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..Kata Mereka..
Aku suka baca buku ini. Aku paling suka baca "Anak
Hujan". Terutama kalimat penutupnya, "Seburuk-buruknya
sebuah
pekerjaan,
asal
kita
dengan
ikhlas untuk melakukannya semua akan terasa indah dan
menyenangkan bukan?".
Cerita ini dan cerita lainnya membuatku seolah bercermin
tentang diriku dan perjalanan hidupku, melalang buana
dalam lintasan imajinasi bebas. Seolah-olah mendengar
"Suara Si Kecil" dari dalam diriku.
Buku cerita anak ini bukan saja sekedar cerita anak. Buku ini
menghibur sekaligus mendidik. Buku ini merefleksikan
sekaligus membebaskan imajinasi. Buku ini mengajak
bermain sekaligus belajar. Buat orang tua, guru dan pecinta
cerita anak, wajib memiliki buku "Suara si Kecil"

(Bukik,
Suara Kecil. 3 penulis. 10 cerita. Ribuan warna.
Ceritanya ringan, bertaburan pesan moral, dan tentunya
permainan imajinasi. Membuka imajinasi anak-anak memang
perlu. Anak yang suka berimajinasi pasti punya banyak
mimpi. Dan semua berawal dari mimpi bukan? Meski ini
buku ini lebih ditujukan kepada anak-anak tapi juga menarik
untuk dibaca oleh orang dewasa.
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Cerita favorit saya? Jangan tanya, semuanya saya suka. Ada
cerita berjudul „Terbalik‟ yang bercerita tentang si kidal yang
mengingatkan saya sama alm. adik yang juga kidal dan dia
selalu ngomel kalau dikomentari tentang tangannya.
Dongeng „Seruling Pohon Hujan‟ (saya tergila-gila
dongeng dan cerita fantasi) . ‘Maafkan Manda, Ya Nek‟
yang ngebuat saya jadi ingat nenek yang lagi sakit dan masih
banyak cerita lain yang tidak kalah seru. Semuanya saya suka!
Well, saya sangat menikmati membaca buku ini dan semoga
anak-anak Indonesia juga. Sukses terus untuk penulisnya,
yang sangat peduli dengan anak-anak Indonesia. Tentu kamu
juga peduli dengan anak Indonesia kan? Nah, mulailah
dengan membacakan buku cerita ini untuk anak, adik,
sepupu, atau keponakanmu!

(Karina Sacharissa, Author of Warna Dari Pelangi,
Penulis dalam beberapa antologi nulisbuku.com,
Blogger)
Unik, menarik dan manis. Kisah yang disajikan ketiga
penulis berbakat ini sangat menyentuh saya. Tentang
keluarga, kisah sosial, bahkan fabel dirangkum dengan
bahasa sederhana tapi menjadi luar biasa. Sukses untuk
Adyta, Bella dan Mas Rudi! Terus bercerita untuk anak-anak
Indonesia! :)

(Septianessty Sutjipto, Penulis Buku Kumpulan Cerpen
"Aku.Kamu.Kita & CINTA", dan beberapa antologi
Nulisbuku.com
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..Menu Cerita..
Catatan Menuju Surga
Penulis

: Bellanissa B. Zoditama

#pohonkarakter

: Batang/Dahan –
Pengelolaan emosi

Rabito Belajar dari Roboto
Penulis

: Rudi Cahyono

#pohonkarakter

: Buah – Kemauan untuk
belajar

Ayah dimana?
Penulis

: Adyta Purbaya

#pohonkarakter

: Batang/DAhan –
Pengelolaan emosi
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Penulis
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Pengelolaan emosi
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: Bellanissa B. Zoditama

#pohonkarakter
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pengelolaan emosi

Seruling Pohon Hujan
Penulis
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#pohonkarakter

: Daun – Berbagi

Anak Hujan

79

89

Penulis
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Penulis
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#pohonkarakter

: Batang/Dahan –
Pengelolaan emosi

Pencuri kakak

115

Penulis

: Adyta Purbaya

#pohonkarakter

: Batang/Dahan –
Pengelolaan emosi
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Catatan Menuju Surga
Oleh: Bellanissa B. Zoditama

Dimas, namanya. Seorang anak laki-laki berumur 9
tahun yang nakalnya luar biasa. Dia suka mengusili teman
sekelasnya, tidak menuruti nasihat kedua orang tuanya, suka
mengacak-acak mainan tanpa membereskannya, dan masih
banyak lagi kenakalan yang dia lakukan. Mama Dimas
sampai bingung sendiri menghadapi anak bungsunya ini.
Berkali-kali dia mendapat teguran dari sekolah, dan berkalikali pula Mama datang ke sekolah. Mama sudah hilang
kesabaran dengan kelakuan Dimas ini.
Suatu hari, Mama sedang asik mencari-cari artikel
tentang desain interior apa yang sedang digandrungi saat ini,
sedangkan Dimas sedang asik bermain bola dengan Papa
dan Kak Ahmad di halaman belakang rumah. Ketika sedang
mencari artikel tersebut, tiba-tiba dia kepikiran untuk
membuat sebuah kejutan untuk Dimas, sebuah kejutan kecil
yang dia pikir akan merubah perilaku anaknya.
***
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Rabito Belajar dari Roboto
Oleh: Rudi Cahyono

Seperti biasa, Robby duduk takzim di batu
pertapaannya. Dia menarik nafas dan menghembuskannya
secara teratur. Seperti ada aura cahaya yang mengitarinya.
Udara

di

sekitarnya

pun

terbawa

segar

dengan

ketenangannya.
Robby

adalah

katak

pertapa

yang

sudah

mengembara dan berguru kepada banyak binatang yang ia
temui. Jika ia mendengar ada binatang hebat di sebuah
tempat, di hutan ujung dunia pun ia segera mencarinya.
Menimba ilmu sebanyak-banyaknya adalah hobinya.
Sebenarnya buat Robby tak ada akhir untuk
menambang ilmu. Rasa hausnya akan pengetahuan tak akan
pernah padam. Hanya karena usia yang semakin menua,
Robby sekarang banyak belajar untuk tenang, belajar
mengendalikan diri. Dia lebih suka menyendiri.
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Di Hari Liangsia, hari libur para binatang, Robby
sedang bersantai menikmati mentari. Dari sinar mataharipun
dia berguru tentang rasa hangat yang menyusupi tubuhnya…

Ayah dimana?
Oleh : Adyta Purbaya

Lilin diatas kue tart itu jumlahnya tujuh. Ulang tahun ku
yang ke tujuh tahun. tetap tanpa Ayah.
Rumah ramai. Mamah mengundang teman-teman sekolahku.
Mereka datang bersama orang tua mereka. Kalau nggak
Mamah ya Ayah mereka.
Acara berlangsung meriah.
Tapi, tidak ada Ayah…
“Ma.. kita kapan ketemu Ayah?”
Pertanyaan yang sama yang selalu aku tanyakan setiap tahun
kepada Mamah. Dihari ulang tahunku. Ayah tidak pernah
datang. Ayah tidak pernah mengunjungiku. Aku bahkan
tidak pernah tau Ayah ada dimana.
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Mamah menghela nafas, mungkin bosan mendengar
pertanyaanku yang itu-itu saja. Tapi aku butuh tau. Ayah
dimana?
“Selamat ulang tahun ya, sayang. Idih, anak mamah udah
semakin

gede…”

bergantian…
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Mamah

mencium

kedua

pipiku

