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“Mas Gun menyaksikan bencana sambil mengusirnya dengan kekuatan yang dianugerahi Allah padanya.” 

BENCANA 

Oleh : Pangeran Putra Jagat 

Bencana, di sana, di sini juga, silih berganti datangnya, seolah terjadwal tersusun rapi, 
gunung biasa jadi merapi, air laut jadi sunami, air sungai membanjiri, lumpur meludahi 
permukaan bumi, gempa guncang bumi, angin sepoi berubah jadi angin puting beliung 

memutari rumah penduduk bumi, flu burung jadi flu manusiawi, para hantu demonstrasi 
kunjungi para siswi di berbagai belahan bumi, jama’ah ahmadi muncul lagi sesatkan anak 

negeri, koran dipedomani dan Qur’an ditontoni, istri sendiri dibiari dan istri tetangga 
dikeloni, fitnah jadi antri nyatroni, adu domba di sana sini, goyang ranjang bilik pribadi 
jadi hobby jagat ini, aurat dibukai dianggap modernisasi, patung disembahi, para hantu 

dipuji, Afganistan dibabak beluri dengan artileri, Iraq diporak porandai, ladang minyak di 
bumi hangusi, Iran dihujati, Kuwait bingung lagi, negara OKI melototi, para tikus negeri 

semakin rajin menggerogoti, hutan rimba raya dibugili, parit ditumpati, sawah ladang 
ditanami gedung tinggi, kuburan dibongkari dibangun rumah judi, manusia sudah pada 

sinting kali !!!……. Itulah catatan bencana bumi ini. 

Bencana !!!… Murka Ilahi. Bumi ini diciptai bukan untuk maksiat diri, tapi untuk tempat 
ibadah kepada Ilahi, namun tidak semua penduduk jagat ini menyadari, sedang pada 

pingsan kali !!!… hi hi hiii sang nini lampir ketawa lagi di televisi, seolah tidak perduli 
dengan apa pun yang sedang terjadi di seantero jagat ini, karena masing-masing anasir 
bumi antri unjuk gigi. Para pawang tidak lagi sakti malah membingungi, karena bani 
syetan telah pensiun menggodai, sebab manusia telah banyak jadi Al-Iblisi, hiii……. 

ngeri sekali kini jagat ini. 

Bencana !!!……. Kenapa dikau datang lagi ???……. Aku tidak butuh dikau hari ini 
!!!……. Nyah nyaah nyaaahlah dari hadapan seantero bumi, aku hanya ingin lihat bumi 
ini lestari dan damai. Jangan !!!……. Jangan dikau datang lagi. Ku harap dikau mengerti 
duhai bencana hati ini. Andai dikau datang lagi, ku undang dikau antri di negeri-negeri 

yang selama ini rajin menzholimi, selamat datang di negeri-negeri penzholimi. 
Huwihihihiii. 

 


