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Mas Gun Melirik Sambil Beri Motivation 

DUNIA MALAM 

Assalamu ‘Alaikum Wr, Wb 

Selamat malam dunia !!!……. Izinkan aku menyapamu, di keheningan malam, senyap, 
sunyi, gulita, tanpa rembulan dan bintang di langit sana, di kala dikau terlelap dalam 
buaian angin sepoi di malam ini, di kala ini pula ku oret qalamku, semoga bermakna 
untuk mengetuk pintu hatimu. Betapa ku tidak menyapamu, dikala dikau asyik dalam 
peraduan malammu, di pojok sana, di lorong-lorong kota, di pelosok-pelosok desa, mata 
batinku nanar memandang kearah sosok-sosok tubuh nan kurus tanpa baju, merintih 
menitikkan air mata, tanpa dinyana, kiranya kepedihan sedang melanda mereka, kedua 
belah tangannya memegang erat perutnya, sembari menundukkan kepala dan bahunya, ini 
pertanda kelaparan sedang melilit kehidupan mereka. 

Malam ini tepat pada hari senin, tanggal 1 Desember 2008, jam 01:10 Wib. kuoret-oret 
situsku ini, kiranya dikau membaca, menyimak dan menghayatinya, dimanapun dikau 
berada. Malam ini ingin ku menjerit, namun suaraku tidak mungkin dikau dengar, karena 
tidurmu malam ini terlelap pulas. Duhai, teganya dikau membiarkan mereka, dalam rana 
duka lara, lirih air matanya terlihat pedih terasa, ingin mereka pejamkan mata, namun 
mereka tak tahu mau tidur dimana, di belakangnya hamparan mayat-mayat bayi tanpa 
dosa, di depannya mayat-mayat wanita berhambur darah, di kanannya membanjir darah, 
di kirinya sunami air mata. 

Ku ingin ke sana, malam ini juga, membagikan apa yang kupunya, namun apa hendak ku 
kata, nasibku masih merana, ku hanya bisa memandangi lewat situs-situs internet 
mengarah pada mereka semua, sambil pipi berderai air mata terucap Allaaaaaaahu 
Akbar, namun tiada satupun diantara dikau mendengarnya, karena hanya terucap keras di 
dalam dada, seolah ku tak terima masih ada nestapa di pelupuk mata dunia, betapa 
teganya, betapa nistanya, betapa masih ada manusia tega membunuh sesama. 

Wahai jagat raya !!!……. hentikan pertumpahan darah !!!……. jangan paksakan 
kehendak pada sesama !!!……. karena dikaupun tidak mau dipaksa, tetapi egomu telah 
meluluh lantakkan jiwa-jiwa yang tak berdosa. Andai mereka putra putrimu, menjadi 
mayat di depanmu, bukankah kepedihan yang sama menderamu? andai mereka ibumu, 
terbujur kaku di depanmu, bagaimana perasaanmu? Andai mereka ayahmu, meregang 
nyawa di matamu, berlumur peluh darah nestapa, bukankah pedih dikau rasa? Begitulah 
derita Bosnis, Afganistan, Iraq dan negeri-negeri lain yang telah dikau luluh lantakkan. 
Mari berfikir positif, agar hal-hal negatif tidak melanda dunia, semoga dikau mengerti, 
memahami dan menghayatinya. 

Duhai semesta raya !!!……. Bangunlah !!!……. Bangkitlah !!!……. Bersatu 
mewujudkan perdamaian dunia, agar semua negeri tidak lagi terperi, sembari memupus 
egoisme diri sendiri. Trim’s. Wassalam. www.masgunku.wordpress.com. 

 


