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Inikah
Daunnya?



Patra sedang libur sekolah.
Dia mengunjungi Paul, sepupunya.

Mereka sangat senang bertemu.
Mereka semangat bermain bersama.

2 3



3



“Lihat, Paul! 
Ada sarang burung 

yang terjatuh.”

Patra mencari karet 
di sekitarnya. 
Tampak sesuatu ada 
di bawah pohon.

Hip ... hop … hiyaaa …. 
“Hah?”
“Hampir saja aku berhasil.”

4



Patra bergerak hati-hati.
Dia mengembalikan sarang burung 

tersebut ke atas pohon.

5



“Aduh!”

Bruk!6
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“Patra, kamu tidak apa-apa, kan?” 
Paul mendekati.
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“Duh, pedih sekali. 
Aku harus mengobatinya,” 

kata Patra.



9

“Yuk ikut aku! Kita cari penyembuh luka ini,” 
  ajak Patra.
“Penyembuh seperti apa?” tanya Paul.
“Kita cari daun berbentuk hati, kasar, dan banyak    
  bulu-bulu halus. Warnanya hijau atau merah 
  sedikit keunguan,” jelas Patra.
“Eh, dari mana kamu tahu?” tanya Paul heran.
“Dari buku pemberian Paman,” jawab Patra.
“Oh, pantas saja. Ayo kita cari!” kata Paul.
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Patra dan Paul 
masuk ke dalam hutan
untuk mencari daun tersebut.
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“Patra, apakah ini daunnya?” tanya Paul.
“Bukan,” jawab Patra.
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“Eee ini, ya?” tanya Paul lagi.
“Bukan daun yang itu.  
  Ayo cari lagi! Aku yakin 
  kita akan menemukannya,”   
  kata Patra.
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Patra dan Paul tidak menyerah. 
Mereka makin semangat mencari daun tersebut.
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Berbagai rintangan pun 
bukan jadi penghalang bagi mereka.
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“Lihat! Kita berhasil menemukannya!”
  Patra memetik beberapa lembar daun tersebut.
“Apa nama daun ini, Pat?” tanya Paul.
“Ini daun binahong. Daun ini bisa membantu   
  menghilangkan rasa pedih dan
  menyembuhkan luka,” jawab Patra.
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“Lalu apa yang akan kita lakukan 
  dengan daun ini?” tanya Paul.
“Begini caranya, mudah kok,” jawab Patra.
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buuuk …

buuuk …
buuuk …
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Uh …
Uh …

Uh …
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“Tanganku terasa lebih baik, 
dingin dan tidak pedih,” 

kata Patra.
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  Mereka lalu membawa pulang 
  tanaman itu dan akan menanamnya    
  di rumah masing-masing.
“Wah, hebat, ya! 
  Kamu bisa tahu banyak 
  tentang daun ini,” puji Paul.
“Karena aku suka baca … 
  ha … ha … ha …,” kata Patra.
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“Ini buku dari pamanku. 
Yuk kita baca 
sama-sama!” 


