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ABSTRAK 

 

Wening Tiyas Puspa Dewi. B0215056. 2020. Syair Buah-buahan: Suntingan Teks 

dan Analisis Semiotik Riffaterre. Skripsi: Program Studi Sastra Indonesia Fakultas 

Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret. 

Permasalahan pada penelitian ini, yaitu (1) Bagaimana suntingan Syair 

Buah-buahan? dan (2) Bagaimana makna simbol-simbol yang ada dalam teks Syair 

Buah-buahan menurut pendekatan semiotik Riffaterre? Penelitian ini bertujuan 

untuk (1) menyediakan suntingan teks SBB yang baik dan benar agar dapat dibaca 

oleh masyarakat secara umum dan (2) mengungkap makna secara bahasa dan sastra 

dari simbol-simbol yang dihadirkan dalam teks SBB. Penelitian ini menggunakan 

sumber data kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

naskah digital SBB yang diberi kode ML 254 di PNRI. Metode pengkajian teks 

yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan pembacaan 

Semiotik Riffaterre. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik 

kepustakaan. 

Suntingan teks SBB menggunakan metode edisi standar, ditemukan 

beberapa kesalahan salin tulis, yaitu terdapat 12 lakuna, 18 adisi, 18 substitusi, 4 

transposisi, 1 ditografi, dan 22 ketidakkonsistenan. SBB ditulis oleh seorang 

pengarang bernama Muhammad Bakir yang berasal dari Pecenongan. Ruang tulisan 

dan ruang teks dibatasi dengan garis tipis yang ditulis dengan pensil. Teks ditulis 

dari sisi kanan ke sisi kiri dan dibaca dari sisi kanan ke kiri secara menurun. Bahasa 

yang digunakan dalam SBB adalah bahasa Melayu dengan dialek Betawi, serta 

beberapa kosakata dari bahasa Arab. Naskah SBB ditulis dengan tinta berwarna 

hitam, dilengkapi dengan nomor halaman pada bagian tengah atas halaman. 

Terdapat pula ilustrasi berupa gambar buah-buahan dan bunga yang digambar 

dengan tinta berwarna kuning, hijau, merah, dan biru.  

Makna dari simbol-simbol yang dihadirkan dalam teks SBB adalah tentang 

sifat-sifat maupun karakteristik fisik manusia.manusia. Sifat maupun karakteristik 

fisik yang dimiliki setiap buah berbeda satu sama lain dan dibagi menjadi kelompok 

baik dan buruk yang saling berjalan beriringan. Sifat yang sangat dominan dalam 

cerita SBB adalah ‘kesetiaan’ dan ‘keegoisan’. Kesetiaan dan keegoisan tersebut 

merupakan contoh sifat baik dan buruk. Setiap tokoh dalam SBB menunjukkan 

kesetiaan antara hamba dan tuannya atau kesetiaan pada pasangannya dengan cara 

yang berbeda-beda. Sifat egois dari tokoh-tokohnya juga menonjol bersamaan 

dengan sifat baiknya. Kedua sifat tersebut menunjukkan bahwa sebaik apapun 

seorang manusia, mereka akan memiliki sebuah kekurangan, terutama terdapat sifat 

mememntingkan diri sendiri. 

Kata kunci: Syair, buah, sifat, simbol, manusia, setia, egois. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kebudayaan merupakan sumber makna sekaligus sumber semiotika yang 

artinya kebudayaan merupakan suatu jaringan sistem makna dan semiotika (Riyadi 

Santosa, 2003). Kebudayaan masyarakat Melayu juga terikat dengan simbol-simbol 

yang memiliki makna di dalamnya. Melalui simbol inilah masyarakat Melayu 

mempertahankan budaya mereka. Seperti yang dikatakan oeh Charon (2007, 61:62) 

bahwa kehidupan sosial manusia bergantung pada simbol, dan melalui simbol ini 

individu-individu berinteraksi, mempertahankan nilai dalam hubungannya dengan 

orang lain. Dalam SBB, simbol yang digunakan adalah bauh-buahan.  

Simbol sifat manusia berdasarkan tumbuhan atau hewan banyak diangkat 

ke dalam karya sastra oleh para penulis Melayu. Salah satu karya sastra yang 

berkaitan erat dengan simbol adalah Syair Buah-buahan (selanjutnya disingkat 

SBB). SBB merupakan naskah tunggal yang ditulis dengan menggunakan aksara 

Arab berbahasa Melayu. Tidak semua orang dapat membaca tulisan Arab Melayu, 

sehingga perlu dihadirkan penelitian untuk mengungkap makna yang ada dalam 

SBB sebelum tingkat keterbacaan naskah makin hilang. Hal ini dimaksudkan 

karena di dalam SBB terdapat lambang akan suatu hal, yang menjadikannya penuh 

dengan tanda-tanda yang layak untuk diteliti.  
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 Naskah SBB tersimpn di Perpustakaan  Nasional Republik Indonesia 

dengan nomor naskah ML 254. Naskah ini juga sudah dibuat dalam bentuk digital 

dan dapat dilihat pada laman web Perpustakaan Nasional Indonesia. SBB juga 

ditulis dalam Katalog Induk Naskah-naskah Nusantara Jilid 4 yang disusun oleh 

T.E Behrend, Katalog Naskah Pecenongan Koleksi Perpustakaan Nasional, Sastra 

Betawi Akhir Abad ke-19 yang ditulis oleh Henri Chambert Loir, dan Katalogus 

Koleksi Naskah Melayu Museum Pusat yang disusun oleh tim inventarisasi bidang 

kemuseuman.  

SBB merupakan naskah yang cukup populer bagi peneliti, dibuktikan 

dengan dibahasnya SBB dalam artikel berbahasa Inggris yang ditulis oleh H. 

Overbeck dengan judul Malay Animal and Flower Shaers pada tahun 1934. 

Beberapa puluh tahun setelahnnya, tepatnya pada tahun 1978, Ditjen Kebudayaan 

menerbitkan buku berjudul Antologi Syair Simbolik dalam Sastra Indonesia Lama 

yang berisi transliterasi SBB dan syair-syair lainnya. SBB juga menjadi salah satu 

syair yang dibahas oleh G.L. Koster dalam bukunya berjudul Roaming Through 

Seductive Gardens: Readings in Malay Narrative yang terbit pada tahun 1997.  

Selain itu, SBB juga pernah ditampilkan dalam pameran yang diselenggarakan oleh 

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Akan tetapi dari semua hal yang 

diungkap di atas, belum dilakukan penelitian lebih lanjut yang mengungkap makna 

dari simbol-simbol atau tanda-tanda yang dihadirkan dalam SBB.  

Simbol-simbol yang paling menonjol dalam SBB adalah buah-buahan. 

Beberapa tokoh dalam naskah ini digambarkan sebagai buah-buahan yang masing-
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masing mewakili sifat manusia. Tokoh Delima dalam SBB dikatakan sebagai 

pemuda yang sangat kaya, memiliki paras yang rupawan serta sifat yang amat baik. 

Menurut kaum Yahudi, buah Delima merupakan simbol dari kebaikan, sedangkan 

bangsa Arab sangat terpesona dengan khasiat dan rupa buah delima. Selain buah 

delima, buah-buahan lain yang merupakan karakter penting dalam SBB juga 

digambarkan mewakilli sifat baik dan buruk yang dimiliki oleh manusia.  

Berdasarkan simbol-simbol yang muncul, maka SBB dapat diteliti 

menggunakan pendekatan semiotik. Melalui pendekatan semiotik, dapat diketahui 

makna dari simbol-simbol yang dihadirkan oleh penulis naskah. Semiotika adalah 

suatu disiplin ilmu untuk mengkaji tanda-tanda yang terdapat pada suatu objek 

untuk diketahui makna yang terselubung dalam objek tersebut. Penelitian ini akan 

menggunakan pendekatan semiotik yang dikemukakan oleh Michael Riffaterre. 

Pendekatan semiotik Michael Riffaterre diaplikasikan sebagai landasan teori untuk 

menyingkap simbol-simbol yang ada dalam SBB serta dapat menguraikannya ke 

dalam bentuk bacaan yang lebih mudah dipahami. Setelah dapat memaknai 

penandaan-penandaan yang ada dalam SBB maka akan dapat diperoleh pesan yang 

terkandung dalam SBB. 

B. Pembatasan Masalah 

Penelitian SBB dibatasi pada suntingan teks dan analisis isi teks  

menggunakan pendekatan semiotik. Suntingan teks meliputi inventarisasi naskah, 

deskripsi naskah, kritik teks, suntingan teks, serta daftar kosa kata. Analisis isi teks 

menggunakan pendekatan semiotik yang dikemukakan oleh Michael Riffaterre, 
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yang melalui tahap penelitian, pembacaan heuristik, pembacaan heremenutik, 

pencarian matriks, model, dan varian. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, dapat 

dimunculkan rumusan maslah sebagai berikut: 

1. Bagaimana suntingan teks SBB?  

2. Bagaimana makna simbol-simbol yang ada salam teks SBB menurut 

pendekatan semiotik Riffaterre? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Menyediakan suntingan teks SBB yang baik dan benar agar dapat dibaca oleh 

masyarakat secara umum. 

2. Mengungkap makna simol-simbol yang dihadirkan dalam teks SBB. 

 

E. Manafaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis 

a. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan memperkaya hasil 

penelitian bidang Filologi sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

pertimbangan bagi penelitian selanjutnya. 

b. Menyediakan sumber referensi menegnai kajian semiotika Michael 

Riffaterre. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Mempermudah masyarakat umum untuk membaca dan memahami teks-

teks Melayu Klasik, salah satunya SBB.  

b. Memperkenalkan keberadaan SBB kepada masyaakat umum. 

c. Memberikan pengajaran dan nasihat yang terdapat dalam SBB kepada 

masyarakat umum.  

 

F. Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan dalam suatu penelitian sangat penting sebagai 

gambaran mengenai langkah-langkah suatu penelitian dan permasalahan yang akan 

dibahas. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Bab I adalah pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, 

pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

Bab II kajian pustaka dan kerangka pikir. Bab ini berisi kajian pustaka, 

teori penyuntingan teks, teori pengkajian teks, dan kerangka pikir. 

Bab III metode penelitian. Bab ini berisi jenis penelitian, objek penelitian, 

sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik 

penarikan kesimpulan. 

Bab IV suntingan teks. Bab ini meliputi inventarisasi naskah, deskripsi 

naskah, ikhtisar isi teks, kritik teks, dan suntingan teks. 
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Bab V analisis. Bab ini berisi analisis semiotika Michael Riffaterre dari 

embacan heuristik, hermeneutik, serta mengungkapmatrils dan varian, untuk 

mengungkap makna dari tanda-tanda yang terdapat dalam naskah 

BabVI penutup. Bab ini berisi simpulan dan saran-saran yang berkaitan 

dengan penelitian. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kajian Pustaka 

1. Penelitian Terdahulu  

Berdasarkan Katalog Naskah Pecenongan karya Henry Chambert Loir, 

terdapat informasi bawa pernah dilakukan beberapa analisis terhadap naskah SBB. 

Overbeck (1934) menuliskan sebuah buku dengan judul Journal of the Malayan 

Branch of the Royal Asiatic Society Vol. 2, No. 2. Buku ini berisi kumpulan artikel 

mengenai sejarah serta naskah yang ada di rumpun Melayu, Asia. Salah satu artikel 

yang berjudul Malay Animal and Flower Shaers membahas banyak syair-syair yang 

tergolong dalam kategori syair simbolik dengan simbol-simbol berupa binatang dan 

bunga, termasuk di dalamnya adalah naskah SBB. Alisis Overbeck menjelaskan 

bahwa isi naskah SBB menggunakan banyak dialek lokal (Betawi)  dan juga bahasa 

China. Di dalam naskah SBB terdapat banyak gambar ilustrasi buah-buahan. 

Tulisan Overbeck ini hanya berupa ikhtisar isi dari SBB serta memberikan 

informasi terkait bahasa yang digunakan, jumlah bait, tanggal penulisan, serta 

penulis naskah. Di akhir pembahasan mengenai SBB, Overbeck mengemukakan 

pendapatnya bahwa Mohamad Bakir (penulis naskah SBB) merupakan seorang 

penulis roman picisan yang hanya memperhatikan minat pasar dengan hasil karya 

yang sangat dianggap oleh Overbek bernilai rendah.  

G. L. Koster (1997) menulis buku berjudul Roaming Through Seductive 

Gardens: Readings in Malay Narrative mengacu pada tulisan Overbeck. Ia menulis 
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berdasarkan prespektif naratifnya. Koster tidak sepenuhnya sependapat dengan 

pemikiran Overbeck yang menganggap bahwa SBB adalah karya rendahan. Koster 

mengungkapkan banyak hal-hal menarik dalam SBB ditinjau dari segi akademik. 

Ia juga mengungkapkan kemiripan SBB dengan karya-karya dan genre-genre 

tradisi penting. Dalam tulisan tersebut, Koster juga menjelaskan beberapa nasihat 

yang mungkin dapat diambil dari naskah SBB.  

Pada 1978, Jumsari Jusuf, dkk mendokumentasikan transliterasi naskah-

naskah simbolik dalam sebuah buku berjudul Antologi Syair Simbolik dalam Sastra 

Indonesia Lama. Naskah SBB bersama dengan naskah-naskah lainnya telah 

dialihaksarakan dan ditulis dalam buku Antologi Syair Simbolik dalam Sastra 

Indonesia Lama. Buku tersebut memuat alih aksara tanpa adanya suntingan maupun 

kritik teks, sehingga ada beberapa kata yang tidak sesuai dengan konteks syair. 

Transliterasi ditulis sesuai dengan PUEBI, meliputi penulisan kata hubung, kata-

kata asing, tanda baca, nama orang, dan tempat.  

Indah Sri Rahayu menuliskan sebuah penelitian dengan judul Syair 

Burung: Suntingan Teks dan Analisis Semiotika Michael Riffaterre pada tahun 

2009. Penelitian ini menyajikan suntingan teks Sayir Burung serta mengungkapkan 

makna dari simbol-simbol yang ada di dalam Syair Burung dengan menggunakan 

pendekatan semiotik Riffaterre. Burung yang muncul di dalam naskah Syair Burung 

disimbolkan sebagai manusia. Masing-masing burung juga memiliki sifat-sifat 

yang berbeda seperti manusia. Makna yang diungkapkan Syair Burung adalah 

mengenai agama dan cara belajarnya.  
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2. Landasan Teori 

a. Teori Semiotika Michael Riffaterre 

Syair atau puisi merupakan karya sastra yang maknanya tidak selalu 

ditangkap begitu saja oleh pembaca. Puisi banyak menggunakan tanda-

tanda tersirat yang dapat dibedah dengan menggunakan teori semiotik. Teori 

semiotik menganggap bahwa fenomena sosial dan kebudayaan adalah 

sebuah tanda. Semiotik juga mempelajari aturan-aturan, konvensi-konvensi 

yang memungkinkan tanda-tanda tersebut mempunyai arti (Preminger dkk, 

1974). Ada bermacam-macam pendapat mengenai teori semiotik, dan yang 

akan dijadikan sebagai landasan teori adalah semiotika Michael Riffaterre.  

Michael Riffaterre mengungkapkan metode untuk memproduksi 

makna dari tanda-tanda dalam sebuah puisi dengan menggunakan tahapan-

tahapan, yaitu: (1) ketidaklangsungan ekspresi, (2) pembacaan heuristik dan 

hermeneutik atau retroaktif, (3) matriks, model, varian-varian, dan (4) 

hipogram (Rina Ratih, 2016: 5). 

1. Ketidaklangsungan Ekspresi 

Ketidaklangsungan ekspresi dalam puisi dapat terjadi karena adanya 

pergeseran makna (displacing of meaning) yang terjadi apabila suatu 

tanda mengalami perubahan dari satu arti ke arti lain, ketika satu kata 

mewakili kata yang lain; juga perusakan makna (distorsing of meaning) 

yang terjadi karena ambiguitas, kontradiksi, dan nonsense; penciptaan 

makna (creating of meaning) berupa pemaknaan terhadap segala 
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sesuatu yang dalam bahasa umum dianggap tidak bermakna. 

(Riffaterre, 1978: 2) 

2. Pembacaan Heuristik dan Hermeneutik 

Semiotik mengenal adanya pembacaan tahap pertama dan tahap 

kedua. Bagaimana suatu makna baru akan dihasilkan sebenarnya 

merupakan hasil dari pembacaan tahap kedua. Sebelum mencapai tahap 

pemaknaan, perlu dilakukan pembacaan tahap pertama yang dikenal 

sebagai pembacaan heuristik. Pembacaan heuristik adalah pembacaan 

sajak sesuai dengan tata bahasa normatif, morfologi, sintaksis, dan 

semantik. Pembacaan heuristik ini menghasilkan arti secara 

keseluruhan menurut tata bahasa normatif dengan sistem semiotik 

tingkat pertama. 

Setelah melalui pembacaan tahap pertama, maka dilakukan 

pembacaan tahap kedua atau pembacaan hermeneutik. Tahapan ini 

memunculkan makna yang sebelumnya tidak ditemukan pada 

pembacaan tahap pertama. Makna baru ini disebut sebagai makna 

sesungguhnya yang disampaikan oleh penulis naskah kepada para 

pembacanya. Tahapan ini bertujuan untuk menemukan makna-makna 

tidak terlihat yang sebetulnya saling berhubungan.  

Dalam hubungannya dengan pembacaan hermeneutik dan 

heuristik, perlu dibedakan pengertian arti dan makna. Makna yang 

terbangun dari hubungan kesamaan dengan realitas, yakni makna 

linguistik yang bersifat referensial disebut sebagai “meaning” yang 



11 
 

 
 

diterjemahkan menjadi “makna”. Sedangkan makna yang terbangun 

atas dasar prinsip kesatuan semantik puisi serta meliputi segala bentuk 

ketidaklangsungan disebut sebagai “significance” yang diterjemahkan 

menjadi “arti” (Faruk, 2012:142) 

3. Matriks, Model, dan Varian 

Matriks adalah konsep abstrak di dalam struktur teks yang tidak 

pernah bisa ditetapkan bentuknya. Matriks baru terlihat jika ada di 

dalam sebuah varian (Riffaterre, 1978:13). Matriks bisa berupa sebuah 

kata yang mungkin saja tidak muncul di dalam teks. 

Teks merupakan pengembangan dari matriks. Model merupakan 

bentuk varian yang selalu ditentukan oleh aktualisasi sebuah matriks. 

Dengan demikian, matriks mereupakan motor yang menggerakkan 

sebuah teks, sedangkan model merupakan cara mengembangkannya. 

Matriks dikembangkan menjadi model, kemudian ditransformasikan ke 

dalam matriks-matriks.  

4. Hipogram  

Pada dasarnya, karya sastra merupakan respon dari karya sastra 

yang lain. Respon tersebut bisa berupa perlawanan atau enerusan tradisi 

dari karya sastra sebelumnya. Hipogram merupakan latar penciptaan 

karya yang dapat berupa keadaan masyarakat, peristiwa dalam sejarah, 

ataupun alam dan kehidupan (Teeuw 1983: 65).  

 

B. Kerangka Pikir 



12 
 

 
 

Gambaran urutan langkah kerja dalam sebuah penelitian. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kualitatif. 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menemukan, 

menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial 

yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan 

kuantitatif (Sugiyono, 2009:15). Metode ini berbeda dengan metode kuantitatif, 

sebab data yang digunakan berupa konsep, bukan berupa angka.  

 

B. Sumber Data Penelitian 

Sumber data dalam penelitian ini adalah naskah digital Syair Buah-buahan 

yang diberi kode ML 254 oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Naskah 

ini ditulis dengan huruf Arab dengan bahasa Melayu. Naskah ini tersimpan di 

Perpustakaan Nasional Republik Indoneisa dengan kondisi fisik kertas yang rapuh, 

tinta yang sudah mulai memudar, dan banyak halaman yang lepas. Bentuk digital 

dengan format JPEG atau PDF dapat diunduh pada laman resmi Perpustakaan 

Nasional Republik Indonesia berikut: https://www.perpusnas.go.id/collections-

detail.php?lang=id&id=Manuskrip&link=705461 

 

https://www.perpusnas.go.id/collections-detail.php?lang=id&id=Manuskrip&link=705461
https://www.perpusnas.go.id/collections-detail.php?lang=id&id=Manuskrip&link=705461
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C. Metode Analisis Data 

1. Metode Penyuntingan Teks  

Naskah SBB merupakan naskah tunggal yang diketahui dengan membaca 

katalog. Metode penyuntingan teks yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode edisi standar atau metode edisi kritik. Penyuntingan dengan metode ini 

memperhatikan semua aspek kegiatan penyuntingan naskah, seperti menyediakan 

transliterasi, menyesuaikan ejaan, sampai dengan menyusun aparat kritik dan 

membuat komentar mengenai kejanggalan-kejanggalan bacaan yang dijumpai 

dalam teks (Robson, 1978:43).  

2. Metode Pengkajian Teks 

Metode yang digunakan untuk mengkaji teks lebih dalam adalah dengan 

pembacaan semiotik Michael Riffaterre. Pembacaan semiotik menurut Michael 

Riffaterre dilakukan dengan dua tahap. Tahap pertama yaitu pembacaan heuristik 

dan pembacaan tahap kedua yaitu pembacaan hermeneutik. Pembacaan heuristik 

dengan mengubah syair menjadi bentuk narasi dapat mempermudah pembacaan 

sehingga dapat diketahui isi teks secara umum. Untuk mengungkap simbol-simbol 

yang ada di dalam teks, diperlukan pembacaan tahap kedua, yaitu pembacaan 

hermeneutik. Setelah melalui dua tahap pembacaan tersebut, maka dapat diperoleh 

beberapa makna dari simbol-simbol yang ada dalam SBB. 

 

D. Teknik Pemerolehan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka. 

Studi pustaka merupakan pengumpulan data dan informasi melalui dokumen-
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dokumen tertulis, gambar, maupun dokumen elektronik yang berkaitan dengan 

topik atau masalah yang akan dijadikan bahan penelitian. Hasil penelitian juga akan 

semakin kredibel apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik dan karya 

seni yang telah ada (Sugiyono, 2005:83). Data-data yang diperoleh dari teknik 

pengumpulan data ini akan dibagi menjadi data primer dan sekunder. Data primer 

berupa kata, bait, atau kalimat yang terdapat dalam SBB, sedangkan data sekunder 

berupa buku atau artikel ilmiah yang mendukung penelitian.  

 

E. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Langkah terakhir dari penelitian adalah penarikan simpulan. Simpulan 

diperoleh atas hasil analisis yang sudah dilakukan. Simpulan ditulis bersama 

dengan saran untuk pembaca maupun peneliti selanjutnya. Pada penelitian ini, 

penarikan simpulan akan dilakukan dengan secara induktif, yaitu penarikan 

simpulan berdasarkan pengetahuan yang bersifat khusus ke pengetahuan yang 

bersifat umum. 
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BAB IV 

SUNTINGAN TEKS 

 

A. Inventarisasi Naskah 

Inventarisasi naskah adalah mengumpulkan informasi mengenai naskah 

yang akan dijadikan sumber penelitian. Inventarisasi yang dilakukan dalam 

penelitian ini menggunakan studi lapangan atau studi katalog. Studi katalog 

dilakukan dengan mengumpulkan informasi naskah yang aka ditelitii melalui 

katalog-kataog naskah. Katalog yang digunakan adalah katalog terbitan yang 

menyajikan informasi keberadaan naskah-naskah Melayu. Berikut daftar katalog 

terbitan yang digunakan dalam penelitian ini: 

1. Howard, Joseph H. 1966. Malay Manuscript: A Bibliographical Guide. 

Kuala Lumpur: University of Malaya Library.  

2. Sutaarga, Amir, dkk. 1972. Katalogus Koleksi Naskah Melayu Museum 

Pusat. Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Nasional 

Direktorat Jendral Kebudayaan. 

3. Ricklefs, M. C. Dan P. Voorhoeve. 1977. London Oriental 

Bibliographies Volume 5: Indonesian Manuscripts in Great Britain, A 

Catalogue of Manuscripts in Indonesian Languages in British Public 

Collections. Oxford: Oxford University Press. 

4. Behrend, T. E. 1990. Katalog Induk Naskah-naskah Nusantara Jilid 1. 

Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 
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5. Mulyadi, Sri Wulan Rudjiati, dan Siti Maryam Rachmat Salahuddin. 

1992. Katalog Naskah Bima 2. Bima: Yayasan Museum Kebudayan 

“Samparaja” Bima. 

6. Lindasay, dkk. 1994. Katalog Induk Naskah-naskah Nusantara Jilid 2. 

Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 

7. Behrend, T. E. dan Titik Pudjiastuti. 1997. Katalog Induk Naskah-naskah 

Nusantara Jilid  3-A. Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Jakarta: 

Yayasan Obor Indoneisa. 

8. Behrend, T. E. dan Titik Pudjiastuti. 1997. Katalog Induk Naskah-naskah 

Nusantara Jilid  3-B. Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Jakarta: 

Yayasan Obor Indoneisa. 

9. Behrend, T.E. 1998. Katalog Induk Naskah-naskah Nusantara Jilid 4. 

Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 

10. Wieringa, Edwin Paul. 1998. Catalogue of  Malay and Minangkabau 

Manuscripts in The Library of Leiden University. Leiden: Legatum 

Warnerianum in Leiden University Library. 

11. Chambert-Loir, Henri dan Oman Fathurahman. 1999. Khazanah Naskah: 

Panduan Koleksi Naskah-naskah Indonesia Sedunia. Jakarta: Yayasan 

Obor Indonesia. 

12. Ekadjati, Edi S. 2000. Direktori Edisi Naskah Nusantara. Jakarta: 

Yayasa Obor Indonesia. 
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13. Braginsky, Vladimir. 2004. The Heritage of Traditional Malay 

Literature: A Historical Survey of Genres, Writings, and Litertry Views. 

Leiden: KITLV Press. 

14. Ikram, Achadiati. 2004. Katalog Naskah Palembang: Catalogue of 

Palembang Manuscript. Tokyo: TUFS-Yanassa. 

15. Salahuddin, Siti Maryam R. dan Mukhlis. 2007. Katalog Naskah Bima: 

Koleksi Museum Kebudayaan Samparaja. Karara Bima: Museum 

Kebudayaan “Samparaja” Bima. 

16. Witkam, Jan Just. 2007. Inventory of The Oriental Manuscripts of The 

Library of The University of Leiden: Volume 4.  Leiden. Ter Lugt Press. 

17. Samah, Karimah Abu dan Wan Salhah Megat Ahmad. 2009. Katalog 

Manuskrip Melayu : Koleksi Pusat Dokumentasi Melayu. Kuala Lumpur: 

Pusat Dokumentasi Melayu, Dewan Bahasa dan Pustaka. 

18. Fathurahman, Oman. 2010. Katalog Naskah Dayah Tanoh Abee, Aceh 

Besar (Aceh Manuscripts: Dayah Tanoe Abee Collection). Komunitas 

Bambu. 

19. Karim, Nur. 2013. Seri Katalog Naskah Nusantara No.1: Katalog 

Naskah Pecenongan Koleksi Perpustakaan Nasional, Sastra Betawi 

Akhir Abad ke-19. Jakarta: PNRI. 

20. Wirajaya, Asep Yudha, dkk. 2016. Menelusuri Manuskrip di Tanah 

Jawa. Solo: Gareng Pung.  

Berdasarkan studi katalog pada 20 judul katalog di atas, naskah Syair 

Buah-buahan terdapat dalam 3 katalog, yaitu: 
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1. Katalog Induk Naskah-naskah Nusantara Jilid 4 

2. Katalog Naskah Pecenongan Koleksi Perpustakaan Nasional, 

Sastra Betawi Akhir Abad ke-19 

3. Katalogus Koleksi Naskah Melayu Museum Pusat  

Berdasarkan Inventarisasi naskah yang dilakukan dengan studi katalog, 

diketahui bahwa naskah SBB merupakan naskah tunggal yang tersimpan di 

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan dapat dilihat secara online melalui 

koleksi digital library PNRI. 

B. Deskripsi Naskah 

Langkah penyuntingan teks berikutnya adalah deskripsi naskah. Deskripsi 

naskah yang dilakukan mengacu pada Sri Wulan Rujiati Mulyadi pada Kodikologi 

Melayu di Indonesia (1994:38-42), dan menyesuaikan dengan kondisi naskah SBB. 

Ada beberapa hal yang diungkapkan Mulyadi namun tidak terdapat dalam naskah 

SBB. Deskripsi naskah dalam penelitian ini mencakup judul nasakh, nomor naskah, 

tempat penyimpanan naskah, keadaan naskah, ukuran naskah, tebal halaman, 

jumlah baris per halaman, bahasa naskah, huruf, aksara, dan tulisan, bentuk teks, 

umur naskah, identitas pengarang, keadaan naskah, dan catatan lain-lain. 

1. Judul Naskah 

Judul naskah SBB disebutkan pada halaman awal naskah dengan bunyi 

sebagai berikut: 

Syair Buah-buahan 

Terkarang ole(h) al-faqir al-haqir 

(SBB, 1: 1-2) 
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Judul yang tertulis dalam naskah sesuai dengan judul yang terdapat dalam 

katalog-katalog yang digunakan untuk proses inventarisasi.  Katalog Induk 

Naskah-naskah Nusantara Jilid 4 menyebut naskah ini dengan judul Syair Buah-

buahan. Katalog Naskah Pecenongan Koleksi Perpustakaan Nasional, Sastra 

Betawi Akhir Abad ke-19 juga menyebutkan judlu yang sama, yaitu Syair Buah-

buahan, begitu pula dengan katalog Katalogus Koleksi Naskah Melayu Museum 

Pusat. Ketiga katalog tersebut menunjukkan judul yang sama, sehingga dalam 

penelitian ini, judul naskah yang digunakan adalah Syair Buah-buahan.  

2. Nomor Naskah 

Naskah ini disimpan dengan nomor naskah ML 254. Kode ML digunakan 

untuk menunjukkan bahwa naskah ini merupakan koleksi naskah Melayu. 

Sedangkan angka 254 menunjukkan nomor urut di mana nsakahh ini tersimpan.  

3. Tempat Penyimpanan Naskah 

Naskah SBB merupakan salah satu naskah yang tersimpan di gedung baru 

Perpustakaan Nasional Republik Indoensia yang beralamat di Jalan Medan 

Merdeka Selatan Nomor 11, RT 11/RW 2, Gambir, Senen, Kota Jakarta Pusat, 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Nasakah SBB tersimpan di lantai 8, yaitu bagian 

Layanan Koleksi Naskah Nusantara.  

4. Keadaan Naskah 

Keadaan naskah SBB cukup baik. Jilidannya rapuh, beberapa halaman 

sudah lepas. Kertas juga sudah lapuk sehingga diharuskan untuk lebih hati-hati 

saat membukanya. Beberapa halaman menunjukkan korosi tinta sehingga 
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tintanya menembus ke bagian halaman yang lain. Akan tetapi tulisan masih 

dapat terbaca dengan jelas.  

5. Jumlah Halaman Naskah 

Naskah SBB secara keseluruhan memiliki 132 halaman, yang terdiri dari 

128 halaman isi, 2 halaman pelindung, dan 2 halaman sampul.  

