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Banyak lumut lezat di pinggir 
Sungai Sesayap. 

Bayoi dan teman-temannya 
berenang ke sana.

bunyi yang keras.
Air pun berpusar dengan kuat.

Bayoi tidak sempat menghindar.

3
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Bayoi terseret air 
ke sana kemari.

ke akar-akar bakau. 
Kini dia terjepit.
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Bayoi membebaskan diri.
Perutnya makin lapar. Ini lumut yang Bayoi cari. 

Namun, di mana teman-temannya?
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Sekarang, Bayoi sudah kenyang. 
Bayoi akan mencari teman-temannya.

Bunyi apa itu?
Apakah akan ada 
pusaran air lagi?
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Namun, ada yang bergerak

Apakah itu teman-teman Bayoi?

Bagaimana kalau bukan?
Bayoi memeriksa dengan hati-hati.
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Bunyi keras 
itu berasal 
dari  sana.

Oh, ada pesut 
yang terjebak.

Bayoi harus 
menolongnya!
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Bayoi mendekat.

Eh, apa itu?
Apakah bahaya akan 

datang lagi?
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Bayoi tak bergerak.
Namun, mendadak 

tubuhnya terasa terangkat.

Apa yang akan dilakukan 
anak-anak itu? 

Bayoi ketakutan.
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tercebur ke dalam air. 
Oh, ternyata anak-anak itu 
menolong Bayoi dan pesut.

Kini mereka bisa berenang bebas.
Bayoi segera mencari jalan pulang.

1918
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Itu teman-teman Bayoi!
Senangnya mereka bisa berkumpul 

kembali. Bayoi ingin segera 
menceritakan pengalamannya hari ini.

Puji Lestari dilahirkan oleh pasangan Bapak Riman dan Ibu Sutini pada 

tahun 2005, setelah itu menyelesaikan pendidikan S1 pada tahun 2012. Ia 

mendapatkan gelar Magister Pendidikan pada tahun 2015 yang ditempuhnya 

pada Universitas Negeri Jakarta. Sejak tahun 2010 hingga saat ini Ia mengajar 

Big Book ini dengan harapan anak-anak semakin suka dan menikmati membaca. 

Faza (Fatimah Zahra) adalah ilustrator yang juga suka menulis. Ia berasal 

dari Bandung, Indonesia. Ia mulai mengilustrasi buku anak sejak usia belasan, 

mengilustrasi sekitar 100 judul buku anak. Galerinya bisa ditemui di Instagram: 

@fazamatahari.

KAMUS KECIL

berpusar :  berputar
pusaran :  air yang berputar
meronta :  bergerak kuat-kuat untuk melepaskan 

diri

terempas :  terbanting
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