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BAB 1 

Bunyi ketukkan di pintu mengejutkan Maisara dari tidurnya. “Mai bangun cepat, dah pukul berapa dah 

ni?” kedengaran suara Puan Mona dari luar pintu. Maisara segara bangun dan mengosokkan matanya, 

pandangannya segera beralih pada jam berbentuk bulat di dinding. Jam menunjukkan pukul 8:00 pagi. 

Rupanya sekali lagi Maisara terlewat bangun. 

 

Setelah selesai mandi dan menyalin pakaian, Maisara keluar dari bilik tidurnya. Suasana rumah dua 

tingkat tu terasa begitu sunyi. Bau nasi lemak dan sambal ikan bilis menusuk hidungnya. Tiba-tiba terasa 

perutnya berbunyi minta di isi. Dia segera ke dapur. 

 

Puan Mona berhenti memotong sayur apabila terdengar bunyi tapak kaki menghala ke dapur. Dia 

tersenyum melihat anak gadisnya itu berjalan menuju ke meja makan. “Amboi anak dara mama ni, masuk 

dapur je terus nak cari makan”, puan Mona mengusik manja anak daranya. “Nak buat macamana, dah 

masakkan mama kita ni sedap sangat”, Maisara pula mengusik mamanya. Mereka dua beranak mula 

bergelak bersama. 

 

Selesai bersarapan, Maisara membantu ibunya di dapur. Sejak kecil dia telah dilatih oleh mamanya untuk 

melaksanakan kerja-kerja di rumah. Kata puan Mona, setinggi mana pun kelulusan seorang wanita, dia 

tetap perlu pandai melaksanakan kerja-kerja di rumah. Barulah ada package yang lengkap sebagai seorang 

wanita. 

 

“Mama, kenapa rumah sunyi sepi je harini? Mana yang lain?” Maisara bersuara. “Ish kamu ni, 

muda-muda dah lupa”, Puan Mona mengusik anak daranya lagi. “Papa, Along dan Angah kan dah ke 

Kuantan malam tadi untuk menjemput Mak Long, Pak Long dan Abang Shahrul kamu tu” Puan Mona 

menjelaskan. 
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Sejak kebelakangan ni Maisara sering lupa. Pelbagai perkara yang menggangu fikirannya, terutama sekali 

mimpi-mimpi pelik yang menggangu tidurnya setiap malam. Dia sendiri tidak mengerti maksud disebalik 

mimpi-mimpi itu, tapi ia seolah sebuah cerita yang bersambung setiap kali dia tidur. 

 

“Eh, anak dara tak elok mengelamun kat dapur. La tengok tu, dah nak hangus ikan dalam kuali tu” Puan 

Mona menegur sambil mengeleng kepalanya. Risau melihat anak daranya itu yang sejak kebelakangan ini 

sering mengelamun. 
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BAB 2 

Bunyi hon kereta mengejutkan Maisara dari lamunan yang panjang. Dia segera ke laman untuk membuka 

pintu pagar. Jelas ternampak senyuman di wajah Maisara, bersyukur papa dan ahli keluarganya yang lain 

dah selamat sampai dari Kuantan. 

 

“Apa khabar mak long?” Maisara mencium tangan ibu saudaranya. Puan Mona yang baru selesai solat 

Asar keluar menyambut tetamu yang sampai. “Eh masuklah, apa sembang-sembang kat luar ni.” Along, 

Angah dan Shahrul segera membawa beg-beg ke dalam rumah. Encik Ahmad pula mempelawa abang 

longnya untuk masuk bersama. “Mai, pergi buat air”, arah puan mona. Tanpa berlengah panjang Maisara 

terus ke dapur. 

 

Seketika kemudian dia muncul semula dengan dulang ditangan. Minuman dihulurkan kepada semua yang 

ada di ruang tamu itu. “Jemput minum semua” pelawa Maisara dengan senyuman.  Sepinggan kek coklat 

turut dihidangkan di atas meja. “Dah besar Maisara ni yer dan semakin manis mak long tengok” puji mak 

longnya. Maisara tersenyum simpul mendengar pujian Mak Long. “Nampak je besar mak long, tapi 

perangai manjanya mengalahkan budak-budak”, Along menyakat adik bongsunya itu. Muncung je mulut 

Maisara mendengar usikkan Alongnya. “Tengok tu mak long, saya usik sikit je, mucung tu dah sepuluh 

inci panjangnya”, Along terus mengusik adiknya.  Semua yang ada di ruang tamu tu gelak mendengar 

usikkan Along. Cuma Maisara yang merah padam mukanya, merajuk dengan usikkan along yang 

memalukannya di depan mak long, pak long dan abang Shahrulnya. 

 

Sambil menikmati minuman petang yang terhidang, masing-masing mula riuh bersembang. Pelbagai 

topik yang dibualkan. Maklumlah jarang sekali mereka semua dapat berkumpul begitu. Sekali sekala 

terdengar juga gelak tawa mereka apabila ada cerita kelakar yang di timbulkan. “Bila majlis pertunangan 

Along akan diadakan?” pak long mula bersuara setelah agak lama menjadi pendengar yang setia. 

“Insyaallah bulan depan abg long”, balas Encik Ahmad. Along cuma tersengih apabila cerita peribadinya 

menjadi topik perbualan. “Bertuah kau Mona, tak lama lagi nak dapat menantu sulung”, mak long pula 

mencelah. “Ala kak long, baru majlis bertunang je, kahwinnya entah bila”, jawab puan Mona pula. Angah 
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dan Shahrul sekadar memasang telinga. Malas nak masuk campur dalam topik yang dibualkan itu. Namun 

keadaan riuh itu seperti tidak wujud pada pandangan Maisara. 

 

Suasana agak gelap ketika itu, hanya diterangi cahaya bulan yang suram. Maisara terus berjalan, tidak 

pasti arah mana yang hendak ditujuinya. “Aku ni sesat ke? Macam mana aku boleh sampai ke sini?” 

Maisara terfikir sendiri. Seingat Maisara tadi dia sedang berjalan bermain dengan Kimi, kucing 

kesayangannya di laman rumah dua tingkat itu. Tiba-tiba Kimi berlari dan Maisara cuba untuk 

menangkapnya semula. Tapi dengan sekelip mata Kimi hilang dari pandangan dan kini Maisara 

keseorangan di tempat yang begitu asing buatnya. 

 

“Kimi, Kimiiiiii, mana kamu sembunyi ni?”, suara maisara bergema dalam kesunyian malam itu. Maisara 

sedar yang dia kini telah tersesat.  Kimi langsung tidak kelihatan. Rasanya ingin sahaja dia menjerit 

meminta tolong namun entah mengapa hatinya begitu yakin mengatakan bahawa tiada insan lain di situ 

yang akan membantunya. Tiba-tiba matanya melirik pada suatu bayangan yang kelihatan tidak jauh 

darinya. 

 

“Bayang apakah itu?” detik hati Maisara. 
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BAB 3 

“Kimi, Kimiiii”, Maisara mengulangi semula panggilannya. Pada awalnya Maisara menyangkakan itu 

bayang Kimi, namun apabila diamati betul-betul, itu bukan bayang-bayang seekor kucing. Perasaan takut 

mula menyelinap ke seluruh jiwa Maisara. Rasa ingin sahaja dia menangis di saat itu. Namun Maisara 

sedar, di saat ini dia perlu mengetepikan rasa takutnya itu. Dia perlu memberanikan dirinya untuk mencari 

jalan keluar. 

 

Maisara mengambil beberapa langkah kedepan, bayang-bayang tadi masih kelihatan. Namun dalam 

cahaya yang agak suram itu, sukar untuk dikenalpastikan apa atau siapa pemilik bayang-bayang itu. 

Maisara meneruskan langkahan kecilnya menghampiri bayang-bayang itu. Dia memberanikan diri untuk 

bersuara “Tolong, ada sesiapa di sana ke?”. Namun pertanyaan itu dibalas dengan kesepian malam. 

 

“Maiii..Maisara”, sayup kedengaran suara itu. Maisara menoleh apabila terdengar seperti ada seseorang 

memanggil namanya dari belakang. Tiba-tiba terasa cubitan hangat singgah di pipinya. “Ish, anak dara 

bertuah ni, dari tadi orang panggil, langsung tak dengar”, rungut Puan Mona. “Adoi mama, sakitlah”, 

Maisara mengosok-gosok pipinya yang agak kemerahan setelah dicubit oleh mamanya. “Tahu pun sakit, 

dari tadi mama panggil Mai, Mai tak dengar ke?” “Orang lain seronok bersembang, mai plak sibuk 

mengelamun.” “Entah apa yang seronok sangat mengelamun tu?” Puan Mona mula membebel panjang. 

 

“Apa lagi ma, menungkan pakwe dia la tu”, Along mula menyakat adiknya semula. Merah padam muka 

Maisara apabila ditegur oleh mama dan disakat oleh Alongnya pula. “Kamu menungkan apa tadi tu Mai?” 

