
LAU KAWAR 

SMAN 1 Medan 

 

Ada sebuah desa bernama Kawar. Desanya makmur karena hasil 

alam yang melimpah. Suatu hari, desa tersebut mengadakan sebuah 

pesta raya. Namun, dibalik pesta tersebut ada seorang nenek yang tidak 

ikut dalam pesta. Warga desa melupakannya lalu sang nenek berdoa 

kepada Tuhan untuk mengutuk desa tersebut. Kemudian terjadilah 

gempa dahsyat dan air bah. Terbentuklah Danau Lau Kawar. 

Pemain: Kepala Desa 
Nenek 
Anak 
Bapak 
Ibu  
Warga 

 
 
Kepala Desa : Mejuah-Juah!,Mejuah-Juah! 
 
Warga  : Mejuah-juah!,Mejuah-juah! 
 
Kepala Desa  : Wari simehuli man banta kerina, pasu-pasu ni dibata,   
                           dibata sinjagai, dibata dimasu-masu. Mejuah! Mejuah! 
 
Kepala Desa  : Masu-masu ertuah bayak, Nembah man Kalimbubu, 
                          Mehamat man Sembuyak, Nami-nami man Anak       
                          Beru!! 
 
Kepala Desa  : Inilah karunia dari Tuhan terhadap desa kita, sungguh  

hasil panen yang melimpah tahun ini , dan oleh itu 
marilah  kita berpesta, Mejuah-juah, Mejuah-juah!!” 

 
Nenek    : Ya,Tuhan! Aku ingin sekali menghadiri pesta itu. 

                Namun, jangankan berjalan, berdiri pun aku sudah  



                tidak sanggup. 
 

Nenek : Aduuh…! Perutku rasanya sakit sekali. Tapi, kenapa 
sampai saat ini anak-anakku tidak mengantarkan 
makanan untukku ? Apa mereka melupakanku. 

 
Nenek : Ya, Tuhan! Anak-cucuku benar-benar tega 

membiarkan aku menderita begini, di sana mereka 
makan enak-enak sampai kenyang, sedang aku 
dibiarkan kelaparan. Sungguh kejam mereka! 

 
Ayah   : Apa Bolang di rumah sudah makan? 
 
Istri   : Belum. 
 
Ayah : Kalau begitu tolong bungkuskan makanan, lalu suruh 

anak kita mengantarkannya pulang. 
 
Istri : Baiklah Suamiku! Anakku antarkan makanan ini 

kepada Bolang di rumah. 
 
Anak  : Tapi aku masih lapar Bu, nanti sajalah aku antar 

makanannya buat Bolang. 
 
Ayah   : Mulih cam bage, erbaba makanan Bolang. 
 
Anak    : Tapi Bapa. 
 
Istri : Bolangmu belum makan, antarlah makanan ini 

buatnya, pasti dia sedang menunggu kedatangan kita. 
 
Anak   : Baik Bu. 
 
Nenek  : Lapar, perutku lapar. 
 



Anak : Aduhhhh… laparnya … kalau kumakan nanti Bolang 
makan apa, tapi perutku sakit sekali... ah, kumakan 
saja sedikit. Bolang kan tidak bisa makan banyak. 

 
Nenek   : Kenapa mereka lama sekali? 
 
Kepala Desa : Mejuah-juah! 
 
Warga    : Mejuah-juah! 
 
Anak : Bolang! Aku pulang, ini ada kubawa makanan buat 

Bolang makan. 
 
Bolang : Syukurlah, tedehku. Kau sudah pulang, Bolangmu 

ini sudah lapar sekali. Bujur melala, melala bujur. 
 
Anak      : Bolang aku pergi dulu, mau kembali ke pesta. 
 
Bolang : Ampuni aku Tuhan, sungguh mereka telah 

melupakanku. Berikanlah kekuatanmu Tuhan. 
 
Ayah   : Sudah kau kasih makanan itu? 
 
Anak   : Sudah Bapa, dan Bolang sangat senang. 
 
Ayah   : Apa yang terjadi, Bolang... Bolang… 
 
Anak   : Bapa, Bapa… tolong-tolong Bapa. 
 
Kepala Desa : Tuhan apa yang salah dengan kami. 
 
Warga  : Tolong…tolong… 
 
Nenek  : Tolong… tolong.. 


