Muaz 
memandang Haraz. Kebiasaannya pagi-pagi begini pasti mereka keluar bertugas di pintu 
pagar bersama-sama. Mereka akan bertukar-tukar cerita tetang peristiwa yang berlaku di 
rumah masing-masing. Tetapi sejak seminggu lalu, semua itu telah tiada. Bahkan tiada lagi 
gelak ketawa Haraz untuk didengari. Dalam seminggu itulah Muaz sudah cuba bermacam-
macam cara untuk menerangkan kepada Haraz. Tapi tidak ada apa-apa respon daripada 
sahabatnya itu. Apabila ditegur, Haraz sedaya upaya cuba mengelak. Malah kawan-kawan 
sekeliling juga telah menyedari kerenggangan hubungan mereka berdua.  

Muaz berlalu keluar dari kelas untuk menjalankan tugasnya. Seperti biasa, dia 
meninggalkan Haraz tanpa sebarang kata. Kelmarin ada jugalah dia memberitahu Haraz 
bahawa dia mahu keluar bertugas namun tidak diendahkan langsung. Tapi Muaz malas untuk 
berbicara. Bukan kerana sudah putus semangat untuk memperbaiki hubungan mereka , tapi 
dia tidak mahu mengganggu Haraz buat sementara waktu. Bagi Muaz, dia mahu Haraz 
punyai masa untuk bertenang juga. Tetapi sudah seminggu. Takkanlah hatinya masih lagi 
begitu?  

Haraz yang menyedari pemergian Muaz terus mengemaskan mejanya untuk pergi ke 
tapak perhimpunan. Buku teks yang hendak disimpan di bawah mejanya dibelek-belek. Tiba-
tiba terjatuh satu sampul surat di atas lantai. Haraz mengambilnya lalu mengerutkan dahinya. 
‘Siapa yang bagi ni? Takkanlah peminat kot. Aku bukannya handsome pun.’ Haraz berdialog 
sendiri sambil bibirnya tersenyum bak kerang busuk. Menyedari namanya tertera di luar 
sampul surat itu, Haraz yakin surat itu tidak tersalah letak di dalam bukunya. Dengan pantas 
dia membuka lalu membaca surat yang ditulis.  

 “Assalamualaikum wahai sahabat, aku rindulah persahabatan kita. Dah lama tak dengar 
kau gelak, kau makan dengan aku, dan dah lama kita tak bergurau. Dah lama kita tak 
berbual. Aku rindukan kau yang selalu bagi nasihat kat aku. Tegur aku kalau aku buat 
salah. Tapi kenapa kau macam ‘ni? Apa yang mengganggu pemikiran kau sekarang 
sampai kau menjauhkan diri daripada aku? Macam-macam dah aku buat untuk pulihkan 
salah faham antara kita ni. Aku merayu pada kau. Dengar penjelasan aku dulu. Aku call 
kau tak angkat. Aku mesej kau tak reply. So aku terpaksa tulis kat kertas macam ni. 
Junior perempuan tu sebenarnya mahu mengambil buku novel yang aku lupa nak 
pulangkan dekat perpustakaan semula. Novel yang kau suruh aku baca tu. Kau ingat kan? 
Aku tak baca pun lagi buku tu sebab sibuk sangat dengan pelajaran sampai terlepas tarikh 
pemulangan buku tu. Jadi, dia minta aku bagi kat dia sebab aku tak tahu bila aku rajin 



nak pergi perpustakaan tu. Mungkin kau pelik kenapa kami gelak-gelak kan. Sebabnya, 
‘kan kau pinjam buku tu dulu baru aku. Lepas ‘tu kau ada tertinggal satu nota yang di 
dalamnya kau tulis tentang peristiwa kau tersadung depan crush kau tu. Masih ingat? 
Junior tu terbaca apa yang kau tulis tu. Dia tergelak. Aku pun tergelak samalah. Mestilah 
aku gelak ‘kan. Mungkin memang tak patutlah aku bagi buku tu kat dia. Aku patut 
pulangkan sendiri dekat perpustakaan. Aku salah sebab buat kau salah faham. Aku minta 
maaf. Tapi, sungguh. Aku tak ada hubungan apa-apa pun dengan dia. Berfikirlah wahai 
sahabat, jangan bertindak melulu seperti syaitan. Tapi bertindaklah seperti Nabi 
Muhammad yang sentiasa berfikir sebelum bertindak. Jujur aku cakap, kehadiran kau 
sebagai kawan aku banyak mengubah aku ke arah yang lebih baik. Kita dah kenal selama 
lima tahun. Takkan kau nak putuskan persahabatan kita kerana perkara sekecil ini? 
Tanpa usul periksa? Haraz, aku tak nak hubungan kita putus macam ni. Kita kawan dah 
lama. Aku kenal kau, kau kenal aku. Aku minta maaf andai kata aku dah menyakitkan 
hati kau tanpa aku sedar mahupun sedar. Aku sayangkan persahabatan kita. Aku sanggup 
tulis surat macam ni walaupun memalukan sebenarnya tapi demi demi kemaafan kau, aku 
sanggup. Kita jumpa depan surau masa rehat eh.” 