“Kamu tak sihat ke?” Encik Ahmad pula menyoal anak gadisnya itu. Risau melihat anak gadis tunggalnya 

itu seperti keresahan. “Tak ada apa-apa papa, Mai letih je tadi”, ringkas Maisara menjawab. Dia cuba 

merahsiakan apa yang dimenungkan tadi. Mimpi-mimpi yang dialaminya setiap malam, sedikit sebanyak 

telah menganggu kehidupan hariannya. 

 

“Jom tolong mama masak”, Puan Mona memecah kesunyian ruang tamu itu dengan mengajak anak 
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gadisnya ke dapur.  Sambil memasak, Puan Mona mula menyoal anak gadisnya itu. Ibu mana yang tidak 

risau, kalau anak yang selalunya ceria kini mula asyik termenung dan lebih suka mendiamkan diri. “Mai 

ada masalah ke?”, Puan Mona mula mengorek rahsia anaknya. ” Tak adalah mama, Mai cuma rasa tak 

sihat badan je sikit, mungkin sebab letih menguruskan kedai bunga tu” Maisara cuba berdalih. “Kenapa 

Mai tak cakap awal-awal?”, Puan Mona agak musykil dengan jawapan anaknya. 

 

Seingat Puan Mona dah hampir setahun anak gadisnya itu mengambil alih tanggungjawab menjaga kedai 

bunga yang selama ini diusahakan oleh Puan Mona. Dan selama itu tak pernah sekali pun anaknya itu 

merungut tentang keletihan mennguruskan kedai itu. “Tak apalah, kalau Mai rasa letih menguruskan 

kedai tu seorang, nanti mama carikan pembantu untuk membantu Mai yer”, Puan Mona cuba mencari 

jalan penyelesaian. Maisara hanya diam membisu. 

 

……………………………………………………………………………… 

 

Setelah selesai menikmati makan malam bersama, para lelaki mula berganjak ke ruang tamu untuk 

menonton televisyen. Tinggallah Puan Mona, Maisara dan Mak Longnya mengemaskan meja makan dan 

membasuh pinggan. “Mak Long dan Mama nak ke laman, Maisara nak ikut?” puan Mona mengajak anak 

gadisnya untuk ikut serta. “Tak nak la mama, Mai ada kerja sedikit nak diselesaikan”, Maisara meminta 

izin untuk kebiliknya. 

 

Terasa badannya amat letih. Sejak mendapat mimpi-mimpi itu, Maisara rasa seperti tak cukup tidur. Dia 

membaringkan diri di atas tilam sambil melayan lagu dendangan kumpulan Sofaz, ‘Dan Bila Esok’. 

 

Langkahan kecil diteruskan, semakin rapat dia menghampiri bayang-bayang itu. Kini mula kedengaran 

sesuatu bunyi yang agak pelik. Maisara yakin bunyi itu bukannya datang dari manusia. Kini Maisara 

betul-betul dihimpit ketakutan. Tiba-tiba bayang-bayang itu berada jelas di depan matanya. Maisara 

hanya mampu berdiri kaku, badannya tiba-tiba terasa lemah dan dia terus rebah di situ. 
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BAB 4 

Maisara cuba membuka mata, kepalanya terasa berat. Dia memandang sekeliling. Tempat itu tidak asing 

baginya. Dia tengah baring di atas katilnya sendiri. Maisara cuba mengingati kembali apa yang telah 

berlaku. Dia bermain bersama Kimi, tiba-tiba Kimi lari dan dia cuba mengejar. Kemudian dia sesat dan 

Kimi pun tidak kelihatan lagi. Lepas tu dia nampak bayang-bayang yang disangkakan Kimi pada 

awalnya. Masih terngiang-ngiang bunyi pelik yang dia dengarinya ketika itu. Kemudian muncul 

bayang-bayang di depannya yang menebabkan dia rebah kerana terkejut dan kepenatan. Dia cuba sedaya 

upaya untuk mengingat semula bayang apakah itu, namun hampa, seperti ianya terpadam dari ingatannya. 

 

“Jurai”, tiba-tiba nama itu muncul di minda Maisara. “Siapa Jurai?” Maisara mula berteka-teki sendiri. 

Nama itu seperti baru di dengarinya namun dia tak mampu mengingati semula siapa pemilik nama itu. 

Maisara menggaru kepalanya yang tak gatal. Keliru dengan segala yang bermain di mindanya. Kini dia 

semakin keliru dan tertanya-tanya siapakah Jurai. Dia cuba sedaya upaya untuk mengingati kembali 

namun hampa. 

 

Ketukkan di pintu mengejutkan Maisara. “Mai pergi kerja tak harini?”, soal puan Mona. “Pergi mak”, 

ringkas sahaja jawapan yang diberikan Maisara. “Kalau begitu pergi siap cepat”, arah Puan Mona. “Oh 

yer, mama hampir terlupa, mulai hari ini, Abang Shahrul akan membantu Mai kat kedai”, jelas Puan 

Mona lagi. 

 

……………………………………………………………………………… 

 

“Kenapa senyap je ni?” “Macam tak suka je Abang Shahrul bantu kat kedai”, Shahrul mula menyoal 

apabila menyedari Maisara seakan membisu sejak tadi. “Eh tak la abang, Mai suka abang bantu Mai”, 

Maisara tersenyum. “Tapi kenapa abang tengok Mai dah tak sama macam dulu?” Shahrul mula mengorek 

rahsia. “Dulu Mai ceria, suka bersembang dan bergurau senda dengan abang. Mai masih marahkan abang 

ke?” Shahrul mula mengungkit kisah lalu. “Abang, Mai dah lupakan kisah lama. Mai tak marahkan 
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abang, jauh sekali untuk berdendam. Biarlah kisah lama kita menjadi sejarah”, panjang lebar ulasan yang 

Maisara berikan. Shahrul hanya diam membisu mendengarnya. Kemudian dia bersuara semula. “Mai, tak 

nak bagi peluang sekali lagi kat abang?” 

 

Maisara terkejut mendengar soalan Shahrul. “Abang, Mai tak sanggup kecewa sekali lagi. Cukuplah 

dengan apa yang telah Mai lalui apabila abang meninggalkan Mai untuk Nadia. Abang biarkan Mai 

terkapai-kapai seorang diri. Mai dituduh perampas kekasih orang, sedangkan Abang yang merahsiakan 

tentang kehadiran Nadia dalam hati abang. Maisara mula mengalirkan airmata. 

 

“Mai, abang tahu semua tu salah abang. Abang terlalu mengikut nafsu dan perasaan. Tapi kini Nadia dah 

tiada lagi dalam hidup abang. Maafkanlah abang, Mai. Berilah peluang kepada Abang untuk menebus 

segala kesalahan Abang pada Mai”, Shahrul mula merayu. “Abang, tolonglah berikan Mai peluang untuk 

mencari ketenangan. Janganlah abang tambahkan lagi beban yang Mai tanggung. Kusut fikiran Mai 

memikirkan tentang Jurai”, tiba-tiba nama itu keluar dari mulut Maisara. 

 

“Jurai? Mai dah ada pengganti? Shahrul menyoal 
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BAB 5 

Maisara termenung memikirkan kata-kata Shahrul tadi. Ya dia masih sayangkan shahrul, namun luka 

lama masih terasa sakitnya. Biarlah dia merawat luka itu. Dia terima segala apa yang terjadi dengan 

redha. Kalau betul Shahrul diciptakan sebagai jodohnya, dia akan terima juga. Tapi buat masa ini, dia 

tidak mahu membebankan sangat mindanya dengan memikirkan tentang cinta. Dia dah cukup rungsing 

memikirkan tentang mimpi-mimpi aneh yang di alami sejak kebelakangan ini. Perlukah dia ceritakan 

semuanya pada Shahrul? Tidak, biarlah dia merahsiakan dulu semuanya. Dia sendiri tak pasti apa erti di 

sebalik mimpi-mimpi itu. Mungkin hanya sekadar mainan tidurnya. 

 

……………………………………………………………………………… 

 

Dah tiga bulan Maisara dan Shahrul menguruskan kedai bunga itu bersama. Shahrul dengan sedaya upaya 

cuba untuk mendapatkan kembali cinta Maisara. Maisara pun dah mula rapat dengannya. Namun Shahrul 

yakin Maisara ada menyembunyikan sesuatu darinya. Adakah Maisara masih berdendam padanya? 

 

“Mai, malam ni, kita keluar makan yer”, Shahrul mengajak Maisara. “Erm ok”, ringkas sahaja jawapan 

Maisara. 

 

Lepas tutup kedai, Shahrul membawa Maisara makan di sebuah restoran yang berdekatan kedai bunga tu. 

Agak kurang pelanggan yang menjamu selera ketika itu. Mereka memilih sebuah meja yang agak jauh 

dari pelanggan lain. Sambil menunggu makanan yang dipesan sampai, Shahrul mula berbicara. “Boleh 

abang tanya sesuatu?” “Apa dia abang?” balas Maisara. Maisara seperti sudah mampu menduga apa 

soalan yang bakal ditanya oleh Shahrul. 