6. Jumlah Baris per Halaman 

Jumlah baris pada tiap halaman naskah SBB bervariasi, namun rata-rata 

berjumlah 15 baris. Beberapa halaman di bagian belakang berjumlah 16 baris. 

Halaman pertama hanya berjumlah 8 baris, karena hanya berisi informasi 

mengenai judul, penulis, serta tempat penulisan naskah. Beberapa halaman yang 

disertai ilustrasi gambar buah dan bunga memiliki jumlah baris mulai dari 6, 11, 

12, dan 14 baris.  

7. Huruf 

a. Jenis Huruf 

Jenis huruf yang dipake dalam naskah SBB adalah huruf Arab Melayu 

atau huruf Jawi. Terdapat pula huruf Arab gundul untuk penulisan beberapa 

kata atau kalimat.  

b. Ukuran Huruf 

Ukuran huruf yang dipakai dalam nasakah SBB adalah sedang atau 

medium sehingga dapat terbaca dengan mudah.  

c. Bentuk Huruf  

Bentuk huruf yang digunakan penulis naskah SBB dalam naskahnya 

adalah tegak lurus. 
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d. Jarak Antar Huruf 

Jarak antar huruf longgar dan dapat terbaca dengan baik. Di halaman-

halaman akhir jaraknya menjadi rapat. 

8. Tulisan Naskah 

a. Keadaan Tulisan 

Umur naskah yang sudah cukup tua menyebabkan beberapa halaman 

mengalamai korosi tinta sehingga tintanya menembus pada halaman lainnya. 

Beberapa halaman juga terlihat kotor karena faktor udara maupun jamur.   

b. Jarak Antartulisan 

Jarak antartulisan pada SBB cukup renggang.  

c. Goresan Pena  

Goresan pena pada naskah SBB sedang, tidak tebal tetapi juga tidak 

terlalu tipis. Hal ini memudahkan naskah untuk dibaca. 

d. Warna Tinta 

Warna tinta yang digunakan dalam naskah SBB adalah hitam. Pada 

bagian ilustrasi bergammbar buah dan bunga terdapat pemakaian tinta berwara 

hijau, kuning, merah, dan biru. 

9. Cara Penulisan Naskah 

a. Penempatan Tulisan pada Lembar Naskah 

Teks dalam naskah SBB ditulis dengan cara recto dan verso, yang 

artinya penulisannya bolak-balik dengan menggunakan kedua sisi halaman 

pada naskah.  

b. Pengaturan Ruang Tulisan  
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Ruang tulisan pada naskah dibatasi dengan garis tipis yang ditulis 

dengan pensil. Ruang teks terdiri dari dua kolom yang dibatasi dengan garis 

tipis yang juga ditulis dengan pesil. Kedua kolom teks memiliki ukuran yang 

sama. Teks ditulis dari sisi kanan ke sisi kiri dan dibaca dari sisi kanan ke kiri 

secara menurun.  

c. Penomoran Halaman Naskah 

Naskah SBB diberi nomor halaman pada setiap halamannya. 

Penomoran halaman ini dimulai dari halaman 2, yaitu halaman pertama yang 

memiliki tulisan. Hal ini berarti penulis memasukkan halaman sampul sebagai 

halaman pertama. Letak penomoran terdapat di atas tengah halaman yang 

ditulis dengan tinta hitam. Di bagian atas kanan halaman juga terdapat 

penomoran halaman dengan menggunakan pensil, akan tetapi hanya ditulis 

pada setiap halaman verso. 

10. Bentuk Teks 

Teks SBB berbentuk syair. 

11. Bahasa Naskah 

Bahasa yang digunakan dalam naskah SBB adalah bahasa Melayu dengan 

banyak dialek Betawi serta tambahan beberapa kata atau kalimat yang 

menggunakan bahasa Arab.  

12. Bahan Naskah 

Kertas yang digunakan dalam naskah SBB adalah kertas Eropa. Kertas 

sudah berwarna kuning karena usianya sudah tua.  

13. Keadaan Naskah 
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Naskah tersimpan dalam kondisi yang tidak begitu baik. Kertas yang 

digunakan sudah sangat lapuk, sehingga harus sangat hati-hati ketika membuka 

lembaran naskah. Banyak juga halaman yang lepas karena penjilidannya sudah 

rapuh. Korosi tinta juga sudah mulai terlihat di beberapa halaman. Akan tetapi teks 

masih dapat terbaca.  

14. Tempat dan Tanggal Penyalinan Naskah 

Naskah SBB merupakan naskah tunggal, yang kemungkinan besar belum 

pernah disalin. Keterangan di awal teks menunjukkan bahwa naskah SBB ditulis 

oleh Muhammad Bakir. Keterangan tampak pada kutipan berikut: 

Syair Buah-buahan 

Terkarang ole Al- Faqir Al- Haqir yaitu 

Muhamma[r](d) Baqir Syaf’an Usman Fadli 

Pecenongan Langgar Tinggi 

(SBB, 1:1-4) 

Keterangan tanggal selesainya penulisan SBB terdapat dalam teks SBB 

bagian kolofon. yaitu pada tanggal 22 November 1896 M atau 16 Jumadil Akhir 

1314 H. Hal tersebut dibuktikan dari kutipan berikut: 

Selesai sudalah dituisnya 

22 Nopember itu masannya 

Malam Isnin masuk waktunya 

1896 itu tahunnya 

 

Telah selesai ditulis fakir 

Akan menulislah ini syair 

Ketika tanggal 16 Jumadil Akhir 

Tahunnya juga jimakhir 

 

1314 itu hijratnya 

Itulah waktu akan masanya 

Selesai syair dalam ceriteranya 

Demikianlah itu akan adanya 
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15. Umur Naskah 

Berdasarkan informasi yang terdapat dalam naskah, SBB ditulis pada tahun 

1896M atau 1314H. Jika dihitung berdasarkan kalender masehi, hingga saat ini 

pada tahun 2019M, naskah SBB berumur 123 tahun. Jika yang diketahui hanya 

tahun Hijriyah, usia naskah tetap diketahui dengan dilakukannya konversi dari 

tahun Hijriyah ke tahun Masehi dengan cara: 

Tahun Masehi  = (32/33 + Tahun Hijriyah) + 622 

 = (32/33 + 1314) + 622 

 = 1274 + 622 

 = 1896M 

Sedangkan untuk mengitung umur naskah dilakukan dengan: 

Umur naskah = (tahun sekarang – tahun penulisan) 

 = (2019 – 1896) 

 = 123 tahun 

Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat dibuktikan bahwa usia naskah 

saat ini adalah 123 tahun, sedangkan naskah ditulis pada tahun 1896M atau 1214H. 

 

 

16. Identitas Pengarang 

Naskah ini dikatakan ditulis oleh Muhammad Bakir yang hidup pada abad ke-

19 di Jakarta. Muhammad Bakir mulai dibicarakan pada tahun 1980-an dengan 

munculnya tulisan-tulisan Chambert-Loir (1984, 1986, dan 1987). Setelah 
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publikasi Chambert-Loir tentang Muhammad Bakir, naskah-naskah yang disalin 

atau dikarang oleh Muhammad Bakir pun mulai ditransliterasikan dan diterbitkan 

pada tahun 1980-an hingga 1990-an. Muhammad Bakir juga menulis naskah-

naskah lain seperti Hikayat Merpati Mas (1887), Hikayat Nakhoda Asik (1890), 

Sair Sang Kupu-kupu (1893), dan masih banyak lagi. 

17. Catatan Lain-lain 

a. Ilustrasi 

 
Gambar 1 

Ilustrasi sirih di puan pada halaman 2 

 

 
Gambar 2 

Ilustrasi 3 sekawan dari Dukasari, yaitu Mangga, Delima, dan Manggis 

pada halaman 19 
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Gambar 3 

Ilstrasi Duku, Anggur, dan Rambutan dari Sukasari pada halaman 31 

 

 
Gambar 4 

Ilustrasi tiga sekawan dari Dukasari, yaitu Mangga, Delima, dan 

Manggis pada halaman 31 

 

 
Gambar 5 

Ilustrasi pernikahan Anggur dan Delima pada halaman 57 
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Gambar 6 

Ilustrasi bunga yang akan digubah oleh Kumbang pada halaman 110 

 

 
Gambar 7 

Ilustrasi bunga yang sudah digubah dan ditulisi pantun oleh Kumbang 

pada halaman 115 

 

 
Gambar 8 

Ilustrasi bunga yang sudah digubah dan ditulisi pantun oleh Kumbang 

pada halaman 115 

 

 

 

 

b. Tambahan Nomor Halaman 
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Nomor halaman ditulis dengan angka Latin, terdapat di pojok kanan atas. 

Tulisan ini ada pada setiap halaman verso, dengan perbandingan berikut: 

 

C. Ikhtisar Isi Teks 

Tabel 1. Ikhtisar Isi Teks 

Isi Halaman 

Pendahuluan, diawali dengan perkenalan latar belakang penulis  3 

Perkenalan karakter Anggur dan kawan-kawannya yang hidup 

di kebun Sukasari. 

4-5 

 

Anggur dan teman-temannya membaca hikayat berganti-

gantian.  

6-19 

Perkenalan Delima dan teman-temannya yang hidup di kebun 

Dukasari 

19-26 

Delima dan kawannya pergi berburu burung hingga ke kebun 

Suksasari dan bertemu dengan Anggur. 

27-34 

Delima jatuh cinta kepada Anggur, hingga kemudian 

mempersuntingnya. 

35-55 

Teman-teman Anggur dan Delima bertemu dan saling jatuh 

cinta. 

55-70 

Nasihat tentang kehidupan dan pernikahan. 71-75 

Cerita tentang Baba yang sangat setia kepada istrinya yang 

sedang sakit keras.  

76-77 
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Istri Baba ingin memakan buah anggur dan delima, yang 

langsung dicarikan oleh Baba.  

78-80 

Istri Baba meninggal setelah memakan buah yang dibelikan 

oleh Baba. 

81-83 

Baba meninggal setelah memakan sisa buah-buahan yang tidak 

habis dimakan istrinya. Baba dimakamkan bersebelahan 

dengan istrinya. 

84-92 

Di atas makam baba dan istrinya, ada sepasang kumbang yang 

membuat makam tersebut selalu terjaga.  

93-97 

Kumbang itu suka berkeliling desa dan membuat gubahan 

bunga berisi pahatan puisi yang akhirnya sampai di tangan 

Puteri yang sedang berduka. 

98-116 

Puteri jatuh cinta pada gubahan bunga milik kumbang dan 

ingin menemui kumbang. 

117-124 

Puteri kecewa karena ternyata yang membuat pahatan di atas 

bunga adalah seekor kumbang, ia menjadi gila.  

125 

Penutup berupa keterangan tentang penulis, tanggal penulisan, 

serta bentuk fisik tulisan.  

125-127 

Karya lain dari penulis. 128 
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D. Kritik Teks 

Langkah penyuntingan yang selanjutnya adalah kritik teks. Teks SBB 

mempunyai beberapa kesalahan salin tulis, di antaranya sebagai berikut. 

 

1. Lakuna 

Lakuna yakni pengurangan huruf atau suku kata, kata, frasa, klausa, kalimat, 

dan paragraf.  

Tabel 2. Lakuna  

No. Hal:Baris 

/(ka/ki) 

Tertulis Terbaca Edisi 

1. 4:4/ka, 

14:7/ki 

 Nggur Anggur ڠکور

2. 38:1/ki ػيف  Pegi Pergi 

3. 41:14/ka مؿاموة menyamut Menyambut 

4. 53:1/ka ةمبور  rambut Rambutan 

5. 55:9/ki دسوق  disuk Ditusuk 

6. 58:7/ka سنتار sentara sementara 

7. 70:10/ki دنيتا dinita dinista 

8. 82:3/ka کدين kedian kemudian 

9. 102:8/ka ݘفاک cepaka cempaka 

10. 105:10/ki کموجا kamoja kamboja 

11. 128:4/ki باالڠ balang belalang 
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2. Adisi 

Adisi yakni penambahan huruf atau suku kata, kata, frasa, klausa, kalimat, 

dan paragraf.  

Tabel 3. Adisi  

No. Hal:Baris 

/(ka/ki) 

Tertulis Terbaca Edisi 

1.  16:8/ka داوسبوڠکن diusbungkan  diusungkan 

2. 26:11/ka مڠنک mangnaga mangga 

3. 32:2/ki ڬاڬتون gagetun gegatun 

4. 32:3/ka برجبلن berjabalan berjalan 

5. 32:10/ki مينتنا nintana minta 

6. 33:3/ki مڠنجرکن menganjarkan mengajarkan 

7. 35:15/ki ڠنؿراوا  rauangannya ruangannya 

8. 39:14/ki کواين kawain kawin 

9. 42:13/ka سنتله sentelah setelah 

10. 44:5/ka ھابيسو habisu habis 

11. 48:10/ki سبکلين sebkalian sekalian 

12. 50:3/ki جمنبو jamnbu jambu 

13. 79:10/ka بيانر Bianr biar 

14. 81:2/ki فراناسران peranasaran penasaran 

15. 88:7/ka نھفرجنجيا  perjanjiahan perjanjian 
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16. 93:9/ka سبايفاپ sabayapnya sayapnya 

17. 104:2/ka ولکل  lakalu laku 

18. 116:4/ka ترنبڠ ternabang terbang 

 

3. Substitusi 

Substitusi adalah penggantian huruf atau suku kata, kata, frase, klausa, 

kalimat atau paragraf. 

Tabel 4. Substitusi 

No. Hal:Baris 

/(ka/ki) 

Tertulis Terbaca Edisi 

 Muhammar Muhammad محمار 2:3 .1

2. 12:9/ki  جاري Jari jadi 

3. 14:13/ki جيکيل Jekel cekel 

4. 20:9/ki بايق Bayak banyak 

5. 20:14/ki اضلي Adhli asli 

6. 26:6/ki برکال Berkala berkelu 

7. 30:3/ka نھنرتا  Nertahan bertahan 

8. 30:7/ki, 

34:4/ka 

 bersembuni bersembunyi برسمبوني

9. 44:6/ka فوھونکن Pohonkan mohonkan 

10. 49:5/ka بربواه Berbuah berbuat 



34 
 

11. 51:3/ki جوستا Justa dusta 

12. 51:13/ka کدوڠکوڠ kedongkong kedongdong 

13. 53:13/ka حجاک Hejaka jejaka 

14. 80:16/ka ھرنا Harna harta 

15. 89:15/ki جوستاي Justanya dustanya 

16. 105:14/ki کتڠا Ketanga kenanga 

17. 108:6/ka فاتي Pati mati 

 

4. Transposisi 

Transposisi adalah perpindahan letak huruf atau suku kata, kata, frasa, klausa, 

kalimat, dan paragraf.  

Tabel 5. Transposisi  

No. Hal:Baris 

/(ka/ki) 

Tertulis Terbaca Edisi 

1. 12:14/ki لبون lebon belon 

2. 25:8/ka فنيتو pnitu pintu 

3. 40:13/ki فرنيتا pernita perinta 

4. 65:10/ka مڠکيوة mengkiut mengikut 

5. Ditografi 

Ditografi adalah perangkapan huruf atau suku kata, kata, frasa, kalusa, 

kalimat, dan pargraf. 
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Tabel 6. Ditografi  

No. Hal:Baris 

/(ka/ki) 

Tertulis Terbaca Edisi 

1. 93:6/ka برباکي باکي٢ berbagai bagai-

bagai 

berbagai-bagai 

 

6. Ketidakkonsistenan 

Ketidakkonsistenan terdapat dalam kritik teks naskah SBB. 

Ketidakkonsistenan ini berupa perbedaan huruf atau cara tulis dalam satu kata yang 

sama.  

Tabel 7. Ketidakkonsistenan  

No. Hal:Baris 

/(ka/ki) 

Tertulis Terbaca Hal:Baris 

/(ka/ki) 

Tertulis Terbaca 

1.  2:1, 

5:3/ki, 

10:4/ka, 

29:12/ka  

نھبواھبوا  Buah-

buahan 

2:3/ka, 

2:7/ki, 

4:14/ka, 

26:4/ki, 

26:5/ki, 

30:4/ki, 

45:13/ki, 

47:10/ki, 

59:2/ki, 

59:10/ki,  

59:12/ki, 

59:14/ka, 

 Bua-buahan بوا٢ھن

menggunakan 

angka 2  
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65:9/ki, 

66:4/ka, 

78:10/ka, 

80:1/ki, 

89:10/ki, 

126:3/ki 

 

E. Suntingan Teks 

1. Pengantar 

1. Tanda garis miring ( / ), digunakan untuk menunjukkan pergantian bait. 

2. Tanda garis miring (//), digunakan untuk menunjukkan pergantian 

halaman. 

3. Angka (1,2,3,...), yang terdapat pada sisi kanan teks menunjukkan halaman 

naskah. 

4. Tanda kurung siku [...], menunjukkan lakuna atau penghilangan huruf, 

suku kata, frase, atau kalimat. 

5. Tanda kurung sudut <...>, menunjukkan adisi atau penambahan huruf, 

suku kata, frase, atau kalimat. 

6. Tanda kurung kurawal {...}, menunjukkan substitusi atau penggantian 

huruf, suku kata, frase, atau kalimat. 

7. Tanda kurung dua (...), menunjukkan transposisi atau perpindahan letak 

huruf, suku kata, frase, atau kalimat.  
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8. Tanda bintang dua *...*, menunjukkan ditografi atau perangkapan huruf, 

suku kata, frase, atau kalimat. 

9. Tanda -...-, menunjukkan kata yang tidak dapat terbaca.  

10. Tanda titik-titik dalam suatu kata digunakan untuk menunjukkan 

kata/huruf yang tidak terbaca.  

 

Pedoman ejaan yang digunakan dalam suntinganteks SBB adalah sebagai 

berikut: 

a. Ejaan dalam suntingan disesuaikan dengan kaidah-kaidah bahasa 

Indonesia yang tertulis dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia 

(PUEBI). 

b. Kosta kata bahasa Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia 

disesuaikan dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 

c. Istilah-istilah dan kosakata dalam bahasa Arab yang belum diserap ke 

dalam bahasa Indonesia ditulis sesuai dengan asal kata dan dicetak miring. 

d. Istilah-istilah dan kosakata yang bukan merupakan bahasa Melayu atau 

Arab ditulis sesuai dengan asal kata dan diberi garisbawah. 

e. Istilah-istilah dan kosakata klasik dan arkais ditulis sesuai dengan asal kata 

dan dicetak tebal. 

f. Kosa kata yang seharusnya berakhiran huruf ha (ھ) namun huruf ha tidak 

ditulis, akan dibiarkan sebagai dengan ciri khas penulis naskah. Misalnya 

kata ‘buah’ ‘ ھبوا ’ yang ditulis ‘bua’ ‘ ابو ’ atau kata ‘marah’ ‘ماره’ yang 

ditulis ‘mara’ ‘مار’ 
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2. Pedoman Transliterasi 

1. Huruf ha (ھ) di akhir kata-kata seperti kata buah, marah, di beberapa bait 

tidak disematkan. Akan tetapi dianggap memiliki arti yang sama, karena 

ciri khas penulis. 

2. Huruf ‘k’ ditulis dengan dua variasi, yaitu dengan menggunakan huruf 

kaf (ک) dan ‘ain bertitik (غ). 

3. Kata dalam bahasa Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia 

ditulis sesuai dengan PUEBI. 

4. Hamzah (ء) sukun ditransliterasikan menjadi /k/ atau /’a/ 

Tabel 8. Pedoman Transliterasi Arab-Latin 

Huruf Latin Huruf Latin 

 ‘ ع a ا

 gh غ b ب

 f/p  ف t  ت

 q/k  ق s  ث

 k  ك j ج

 l  ل h  ح

 m  م kh  خ

 n  ن d  د

 w و z  ذ

 h ه r  ر
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 y ي z ز

 ‘ ء s  س

 t/h ة sy  ش

 g ڬ sh  ص

 c چ dl  ض

 ng  ڠ th ط

 ny ڽ zh ظ

 

3. Transliterasi 

(Halaman 1)// 

 

(Halaman 2) 

Syair buah-buahan 

Terkarang ole Al- Faqir Al- Haqir  yaitu 
Muhamma{d}1 Bakir Syaf’an Usman Fadli 

Pecenongan Langgar Tinggi 

--// 

 

(Halaman 3) 

Santaplah siri di puan 

Siapa yang suka memakan dia 
Sedap juga rupanya tuan 

Jikalau tawa menyukakan dia/ 

 
Dengarlah tuan karangan fakir 

Yang hina miskin Al- faqir haqir 

Yaitu disebut namanya Muhammad Bakir 

Di kampung Pecenongan tempatnya hadir/ 
 

Kisah dikarang bua-buahan 

Dalam kebun berapa rupa warnahan 

Ajaib sekali kuasanya Tuhan 

Bua Anggur menanggung kecintahan/ 

                                                             
1 Terbaca ‘muhammar’, tertulis محمار 

 

Mengarang syairlah bua-bua 

Buat mengliburkan kau jua 

Menanggung rindu tiada kuwawa  

Takut menurut nafsu dan hawa/ 
 

Jadi mengarang tiada karuan 

Mengarang syair bua-buahan 

Dalam kebun berhati rawan 
Menanggung rindu tiada tertahan// 

 

(Halaman 4) 
Tersebut ada suatu kebun 

Dalam taman ada berhimpun 

Pohon-pohonan ada bertembun 
Daunnya hijau tersiram embun/ 

 

Taman kebun namanya Sukasari 

Airnya mengalir sana kemari 
Di situ tempa-tempa [a]nggur2 Jauhari 

Di atas kolam ada berseri/ 

 
Terlalu inda akan tempatnya 

Di sisi kolam ada kawannya 

2 Tebaca ‘nggur’,  tertulis  ڠکور  
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Air mawar jambu itu namanya 

Sangat majelis akan rupanya/ 

 

Anggur itu seorang perempuan 
Rupanya bagus tiada terlawan 

Banyak bua-bua menaru rawan 

Pada anggur muda hartawan/ 
 

Anggur itu muda yang manis 

Banyak kawannya berbagai jenis 

Kawan perempuan sangat majelis 
Anggur seperti gambar ditulis/ 

 

Sekalipun banyak bua-bua itu 
Tiada sama anggur yang nomor satu 

Banyak perawan ada di situ 

Rambutan dan Duku tiada begitu/ 
 

Anggur itu anak perawan 

Rupanya tiada lagi terlawan 

Sekalipun banyak bua-buahan 
Anggur jua yang rupawan/ 

 

Karena anggur bua setiawan 
Suda rupawan lagi darmawan// 

(Halaman 5) 

Lemah lembut tingka kelakuan 

Pangkatnya tinggi lagi bangsawan/ 
 

Bua Anggur orangnya kaya 

Ibu bapaknya orang mulia 
Anggur banyak hamba dan sahaya 

Jadi buah-buahan hormatkan dia/ 

 
Cempedak Langsat menjadi hamba 

Ke bawa duli kan memperhamba 

Barang perinta tiada teruba 

Tiada boleh dibuat gegaba/ 
 

Sebab ia jadi hambanya 

Air Mawar, Serikaya, Duku kawannya 
Sekalian bua-bua lain rupanya 

Anggur jua manis rasahnya/ 

 
Sekalian bua-bua berlain rupa 

Sebab lain ibu dan bapa 

Sekalian pembaca jangan sala tampa 

Masing-masing lain ia siapa/ 
 

Tetapi masing-masing bersahabat kawan 

Kepada anggur lila rupawan 

Masing-masing akan masih perawan 

Masih remaja suda ketahuan/ 

 
Ada jua buah Cermai 

Di taman itu sangatlah ramai 

Sekalian masing-masing belon bersuami 
Perhiasan taman amat permai/ 

 

Anggur banyak handai sahabat 

Sekalian perawan yang kami lihat 
Buah duku mulutnya -k. y. w. t-  

Pandai berpantu hikayat// 

 

(Halaman 6) 

Jikalau Duku berbuat riwayat 

Bua-bua sekalian suka melihat 
Buah Serikaya pandai bertambat 

Buah Cempedak perangainya jahat/ 

 

Kalau apa kawannya suru 
Suka sekali menga{d}u biru 

Jikalau anggur yang menyuru 

Dibikin kerjanya terburu-buru/ 
 

Hanya anggur yang ia takut 

Apa perintalah dia turut 

Apa di suruh tiadalah –lantut- 
Jikalau yang lain tiada diikut/ 

 

Cempedak orangnya bopeng 
Lakunya candal mulutnya bengkeng 

Kelakuannya seperti perempuan honggek 

Yang suka dengan main di pangking/ 
 

Sunggu Cempedak menjadi hamba 

Di hadapan anggur sangat teraba-raba 

Di lain tempat lakunya diuba 
Pantas suami Nangka di rimba/ 

 

Maka diceriterakannya itu 
Perempuan sekalian yang ada di situ 

Anggur jua jadi peratu 

Suka hikayat sudalah tentu/ 
 

Perempuan sekalian suka hikayat 

Membaca syair segala riwayat 

Tiap-tiap waktu setiap saat 
Karena masing mengerti surat/ 
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Masing-masing suka dengar cerita 

Pada suatu hari duduklah rata// 

(Halaman 7) 

Duku Rambutan adalah serta 
Dihadap anggur yang mahkota/ 

 

Kokosan Cempedak itu hambanya 
Jambu, Air Mawar duduk sekaliannya 

Anggur membaca sedap lagunya 

Nyaring suaranya asik rasahnya/ 

 
Sekalian masing-masing mendengarkan 

Hikayat dibaca anggur mulakan 

Hikayat Sultan Taburat yang dibacakan 
Sangat asyiknyalah bukan-bukan/ 

 

Hikayat cerita orang rindu 
Ada juga cerita orang dulu-dulu 

Suaranya Anggur sangat merdu 

Barang yang menengar berhati pilu/ 

 
Maka yang dikisahkan ini cerita 

Bua-bua sekalian suka berwarta 

Suka hikayat sekalian rata 
Hikayat dibaca berduka cita/ 

 

Membaca ia berganti-ganti 

Dengan lagunya amat setiti 
Barang yang menengar rusak dihati 

Bacanya pandai sangat mengerti/ 

 
Setelah suda dibacanya 

Kepada Rambutan minta digantikannya 

Rambutan ada malu rupanya 
Lalu duku menyambutinya/ 

 

Hikayat diusungkan pada rambutan 

Rambutan malu pada penglihatan 
Duku mebaca seperti sekatan 

Suara keras berpatutan// 

 

(Halaman 8) 

Hikayat dibaca ole Duku 

Duku tiada lagi malu-malu 
Suara keras sedikit kaku  

Cempedak ada sedikit pilu/ 

 

Lalu Cempedak akan berkata 
Hatiku ini berduka cita 

Kawanku tiada ada serta 

Serikaya itu yang aku cinta/ 

 

Apaka sebab tiada ia kemari 

Kalaukan ia takut dan ngeri 
Takut ole Anggur jauhari 

Jadinya ia tahankan diri/ 

 
Cempedak berkata sambil bersenda 

Rambutan itu berhati gunda 

Rasahnya gondok di dalam dada 

Selaku dijura ole si penggoda/ 
 

Rambutan itu sala tampanya 

Dikira dia disindirkannya 
Rambutan tiada apa katanya 

Berdiam diri dendam di hatinya/ 

 
Rambutan orangnya pemaluan 

Berdiam diri tiada melawan 

Takut rusu jadi ketahuan 

Tetapi dinanti tempat sepian / 
 

Setelah Anggur mendengar kata 

Kata Cempedak didengar seta 
Serikaya tiada mengadap nyata 

Baharu Anggur berduka cita/ 

 

Karena Anggur sangat lupanya 
Kawannya tiada mengadap sertanya// 

(Halaman 9) 

Serikaya tiada apa sebabnya 
Lalu disuru Cempedak susulkannya/ 

 

Hati Anggur tiada sedap 
Sebab kelupahan sangatlah khilaf 

Sirikaya tiada datang mengadap  

Barang kelupahan mintalah maaf/ 

 
Lalu menyahut Jambu Air Mawar 

Baik Cempedak susul keluar 

Pantas Cempedak menjadi laskar 
Pada Serikaya mengasi kabar/ 

 

Supaya Serikaya jangan mara 
Baik disusul dengan segera 

Bilang dinanti lama antara 

Hilang budi dengan bicara/ 

 
Segera kamu jalan lekas-lekasan 

Berjalan kamu dengan Kokosan 
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Kokosan itu orangnya malasan 

Hatinya itu gemas-gemasan/ 

 

Sedangnya asik dengar cerita 
Bangun berdiri berduka cita 

Kokosan tiada berkata-kata 

Berjalan ia dengan serta/ 
 

Cempedak orangnya rajin 

Tetapi suaranya jadi menyakitin 

Suda adatnya bukan dibikin 
Tapi barang perintalah dia yakin/ 

 

Kokosan orang pemalas 
Hatinya ngeruak adatnya culas 

Barang kerjanya kurang ikhlas 

Berdendam di hati tiada dilepas// 
 

(Halaman 10) 

Maka itu menjadi kurus 

Karena adatnya tiada tulus 
Pikiran ngeruak tiada hapus 

Berdendam di hati tiada putus/ 

 
Maka tiada tersebut itu perkatahan 

Bangun kedua berjalan perlahan 

Meninggalkan sekalian bua-buahan 

Yang membaca hikayat belon sudahan/ 
 

Bua berjalanlah keduanya 

Dalam berjalan tiada berhentinya 
Mencari Serikaya di mana rumahnya 

Belon bertemu belon sudanya/ 

 
Kokosan suda mara-mara 

Mengerendeng-rendeng dia punya suara 

Sebab Cempedak empunya juara 

Jadi kita dapat sengsara/ 
 

Kokosan sangat sakit di hati 

Sementara berjalan sementara berhenti 
Jalannya dilambatkan sudalah pasti 

Cempedak itu suda mengerti/ 

 
Cempedak itu akan mengerti 

Kokosan ampun budi pekerti 

Disuru lekas-lekas jangan berhenti 

Kokosan mara sudalah pasti/ 
 

Sebab disuru cari bua Serikaya 

Sampai berjalan di jalan raya 

Di pinggir kebun yang amat mulia 

Tiada bertemulah pada dia/ 

 
Tiada bertemu pada Serikaya 

Kakinya Kokosan suda merasa paya// 

(Halaman 11) 
Lalu bertemu pada buah Pepaya 

Kokosan menegurlah sama dia/ 

 

Pepaya itu tiada mendengar 
Sebab Pepaya mau ke Pasar 

Hatinya Cempedak menjadi ingar 

Kokosan pula bertamba gusar/ 
 

Demikian orang tiada berilmu 

Mencari Serikaya susah bertemu 
Pada Pepaya rasa tersemu 

Berjalan ia rasahnya jemu/ 

 

Pikiran hendak minta hanatrkan 
Di rumah Serikaya minta tunjukkan 

Tetapi Pepaya tiada menyahutkan 

Kepada cempedak dibonggolkan/ 
 

Kokosan masygul dua tiga perkara 

Maka jadi ia mara-mara 

Dimarahkan Cempedak dengan segera 
Dasaran gerangan yang makan dara/ 

 

