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Aku menyelak helaian demi helaian diari milik Raudhah sambil mengesat sebutir 

manik jernih yang mengalir di pipiku. Aku tidak mahu meneruskan pembacaan kerana tidak 

sanggup menggambarkan penderitaan yang dialami oleh Raudhah atau lebih tepat arwah 

Raudhah. Dialah satu-satunya sahabat yang sentiasa di sampingku sejak kami bersekolah 

rendah lagi. Dialah yang sudi memujukku tika aku sedih dan menggembirakanku walhal aku 

tidak pernah mengambil tahu keadaannya. Dialah yang sentiasa menyokongku pada setiap 

keputusan yang aku buat. 

 Namun kini, tiada lagi Raudhah. Yang tinggal hanyalah kenangan kami berdua yang 

terpahat kukuh di dadaku. Aku menyesal. Sungguh aku menyesal atas ketidakpekaanku 

terhadap perubahan Raudhah.  Aku amati setiap bait tulisan dan luahannya pada setiap 

helaian. Selakan aku terhenti pada muka surat yang agak keras dan aku percaya helaian keras 

itu adalah disebabkan air mata Raudhah. Aku tertarik untuk meneruskan pembacaan untuk 

mengetahui punca sebenar Raudhah meninggal. 

‘3/1/2020. Ya Allah, aku takut. Kenapa orang itu mengekoriku lagi. Aku tak buat 

salah apa-apa. Ya Allah, kau lindungilah aku.’ 

Aku semakin tertanya-tanya siapakah orang yang disebut oleh Raudhah. Kasihannya 

Raudhah. Bukankah sepatutnya aku melindungi kau, sahabat.  

‘5/1/2020. Ya Allah aku sakit. Siapa sebenarnya mereka ni. Tadi semasa dalam 

perjalanan pulang dari rumah Elisa, aku diekori oleh sebuah van putih. Ya, aku ada firasat 



buruk hari itu. Aku ada mengajak Elisa berjalan-jalan tetapi dia menolak kerana banyak kerja 

yang perlu disiapkan olehnya. Maklumlah, akauntan pada hujung bulan sememangnya sibuk. 

Alhamdulillah Elisa tidak setuju. Sekurang-kurangnya dia selamat. Aku tidak mahu sahabat 

aku cedera. Kebetulan Jalan Ros yang sememangnya sunyi sedang aku lalui. Aku perasan van 

putih mengikut rapat di belakangku dan aku mendengar mereka menyuruh aku berhenti. 

Badanku menggigil ketakutan dan aku segera menekan pedal minyak supaya mereka tidak 

dapat menghalang perjalananku. Akan tetapi mereka lebih handal dan cekap. 

Mereka memaksa aku membuka pintu. Sedar-sedar leher aku telah diacukan pisau 

yang tajamnya ibarat pedang Saidina Umar. Bukankah mereka ini orang yang tempoh hari 

mengekoriku? Ya, aku ingat orang itu, seorang bertubuh gempal seorang lagi bertubuh kurus. 

Siapa mereka sebenarnya dan apa yang mereka mahukan. Aku terkejut dan tidak mampu 

berkata apa-apa.  

“Berapa kali aku nak cakap. Tinggalkan rumah itu ataupun nyawa kau orang yang 

habis? Kau tahu tak bos aku dah marah? Bapak kau lari,” kata-katanya terhenti apabila 

melihat sebuah kereta muncul di jalan sunyi itu. Mereka terus meninggalkan aku ketakutan di 

situ.’ 

Juraian air mataku semakin laju menuruni pipiku apabila terkenangkan penolakanku 

atas ajakan Raudhah pada hari itu. Ya, aku ingat hari itu masakan lupa. Aku perasan riak 

wajahnya yang gusar dan takut akan tetapi aku terpaksa menolak kerana banyak kerja yang 

perlu aku siapkan. Kami semakin jarang berhubung selepas hari itu. Aku terlalu sibuk dengan 

kerja dan langsung tidak mempedulikan keadaan Raudhah dan adiknya.  