 

“Mai ada sembunyikan sesuatu dari abang ke?” Shahrul tak sanggup lagi untuk terus berteka-teki. 

“Maksud abang?”, Mai agak keliru dengan soalan dari Shahrul itu. “Mai selalu mengelamun dan 
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kadang-kala tersenyum sorang, macam orang tengah angau bercinta. Mai fikirkan siapa? Mai dah ada 

teman lelaki ke?” Shahrul mula menyoal. Tak mampu lagi untuk membendung perasaan ingin tahu yang 

telah lama bersarang di hati. 

 

“Mai tak sembunyikan apa-apa pun”, Maisara cuba berdalih namun dia yakin ini mungkin masa yang 

sesuai untuknya menceritakan segalanya pada Shahrul. “Mai, tolonglah jangan berahsia dari abang. 

Abang nak Mai berterus terang malam ni juga”, Shahrul mula hilang sabar. 

 

“Baikalah kalau abang nak sangat tahu, Mai akan ceritakan. Sebenarnya memang ada sesuatu yang Mai 

sembunyikan, bukan sahaja dari abang tapi juga dari mama, papa, along dan angah. Dah beberapa bulan 

Mai lalui semuanya seorang diri.” Maisara mula meluahkan 

 

“Mai cakap apa ni? Abang tak faham. Cuba Mai jelaskan dari mula. Apa sebenarnya yang Mai lalui?” 

banyak persoalan yang mula bermain di minda Shahrul. 

 

“Sebenarnya beberapa bulan yang lepas, Mai mula dapat mimpi yang pelik-pelik. Mimpi tu seolah 

bersambung setiap malam. Mimpi tu buat fikiran Mai bercelaru”, Mai mula menerangkan situasi yang 

dialaminya. 

 

“Mimpi apa tu Mai?”, Shahrul inginkan kepastian. “Mimpi… 

 

Maisara terpaksa berhenti bercerita apabila pelayan membawa makanan yang dipesan. 
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BAB 6 

Setelah pelayan tadi berlalu pergi, suasana sepi kembali. Masing-masing mula melayan perasaan. Shahrul 

yang tidak sabar ingin mengetahui cerita sebenar, terus bertanya semula, “Apa yang Mai mimpikan?” 

 

Tanpa berfikir panjang, Maisara mula bercerita. “Mai berada di sebuah tempat yang sunyi dan gelap. 

Kawasan yang terlalu asing buat Mai. Mai cuba mencari jalan keluar tapi Mai tak jumpa. Lepas tu ada 

bayang-bayang yang menghampiri Mai, Mai rasa takut sangat. Rasa ingin menangis, menjerit meminta 

tolong. Tapi Mai pasti tiada siapa yang ada untuk membantu Mai. Mai cuba memberanikan diri dan 

menghampiri bayang-bayang itu. Tapi tiba-tiba bayang-bayang itu muncul depan Mai” 

 

“Bayang-bayang apa Mai?” Shahrul tidak mampu bersabar lagi. 

 

“Seekor kuda putih. Mai terkejut dan terus pengsan”, Mai menceritakan keadaan sebenar mimpinya tu. 

 

Shahrul mula tergelak, “Hahaha, Mai Mai, tengok kuda pun boleh pengsan. Lawak betul la Mai ni.” 

Shahrul seakan mengejek. 

 

Masam mencuka je muka Maisara, apabila melihat Shahrul mentertawakannya. “Sebab ni lah Mai malas 

nak cerita pada sesiapa. Mai tak habis pun bercerita, abang dah tergelak macam la Mai ni badut”, timbul 

rasa marah di hati Maisara. 

 

Shahrul yang nampak perubahan pada wajah Mai, mula berasa serba salah kerana terlanjur 

mentertawakan Maisara. “Abang minta maaf yer. Tapi Mai harus sedar mimpi tu mainan tidur sahaja”, 

Shahrul cuba memujuk. 
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“Mai tahu mimpi tu mainan tidur. Tapi mimpi Mai kali ini cukup berbeza sebab setiap malam mimpi itu 

pasti bersambung dan dah berbulan-bulan Mai mimpikan berada di kawasan yang sama”, Mai cuba 

menjelaskan. 

 

“Apa maksud Mai ni, abang tak faham?” Cuba Mai ceritakan lagi”, Shahrul ingin tahu kisah selajutnya. 

 

“Dah la abang, Mai dah malas nak ceritakan, kang tak pasal-pasal abang cakap Mai buat lawak lagi”, Mai 

dah mula merajuk dengan sikap Shahrul. “Lepas makan ni kita balik, Mai dah penat.” 

 

……………………………………………………………………………… 

 

Dalam perjalanan pulang tu, masing-masing sepi semula. Shahrul cuba tumpukan pada pemanduan walhal 

jiwanya bergelora ingin tahu cerita sebenar. Maisara pula mula mengelamun, mengimpikan menaiki kuda 

putih bersama Azli, jejaka yang ditemuinya setiap malam di dalam mimpi. 

 

“Mai, Jurai tu siapa?”, soalan dari Shahrul mengejutkan Maisara dari lamunan. “Hah?”, Mai seakan baru 

tersedar dari mimpi, terkejut apabila nama Jurai disebutkan namun dia kemudiannya tersenyum seperti 

orang yang tengah bahagia. 

 

 

 

 

 

 



E-novel percuma – “SETULUS KASIH MAISARA” oleh Puteri Kasih 

Terbitan ekslusif Zoncinta.com 

SETULUS KASIH MAISARA 

Puteri Kasih 

BAB 7 

Maisara membuka mata, rasanya dah agak lama dia tidur. Maisara mula memandang sekelilingnya. Dia 

berada di sebuah bilik yang begitu indah hiasan perabutnya. “Ini bukan bilik ku, dimana aku sekarang?”, 

Maisara mula berasa takut apabila menyedari yang dia kini berada di bilik tidur yang bukan miliknya. 

 

“TOLONG, TOLONGGGG”, Maisara mula menjerit. Puas dia cuba untuk bangun tapi terasa 

lenguh-lenguh badannya. “To…”, belum sempat Maisara meminta tolong sekali lagi, pintu bilik itu 

dibuka dari luar. Tiba-tiba seorang lelaki berpakaian serba putih masuk ke dalam bilik itu. Lelaki itu 

nampak begitu kemas dan bersih. 

 

Hati Maisara bergedup kencang. “Siapa awak ni? Awak buat apa dalam bilik ni? Kenapa awak kurung 

saya disini?”, Maisara mula menyoal dalam suara yang ketakutan. 

 

Lelaki berpakaian putih itu hanya tersenyum padanya. “Kamu di istana saya. Saya jumpa kamu ketika 

kamu pengsan di luar istana”, lelaki berpakaian putih itu menjelaskan. Senyuman masih di bibirnya. 

 

“Istana?”, Maisara seolah terkejut. Tak mungkin di depannya kini seorang putera raja. Maisara mula tidak 

percaya. “Awak ni tipu saya kan. Awak culik saya kan? Tolonglah lepaskan saya. Saya bukan anak orang 

kaya”, Maisara mula menagih simpati. 

 

“Kamu jangan takut. Saya tak akan apa-apakan kamu. Kamu pasti selamat disini”, lelaki itu menjawab, 

masih dengan senyuman di wajahnya. 

 

“Awak siapa”, Maisara kembali menyoal. 
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“Saya Putera Hazli. Kamu boleh panggil saya Azli”, lelaki berpakaian putih itu memperkenalkan dirinya. 

“Siapa nama kamu?”, kini giliran lelaki itu pula menyoal. Putera Hazli bercakap dengan gaya yang begitu 

sopan sekali. 

 

“Errr nama saya Maisara”, Maisara mula memberanikan diri untuk menjawab pertanyaan Putera Hazli. 

“Macamana saya boleh berada di sini? Apa yang dah berlaku pada saya?”, Maisara kembali menyoal. 

 

“Kamu pergi bersihkan diri dulu dan kemudian turun ke ruang makan. Saya pasti kamu lapar. Lepas dah 

makan nanti, saya akan ceritakan semuanya”, Putera Hazli mengarahkan sebelum berlalu pergi. 

 

Maisara tidak menentang. Dia terus bangun dari katil. Terasa badannya masih sakit namun dia gagahkan 

diri juga ke bilik air dan membersihkan diri. Di bilik itu segalanya seperti telah tersedia untuknya. Dia 

membuka almari putih yang berada berhampiran tingkap. Di dalamnya ada banyak baju-baju yang cantik 

kemas tersusun. “Pasti mahal. Agaknya baju-baju siapa semua ini?”, detik hati Maisara. 

 

Setelah siap membersihkan diri, Maisara keluar dari bilik. Dia terkesima melihat keindahan di luar bilik 

itu. Seumpama sebuah istana kayangan. Semuanya kemas tersusun. Sesiapa yang melihat istana itu pasti 

akan memuji kecantikkannya. Sedang dia asyik menghayati kecantikkan sekeliling, tiba-tiba ada suara 

menegurnya dari belakang. 