Dasaran durhaka yang aku ikut 
Maka Cempedak yang aku turut 

Jadi dengar cerita hikayat aku luput 

Dasaran celaka bukannya patut/ 
 

Dasaran kakaklah tuan bangka 

Kakak Cempedak sangat cilaka 

Mukanya bopeng sangat durhaka 
Yang memberi hati kita duka/ 

 

Maka berapa pula kata-kata 
Kokosan berkata dengan nista 

Di tenga jalan jadi berbanta 

Jadi berkelahi sudalah nyata// 
 

 

(Halaman 12) 

Lalu berkata bua Cempedak 
Kamu ini bukan aku yang ajak 

Dasaran Kokosan harus dirombak 
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Barang pekerti seperti turun budak/ 

 

Mengapa aku dikata celaka 

Anakmu yang sangat durhaka 
Lihat mukamu tiada kusuka 

Aku yang disuru kamu ikut juga/ 

 
Karena aku jua yang disuru 

Mengapa kamu menga{d}u biru  

Kamu ini sangat kemarau 

Ingin jalan segenap penjuru/ 
 

Kalaukan kamu ingin berlaki 

Tiada bertemu dengan lelaki 
Jadi disengaja capai di kaki 

Mulutmu ribut memaki-maki/ 

 
Barang yang kamu cari tiada bertemu 

Ja{d}i3 Serikaya hatimu jemu 

Jikalau orang mengadu pada tuanmu 

Kita kedua jadi tersemu/ 
 

Lalu berkelahi sangatlah ribut 

Cempedak berkata sambut-menyambut 
Rahasia dahululah dia sebut 

Berkelahi itu sahut-menyahut/ 

 

Sebab kedua ia sama-sama perempuan 
Saling kata suda ketahuan 

Lakunya seperti perempuan cemburuan 

(Belon)4 berhenti lawan-melawan/ 
 

Berkelahi mulut satu persatu 

Seorang tiada ada yang bantu// 

(Halaman 13) 

Mujur tiada yang jalan di situ 

Jadi rahasialah masi utu/ 

 
Maka tiada berapa lamanya 

Tersebut akan lain kisahnya 

Tersebut Serikaya jalan sendirian 
Hendak pergi di ruma sahabatnya/ 

 

Serikaya berjalan seorang diri 
Menuju ruma Anggur bestari 

Dalam berjalan hati pikiran 

Sebab terdengar suara orang seturi/ 

                                                             
3 Terbaca ‘jari’, tertulis جاري 
4 Terbaca ‘lebon’, tertulis لبون 

 

Lalu Serikaya hampir ke sana 

Di tenga jalan ketemu laki-laki durjana 

Yang disebut namanya buah Nona 
Hatinya Serikaya takut bencana/ 

 

Serikaya jalan terburu-buru 
Seperti ada syaitan mengharu 

Tiada lama dekat penjuru 

Bertemu Cempedak yang <disung> disuru/ 

 
Pada Cempedaklah hampiri 

Tetapi hatinya takut dan ngeri 

Pada bua Nona takut jadi setori 
Jalanlah cepat seperti lari/ 

 

Sebab takut pada bua Nona 
Sebab dia laki-laki durjana 

Takut nanti jadi fitnah 

Di belakang kali jadi bencanah/ 

 
Berjalan ia dengan cepat 

Dilihat nyata di bua -k. y. w. t- 

Dengan segera ia mendapat 
Sama bua Nona tiada lagi dilihat// 

 

(Halaman 14) 

Setelah Cempedak lihat Serikaya 
Berhenti berkelahi menyambut dia 

Sebab Serikaya orang Malaya 

Bukan turunan yang sia-sia/ 
 

Kokosan demikian memberi hormat 

Cempedak terlalu sukanya amat 
Sebab tuannya empunya sahabat 

Berhenti berkelahi jadi sepakat/ 

 

Bua-bua kedua suka hatinya 
Sebab bertemu yang dicarinya 

Tiada tahu di mana rumanya 

Masa ini senang hatinya/ 
 

Kokosan itu segera menegur 

Tita dipanggillah bua [a]nggur5 
Berupa persembahan yang ditegur 

Serikaya jua tuan kita tegur/ 

 

5 Terbaca ‘nggur’, tertulis ڠکور 
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Karena banyak suda bua-bua 

Hanya tinggal tuanku jua 

Hamba ini disuru kedua 

Membaca hikayat raja Pandawa/ 
 

Berapa hikayat ada semua 

Sekalian itu Anggur bole sewa 
Ada Hikayat Raja Barmadewa 

Maka diharap baca tuanku jua/ 

 

Empat pulu hikayat ada semuanya 
Raden {C}ekel6 ada hikayatnya 

Di ruma Anggur disediakannya 

Tuan jua ditunggukannya/ 
 

Setela suda berkata-kata 

Berjalan ketiganya serta// 

(Halaman 15) 

Dengan hati yang suka cita 

Menuju di ruma sahabat yang nyata/ 

 
Maka tiada lama antara 

Sebab berjalanlah dengan segera 

Sampai di ruma Anggur anggara 
Didengar ramai orang bersuara/ 

 

Terdengar orang banyak baca hikayat 

Orang tertawa dengar riwayat 
Yang membaca Duku yang -k. y. w. t- 

Saranya keras amat kelewat/ 

 
Suara terdengar sampai ke luar 

Orang tertawa sangatlah gempar 

Bua Cempedak memberi kabar 
Suara itu dia tukar/ 

 

Supaya disangka suara laki-laki 

Keluar Rambutan berjalan pergi 
Duku melihat mulut memaki 

Dilihat Serikayalah ada lagi/ 

 
Duku mengomel pada Cempedak 

Dipalunya dia punya pundak 

Celaka sunggu perempuan geladak 
Kita sangka laki-laki mau mengudak/ 

 

Aku sangka laki-laki bersuara 

                                                             
6 Terbaca ‘jekel’, tertulis جيکيل 

Hatiku takut tiada terkira 

Tiada tawa kamu berjura 

Pantaslah kamu mati kolera/ 

 
Jikalau kutahu suaramu 

Buka pintu hatiku jemu 

Aku kenal banyak akalmu 
Suka goda sahabat kawanmu// 

 

(Halaman 16) 

Baiknya kamu bawa kakak Serikaya 
Jika tiada tentu aku kena padanya 

Aku bukanya pintu dengan sia-sia 

Karena mua itu orang yang paya/ 
 

Maka Serikaya pun disambut 

Kakak Serikaya mari mengikut 
Dari tadi disebut-sebut 

Kakak ini di mana tersangkut/ 

 

Kalau ada juga setikkannya 
Maka tiada tentu tempatnya 

Serikaya tiada apa katanya 

Tersenyum masuk bertemukan sahabatnya/ 
 

Maka Serikaya pun masuk 

Bertemu Anggur disuru duduk 

Dius<b>ungkan7 hikayat akan dibujuk 
Bacalah kakak jangan kiku-kikuk/ 

 

Hikayat itu segera disambutnya 
Di atas bantal diletakannya 

Dibuka-buka betul tandanya 

Segera hikayatah dibacanya/ 
 

Hikayat dibacalah dengan hati-hati 

Serta dengan lagi setiti 

Lagunya sedap lagi pasti 
Sampai waktunya ia berhenti/ 

 

Membaca hikayat sampai waktunya 
Sampai malam ittu masanya 

Masing-masing kembali pulang ke rumanya 

Membawa hati dengan masygulnya/ 
 

Membaca hikayat sampaikan malam 

Matahari pun suda jadi suram// 

7 Terbaca ‘diusbungkan’, tertulis 

 داوسبوڠکن
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(Halaman 17) 

Semua perempuan berindu dendam 

Ada yang tiada bisa tidur di tilam/ 

 
Sebab menengar akan cerita 

Sampai hatinya berduka cita 

Bukan pembawa dari bibir mata 
Bibir hati juga suka jadi cinta/ 

 

Ada jua yang terkenang ceriteranya 

Cerita hikayat terikat hatinya 
Dengan tersangkut jadi masyghulnya 

Teringat anak raja tadi dibacanya/ 

 
Dibaca anak raja bercintahan 

Dengan tuan putri berkasihan 

Sekalian bua-bua jadi kedukaan 
Rasa terbayang pada pengrasahan/ 

 

Ada yang duka dengar ceritanya 

Ada yang teringat pada kekasihnya 
Semua tiada tentu hatinya 

Ada yang terbayang dengan orangnya/ 

 
Membaca hikayat setiap hari 

Seperti orang gila sendiri 

Tun Kokosan tiada lain dipikiri 

Pada si Langsat empunya turi/ 
 

Kokosan sebab dengar hikayat 

Pada abang Langsat jadi teringat 
Rasa terbayang rasa terlihat 

Ketika dihulu pada abang Langsat/ 

 
Pada Langsat dia punya setikakan 

Cerita hikayat yang bukan-bukan 

Kepada diri yang dirasahkan 

Rasanya betul yang disunggukan// 
 

(Halaman 18) 

Maka itu tiada bisa tidur 
Sementar-mentar pergi ke sumur 

Hatinya jua kan dilibur 

Padahal pikiran suda melantur/ 
 

Demikian hikayat dibaca saja 

Sampai tiada ingatkan kerja 

Lakunya sekalian perempuan remaja 
Kurang tidur kurang belanja/ 

 

Hikayat jadi penawar 

Sampai tiada keluar-luar 

Datang pikiran seperti sayur lawar 

Bagi-bagi masing-masing sedap dan tawar/ 
 

Demikianlah akan sehari-hari 

Membaca hikayat pagi sore 
Sampai tiada ingat kanan kiri 

Selaku gila mabuk sendiri/ 

 

Padahal masing-masing masi remaja 
Membaca hikayat kaya sengaja 

Suda peruntungan suda disahaja 

Sampai jadi pucatnya durja/ 
 

Sebabnya siang akan bergadang 

Membaca ia sepanjang-panjang 
Banyak kumpul sahabat kadang 

Demikian laku perempuan bujang/ 

 

Maka tiada sebut itu 
Hati orang tiada yang tentu 

Sementara begini sementara begitu 

Bertukar jua setiap waktu/ 
 

Ini cerita tiada disebutkan 

Kehesokan hari pula ia sambungkan// 

(Halaman 19) 
Baca hikayat lagi mulakan 

Sambungan yang kemarin ia dengarkan/ 

 
Hanya waktu sore ia pulang 

Waktu pagi datang berulang 

Di ruma Anggur yang terbilang 
Berdatang tegur tiada berselang/ 

 

Demikianlah sehari-hari 

Kembali ia jikalau sore 
Jikalau pada waktu dinihari 

Ke ruma Anggur dihampiri/ 

 
Ini cerita tiada disebutkan 

Cerita lain saya wartakan 

Cerita Delima saya kisahkan 
Sekalian pembaca banyak dengarkan/ 

 

Kisah tersebut satu cerita 

Tersebut Delima berduka cita 
Anak perjaka sudalah nyata 

Dalam kebun duduk bertahta/ 
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Nama kebun Dukasari 

Kebun bersinar cahaya matahari 

Daun-daun hijau tiada terperi 
Di situ tempat Delima jauhari// 

 

(Halaman 20) 
Delima banyak handai dan sahabat 

Semuanya laki-laki yang kami lihat 

Bua Nangka Manggis dan Langsat 

Semua itu Delima punya kerabat/ 
 

Sebab dinamkan kebun Dukasari 

Sebab perhiasan tiada terperi 
Bersinar-sinar cahaya matahari 

Terlampau di kebun seperti biduri/ 

 
Siapa masuk dalam kebun itu 

Hatinya bimbang sudalah tentu 

Yang berhati masuk di situ 

Seperti terpegang jin dan hantu/ 
 

Siapa masuk di kebun jadi duka 

Teratur bua-bua tiap-tiap ketika 
Durian Manggis ada juga 

Semuanya itu bua yang berharga/ 

 

Berhati duka berhati bimbang 
Karena ba{n}yak8 pohon bercabang 

Teratur dengan sepanjang-panjang 

Seperti perhiasan jin dan mambang/ 
 

Tiada lagi ingatkan pulang 

Banyak pohon tiada berselang 
Bagusnya bukan alang-keplang 

Jasad serasa bagaikan hilang/ 

 

Perhiasan bagus sekali 
Banyak bua-bua tiada terpili 

Sekalian bua-bua asal a{s}li9 

Bukan daripada bangsa kuli-kuli/ 
 

Bagus sekali gialng-gemilang 

Daun bersinar tiada dapat dibilang// 

(Halaman 21) 

Teratur dengan sepanjang-panjang 

Tanahnya pasir amat cemerlang/ 

 

                                                             
8 Terbaca ‘bayak’, tertulis بايق 

Tetapi terlebi jua bua Delima 

Pohonnya bagus bukan percuma 

Orangnya budiman sangat derma 

Laksana manusia orang kusuma/ 
 

Delima itu orangnya kaya 

Pangkatnya tinggi lagi mulia 
Tiada lagi yang samakan dia 

Melainkan Anggur muda belia/ 

 

Delima orangnya cakap 
Tingka laku amat sikap 

Dipandang rupa terlalu sedap 

Pintar menegrti adalah lengkap/ 
 

Tegulah barang setia 

Bua-bua semua hormatkan dia 
Tamba rupanya bercahaya-cahaya 

Sangatlah kasi miskin dan kaya/ 

 

Elok majelis gemilang warna 
Panjang lampai lagi sederhana 

Puti mera amat sempurna 

Akan lengkap dua belas laksana/ 
 

Pertama ia orang berbangsa 

Keduanya ada ribu tamasya 

Ketiga budiman adil periksa 
Kempat baik budi bahasa/ 

 

Kelima bijaksana lagi rupawan 
Keenam arif lagi gunawan 

Ketuju tegu janji setiawan 

Lagi terpilih asal bangsawan// 
 

(Halaman 23) 

Kedelapan ia sangat adil 

Kesembilan kaya bukannya bakhil 
Kesepulu akalnya kamil 

Kesebelas kata-katnya menjadi hasil/ 

 
Keduabelas baik hati budinya 

Lemah lembut akan tingkanya 

Dengan serta merdu suaranya 
Tiada lagi dapat dicelanya/ 

 

Dalam Dukasari tiada berbanding 

Orangnya sedang puti kuing 

9 Terbaca ‘adhli’, tertulis اضلي 



48 
 

Hal pelajaran tiada bertanding 

Hatinya bagai air bening/ 

 

Dalam kebun tiada bandingnya 
Elok majelis barang lakunya 

Sunggu laki-laki bagus rupanya 

Sepatut Anggur jadi istrinya/ 
 

Banyak perempuan menaru rindu 

Laki-laki banyak menaru pilu 

Beberapa alam selama windu 
Delima jua jadi penyuluh/ 

 

Tiada sama lagi bandingannya 
Dalam Dukasari tiada pasangannya 

Melainkan di Sukasari ada patutnya 

Pada si Anggur patut istrinya/ 
 

Tetapi Delima belon beristri 

Di dalam kebun suda dicari 

Belon ada kehendaknya diri 
Yang sama bagus sama jauhari/ 

 

Maka itu belon ada pasangannya 
Dalam kebun belon jadi pajangan// 

(Halaman 24) 

Masi larangan belum bertunangan 

Masi dicari dalam pandangan/ 
 

Maka adalah pada suatu hari 

Delima muda arif jauhari  
Hendaknya meliburkan diri 

Supaya jadi nyata hal dan peri/ 

 
Karena semalam tidur bermimpi 

Melihat nyata cahaya ada terlampai 

Heran dirinya akan tetapi 

Maksud apa akan yang sampai/ 
 

Cahaya itu amat cemerlang 

Serupa burung gilang-gemilang 
Bagus sekali tiada terbilang 

Entalah mujur atau malang/ 

 
Cahaya seperti burung rupanya 

Bersinar-sinar bulu sayapnya 

Amat inda tiada tercela 

Ingin Delima ada empunya/ 
 

Delima bangun dengan terkejut  

Duduk terpekur memeluk lutut 

Pada burung jadi tesangkut 

Hati bimbang bagaikan hanyut/ 

 
Pada mimpi datangnya bimbang 

Datang pikiran sepanjang-panjang  

Gerangan apa maksudnya bujang 
Sampaikan lama tiada kan hilang/ 

 

Bangun Delima dengan masygulnya 

Sepanjang hari dipikirnya 
Apa gerangan arti mimpinya 

Delima tiada senang hatinya// 

 

(Halaman 25) 

Delima masygul berhati gunda 

Apa gerangan yang datang ada 
Masygul di hati penu di dada 

Pikiran jua menjadi tanda/ 

 

Demikanlah pada suatu hari 
Delima muda arif jauhari 

Ia hendak meliburkan diri 

Pergi di dalam taman Sukasari/ 
 

Sebab ia berhati susa 

Seperti orang dapat pengrasa 

Hati tiada keruan dirasa 
Meliburkan hati jadi terpaksa/ 

 

Hendak ia bersenang dirinya 
Tiada tau apa dibuatnya 

Menyamarkan hati turut kehendaknya 

Mengambil sumpitan dengan sigapnya/ 
 

Sebab hati tiada sedap 

Mengambil sumpitan segera bersikap 

Setelah suda ia bersantap 
Berjalan ia dengan berlengkap/ 

 

Delima itu orangnya muda  
Bawa sumpitan berhati gunda 

Berpakaian sutra yang inda-inda 

Banyak kawannya muda mengunda/ 
 

Berjalan itu bawa sumpitan 

Hendak disumpit burung di hutan 

Hendak diliburin pikir ingatan 
Padahal menurut nafsu setan/ 
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Delima itu orang rupawan 

Pakaian bagus tiada berlawan// 

(Halaman 26) 

Sebab ia anak hartawan 
Berjalan ia membawa kawan/ 

 

Membawa sumpitan dengan kawannya 
Manggis dan Mangga sama mudanya 

Sama bagus sama sikapnya 

Berjalan ia dengan ketiganya/ 

 
Maka tiada lama antara 

Lalu terpandang burung di udara 

Tiada dibicarakan dahulu perkara 
Dengan akal budi bicara/ 

 

Akan menyumpit pada burung Nuri 
Akan dihusir sana kemari 

Kena termasuk di taman Sukasari 

Taman yang inda tiada terperi/ 

 
Setelah sampai di p(in)tu10 taman 

Hati Delima jadi senyuman 

Taman perhiasan Anggur budiman 
Bagus sekali di itu zaman/ 

 

Hati Delima yang sangat duka 

Melihat taman menjadi suka 
Tempatnya Anggur ratna mustika 

Tempat siapa karangan juga/ 

 
Kepada Manggis ia bertanya 

Tempat ini sangat bagusnya 

Siapa juga yang tinggalkannya 
Hatiku ini sangat sukanya/ 

 

Delima bertanya kepada Manggis 

Tempat ini sangat majelis 
Perhiasannya sangatlah manis 

Seperti gambar baharu ditulis// 

 

(Halaman 27) 

Lagi pun banyak burung dalamnya 

Nuri dan Banyan di sini lahrinya 
Berterbangan dengan sukanya 

Menyumpit banyak diperolenya/ 

 

                                                             
10 Terbaca ‘pnitu’, tertulis فنيتو 
11 Terbaca ‘berkala’, tertulis برکال 

Segala bua-bua yang dipatukkan 

Baik kita akan binasahkan 

Nuri Bayan kita matikan 

Sayang bua-buahan diruntukan/ 
 

Nuri Bayan punya biasa 

Segala bua-buahan jadi binasa 
Ajaib melihat Tuhan punya kuasa 

Delima itu berkel{u}11 kesa/ 

 

Maka kata Manggis itu 
Sungguh bua-bua banyaklah runtu 

Tempat yang bagus sudalah tentu 

Kita nan berjalan mari ke situ/ 
 

Patik juga belon tau 

Karena patik belum pergi jau 
Kita nan turut punya mau 

Kalaukan dekat sahabat bua Sawo/ 

 

Maka kata bua Mang<na>ga12 
Kita berjalan ini ketiga 

Baik berjalan berduka-duka 

Supaya jangan yang punya cegah/ 
 

Burung banyak didapatkannya 

Semua itu dibinasahkannya 

Jalan semingkin sangat jaunya 
Ke dalam taman dimasukinya/ 

 

Delima Manggis serta Mangga 
Berjalan dengan kawan ketiga// 

(Halaman 28) 

Menyumpit burung tiada tertegah 
Jalannya tiada ada yang cegah/ 

 

Masuk sekali di hampir kolam 

Delima semingkin hati berdendam 
Perhiasan banyak nilam pualam 

Baharu tumben masuk di dalam/ 

 
Manggis pun demikian juga 

Semingkin hati sangatlah suka 

Demikian jugalah bua Mangga 
Mau pulang rasahnya oga/ 

 

Di atas kolam gilang gemilang  

12 Terbaca ‘mangnaga’, tertulis  مڠنک 
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Rasahnya tiada ingatkan pulang 

Di situ ruma Anggur terbilang 

Daripada perak yang cemerlang/ 

 
Nuri tersumpit terbang ke situ 

Di atas ruma ratna matu 

Segera dihusir Delima peratu 
Dilihat cahaya sudalah tentu/ 

 

Delima mengusir tiga berhamba 

Laksanah orang kena pencoba 
Menjadi hati beruba-uba 

Pikiran masygul mingkin bertamba/ 

 
Laksanah kembang terguba-guba 

Sebab hati punya galaba 

Mingkin berpikir mingkin bertamba 
Suda bahagian tiada teruba/ 

 

Setelah kena tersumpit Nuri 

Terbang di atas Anggur jauhari 
Hilang tiada sana kemari 

Delima mencari kanan dan kiri// 

 

(Halaman 29) 

Nuri gaib tiada ketahuan 

Hati Delima semingkin rawan 

Kedua hambanya jadi tertawan 
Selalu terlihat lila rupawan/ 

 

Nuri hilang tiada kelihatan 
Burung pun tiada lagi berselingkitan 

Delima serasa hilang ingatan 

Serasa tergoda jin setan/ 
 

Segera dicari sana kemari 

Terdengar suata kumbang menyari 

Suara perempuan berseri-seri 
Tiga laki-laki bengong berdiri/ 

 

Laksana kumbang berdengung-dengung 
Manggis Mangga menjadi bingung 

Delima itu berdiri bengong 

Suara seperti Perkutut memanggung/ 
 

Akan dibaca hikayat Bidasari 

Membaca syairlah ribut sari 

Suaranya asyiklah didengari 
Hikayat karangan orang bahari/ 

 

Anggur sedang baca hikayat 

Ada cerita Sultan Taburat 

Ada juga membaca Syair Nasihat 

Ada juga Syair Kembang Merabat/ 
 

Ada juga yang baca Hikayat Merpati Mas 

Suaranya halus bertamba lemas 
Yang mendengar bagaikan pulas 

Tiada lagi bole belas/ 

 

Di situ ketiganya ia mengintai 
Serasa ia hendak mendapati// 

(Halaman 30) 

Orang yang membaca belon berhenti 
Delima jua berusak hati/ 

 

Hati Delima jadi tertegar 
Jasad gagah jadi bertukar 

Kuliling ruma berputar-putar 

Delima mengintai di sela pagar/ 

 
Delima melihat sekalian perempuan 

Ia melihat hal kelakuan 

Dilihat pada lila rupawan 
Bagaikan hati terbang mengawan/ 

 

Akan terpandang pada Anggur rupawan 

Hati Delima menjadi rawan 
Datang rindu suda ketahuan 

Menarik napas kepilu-piluan/ 

 
Mangga terpandang pada Rambutan 

Menarik nafas jadi sebutan 

Terbayang rupa jadi kelihatan 
Jadi terikat pada ingatan/ 

 

Demikian kata pengarang hina 

Seorang fakir tiada berguna 
Yang tiada tau arti dan  makna 

Mohon maaf baba dan nona/ 

 
Mangga memandang pada buah-buahan 

Pada Rambutan hatinya rawan 

Mangga menanggung kecintahan 
Delima Rambutan muda rupawan/ 

 

Manggis terpandang pada si Duku 

Dilihat baik tingka dan laku 
Hati Manggis bagai terpaku 

Kapan jadi bertemu jodoku// 
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(Halaman 31) 

Manggis jadi berhati gila 

Mengintai ia serba sala 
Pagar itu hendak dibela 

Supaya terlihat mata kepala/ 

 
Hati Manggis tiada {t}ertahan13 

Pagar dibela perlahan-lahan 

Dengan hati yang kecintahan 

Sebab melihat bua-buahan/ 
 

Suaranya itu mingkin terdengar  

Sekalian laki-laki berhati bingar 
Membaca hikayat bertukar-tukar 

Suara perempuan sangatlah gempar/ 

 
Suaranya keras tiada dipelahani 

Dikira tiada yang bersembu{ny}i14 

Duku jua kepingin bisani 

Berkelu kesa sana dan sini/ 
 

Duku itu tiada bertahan 

Bangun keluar perlahan-lahan  
Akan berseni ia duga-dugahan 

Keluar seorang dengan sendirihan/ 

 

Setelah Duku sampai di luar 
Dilihat tiga laki-laki ada di pagar 

Duku menjadi heran gemetar 

Laki-laki ini setan pejajar/ 
 

Kalaukan orang ini iblis  

Duku terpandang kepada Manggis 
Orangnya sedang hitam manis 

Rambutan kerul amat majelis/ 

 

Duku terpandang hati masygul 
Manggis ada memaki kerul 

Hati di dalam bagai terpukul 

Sampainya kapan menjadi kabul// 
 

(Halaman 32) 

Duku masuk dengan kemalu-maluan 
Hati di dalam menjadi rawan 

                                                             
13 Terbaca ‘nertahan’, tertulis نرتاھن 
14 Terbaca ‘bersembuni’, tertulis برسمبوني 
15 Terbaca ‘gagetun’, tertulis ڬاڬتون 

Tahu sendiri adat perempuan 

Terburu-buru suda keruan/ 

 

Teruru-buru masuk ke dalam 
Membawa hati yang rindu dendam 

Seluru negeri seputar alam 

Resah datang pikiran kelam/ 
 

Masuk ia berduka cita 

Berduduk ia bersama rata 

Berbisik-bisik ia berwarta 
Kepada Rambutan lah suda nyata/ 

 

Pada Rambutan dibisik-bisikan 
Ada laki-laki yang dilihatkan  

Semua lalu dikatakan 

Di luar pagar dipertemukan/ 
 

Tiga laki-laki elok rupanya 

Di luar pagar diintainya 

Kita mau keluar bertemu padanya 
Cobalah kakak lihatinya/ 

 

Setelah suda Rambutan menengar 
Rambutan pula berhati bingar 

Ingin melihat bua-bua di luar 

Yang lagi mengintai di cela pagar// 

 

(Halaman 33) 

Rambutan pun segera bangun  

Dari hamparan segera turun 
Tingka laku seperti penyamun 

Bua-bua sekalian g<a>getun15/ 

 
Lakunya seperti pencuri 

Berja<ba>lan16 ia sendiri 

Melihat ia kanan dan kiri 

Dilihat sunggu laki-laki berdiri/ 
 

Mengintai ia berdiam-diam 

Laki-laki mana sangat jahanam 
Melihat orang sedang semayam 

Mangga melihat menjadi mesem/ 

Mangga pun berseru-seru 
Berkata dengan mengharu biru 

16 Terbaca ‘berjabalan’, tertulis برجبلن 
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Adu adinda kita nan suru 

Kakanda kemari dengan terburu/ 

 

Mari adinda mari gusti 
Kakanda hendak bertemu Siti 

Jikalau ada keridhoan hati 

Kakanda minta<na>17 rahim yang pasti/ 
 

Setelah Rambutan mendengar katanya 

Rasanya hati sangat bencinya 

Memang Rambutan pendiam rupanya 
Segera masuk dengan gemasnya/ 

 

Masuklah ia tiada berkata-kata 
Kepada laki-laki bencinya nyata 

Kepada Duku bertemukan serta 

Mukanya beruba gemetar anggota/ 
 

Bua-bua sekalian menjadi heran 

Rambutan ini apa lantaran// 

(Halaman 34) 
Kalau tergoda setan pejajaran 

Bua-bua sekalian jadi penasaran/ 

 
Bua-bua seklaian lalu bertanya 

Ayunda Rambutan apa mulanya 

Sebab jadi  ini lakunya 

Coba kakak menga<n>jarkan18 nya/ 
 

Bukan seperti sehari-hari 

Muka kakak itu berseri 
Tadi kakak bangun sendiri 

Kalukan terkena jin dan peri/ 

 
Kakak pergi tadi seorang 

Bertemu apa cobalah bilang 

Supaya patik tahu terang 

Bilang jangan alang kepalang/ 
 

Lalu berkata bua Serikaya 

Kalaukan ada yang tegur pada dia 
Mukanya pucat tiada bercahaya 

Mari katakan kepada saya/ 

 
 

Maka hikayat pun berhenti 

                                                             
17 Terbaca ‘mintana’, tertulis مينتنا 
18 Terbaca ‘menganjarkan’, tertulis 

 مڠنجرکن

Hikayat ditutup suda pasti 

Disuru keluar akan mendapati 

Cempedak keluar berhati-hati/ 

 
Maka kata bua Rambutan 

Patik lihat tiga laki-laki kelihatan 

Adat tabiat seperti setan 
Baik pun jadi ketakutan/ 

 

Orang tiada dikenal ditegurkan 

Berapa perkataan yang dikatakan 
Diri patik malu dirasahkan 

Laki-laki begitu yang kurang makan// 

 

(Halaman 35) 

Adapun tersebut perkataan Delima 

Ketiga kawannya bersama 
Berkata janganlah lama-lama 

Baik kembali lebi utama/ 

 

Jikalau lama kita di sini 
Enta datang fitnah ini 

Disangka maling bersembu{ny}i19 

Aku pun takut tiada berani/ 
 

Kita di sini bukan aturannya 

Karena ia punya tempatnya 

Lama di sini apa jadinya 
Mari kita beralan dengan segeranya/ 

 

Karena gampang di belakang kali 
Jikalau bertemu lagi sekali 

Karena kita bangsa asli 

Di tempat ini laksana kuli/ 
 

Karena gampang di belakang hari 

Masakan ke mana lila jauhari 

Tentu kita punya sendiri 
Orang pun tiada diperbuat istri/ 

 

Setelah suda berkata-kata 
Berjalan ketiga dengan serta 

Sakit sunggu menanggung cinta 

Terbayang di hati di mata-mata/ 
 

Delima terbayang kepada Anggur 

19 Terbaca ‘bersembuni’, tertulis برسمبوني 
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Kepala ngelu rasa kurang tidur 

Sakit di hati badan sekujur 

Binasa sekalian senang berumur/ 

 
Di dalam ia berjalan pulang 

Anggur jua terbayang-bayang// 

(Halaman 36) 
Disebut namanya berulang-ulang  

Rasahnya badan tiada disayang/ 

 

Berjalan ia menuju istana 
Rasahnya alam bagaikan fana 

Terlekat jua kemala ratna 

Yang seperti anak-anak kencana/ 
 

Berjalan kembali dengan masygul  

Rindunya semingkin terkumpul 
Seperti tertaru dengan sesumbul 

Mengelu mengucap supaya kabul/ 

 

Minta dengan hati yang betul 
Supaya sampai hajat yang terkabul 

Sebab rindu mingkin bertimbul 

Hati duka terpukul-pukul/ 
 

Tiada tahan rindu terpikul 

Sebab bertahan dengan bertungkul 

Hati sakit bagai terpacul 
Sakit lebi laksana bisul/  

 