 Hatiku meronta-ronta untk mengetahui kebenaran. Aku semakin tertanya-tanya sebab 

Raudhah diburu. Adakah angkara ibu bapanya? Bukankah ibu bapanya sudah meninggal 

dunia? Aku tidak pasti tentang kebenaran ibu bapanya telah meninggal dunia kerana Raudhah 



tidak suka berkongsi cerita mengenai keluarganya. Cukuplah dia memberitahuku bahawa ibu 

bapanya telah meninggal sejak dia berumur tujuh tahun. Raudhah dan adiknya dijaga oleh 

neneknya selepas itu. Selepas neneknya meninggal ketika usia kami 16 tahun, Raudhah telah 

berhenti sekolah kerana hendak bekerja dan menyara keluarga. 

 Hasratku untuk meneruskan pembacaan terbantut apabila terdengar bunyi ketukan 

dari luar pintu bilikku. Aku segera mengesat saki baki air mataku sambil meletakkan diari 

milik sahabatku di atas meja sebelum membuka pintu.  

“Kak Sa, mama panggil ajak makan,” ajak Rafya, satu-satunya keluarga Raudhah 

yang tinggal dan aku akan menjaganya sebaik mungkin kerana aku hendak menebus 

kesalahanku terhadap Raudhah. 

“Baiklah dik, nanti Kak Sa turun,” ujarku sebak kerana wajahnya mirip Raudhah 

apabila tersenyum. Warna kulit yang putih kemerahan dan lesung pipit yang dalam 

menambahkan lagi keirasan wajah mereka. Aku rindu kau, sahabat. 

 Sebaik sahaja Rafya pergi, aku menutup semula pintu bilikku. Aku mencapai tualaku 

yang tergantung kemas di ampaian dan segera masuk ke bilik air untuk mandi. Ya, aku tahu. 

Jam sudah menunjukkan pukul 11.45 pagi dan aku baru ingin mandi. Jangan beritahu mama! 

 Lima minit kemudian, aku keluar dari bilik air dan kembali duduk di meja solek. Aku 

mencapai kembali diari Raudhah yang berwarna hitam dengan hiasan bintang yang banyak 

tetapi tidak berkelipan, mungkin seperti hatinya sewaktu dia hidup. Maafkan aku, sahabat. 

 ‘10/1/2020. Hari ini bos beri aku cuti. Yeay. Aku boleh luangkan masa aku dengan 

Rafya. Kesian dia. Selepas balik sekolah mesti terkurung dalam rumah. Bukan apa, aku risau 

akan keselamatannya. Sejak akhir-akhir ini aku perasan ada seorang lelaki mengawasi gerak-

geri kami dan sentiasa mengikuti kami di mana saja kami berada. Walaupun aku masih 



trauma dengan kejadian beberapa hari yang lalu, namun aku mesti kuat. Aku lebih rela diri 

aku menjadi galang ganti daripada mereka menyakiti Rafya. 

 Macam biasa, aku sudah pun bersiap tetapi Rafya masih belum memakai tudung 

kerana asyik berdandan. Setelah penat menunggu di dalam rumah, aku mengambil keputusan 

untuk menunggunya di luar sambil menyapu halaman rumah yang dipenuhi daun kering 

berguguran. Sedang aku menyapu halaman rumah, seorang lelaki bertubuh kurus datang ke 

arahku. Sebaik aku mengangkat muka untuk memandangnya, aku terus kecut-perut. 

Bukankah dia salah seorang yang memberi amaran tempoh hari. Secara refleks, aku 

mencampak penyapu yang berada di tangan kananku tepat terkena wajahnya. Belum sempat 

aku mengangkat kaki, lelaki itu dengan kasar menarik tanganku dengan muka bengisnya. 

 Aku risau Rafya nampak perkara ini, aku tidak mahu dia ketakutan. Aku berharap dia 

tidak keluar dari rumah sekarang. Lelaki itu mendengus kasar lalu melepaskan tanganku. 

Tanpa berkata apa-apa, lelaki itu memberi surat kepadaku dan terus berlalu pergi menaiki 

kereta berjenama Honda. Aku segera memasukkan surat itu ke dalam beg tangan selepas 

mendengar suara riuh Rafya mencari kasutnya. Aku cuba untuk melupakan semuanya kerana 

sememangnya aku hendak meluangkan sepenuh masaku hari ini hanya untuk Rafya.’ 

Aku menyelak helaian demi helaian untuk mencari jawapan dan akhirnya aku 

menemuinya. 

