
Keiuurun imu aeiepas Keiuar
dari pusat pemulihan Rahimi
melalui kehidupan dengan
baik Yakin dengan perubahan
Rahimi Sabrina bercadang
untuk mengambil anak angkat
sebagai penyeri hidup mereka
setelah rumah tangga yang
dibina selama tujuh tahun masih
belum dikurniakan cahaya
ma a Bagaimanapun se elah
pasangan ini mengecap
kebahagiaan Rahimi ja uh sakit
dan kemudiannya disahkan
menghidap AIDS Biarpun
kecewa Sabrina reda dengan
beri a i u namun memikirkan

mengenai anak angkatnya dia
bun u Iku i kisah selanjutnya
dalam siri ini

Mengetahui suamiku
mempunyai virus HIV
hatiku tidak senang
Apakah aku turut dijangkiti
penyakit itu Setiap

malam tidur ku tidak lagi lena Aku asyik
membayangkan jika aku mendapat penyakit
yang sama Aku tahu bahawa AIDS dijangkiti
melalui perhubungan seks dan tentunya aku

berpotensi besar untuk dijangkiti
Biarpun begitu tanggungjawab sebagai

isteri tidak aku abaikan Aku menjaga
keperluan Rahimi memandangkan dia hanya
mampu terlantar Memandangkan keadaan
Rahimi semakin kritikal Rahimi dimasukkan
ke hospital Di situlah dia menghembuskan
nafas terakhirnya Sesungguhnya ia berlaku
dalam tempoh yang sungguh singkat Hanya
39 hari seiepas mengetahui virus tersebut
ada di dalam tubuh Rahimi dan kini dia pergi
untuk selamanya Tiada usaha yang sempat
dilakukan sama ada moden mahupun
tradisional untuk menyembuhkan Rahimi

Sebagai isteri hatiku meruntun sedih
Hiba rasanya kehilangan suami yang cukup
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aku sayangi Biarpun sikapnya suatu ketika
dahulu menyebabkan aku kecewa tetapi
dia tetap suamiku Baik dan buruknya aku
terima seadanya

L e b i h

menyedihkan
a p a b i l a
jenazahnya
itu perlu
disempurnakan
oleh pihak
h o s p i t a l
Sebagai ahli
k e l u a r g a
kami hanya
m e n e r i m a

jasad yang telah
lengkap berkafan Tidak seperti jenazah
lain tentunya mereka dapat mengucup dahi
buat kali terakhir tetapi aku tidak mempunyai
peluang itu Sungguh ralat rasa di hati Aku
cuba menerima hakikat bahawa arwah

Rahimi berbeza dan perlahan lahan aku
reda dengan pemergian Rahimi

Setelah pengebumian Rahimi selesai
aku pulang ke negeri asalku Aku menginap
di rumah abangku membawa bersama
anak angkat kesayanganku Aku bersyukur
setidak tidaknya aku masih mempunyai
keluarga yang boleh menerimaku biarpun
mengetahui Status suamiku

Memandangkan aku tidak bekerja aku
membantu meringankan beban keluarga
abangku dengan membantu melakukan
tugas tugas di rumah Anak angkatku pula
aku besarkan dengan sepenuh kasih sayang
dan pengharapan agar dia membesar
menjadi seorang yang berguna

Sehinggalah pada suatu ketika aku
merasakan aku kerap kali jatuh sakit Mudah
sahaja demam Tubuhku pula berasa lemah
Pada awalnya aku biarkan sahaja Mungkin
penyakit biasa sahaja Namun apabila
abangku menggesaku untuk bertemu doktor
aku bersetuju dan melalui pemeriksaan
lanjut aku disahkan dijangkiti virus HIV

Aku berasa seperti tidak berguna lagi
mendengarkan perkhabaran tersebut Malah
aku berasa jijik dengan diriku sendiri dan
aku membayangkan satu hari kelak pasti
tubuhku akan dipenuhi dengan kudis kudis
yang menyebabkan orang tidak lagi mahu
mendekatiku

Aku cuba untuk positif Bagaimanapun
rasa ralat itu tidak dapat jauh daripada diriku
Apatah lagi ia terkena pada diriku dengan
bukan kesilapan yang aku lakukan sendiri
Untuk menyalahkan Rahimi tidak sama
sekali kerana ia telah pergi Tidak dapat aku
menipu diri ini bahawa aku diselubungi rasa
kesal yang teramat sangat tetapi ia telah
menimpa diri ini dan aku pasrah

Apabila penyakitku ini diketahui oleh
keluargaku kakak iparku mula berubah
sikap Biarpun asalnya dia tidak begitu
menyenangiku tetapi akibat daripada
penyakit yang aku hadapi seolah olah
menambahkan lagi rasa bencinya kepada
aku

Bimbang ahli keluarganya dijangkiti
virus yang sama dia kerap kali menyembur
rumahnya dengan semburan nyamuk
Katanya dengan cara ini nyamuk akan mati
Aku tahu maksudnya itu Dia tidak mahu
nyamuk yang menggigitku itu memindahkan
darahku setelah menggigit pula ahli

keluarganya Tidakkah dia tahu bahawa HIV
tidak disebar dengan cara sedemikian rupa

Bukan itu sahaja Pinggan mangkukku
juga diasingkannya Dia mengarahkan aku
agar tidak makan dan minum bersama ahli
keluarganya malah tidak lagi mengharapkan
aku memasak untuk hidangan mereka Kakak
iparku sanggup membeli makanan daripada
mahu aku menolongnya Dia juga mahu
pakaianku dibasuh tangan jangan sesekali
disatukan dengan pakaian mereka Nampak
sangat dia takut terkena AIDS

Melihatkan caranya hatiku terasa sakit
Ini membuatkan aku mengambil keputusan
untuk menginap di rumah perlindungan
sahaja Aku lebih rela duduk di sini Bukan
aku mahu menjauhkan diri daripada
keluargaku sendiri tetapi di sini aku punya
kawan kawan yang lebih memahami Aku
punya tempat untuk bercerita dan mereka
sudi mendengar Tidak seperti di luar aku
tahu bukan senang masyarakat mahu
menerima keadaan aku ini Tidak perlu
jauh di dalam rumah itu sahaja jelas
menunjukkan ahli keluargaku sendiri enggan
menerimaku apatah lagi orang luar
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