Membawa hati dengan sugul 
Seluruh badan bagaikan bengul 

Mau dilempar suda terpanggul 

Serasa hendak kembali menyusul/ 
 

Laksana ikan kena terdodol 

Laksana sakit terkena -dancul- 

Beratnya laksana bendul 
Laksana tanah kena terpacul/ 

 

Setelah sampai pada istanahnya 
Masing-masing kembali seorang diri 

Manggis pulang pada tempatnya 

Mangga kembali pada r<a>uangannya20// 
 

(Halaman 37) 

Masing-masing kembali sorang diri 

Sampai di istana hatinya pikiri 

                                                             
20 Terbaca ‘rauangannya’, tertulis راواڠنؿ 

Siang malam pagi sore 

Hati teringat Siti Bestari/ 

 

Pagi sore malam siang 
Kenangannya jadi terbayang-bayang 

Laksana pohon tinggi beroyang 

Tertiup angin tangkai dan kembang/ 
 

Kalau kurang kuat akarnya 

Tentu robo akan pohonnya 

Pohon robo apa jadinya 
Tentu tiada dapat makan buanya/ 

 

Akar tercabut pohon mati 
Sebab akar kurang pasti 

Maka itu biar hati-hati 

Pelihara diri dengan setiti/ 
 

Kita robo tak bole terpakai 

Jadi mati cabang dan tangkai 

Maka kita menjadi bangkai 
Dibakar orang di dapur sungkai/ 

 

Maka tiada disebutkan itu hal 
Semingkin banyak rindu bertinggal 

Sampailah akan kurang akal 

Mala semingkin banyak rindu kekal/ 

 
Sakit sunggu menanggung rindu 

Sakit di hati seluru tubu 

Rasa dilimpa bagai hempedu 
Di luar jasad di dalam kalbu/ 

 

Hatta tersebut di taman Sukasari 
Disebut ole fakir yang bahari// 

(Halaman 38) 

Sekalian perawan keluar sana kemari 

Hendak mengetahui hal dan peri/ 
 

Sekalian permpuan habis keluar 

Masing-masing dengan hati berdebar 
Disangka iblis setan pejajar 

Keluar ia mencari kabar/ 

 
Riu renda di Sukasari 

Buah Anggur perempuan jauhari 

Sekalian itu bangun berdiri 

Akan keluarlah menghampiri/ 
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Disangka laki-laki itu masi ada 

Laki-laki yang tiga yang muda-muda 

Bua Anggur sangatlah gunda 
Disangka gerangan datang penggoda/ 

 

Perempuan sekalian sana kemari 
Karena kemasukan akan pencuri 

Setengahnya takut dan ngeri 

Disangka pembunu perantaian lari/ 

 
Baca hikayat jadi berhenti 

Menjadi sepi sudalah pasti 

Pulang ke rumanya dengan hati-hati 
Hantar menghantar pulang berganti-ganti/ 

 

Adalah berapa kadar lamanya 
Masing-masing pulang pada tempatnya 

Istana Anggur jadi sepinya 

Hikayat itu diberhentikannya/ 

 
Masing-masing tiada ada yang berani 

Tiada berani jalan sana sini 

Diam di ruma dengan tani 
Masing-masing pada hatinya -c. n. i-// 

 

(Halaman 39) 

Maka daripada lantaran itu 
Tiada ada yang berani pe[r]gi21 sana situ 

Tiada bole bertemu sahabat satu persatu 

Sahabat perempuan tiada keluar pintu/ 
 

Karena masing-masing orang perempuan 

Masi larangan masi perawan 
Tiada bole bertetmu ke ruma kawan-kawan 

Sebab orang tuanya masng-masing cemburuan/ 

 

Bua Duku tiada dikasi sana kemari 
Rambutan tiada bole jalan sendiri-sendiri 

Keluar ruma tiada diberi 

Takut anaknya dibawa lari/ 
 

Masing-masing diam di rumanya 

Tiada bole berhimpun pada kawannya 
Dimakan orang apa jadinya 

Masing-masing dengan maklumya/ 

 

Karena di masa zaman ini 

                                                             
21 Terbaca ‘pegi’, tertulis فػي 

Banyak keroncong sinyo serani 

Mak bapaknya tiada berani 

Takut jahat ia jalani/ 

 
Karena di waktu zaman sekarang 

Lebi suka gelap dari berterang 

Maka itulah orang tuanya larang 
Takut jadi jalan sembarang-sembarang/ 

 

Kalau suda bua dimakan kalong 

Seorang tiadalah bole tolong 
Niscaya bua jadi bolong 

Sebab burung suda pompong/ 

 
Maka itu awal mulanya 

Dari situlah lantarannya// 

(Halaman 40) 
Kalau anak dengar kata mak bapaknya 

Jadi selamat juga dirinya/ 

 

Maka adalah berapa lama 
Perawan sekalian diam di ruma 

Ibunya pesanlah poma-poma 

Jangan anakku keluar percuma/ 
 

Adapun kemudian daripada itu 

Berapa tahun berapa waktu 

Delima riang jalan ke situ 
Di ruma Anggur sepinya tentu/ 

Delima semingkin hatinya bingung 

Seperti orang mabuk kecubung 
Duduk bingung berdiri bingung 

Birahi Delima sudalah linglung/ 

 
Jikalau begini dan begitu 

Penyakit datang tiada berwaktu 

Sakit seribu menjadi satu 

Semingkin banyak jadi bertatu/ 
 

Delima sunggu orang mulia 

Mukanya pucat kurang bercahaya 
Pikirannya tiadalah sia-sia 

Hendak melamar kepada dia/ 

 
Duduk berpikir seorang dirinya 

Hal kaw<a>in22 apa sudanya 

Baik aku suru Pisang lamarkannya 

Supaya jodoku dipertemukannya/ 

22 Terbaca ‘kawain’, tertulis کواين 
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Mengharap ia siang malam 

Berpikir hati di dalam 

Sedang berpikir berindu dendam 
Terdengar suara yang memberi salam// 

 

(Halaman 41) 
Assalamualaikum demikian katanya 

Wa’alaikum salam lah dijawabnya 

Delima akan mempersilakannya 

Tuan di luar masuk segeranya/ 
 

Datanglah masuk bua Nangka 

Melihat Delima berhati duka 
Segera ditegur manis muka 

Hamba datang mengadap paduka/ 

 
Telah lama patik tiada kemari 

Datanglah patiklah ini hari 

Mengadap tuan lila jauhari 

Patik kemari sorang diri/ 
 

Berapa hari berapa bulan 

Mengapa tuan tiada berjalan-jalan 
Kalaukan sakit datang masygulkan 

Obat yang mana yang kebetulan/ 

 

Setelah Delima dengar kata Nangka 
Delima mesem manislah muka 

Adalah sedikit hatinya suka 

Nangka berkatalah dengan sangka/ 
 

Delima berpikir di dalam diri 

Kepada Nangka ia berperi 
Menuyuru Pisang suru kemari 

Aku mau surulah ini hari/ 

 

Nangka mendengar akan katanya 
Menengar per(ni)ta23 sabda sahabatnya 

Pergi ia dengan segeranya 

Kepada Pisang didapatkannya/ 
 

Nangka segera pergi berjalan 

Di ruma sahabatnya yang setiawan// 

(Halaman 42) 

Kepada Pisang ia bertaulan 

Pisang itu sangat gunawan/ 

 

                                                             
23 Terbaca ‘pernita’, tertulis فرنيتا 

Setelah Nangka sampai ke situ 

Bertemu Pisang di muka pintu 

Persembahkan kata kabar yang tentu 

Menyampaikan sabda bua Delima itu/ 
 

Dengan hormat menyampaikan kata 

Tuan dipanggil Delima mahkota 
Buah Pisang menyahut serta 

Apakah maskud sahabat kita/ 

 

Nangka menjawab lalu berperi 
Tida kutau maksudnya diri 

Tatkala disuru kita kemari 

Delima pucat wajah berseri/ 
 

Setelah Nangka suda berwarta 

Bua Pisang Nangka berjalan serta 
Mendapat Delima buah bertahta 

Dilihat Delima berduka cita/ 

 

Pisang sampai dengan seketika 
Buah Delima hatinya suka 

Hilang sakit hati yang duka 

Manis sekali waranya muka/ 
 

Lalu berkata Delima rupawan 

Pada Pisang buah setiawan 

Hati patik sangatlah rawan 
Pada Anggur buah bangsawan/ 

 

Pisang menyam[b]ut24 dengan katanya 
Dengan tertawa tamba sukanya 

Tolong kabarkan dengan nyatanya 

Supaya ketahuan apa mulanya// 
 

(Halaman 43) 

Delima itu bua dermawan 

Berkata dengan hati yang rawan 
Tolong apa kiranya tuan 

Lamarkan aku Anggur bangsawan/ 

 
Tolong pinang pada ibu bapanya 

Barang apa juga permintaannya 

Mas intan atau uang belanjanya 
Cacing kermi dan mas kawinnya/ 

 

Buah Pisang yang bijaksana  

Menjawab kata dengan sempurna 

24 Terbaca ‘menyamut’, tertulis مؿاموة 
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Jika minta mas kencana 

Patik sampaikan juga ke sana/ 

 

Jika hamba berkata sangatlah berat 
Baik tuan tuliskan surat 

Jika sampai pada isyarat 

Baik bertanda ke bawa hadirat/ 
 

Pada ibu bapanya tuan katakan 

Dalam surat tuan tuliskan 

Hormat takzim tuan aturkan 
Nanti surat kita tolong sampaikan/ 

 

Muda-mudahan diterimakan 
Maksud tuan disampaikan 

Jika sampai dipertemukan 

Girang patik bukan-bukan/ 
 

Se<n>telah25 suda berkata-kata 

Delima segera mengambil tinta 

Menulis dengan berduka cita 
Ditulis perkataan lemas pepatah/ 

 

Berapa madah Delima karangnya 
Perkataan manis dituliskannya// 

(Halaman 44) 

Memberi pilu akan bunyinya 

Demikian tersebut bunyi suratnya/ 
 

Salam doa serta hormat 

Takzim diiring dengan khidmat 
Mohonkan dengan beberapa rahmat 

Dengan tulus ikhlas serta selamat/ 

 
Daripada hamba yang hina papa 

Tamba bebal lagi penglupa 

Orangnya miskin tiada seberapa 

Mohon ananda yang baik rupa/ 
 

Jika kiranya ada jodonya 

Disampaikan Allah apa kiranya 
Berapa juga permintaannya 

Sekalian itu hamba bertanya/ 

 
Harap hamba orang yang hina 

Minta diperhamba duli yang gana 

Jika kabul dengan sempurna 

                                                             
25 Terbaca ‘sentelah’, tertulis سنتله 
26 Terbaca ‘habisu’, tertulis ھابيسو 

Membuang sumpa dalam istana/ 

 

Harap kasihan apa gerangan 

Jangan berdendam jadi panjangan 
Anggur itu jadi tunangan 

Supaya bole berpajangan/ 

 
Mandi di taman dini hari 

Petik setangkai akan bunganya 

Anggur laksana intan biduri 

Patik berkenang akan cahayanya/ 
 

Seberapa banyak bintang di langit 

Cahaya seperti permata nilam 
Banyak juga menanggung penyakit 

Laut mana hamba bersilam// 

 

(Halaman 45) 

Banyak juga kembang dipahat 

Dipahat garuda terbang mengawan 

Banyak juga yang hamba lihat 
Tiada sama Anggur rupawan/ 

 

Fakir mengarang senantiasa 
Bertutur dengan kalam dan tinta 

Suda dipikir ditimbang rasa 

Anggur jua yang kami cinta/ 

 
Habis<u>26 suda yang disuratkan 

Perkataan manis yang ditaburkan 

Kepada Tuhan hamba {p}ohonkan27 
Hajat hamba minta disampaiknan/ 

 

Jika tuan ada menaruh belas 
Serta dengan tulus ikhlas 

Surat ini minta dibalas 

Jikakan boleh minta yang lekas/ 

 
Setelah habis surat kiriman 

Dipercikkan dengan bahu ciuman 

Dikirim kepada Anggur budiman 
Nangka mebawa ke dalam taman/ 

 

Itulah waktu itulah hari 
Pisang sampai di taman Sukasari 

Hendak masuk rasa mengeri 

Lalu memandang sana kemari/ 

27 Terbaca ‘pohonkan’, tertulis فوھونکن 
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Dilihat istana terlalu bagus 

Perhiasannya itu terlalu halus 

Berapa bunga tiada berputus 
Teratur dengan beratus-ratus/ 

 

Perjalananan itu sudalah jua 
Masuklah ia belonlah mau// 

(Halaman 46) 

Lalu bertemu kepada Sawo 

Lalu ia memberi tau/ 
 

Bertemu Sawo tangan berjabat 

Karena lama ia bersahabat 
Karena Sawo orang ibadat 

Akan menegrja amal salihat/ 

 
Nangka segera lalu menegur 

Di mana adinda istana Anggur 

Karena kakak ada beuzur 

Mari hantar kakak terlanjur/ 
 

Sawo berjalan bersama Nangka 

Menuju istana berhati suka 
Sawo juga hatinya duka 

Sebab rahasia belum terbuka/ 

 

Rahasia itu belon ia tau 
Maka itu duka hatinya Sawo 

Sebab ia datang dari jau 

Kalau kan ada juga empunya mau/ 
 

Lalu Sawo akan bertanya 

Datang kakak apa sebabnya 
Karena patik belon tau artinya 

Tiada dapat duga dengan maknanya/ 

 

Pisang itu bua dermawan 
Berbicara ia dengan perlahan 

Hendak melamar Anggur bangsawan 

Rahasia jangan ketahuan bua-buahan/ 
 

Dalam berjalan sambil berbicara 

Tiada lama lagi antara 
Sampai ia dengan segera 

Di ruma Anggur lila indera// 

 

(Halaman 47) 
Bua Sau perlahan berkata 

Jikalau pada pandangan beta 

Anggur itu di atas harta 

Bole dibuat cermin mata/ 

 

Bukan seperti orang yang mengarang 
Orangnya miskin tiada punya barang 

Ilmunya sedikit lagipun kurang 

Tiada punya pantang dan larang/ 
 

Setelah suda ia berbicara 

Memberi salam lah dengan segera 

Didengar suara berapa antara 
Keluar ibu Anggur mengindera/ 

 

Terdengar orang memberi salam 
Ibu Anggur ada di dalam 

Buah Sawo pura-pura diam 

Turun Anggur lagi semayam/ 
 

Buah Sawo sangat berdebar 

Ibu Anggur segera keluar 

Lalu menyembah menyampaikan kabar 
Daripada bua Delima muda yang sabar/ 

 

Sau berkata dengan setiti 
Nangka demikian lakunya bakti 

Ibunya Anggur suda mengerti 

Segera dibaca dengan hati-hati/ 

 
Surat disambut dari buah Nangka 

Surat itu lalu dibuka 

Dibaca di hadapan itu juga 
Hatinya duka bercampur suka/ 

 

Bua pisang ada hadir di situ 
Jadi besan di itu waktu// 

(Halaman 48) 

Menengar bunyi surat satu persatu 

Hatinya suka sudalah tentu/ 
 

Setelah sudalah dibacanya 

Dengan segera dibalaskannya 
Dengan berapa perkataan bunyi dalamnya 

Hajat Delima dikabulkannya/ 

 
Hajat Delima dikabulkan 

Berapa permintaannya dikatakan 

Berapa salam sembah disampiakan 

Jodo dan keterima dipertemukan/ 
 

Ibunya Anggur minta beberapa 
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Mas intan berupa-rupa 

Orangnya kaya buakannya papa 

Segera disampaikan maksud ibu bapa/ 

 
Berapa permintaan segala perkara 

Disampaikanlah dengan segera 

Lautan madu gendis segara 
Kawinnya ramai tiada terkira/ 

 

Kalau orang di atas harta 

Hajat segala sampailah serta 
Tinggal si miskin duduk terlunta 

Sekarang apa hendak dikata/ 

 
Kalau orang yang kaya 

Namanya masyhur sangat mulia 

Senang ia hidup di dunia 
Tinggal si miskin sangatlah paya/ 

 

Maka itu satu tauladan 

Akan conto kepada badan 
Biar banyak pikir bernadan-tandan 

Jangan sampai perjalanan edan// 

 

(Halaman 49) 

Maka kemudian daripada itu 

Akan mencari yang baik waktu 

Hendak menikah sudalah tentu 
Supaya hasil hajat sesuatu/ 

 

Pada hari yang baik dinikahkan 
Maksud Delima dipertemukan 

Tuan imam Kurma yang sahkan 

Ramai sekali tiada dikatakan/ 
 

Hari baik yang Sawo bernika 

Sau mengiring Anggur paduka 

Delima diiringi anak perjaka 
Semua dengan berhati suka/ 

 

Duku Rambutan Serikaya semua 
Sahabat perempuan muda dan tua 

Mengiringi Anggur Delima kedua 

Dengan suka hati tiada kecewa/ 
 

Pisang Manggis Mangga menghantar 

Kepada Delima muda yang sabar 

Ke ruma Kurma imam yang benar 

                                                             
28 Terbaca ‘sebkalian’, tertulis سبکلين 

Suka se<b>kalian28 ramai diantar/ 

 

Datang sekalian Sau Kecik 

Dengan Sau Apel berbisik-bisik 
Meminang Sau tingkanya cantik 

Sana kemari amat kericik / 

 
Setelah suda pergi pada imam Kurma 

Bertemu Kurma bua utama 

Akan bernikah bersama-sama 

Setelah suda kembali ke ruma/ 
 

Akad nikah setelah suda 

Masing-masng kembali tua muda// 

(Halaman 50) 

Berapa bua-bua banyak bersenda-senda 

Masing-masing ia bercanda-canda/ 
 

Kembali ia masing-masing 

Mangga jua berhati pusing 

Sebab melihat tiada sering 
Hatinya seperti ikan dijaring/ 

 

Tiada suda ia bernika 
Masing-masing kembali berhati suka 

Lalu ia berbua{t}29 sedekah 

Membaca doa tolak celaka/ 

 
 

Ramai bua-bua pada kondangan 

Tua muda beriring-iringan 
Perempuan laki-laki berpasang-pasangan 

Perawan janda anak larangan/ 

 
Cempedak Duku bua Rambutan 

Sekalian perempuan berselingkatan 

Sau sama Serikaya punya perbuatan 

Semuanya itu suda kelihatan/ 
 

Sau birahi pada Serikaya 

Sebab mula berpandang kepada dia 
Kondangan di ruma Anggur mulia 

Sampai berbuat yang sia-sia/ 

 
Sau kondangan di ruma Anggur  

Jadi pengejek gelandang di dapur 

Pada Serikaya rindu ter-linggur- 

Birahi kedua suda terlanjur/ 

29 Terbaca ‘berbuah’, tertulis بربواه 
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Banyak sekali lah bua-bua  

Masing-masing datang muda dan tua 

Pakaiannya itu tiada kecewa 
Bersuka-suka dengan tertawa// 

 

(Halaman 51) 
Tua muda hina dan dina 

Pendekar alim dan bijaksana 

Semua datang kondangan di sana 

Hanya tiada pengarang durjana/ 
 

Haji Kurma semuanya ada 

Jam<n>bu30 Durian tua dan muda 
Orang kondangan tiada bersuda 

Ada yang suka ada yang gunda/ 

 
Bek Durian semua datang 

Bua Nona yang matang-matang 

Tuidi Kelapa sukar ditentang 

Sebab kumis ada melintang/ 
 

Tinggi besar bek Durian 

Orangnya gagah lagipun keren 
Jadi bek baru kemarin 

Dia gantinya bek bua Aren/ 

 

Ada juga pencalang Salak 
Dia pencalang terlalu galak 

Jadi pencalang kampung Babulak 

Kesalahan sedikit tukang berkhalak/ 
 

Bua Nanas jadi ajudan 

Rapi juga dia berdandan 
Orangnya jerawatan seperti parudan 

Tetapi adatnya sangat edan/ 

 

Ramainya sekali tiada terkita 
Jambu puti dan jambu mera 

Pakaiannya bagus tiada bercedera 

Keduanya itu memakai sutera/ 
 

Ramai bua-bua pada kondangan 

Kecil besar berpasang-pasangan// 

(Halaman 52) 

Bagus-bagus tiada bandingan 

Ada yang duka ada yang kegirangan/ 

                                                             
30 Terbbaca ‘jamnbu’, tertulis جمنبو 
31 Terbaca ‘justa’, tertulis جوستا 

 

Ada yang tertawa ada yang masygul 

Ada anak perawan duduk berkumpul 

Ada yang tertawa mesem-mesem simpul 
Entalah {d}usta31 entalah betul/ 

 

Cempedak bertemu kepada Nangka 
Sama perawan sama perjaka 

Sebab main mata itu ketika 

Jadi sama-sama hatinya suka/ 

 
Duku terpandang kepada Manggis 

Manggis cinta kan terlalu habis 

Ketemu berpandang dalam majelis 
Sampainya hati tergoda iblis/ 

 

Demikian kata pengarang durjana 
Ramai di luar anak muda yang bijaksana 

Akan memalu pukul rebana 

Mengadu dikir lagi Cina/ 

 
Ramainya tiada lagi terkira 

Orang berteriak dikir hadra 

Berapa lagu dengan suara 
Masing-masing membawa cara/ 

 

Ada yang menang ada yang kala 

Yang menang dikir anak murid Pala 
Murid Kedong{k}ong32 membaca sala 

Di situ juga ada dicela/ 

 
Murid Kedongdong belon hafal 

Menjawab dikir banyak ditinggal 

Bua Kedongdong mukanya tebal 
Orang tertawakan terpingkal-pingkal// 

 

(Halaman 53) 

Sama-sama murid menjadi mara 
Sebab berdikir jawab hadra 

Anak murid mukanya mera 

Karena masing-masing tiada mau menyera/ 
 

Sebab kala ia berdikir 

Ramai tertawa orang yang hadir 
Murid kedongdong tak mau mungkir 

Mera padam hati berpikir/ 

 

32 Terbaca ‘kedongkong’, tertulis کدوڠکوڠ 
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Anak murid Pala hatinya senang 

Sebab dikirnya itu suda menang 

Sekalian bua habis berkenang 

Yang kuat ngapal si bua Pinang/ 
 

Adapun tiada disebutkan itu 

Kami kisahkan satu persatu 
Sekalian anak perjaka yang ada di situ 

Dengan anak perawan hatinya mutu/ 

 

Duku memandang kepada Manggis 
Rasa terbayang mata dan alis 

Mulutnya Duku terlalu pantis 

Serta rasahnya terlalu manis/ 
 

Tempo tatkala jua dahulu  

Manggis rindu kepada Duku 
Tempo mengikut Anggur masi malu 

Sekarang nyata jadi jodoku/ 

 

Tempo tatkala dahulu hari 
Mengikut Anggur lila jauhari 

Menyumpit di taman Sukasari 

Sekarang bertemu pandangan sendiri/ 
 

Demikian jualah bua Mangga 

Tatkala dahulu hatinya duka// 

(Halaman 54) 
Bertemu Rambut[an]33 di itu juga 

Sama-sama menaru rindu dan suka/ 

 
Mangga suka Rambutan suda lama 

Masa tatkala mengikut Delima 

Taman Sukasari bersama-sama 
Itu awal-awal suka yang pertama/ 

 

Tempo dahulu  dalam kebimbangan 

Cintanya itu berpanjangan 
Sekarang bertemu dalam kondangan 

Masing-masing bole dapat berpandangan/ 

 
Sebab kondangan punya lantaran 

Berpandangan punya keplesiran 

Siang malam jadi pikiran 
Sebabnya ada duga taksiran/ 

 

Sebab itu awal mulanya 

Delima kawin lantarannya 

                                                             
33 Terbaca ‘rambut’, tertulis رمبوة 

Masing-masing menaru ada kekasihnya 

Bermain muda dengan sukanya/ 

 

Setelah suda Delima kawin 
Berkenal-kenalan bukannya main 

Anak muda-muda jadi pikirin 

Cinta bercinta rindu-rinduin/ 
 

Dalam tempat masa kondangan 

Masing-masing ada melihat anak larangan 

Anak {j}ejaka34 dengan kebimbangan 
Masing-masing pulang menaru kenanga/ 

 

Setelah suda kondangan lalu kembali 
Delima dan Anggur tiada kecuali  

Sebab bangsanya suda terpili 

Suda terikat ibarat tali// 
 

(Halaman 55) 

Yang kondangan pulang ke ruma 

Kembali pulang pak haji Kurma 
Membawa berkat bukan percuma 

Sampai di ruma bininya terima/ 

 
Demikian ceritera dalam riwayat 

Pak haji Kurma banyak dapat sholawat 

Pada istrinya diberikan berkat 

Dalam kantongnya menjadi berat/ 
 

Pak haji tukang sedekahan 

Girang kalau ada orang meruahan 
Sholawat gede harap dugahan 

Demikian itu dia punya kerjahan/ 

 
Yang kondangan pulang pada tempatnya 

Masing-masing pulang ke rumanya 

Mangga Rambutan sangat cintanya 

Hati masygul sangat bimbangnya/ 
 

Mangga Rambutan menaru cinta 

Birahi Mangga tiada bole dikata 
Mangga memberilah tanda mata 

Mengasi gelang bertabur permata/ 

 
Birahinya Mangga bukan buatan 

Birahi ia sangat kelewatan 

Mangga birahi pada Rambutan 

Gelang permata jadi kelihatan/ 

34 Terbaca ‘hejaka’, tertulis حجاک 
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Demikian juga Sau dan Srikaya 

Berteguhan janji dengan setia 

Birahi Sau pada dia 
Dikasi cincin permata mulia/ 

 

Tanda mata cincin yang mulia 
Permata intan yang bercahaya-cahaya// 

(Halaman 56) 

Berteguh-teguhan janji dengan setia 

Mengharap jodo yang sedia/ 
 

Demikian juga Cempedak dengan Nangka 

Birahinya itu sama-sama suka 
Diberi tanda mata tusuk konde mustika 

Tusuk konde pasu-pasu berharga/ 

 
Tusuk konde menjadi tanda 

Buat tanda hati yang gunda 

Senangnya Cempedak di dalam dada 

Sebab perbuatan terlalu inda/ 
 

Maka sebab itu awal mulanya 

Jadi nangka Cempedak suka ditusuknya 
Ditusuk sama kayu di kepalanya 

Supaya jadi lekas matangnya/ 

 

Sebab itu akan jadinya 
Sebab tusuk konde awalnya 

Jadi sekaranglah diperbuanya 

Di[tu]suk35 kayu di kepalanya/ 
 

Demikian juga Duku Manggis 

Cinta bercinta tiadalah habis 
Tanda mata selampai yang manis 

Selampai sutra sangat majelis/ 

 

Tanda mata Manggis selampai sutra 
Kembangnya bagus tiada terkira 

Disambut Duku dengan segera 

Barang yang mahal bukannya mura/ 
 

Duku mendapat selampai tanda mata 

Dari Manggis kekasi yang dicinta 
Siang malam selampai diajak berkata-kata 

Dibawa tidur dengan serta// 

 

(Halaman 57) 

                                                             
35 Terbaca ‘disuk’, tertulis دسوق 

Sampai sekarang akan jadinya 

Beli Duku selampai jadi bungkusnya 

Sebab itu kata mulanya 

Cintakan Manggis tiada sudanya/ 
 

Sebab itu hajat yang sampai 

Beli Duku suka diselampai 
Cintanya tiada dapat digapai 

Jikalau bole mau disimpai/ 

 

Cempedak Nangka yang mula-mula 
Dikasi tusuk konde kepala 

Sampai sekarang juga tiada sala 

Adatnya itu sudalah telah/ 
 

Setelah suda daripada itu 

Masing-masing mengasi tanda satu per satu 
Masing-masing menaru birahi tentu 

Suda bahagian memang begitu/ 

 

Hatta maka lain cerita 
Kabar Anggur saya berwarta 

Dengan Delima yang dicinta 

Sekarang dipertemukan dengan seta/ 
 

Setelah suda tuju hari lamanya 

Yang kondangan kembali pada tempatnya 

Delima Anggur sangat cintanya 
Bercinta-cintaan tiada sudanya/ 

 

Yang kondangan habis pualng 
Tiada lagi ada bua-bua seorang 

Semuanya itu membawa bimbang 

Suda tersurat tak boleh dibilang/ 
 

Suratan untung tak bole dilihat 

Maka jangan bekerja jahat// 

(Halaman 58) 
Baik berbuat amal salihat 

Muda-mudahan yang didapat derajat/ 

 
Seperti pada bua Delima 

Yang cinta birahi suda lama 

Sekarang bertemu bersama-sama 
Di atas singgahsana yang utama/ 

 

Yang kondangan pun pulang 

Dengan membawa hati yang bimbang 
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Delima Anggur gilang-gemilang 

Cinta bercinta berulang-ulang/ 

 

Hanya tinggal dengan Delima istrinya 
Berkasih-kasihan tiada sudanya 

Berteguhan janji setianya 

Sama sepakat dengan keduanya/ 
 

Keduanya itu duduk bercinta 

Dengan berjanji manis berkata 

Di mana Delima bersama beta 
Minta bersama-sama dengan serta/ 

 

Berteguhan janji keduahan 
Menghabiskan kasi bua-buahan 

Jikalau ditakdirkan ole Tuhan 

Anggur Delima jangan berjauhan// 
 

(Halaman 59) 

Semuanya itu dengan takdir 

Mengharap Tuhan empunya nasir 
Jodo kuat tak boleh mangkir 

Di atas pengarang duduk berpikir/ 

 
Adinda tuan mas mera 

Tangkai kalbu madu segara 

Tiada menyamai Anggur anggara 

Kasi berkasi terlalu mesra/ 
 

Perempuan itu tambatan hati 

Jikalau ia tau mengerti 
Membela suami mengertikan arti 

Itula patut dibela mati/ 

 
Jangan se[me]ntara36 di mulut macan 

Di laut api lah dibelakan 

Tingka dan laku tiadalah bosan 

Perempuan budiman patut dicintakan/ 
 

Jikalau perempuan yang hati gila 

Ibarat api sangat menyala 
Perempuan demikian jangan dibela 

Menaru dia jadi berhala/ 

 
Demikian saya katakan 

Pada pembaca minta maklumkan 

Anggur Delima coba lihatkan 

Kelakuan itu coba pikirkan/ 

                                                             
36 Terbaca ‘sentara’, tertulis سنتار 

 

Anggur Delima orang berbangsa 

Bertegu janji tiada mau berpisa 

Biar kedua rusak binasa 
Suda takdir yang maha kuasa/ 

 

Suda takdir yang melakukan 
Tiada siapa dapat salahkan// 

(Halaman 60) 

Barang janjinya ditakdirkan 

Anggur Delima tiada dipisahkan/ 
 

Kedua duduk bercintahan 

Menghabiskan kasi bua-buahan 
Berteguh wa’ad dengan janjihan 

Mati bersama-sama dalam ceritahan/ 

 
Minta mati bersama-sama 

Tiada beta kalau ditinggal lama-lama 

Perkataan itu suda keterima 

Sebab bua kedua sangat utama/ 
 

Sebab kasi terlalu mesra 

Di belakang kali jadi ceritera 
Kuasanya Tuhan terlalu mura 

Mendapat kabul dengan segera/ 

 