 

“Dah siap? Jom kita turun makan”, Putera Hazli tiba-tiba muncul dibelakangnya. Terkejut Maisara 

dibuatnya dan tanpa sepatah kata, Maisara hanya mengikut tuan putera itu ke ruang makan. 

 

……………………………………………………………………………… 

 

Selesai menikmati hidangan yang telah disediakan, Putera Hazli mengajak Maisara keluar ke taman. “Jom 
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kita berjalan-jalan di taman. Nanti saya akan ceritakan semuanya. 

 

Mereka berdua berjalan keluar untuk ke taman. Sekali lagi Maisara terkesima. Terpegun melihat 

keindahan taman itu. Ada air terjun yang begitu cantik berlatarbelakangkan kehijauan alam semulajadi. 

Di hiasi pelbagai jenis bunga yang berwarna-warni dan diceriakan dengan kicauan burung yang sungguh 

mengasyikkan. 

 

Sedang Maisara asyik menikmati keindahan semulajadi di sekelilingnya, dia terpandang sesuatu. Seekor 

kuda putih yang cantik berada tidak jauh darinya. Maisara terpegun dengan kecantikkan kuda itu. 

 

“Mai…Maiiii”, kita dah sampai ni”, Shahrul mengejutkan Maisara yang lena dalam perjalanan tadi. 

 

“Sampai ke mana tuan putera?”, Maisara bertanya seperti baru tersedar dari mimpi. 

 

“Adoiyai, tadi Jurai, sekarang tuan putera pula. Apa kena kamu ni Mai”, Shahrul menggelengkan kepala. 

Dia semakin pelik dan keliru dengan perubahan pada diri Maisara. 
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Shahrul merehatkan dirinya di atas katil. Fikirannya jauh melayang memikirkan Maisara. Perwatakkan 

Maisara telah jauh berubah. Dulu Maisara seorang yang periang dan ceria tapi kini dia lebih suka 

mengelamun dan mendiamkan diri. Shahrul masih ingat lagi, sewaktu mereka masih di sekolah 

menengah, mereka pernah bercinta. Masa tu mereka belajar di sekolah yang sama. Mereka sangat rapat 

dan Shahrul pernah berjanji untuk menjadikan Maisara isterinya yang sah setelah habis belajar nanti. 

 

Setelah tamat tingkatan 5, Shahrul mendapat peluang untuk belajar di luar negara, manakala Maisara 

memilih untuk belajar di Universiti Tempatan. Bukan mudah untuk hubungan jarak jauh berkekalan. Pada 

awalnya mereka selalu berhubung melalu email, telefon dan YM. Namun lama kelamaan hubungan 

mereka semakin renggang, semakin jauh. Mungkin kerana kesibukkan sebagai seorang pelajar, dan juga 

kerana nafsu, apabila Shahrul mula digoda oleh seorang wanita cantik bernama Nadia. 

 

Nadia dan Maisara begitu jauh bezanya jika nak dibandingkan. Maisara gadis yang simple. Tak pandai 

bersolek dan tak reti bergaya. Dia gadis yang sungguh naif. Jauh sekali berbeza dengan Nadia yang suka 

bergaya dan pandai mengoda. Sehingga Shahrul sendiri tewas dengan godaannya. 

 

Setelah Nadia hadir dalam hidup Shahrul, semakin hari dia semakin melupakan Maisara. Email dari 

Maisara langsung tak dibalasnya. Namun satu hari Shahrul ada menghantar email kepada Maisara. Di 

dalam email tu, dia meminta Maisara untuk melupakannya. Dia menceritakan segalanya tentang 

perhubungan dia dan Nadia yang telah banyak kali terlanjur. Dan dia sanggup menambahkan kelukaan 

hati Maisara dengan menghantar gambar berdua-duaan bersama Nadia. 

 

Shahrul menggelengkan kepalanya. Dia sendiri tak sangka yang dia sanggup melukakan hati Maisara 

sehingga ke tahap itu. “Kejamnyer aku”, Shahrul menyesal dengan apa yang telah dilakukannya kepada 

Maisara. Namun pada hakikatnya sesalan itu telah terlambat 
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……………………………………………………………………………… 

 

“Mai, mari duk sini teman Mama”, Puan Mona mengajak anak gadisnya. Maisara mengikut sahaja dan 

duduk disebelah mamanya. “Dah lama kita tak sembang kan. Mai asyik kat kedai bunga je, kalau kat 

rumah pun suka je duk terperap dalam bilik”, Puan Mona buat-buat merajuk. “Dah tak sayang mama yer.” 

 

“Ala Mama ni, jangan la cakap camtu. Mai sayang mama tau. Sayang sangat”, Maisara memeluk 

mamanya. 

 

“Kalau betul sayang mama, meh sembang ngan mama. Pasti ada banyak cerita yang Mai ada untuk 

kongsikan dengan mama kan”, Puan Mona mula tersenyum. 

 

“Mana ada cerita mama, tak ada pun yang best nak diceritakan”, Maisara lebih suka berahsia. 

 

“Mai, mama tengok muka Mai pucat je ni. Mai tak sihat ke?” , Puan Mona mula risau. “Esok kita gi 

klinik yer.” 

 

“Tak perlulah nak pergi klinik mama. Mai tak sakit la mama”, Maisara sekadar tersenyum melihat 

kerisauan di wajah ibunya. 

 

“Kalau tak sakit, kenapa mama tengok muka Mai pucat je tu?” Puan Mona menyoal. 

 

“Mai tak cukup tidur je mama, asyik diganggu dengan mimpi”, Maisara terlepas cakap. 
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“Mimpi apa?’, terkejut Puan Mona buat seketika. 

 

“Eh tak adalah mama, Mai gurau je”, Maisara cuba menutup keterlanjuran kata-katanya tadi. 

 

“Mai, lebih baik Mai berterus terang dengan mama. Mai mimpi apa?”, Puan Mona inginkan kepastian. 

 

“Emm Mai..” 

 

KRINGGGGGGG.. 

 

Deringan telefon rumah menganggu perbualan dua beranak itu. 
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Maisara telah pun ke biliknya dan meninggalkan Puan Mona menjawab panggilan telefon tadi. Puan 

Mona agak terkilan kerana deringan telefon tadi telah mengganggu perbualannya bersama Maisara. Dia 

semakin risau melihat anak gadis bongsunya itu yang semakin berubah sikap. “Maisara sakit macam dulu 

lagi ke?” keluh Puan Mona sendirian. 

 

……………………………………………………………………………… 

 

Shahrul semakin runsing memikirkan tentang Maisara. Dia nekad untuk berbincang dengan Papa dan 

Mama Maisara. Mungkin mereka boleh membantunya menyelesaikan masalah yang di hadapi Maisara. 

 

Shahrul berjalan ke dapur untuk mencari Puan Mona. Puan Mona memang gemar memasak jadi 

kebanyakkan masanya dihabiskan di dapur. “Mak Ngah, boleh kita sembang sekejap?”, Shahrul menegur 

Puan Mona. “Ha Shahrul, nak bincang apa ni?”, Puan Mona segera bertanya. “Hal berkaitan Maisara”, 

ringkas sahaja balasan Shahrul. 

 

“Kalau begitu elok rasanya kita berbincang dengan Pak Ngah kamu tu sekali. Jom kita ke laman 

bersembang dengan Pak Ngah kamu.”, riak wajah Puan Mona mulai risau. 

 

“Abang, Shahrul ada benda nak bincang dengan kita ni. Hal berkaitan Maisara.”, Puan Mona menegur 

suaminya yang leka membaca akhbar di laman. 

 

Encik Ahmad segera meletakkan akhbar tu di atas meja. “Ada apa ni Shahrul, duduklah boleh kita 

sembang.”, Encik Ahmad mempelawa Shahrul untuk duduk di kerusi berhadapannya. 
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“Hah, ada apa yang Shahrul nak bincangkan ni?”, Encik Ahmad menyoal. 

 

“Saya nak bincangkang hal berkaitan Maisara”, Shahrul memulakan bicara. 

 

“Hal apa tu Shahrul?”, giliran Puan Mona pula menyoal. 

 

“Begini Pak Ngah, Mak Ngah, sejak kebelakangan ni saya tengok Mai dah jauh berubah. Pendiam dan 

suka termenung. Adakalanya benda-benda pelik yang disebutnya.”, Shahrul mula menerangkan situasi 

sebenar. 

 

“Pelik? Maksud kamu?”, Encik Ahmad mula keliru. 

 

“Dia ada menyebut nama Jurai dan Tuan Putera. Seolah dia sedang berangan atau berfantasi.”, Shahrul 

meluahkan keriasauan dihatinya. 

 

“Jangan sakit lama dia berulang lagi tak abang.”, ternyata Puan Mona semakin risau dibuatnya. 

 

“Penyakit lama? Mai ada penyakit?”, Shahrul seakan terkejut. 