 ‘13/1/2020. Lupa hendak cakap, aku sudah baca surat itu dan aku sudah pun 

membuangnya kerana aku takut. Surat itu berisi amaran, cop mohor beserta cecair merah di 

hujung surat. Aku risau tapi aku mesti pertanhankan hak aku. Aku langsung tidak 

memberitahu Rafya tentangnya. Tentang surat itu, betul tekaanku. Mak dan papa yang 

berhutang dengan ah long dan mereka menjadikan rumah nenek sebagai tebusan. Melalui 

surat itu, aku mendapat tahu bahawa mereka sudah lama tidak membayar pinjaman kepada ah 



long. Rupa-rupanya, arwah nenek sudah lama tahu tentang ini dan selama ini nenek yang 

membayar hutang mereka.  

 Selepas nenek meninggal, hutang mereka tidak lagi dibayar menyebabkan ah long 

datang semula ke rumah nenek. Mereka menuntut supaya kami meninggalkan rumah itu. Aku 

tidak mahu mengalah kerana bukan aku yang membuat mereka marah. Tambahan pula, kami 

hendak duduk di mana sekiranya aku mengalah pada mereka.’ 

 Aku mengubah posisi dudukku supaya lebih selesa. Dadaku semakin berdebar-debar 

untuk membongkar kebenaran. 

 ‘15/1/2020. Malam ini, tepat jam 12 tengah malam rumah kami dikepung oleh 

puluhan lelaki. Aku menarik Rafya ke dalam pelukanku selepas terlihat badannya menggigil 

ketakutan sambil menulis diari ini. Ya, aku perlu tulis. Biar semua orang mengetahuinya. 

Rafya, Elisa dan pihak polis. Aku baru sedar betapa pentingnya laporan yang patut aku beri 

kepada pihak polis selama ini.’ 

 “Dan selepas itu, mereka merempuh masuk rumah kami. Setelah kami dipukul 

bertalu-talu, saya merintih sakit dan kakak secara tidak sengaja mendengar rintihan saya itu. 

Kakak merayu kepada ketua mereka supaya melepaskan saya. Kakak sempat memberi diari 

ini untuk diserahkan kepada Kak Sa. Sebelum itu, kakak sudah berbisik kepada saya untuk 

lari selaju mungkin dan minta pertolongan orang ramai. Saya tak nak tapi kami tiada pilihan,” 

luah Rafya yang sudah berlinangan air mata dan berdiri di sebelahku tanpa aku sedari. Aku 

segera memeluk Rafya untuk menghilangkan rasa bersalahnya atas kematian Raudhah dua 

hari lepas. 

 Aku ingat lagi sebaik sahaja aku tiba di rumah Raudhah, aku meluru masuk dan 

ternampak sekujur tubuh merintih sakit dan dikelilingi orang ramai. Paling menyayat hati, 

jasad Raudhah berlumuran darah dan lebam di seluruh mukanya. Lidahku kelu saat melihat 



fizikalnya kini. Hanya air mata yang menari-nari di pipiku. Raudhah sempat memberi 

amanatnya yang terakhir supaya menjaga adik kesayangnnya dengan baik sebelum menutup 

rapat matanya diiringi dengan berhentinya degupan jantungnya. Aku memanggil namanya 

berulang-kali dan sekuat hatiku kerana aku tidak menjangkakan pemergian sahabatku secepat 

dan setragis ini. Aku menangis teresak-esak kerana berasa ralat dengan kecuaianku. Segala 

memori kami bersama berulang-ulang di kepalaku seperti kaset rosak. 

 Tanpa sedar, air mataku kembali berlinangan di pipi mulusku sebelum dikesat oleh 

Rafya.  

“Kak Sa, saya nak beritahu ni. Alhamdulillah papa, mak dan ah long sudah ditangkap 

oleh pihak polis pagi tadi. Sekarang ni, polis ada di bawah. Mereka menunggu kakak untuk 

beri keterangan supaya kes berjalan dengan lancar,” beritahu Rafya tersedu-sedu. 

Kami keluar daripada bilik beriringan selepas aku mencapai tudung. Raudhah, aku 

sudah sedia berkhidmat kepada adik kau dan aku berharap kami boleh memenangi kes ini. 

Aku berharap sangat aku dapat berjumpa dengan mak dan papa kau. Aku hendak beritahu 

bahawa mereka beruntung mempunyai anak solehah yang sanggup mempertahankan haknya.   

Maafkan aku sahabat kerana tidak melindungi kau. Aku segera mengelap air mata 

yang tiba-tiba mengalir sebaik tiba di anak tangga yang terakhir. 

 