Hal ini belum disebuti 
Di belakang kali di akhir nanti 

Lain cerita hamba mengganti 

Supaya dapat warta yang pasti/ 
 

Maka tiada kami panjangkan 

Lain bua-buahan kami wartakan 
Bua-bua yang lainlah disebutkan 

Manggis Rambutan lah dikisahkan/ 

 

Tiada tersebut Delima Anggur itu 
Tersebut bua-buahan satu persatu 

Hatinya birahi sudalah tentu 

Penyakit datang tiada berwaktu/ 
 

Sebermula sekalian bua-buahan 

Masing-masing menaru percintahan 
Siang malam tiada berkesudahan 

Bua Mangga tiada bertahan// 

 

(Halaman 61) 
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Sebab lantaran dari kondangan  

Masing-masing menaru kebimbangan 

Asal kondangan mula gerangan 

Sampai tiada ingat pantang larangan/ 
 

Awal bertemu dalam mahajana 

Rasahnya hati bagai diguna 
Hatinya terikat semena-mena 

Tiada bole lipurin kemana-mana/ 

 

Mangga cinta pada Rambutan 
Siang malam jadi kelihatan 

Pagi sore jadi sebutan 

Birahi Mangga sangat kelewatan/ 
 

Tersebutlah bua Mangga 

Siang malam menanggung duka 
Sampai beruba warnanya muka 

Sebab teringat Rambutan juga/ 

 

Sebab tergoda nafsu iblis 
Dalam surat Mangga menulis 

Dalam perkataan berbagai jenis 

Pantun dan madah yang manis-manis/ 
 

Mangga duduk dengan menangis 

Akan berbuat surat ditulis 

Sambil berpikir yang tiada habis 
Dikirimkan pada Rambutan yang manis/ 

 

Rambutan perempuan budiman 
Menerima beberapa surat kiriman 

Sebab Rambutan orang beriman  

Dikatakan Mangga nanti berzaman/ 
 

Mangga itu hatinya pilu 

Rambutan itu tidakan tahu 

Daripada sebab hatinya malu 
Niat bersuka nanti dahulu// 

 

(Halaman 62) 
Mangga mengrim beberapa hali  

Tiada jua Rambutan perduli 

Belon perna dibalas barang sekali 
Takut Rambutan jadi kecuali/ 

 

Berapa Mangga kirimin surat 

Tiada dapat kabar yang hasrat 
Menjadi tamsil dengan ibarat 

Takut menjadi jalan mudarat/ 

 

Mangga itu hatinya bingung 

Rupanya sudalah sangat linglung 

Daipada sebab mabuk kecubung 
Tiada pengharapan yang diminta tolong/ 

 

Berapa surat Mangga kiriminn  
Tiada jaulah dibalasin 

Rambutan sengaja akan diamin 

Mangga rasanya bagai dihasin/ 

 
Berapa lama berapa hari 

Mangga rindu sehari-hari 

Seperti rindu sendiri-sendiri 
Sebab Rambutan orang jauhari/ 

 

Daripada sebab tiada tahan hatinya 
Seperti rindu seorang dirinya 

Rambutan tiada diperdulikannya 

Mangga sakit hati tiada sudanya/ 

 
Daripada Mangga hatinya bingung 

Rambutan sangka tiada yang tolong 

Lalu Mangga pergi pada pendeta Jagung 
Yang memakai jenggot dan kekudung/ 

 

Berjalan Mangga tiada berhenti 

Dengan membawa rusaknya hati 
Ke ruma pendeta yang jenggot puti 

Yang disebut Jangung suda pasti// 

 

(Halaman 63) 

Pendeta Jagung yang kesohor 

Barang hikmatnya terlalu majur 
Barang terkena badan sekujur 

Hati dan jasad rasahnya hancur/ 

 

Pendeta Jagung punya hikmat 
Barang terlepas jadi terikat 

Barang yang lupa jadi teringat 

Sebab manjurnya terlalu amat/ 
 

Terlalu manjur sangat sekali 

Barang terkena besi atau tali 
Barang terlepas segera kembali 

Tiada lagi pakai dipayai/ 

 

Tanggu sunggu pendeta Jagung 
Di tengah kubur memakai kekudung 

Kekudung puti ia berselubung 
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Barang terkena hatinya bingung/ 

 

Ia bertapa berapa windu 

Memakai puti sekalian tubu 
Barang terkenalah sakit rindu 

Seketika jua menjadi rubu/ 

 
Mangga tiada berhenti berjalan 

Sampai kaki rasa pegalan 

Di dalam berjalan yang kebetulan 

Ketemu Ketimun bawa pikulan/ 
 

Disangka Mangga orang penyamun 

Karena perjalanannya terlalu samun 
Tiada tau buah Ketimun 

Minta dihantarkan ke ruma dukun/ 

 
Perjalanannya itu jau keliwat 

Lagi sukar sangat mudarat 

Rasahnya Mangga tiada kuat 

Apa bole buat cari isyarat// 
 

(Halaman 64) 

Sekalipun sukar atau berat 
Biarlah susa jalan mudarat 

Sebabnya hati rindu keliwat 

Sebabnya rindu punya keparat/ 

 
Dijalani di mana tanah sentiong 

Dengan panas tiada berpayung 

Tanahnya tinggi seperti belakang keong 
Anginnya keras sampai berdoyong-doyong/ 

 

Di sentiong dibuang Cina 
Beranjal-beranjul dia punya tanah 

Maka karena hendak mencari guna 

Maka dicari sini dan sana/ 

 
Di sentiong di ruma pak dukun 

Di situlah Jagung empunya pohon 

Jalannya mudaratlah minta ampun 
Tiada mengapa asal jangan siapapun/ 

 

Maka tiada berapa lama antara 
Sampailah ia dengan segera 

Di ruma pendeta datuk perwira 

Dilihat jenggotnya seperti bendera/ 

 
Datuk Jagung jenggotnya puti 

Orangnya tua hampir mau mati 

Takut tak takut rasanya hati 

Apa bole buat kalau dapatnya pasti/ 

 

Mangga itu terlalu takut 
Melihat Jagung empunya jenggot 

Apa bole buat dari luput 

Sebab perempuan aku jalan maut/ 
 

Kembali ketimun berjalan pulang 

Mangga menyembah berulang-ulang 

Kepada Jagung ialah bilang 
Sebab badannya lacur dan malang// 

 

(Halaman 65) 
Jikalau ada rahim pendeta 

Hamba bermohon akan berkata 

Kepada pendeta ialah minta 
Jagung tersenyumlah dengan serta/ 

 

Setelah sudalah dikatakan 

Jagung segera memberikan 
Saat isyarat yang diajarkan  

Jagung menyuru Mangga kerjakan/ 

 
Mangga kasi penajamnya 

Empat belas pisir itu syaratnya 

Jagung menerima dengan sukanya 

Tertawa sambil pegang jenggotnya/ 
 

Setela suda diajar rata 

Mangga kembali dengan serta 
Sujud menyembah datuk pendeta 

Kembali Manggalah suka cita/ 

Kembali Mangga dengan segera 
Suka hati tiada terkira 

Tiada berapa lama antara 

Dikerjakan perinta datuk batara/ 

 
Setela sampai ke rumanya 

Apa perinta dikerjakannya 

Daripada sebab sangat manjurnya 
Sambutan tiada tahan hatinya/ 

 

Maka pada masa itu  
Mangga kerjakan setiap waktu  

Rambutan gila sudalah tentu 

Kepada Mangga yang nomer satu/ 

 
Hikmat terkena pada rambutan 

Terbayang-bayang dengan kelihatan 
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Siang malam jadi sebutan  

Seperti tergoda jin setan// 

 

(Halaman 66) 
Semingkin malam jadi pikiri 

Rasahnya hendak menyerahkan diri 

Hendak segera bertemu sendiri 
Mintalah ia dibawa lari/ 

 

Dariapda tiada bertahan hati 

Daripada hidup baiklah mati 
Rindu dendam sudalah pasti 

Rasanya segera hendak mendapati/ 

 
Sebab tiada tahan hatinya 

Siang malam sakit rasahnya 

Tiada apa yang dikatakannya 
Melainkan teringat pada dianya/ 

 

Jadi tergila-gila hati Rambutan 

Kepada kakanda Mangga jadi ingatan 
Sebab ia punya buatan 

Sampai hati tergoda setan/ 

 
Datang belas dengan kasihan 

Melihat laku bua-buahan 

Tiada tahan datang kerinduhan 

Hendak meng(ik)ut37 pada dugahan/ 
 

Sebab belas sangat hatinya 

Belas kasihan lihat lakunya 
Laku disampaikan barang hajatnya 

Di ruma bek disaksikannya/ 

 
Bek itu namanya Durian 

Orangnya besar lagipun keren 

Tinggi gede lagipun kosen 

Jadi bek baru kemaren/ 
 

Malu tak malu Rambutan jalankan 

Sebab tiada bole ditahankan 
Sakit di mana bole diobatkan 

Jikalau tiadalah dipertemukan// 

 

(Halaman 67) 

Lalu Rambutanlah dibawanya 

Di rumah bek ditarunya 

Pada hari itu akan masahnya 

                                                             
37 Terbaca ‘mengkiut’, tertulis مڠکيوة 

Kawinlah ia keduanya/ 

 

Setelah suda sampai perjanjian 

Sedekah sepiring pakai bunyi-bunyian 
Sekalian bua-buahan jadi ketagian 

Melihat Mangga banyak pengertian/ 

 
Sekarang bertemu senang di hati 

Empat puluh rupiah yang puti-puti 

Berapa persantapan yang seperti 

Seperti kue-kue ada juga roti/ 
 

Maka setelah daripada itu 

Ke ruma Kurma pergi tentu 
Nikahlah ia satu persatu 

Di ruma Kurma nikah di situ/ 

 
Khotbah nikah dibacakan pula 

Huruf dan makhraj tiada yang sala 

Haji Kurma suka berbuat pahala 

Tetapi harap berkat itu tercela/ 
 

Kurma selama darang dari Arab 

Berkat sedekah itu diharap 
Segala kerjanya bole diharap 

Tepai harap sedekahan itu kurang sedap/ 

 

Perkara makanan sangat maghrurnya 
Itu ada lain bawaannya 

Bukan pengasi Allah d jalaninya 

Perkara selawat sangat serakanya/ 
 

Pegimana tempo suka setori 

Pada air tapal seorang santri  
Jalan Allah tiada mau dicari 

Itu tiada mau dipikiri// 

 

(Halaman 68) 
Haji Kurma tukang menikahkan 

Pegawai air tapal yang disaksikan 

Bilal Ubi juga yang disyahidkan 
Demikianlah yang diceritakan/ 

 

Ubi itu menjadi bilal 
Makanannya itu barang yang halal 

Tetapi sekali-kali kurang tawakal 

Sedikit tempo waktu ditinggal/ 
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Bilal itu namanya Ubi 

Pegawai air tapal sangat berbudi 

Hukum syara’ perinta Rabbi 

Hanya sedekah disuru lebi/ 
 

Rupanya keras memegang agama 

Demikian lagi haji Kurma 
Jadi pegawai bukan percuma 

Sebab hukumnya sangat utama/ 

 

Sangat sekali keras hukumnya 
Agama jua ia mendirikannya 

Berapa langgar ditarukannya 

Demikian itu dalam ceriteranya/ 
 

Tamba pula tukamg nikahkan 

Kurma itu imam disebutkan 
Hukum agama ia mandirikan 

Demikianlah yang diceriterakan/ 

 

Demikian pegawai zaman sekarang 
Barang haram ia melarang 

Banyak sedekah itu dia girang 

Dengki hasad dikerjakan terang/ 
 

Setelah suda Mangga bernikah 

Kembali ia bersuka-suka 

Kasi-berkasi berapa ketika 
Sangat berkasi tiada tersangka// 

 

(Halaman 69) 
Setelah suda bermeruahan 

Mangga Rambutan bercintahan 

Laki istri berkasih-kasihan 
Semingkin kasi mala tambahan/ 

 

Duduk ia pagi sore 

Berkasihan setiap-tiap hari 
Demikian kata dalang yang bahari 

Jangan sampai mati di guri/ 

 
Berkasi-kasihan tiada sudanya 

Taba berkasi tiada habisnya 

Mala sangat tamba cintanya 
Mangga Rambutan sangat sayangnya/ 

 

Suda untung dengan takdir 

Jodo itu tak bole mungkir 
Tiada terduga tiada tertaksir 

Demikianlah ceriteranya syair/ 

 

Wa ba’du al kalam al mazkur 

Tersebut Sawo duduk terpekur 

Badannya hidup rasa dikubur 
Hatinya rusak bagaikan hancur/ 

 

Semingkin hari rasahnya paya 
Menurut hati rasa tak berdaya 

Sebab berbuat yang sia-sia 

Karena ia bukan orang kaya/ 

 
Sebab ia menurut hati 

Badannya gagah menjadi letih 

Dengan Serikaya rindunya pasti 
Bole jadi birahi dibawa mati/ 

 

Sangat rindu pada si Serikaya 
Menahan rindu semingkin paya 

Sau cinta kepada dia 

Belon berbuat yang sia-sia// 

 

(Halaman 70) 

Pada suatu hari datang pikirannya 

Jikalau begini apa sudanya 
Badan kurus jua jadinya 

Semingkin lama mati kiranya/ 

 

Tiada tahan menahan rindu 
Sakit di hati kurus di tubu 

Rasa meresap dalam hempedu 

Datang terbitnyalah dari kalbu/ 
 

Apa jua akan kiranya 

Penyakit datang tiada waktunya 
Pada Mangga baik aku bertanya 

Kalaukan ia sangat taunya/ 

 

Kalau ia tau obatnya 
Pada Serikaya supaya jadi jodonya 

Harap dipertemukan dengan segeranya 

Supaya jangan lambat ceriteranya/ 
 

Demikian hatinya bua Sawo 

Hatinya itu ibarat perau 
Pada Mangga dikasi tau 

Hati rusak Serikaya tiada mau/ 

 

Serta dibilang satu-satunya 
Kepada Mangga rahasia dibukanya 

Mangga pun dengar suka hatinya 
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Dengan segera dibilangkannya/ 

 

Dengan segera dikabarkanlah 

Aku juga demikian pula 
Hatiku bagaikan gila 

Duduk sala berdiri sala/ 

 
Tetapi aku pergi kepada Jagung 

Di situlah aku meminta tolong 

Supaya nyawaku bole bersambung 

Jangan sampai gila terpaung-paung// 
 

(Halaman 71) 

Sekarang aku menjadi senang 
Demikianlah yang aku bilang 

Duduk laki istri malam siang 

Hati yang rusak menjadi hilang/ 
 

Lalu Mangga akan menunjukkan 

Kepada Jagunglah dibilangkan 

Di tenga sawa kita jalankan 
Di situ jagung kita pertemukan/ 

 

Setelah suda ia berkata 
Diberi tau kabar dan warta 

Bua Sau sangat suka cita 

Segera berjalan dengan serta/ 

 
Tuju sen membawa selawatnya 

Buat jadi upa padanya 

Itu juga diterima dengan sukanya 
Sau menegar girang hatinya/ 

 

Bua Sau berjalan ke ruma Jagung 
Hatinya sakit tiada tertanggung 

Dimaki dini[s]ta38 menjadi bingung 

Kepala Jagung diminta tolong/ 

 
Setelah suda ia bertemu 

Buah Sawo minta segala ilmu 

Diajari tiadalah jemu 
Buah Sawo tiada tersemu/ 

 

Lalu ia kembali pulang 
Nama Serikaya disebut berulang-ulang 

Manjurnya bukan alang-kepalang 

Hikmatnya itu bole dibilang/ 

 

                                                             
38 Terbaca ‘dinita’, tertulis دنيتا 

Serikaya menjadi mabuk 

Sampai tiada bisa makan dan duduk 

Semingkin memakan seperti rabuk 

Terkena seperti orang dicambuk// 
 

(Halaman 72) 

Daripada sebab empunya manjur 
Serikaya tiada bisa tidur 

Hati dan badan rasanya lebur 

Hendak bertemu Sau penglibur/ 

 
Sau itu pandai tahan hati 

Pura-pura tiada mengerti 

Tiada perduli hitam dan puti 
Berapa pesanan yang pasti-pasti/ 

 

Serikaya tiada bisa pulas 
Buah Sawo hendak membalas 

Perbuatan Serikaya mau dibalas 

Sekarang mendapat dengan yang lekas/ 

 
Serikaya mau menyerahkan diri 

Tetapi Sau tiada menghampiri 

Pergilah jua sehari-hari 
Di tempat lain ia liburi/ 

 

Serikaya sangat tergila-gila 

Duduk sala berdiri sala 
Rindu datang tiada bersala 

Penyakit rindu sangat berbahaya/ 

 
Serikaya tiada melihat sehari 

Rasa badan tertikam duri 

Kepada Sau bua jauhari 
Hendak disusul sana kemari/ 

 

Penghabisan akan jadinya 

Serikaya itu menyerahkan diri 
Sebab menurut akan hatinya 

Malu tiada malu diturutinya/ 

 
Sekarang apa mau dikata 

Suda terlanjur menanggung cinta 

Menyerahkan diri sudalah nyata 
Sebabnya si Sau dimata-mata// 

 

(Halaman 73) 

Menyerahkan diri kepada Sau 
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Ibunya itu sangatlah malu 

Orang sekalian semua tau 

Suda tersurat dari dahulu/ 

 
Sebab hati sangat bergerak 

Barang yang datang sukar ditolak 

Sau dan Serikaya dibawa tengkulak 
Sebab cinta akan mendadak/ 

 

Serikaya menyerahkan diri 

Sebab terikat sehari-hari 
Sawo tiada mau bawa lari 

Sebab takut jadi setori/ 

 
Baik ada orang tuanya  

Melihat hal anak-anaknya 

Jadi ia menguruskannya 
Jika tiada apa jadinya/ 

 

Tiada berapa lama yang dikatakan 

Kepada Kurma tukang nikahkan 
Sawo Serikaya dikawinkan 

Ramai juga disebutkan/ 

 
Maka tiada berapa lamanya itu 

Tersebut ceritera yang lagi satu 

Manggis dan Duku sudalah tentu 

Manggis itu dipungut mantu/ 
 

Dipungut mantu si buah Manggis 

Sebab anak muda mengerti berjenis-jenis 
Segala bahasa ditau habis 

Tamba rupanya sangat majelis/ 

 
Manggis itu dipungut mantu 

Sebab ibunya Duku anaknya satu 

Ramai dikawinkan suda tentu 

Sekalian yua-yua ramai di situ// 
 

(Halaman 74) 

Manggis itu hitam manis 
Istrinya Duku sangat majelis 

Suda tersurat di dalam tulis 

Tulisan hambanya berbagai jenis/ 
 

Manggis miskin tiada berharta 

Bertemu jodo yang dicinta 

Sebab Manggis anak dengar kata 
Ibunya Duku sangat suka cita/ 

 

Manggis itu anak dermawan  

Bertemu jodo Duku rupawan 

Kawinnya itu ramai karuan 

Tiada terkira suda ketahuan/ 
 

Maka tiada berapa hari  

Terdengar pula kabar dan peri 
Cempedak hilang suda tuju hari 

Tiada ketahuan di mana lari/ 

 

Tuju hari suda Cempedak hilang 
Tuju malam tiada kan pualng 

Orang cari berulang-ulang 

Banyak orang akan membilang/ 
 

Banyak sekali orang mencari 

Ada yang berkata tadi jalan sendiri 
Entalah masuk di hutan duri 

Kalaukan dibawa jin dan peri/ 

 

Orang mencari banyak sekali 
Ada yang cari di pinggir-pinggir kali 

Kalukan mengikut anak kampung Bali 

Enta dibawalah tukang tali/ 
 

Ibu Cempedak sangatlah duka  

Berkata-kata memakai cilaka 

Banyak berkata dengan sangka 
Enta mengikutlah buah Nangka// 

 

(Halaman 75) 
Lalu segera dicarinya 

Pada ruma Nangka disusulnya 

Di situ Cempedak didapatinya 
Bua-bua sekalian sangat herannya/ 

 

Dipendekkan ini warta 

Sebab banyak segala cerita 
Suda habis kertas tinta 

Cerita yang lain saya berkata/ 

 
Lalu ia diramai-ramaikan 

Serta kedua dikawinkan 

Ramainya tiada saya katakan 
Sebab jodo dipertemukan/ 

 

Banyak bua bercinta-cintahan 

Sebab istri barulah kesudahan 
Cinta bercinta berkasih-kasihan 

Anggur Delima bua pilahan/ 
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Demikian ibarat zaman sekarang 

Peliharakan diri jangan sembarang-barang 

Bia<n>r39 tau pantang dan larang 
Sebab zaman sekarang wang kurang/ 

 

Anggur Delima bua pilihan 
Kasi mesra bercinta-cintahan 

Bakal jadi satu ceritahan 

Kasi berkasi mala tambahan/ 

 
Barang ke mana tiada mau sendiri 

Anggur Delima berkasi sehari-hari 

Barang di mana dua laki istri 
Akan diminta pagi sore/ 

 

Harap pada yang kuasa 
Supaya jangan jadi berpisah 

Diminta juga setiap masa 

Tinggal kasinya tiada bole dipaksa// 

 

(Halaman 76) 

Tetapi permintaan dikabulkan 

Anggur Delima lah disampaikan 
Hajatnya itulah diterimakan 

Di bawa inilah diwartakan/ 

 

Sebab kabul permintaannya 
Barang kemana bersama istrinya 

Suda kuat dengan jodonya 

Di bawa ini diupamakannya/ 
 

Bole juga iseng-iseng dengarkannya/ 

 
Sekian/ 

 

Adapun tersebut satu rencana 

Tersebut ada seorang baba setiawan   
Istrinya itu sakit terkena 

Hampir rupanya hilangnya warna/ 

 
Baba setiawan orangnya kaya 

Istrinya bagus sakit paya 

Daripada sebab teguh senyata 
Barang hajatnya dituruti dia/ 

 

Istrinya sakit hampir mati 

Tiada bolelah diobati 

                                                             
39 Terbaca ‘bianr’, tertulis بيانر 

Heran sunggu di dalam hati 

Obat datang berganti-ganti/ 

 

Sebab cintanya baba setiawan 
Istrinya paya sakit terkena 

Segala obat tiada berguna 

Obat dimakan penyakit tiada puna/ 
 

Suda banyak habis hartanya 

Belon juga jadi baiknya 

Penyakit itu belum sembunya 
Baba itu sangat masygulnya// 

 

(Halaman 77) 
Daripada sebab cinta keliwat 

Keluar ongkos membeli obat 

Badan istrinya belum sehat 
Mala semingkin menjadi pucat/ 

 

Menjadi heran pikiran baba 

Nyonyanya pucat warna serba 
Badannya kurus muda teruba 

Penyakitnya itu mala bertamba/ 

 
Suda keluar banyak ongkos 

Mala semingkin nyonya kurus 

Dikasi obat tiada berputus 

Wangnya keluar beribu ratus/ 
 

Penyakit tiada bole sembuan 

Hati babanya tiada karuan 
Menjadi bingung suda ketahuan 

Jadi tak sedap lihat kelakuan/ 

 
Sebab penyakit nyonya belon hapus 

Badan suda menjadi kurus 

Obat datang jurus berjurus 

Jiwanya hampir menjadi putus/ 
 

Wang keluar banyak hilang 

Apa bole buat istri disayang 
Mala semingkin kelihatan tulang 

Beberapa malam suda bergadang/ 

 
Obat banyak dibelikan 

Berapa obat suda dimakan 

Belon sudalah diembuhkan 

Demikianlah yang diceritakan/ 
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Berapa obat tiadalah sembu 

Mala jadi sakitnya tubu// 

(Halaman 78) 
Mati tiada hidup dalam kelambu 

Harta habis membilang ribu/ 

 
Hidup tiada mati tiada 

Cintanya baba tiadakan beda 

Istrinya sakit tiada bersuda 

Baba berhati sangatlah gunda/ 
 

Tiada hidup tiada mati 

Babanya cinta tiada seperti 
Sekalipun habis wang berkati 

Dicinta jua si jantung hati/ 

 
Cinta sayang pada bininya 

Bininya cinta pada babanya 

Biar habis sekalian hartanya 

Ridha dan suka hilang bandanya/ 
 

Mata benda gampang dicari 

Nyonya yang manis babanya sendiri 
Babanya susah setiap-tiap hari 

Melihat durja nyonya bestari/ 

 

Baba tiada sayangkan harta 
Disayang jua nyonya yang dicinta 

Sekalipun habis beribu yuta 

Buat obat si biji mata/ 
 

Wang suda banyak keluar 

Supaya nyonya jangan terlantar 
Sekalipun mati tiada penasar 

Asal suda dibela halus dan kasar/ 

 

Sepanjang jadi penasaran 
Sakit suda jadi lantaran 

Obat tiada jadi segaran 

Obat yang manjur jadi kapiran// 
 

Maka adalah pada suatu masa 

Nyonya itu berkelu kesa 
Memanggil babanya suda dirasa 

Diajak bicara senantiasa/ 

 

Diajak bicaralah pada baba 
Dengan suara yang suda beruba 

Dengan perkataan manis bertamba 

Sebabnya hati punya gelaba/ 

 

Dengan segala manis suara 

Menahan sakit sangat sengsara 
Katanya baba janganlah mara 

Pada hari ini dikasi tau segera/ 

 
Jangan baba menjadi jemu 

Ini hari saya bole bertemu 

Jikalau ada cinta sayangmu 

Minta anggur delima nugerahanmu/ 
 

Ini hari jua saya berkata 

Pada baba yang saya cinta 
Dua bua-buahan berikan beta 

Bua anggur dan delima mintalah serta/ 

 
Nafasnya itu hampirkan hilang 

Menarik nafas berulang-ulang 

Minta delima jangan kepalang 

Dengan anggurlah dia bilang/ 
 

Sakit pun akan suda lama 

Diberi obat jadi percuma 
Kepingin makan Anggur bua Delima 

Dipesan ia dengan poma-poma/ 

 

Baba setiawan dengar istrinya 
Yang mau mati akan rupanya 

Dicarilah ia dengan segeranya 

Anggur Delimalah dicarinya// 
 

(Halaman 79) 

Baba mencari terburu-buru 
Sebab perinta istrinya suru 

Dicari jua beberapa penjuru 

Di dalam kampung kebun seluru/ 

 
Di mana tempat ia mencari 

Takut istrinya mati sendiri 

Penasaran makan Delima sehari-hari 
Kalukan dapat mau diberi/ 

 

Kalau tiada dapat jadi penasaran 
Sebab hajatnya jadi kapiran 

Tentu baba gila akan lantaran 

Istrinya hampir mati jadi kapiran/ 

 
Berapa tempatlah dicarinya  

Berapa kebun dijalaninya 



71 
 

Berapa harga dibelinya 

Supaya suka akan hatinya/ 

 

Buat obat akan istrinya 
Menyampaikan hajat akan maksudnya 

Supaya jangan mati penasarannya 

Dalam tamanlah didapatinya/ 
 

Di situlah tempat yang dicari 

Ada di tamanlah Sukasari 

Baba suka tiada terperi 
Buat obat dia punya istri/ 

 

Kebetulan ada betul sepasang 
Delima dan Anggur ada berbatang 

Segera dibeli bukan dihutang 

Suka hatinya bukan kepalang/ 
 

Baba segera akan membeli  

Suka hati tiada kecuali 

Dibungkus sutera hijau asli 
Baba segera pulang kembali// 

 

(Halaman 80) 
Harga dibayar kepada yang punya 

Kedua bua-buahan mahal harganya 

Yang punya suka hatinya 

Baba kembali dengan segeranya/ 
 

Mahal harganya lah dia bayar 

Tuju ringgit tiada ditawar 
Bua-bua itu jadi penawar 

Buat obat hilang penasar/ 

 
Dengan segeranya dia bawa 

Anggur Delima akan kedua  

Buat obat hati jiwa  

Supaya jangan menyesal makan bua-bua/ 
 

Sekalipun nyonya mati 

Tiada menyesal di dalam hati 
Maksud pun suda dituruti 

Suda sampai barang yang mesti/ 

 
Sekalipun ia banyak rugi 

Buat beli obat yang suda pergi 

Jangan sampai hatinya sendiri tagi 

Jangan sampai menyesal lagi/ 

                                                             
40 Terbaca ‘harna’, tertulis ھرنا 

 

Lalu dibawa delima anggur kedua 

Di hadapan istrinya dibawa 

Bua-bua kedua tiada kecewa 
Terlebi sedap dari bua-bua semua/ 

 

Baba kembali dengan seperti 
Diberikan istrinya sudalah pasti 

Istrinya suka di dalam hati 

Delima Anggur dimakan istrinya mati/ 

 
Suda sampai dengan perjanjian 

Baba tiada rasa kerugian 

Biar habis har[t]a40 pakaian 
Asal suda makan suda mayan// 

 

(Halaman 81) 
Baba itu tida menangis 

Tiada meratap berbagai jenis 

Sekali pun harta sudalah habis 

Tiada pe<ra>nasaran41 jadi meringis/ 
 

Tiada menangis tiada penasaran 

Sebab hajat sampai aturan 
Baba tiada jadi pikiran 

Tiada lagi jadi kesukaran/ 

 

Tiada lagi datang penasar 
Anggur Delima jadi menawar 

Sekalipun harta habis ditawar 

Rugi hati susa dibayar/ 
 

Delima Anggur dibawa mati 

Cinta sayang istrinya pasti 
Jikalau bua-bua tiada didapati 

Jadi menyesal rasahnya hati/ 

 

Daripada sebab cinta istrinya 
Anggur Delima cinta keduanya 

Baba pun demikian cinta nyonyanya 

Jadi supaya barang hajatnya/ 
 

Delima Anggur bercitahan 

Sampai mati berteguhan 
Demikian baba punya kesukahan 

Sampai maksud tiada kelupahan/ 

 

Baba cinta kepada istri 

41 Terbaca ‘peranasaran’, tertulis فراناسران 



72 
 

Delima Anggur cinta tiada terperi 

Demikian kata pengarang bahari 

Maka ceriteralah disyairi/ 

 
Delima anggur sangat cintanya 

Sampai jua tegu janjinya 

Demikian baba dengan istrinya 
Cinta bercinta tiada sudanya// 

 

(Halaman 82) 

Demikianlah hal jadinya 
Delima Anggur teguh janjinya 

Disampaikn jua barang hajatnya 

Sampai mati tiada pisahnya/ 
 

Ama ba’du ke[mu]dian42 daripada itu 

Nyonya mati sudalah tentu 
Pekuburan ditarukan tembok batu 

Buat nyonya sayangnya di situ/ 

 

Istri mati lalu ditanam 
Ditaru jambangan beberapa kolam 

Tinggal baba berindu dendam 

Berkenangkan ia siang malam/ 
 

Cinta kasi tiada bersuda 

Istri mati berhati gunda 

Rasa hancur di dalam dada 
Yang diajak berbicara pun suda tiada/ 

 

