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Tulis sebuah cerita yang berkaitan dengan gambar di bawah ini:  

 

              “Nia, rasanya ibu tiada harapan untuk hidup lagi. Ibu menghidap penyakit 
barah paru-paru. Ibu mesti mengorak langkah dan harus menjalani pembedahan,” 
ibu memberitahuku. Kelopak mataku mulai bergenang dan penglihatanku mulai 
kabur. 

              Aku berlari ke arah bilikku .Aku menutup pintu dengan kuat. Aku duduk di 
tepi jendela sambil berfikir apa yang aku harus lakukan jika ibu meninggal dunia. 
Bapaku telah meninggal dunia semasa aku berumur lima tahun. Siapa yang akan 
menjagaku kelak? Siapa yang akan membayar yuran sekolahku nanti? Tiada 
sesiapa yang boleh menjagaku. Tinggal ibu seorang sahaja ahli keluarga yang 
masih hidup. Tiba-tiba, aku terdengar bunyi pintu bilikku dibuka. Ibu masuk ke dalam  
bilikku dengan raut wajah yang muram. 

            “Ibu tahu kamu sedih, Nia. Jangan berputus asa dengan kehidupan selepas 
ibu meninggal dunia. Ibu sangat sayang kepada Nia dan ibu hendak Nia mencapai 
cita-cita Nia. Ibu akan menjalani pembedahan pada bulan hadapan. Nia mesti 
dengar nasihat ibu walau apapun keputusan pembedahan itu nanti,” ibu 
menasihatiku dan memberitahuku kos pembedahan itu. 

            Aku berjanji kepada ibu bahawa aku akan berusaha bertungkus-lumus untuk 
berjaya mencapai cita-citaku. Ibu merupakan idolaku yang akan sentiasa berada di 
dalam ingatan dan sanubariku. Walaupun ibu penat setelah pulang dari pejabat, ibu 
akan tetap membantuku dalam kerja-kerja sekolah. Selepas kematian bapaku, kami 
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berasa sangat sedih dan kami seakan kehilangan tempat berpaut. Nasihat yang ibu 
selalu berikan selalu terpahat mendalam di lubuk hatiku. 

          Setelah beberapa hari kemudian, ibu menjalani pembedahannya. Aku berdoa 
agar pembedahannya berjalan dengan sempurna dan dipermudahkan segala 
urusan tanpa kesilapan. Sebelum ibu memasukki bilik pembedahan, ibu memelukku 
dengan erat dan membisikkan di dalam telingaku, 

       “Nia, kamu akan sentiasa berada di dalam hati ibu,” Aku menjawabya dengan 
berkata yang aku selalu menyayanginya . Tanpa kusedari, pelukan itu adalah 
pelukan terakhir daripada ibu. Kemudian, ibu terus disorong memasukki bilik 
pembedahan bersama doktor dan jururawat yang memakai pakaian pembedahan. 
Mereka juga memakai topeng di mulut mereka. Aku sempat melihat peralatan 
pembedahan sepintas lalu ketika ibu disorong masuk ke bilik pembedahan. Hatiku 
dicengkam ketakutan seolah-olah sesuatu yang buruk akan berlaku. 

         Aku menangis teresak-esak. Aku tidak mahu ibu meninggal dunia .Satu jam 
kemudian, aku terdengar doktor yang bertanggungjawab melakukan pembedahan 
itu berkata, 

         “Cepat! Beriku defibrilator! Kami mesti pastikan mak cik terus hidup!” 

         Apabila aku mendengar kata-kata doktor itu, hatiku  bagai ditusuk sembilu. 
Titisan air jernih yang tidak boleh dikawal mengalir di pipiku. 

        Tiba-tiba, aku terdengar bunyi bip yang berpanjangan. Bunyi tersebut 
menandakan yang ibu sudah meninggal dunia. Aku juga terdengar bunyi tapak kasut 
kepunyaan  doktor yang telah selesai melakukan pembedahan, keluar dari bilik 
pembedahan. 

       “Maaf, Nia. Kami gagal menyelamatkan ibu kamu. Kamu boleh berjumpa ibu 
kamu sebentar lagi,” doktor tersebut menyampaikan berita yang buruk itu kepadaku. 

        Aku masuk ke bilik pembedahan dengan hati yang remuk bak kaca yang 
terhempas ke batu. Aku melihat badan ibu yang terbujur kaku. Aku menyentuh 
tubuhnya yang sejuk. Aku memeluknya erat sambil menangis teresak-esak. Ibu 
sudah meninggalkanku buat selama-lamanya. 

     Sepuluh tahun berlalu, aku kini  seorang doktor. Aku telah bertekad untuk 
berbakti kepada masyarakat terutama sekali kepada pesakit-pesakit seperti arwah 
ibuku. Aku berasa sangat besar hati kerana berkat doa ibuku, aku telah mencapai 
cita-citaku! Aku tahu bahawa ibu akan berasa sangat bangga dengan pencapaianku. 
Walaupun aku telah berjaya mencapai cita-citaku, aku tidak pernah lupa segala 
nasihat yang ibu berikan sebelum beliau kembali ke rahmatullah. 

             Alam semesta ciptaan Tuhan, 

                 Indah permai tiada tandingan, 

             Hidup ini penuh dugaan, 

                 Cekalkan hati, layari cabaran. 
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