 

“Biarlah kami berterus terang je dengan kamu”, giliran Encik Ahmad pula bercerita. “Semasa kamu 

tinggalkan Maisara dulu, Maisara pernah jatuh sakit. Dia terluka dengan sikap kamu. Setiap kali 

teringatkan kamu dia akan menangis. Ekoran dari itu, Mai gagal meneruskan pengajiannya. Kami 

terpaksa tinggalkan Kuantan kerana Mai tidak mahu lagi tinggal disana. Setiap apa yang ada disana 

mengingatkan dia pada kamu. Jadi untuk mengubati jiwa Mai yang terluka itu, kami sekeluarga berhijrah 

ke Kuala Lumpur dengan harapan Mai dapat memulakan hidup baru.”, panjang lebar penjelasan Encik 
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Ahmad mengenai segala apa yang telah Maisara lalui. 

 

Shahrul hanya tunduk mendengar semua penjelasan itu. Dia berasa teramat malu dan menyesal dengan 

segala apa yang telah dilakukan pada Maisara. 

 

“Setelah kami berpindah ke sini, Mai mula dapat menerima hakikat yang dia dah kehilangan kamu. 

Semakin hari dia mula ceria semula. Tiada lagi tangisan. Dia berhenti meratapi kehilangan kamu. Setelah 

jiwanya stabil, Mai kembali menyambung pengajiaannya dan mula berkenalan dengan Hazli. 

 

“Hazli? Mai dah ada teman lelaki? Shahrul mula bertanya setelah menyepi seketika. 

 

Puan Mona terpaksa berhenti bercerita, apabila terlihat Maisara berjalan menuju ke arah mereka bertiga. 
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Memandangkan semua ahli keluarga telah berkumpul bersama, Puan Mona mencadangkan agar mereka 

semua pergi berkelah bersama. “Kita pergi tepi pantai nak?”, Along yang baru sahaja balik bersama 

tunangnya dari membeli barang perkahwinan, terus memberi cadangan. 

 

Encik Ahmad, Puan Mona dan Shahrul terus bersetuju. Maisara pula sekadar menganggukkan kepala. 

 

“Angah mana mama?”, Along perasan yang angah tidak bersama mereka ketika itu. “Angah dah keluar 

pagi tadi, ada hal katanya.”, Puan Mona menjelaskan. 

 

“Kalau begitu kita pergi berenam jelah” , Encik Ahmad mula bersuara kembali. 

 

Setelah masing-masing bersiap, mereka pun bertolak ke Pantai Teluk Kemang di Port Dickson. Mereka 

pergi dengan dua buah kereta. Encik Ahmad dan Puan Mona naik kereta Along bersama tunangnya. 

Manakala Maisara pula pergi bersama Shahrul. 

 

Sepanjang perjalanan Maisara membisu dan sekadar melayan lagu yang dipasang dalam kereta. Shahrul 

mula bersuara untuk memecah kesepian antara mereka “Lagu apa yang paling Mai gemari?” 

 

“Erm Mai suka lagu ‘Kau Pergi dendangan Aizat”, Mai menjawab tanpa menoleh melihat Shahrul. “Siapa 

yang pergi tu Mai? Buah hati ke?” , Shahrul sekadar menyakat. Namun langsung tiada reaksi dari 

Maisara. Shahrul mula rasa serba salah, risau sekiranya guraannya tadi menyinggung perasaaan Maisara. 

Segera dia mencari CD Aizat dalam keretanya dan memainkan lagu kegemaran Maisara tadi. 
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Sayu, terpisah..hikayat indah ini hanya tinggal sejarah….berhembus angin rindu..begitu nyamannya 

terhidu wangian kasihmu…. 

 

……………………………………………………………………………… 

 

“Dari tadi saya perhatikan kamu asyik merenung kuda putih itu. Kamu sukakan kuda?” Putera Hazli mula 

menyoal. 

 

“Kuda itu nampak lain sangat daripada kuda-kuda biasa, seperti ada sesuatu yang istimewa tentangnya.”, 

Maisara menjelaskan. Dia seperti semakin berani bersembang dengan Putera Hazli. 

 

“Namanya Jurai, saya namakannya Jurai sebab rambutnya yang panjang mengurai.”, Putera Hazli mula 

menjelaskan. 

 

“Unik nama itu, seunik kuda ini.”, Maisara berkata sambil tersenyum. 

 

“Kamu pernah naik kuda?”, Puteri Hazli menyoal lagi. 

 

“Belum pernah lagi tuan putera”, Maisara menggelengkan kepalanya. 

 

“Kamu tak perlu panggil saya tuan putera, panggil saja Azli. Kalau belum, mari saya bawa kamu 

mengelilingi kawasan ini menaiki kuda itu.”, Putera Hazli mempelawa. 

 



E-novel percuma – “SETULUS KASIH MAISARA” oleh Puteri Kasih 

Terbitan ekslusif Zoncinta.com 

SETULUS KASIH MAISARA 

Puteri Kasih 

Maisara tersenyum. Entah mengapa hatinya mulai girang. Hilang segala ketakutan yang dirasainya. 

Terasa seperti ada sinar baru muncul di hatinya. 

 

Putera Hazli naik atas kuda itu dan menghulurkan tangannya untuk membantu Maisara naik kuda itu. 

Maisara menyambut tangan Putera Hazli dan kini mereka berdua telah pun berada di atas Jurai, seekor 

kuda putih yang nampak begitu istimewa pada pandangan Maisara. 

 

Putera Hazli membawa Maisara mengelilingi kawasan sekitar istana itu. Maisara terpegun dengan 

keindahan semulajadi di sekelilingnya. Sungguh tenang dan cantik sekali. Tak dapat Maisara 

menggambarkan keindahan itu dengan kata-kata namun apa yang pasti seumur hidupnya dia tidak pernah 

melihat keindahan seperti itu. 

 

Sampai sahaja di hadapan sebuah air terjun, Jurai berhenti berjalan. “Kita turun di sini ya. Biar Jurai 

berehat dan minum air seketika”, Putera Hazli mula berbicara semula memecahkan kesunyian sepanjang 

perjalanan tadi. 

 

Mereka turun dan mula berjalan di kawasan sekitar itu. 

 

“Kamu suka tempat ini?”, Putera Hazli menyoal. 

 

“Tempat ini terlalu indah. Mai suka melihat air terjun itu. Begitu menawan sekali.”, Maisara mula memuji 

keindahan sekeliling kawasan itu. 

 

“Hah air terjun?”, Shahrul seakan terkejut. “Bila pula kita nak pergi air terjun ni? Kan kita nak pergi 

Pantai Teluk Kemang. Air terjun apa pula la Mai sebutkan tu. Mana ada air terjun kat sini?” , Shahrul 

bersuara. 
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“Eh tak adalah, mana ada Mai cakap pasal air terjun,” Mai cuba menutupi keterlanjuran kata-katanya tadi. 

 

“Apa kena dengan awak ni Mai?”, Shahrul mula menggelengkan kepala. Dia semakin keliru dengan 

perubahan Maisara, gadis yang pernah menjadi kekasihnya suatu masa dulu. 
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BAB 11 

Setelah mereka menikmati minuman petang ditepi pantai, Shahrul mengajak Maisara untuk berjalan-jalan 

sebentar. Maisara agak keberatan untuk menemani Shahrul. Entah mengapa sejak kebelakangan ini 

Maisara seperti ingin menjauhkan diri dari Shahrul. Maisara yakin dia tidak lagi ada perasaan marah 

terhadap Shahrul apatah lagi untuk berdendam. Maisara bukan seperti itu. Walaupun Shahrul telah 

banyak menyakiti hatinya namun tidak pernah sekalipun wujud rasa benci dalam hatinya. Pada Maisara, 

tiada manusia yang sempurna. Semua orang melakukan kesilapan dan semua orang harus diberi peluang 

kedua. 

 

Suatu ketika dulu, Maisara pernah mengharapkan Shahrul kembali semula dalam hidupnya. Dan kini 

Shahrul telah pun kembali, tapi mengapa hati Maisara pula yang berbelah bagi. Sudah terpadamkah cinta 

untuk Shahrul dalam hatinya? Atau dia masih rindukan Hazli? Jejaka yang pernah mengubati kekecewaan 

hatinya semasa Shahrul tinggalkannya dulu. Hazli jugalah jejaka yang hampir menjadi bakal suaminya. 

 

“Hazli, dimanakah kamu saat ini? Betulkah kamu telah pergi buat selamanya seperti yang mereka semua 

jangkakan? Atau dirimu masih hidup seperti yang aku harapkan? Adakah mimpi-mimpi ku selama ini 

suatu petunjuk yang dikau masih bersama ku? Adakah Putera Hazli itu jelmaan dirimu dalam mimpiku?”, 

tanpa Maisara sedar, airmatanya berguguran. 

 

“Eh Mai kenapa ni? Mai ok tak? Mai tak sihat ke?”, Shahrul terkejut melihat Maisara menangis. Maisara 

segera mengesat air matanya. “Erm jomlah kita berjalan kat sana”, Maisara sengaja tidak mahu menjawab 

pertanyaan Shahrul. 