Kapannya bole bertemu   
Pada istrinya kepingin ketemu 

Rasahnya baba rupa tersemu 

Tiada minum tiada berjemu/ 
 

Demikianlah yang diceriterakan 

Berapa hari baba tiada makan 

Pada istrinya yang dikenangkan 
Sampai kapanlah dipertemukan/ 

 

Tiada bole bertemu pada orang mati 
Kepingin rasahnya sudalah pasti 

Daripada sebab tegunya hati 

Suda berjanji akan bernanti/ 
 

Suda berjanji tempo dahulu 

Berteguhan janji dengan cintanya 

Daripada sebab cinta sayangnya 

                                                             
42 Terbaca ‘kedian’, tertulis کدين 

Dirauti di atas pekuburannya// 

 

(Halaman 83) 

Daripada sebab cinta dan sayang 
Di pekuburan ditaru pot kembang 

Berapa bunga bercabang-cabang 

Datang menyari berapa kumbang/ 
 

Ditanamkan berapa bunga melati 

Di pinggir kuburan rupanya puti 

Teratur mana seperti 
Sebab babanya cinta di hati/ 

 

Berapa pot kembang terhisi 
Pekuburan rapi lagi bersi 

Nyatalah ia sangat kasi 

Berapa pohon ia hiasi/ 
 

Amat rapi di atas kubur 

Berapa kembang akan teratur 

Diperbuat asyik jadi penghibur 
Amat permai bunga bertabur/ 

 

Ada berapa bunga-bunga  
Amat bagus segala kekembangan 

Sebabnya ia punya kecintaan 

Pada istrinya punya kesayangan/ 

 
Setelah suda diperbuatnya 

Amat majelis akan rupanya 

Di atas kuburan amat bagusnya 
Tiada dapat lagi dicelanya/ 

 

Setelah suda segera kembali segera 
Pada rumanya tiada lama antara 

Haus ia terlalu mesra 

Sebab hendak menjadi ceritera/ 

 
Pulang ke ruma sangatlah dahaga  

Rasahnya tiada dapat dicega 

Lalu berkata pada sekalian tetangga 
Istriku mati tiada kuduga// 

 

(Halaman 84) 
Kalau suda dengan untungnya 

Mati ia suda janjinya  

Jika kumati harap ditanam hampir padanya 

Sebela kanan kubur istrinya/ 
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Demikain dia punya perasaan 

Berkata sambil mainan 

Mati minta tanam di sebela kanan 
Itu pesanan sangat berkenan/ 

 

Supaya jadi cerita 
Orang sekalian kenallah rata 

Supaya dilihat yang nyata-nyata 

Yang tandanya aku sangat cinta/ 

 
Supaya menjadi warta 

Orang sekalian lihat yang nyata 

Yang tandanya aku sangat cinta 
Supaya terlihatlah dengan mata/ 

 

Aku mati harap ditanam di sisi 
Buat tanda yang aku kasi 

Perbuat mana yang suda selesai 

Sebab cintakulah ada masi/ 

 
Hartaku ini sekaliannya 

Yang ada masi setinggalnya 

Buat kuburku diperbuatnya 
Selain aku sedekahkannya/ 

 

Jikalau aku suda mati 

Perbuat kuburan mana seperti 
Ongkosnya itu ada di peti  

Aku suka kasi siapa rawati/ 

 
Hartaku ini ku suka kasi 

Tetapi asal kuburan dibikin bersi 

Bendaku ini ada di peti besi 
Akan banyak sepeninggal masi// 

 

(Halaman 85) 

Karena hatiku suda suka 
Hartaku lebi aku bersedekah 

Hidup jangan menanggung duka 

Tiada aku laki seraka/ 
 

Aku mati harap tanam pohon kembang 

Mana istri yang ada dalam lubang 
Supaya unggas pada terbang 

Tanda hatiku tiada berbimbang/ 

 

Pada istriku yang suda mati 
Ditanam berapa pohon melati 

Baik ingat di dalam hati 

Supaya nyata perempuan suda pasti/ 

 

Jika ku mati harap begitu 

Dengan pohon kembang suda tentu 
Tanamkan cempaka akan di situ 

Supaya laki-laki yang berhati satu/ 

 
Di kubur tanam pohon cempaka 

Itu kembang yang aku suka 

Tiada lagi hatiku duka 

Supaya perkabaran cerita terbuka/ 
 

Supaya beda laki-laki perempuan 

Itula tanda orang yang rawan 
Sebabnya aku tertegu setiawan 

Matiku ini suda keruan/ 

 
Istriku pohon melati 

Kuburku cempaka sudalah pasti 

Supaya nyata tegu yang pasti di hati 

Bersama hidup bersama mati/ 
 

Setelah suda daripada itu 

Sekalian tetangga yang ada disitu 
Heran sekalian sudalah tentu 

Itu tanda yang berhati satu// 

 

(Halaman 86) 
Itulah tanda akan cintanya 

Supaya nyata tanda kasihnya 

Sekalian tetangga menengarkannya 
Semua itu sangat herannya/ 

 

Sekalian tetangga semua dengerin 
Beberapa kata-kata yang dikeluarin 

Orang seklian habis pikirin 

Sebab cintalah diaturin/ 

 
Jikalau tiada ia berumur 

Minta ditanam dekat kubur 

Dengan mana kembang suda teratur 
Seperti orang suda mengumur/ 

 

Seperti orang membekaskan 
Berkata-kata tiada dipikirkan 

Berapa perkataan yang dikeluarkan 

Seperti orang suda ukurkan/ 

 
Seperti orang menyudahi kasi 

Laksana orang membekasi 
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Ibarat orang cintanya masi 

Minta mati dihampir sisi/ 

 

Memang orang bekata telanjur 
Matinya seperti suda diukur 

Minta mati di dekat kubur 

Berkata-kata sambil sepanjang tutur/ 
 

Ia berkata sedang hausnya 

Baru datang dari kubur istrinya 

Pulang ia sedang panasnya 
Jadi ia sangat dahaganya/ 

 

Berkata tiada dikulum-kulum 
Haus dahaga kepigin minum 

Tetapi pembaca mintalah maklum 

Kita tiada ketahui untung suda atau belum// 
 

(Halaman 87) 

Kodrat Tuhan Rabbul ‘izzati 

Iradat Tuhan barang yang mesti 
Barang yang heran akan didapati 

Menjadi heran di dalam hati/ 

 
Allah Allah heranlah hamba 

Untung lacur tiada bole teruba 

Tiada lebi atau kurang ditamba 

Demikian kata pengarang bedebah/ 
 

Sebab buat jadi cerita 

Buat panjangkan segala warta 
Bole dilihat dengan dua mata 

Delima Anggur kisahnya nyata/ 

 
Setelah itu ama ba’du 

Dengarlah baba tua dan muda 

Maka daripada yang telah suda 

Orang kematian sangatlah gunda/ 
 

Maka setiawan memandang ke bawa 

Masi ada sebela dua buah-bua 
Anggur delima dimakan jua 

Diambil disantap sambil tertawa/ 

 
Ada sebela bua delima 

Separu tangkai anggur bersama-sama 

Itulah sisa istrinya yang lama 

                                                             
43 Terbaca ‘perjanjiahan’, tertulis 

نھفرجنجيا  

Bekas istrinya jiwa utama/ 

 

Anggur delima yang sangat manis 

Istrinya makan tiada habis 
Suda takdir di dalam tulis 

Lalu dimakanlah sampai habis/ 

 
Maka demikian yang diceritakan 

Delima anggur yang disisahkan 

Lalu segeralah diambilkan 

Sisa itulah dia makan// 
 

(Halaman 88) 

Sebab dahaga susah ditahankan 
Peninggalan sisanya lalu dimakan 

Sebab pengarang mau panjangkan 

Di belakang kali mau disebutkan/ 
 

Setelah suda dimakannya 

Makanan yang tinggal sisanya 

Semuanya itu dihabiskannya 
Menyudahi kasi jua rupanya/ 

 

Dengan takdir orang yang mengarang 
Datang sakitnya jua sekarang 

Sakit perut ia seorang 

Tiada dapat obat sembarang/ 

 
Suda sampai dengan perjanjia<ha>n43 

Suda dengan kodratnya Tuhan 

Sebab keduanya sangat bercintahan 
Maksudnya sampai dengan berteguhan/ 

 

Dengan suda Tuhan takdirkan 
Tiada siapa dapat salahkan 

Kodrat iradat Tuhan murahkan 

Di atas pengarang harap diampunkan/ 

 
Sebab itu ia jadi mati 

Tuhan Allah jua Rabbul ‘izzati 

Banyak orang datang melawati 
Heran takjub di dalam hati/ 

 

Maka tiada lama antara 
Matilah ia dengan segera 

Orang heran tiada terkira 

Laksana sakit kangen -kaliwara-/ 
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Orang sekalian menjadi heran 

Baba setiawan sakit tiada lantaran// 

(Halaman 89) 

Matinya itulah berukuran 
Mengikut bininya tiada taksiran/ 

 

Demikian cinta tiada berpisa 
Matilah ia sebab makan sisa 

Bukan mati sebab terpaksa 

Sebab dengan tulisan yang kuasa/ 

 
Orang sekalian habis datang 

Menggoyang kepala dengan tercengang 

Umurnya itu diduga panjang 
Sekarang mengapa demikian gerang/ 

 

Demikian berkata sebab cintanya 
Mati ia menyusul bininya 

Suda tegu dengan janjinya 

Sampai demikian akan jadinya/ 

 
Tetapi suda juga diperiksa 

Pada doktor yang biasa 

Barangkali makan racun yang bisa 
Tetapi tiada sekali diduga rasa/ 

 

Sebab ia bertegu-teguhan 

Awal mulanya dari bua-buahan 
Sampai sekaranglah kesuda-sudahan 

Mana yang sakit minta bua pilihan/ 

 
Sampai sekarang kalau orang sakit 

Minta makan anggur delima sedikit 

Kendati yang tengokin tiada bawa duit 
Asal delima anggur bawa sedikit/ 

 

Sampai sekarang akan jadinya 

Sebab Delima Anggur kuat jodonya 
Demikian awal mulanya 

Enta betul enta {j}ustanya44// 

 

(Halaman 90) 

Sebab ini cerita karangan 

Buat jadi tamba isengan 
Tetapi dipercaya itu jangan 

Sebab karangan anak Cenongan/ 

 

Pengarang miskin bukan kaya 

                                                             
44 Terbaca ‘justanya’, tertulis جوستاي 

Harap sepulu lusin supaya paya 

Bukannya saya tukang menggaya 

Dengan ridanya amati yang setia/ 

 
Dengan karangan saya patutkan 

Sepulu lusin jangan diperdayakan 

Bukan menggaya saya katakan 
Sebab syair saya karangkan/ 

 

Demikian saya berwarta 

Mintalah maklum sekalian rata 
Siapa yang suka dengar cerita 

Yang tiada suka saya tiada berkata/ 

 
Hatta maka adalah tersebut 

Baba setiawan mati sangat ribut 

Orang sekalian jadi terkejut 
Sebab cinta bininya diturut/ 

 

Kemarin nyonyanya sekarang babanya 

Teguh sunggulah setianya 
Laksana suda tegu janjinya 

Kalaukan itu satu hati namanya/ 

 
Itu namanya bersatu hati 

Kemarin mati sekarang mati 

Matinya itu berganti-ganti 

Selaku orang berjanji pasti/ 
 

Maka demikian setelah suda 

Sahabat datang tua dan muda 
Sekalian tetangga semuanya ada 

Memberi kabar kata dan madah// 

 

(Halaman 91) 

Minta ditanam betul dekat istrinya 

Biar ada pada sebela kanannya 

Itu akan wasiat katanya 
Maka sekalianlah dikabulkannya/ 

 

Lalu mait dimandikan 
Sertanya akan dikapankan 

Disembahyangkan ditanamkan 

Mana pesanlah dikerjakan/ 
 

Karena baba setiawan itu 

Orangnya kaya sudalah tentu 

Kuburan itu dipasang batu 
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Pohon cempaka ditanam di situ/ 

 

Cempedak gondok ditanamnya 

Melati di kuburan istrinya 
Menyampaikanlah barang maksudnya 

Diperbuat orang sangat bagusnya/ 

 
Teratur dengan pot kembangnya 

Memakai langkan hek pagarnya 

Sangat majelis ukirannya 

Tercat air mas akan rupanya/ 
 

Banyak bunga yang ditanamkan 

Pandan sedap malam ditarukan 
Kembang siantanlah diaturkan 

Sangat bagus tiada dapat dikatakan/ 

 
Teratur dengan rapi 

Kembang-kembang diatur di mana tepi 

Berapa bunga dilengkapi 

Sangat majelis akan tetapi/ 
 

Juga ditanam bunga anjelir 

Bunga angsoka bermadap milir 
Langkanya bagus berukir-ukir 

Bunganya penu di tenga dan di pinggir// 

 

(Halaman 92) 
Berapa bunga yang harum-harum  

Yang wangi-wangi yang patut dicium 

Bagus-bagus bunga berkuntum 
Rasanya bagai dapat diminum/ 

 

Di atas kubur baunya wangi 
Dibawa anginlah diterbangi 

Demikian hidupnya punya perangai 

Sekalian orang gampang ia menolongi/ 

 
Tempo hidup sangat baik budi 

Baba itu banyak yang sudi 

Tetapi kuburannya sekarang suda menjadi 
Sebab menunjukkan baik tadi-tadi/ 

 

Menunjukkan awal-awalnya 
Baba itu dengan istrinya 

                                                             
45 Terbaca ‘berbagai bagai-bagai’, tertulis 

 برباکي باکي٢

Keduanya itu amat kayanya 

Tetapi akan baik budinya/ 

 

Tempo hidup menolongi orang 
Jadi matinya akan sekarang 

Dilihatnya dengan mata terang 

Kuburan wangi berbahu kembang/ 
 

Bunganya banyak kuburannya bersi 

Disapu dengan sapu lidi 

Sebab mulanya ia sangat mengasi 
Orang sekalian menjadi sudi/ 

 

Demikianlah yang saya kabari 
Di kuburan bersi sehari-hari 

Bunganya harum baunya ditawari 

Datanglah kumbang akan menyari/ 
 

Setiap hari dengan masanya 

Datang dua ekor kumbang amat bagusnya 

Kumbang tiada tau mulanya 
Dari mana akan datang kejadiannya// 

 

(Halaman 93) 
Wanginya kubur sangat masyhur 

Sampai datang kumbang dua ekor 

Pagi sore kumbang bertutur 

Ada yang berkata kumbang melantur/ 
 

Setengah kata dari muncak kembang 

Itula kejadian dua ekor kumbang 
Setengah kata kejadian mambang 

Kumbang itu tiada mau terbang/ 

 
Kumbang tiada mau pigi-pigi 

Hanya bedengung di muncak tangkai 

Orang berkata berbagai bagai-*bagai*45 

Itulah kumbang bangsanya tinggi/ 
 

Kumbag dua ekor sangat bagusnya 

Belum perna orang mendapatinya 
Akan sebagaimana rupanya 

Karena sayap hijau warnanya/ 

 
Bagusnya tiada terkira 
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Sa<b>yapnya46 kumbang daripada sutra 

-Celalai-nya mas yang mera 

Matanya berkilat seperti dara/ 

 
Sayapnya itu hijaunya tua 

Berkilat-kilat tiada kecewa 

Tiada diketahui orang semua 
Sebab bukan ada disebela bawa/ 

 

Berbagai kata juga gerangan 

Kumbang itu asal dari kayangan 
Bulunya hijau tiada bandingan 

Di muncak tangkai berdengungan/ 

 
Ada yang kata dari muncuk kembang 

Asalnya kejadian orang yang bimbang 

Masuk menjadi dua ekor kumbang 
Segenap bunga ia terbang// 

 

(Halaman 94) 

Matinya baba datanglah kumbang  
Di atas kuburan tiada mau terbang 

Selaku orang menahan bimbang 

Selaku tingka jin dan mambang/ 
 

Yang seekor kumbang perempuan  

Di pohon melati suda ketahuan 

Akan menyari segala bahwa-bahwaan 
Jikalau bersuara memberi rawan/ 

 

Di atas pekuburan istrinya 
Di pohon melati dihinggapnya 

Selaku yang mati akan nyawanya 

Demikian juga pada suaminya/ 
 

Kumbang yang laki-laki di pohon cempaka 

Selaku orang menanggung duka 

Selaku baba setiawan orang menyangka 
Sebab di pekuburan sangat dia suka/ 

 

Kumbang itu selaku nyawanya 
Menjadi kumbang hijau kiranya 

Sebab tiada diketahui awal mulanya 

Keduanya itu menjadi patutnya/ 
 

Kakinya kumbang dariapda susa 

Tiada mau pigi-pigi senantiasa 

Selaku orang menanggung susa 

                                                             
46 Terbaca ‘sabayapnya’, tertulis سبايفاپ 

Selaku bimbang setiap masa/ 

 

-Celalai-nya itu daripada masa 

Pantat dan badan sutra yang lemas 
Suaraya berdengung memberi belas 

Air mata jadi merembas/ 

 
Sayapnya itu hijau kedua 

Sangat majelis tiada kecewa 

Celalinya daripada mas yang tua 

Belon didapat orang semua// 
 

(Halaman 95) 

Matanya itu seperti berlian 
Memancur-mancur kilau-kilauan  

Berdengung-dengung memberi kesedian 

Barang yang menengar memberi rawan/ 
 

Kumbang berdengung berbagi-bagi 

Akan berdenguung di waktu pagi 

Akan menyari bunga yang tinggi 
Selaku rawan jua sebagai/ 

 

Kumbang tiada terbangnya jau 
Segala bunga dicium bau 

Apakah maksud tiada ku tau 

Di atas kumbang empunya mau/ 

 
Demikian akan lakunya 

Kumbang hijaulah disebutnya 

Adalah kadar empat pulu hari lamanya 
Bulan pun sedang sangat terangnya/ 

 

Semingkin hari semingkin lama 
Kumbang itu sangat utama 

Pandai mengetahui segala nama 

Hingga mengetahui bersama-sama/ 

 
Semingkin hari akan masanya 

Lagi dilakukan ole pengarangnya 

Kumbang hijau sangat pandainya 
Perkataan man(si) hampir diketahuinya/ 

 

Empat pulu hari pandai berkata-kata 
Pandai berpantun berpata-pata 

Dengan istrinya ia bercinta 

Di waktu terang bulan keluarnya serta/ 
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Hanya di waktu terangnya bulan 

Selaku orang kemasygulan 

Kedua laki-bini akan berjalan 

Bertandak berpantun tiada ketinggalan// 
 

(Halaman 96) 

Waktu terang bulan baharu terbang 
Selaku orang menaru bimbang 

Berjoget berpantun kedua kumbang 

Baharu meninggalkan tangkai dan cabang/ 

 
Demikian kumbang punya pekerti 

Bermain pantun sangat mengerti 

Berpantun-pantun berganti-ganti 
Memberi belas rasahnya hati/ 

 

Jikalau waktu dini hari 
Segera kembali akan menyari 

Di pohon cempaka tempatnya sehari-hari 

Yang prempuan di pohon melati dihampiri/ 

 
Jikalaulah pada waktu siang  

Kembail ia akan terbang 

Pada tempatnya kembali pualng  
Supaya jangan diketahui orang/ 

 

Terbit bulan ia keluar 

Bermain-main di kebun selebar 
Kembalinya ia di waktu fajar 

Lakunya seperti ajar-ajar baru belajar/ 

 
Adapun maka pada suatu masa 

Pada berbetulan empat belas dewasa 

Teragnya bulan senantiasa 
Bermain-main itu sangat leluasa/ 

 

Terang bulan tanggal empat belas 

Cahayanya terlebi air di gelas 
Orang tidur tak bisa pulas 

Kumbang bermain berhati ikhlas/ 

 
Kumbang hijau segera terbang 

Kedua laki istri menahan bimbang 

Bermain pantun sepanjang-panjang 
Selaku meliburi perempuan bujang// 

 

(Halaman 97) 

Kumbang laki-laki lalu menari 
Bertandak-tandak ia sana kemari 

Ia berpantun berbagai peri 

Sambil bermain kanan dan kiri/ 

 

Berbagai pantun dengan mudahnya 

Berbagai syair dikeluarkannya 
Bahasa manusialah dikatakannya 

Akan berbunyi dengan tingkanya/ 

 
Kumbang kedua terbang dari pohon 

Terbang menari bermain patun 

Barang yang memandang jadi gegetun 

Demikianlah perpantunnya beruntun-runtun/ 
 

Kumbang menyari bunga melati 

Disari kumbang rontok tangkainya 
Bimbang terlekat di dalam hati 

Sampai kapan jadi masanya/ 

 
Kumbang terbang menyari madu 

Terbang berdengung kuliling tempat 

Hati bimbang bertamba rindu 

Hati bingung dalam makrifat/ 
 

Kumbang terbang menyari kembang 

Terbangnya pada kuliling tangkai 
Bimbangkan tuan kekasi abang 

Terbayang masa ketika berpakai/ 

 

Kumbang terbang kuliling kota 
Terbang mencari akan rezekinya 

Bimbang tuan hati bercinta 

Terbayang tuan elok parasnya/ 
 

Kumbang terbang segenap desa 

Terbangnya itu terlalu tinggi 
Hati bimbang terlau susa 

Di mana tuan dicari lagi// 

 

(Halaman 98) 
Kumbang terbang segenap benua 

Terbang tinggi segenap tempat 

Hati bimbang utama jiwa 
Bimbang tuan sukar didapat/ 

 

Setela suda ia berpantun 
Pantunnya itu beruntun-runtun 

Menjadi heran dengan gegetun 

Laksana buta ada yang tuntun/ 

 
Setela suda kumbang bertutur 

Yang laki-laki segeralah mundur 
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Kumbang perempuan lalu mengalur 

Akan berpantun dengan teratur/ 

 

Segera dengan tindak katanya 
Dengan serta pantun syairnya 

Berganti-ganti tiada sudanya 

Demikan kata dalam pantunnya/ 
 

Selaku ronggeng keduanya 

Bernyanyi bernada dengan asyiknya 

Dengan girang jua ruapnya 
Berbagi pantun dengan madahnya/ 

 

Kumbang terbang ke atas udara 
Terbang hinggap di kayu jati 

Bimbang terbayang di dalam lara  

Terbayang terikat di dalam hati/ 
 

Kumbang menyari bunga cempaka 

Menyari bunga di waktu malam 

Bimbang bertemu berhati suka 
Bimbang tuan berindu alam/ 

 

Kumbang menyari bunga sedap malam 
Dengan berdengunglah suaranya 

Tuan terbayang hati di dalam 

Menjadi bingung akan rasahnya// 

 

(Halaman 99) 

Kumbang menyari bunga ros 

Dengan suara kumbang berdengung 
Bimbang di hati badan kurus 

Tiap-tiap hari menjadi bingung/ 

 
Kumbang menyari daun -kurniyem- 

Menyari bunga di waktu sore 

Bimbang tuan empunya mesem 

Birahi tiada rasa bercerai/ 
 

Kumbang menyari bunga -anguma- 

Menyari itu di waktu petang  
Bimbang tuan sekian lama 

Birahi seketika datang bertentang/ 

 
Kumbang menyari bunga cempaka 

Menyarinya itu waktu tenga hari 

Bimbang tuan berhati duka 

Birahi mabuk hati pikiri/ 
 

Seketika lalu dijawabnya pula 

Dengan kumbang laki-laki disambutlah 

Seperti orang sangat tergila 

Demikian yang disyairkannyalah/ 

 
Pantun yang perempuan disambuti 

Dengan yang laki-laki disahuti 

Lakunya seperti gila di hati 
Bermain pantun dengan setiti/ 

 

Kumbang terbang menyari melati 

Cawangnya jatu terpatah-patah 
Tuan terbayang di pintu hati 

Timbang tiada putus bercinta/ 

 
Kumbang menyari bunga -kestuba- 

Tangkainya patah menjadi gugur 

Hati bimbang susah diuba 
Badan nyawa serasa hancur// 

 

(Halaman 100) 

Kumbang terbang menyari kesturi 
Bunganya itu sangatlah harum  

Hati bimbang wajah berseri 

Sampai kapan bole dirum-rum/ 
 

Kumbang terbang di bunga telang 

Bunganya itu rupanya biru 

Bimbang di hati tindakan hilang 
Menjadi hati biru mengharu/ 

 

Kumbang menyari bunga tanjung 
Bunganya gugur jatu di tanah 

Hati bimbnang mabuk kecubung 

Nona manis disangka ke mana/ 
 

Kumbang menyari cempaka gondok 

Bunga gugur di pinggir pagar 

Bimbang tuan paras yang elok 
Bertemu tuan badan pun segar/ 

 

Kumbang menyari bunga kemahung 
Bunganya berwarana-warna 

Bimbang tuan berhati linglung 

Memberi hati gunda gulana/ 
 

Kumbang menyari cempaka mera 

Menyarinya di waktu fajar 

Bimbang tuan bagai kelewar 
Birahikan pada muda yang sabar/ 
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Kumbang menyari cantik manis 

Bunganya itu di pinggir jalan 

Bimbang keliwat jadi menangis 

Duduk berkenang taun dan bulan/ 
 

Kumbang menyari bunga siantan 

Bunganya itu di pinggir sumur 
Bimbang jadi lupa ingatan 

Kurus sekalian badan sekujur// 

 

(Halaman 101) 
Kumbang menyarilah nagasari 

Pohonnya itu di samping ruma 

Bimbang sebagai digoda peri 
Terbayang-bayang tuan jiwa utama/ 

 

Kumbang menyari bunga culan 
Pohonnya itu di tenga jalan 

Bimbang tuan laksana bulan 

Di mana jalan tiada ketinggalan/ 

 
Kumbangnya menyari air mawar 

Bunganya ggugu di pohon pandan 

Tuan seorang jadi penawar 
Yang menyembuhkan hati dan badan/ 

 

Kumbang menyari bunga sulasi 

Pohonnya itu atas kuburan 
Bimbang tuan cita dan kasi 

Yang jadi penawar pada pikiran/ 

 
Maka kemudian setelah suda 

Disambutkan yang laki-laki dengan mada 

Selaku orang menanggung gunda 
Kumbang itu segeralah pinda/ 

 

Lalu yang seekor menyambutkan 

Dengan pantun yang dikatakan 
Bernyanyi serta bertandakkan 

Selaku asyik yang dirasahkan/ 

 
Pantun itu segera disambutnya 

Dengan menari sambil tandaknya 

Bersuka-suka tingka lakunya 
Karena bulan sedang terangnya/ 

 

Kumbang menyari bunga kamboja 

Pohonnya itu dekat keramat 

                                                             
47 Terbaca ‘cepaka’, tertulis ݘفاک 

Bimbang tuan lupa kerja 

Siang malam jadi teringat// 

 

(Halaman 102) 
Kumbang menyari bunga pacar 

Bunganya jatu di atas batu 

Bimbang datang semingkin besar 
Sampai kapan bertemu tentu/ 

 

Setelah suda daripada itu 

Suda berpantun satu persatu 
Malam suda hampirkan waktu 

Sebab asyiknya sudalah tentu/ 

 
Bulan pun hampirkan masuk 

Hayam pun akan suda berkokok 

Tandanya suda menjadi besok 
Segala bunga habislah rontok/ 

 

Hayam berkokok sudakan pagi 

Kedua kumbang terbang tinggi 
Di pohon ce[m]paka47 melati kembali lagi 

Tinggal sang bulan mengusung gigi/ 

 
Di pohon melati kembali pulang 

Karena hari sudakan siang 

Di pohon cempaka berhati malang 

Sebab pohon kedua bergoyang-goyang/ 
 

Ditiup angin yang rada-rada 

Memberi hati kumbang tergoda 
Keduanya itu berhati gunda 

Kepada bulan yang tiada bersuda/ 

 
Sebab hampir keluar matahari 

Menjadi pucat bulan cahaya berseri 

Selaku pengantin baru sehari 

Hendak mandi di Taman Sari/ 
 

Cahaya bulan menjadi muda 

Kumbang hijau selaku gunda 
Selaku birahi tiada bersuda 

Sebab tiada bermain mada// 

 

(Halaman 103) 

Cahaya bulan hampirkan suram 

Hendak masuk mau tenggelam 

Tinggal kumbang berindu dendam 
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Sebab teringat lagi semalam/ 

 

Kumbang bermain suda berhenti 

Rasahnya kumbang tiada seperti 
Rasahnya bimbang di dalam hati 

Melihat bulan hampirkan mati/ 

 
Suda suram kuliling alam 

Sebab bulan hampirkan silam 

Tinggal kumbang mengirim salam 

Kepada bulan hampir tengggelam/ 
 

Bulan itu setengah hati 

Orang bermain jadi berhenti 
Rindu dendam sudalah pasti 

Berenti kumbang sari melati/ 

 
Demkian laku kumbang rupawan 

Kumbang hijau sangat dermawan 

Pagi sore memberi rawan 

Memberi rusak hati jejaka perawan/ 
 

Demikian waktu pagi hari 

Beberapa bungalah dia cari 
Pada madunya itu disari 

Selaku bimbang sehari-hari/ 

 

Apalagi di waktu sore 
Rasa kumbang tiada mau bercerai 

Terbang ia laki isteri 

Madu bungalah dia sari/ 
 

Habis runtu pentil bua 

Berguguran jatu di bawah// 

(Halaman 104) 

Kumbang selaku permainan dewa 

Mati hidup ia berdua/ 

 
Demikian laku<lu>48 sehari-hari 

Selaku adat mambang dan peri 

Selaku mabuk sendiri-sendiri 
Seperti pembaca mati diguri/ 

 

Di waktu pagi Kumbang berdengung 
Memberi hati jejaka bingung 

Lakunya seperti mabuk kecubung 

Mabuk birahi tiada yang tolong/ 

 

                                                             
48 Terbaca ‘lakalu’, tertulis لکلو 

Waktu sore pun demikian 

Menurut seperti waktu pagian 

Madu bunga kumbang doyan 

Mengisap bunga sari-sarian/ 
 

Demikianlah setiap masa 

Pada bunga tiada bole berpisa 
Cintakan bunga senantiasa 

Selaku ia berkelu kesa/ 

 

Suaranya memberi rusak binasa 
Berdengung-dengung dengan senantiasa 

Pagi sore berkelu kesa 

Keduanya tiada dapat berpisa/ 
 

Hanya di waktu terangnya bulan 

Baharu bermain pantun syairan 
Selaku orang kemasygulan 

Pantun dan madah bersindiran/ 

 

Subhanallah Rabbal ‘izzati 
Mengarang syair liburin hati 

Memuji Tuhan jangan berhenti 

Pengarang itu bodonya pasti/ 
 

Subhanlallah sangatlah heran 

Kumbang berbai berbuat syairan// 

(Halaman 105) 
Bermain ia dengan sendirian 

Memberi hati jadi pikiran/ 

 
Jikalau bulan sangat terangnya 

Baharu kumbng suka hatinya 

Bermain pantun dengan syairnya 
Berapa madahlah dikeluarkannya/ 

 

Kumbang hijau sangat sukanya 

Melihat bulan sedang terangnya 
Selaku muda bercinta lakunya 

Kumbang berpantun demikian katanya/ 

 
Baik tuan menyiram bunga 

Baik siram bunga melati 

Tuan jangan hati setenga 
Dibela hidup sampaikan mati/ 

 