-Muaz-  

 

Haraz melipat kembali surat pemberian Muaz. Air matanya hampir menitis tetapi 
ditahannya. Ya Allah, apa yang aku fikir selama ini. Maafkan aku Muaz, aku terlalu 
mengikut nafsu amarahku. Maafkan aku. Haraz membisik perlahan. 

********** 

 
Haraz melangkah laju menuju ke arah surau. Harapnya Muaz masih ada di situ kerana dia ada 
urusan sebentar tadi. Haraz memperlahankan langkahnya apabila melihat Muaz sedang duduk 
di tangga di hadapan surau. 

“Assalamualaikum. Maaf aku lambat.” Haraz menyapa Muaz. Muaz bangun apabila melihat 
kehadiran Haraz. Lalu dia menjawab salam Haraz. Muaz mengajak Haraz untuk mengambil 
tempat di depan surau. Tanpa teragak-agak, Haraz mengikuti langkah Muaz.  

“So, kau dah maafkan aku?” Muaz memulakan bicara. 

“Bukan salah kau pun. Aku yang salah sebab bertindak sebelum berfikir. Maafkan aku.” 
Haraz tertunduk. Kesal dengan sikapnya. Muaz tersenyum manis. Dia bersyukur kerana 
Haraz sudah sedar akan kesilapannya. 

“Tak apa, salah aku jugak sebab pergi tak ajak kau haritu.” Lega apabila Haraz dah maafkan 
dia. Haraz senyum janggal. Malu dengan sikap tidak matang nya. 

“Kita kawan kerana Allah kan?” Haraz memandang Muaz. Mata Haraz berkaca-kaca. 

“Of course bro.” Muaz tersenyum. Tanpa disangka-sangka Haraz memeluknya sambil 
menangis. Muaz terharu lalu membalas pelukan Haraz. Inilah kali pertama mereka sebegitu. 
Salah faham yang berlaku betul-betul memberi impak yang besar terhadap persahabatan 
mereka. 



********** 

“Eiiii tengok! Pasangan gay dah masuk kelas!” seorang rakan lelaki bersuara kuat apabila 
Haraz dan Muaz melangkah memasuki kelas. Haraz mengerutkan dahi. Tahulah dia bahawa 
kata-kata itu ditujukan kepada dia dan Muaz. 

“Kenapa gay pulak ni?” Haraz bertanya. Pelik. Muaz hanya mendiamkan diri. Dia hanya 
berdiri tegak disebelah Haraz. 

“Yalah, aku nampak hampa berpelukan kat depan surau. Eh hampa dua ni. Dahlah peluk kat 
tempat terbuka, kat depan surau pulak tu! Tak malu ka?” Ahmad bercakap dengan pelat 
Kedahnya menceritakan peristiwa yang dilihatnya di surau semasa rehat tadi. Haraz terdiam 
seketika. Bukan membenarkan kenyataan yang disampaikan oleh Ahmad itu tetapi otaknya 
sedang ligat berfikir mencari jawapan yang sesuai untuk diberikan kepada makhluk Allah 
seperti Badrul ini. 

“Salah ke kalau kami berpeluk sekalipun?” Bukannya haram. Lagipun kami tidak bernafsu 
antara satu sama lain. Kami berpeluk sebagai sahabat. Tak ada salahnya. Bukan senang nak 
dapat kawan yang sanggup peluk kita hanya untuk menenangkan kita sahaja. Meh sini aku 
peluk kau, bagi kau tenang sikit.” Haraz mendepakan tangannya lalu menuju ke arah Ahmad. 
Ahmad mengelak dan bersembunyi di belakang Muaz. Semua rakan sekelas mereka 
mentertawakan gelagat Ahmad.  

“Eh, hang sabaq la dulu. Aku tak habih cakap lagi. Haaa, betullah cakap hang. Bukan salah 
pun berpeluk sesama lelaki. Tapi tak boleh ada perasaan la naaa. Nasib baiklah hang bagitau 
aku. Kalau tak, aku dah salah fahamlah kat hampa. Tapi aku tak mahulah peluk hang, Haraz. 
Cukuplah mak aku seorang saja yang selalu dok peluk aku.” Ketawa yang baru reda kembali 
kuat selepas Ahmad habis berkata-kata. Ahmad yang menyedari dia terlepas cakap terus 
mengetuk kepalanya sendiri kerana menahan malu. 

“Nasib baik ada Ahmad. Kalau tak, tak adalah meriah kelas kita ni. Inilah sebab kenapa aku 
sayaannggg sangatt dekat Ahmad ni.” Haraz kembali menyakat Ahmad, mendepakan kembali 
tangannya lalu mengejar Ahmad dan memeluknya erat. Ahmad yang chubby itu meronta-
ronta agar dilepaskan. Kawan-kawan sekelas mereka hanya ketawa dengan gelagat Haraz dan 
Ahmad. 

Persahabatan mereka ini ikhlas kerana Allah. Haraz dan Muaz belajar daripada kesilapan 
mereka. Mereka berdoa semoga Allah memberkati persahabatan mereka dan mengurniakan 
kesabaran dalam menangani setiap masalah di masa hadapan. Indahnya persahabatan yang 
terjalin berlandaskan Allah SWT.  

-TAMAT- 


