
     

     KAM ADA LIHAT DIA KA? 

 

SEMINAR MATA BUTA  

Waktu itu tong dpt undang untuk ikut seminar  

Seminar itu elit pemuda Papua dong yg organisir  

Elit pemuda Papua dong ini pengikut agama kristen 

Agama kristen ini manusia kulit putih dong yang kasih kenal kan  

Manusia kulit putih ini dong datang dari benua eropa 

orang-orang dong biasa pikir manusia kulit putih ini lebih baik dan benar  

Dari pda manusia hitam  

jadi pas itu elit pemuda Papua undang manusia putih dong untk bicara  

Banyakpemuda kulit hitam yg hadir,sekitar 200-300 orang  

Dong  hadir di gedung aula  

Lokasih aula itu sekolah tinggi agama kristen dong punya  

Di aula itu ada empat bagian  

Pertama bagian depan agak tinggi,di bagian blakan tembok dong fariasi dng warna warni dan tulisan tema yg nanti dong 

bicara  

Ke dua bagian bawa itu dong taruh kursi mewah untuk orang-orang penting  

Ketiga bagian blakan dong taruh kursi-kursi umum  

Ke empat bagian blakan dong taruh kursi di tempat panas 

Trus yg terakhir itu bagian luar halaman dng rumput yg hijau   

Elit pemuda yg organisir seminar ini sibuk sekali, atur makan dan minum  

Mereka trima tamu dng semangat dan bahagia  

Semua aman  

Trus di pintu masuk ada pemuda dua jual buku-buku 

Tamu pembicara seminar yg penting  

Manusia kulit putih dong duduk di bagian depan  

Para-para tua dan pemuda elit jga duduk sama-sama dng mereka  

Banyak pemuda manusia kulit hitam yang hadir  

Mereka semua duduk di tempat yg di sediakan  

Baru manusia kulit putih dong mulai bicara  

Tujuan manusia kulit putih dong bicara itu untuk bantu manusia kulit hitam berpikir kembali tentang agama kristen  

Khusus nya tentang teology dan Jesus  

Waktu itu panas skali  

Sampai badan semua keringat  

Dalam Suasana ini, pemudah kulit hitam mulai bagi air minum 

Sa dng ade sa duduk di tengah bagian blakan sdikit 



Pas tong dua tiba,dong paksa tong dua duduk di depan tpi tong dua tolak 

Pas saat pemuda elit manusia kulit hitam bagi air minum  

Saya perhatikan mereka  

Ada perempuan kulit hitam satu de mulai bagi air minum dari bagian depan tempat manusia penting duduk 

Di tengah-tengah kursi yg bagus depan itu, ada anak kecil kulit hitam  

Anak kecil ini de pakaian su tarobek- tarobek  

Ingus melele di mulut, tdk mandi, baru tdk pake spatu lgi  

Dia tdk duduk baik jga di kursi yg mewa itu 

Kitong tratau orang banyak lihat anak itu atau tdk  

Tpi perempuan kulit hitam yg bagi air minum itu dia tdk bagi anak kecil itu air minum 

Dia kasih lewat anak kecil itu baru bagi air minum sama orang besar sjh 

Pas tong lihat kejadian ini sa kore ade sa dan kitong dua langsung pulang. 

Siapa anak kecil itu  

Anak kecil itu anak raja, tapi kitong pu mata buta untuk lihat dia  

Anak kecil itu roh Allah, tapi hati kita tartutup untuk mengerti apa yang terjadi 

Anak kecil itu adalah jawaban dari seminar itu, tapi pikiran kita tartutup  

Anak kecil itu kunci untuk mengerti masalah kita, tapi kita menjadi masalah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