 

Mereka berjalan bersama menikmati keindahan pantai. Puan Mona dan Encik Ahmad sekadar duduk 

bersantai, manakala Along dan tunangnya pula sibuk mencari kulit siput. Along memang gemar 

mengumpul kulit-kulit siput dan tunangnya juga berkongsi minat yang sama. 

 



E-novel percuma – “SETULUS KASIH MAISARA” oleh Puteri Kasih 

Terbitan ekslusif Zoncinta.com 

SETULUS KASIH MAISARA 

Puteri Kasih 

Sepanjang mereka berjalan bersama, Maisara asyik menyepi. Hanya sekali sekala Shahrul cuma melawak 

untuk menghiburkan hati Maisara namun Maisara hanya tersenyum. Tiada lagi terdengar gelak tawa 

manja dari Maisara seperti saat mereka menjadi pasangan kekasih dulu. 

 

“Benar kata orang, sekali kita buat kesilapan, seumur hidup terasa sesalannya”, Shahrul amat menyesali 

setiap kesilapannya dulu. Namun dia tahu sekadar meminta maaf dari Maisara, tidak mungkin akan dapat 

memadamkan setiap perbuataannya. Dia yakin dia telah banyak melukai hati Maisara dan pasti gadis 

yang pernah menjadi bidadari hatinya suatu tika dulu telah mula membencikan dirinya. 

 

Tapi sejak bersembang dengan Papa dan Mama Maisara, Shahrul menjadi semakin keliru. Dia 

tertanya-tanya siapakah jejaka yang bernama Hazli? Maisara telah berpunya ke? Tapi mengapa dia tidak 

pernah sekalipun melihat jejaka yang bernama Hazli itu? Jangan kata orangnya, gambarnya pun tak 

pernah kelihatan sedangkan dah berbulan-bulan dia tinggal di rumah Pak Ngah dan Mak Ngahnya itu. 

 

Semuanya masih menjadi persoalan di hati Shahrul. Ingin sahaja dia bertanyakan pada Maisara, namun 

dia pasti gadis itu tidak akan menceritakannya. Tak sabar rasanya dia ingin bersembang dengan Pak Ngah 

dan Mak Ngah semula untuk mendapatkan satu jawapan yang pasti. 

 

“Dah nak masuk senja dah ni, jom la kita balik”, Maisara mengajak Shahrul pulang. Rupanya dah jauh 

Shahrul mengelamun. 

 

……………………………………………………………………………… 

 

Maisara memilih untuk pulang menaiki kereta Alongnya. Dia sebaik mungkin ingin sahaja mengelak dari 

bersama Shahrul. Alasan yang diberi, dah lama tak bersembang dengan bakal kakak iparnya. Encik 

Ahmad dan Puan Mona pula menaiki kereta Shahrul. Shahrul tersenyum sendirian, inilah peluang 

untuknya bersembang dan mendapatkan jawapan yang pasti tentang Hazli. Dia tak sanggup lagi 
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berteka-teki sendiri. 
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Shahrul tidak melepaskan peluang untuk bersembang dengan Encik Ahmad dan Puan Mona. Dia ingin 

tahu apa sebenarnya yang terjadi kepada Maisara selepas dia mengecewakan Maisara dulu. Perbezaan 

pada diri Maisara dulu dan kini amat ketara pada pandangannya. 

 

Dulu Maisara periang, suka bersembang, manja dan suka berpura-pura merajuk sebab ingin sentiasa di 

pujuk dan dibelai. Tetapi Maisara yang dia kenal kini lebih suka menyendiri, suka mengelamun, nampak 

lesu dan pucat dan telah beberapa kali dia perasan yang Maisara menangis bersendirian. 

 

“Mak Ngah, Mai sakit ke?”, Shahrul menyoal sekadar memulakan topik untuk bersembang. 

 

“Tu yang Mak Ngah risaukan Shahrul. Mak Ngah perhatikan sejak kebelakangan ni Mai banyak 

mendiamkan diri, muka pula pucat semacam je”, Puan Mona meluahkan kerisauan yang bersarang di 

hatinya. 

 

“Awak tu tak pernah tanya dia ke? Cubalah duduk bersama dan bersembang dengan anak dara awak tu”, 

Encik Ahmad pula bersuara. 

 

“Saya dah banyak kali cuba untuk bersembang dengan Mai, tapi Mai selalu juga mengelak. Selalu 

memberi alasan letih dan nak tidur. Bila di rumah pula Mai selalu terperap je di dalam bilik. Dah jarang 

dia temankan saya di dapur macam dulu”, Puan Mona menjelaskan tentang perubahan sikap anak daranya 

itu. 

 

“Apa yang sebenarnya telah berlaku pada Mai? Siapa Hazli?”, ternyata Shahrul tidak dapat lagi 

membendung perasaan ingin tahu di hatinya. 
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“Hazli adalah lelaki yang berjaya mengubati luka hati Mai di saat dia kecewa dengan kamu Shahrul”, 

Puan Mona memulakan bicara. Sewaktu kami sekeluarga pindah ke sini, Hazli merupakan anak jiran 

kami. Walaupun dia anak jutawan tetapi Hazli selalu bersikap rendah diri. Hazli mula berkenan pada Mai 

sewaktu kali pertama mereka bertentangan mata dan sejak itu Hazli mencuba sedaya upaya untuk 

mendapatkan kasih sayang Mai. Bukan mudah untuk Mai menerima kehadiran Hazli ketika itu sebab Mai 

masih menyayangi kamu walaupun kamu telah melukai hatinya. 

 

“Beberapa bulan selepas kami berpindah, Hazli dah Maisara mula berkawan baik. Hazli menjadi 

perangsang dan pembakar semangat untuk Mai sambung semula pengajiaannya yang tertinggal dulu. 

Kemana sahaja,mereka sering berdua. Lama-kelamaan kelukaan hati Maisara berjaya Hazli ubati dan 

Maisara mula jatuh cinta padanya”, Puan Mona mula menerangkan perkara sebenar. 

 

“Satu hari keluarga Hazli datang merisik Maisara, pada awalnya berat hati Pak Ngah dan Mak Ngah 

hendak menerimanya, apatah lagi kami dan mak ayah kamu telah lama berjanji untuk menyatukan kamu 

dan Maisara sejak kamu berdua masih bayi lagi. Tapi memandangkan kamu telah membuat pilihan 

sendiri jadi kami pun menerima pinangan dari pihak Hazli. Sebulan kemudian Maisara dan Hazli 

ditunangkan”, giliran Encik Ahmad pula memberi penjelasan. 

 

“Maksudnya Maisara tunangan orang?”, Shahrul seakan terkejut mendengar penjelasan Encik Ahmad. 

 

“Maisara hampir menjadi isteri Hazli, tapi mungkin jodoh mereka tiada. Seminggu sebelum perkahwinan 

mereka berlangsung, Hazli telah terlibat dalam satu kemalangan jalan raya. Keretanya terbabas setelah 

melanggar sebuah lori membawa tong gas. Keretanya terjunam ke dalam gaung dan rentung akibat 

letupan dari tong gas. Ketika itu Hazli dalam perjalanan untuk menjemput Maisara dari tempat kerja”, 

airmata Puan Mona mula bergenang. 
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“Maksudnya Hazli meninggal seminggu sebelum dia dan Maisara dikahwinkan?”, Shahrul menyoal lagi. 

 

“Selepas seharian tiada berita dari Hazli, keluarganya membuat laporan polis tentang kehilangannya. 

Pihak polis berjaya mengesan kereta Hazli yang terbakar dalam kemalangan itu. Tapi Hazli hilang tanpa 

dapat dikesan. Andaian yang dibuat adalah Hazli turut terkorban dalam kemalangan yang amat dasyat 

itu”, Encik Ahmad menjelaskan memandagkan Puan Mona dah tersedu sedan mengenangkan nasib anak 

gadisnya yang sering kali kecewa. 

 

“Mayat Hazli langsung tak dapat di kesan ke Pak Ngah?”, Shahrul masih ingin tahu. 

 

“Memang tak dapat di kesan. Keluarga Hazli semua dah menerima hakikat yang dia telah pergi buat 

selama-lamanya. Beberapa bulan selepas kejadian itu mereka sekeluarga berhijrah ke luar negara. Namun 

Maisara masih mengharapkan Hazli akan muncul kembali. Maisara tak dapat menerima pemergian Hazli 

tanpa batu nisan yang ditinggalkan. Pada Maisara, Hazli masih hidup cuma hilang entah kemana”, Encik 

Ahmad terus menjelaskan semuanya. 

 

Belum sempat Shahrul menyoal lagi, mereka telah pun sampai di perkarangan rumah. Perbualan antara 

mereka bertiga terpaksa diberhentikan sekali lagi apabila ternampak Maisara berada di depan pintu 

menunggu kepulangan mereka. 
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Segala perbualan mereka bertiga sepanjang perjalanan balik tadi amat mengganggu fikiran Puan Mona. 

