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Soalan: Tulis sebuah cerita yang bertajuk “Satu Kemaafan” 

 
Aku buntu. Nampaknya, tiada harapan bagiku untuk menemui jalan keluar 

dari tempat yang gelap-gelita ini. Terowong atau gua, tiada siapa yang tahu. Aku 
menjerit, “Ibu!”. Tiada suara lain yang menjawab kecuali suaraku yang bergema. 
Tiba-tiba, aku melihat sinaran cahaya yang bergerak ke arahku. Aku melonjak 
gembira. Semakin dekat, semakin laju pancaran cahaya itu bergerak ke arahku. 
Beberapa saat kemudian, aku terdengar bunyi yang pelik seperti kereta api yang 
sedang bergerak dengan pantas sekali di landasan kereta api. Tidak disangkakan, 
tekaan aku tepat. Kelihatan ada sebuah kereta api yang sedang bergerak dengan 
cepat ke arahku. ‘Ohh, aku boleh naik kereta api ni laah..’ Aku terkesima. Aku tidak 
bergerak sekuku pun. Kereta api itu terlalu pantas. Aku hanya berserah. 
 

“Aaahh..!,” aku menjerit. Aku membuka kelopak mataku. Aku sedang 
berada di sebuah tempat yang asing. ‘Setahu aku, aku di landasan kereta api tadi,’ 
getus hati kecilku. Di hadapanku, ada seorang wanita yang berada di lingkungan 40-
an terbaring, dalam keadaan tidak sedarkan diri di atas katil yang biasa boleh 
dijumpai di hospital. Aku menoleh ke belakang dan aku lihat ada beberapa 
orang  jururawat sedang sibuk bekerja di kaunter. Baru aku tersedar bahawa aku 
masih berada di wad kecemasan. Tetapi, siapa pula wanita di hadapanku ini? 

Baru aku teringat, wanita di hadapanku ini ialah ibuku. “Kenapa pula aku 
seperti nyanyuk dari tadi. Ibu sendiri pun tak kenal.,” aku berkata sendirian. “Tetapi, 
kenapa pula ibu tiba-tiba terlantar di katil seperti begini. Setahu aku, dia sihat-sihat 
sahaja sebelum ini, cuma pening-pening sikit aje…, “sambungku. Secara tiba-tiba, 
aku mula berasa kesal apabila teringat kembali kejadian yang berlaku beberapa jam 
yang lalu. 

“Aaah! Ibu nak ambil dari sekolah! Tidak perlulah ibu, sekejap sahaja lagi 
pasti hujan dah berhenti.,” aku berkata di hujung talian lalu mencampakkan telefon 
bimbit ku ke atas beg sekolah. ‘Haishh, menyibuk betul lah ibu tu.. Aku kan dah 
besar, pandai-pandai lah aku jaga diri aku sendiri,’ hatiku memberontak. Aku pun 
tunggu di sekolah sendirian. Yang lain sudah pulang dengan kenderaan masing-
masing. Tidak lama kemudian, aku menerima panggilan telefon dari seseorang yang 
tidak dikenali. Aku pun menjawab panggilan tersebut dengan suara yang bersisa 
kemarahan. Dia beritahu bahawa ibu sedang dikejarkan ke hospital akibat terjatuh 
dan terhentak kepalanya di dalam kereta api. 

Perasaan panik dan terkejut bercampur-baur di benakku. Memang sejak 
kebelakangan ini, ibu mudah tersentuh dengan ‘kedegilan’ ku. Aku sudah bosan 
bersekolah di sini, rimas dengan tudung labuh, pakaian seragam dan peraturan 
sekolah. Aku sering menjawab guru-guru dengan biadab apabila ditegur atau 
didenda. Padaku ini hidupku, orang lain tidak perlu menyibuk tentangnya. Sekarang, 
aku sedang menghadap ibuku yang tidak sedarkan diri. Tidak tahu mengapa, aku 
mula rindu omelan-omelan ibu apabila aku melakukan sesuatu yang tidak 
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disukainya. Aku ingin meminta maaf kepadanya tetapi bagaimana? Mungkin sudah 
terlambat tetapi aku masih boleh meminta maaf kepada Yang Maha Esa. 

‘Ya Allah,mungkin ini balasanmu terhadap dosa-dosa yang aku telah 
lakukan kepada ibu. Beratnya ya Allah, engkaulah yang boleh menyembuhkannya. 
Tiada yang mustahil buatmu..’berjuraian air mataku mengalir. Sudah lama aku tidak 
menangis begini. 

“Adik, maaf mengganggu. Doktor kata ibu adik koma. Besar kemungkinan, 
ibu adik mengambil masa yang lama untuk sembuh.,”seorang jururawat menegurku. 
Perasaan ku sewaktu di landasan kereta api tadi menerjah kembali. Mungkinkah ini 
tanda noktah bagi satu kemaafan dari ibuku? 
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