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"Tiga, dua, satu! Siap tidak siap, Penni 

datang!" seruku dengan kencang.  

Aku melihat sekelilingku, mencari tempat 

bersembunyi yang kemungkinan digunakan oleh 

saudaraku itu. Aha! Ada kepala yang tersembul 

dari terumbu karang terdekat. Pasti itu kakak! 

Aku segera berenang menuju kakak. 

"Ketemu! Sekarang Kak Pina yang 

menghitung!" seruku pada kakak. 

"Penni, kok, bisa menemukan kakak?" tanya 

Kak Pina heran. 

"Penni kan hebat! Lagipula, Penni dapat 

melihat kepala kakak dari sana," jelasku bangga. 

"Oh, baiklah. Sekarang Penni bersembunyi 



 

ya, Kak Pina akan menghitung dari sepuluh," kata 

Kak Pina. 

Ah, kalian belum tahu aku ya? Aku Penni 

dan itu Kak Pina. Kami adalah dua ekor penyu 

hijau. Nama kerennya Chelonia Mydas. Kami hidup 

di perairan Kepulauan Derawan. Kak Pina 

menetas hanya beberapa menit dari aku. Walau 

begitu, tubuhku jauh lebih kecil daripada Kak Pina. 

Warna kami belum hijau karena kami adalah tukik 

atau bayi penyu. Kami akan menjadi hijau saat 

kami dewasa. 

Setiap hari, aku dan Kak Pina mencari 

makan dan bermain di tempat yang sama. Lama-

lama, aku menjadi bosan. 
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Pada suatu hari di sebuah Hutan Bukit 

Barisan di Sumatera Barat, terdengar suara 

"ku-wau... ku-wau... ku-wau...". Itu adalah suara 

Argus. Argus adalah seekor burung kuau raja. 

Setiap pagi Argus berjalan-jalan mencari buah-

buahan, biji-bijian, dan serangga untuk dimakan. 

Setelah merasa kenyang, Argus bermain-main. 

Ia melompat dari satu dahan ke dahan pohon lain. 

Argus juga sering mengepakkan sayapnya 

sehingga terlihat 100 bulatan coklat di seluruh 

sayapnya yang tampak seperti mata yang 

banyak. Karena itu, burung kuau raja juga dijuluki 

sebagai Burung Seratus Mata.  
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Pada suatu hari hiduplah seekor siput, 

bernama Puput.  Puput selalu merasa kesepian.  

Ia tidak mempunyai teman.  Hewan-hewan lain 

suka menggoda dan mengejeknya.  

Di suatu pagi yang terik, Puput sedang 

berjalan-jalan di taman rumput.   

Tiba-tiba seekor burung beo terbang di 

atasnya dan berkata, “Siapa itu? Oh bergerak 

ya?  Tidak terlihat bergerak dari atas sini.” 

Kupu-kupu pun menyaut, “Ini siput.  Dia 

bukan hanya lambat saja.  Lihat dia berlendir juga.  

Tidak seperti aku yang mempunyai sayap yang 

cantik.” 

  


