




Sore hari yang cerah di sebuah dermaga inilah biasanya tempat dua
sahabat bertemu. Kedua sahabat itu bernama Rangkong dan Paus.
Kali ini Rangkong datang dengan perasaan sedih. Ada apa gerangan?
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Paus datang menemui Rangkong seperti biasanya.
Rangkong yang sedang bersedih tiba-tiba terkejut dengan
Paus yang muncul begitu saja ke permukaan. 

2



Rangkong yang biasanya ceria sore ini terlihat murung.
Paus pun kemudian bertanya pada Rangkong.

Rangkong kenapa kamu
nampak sedih?
Ayo ceritalah padaku. 
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Rangkong langsung menunduk.
Sayapnya lemas dan matanya
berkaca-kaca teringat akan ibunya
yang malang.  

Paus... Aku sangat sedih.
Ada pemburu jahat yang
menangkap ibuku. 
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Rangkong bercerita sambil berurai air mata. Ia tak sanggup
membayangkan hidup tanpa seorang Ibu.
Rangkong sangat takut jika pemburu itu datang lagi 
untuk menangkapnya.    

Rangkong jangan sedih,
aku akan menghiburmu.
Lihatlah ini..
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Paus tak tega melihat Rangkong menangis. Ia
kemudian beratraksi dengan mengibaskan ekornya
yang besar. Air megguyur seperti hujan. Seketika
muncul lengkung warna-warni pelangi yang indah. 

Wahh Paus... Indah
sekali pelangi ini.
Terima kasih Paus.. 
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Beberapa hari kemudian Rangkong
kembali ke dermaga. Alangkah terkejutnya
Rangkong mendapati Paus sudah ada di
permukaan laut sambil menangis.

Paus...??
Ada apa Paus?  
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Paus nampak kesulitan berbicara. Air matanya terus
bercucuran. Rangkong berusaha menenangkan Paus. 

Paus tenanglah...
Ceritakan padaku apa
yang terjadi padamu. 
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Paus menceritakan apa yang menimpa
ibunya di tengah lautan. Ibu Paus tak
sengaja memakan sampah plastik yang
bertebaran di laut. 
Ibu paus lantas sakit dan memuntahkan
banyak sekali sampah plastik.
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Paus menunjukan sampah plastik itu kepada
Rangkong. Rangkong melihat betapa banyaknya
sampah plastik yang bertebaran di laut. 

Lihatlah Rangkong.
Lautan ini akan berubah
menjadi lautan plastik.
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Melihat sahabatnya bersedih Rangkong pun mencari
cara untuk menghibur Paus. Rangkong kemudian
bersiul dan mulai bernyanyi dengan merdu. 

Tralala... Trilili...
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Saat sudah tenang, Paus kembali ke tengah laut,
tetapi Ia kembali ketakutan.
Sampah plastik semakin bertambah banyak. 
Bahkan mengelilingi tubuhnya yang besar.
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Sementara saat Rangkong tiba di rumahnya, Ia sangat
terkejut.  Rangkong kaget melihat pohon-pohon di
hutan telah ditebang. Rumahnya juga telah hancur .
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Rangkong ingin sekali menceritakan kesedihannya
pada Paus. Rangkong kembali ke dermaga dan
menunggu Paus. Namun sampai malam tiba Paus tak
kunjung datang.

Rangkong memutuskan untuk mencari Paus menuju
rumahnya di tengah lautan.
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Keesokan harinya, Rangkong mendapati Paus sedang
melihat sekumpulan anak-anak yang sedang
membersihkan pantai dari sampah plastik. 
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Wahhh... Paus lihatlah.
Ada yang membersihkan
sampah plastik dari
rumahmu.

Iya Rangkong. Lihatlah
juga ada anak-anak
yang menanam pohon di
dekat Pantai. 
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Ini adalah anak-anak Sang Penyelamat. Mereka saling
tolong menolong untuk menjaga kebersihan laut.

Teman-teman mari sayangi lingkungan kita. 
Jaga kebersihan dan jangan buang sampah
sembarangan.
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