Dia nekad untuk berbual dengan Maisara dan membantu anak bongsu kesayangannya itu menyelesaikan 

segala masalah yang dihadapinya. Puan Mona sedar anak gadisnya itu telah melalui pelbagai dugaan 

hidup yang menyakitkan. Bukan mudah untuk seorang wanita melalui dan menanggung segala keperitan 

seperti itu. Walaupun Puan Mona yakin Maisara tabah menghadapi semua itu namun perubahan sikap 

Maisara sejak kebelakangan ini amat merisaukan hatinya. Ibu mana yang tidak akan risau melihat anak 

gadisnya asyik bermuram dan bersedih keseorangan. 

 

“Mai, boleh mama masuk?”, Puan Mona mengetuk pintu bilik Maisara. 

 

“Masuklah mama”, Maisara membuka pintu biliknya dan mempelawa Puan Mona untuk masuk kedalam. 

Jelas kelihatan mata Maisara merah seperti baru lepas menangis. 

 

Puan Mona duduk bersama Maisara di atas katil. Di belainya rambut anak gadisnya itu. “Dah lama Mai 

tak manja dengan mama macam dulu. Dulu setiap hari pasti Mai akan peluk, cium dan baring kat riba 

mama sebelum tidur kan “, Puan Mona mencari topik untuk memulakan perbualan pada malam itu. 

 

Mai sekadar membalas dengan senyuman yang jelas nampak seperti dipaksa demi untuk menyedapkan 

hati mamanya. 

 

“Yelah mama faham, Mai tu dah dewasa. Mana nak duduk bawah ketiak mama lagi kan. Ketiak mama 

dah buchuk yer”, Puan Mona menyakat Maisara sambil sengaja mencium bau ketiaknya. 

 

“Hehehe, mama ni”,  Maisara tergelak kecil. Tercuit hatinya melihat gelagat mamanya itu. 
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“Hah macam inilah baru ceria muka anak dara kesayangan mama ni”, Puan Mona ikut tergelak sekali. 

 

“Mai, mama tahu kamu tengah ada masalah. Mama tahu kamu pendamkan semuanya sebab tidak mahu 

menyusahkan hati sesiapa. Mama tahu sejak dulu lagi Mai suka memendam dan suka berahsia. Tapi cara 

itu tak dapat menyelesaikan masalah Mai. Mai tak boleh memedamkan semuanya sendirian. Jiwa Mai 

akan bertambah parah”, Puan Mona memeluk erat anak gadisnya itu. 

 

Maisara menangis dalam pelukan mamanya. Air mata yang selama ini cuba di sembunyikan dari 

pandangan mamanya, kini mengalir sepuas-puasnya. Tiada kata-kata yang mampu diluahkan saat itu. 

Hanya tangisan untuk menunjukkan betapa terlukanya hati seorang wanita yang banyak terluka akibat 

dugaan yang melanda. 

 

“Nangislah sepuas hati Mai, lepaskan semuanya. Jangan dipendam lagi sayang. Mama tak sanggup 

melihat Mai menderita keseorangan lagi”, Puan Mona turut menangis bersama. 

 

Selepas tangisan Maisara reda. Puan Mona mula berbicara lagi, “Mai ceritakanlah segala apa yang Mai 

pendamkan selama ini. Luahkan pada mama. Biarlah kita sama-sama mencari jalan penyelesaiannya 

nanti.” 

 

Maisara mula meluahkan segala apa yang dirasainya sehinggakan kepada mimpi yang di alaminya setiap 

malam. 

 

“Mimpi tentang apa Mai?”, Puan Mona menyoal 
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“Mai asyik termimpikan Hazli. Dalam mimpi Mai, Hazli menjelma sebagai seorang tuan putera bersama 

seekor kuda bernama Jurai. 

 

“Ceritakan mimpi Mai tu kepada mama”, Puan Mona inginkan penjelasan. 

 

Maisara mula menceritakan tentang mimpinya dari dia sesat mencari Kimi sehingga ke saat dia pergi 

bersiar-siar di taman yang indah bersama tuan putera Hazli menaiki kuda. 

 

“Lagi apa yang kamu mimpikan?”, Puan Mona masih ingin tahu kisah selanjutnya. 

 

“Dalam mimpi itu Hazli luahkan yang dia amat mencintai Mai dan hanya Mai sahaja yang berada 

dihatinya. Cintanya pada Mai tidak akan berubah. Tapi dia meminta Mai memulakan hidup baru. Katanya 

dia perlu meninggalkan Mai tanpa kerelaan hatinya. Dia ingin Mai bahagia semula seperti dulu. Dia ingin 

Mai membukakan pintu hati Mai untuk menerima cinta orang lain”, Maisara mula menangis semula. 

 

“Katanya lagi Mai bakal mendapat pengganti dirinya. Cinta yang bakal muncul di hati Mai nanti akan 

membara semula seperti saat kami bersama dulu. Katanya juga, cinta baru itu bakal membawa sebuah 

cinta yang indah dan sejati seperti cinta yang pernah dia berikan pada Mai dulu”, makin kuat terdengar 

tangisan Maisara. 

 

“Mama, Mai tak sanggup kehilangan Hazli. Dia terlalu istimewa buat Mai. Mai tak mungkin dapat 

melupakan kisah cinta kami berdua dan Mai tak mungkin dapat memaksa diri Mai untuk mencintai orang 

lain. Setiap hari hanya wajah Hazli yang bermain di mata Mai. Hanya bisikkan suara Hazli yang terdengar 

di telinga Mai dan hanya cinta Hazli yang berlagu di jiwa Mai. Mai tak mungkin boleh menerima insan 

lain mama”, Maisara kembali memeluk Puan Mona. 
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Puan Mona membiarkan anak gadisnya itu menangis sebelum kembali berbicara semula. 
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“Mai, dah sampai masanya Mai terima hakikat yang Hazli dah pergi tinggalkan kita semua”, Puan Mona 

mula bersuara setelah tangisan Mai reda. 

 

“Mama, Hazli masih ada, dia masih hidup dan masih sihat. Tiap-tiap malam dia bawa Mai berjalan-jalan 

bersama Jurai”, Maisara cuba menyakinkan mamanya. 

 

“Mai, terimalah hakikat, Hazli dah tak ada. Kenapa masa kejadian ini baru berlaku dulu, Mai boleh terima 

semuanya dengan redha. Kenapa tidak sekarang?” mula timbul kekeliruan di hati Puan Mona. 

 

“Mama, dulu memang Mai redha, tapi sejak Putera Hazli muncul dalam mimpi Mai, Mai yakin itulah 

Hazli yang sepatutnya jadi suami Mai sekarang ni mama. Dalam mimpi Mai, muka dia nampak bercahaya 

ma, nampak tenang dan bersih sangat. Mulanya Mai sendiri tak kenal dia mama, tapi semakin hari kami 

bersama di istana itu, Mai yakin itu Hazli, ma. Hazli masih ada untuk Mai”, jelas terpancar satu keceriaan 

di wajah Maisara. 

 

“Mai, dengar cakap mama ni, semua itu hanya mainan mimpi Mai. Mimpi-mimpi itu muncul kerana Mai 

sendiri yang mengharapkan Hazli kembali. Mama harap sangat Mai sedar, Hazli tak mungkin kembali. 

Mai kena mulakan hidup baru tanpanya. Mai masih muda, masih jauh lagi perjalanan hidup Mai. Mama 

doakan Mai akan tabah menghadapi hari-hari yang mendatang. Mama rindu nak mendengar gelak tawa 

Mai macam dulu, rindu nak melihat senyuman manis Mai dan rindu dengan gurauan Mai yang suka 

menyakat masa mama tengah masak. Mai, mama rindukan anak gadis mama yang periang, yang menjadi 

penyeri dalam keluarga ini”, airmata Puan Mona mula mengalir. 
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Maisara hanya diam membisu dan terus baring di riba mamanya. Puan Mona mengusap rambut anaknya. 

Dia betul-betul mengharap Maisara akan dapat menerima semuanya dengan redha. 

 

……………………………………………………………………………… 

 

“Mai…” 

 

Maisara menoleh ke belakang ketika terdengar seseorang menyebut namanya. Putera Hazli sedang 

merenungnya sambil tersenyum. 

 

“Jom kita ke sana, ada sesuatu yang istimewa untuk Mai”, Puteri Hazli mengajak sambil menghulurkan 

tangannya. 

 

Maisara menyambut tangan Putera Hazli itu dan mengikutnya. 

 

“Apa yang istimewa tu Azli?” Maisara segera bertanya. 

 

“Dah sampai nanti saya tunjukkan”, Putera Hazli masih tersenyum. 

 

Mereka berjalan menuju ke kawasan air terjun. Putera Hazli menggengam erat tangan Maisara. 

 

“Mai, dah sampai masanya Mai membenarkan saya pergi”,Putera Hazli memulakan bicara sebaik sahaja 

mereka sampai ke kawasan air terjun tersebut. 
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“Jangan pergi tinggalkan Mai. Mai tak sanggup kehilangan Azli lagi. Mai tak nak keseorangan lagi. Dulu 

Azli dah janji akan sentiasa bersama Mai. Akan menemani Mai sampai akhir hayat Azli. Tapi kenapa kini 

Azli nak tinggalkan Mai. Semua lelaki sama sahaja kan. Azli pun macam Shahrul, suka kecewakan Mai. 

