
Payungan Yuk! 

 

Pagi ini cuacanya agak mendung. Matahari masih malu untuk menampakkan sinarnya. Lia 

bergegas berangkat ke sekolah. Dia tidak mau terlambat untuk masuk sekolah pertamanya, setelah 

sekian lama libur panjang semesteran. Kebetulan jarak rumah dan sekolahnya hanya  5 meter, jadi 

tidak usah bersusah payah naik kendaraan. Namun, di tengah perjalanan, hujan turun.  

“Wah, hujan!” Lia kecil tanggap sekali mengeluarkan payung mungil bergambar 

spongebob. Kemudian dia berjalan menyusuri jalanan becek dengan hati hati. Dari kejauhan 

dilihatnya, anak sebayanya  basah kuyup kehujanan.  

“Ya Allah, kasian dia! Ini kan lagi hujan?” Lia kecilpun melangkah menuju gadis tersebut. Ia 

ingat pesan guru agamnya, “saling tolong menononglah”. Pelan pelan Lia mendekatinya, lalu 

menyodorkan payung. 

“Ayo, bareng pakek payungnya. Mau kemana, Mbak?” tanyanya polos. 

“Waduh, terimakasih. Mau ke warung sebelah.” Gadis tersebut tampak menggigil 

kedinginan. 

“Ya, bareng aku aja.” pintanya. 

“Baiklah, tapi nggak ngrepotin kan?” 

“Enggak.” Lia dan gadis tersebut lalu berjalan beriringan, mereka bercanda gurau layaknya 

sudah akrab. Sampai di perempatan jalan..  

“Sudah Mbak, sampai sini saja.” 

“O udah nyampek ya. Ati ati ya.”  Lia melambaikan tangan. Perlahan gadis tersebut telah 

sampai di seberang jalan. Hati Liapun lega. Lia melanjutkan perjalanan ke sekolah.  

...... 

“Teeeeet” bell sekolah telah berbunyi. Itu tandanya untuk pulang.  

“Yeh! Akhirnya pulang juga! Sudah nggak sabar nih mau makan.” Cengir Lia. 

Lia pulang dengan senang hati, tadi pelajaran agama sungguh menyenangkan. Lia  belajar 

tentang akhlak terpuji, Lia serasa ingin memiliki semua sifat tersebut, gumamnya dalam hati. 

Setengah perjalanan sudah ditempuh Lia, sayangnya.. “Breesss..” . Hujan turun dengan deras. Lia 

menepi ke sebuah kios. 

“Astaghfirullah, payungku kan masih di depan kelas?? Kok bisa lupa sih? Ya Allah, gimana 

nih?” Lia hanya mondar mandir tak karuan, mana hujannya deras lagi. 

“Sini payungan sama aku.” Sontak Lia kaget, siapa yang langsung nyeletus itu?  Lia 

menoleh. Oh ternyata.. 



“Loh, kok kamu disini?” Lia heran seribu heran. Tiba tiba dia datang  tanpa 

sepengetahuannya. 

“Kebetulan, aku dan ibuku berjualan disini.” Lia mengangguk tanda mengerti. 

“O, begitu rupanya.” Gadis tersebut, menyenggol bahu Lia. 

“Ayo kita berpayungan..” Lia tertawa. Dan langsung pergi tanpa basa basi.  

 

Itulah kawan, apabila kita berbuat kebaikan, maka Allah akan membalas dengan kebaikan 

pula. <lukluk, Boyolali> 


