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Endang Fatmawa�

Burung merak memiliki bulu yang indah. 

Burung merak jantan maupun betina bulunya 

cemerlang penuh warna-warni. Teman burung 

lainnya di kebun binatang sangat mengagumi 

bulunya. Siapa pun yang melihat pasti terpesona. 

Burung merak memiliki struktur mikroskopis 

yang menyerupai kristal. Jadi, dapat 

mereeksikan cahaya dan seperti berpendar di 

mata yang melihatnya.

“Hai Merak Biru, ayo kita belajar bersama!” 

ajak Merak Hijau.

“Iya, ayo ...” jawab Merak Biru dengan senang.

Jadilah mereka belajar bersama menggunakan 

meja bundar di bawah pohon peneduh. Tak 

terasa waktu sudah siang, waktunya Merak Hijau 

pamit untuk istirahat di kandangnya. 

Saat Merak Biru 

merapikan meja belajar, ia 

terkejut melihat ada 

bungkusan di bawah 

kursi yang tadi diduduki 

Merak Biru.

“Ini apa?” gumam 

Merak Hijau dalam hati.

“Hai Merak Hijau, apakah bekalku tertinggal di 

sini?” tanya Merak Biru.

Seketika itu, Merak Hijau berterus terang 

kalau tadi menemukan bungkusan makanan di 

bawah kursinya.

“Oh iya, betul, tadi kutemukan,” jawab Merak 

Hijau sambil menyerahkan bungkusan.

“He … he … kalau begitu, kita makan bersama 

saja yuk!” ajak Merak Biru. ***

2 3

“Sikap jujur merupakan 
akhlak terpuji atau aspek 
moral positif. Jadilah anak 

yang jujur dengan cara 
berterus terang!”

Burung Merak Hijau yang Jujur
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