Baik tuan menyiram bunga 

Baik disiram bunga cempaka 
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Tuan jangan hati steenga 

Di mana tempat dibela juga/ 

 

Baik tuan menyiram bunga 
Baik disiram bunga kam[b]oja49 

Tuan jangan hati setenga 

Tuan menjadi gunung raja/ 
 

Baik tuan menyiram bunga 

Baik disiram bunga kurniyem 

Jangan tuan hati setenga 
Teringat tuan empunya mesem/ 

 

Baik tuan menyiram bunga 
Baik disiram bunga ke{n}anga50 

Jangan tuan hati setenga 

Dibela sekalipun di mulut singa// 
 

(Halaman 106) 

Baik tuan menyiram bunga 

Baik disiram sedap malam 
Tuan jangan hati setenga 

Tuan menjadi mustika alam/ 

 
Baik tuan menyiram bunga 

Baik disiram bunga anjelir 

Tuan jangan hati setenga 

Kata ini tiada dimugkir/ 
 

Baik tuan mneyiram bunga 

Baik disiram bunga nurmala 
Jangan tuan hati setenga 

Mati hidup kakanda bela/ 

 
Baik tuan menyiram bunga  

Baik disiram bunga nuribang 

Tuan jangan hati setenga 

Tuan seorang nyawa penimbang/ 
 

Baik tuan menyiram bunga 

Bagai disiram bunga menur 
Tuan jangan hati setenga 

Cinta tiada terlepas sampai dikubur/ 

 
Baik tuan menyiram bunga 

Baik disiramlah nagasari 

Tuan jangan hati setenga 

Tuan seorang tajuk biduri/ 

                                                             
49 Terbaca ‘kamoja’, tertulis کموجا 

 

Baik tuan menyiram bunga 

Baik disiram bunga sulasi 

Tuan jangan hati setenga 
Tuan seorang kakanda kasi/ 

 

Baik tuan menyiram bunga 
Baik disiram bunga mawar 

Taun jangan hati setengah 

Kasi kakanda dalam dan luar// 

 

(Halaman 107) 

Baik tuan menyiram bunga  

Baik disiram bunga sia-siantang 
Tuan jangan hati setenga 

Seorang tuan jadi ingatan/ 

 
Baik tuan menyiram bunga 

Bunganya itu suda mekar 

Tuan jangan hati setengah 

Tuan seorang dicari sukar/ 
 

Setelah suda ia bersyair 

Kumbang yang laki-laki terbang ke pinggir 
Disahuti kumbang dengan menyindir 

Sangat fasihat lida dan bibir/ 

 

Kumbang perempuan segera menjawab 
Pantun dan madah terlalu sedap 

Segera maju serta berhadap 

Berbagai pantun ia mengucap/ 
 

Akan dijawab pantun suaminya 

Dengan kata akan syairnya 
Berapa syair dikeluarkannya 

Demikian itu bunyi katanya/ 

 

Buat apa siram melati 
Jikalau rontok kembangnya 

Jikalau buat yang setengah hati 

Buat apa dibimbangkannya/ 
 

Buat apa siram melati 

Jikalau bakal pohonnya mati 
Buat apa cinta di hati 

Jikalau tiada janji yang pastti/ 

 

Buat apa siram melati 

50 Terbaca ‘ketanga’, tertulis کتڠا 
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Jikalau tiada bakal berkembang 

Buat apa dibela mati 

Jikalau masi hati bercabang// 

 

(Halaman 108) 

Buat apa siram melai 

Jikalau pohonnya robo 
Buat apa cinta di hati 

Jikalau tiada jadi obat penyembuh/ 

 

Buat apa siram melati 
Jikalau bakal pohonnya pata 

Buat apa cinta di hati 

Jikalau tiada bersama cinta/ 
 

Buat apa siram melati 

Jikalau suda pohonnya mati 
Buat apa dibela {p}ati51 

Jikalau tiada bersama pasti/ 

 

Buat apa siram meltai 
Jikalau cawangnya kering 

Buat apa cinta di hati 

Jikalau ia berhati miring/ 
 

Buat apa siram melati 

Jikalau tiada akarnya 

Buat apa cinta di hati 
Jikalau tiada sama ajarnya/ 

 

Buat apa siram melati 
Jikalau tiada ada daunnya 

Buat apa dibela mati 

Jikalau tiada sama cintanya/ 
 

Buat apa siram melati 

Jikalau tiada munjukknya 

Buat apa cinta di hati 
Jikalau tiada sama bujuknya/ 

 

Setela suda daripada itu 
Jawab menjawab sudalah tentu 

Kedua kumbang hatinya satu 

Pantun berpantun ia di situ// 
 

(Halaman 109) 

Tiada berapa lama hari pagi 

Lalu kedua kembali 

                                                             
51 Terbaca ‘pati’, tertulis فاتي 

Mengharap bulan kapan lagi 

Bimbang hilangin sukar sekali/ 

 

Demikian laku setiap malam 
Selaku orang berindu dendam 

Sepanjang hari seputar alam 

Laut juga tempatnya garam/ 
 

Lakunya kedua kumbang 

Selaku-laku anak mambang 

Malam siang sepanjang-panjang 
Akan ia pergi terbang/ 

 

Lakunya seperti anak setan 
Waktu malam berkalang kabutan 

Terbang mengulon terbang mengetan 

Akan bernyanyi bersahut-sahutan/ 
 

Lakunya kumbang selaku iblis 

Akan berpantun berbagai jenis 

Banyak pantunnya tiada ditulis 
Tinggal pengarang duduk menangis/ 

 

Lakunya kumbang seperti peri 
Kalau malam terbang sana kemari 

Lakunya tiada habis dipikiri 

Waktu siang bunga disari/ 

 
Adapun kata pengarang durjana 

Kami pendekkan ini rencaana 

Sebab banyak arti dan makna 
Pada yang bodo jadi berguna/ 

 

Maka diceriterakan pada masa 
Tempo dahulu orang belum bisa 

Masi bodo belum biasa 

Mengguba bunga orang tiada kuasa// 

 

(Halaman 110) 

Dahulu belum yang bisa mengguba 

Segala kembang orang tiada ruba 
Sebab dahulu belon dicoba 

Tiada dikurang atau ditamba/ 

 
Belon ada tukang kembang 

Tetepi mula-mula terguba kumbang 

Pembawa hati punya bimbang 

Diguba kumbang tangkai dan cabang/ 
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Pada tatkala zaman dahulu kala 

Belon banyak tukang segala 

Kumbang itu jadi mula-mula 
Berbuat gubahan tiada bersala/ 

 

Lebi dahulu kumbang mencoba 
Segala bunga akan diguba 

Sebab hati punya gelaba 

Dibuat guba serta ditamba/ 

 
Pada masa gelapnya bulan 

Kumbang hijau bermasygulan 

Diukir bunga dengan kebetulan 
Supaya terlihat sahabat taulan/ 

 

Supaya orang sekalian lihat 
Supaya diambil segala sahabat 

Kalaukan bole jadi merambat 

Aku jadi suatu syarat/ 

 
Setelah suda digubanya 

Diguba bunga dengan celalainya 

Kumbang kedua suka hatinya 
Kembang terguba bagus rupanya// 

 

(Halaman 111) 

Setelah suda diperbuatnya 
Sangatlah ia suka hatinya 

Demikianlah pada pikirnya 

Pada anak manusia akan diberinya/ 
 

Pikiran hedak masuk ke dalam negeri 

Pada manusia akan kembang diberi 
Supaya diketahui kabar dan peri 

Supaya diketahui gubahan bahari/ 

 

Maka adalah pada suatu ketika 
Kumbang itu berhati duka 

Berkata pada istrinya manis muka 

Pada istrinya Sri Cempaka/ 
 

Maka berkata kumbang hijau 

Pada istrinya mahkota tajau 
Kalaukan bulan tiada penuju 

Dalam negeri baik dituju/ 

 

Aku membawa bunga ini 
Bunga gubahan seperti begini 

Akan memberi pada orang tani 

Supaya diperbuat seperti di sini/ 

 

Supaya menjadi suatu pelajaran 

Bunga gubahan dengan ukiran 
Supaya dibawa orang hari pasaran 

Dijual orang dengan bayaran/ 

 
Demikian itu harikan siang 

Percuma hidup di cabung 

Marilah kita terbang melayang 

Membawa bunga gubahan kumbang/ 
 

Marilah kita terbang keluar 

Menuju melihat segenap pasar// 

(Halaman 112) 

Membawa bunga akan sementar 

Kalaukan bole jadi pengajar/ 
 

Melihat segala anak dagang 

Yang sedang jual bunga dan kembang 

Menggugur bunga tangkai dan cabang 
Supaya diketahui perbuatan kumbang/ 

 

Mari keluar dari penataran 
Serta melibur diri dengan pikiran 

Membawa bunga dengan keplesiran 

Supaya bunga jadi pelajaran/ 

 
Maka kata akan istrinya 

Kata kakanda adinda ikutnya 

Sekarang jua dijalaninya 
Menurut adinda mana katanya/ 

 

Setelah suda berkata-kata  
Terbang keduanya berduka cita 

Terbaang keluar menuju kota 

Sebab melihat alam semesta/ 

 
Terbang kedua membawa kembang 

Menggigit bunga tinggi dan cawang 

Dengan membawa hati yang bimbang 
Akan melihat segala anak dagang/ 

 

Terbang ia dengan serta 
Melihat kota perhiasan rata-rata 

Ajaib sekali kodrat semesta 

Nyatalah kuasa Rabbal ’izzata/ 

 
Demikian saya katakan 

Kumbang kedua masuk ke pekan 
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Melihat segala yang dilihatkan 

Satu-satu rupa yang didengarkan/ 

 

Masuk ia ke dalam pasar 
Melihat manusia halus dan kasar// 

(Halaman 113) 

Kumbang itu jadi pengajar 
Bunga itu hendak disebar/ 

 

Maka kumbang akan terpandang 

Melihat seorang pandai tukang 
Bunga gubahan lalu dibuang 

Di hadapa tukang gugur terlayang/ 

 
Bunga gubahan digugurkan  

Di hadapan pandai tukang dijatukan 

Supaya pandai tukang melihatkan 
Maka demikianlah dibuatkan/ 

 

Setelah bunga digugurkan 

Pada berbetulan di hadapannya 
Pandai tukang segera ambilnya 

Bunga itulah dilihatnya/ 

 
Dilihatnya sunggu bagus 

Gubahan itu terlalu halus 

Terukir-ukir akan selurus-lurus 

Ukiran halus tiada berputus/ 
 

Sunggu bagus ukirannya 

Serta bagus guba-gubahannya 
Tukang pandai mengambilnya 

Dengan bertambah suka hatinya/ 

 
Tukang pandai sangatlah heran 

Melihat bunga berukir-ukiran 

Inilah jadi satu pelajaran 

Jikalau ditiru baik pada pikiran/ 
 

Panadi tukang sangat herannya 

Tiada diketahui siapa perbuatnya 
Serta dilihat kanan kirinya 

Tiada seorang hampir padanya// 

 

(Halaman 114) 

Segera dibawa pada rumanya 

Tukang pandai mencobakannya 

Menguba mana turut contonya 
Mana conto ditirunya/ 

 

Setelah suda kumbang membuang 

Bunga itu dipungut orang 

Segeralah kumabng akan terbang 

Dengan segera kembali pulang/ 
 

Setelah sampai pada tempatnya 

Segera kumbang lagi perbuatanya 
Sekarang mengguba yang ada suatannya 

Supaya ditiru orang semuanya/ 

 

Segera ia berbuat pula  
Menulis di bunga dicobakanlah 

Perbuatannya tiada dapat tercela 

Dalam bunga ada pantunlah/ 
 

Sekarang bunga diperbuat syair 

Di pinggir bunga akan diukir-ukir 
Dalamnya ditulis madah dan sindir 

Supaya melihat jadi berpikir/ 

 

Dalam bungalah ada syair 
Supaya yang melihat jadi berpikir 

Sangat bagus tiada bertaksir 

Berapa pantun yang terukir/ 
 

Kedua kumbang akan berbuat 

Seloka syair ia menyurat 

Dalam bunga ada tersurat 
Sangat bagus amat keliwat/ 

 

Pantun madah ditulisnya 
Supaya yang melihat gembira hatinya 

Sangat bagus perbuatannya 

Tiada dapat lagi celanya// 
 

(Halaman 115) 

Demikianlah akan suratannya 

Amat permai akan gubahannya 
Menjadi heran dengan takjubnya 

Sangat majelis akan rupanya/ 

 
Setelah suda habis ditulis 

Disruatkan pantun yang manis-manis 

Rupanya bunga sangat majelis 
Bunga tersurat sudalah habis/ 

 

Kumbang hijau berbuat suratan 

Berbagai pantun yang berpatutan 
Lupa pikiran lupa ingatan 

Melihat kumbang punya buatan// 
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(Halaman 116) 

Setela suda habis digubahnya 

Dua kuntum kembang dengan tangkainya 
Kedua kumbang suka hatinya 

Kedua segera menerbangkannya/ 

 
Seekor membawa sekuntum kembang 

Digigit akan dia punya cabang 

Dengan segera dibawa ter<na>bang52 

Demikian cerita enci pengarang/ 
 

Terbang ia menuju negeri 

Hendak persembahkan pada tuan putri 
Kepadanya hendak diberi 

Supaya nyata pengasi yang bahari/ 

 
Supaya nyatalah pengasihnya 

Pada tuan putri hendak diberinya 

Supaya nyata tanda hambanya 

Kepada raja dipersembahkannya/ 
 

Kepala raja hendak dipersembahkan 

Kebawa duli yang dihajatkan 
Pada permaisurilah disampiakan 

Supaya hajatlah dilakukan/ 

 

Maka tiada berapa lama terbangnya 
Sampai kumbang dalam istanahnya 

Istri raja didapatinya 

Masuk ia bertemukannya/ 
 

Maka kumbang melihat tuan putri 

Amat bagus tiada terperi 
Laksana melihat intan beiduri 

Sebab melihat mustika negeri/ 

 

Terlalu bagus akan rupanya 
Tuan putri ini tiada celanya// 

(Halaman 117) 

Bagai tiada dapat dikatakannya 
Bersinar-sinar durja cahayanya/ 

 

Bersinar-sinar akan rupanya 
Kumbang melihat dendam hatinya 

Kepada dayang-dayang sama kawannya 

Ramai bermain sangat sukanya/ 

 

                                                             
52 Terbaca ‘ternabang’, tertulis ترنبڠ 

Tingka laku kumbang melihat 

Segala dayang-dayang liwat 

Ada yang baik ada yang jahat 

Ada yang manis adat tabiat/ 
 

Kumbang melihat di atas udara 

Tuan putri dihadap anak dara-dara 
Banyak dayang-dayang tiada terkira-kira 

Ada yang bersenda ada yang berjura/ 

 

Sedang ramai tiada terkira 
Ramai tertawa ramai suara 

Maka tiada lama antara 

Kumbang gugurkan bunga dengan segera/ 
 

Segera digugurkan bunga sekuntum 

Di atas kepala putri yang harum 
Pengharapan supaya bole dicum 

Dayang ramai berkaum-kaum/ 

 

Sekuntum digugurin kepada raja 
Supaya raja berbuat puja 

Bunga gubahan seperti ruja 

Bunga gugur seperti disengaja/ 
 

Bunga itulah digugurkan 

Seperti orang disengajakan 

Di hadapannya dijatuhkan 
Mengharap supaya diperlihatkan// 

 

(Halaman 118) 
Seperti orang berbuat sengaja 

Bunga digugurin di hadapan raja 

Raja memungut memuja-muja 
Melihat kanan kiri matanya saja/ 

 

Melihat kanan melihat kiri  

Bunga bagus tiada habis dipikiri 
Disangka bermain-main dengan tuan putri 

Putri pun tiada akan dicari/ 

 
Disangka putri akan membuang 

Mangkannya sebab gugur terlayang 

Raja pun hatinya jadi tercengan 
Melihat bunga empunya garang/ 

 

Disangka raja putri yang melontar 

Dilihat ke dalam dilihat ke luar 
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Putri pun tiada ada berkabar 

Heran buatan amat pendekar/ 

 

Raja segera membacanya 
Bunga itu yang ditulisnya 

Satu-satu pantun bunyi katanya 

Raja heran akan hatinya/ 
 

Raja pun terlalu heran 

Di dalam bunga ada sayairan 

Dibaca Kumbang punya pengajaran 
Jadi raja buat pikiran/ 

 

Raja heran tiada terkira 
Kumbang mana empunya juara 

Memantun bunga tiada bercidera 

Kalau kan kumbang seorang indera/ 
 

Raja pun terlalu suka 

Melihat guba bunga cempaka// 

(Halaman 119) 
Ada dalam pantun seloka  

Kumbang mana punya jenaka/ 

 
Kumbang mana gerangan ini 

Berbuat pantun ada di sini 

Pandainya ia berbuat begini 

Kalau kan Kumbang yang seni-seni/ 
 

Kumbang mana punya gerangan 

Pandai mengguba kekembangan 
Pandai berbuat berselang-selangan 

Buatannya tiada lagi bandingan/ 

 
Raja takjub di dalam hati 

Heran raja sudalah pasti 

Melihat kuasanya Rabbul ‘izzati 

Buatan Kumbang punya pekerti/ 
 

Adapun tersebutlah tuan putri 

Keguguran bunga lila sari 
Putri melihat kanan dan kiri 

Siapa buat hal dan peri/ 

 
Putri memandang atas dan bawa 

Buatan kembang tiada kecewa 

Nyata perbuatan jin dewa 

Menjadi heran orang semua/ 
 

Siapa berbuat hal dan peri 

Menggugur bunga akan kemari 

Kalukan dayang tak tau diri 

Bermain-main setiap hari/ 

 
Maka putri segera memungut 

Kepada bunga hati bersangkut 

Melihat kanan kiri menyebut-nyebut 
Bunga dilihat hati terkejut// 

 

(Halaman 120) 

Setelah tuan puteri melihat 
Bunga itu bagai dipahat 

Ukirannya halus amat keliwat 

Sehelai lembar syair termuat/ 
 

Tuan putri amat heran 

Disangka raja punya lantaran 
Tuan putri jadi pikiran 

Di dalam bunga ada syairan/ 

 

Tuan putri jadi gegetun 
Di dalam bunga adalah pantun 

Berbagai madah beruntun-runtun 

Datang dayang-dayang akan menuntun/ 
 

Tuan putri heran keliwat 

Bunga ini siapa yang buat 

Di dalam bunga ada tersurat 
Berbagai pantun ada riwayat/ 

 

Segera bunga dibacanya 
Tuan putri itu suka hatinya 

Berbagai pantun dengan katanya 

Dayang-dayang sekalian sangat herannya/ 
 

Sekalian heran dayang semua 

Disangka perbuatan jin dewa 

Perbuatan itu tiada kecewa 
Pantas orangnya tiada bandingan dua/ 

 

Heran sunggu di dalam hati 
Bunga tertulis dengan seperti 

Menjadi gegetun sudalah pasti 

Melihat syair di bunga melati/ 
 

Setelah suda dibacanya 

Baharu tuan puteri tau perbuatannya// 

(Halaman 121) 
Kumbang hijau ini pekerjaannya 

Karena di dalam syair ada namanya/ 
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Baharulah tau yang berbuat 

Kumbang hijau yang menyurat 

Tuan putri birahi keliwat 
Kepada Kumbang yang berbuat riwayat/ 

 

Kumbang hijau pandai bermada 
Pantun itu ditulis suda 

Tuan putri semingkin gunda 

Hati semingkin akan tergoda/ 

 
Kepingin melihat rupanya Kumbang 

Pandai sekali mengguba kembang 

Dengan pantun bunga bercabang 
Seperti perbuatan jin mambang/ 

 

Sekalian dayang pun demikian  
Pada Kumbang menaru kasian 

Pandai Kumbang sehari-harian 

Jangan Kumbang terbang tinggian/ 

 
Kumbang memberi putri rawan 

Jadi terkenang sekalian perawan 

Sekalian dayang-dayang suda ketahuan 
Jadi terkenang sekalian perawan/ 

 

Tuan putri menjadi duka 

Sebab menengar pantun seloka 
Kumbang pandai berjenaka 

Baik aku suru cari seri paduka/ 

 
Maka raja pun demikian itu 

Sebab birahi sudalah tentu 

Tuan putri ingin kumbang begitu 
Segera disuru cari ole peratu// 

 

(Halaman 122) 

Sebab Kumbang punya karangan 
Sampai putri buat kenangan 

Sampai kapan berpandangan 

Pandai Kumbang buat kesenangan/ 
 

Segera dinanti setiap hari 

Dinanti olelah tuan putri 
Sekalian dayang habis mencari 

Pada Kumbang yang jauhari/ 

 

Pegimana gerangan akan rupanya 
Sebab demikian budi pekertinya 

Mengguba bunga sangat pandainya 

Putri berkenang ingin ada punya/ 

 

Kalau kan Kumbang jadi penglibur 

Sebabnya pandai pantun diatur 
Rasahnya datang senanngnya mujur 

Pantun memberi hati orang hancur/ 

 
Demikian kelakuan putri  

Mabuk rindu sendiri-sendiri 

Berdendam ia sehari-hari 

Dayang mencari sana kemari/ 
 

Putri menjadi hatinya gila 

Kepada Kumbang ratna lila 
Duduk sala berdiri sala 

Kumbang minta dicarikanlah/ 

 
Kumbang hijau dicari orang 

Segenap kampunglah dengan jurang 

Buat permintaan putri sekarang 

Sebab pandai Kumbang mengarang/ 
 

Dicari dayang segenap tempat 

Belon berhenti kalau belon dapat// 

(Halaman 123) 

Ingin rasahnya pada pendapat 

Sangat berkenang sangat berhajat/ 

 
Kumbang hijau disuru cari 

Buat permainan tuan putri 

Dicari dayang sana kemari 
Anak dara-dara menanti setiap hari/ 

 

Maka bunga yang terguba 
Disuru pandai tukang mencoba-coba 

Bebruat gubahan mana serba 

Mana seperti hati punya gelaba / 

 
Disuru seorang tukang pandai 

Akan menurut gubahan tadi 

Dengan gubahan kecil gede 
Dibuat dengan di kembang cindai/ 

 

Dikasi akan disurup turut 
Mana gubahan disuru ikut 

Hati putri jua tersangkut 

Kepada Kumbang tiadakan luput/ 

 
Maka lalu diperbuatnya 

Mana ukiran tiada salanya 
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Ukiran Kumbang diikutinya 

Diguba manalah sepertinya/ 

 

Diturut dengan seperti 
Diikut gubahan dengan hati-hati 

Mana Kumbanglah diikuti 

Tiada berani disalahkan suda pasti/ 
 

Tiada lebi tiadalah kurang 

Maa Kumbang berbuat karang 

Jadilah ia samapi sekarang 
Gubahan bunga sudalah terang// 

 

(Halaman 124) 
Seperti sekarang akan jadinya 

Dipebuat orang dengan gubanya 

Diukir bunga dengan halusnya 
Dijual orang dikulilingnya/ 

 

Apa lagi ada penganten baru 

Mengguba bunga akan disuru 
Gubahannya bagus tiada keliru 

Kepada Kumbang ia berguru/ 

 
Demikian dalam cerita 

Guba-gubahan bunga sangat nyata 

Sebab lantaran Kumbang serta 

Berbuat bunga berbagai peta/ 
 

Demikianlah kata dalam karangan 

Tukang kembang banyak keuntungan 
Ada yang memperbuat dari kertas gerangan 

Buat jadi satu pajangan/ 

 
Daripada sebab pandainya tukang 

Sama kertas dibikinnya kembang 

Akan meniru akalnya Kumbang  

Yang membuat beberapa karang-karang/ 
 

Tempo dahulu awal mulanya 

Sampai sekarang dikerjakannya 
Kalau dipikir tiada salahnya 

Demikianlah akan adanya/ 

 
Ini cerita hamba putuskan 

Watas ini saja diwartakan 

Lebi panjang bole diceritakan  

Tetapi bukunya tiada menyukupkan/ 
 

Ini ceritera terlalu panjang 

Dari hal pekaranya Kumbang// 

(Halaman 125) 

Banyak maklum jangan berkurang 

Kertas tiada cukup dikarang/ 
 

Sampai di sini berhenti riwayat 

Masi banyak ceriteranya dalam hikayat 
Di buku ini tiada bole muat 

Sekarang apalah bole buat/ 

 

Belum habis ceriteranya putri 
Menjadi gila sendiri-sendiri 

Kesudahan Kumbang disuru cari 

Tiada cukup bukunya disyairi/ 
 

Sampai di sini saya berhenti 

Karangan tiada dengan seperti 
Ditulis pada kertas puti 

Keluarnya itu dari dalam hati/ 

 

Ini ceriteraa syair karangan 
Dibuat ole anak Pecenongan 

Ambil pikiran yang panjangan 

Supaya dapat satu timbangan/ 
 

Selesai sudalah dituisnya 

22 Nopember itu masannya 

Malam Isnin masuk waktunya 
1896 itu tahunnya/ 

 

Telah selesai ditulis fakir 
Akan menulislah ini syair 

Ketika tanggal 16 Jumadil Akhir 

Tahunnya juga jimakhir/ 
 

1314 itu hijratnya 

Itulah waktu akan masanya 

Selesai syair dalam ceriteranya 
Demikianlah itu akan adanya// 

 

(Halaman 126) 
Yang mengarang ini seorang fakir 

Yang hina miskin lagi pun hakir 

Yang disebut namanya Muhammad Bakir 
Harap kasihannya Rabbul annasir/ 

 

Muhammad Bakir yang membuat 

Cerita bua-buahan jadi riwayat 
Jangan diambil pendek dan lewat 

Baik diambil satu ibarat/ 
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Ibaratnya zaman sekarang 

Kebanyakan diperbuat kepada orang 

Jalan gelap jarang berterang 
Maka biar tau pantang larang/ 

 

Ini syair tiada sepertinya 
Mengarang syair tamba isengnya 

Tamba buat suka hatinya 

Demikianlah itu adanya/ 

 
Di sini saya ada berkata 

Kepada baba nona sekalian rata 

Habis dibaca pulangin serta 
Janga sampai syair terlunta-lunta/ 

 

Saya pesan baba dan dnona 
Kalau baca syair jangan bawa keama-mana 

Jangan sampai jatu sini sana  

Pesan ini sangat berguna/ 

 
Demikianlah yang dibilangin 

Di situ ambil di situ pulangin 

Jangan sampai yang punya pusingin 
Akan diminta diulang-ulangin/ 

 

Watasnya baca dua tiga hari 

Jangan dibawa sana kemari// 

(Halaman 127) 

Kamu mau pinjam pergi sendiri 

Pada yang punya nanti diberi/ 
 

Jangan dibacalah lama-lama 

Lima enam hari dengan percuma 
Jika demikian saya tiada terima 

Ini pesan yang poma-poma/ 

 

Ini syair saya sewakan 
Sehari semalam saya katanyakan 

10 sen saya tentukan 

Haraplah bayar dimaklumkan/ 
 

Hikayat syair saya banyak punya 

Sekalian itu saya sewakannya 
Karena pengarang tiada pekerjaannya 

Maka 10 sen yang diharapkannya/ 

 

Lain tiada saya berkata 

                                                             
53 Terbaca ‘belang’, tertulis باالڠ 

Selamat panjang umur sekalian rata 

Dengan selamat dapat suka cita 

Selamat kurasa sekalisan rata/ 

 
Saya banyak-banyak empunya salam 

Harap sentosa sekalian Islam 

Diharap siang dan malam 
Gahafururrahimnya khalikul ‘alam/ 

 

Habis cerita sempurna kalam 

Adanya itu wallahu’alam 
Tama / 

 

Pecenongan Langgar Tinggi 22 Nopember 1896 malam 
Minggu 16 Jumadil Akhir 1314 tahun Jim Akhir// 

 

(Halaman 128) 
Ada berapa yang suda dikarangkan 

Di bawa ini hamba nyatakan 

Berapa syair yag dikatakan 

Siapa suka bole kabarkan/ 
 

Pertama syair sang Capung 

Terbang di sawa di daun kangkung 
Menahan rindu tiada tertanggung 

Pada bela[la]ng53 ia minta tolong/ 

 

Kedua syair Anggur dan Delima 
Menanggung rindu sekian lama 

Ia meminang dengan ketrima 

Ia nikah kepada Kurma/ 
 

Ketiga Kakap dengan Tambar 

Cinta sayang jadi mesra 
Rindunya tiada terkira-kira 

Yang mneolongla yang mengindera/ 

 

Keempat burung Bayan dan Nuri 
Menanggung rindu sehari-hari 

Nuri meminang tiada diberi 

Yang menolong Tekukur jauhari/ 
 

Kelima syairnya Rinum Sari 

Anak raja terpegang jin dan peri 
Jadi gila sendiri 

Orang lain sangka dia punya istri/ 

 

Keenam syair bunga-bungahan 
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Dalam taman dengan kerinduhan 

Terlalu sedap dalam ceritahan 

Dengan rindu bercinta-cintahan/ 

 
Ketuju beruk japun dan manis 

Dengan rindunya tiadakan habis// 

(Halaman 129) 
Siang makam duduk menangis  

Minta tolong kepada Manggis/ 

 

Kedelpan syair Jangkrik dan Gasir 
Birahi tiada dapat tertaksir 

Sampai rasahnya hilangkan pikir 

Minta tolong <ongur-ongur> haji fakir/ 
 

Kesembilan Naymuk dan Agas 

Yang mendapat rindu dengan lekas 
Rindunya sangat tiada terlepas 

Minta tolong pada Kutu Beras/ 

 

Kespulu Tawon dan Kumbang  
Sehari-hari menaru bimbang 

Rasahnya tiada dapat tertimbang 

Hingga di gunung ia terbang/ 

 

Kesebelas Laler dan Nyawan 
Siang malam menanggung rawan 

Sakitnya tiada dapat terlawan 

Yang menolong Rarungu dermawan/ 
 

Keduabelas syair Kembang Ros 

Dalam surat cintanya belon terus 

Siapa mau baca yang putus 
Mesti keluar sedikit fulus/ 

 

Ketigabelas syair binatang hutan 
Sekalian itu jadi sebutan 

Dalam hutan berselingkatan 

Mesti disewalah dengan kuntan/ 
 

Keempat belas syair kuyan-kuyan 

Ramailah ia berkayan-kayan 

Kuipipi menanggung kesedian 
Kesuda-sudahan jadi berkasi-kasihan// 

 

4. Daftar Kata Sukar 

a. Kosa Kata, Istilah, dan Kalimat Berbahasa Arab 

 Al-faqir al-haqir = sifat diri yang selalu merasa butuh kepada Allah 

meski sudah memiliki segala sesuatu, selalu mengedepankan rendah hati. 

 Wa’alaikum salam = dan untukmu keselamatan (kesejahteraan) (KBBI) 

 Nasir = pelindung atau penolong 

 Wa’ad = janji antara dua pihak, akan tetapi pihak yang diberi janji tidak 

memikul beban apa-apa terhadap pihak satunya.  

 Syara’ = ketentuan Allah untuk umatnya 

 Wa ba’du al kalam al mazkur = dzikir 
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 Amma ba’du = kalimat pemisah, untuk memisahkan mukadimah dengan 

isi.  