Suka sangat tengok Mai menderita,” Maisara mula menangis. 

 

“Mai, semuanya telah ditakdirkan. Saya diciptakan hanya untuk membahagiakan kamu buat seketika. 

Saya dah tunaikan janji saya Mai. Saya telah mencintai kamu dengan sepenuh hati. Dan kini saya minta 

izin untuk pergi”, tenang sekali penjelasan Putera Hazli. 

 

“Jangan pergi. Mai merayu pada Azli. Mai cintakan Azli. Tolonglah jangan tinggalkan Mai”, Maisara 

terus menangis dan merayu sambil memeluk erat Putera Azli. 

 

“Mai kena mulakan hidup baru. Dunia kita dah berbeza Mai. Lagipun telah ditakdirkan Mai milik orang 

lain.Dia ada di sana menunggu Mai. Kehadirannya nanti akan merubah kembali hidup Mai. Mai jangan 

menangis lagi. Saya yakin dia mampu menjaga dan mencintai Mai dengan sepenuh hatinya”, 

 

“Dia? Siapa Dia?”, Maisara menoleh pada arah yang ditunjukkan oleh Putera Hazli. Dari jauh kelihatan 

seperti ada bayang-bayang seseorang. Maisara yakin itu bayang-bayang seorang lelaki namun tidak jelas 

kelihatan siapakah lelaki itu. 

 

“Siapa tu?”, Maisara menyoal dan menoleh kepada Putera Hazli. Namun Putera Hazli tidak lagi kelihatan. 
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“Mai, bangun Mai. Kenapa ni?”, Puan Mona mengejutkan Maisara dari tidurnya apabila Maisara 

meronta-ronta memanggil nama Hazli. 

 

Maisara terus terjaga. “Mama, Hazli dah pergi. Dia dah tinggalkan Mai”, Maisara mula menangis semula. 

 

“Mai, dengar cakap mama, Hazli dah lama pergi tinggalkan kita. Mai kena terima hakikat tu nak”, Puan 

Mona memeluk anak gadisnya. 

 

“Tapi ma, Hazli baru pergi tingalkan Mai tadi. Hazli cakap dia tak akan kembali lagi. Dia suruh Mai 

mulakan hidup baru. Dia kata ada seseorang sedang menunggu Mai”, Maisara mula bercerita dalam 

tangisan yang masih belum reda. 

 

“Mai, dah sampai masanya Mai cuba maafkan Shahrul dan cuba bukakan pintu hati Mai untuk 

menerimanya semula. Mama tengok Shahrul pun dah banyak berubah. Mama yakin dia dah insaf dan dia 

tengah mencuba untuk mendapatkan cinta kamu semula”, Puan Mona mula menasihati. 

 

“Mama, dalam mimpi Mai tadi Hazli dah bawakan seseorang yang akan menjaga dan menyayangi Mai. 

Kata Hazli orang itulah yang akan membawa kebahagiaan semula dalam hidup Mai”, Maisara 

menjelaskan mimpinya tadi. 

 

“Sudah la tu Mai, mimpi hanya mainan tidur. Jangan percayakan sangat mimpi tu”, Puan Mona 

menggelengkan kepala. Rungsing melihat Maisara yang terlalu taksub dengan mimpi yang dialaminya 
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“Lepas ni, Mai cubalah bukakan hati untuk Shahrul. Berilah dia peluang untuk memperbetulkan segala 

kesilapannya itu. Mama yakin Shahrul mampu menjaga dan membahagiakan Mai”, Puan Mona 

memberikan pandangannya. 

 

“Tidak mama, Mai tak mungkin dapat terima Shahrul semula. Shahrul dah banyak lukakan hati Mai. 

Lagipun dah tak ada perasaan cinta lagi di hati Mai buatnya. Cukuplah segala penderitaan yang telah Mai 

lalui bersamanya. Lagipun Mai pasti lelaki yang muncul dalam mimpi Mai tadi bukan Shahrul. Walaupun 

Mai tak kenal lelaki tersebut tapi Mai yakin, suatu hari nanti dia akan muncul”, Maisara mula meluahkan 

segala yang dipendamnya selama ini. Jelas kelihatan ketenangan mula terukir di wajah Maisara. Seolah 

satu sinar baru muncul dalam dirinya. 

 

……………………………………………………………………………… 

 

Semakin hari Maisara mula menjadi gadis yang periang semula. Mimpi-mimpi yang asyik bersambung 

setiap malam tidak lagi dialaminya. Maisara kini telah boleh menerima pemergian Hazli dengan redha. 

Dia yakin Hazli telah kembali menemui penciptaNYA. Walaupun cinta buat Hazli masih tebal di hati 

Maisara, namun Maisara sedar Hazli tidak mungkin akan kembali lagi. Setiap kali Maisara tidak lupa 

untuk berdoa agar roh Hazli tenang di sana. 

 

Kedai Bunga yang diuruskan Maisara semakin maju dan telah pun mempunyai sebuah cawangan. 

Cawangan yang baru itu diuruskan oleh Shahrul. Shahrul pun dah boleh menerima hakikat yang Maisara 

tidak mungkin akan mencintainya semula. Malah Maisara juga mendapat tahu yang Shahrul telah pun 

menemui pengganti. Maisara sentiasa berdoa agar Shahrul bahagia dengan insan baru di hatinya. 

 

Along telah pun selamat menjadi suami orang. Encik Ahmad dan Puan Mona insan yang paling gembira 

apabila mendapat tahu along bakal menjadi ayah tidak lama lagi. Tak sabar nak menunggu kelahiran cucu 



E-novel percuma – “SETULUS KASIH MAISARA” oleh Puteri Kasih 

Terbitan ekslusif Zoncinta.com 

SETULUS KASIH MAISARA 

Puteri Kasih 

sulung kata Puan Mona. Angah pula sibuk dengan kerjayanya sebagai seorang peguam yang berjaya. 

Sibuk sehinggakan tiada masa untuk mencari bakal isteri. 

 

Maisara pula kembali menjadi dirinya yang dulu. Seorang gadis periang yang suka tersenyum. Lenyap 

segala penderitaan yang pernah dialaminya. Semuanya tersimpan kemas di sudut memori dengan harapan 

segala keperitan itu tak akan kembali. 

 

……………………………………………………………………………… 

 

Maisara sedang tekun menyemak segala akaun kedai bunga tersebut. Seorang lelaki muda berjalan masuk 

ke kedai itu. Maisara mengangkat mukanya dan segera bertanya” Yer encik, boleh saya bantu?” Tiba-tiba 

hati Maisara berdegup kencang. Dia pasti lelaki di depannya itu pernah ditemuinya sebelum ini dan dia 

yakin itulah lelaki yang sama dengan lelaki yang dimaksudkan oleh Puteri Hazli. Walaupun dalam 

mimpinya wajah lelaki tersebut tidak jelas kelihatan. Namun nalurinya kuat menyatakan lelaki yang 

didepannya kini sama dengan lelaki dalam mimpinya. 

 

“Cik, cik ok ke?”, lelaki itu menegur, agak terkejut juga kerana begitu lama Maisara merenungnya tanpa 

kata. “Er er, saya ok. Maaf ya. Encik nak cari apa?”, Maisara segera bertanya. Malu pula rasanya apabila 

lelaki itu tersenyum memandangnya. 

 

“Boleh pilihkan bunga yang sesuai untuk dihadiahkan pada mak saya sempena harijadinya”, lelaki itu 

bersuara. Senyuman masih melekat dibibirnya. 

 

Setelah memilih bunga yang sesuai, Maisara mengubahnya. 

 

“Wah pandai awak mengubahnya ya”, lelaki itu memuji. 
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Maisara tersenyum lalu berkata “Saya dah agak biasa mengubah bunga ini encik.” 

 

“Eh tak perlu berencik-encik dengan saya. Panggil saja Firdaus”, senyuman masih tidak lekang dari bibir 

lelaki itu. 

 

Maisara hanya sekadar membalas senyumannya. 

 

“Nama awak pula siapa?” Firdaus bertanya. 

 

“Saya Maisara”, pendek sahaja jawapan Maisara. Entah mengapa hatinya terus berdebar-debar. 

 

“Manis nama itu, semanis orangnya”, Firdaus memuji. 

 

……………………………………………………………………………… 

 

Kedai Bunga menjadi saksi pada pertemuan dua hati yang bakal bersatu suatu hari nanti. Maisara berdoa 

agar apa yang disampaikan Putera Hazli dalam mimpinya dulu menjadi kenyataan. Moga suatu hari nanti 

dia dan Firdaus bersatu di alam perkahwinan. 

 

——————————————TAMAT————————————— 
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Terima kasih kerana sudi membaca. Jikalau kelapangan, sudilah 

sekiranya saudara/saudari memberikan komen serta pendapat 

tentang e-novel ini disini  

http://zoncinta.com/kaki-novel-e-novel-setulus-kasih-maisara/ 
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