 Rabbul ‘izzati = Allah maha berkuasa atas segala bentuk di muka bumi.  

 Subhanallah = maha suci Allah. 

 Rabbul annasir = Allah maha memberi pertolongan. 

 Gahafururrahim = Allah itu maham pengampun lagi maha penyayang 

kepada umatnya. 

 Khalikul ‘alam = pencipta alam semesta (Tuhan/Allah). 

 Wallahu’alam = dan Allah yang maha mengetahui; Allah yang lebih 

tahu.  

 

b. Kosakata Klasik dan Arkais (Ragam Bahasa yang tidak lazim 

digunakan) 

 Duli = baginda: Maka – Yang Maha Mulia Sultan Perak pun berangkat 

pulang ke istana; kaki: bercemar – mengotorkan kaki; berjalan; 

berangkat; mata – buku lali; debu: abu (Kamus Pelajar Edisi Kedua)   

 Jura = menjurah membongkok (untuk memberi hormat, menyembah, 

dll). (Kamus Dewan Edisi Keempat)   

 Kuliling = keliling 

 Gana = bentuk hiasan berupa anak kecil 

 Tuidi = penolong ketua kampung (Kamus Dewan Edisi Keempt); wakil 

lurah pada setiap kampung (KBBI Edisi Kelima) 
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 Pencalang = perahu besar untuk mengangkut barang dagangan (sering 

dipakai untuk memata-matai musuh dengan memakai sifat dagangnya 

itu). 

 Khalak = ciptaan Tuhan; ciptaan, buatan (suatu barang). (Kamus Dewan 

Edisi Keempat) 

 Mahajana = orang besar (orang yang terkenal, dll). (Kamus Dewan Edisi 

Keempat) 

 Maghrur = sombong, angkuh (Kamus Dewan Edisi Keempat) 

 Mait = mayat (Kamus Dewan Edisi Keempat) 

 

c. Kosakata dengan Dialek Betawi dan Cakapan 

 Belon = belum 

 Setiti = sedikit, kurang. 

 Udak = mengudak mengikut dari belakang, memburu, mengejar, 

menguber (Kamus Dewan Edisi Keempat) 

 Setika = tiba-tiba, seketika, begitu saja. 

 Oga = tidak mau (bersedia) berbuat sesuatu; segan; enggan: dia – makan. 

(KBBI  Edisi Kelima).  

 Lila = rela 

 Gegetun = hairan; kecewa. (Kamus Dewan Edisi Keempat) 

 Ngelu = pusing 

 Sumbul = bakul (berkaki) yang mempunyai tutup (KBBI Edisi Kelima) 
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 Mingkin = makin; mingkinan makin sangat, bertambah sangat. (Kamus 

Dewan Edisi Keempat)  

 Bengul = bengkak (mata sesudah menangis, dll), balut, bakup. (Kamus  

Dewan Edisi Keempat)  

 Bek = ketua kampung, lurah. (Kamus Dewan Edisi Keempat) 

 Tuidi = penolong ketua kampung. (Kamus Dewan Edisi Keempat) 

 Kesohor = termahsyur; ternama; terkenal (KBBI Edisi Kelima) 

 Sentiong = jirat (kubur) Cina (Kamus Dewan Edisi Keempat) 

 Kosen = gagah, berani, perkasa; kekosenan kegagahan, keberanian 

(Kamus Dewan Edisi Keempat) 

 Pegimana = bagaimana 

 Banda = jawa kekayaan, di kamus dewan urusan, pasal 

 Yuta = juta 

 Kapiran = berapaan 

 Dengerin = mendengar sesuatu dengan sungguh-sungguh; memasang 

telinga  

 Dikeluarin = dikeluarkan 

 Pikirin = pikirkan 

 Diaturin = diaturkan 

 Isengan = berasa hampa (tidak melakukan sesuatu); melakukan sesuatu 

untuk mengisi-isi masa (supaya tidak hampa): aku jalan-jalan – di 

sepanjang jalan Majapahit ini; tidak mau tinggal hampa (suka 

mengganggu dll); iseng-iseng berlengah-lengah (berbuat sesuatu, 
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melalukan sesuatu untuk menghabiskan masa dll: berkawan dengan dia 

hanya – saja, kalau berasa sepi. (Kamus Dewan Edisi Keempat) 

 Langkan = pagar jembatan dll yang berkisi-kisi. (Kamus Dewan Edisi 

Keempat) 
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BAB V 

ANALISIS SEMIOTIKA RIFFATERRE 

  

A. Pembacaan Heuristik 

Langkah pertama dalam proses analisis semiotika Riffaterre adalah dengan 

melakukan pembacaan secara heuristik. Pembacaan heuristik ini disesuaikan 

dengan tata bahasa normatif, morfologi, sintaksis, dan semantik. Langkah awal 

yang dilakukan dalam pembacaan heuristik adalah dengan mengembalikan SBB 

sesuai dengan aturan bahasa, yaitu mengubah dari bentuk syair menjadi bentuk 

prosa. Proses ini dilakukan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 

1. Kata di dalam kurung siku [...] merupakan tambahan dari peneliti untuk 

mempermudah pembacaan. 

2. Angka di dalam kurung yang ditebalkan (...) di awal atau tengah paragraf 

merupakan tanda pergantian halaman. 

3. Pemberian tanda baca petik “...” merupakan tanda kalimat langsung yang 

diucapkan oleh tokoh dalam SBB.  

4. Kata yang merupakan hasil kritik teks (adisi, lakuna, substitusi, transposisi, 

ditografi) dianggap benar untuk mempermudah pembacaan.  

Hasil pembacaan heuristik adalah sebagai berikut: 

(2) Syair Buah-buahan, terkarang oleh al-faqir al-haqir yaitu Muhammad 

Bakir Syaf’an Usman Fadli (di) Pecenongan, Langgar Tinggi. (3) Santaplah siri di 
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puan, siapa yang suka memakan dia. Sedap juga rupanya tuan. Jikalau tawa 

menyukakan dia. 

Dengarlah tuan karangan fakir yang hina miskin Al- faqir haqir. Disebut 

namanya Muhammad Bakir, di kampung Pecenongan tempatnya hadir. Kisah 

(yang) dikarang (bercerita tentang) buah-buahan (yang ada di ) dalam kebun berapa 

rupa warnahan. Ajaib sekali kuasanya Tuhan. Buah Anggur menanggung kecintaan. 

(Penulis) mengarang syairlah (tentang) buah-buah, buat mengliburkan kau jua  

(yang tengah) menanggung rindu tiada kuasa, takut menurut nafsu dan hawa. Jadi 

mengarang tiada karuan. Mengarang syair buah-buahan (yang ada di) dalam kebun. 

(Penulis yang) berhati rawan, menanggung rindu tiada tertahan. 

(4) Tersebut ada suatu kebun (di) dalam taman ada berhimpun, pohon-

pohonan ada bertembun. Daunnya hijau tersiram embun. Taman kebun namanya 

Sukasari, airnya mengalir (ke) sana kemari. Di situ(lah) tempat-tempat anggur 

Jauhari, di atas kolam ada berseri. Terlalu indah akan tempatnya. Di sisi kolam ada 

kawannya, air mawar jambu itu namanya. Sangat majelis akan rupanya. Anggur itu 

seorang perempuan (yang) rupanya bagus tiada terlawan. Banyak buah-buah 

menaruh rawan pada Anggur (yang) muda hartawan. Anggur itu (anak) muda yang 

manis, banyak kawannya berbagai jenis. Kawan perempuan(nya) sangat majelis, 

(sedangkan) Anggur seperti gambar ditulis.  Sekalipun banyak buah-buah itu, tiada 

sama (semuanya, karena) Anggur(lah) yang nomor satu. 

Banyak perawan ada di situ. Rambutan dan Duku tiada begitu. Anggur itu 

anak perawan (yang) rupanya tiada lagi terlawan. Sekalipun banyak buah-buahan, 

(tetap) Anggur jua yang (paling) rupawan, karena anggur bua setiawan. Sudah 
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rupawan lagi darmawan, lemah lembut tingkah (dan) kelakuan(nya), pangkatnya 

tinggi lagi bangsawan. Buah Anggur orangnya kaya, ibu (dan) bapaknya orang 

(yang) mulia. Anggur (memiliki) banyak hamba dan sahaya, jadi buah-buahan 

hormatkan dia. Cempedak (dan) Langsat menjadi hamba(nya), ke bawah duli kan 

memperhamba. Barang perintah tiada terubah, tiada boleh dibuat gegabah sebab ia 

jadi hambanya. 

Air Mawar, Serikaya, Duku (adalah) kawannya. Sekalian buah-buah lain 

rupanya, Anggur jua (paling) manis rasanya. Sekalian buah-buah berlain rupa, 

sebab (mereka) lain ibu dan bapa.  Sekalian pembaca jangan salah tampa, masing-

masing lain ia siapa. Tetapi masing-masing bersahabat kawan kepada Anggur 

(yang) lila rupawan. Masing-masing akan masih perawan, masih remaja sudah 

ketahuan. 

Ada jua buah Cermai. (Semua yang ada) di taman itu sangatlah ramai. 

Sekalian masing-masing belon bersuami. Perhiasan taman amat permai. Anggur 

(memiliki) banyak handai sahabat, sekalian perawan yang kami lihat. Buah Duku 

mulutnya kiwat, pandai berpantun (dan) hikayat.  (6) Jikalau Duku (sedang) berbuat 

(membaca) riwayat, buah-buah sekalian suka melihat. Buah Serikaya pandai 

bertambat, buah Cempedak perangainya jahat.  Kalau apa kawannya suru, suka 

sekali mengadu biru. Jikalau Anggur yang menyuru, dibikin kerjanya terburu-buru. 

Hanya Anggur yang ia takut(i). Apa perintalah (pasti) dia turut(i). Apa di suruh 

tiadalah lantut, jikalau yang lain tiada diikut(kan).  

Cempedak orangnya bopeng, lakunya candal mulutnya bengkeng, 

kelakuannya seperti perempuan honggek yang suka dengan main di pangking. 



99 

 

Sungguh Cempedak menjadi hamba, di hadapan Anggur sangat teraba-raba. 

(Tetapi) di lain tempat lakunya diuba, pantas (jadi) suami Nangka di rimba. Maka 

diceriterakannya itu perempuan sekalian yang ada di situ. Anggur jua (yang) jadi 

peratu. Suka hikayat sudalah tentu (karena) perempuan sekalian suka hikayat. 

(Mereka) membaca syair segala riwayat tiap-tiap waktu setiap saat karena masing 

mengerti surat. Masing-masing suka dengar cerita, pada suatu hari duduklah rata. 

(7) Duku Rambutan adalah serta di hadap(an) Anggur yang mahkota. 

Kokosan (dan) Cempedak itu hambanya. Jambu, Air Mawar duduk sekaliannya. 

Anggur membaca sedap lagunya (serta) nyaring suaranya asik rasahnya. Sekalian 

masing-masing mendengarkan hikayat dibaca(kan) Anggur (yang) mulakan. 

Hikayat Sultan Taburat yang dibacakan, sangat asyiknyalah bukan-bukan. Hikayat 

(tersebut ber)cerita (tentang) orang rindu. Ada juga cerita orang dulu-dulu. 

Suaranya Anggur sangat merdu, barang (siapa) yang menengar (akan) berhati pilu. 

Maka yang dikisahkan ini cerita, buah-buah sekalian suka berwarta, suka hikayat 

sekalian rata. (Ketika) hikayat dibaca berduka cita. 

Membaca ia berganti-ganti dengan lagunya amat setiti. Barang(siapa) yang 

menengar rusak dihati (karena cara) bacanya pandai sangat (mudah di)mengerti. 

Setelah suda dibacanya, kepada Rambutan minta digantikannya. Rambutan ada 

malu rupanya, lalu Duku menyambutinya. Hikayat diusungkan pada rambutan, 

(tetapi) Rambutan malu pada penglihatan. Duku mebaca seperti sekatan (dengan) 

suara keras berpatutan.  

(8) Hikayat dibaca oleh Duku. Duku tiada lagi malu-malu, suara(nya) 

keras sedikit kaku. Cempedak ada sedikit pilu, lalu Cempedak akan berkata “Hatiku 
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ini berduka cita, kawanku tiada ada, serta Serikaya itu yang aku cinta.” Apaka sebab 

tiada ia kemari? Kalaukan ia takut dan ngeri, takut oleh Anggur jauhari, jadinya ia 

tahankan diri. Cempedak berkata sambil bersenda, “Rambutan itu berhati gunda, 

rasahnya gondok di dalam dada. Selaku dijura ole si penggoda.”  Rambutan itu sala 

tampanya, dikira dia disindirkannya. Rambutan tiada apa katanya, (tetapi) berdiam 

diri dendam di hatinya. Rambutan orangnya pemaluan, (ia hanya) berdiam diri tiada 

melawan (karena) takut rusu jadi ketahuan. Tetapi dinanti tempat sepian. Setelah 

Anggur mendengar kata Cempedak didengar seta Serikaya tiada mengadap nyata, 

baharu Anggur berduka cita karena Anggur sangat lupanya (bahwa) kawannya tiada 

mengadap sertanya. (9) Serikaya tiada (tahu) apa sebabnya, lalu disuru Cempedak 

susulkannya. 

Hati Anggur tiada sedap sebab kelupahan sangatlah khilaf. Sirikaya tiada 

datang mengadap, barang kelupahan mintalah maaf. Lalu menyahut Jambu, Air 

Mawar baik Cempedak susul keluar. Pantas Cempedak menjadi laskar pada 

Serikaya (yang) mengasi kabar. Supaya Serikaya jangan mara, baik(nya) disusul 

dengan segera. Bilang dinanti lama antara, hilang budi dengan bicara, “Segera 

kamu jalan lekas-lekasan. Berjalan(lah) kamu dengan Kokosan. Kokosan itu 

orangnya malasan, hatinya itu gemas-gemasan.” Sedangnya asik dengar cerita, (ia) 

bangun berdiri berduka cita. Kokosan tiada berkata-kata berjalan ia dengan serta. 

Cempedak orangnya rajin tetapi suaranya jadi menyakitin. Suda adatnya 

bukan dibikin, tapi barang perintalah dia yakin. Sedangkan Kokosan orang pemalas, 

hatinya ngeruak, adatnya culas. Barang kerjanya kurang ikhlas, berdendam di hati 

tiada dilepas. Maka itu menjadi kurus karena adatnya tiada tulus. Pikiran ngeruak 
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tiada hapus, berdendam di hati tiada putus. Maka tiada tersebut itu perkatahan. 

Bangun kedua berjalan perlahan meninggalkan sekalian bua-buahan yang membaca 

hikayat belon sudahan. 

Bua berjalanlah keduanya. Dalam berjalan tiada berhentinya mencari 

Serikaya di mana rumahnya. Belon bertemu belon sudanya, Kokosan suda mara-

mara mengerendeng-rendeng dia punya suara sebab Cempedak empunya juara, jadi 

kita dapat sengsara. Kokosan sangat sakit di hati, sementara berjalan sementara 

berhenti. Jalannya dilambatkan sudalah pasti, Cempedak itu suda mengerti. 

Cempedak itu akan mengerti, Kokosan ampun budi pekerti disuru lekas-

lekas jangan berhenti. Kokosan mara sudalah pasti, sebab disuru (men)cari buah 

Serikaya sampai berjalan di jalan raya. Di pinggir kebun yang amat mulia, (mereka) 

tiada bertemulah pada dia, tiada bertemu pada Serikaya. Kakinya Kokosan suda 

merasa payah (11) lalu bertemu pada buah Pepaya. Kokosan menegurlah sama dia. 

Pepaya itu tiada mendengar, sebab Pepaya mau ke pasar.  Hatinya Cempedak 

menjadi ingar, Kokosan pula bertamba gusar. 

Demikian orang tiada berilmu. Mencari Serikaya susah bertemu. Pada 

Pepaya rasa tersemu (hingga) berjalan ia rasahnya jemu. Pikiran hendak minta 

hanatrkan di rumah Serikaya, minta tunjukkan, tetapi Pepaya tiada menyahutkan. 

Kepada cempedak dibonggolkan. Kokosan masygul dua tiga perkara, maka jadi ia 

marah-marah. Dimarahkan Cempedak dengan segera, dasaran gerangan yang 

makan darah. 
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Dasaran durhaka yang aku ikut, maka Cempedak yang aku turut. Jadi 

(men)dengar cerita hikayat aku luput, dasaran celaka bukannya patut. Dasaran 

kakaklah tuan Bangka, kakak Cempedak sangat cilaka. Mukanya bopeng sangat 

durhaka yang memberi hati kita duka. Maka berapa pula kata-kata Kokosan berkata 

dengan nista (sehingga) di tenga jalan jadi berbantah, jadi berkelahi sudalah nyata. 

(12) Lalu berkata bua Cempedak, “Kamu ini bukan aku yang ajak.” Dasaran 

Kokosan harus dirombak barang pekerti seperti turun budak. “Mengapa aku dikata 

celaka (oleh) anakmu yang sangat durhaka. Lihat mukamu tiada kusuka. Aku yang 

disuru kamu ikut juga, karena aku jua yang disuru. Mengapa kamu mengharu biru? 

Kamu ini sangat kemarau, ingin jalan segenap penjuru” 

“Kalaukan kamu ingin berlaki, tiada bertemu dengan lelaki, jadi disengaja 

capai di kaki. Mulutmu ribut memaki-maki. Barang yang kamu cari tiada bertemu, 

jadi Serikaya hatimu jemu. Jikalau orang mengadu pada tuanmu, kita kedua jadi 

tersemu.” 

Lalu berkelahi sangatlah rebut. Cempedak berkata sambut-menyambut, 

rahasia dahululah dia sebut. Berkelahi itu sahut-menyahut sebab kedua ia sama-

sama perempuan, saling kata sudah ketahuan, lakunya seperti perempuan 

cemburuan. Belon berhenti lawan-melawan berkelahi mulut satu persatu. (Namun) 

seorang tiada ada yang bantu. (13) Mujur tiada yang jalan di situ, jadi rahasialah 

masi utuh.  

Maka tiada berapa lamanya, tersebut akan lain kisahnya. Tersebut 

Serikaya jalan sendirian hendak pergi di ruma sahabatnya. Serikaya berjalan 

seorang diri menuju ruma Anggur bestari. Dalam berjalan hati pikiran sebab 
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terdengar suara orang seturi, lalu Serikaya hampir ke sana. Di tengah jalan ketemu 

laki-laki durjana yang disebut namanya buah Nona, (tetapi) hatinya Serikaya takut 

bencana. Serikaya jalan terburu-buru seperti ada syaitan mengharu. Tiada lama 

dekat penjuru bertemu Cempedak yang disung disuru. Pada Cempedaklah hampiri, 

tetapi hatinya takut dan ngeri. Pada bua Nona takut jadi satori (sehingga) jalanlah 

cepat seperti lari. Sebab takut pada bua Nona, sebab dia laki-laki durjana, takut 

nanti jadi fitnah (lalu) di belakang kali jadi bencana. Berjalan ia dengan cepat, 

dilihat nyata di bua kiwat dengan segera ia mendapat, sama bua Nona tiada lagi 

dilihat.  

(14) Setelah Cempedak lihat Serikaya, (ia) berhenti berkelahi (dan) 

menyambut dia, sebab Serikaya orang Malaya bukan turunan yang sia-sia. Kokosan 

demikian memberi hormat, Cempedak terlalu sukanya amat. Sebab tuannya 

empunya sahabat, (mereka) berhenti berkelahi jadi sepakat. Bua-bua kedua suka 

hatinya sebab bertemu yang dicarinya. Tiada tahu di mana rumanya, masa ini 

senang hatinya. Kokosan itu segera menegur, (maka ber)titah dipanggillah bua 

Anggur (dengan cara) berupa persembahan yang ditegur. Serikaya jua tuan kita 

tegur.  

Karena banyak suda buah-buah, hanya tinggal tuanku jua. Hamba ini 

disuru (menjadi yang) kedua embaca hikayat raja Pandawa. Berapa hikayat ada 

semua, sekalian itu Anggur bole sewa. Ada Hikayat Raja Barmadewa, maka 

diharap baca tuanku jua. Empat pulu hikayat ada semuanya. Raden Cekel ada 

hikayatnya, di rumah Anggur disediakannya. Tuan jua ditunggukannya. Setela suda 

berkata-kata, berjalan ketiganya serta (15) dengan hati yang suka cita menuju di 
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rumah sahabat yang nyata. Maka tiada lama antara sebab berjalanlah dengan segera. 

Sampai di ruma Anggur anggara, didengar ramai orang bersuara. Terdengar orang 

banyak baca hikayat, orang tertawa dengar riwayat. (Orang) yang membaca 

(adalah) Duku yang kiwat, suaranya keras amat kelewat. 

Suara terdengar sampai ke luar (membuat) orang tertawa sangatlah 

gempar. Buah Cempedak memberi kabar suara itu dia tukar supaya disangka suara 

laki-laki. (Lalu) keluar(lah) Rambutan berjalan pergi. Duku melihat(nya dengan) 

mulut memaki. Dilihat Serikayalah ada lagi (sehingga) Duku mengomel pada 

Cempedak. Dipalunya dia punya pundak. Celaka sunggu perempuan geladak, kita 

sangka laki-laki mau mengudak. Aku sangka laki-laki bersuara, hatiku takut tiada 

terkira. Tiada tawa kamu berjura, pantaslah kamu mati kolera. Jikalau kutahu 

suaramu buka pintu hatiku jemu. Aku kenal banyak akalmu, suka goda sahabat 

kawanmu. 

Baiknya kamu bawa kakak Serikaya jika tiada tentu aku kena padanya. 

Aku bukanya pintu dengan sia-sia karena mua itu orang yang paya. Maka Serikaya 

pun disambut, kakak Serikaya mari mengikut (karena) dari tadi disebut-sebut, 

kakak ini di mana tersangkut. Kalau ada juga setikkannya maka tiada tentu 

tempatnya. Serikaya tiada apa katanya (sambil) tersenyum masuk bertemukan 

sahabatnya. Maka Serikaya pun masuk bertemu Anggur disuru duduk. Diusungkan 

hikayat akan dibujuk. Bacalah kakak jangan kiku-kikuk.  

Hikayat itu segera disambutnya, di atas bantal diletakannya (sambil) 

dibuka-buka betul tandanya, segera hikayatah dibacanya. Hikayat dibacalah dengan 

hati-hati serta dengan lagi setiti. Lagunya sedap lagi pasti sampai waktunya ia 
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berhenti. Membaca hikayat sampai waktunya, sampai malam itu masanya. Masing-

masing kembali pulang ke rumanya membawa hati dengan masygulnya. Membaca 

hikayat sampaikan malam (hingga) matahari pun suda jadi suram. (17)Semua 

perempuan berindu dendam, ada yang tiada bisa tidur di tilam. 

Sebab menengar akan cerita sampai hatinya berduka cita. Bukan pembawa 

dari bibir mata, bibir hati juga suka jadi cinta. Ada jua yang terkenang ceriteranya, 

cerita hikayat terikat (di) hatinya dengan tersangkut jadi masyghulnya (karena) 

teringat anak raja tadi dibacanya. Dibaca anak raja bercintahan dengan tuan putri 

berkasihan. Sekalian bua-bua jadi kedukaan (karena) rasa terbayang pada 

pengrasahan. 

Ada yang duka dengar ceritanya, ada yang teringat pada kekasihnya, 

semua tiada tentu hatinya. Ada yang terbayang dengan orangnya (karena) membaca 

hikayat setiap hari seperti orang gila sendiri. Tun Kokosan tiada lain dipikiri pada 

si Langsat empunya turi. Kokosan sebab dengar hikayat, pada abang Langsat jadi 

teringat. Rasa terbayang rasa terlihat ketika dihulu pada abang Langsat. Pada 

Langsat dia punya setikakan cerita hikayat yang bukan-bukan. Kepada diri yang 

dirasahkan, rasanya betul yang disunggukan.(18) Maka itu tiada bisa tidur, 

sementar-mentar pergi ke sumur (karena) hatinya jua kan dilibur padahal pikiran 

suda melantur. 

Demikian hikayat dibaca saja sampai tiada ingatkan kerja. Lakunya 

sekalian perempuan remaja (hingga) kurang tidur kurang belanja. (Ini karena) 

Hikayat (bisa) jadi penawar, sampai tiada keluar-luar (rumah). Datang pikiran 

seperti sayur lawar, bagi-bagi masing-masing sedap dan tawar. Demikianlah akan 
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sehari-hari, membaca hikayat pagi sore sampai tiada ingat kanan kiri. selaku gila 

mabuk sendiri, padahal masing-masing masi remaja. (Mereka) membaca hikayat 

kaya sengaja, suda peruntungan suda disahaja sampai jadi pucatnya durja. 

Sebabnya siang akan bergadang membaca (hikayat) ia sepanjang-panjang. Banyak 

kumpul sahabat kadang, demikian laku perempuan bujang. Maka tiada sebut itu 

(karena) hati orang tiada yang tentu. Sementara begini sementara begitu, bertukar 

jua setiap waktu. 

Ini cerita tiada disebutkan keesokan hari pula ia sambungkan. (19) Baca 

hikayat lagi mulakan, sambungan yang kemarin ia dengarkan. Hanya waktu sore ia 

pulang, waktu pagi datang berulang. Di rumah Anggur yang terbilang, berdatang 

tegur tiada berselang. Demikianlah sehari-hari, (mereka) kembali ia jikalau sore. 

Jikalau pada waktu dinihari, ke rumah Anggur dihampiri. 

Ini cerita tiada disebutkan, cerita lain saya wartakan. Cerita Delima saya 

kisahkan (supaya) ekalian pembaca banyak dengarkan. Kisah tersebut satu cerita, 

tersebut Delima berduka cita. (Ia seorang) anak perjaka sudalah nyata (yang tinggal 

di) dalam kebun duduk bertahta. Nama kebun(nya adalah) Dukasari. Kebun 

bersinar (oleh) cahaya matahari, daun-daun hijau tiada terperi. Di situ(lah) tempat 

Delima jauhari.  

(20) Delima banyak handai dan sahabat, semuanya laki-laki yang kami 

lihat. Buah Nangka, Manggis, dan Langsat, semua itu Delima punya kerabat. Sebab 

dinamkan kebun Dukasari, sebab perhiasan tiada terperi. Bersinar-sinar cahaya 

matahari terlampau di kebun seperti biduri. Siapa masuk dalam kebun itu (maka) 

hatinya bimbang sudalah tentu. (Jika) yang berhati masuk di situ, seperti terpegang 
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jin dan hantu.Siapa masuk di kebun (Dukasari akan men)jadi duka. Teratur buah-

buah tiap-tiap ketika. Durian (dan) Manggis ada juga, semuanya itu buah yang 

berharga. Berhati duka berhati bimbang karena banyak pohon bercabang teratur 

dengan sepanjang-panjang. Seperti perhiasan jin dan mambang, tiada lagi ingatkan 

pulang. Banyak pohon tiada berselang, bagusnya bukan alang-keplang (sehingga 

membuat) asad serasa bagaikan hilang. Perhiasan (di sana) bagus sekali, banyak 

bua-bua tiada terpili. Sekalian buah-buah asal asli, bukan daripada bangsa kuli-kuli. 

Bagus sekali gilang-gemilang, daun(nya) bersinar tiada dapat dibilang, 

(ditata) teratur dengan sepanjang-panjang, tanahnya pasir amat cemerlang. Tetapi 

terlebih jua buah Delima, pohonnya bagus bukan percuma, orangnya budiman 

sangat derma(wan), laksana manusia orang kusuma. Delima itu orangnya kaya, 

pangkatnya tinggi lagi mulia, tiada lagi yang samakan dia melainkan Anggur muda 

belia. Delima orangnya cakap (pada) tingkah laku amat sikap. Dipandang rupa 

terlalu sedap, (ia juga) pintar menegrti adalah lengkap. Tegulah barang setia, buah-

buah semua hormatkan dia (sehingga) tamba rupanya bercahaya-cahaya. (Ia) 

sangatlah kasih miskin dan kaya. 

Elok majelis gemilang warna, panjang lampai lagi sederhana. Putih merah 

amat sempurna akan lengkap dua belas laksana. Pertama, ia orang berbangsa; 

keduanya, ada ribu tamasya; ketiga, budiman adil periksa; kempat, baik budi 

bahasa; kelima, bijaksana lagi rupawan; keenam, arif lagi gunawan; ketujuh, teguh 

janji setiawan lagi terpilih asal bangsawan; (8) kedelapan, ia sangat adil; 

kesembilan, kaya bukannya bakhil; kesepuluh, akalnya kamil; kesebelas, kata-
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katnya menjadi hasil; keduabelas, baik hati budinya (serta) lemah lembut akan 

tingkanya dengan serta merdu suaranya. Tiada lagi (hal yang) dapat dicelanya. 

Dalam Dukasari tiada berbanding, (di sana) orangnya sedang putih kuing. 

Hal pelajaran tiada bertanding, hatinya (Delima) bagai air bening. Dalam kebun 

tiada bandingnya, (ia) elok majelis barang lakunya. Sungguh laki-laki bagus 

rupanya, sepatut Anggur jadi istrinya. Banyak perempuan menaru rindu, (yang) 

laki-laki banyak menaru pilu. Beberapa alam selama windu, Delima jua jadi 

penyulu. (Hal ini membuat) tiada sama lagi bandingannya, dalam Dukasari tiada 

pasangannya melainkan di Sukasari ada patutnya. Pada si Anggur patut (jadi) 

istrinya. 

Tetapi Delima belon beristri. Di dalam kebun sudah dicari, (tetapi) belon 

ada kehendaknya diri yang sama bagus sama jauhari. Maka itu belon ada 

pasangannya, dalam kebun belon jadi pasangan. (23) Masi larangan belum 

bertunangan (karena) masi dicari dalam pandangan. Maka adalah pada suatu hari 

Delima muda arif jauhari hendaknya meliburkan diri supaya jadi nyata hal dan peri. 

(Hal ini) karena semalam tidur bermimpi melihat nyata cahaya ada terlampai. Heran 

dirinya, akan tetapi maksud apa akan yang sampai. Cahaya itu amat cemerlang 

serupa burung gilang-gemilang, bagus sekali tiada terbilang. Entalah mujur atau 

malang. 

Cahaya seperti burung rupanya, bersinar-sinar bulu sayapnya amat inda 

tiada tercela. Ingin Delima ada empunya. Delima bangun dengan terkejut (lalu ia) 

duduk terpekur memeluk lutut. Pada burung jadi tesangkut hati bimbang bagaikan 
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hanyut. Pada mimpi datangnya bimbang, datang pikiran sepanjang-panjang. (Ia 

bertanya-tanya) gerangan apa maksudnya bujang, sampaikan lama tiada kan hilang. 

Bangun Delima dengan masygulnya, (mimpi itu) sepanjang hari 

dipikirnya. Apa gerangan arti mimpinya (membuat) Delima tiada senang hatinya. 

(24) Delima masygul berhati gunda. Apa gerangan yang datang ada masygul di hati 

penuh di dada, pikiran jua menjadi tanda. Demikanlah pada suatu hari, Delima 

muda arif jauhari, ia hendak meliburkan diri pergi di dalam taman Sukasari. Sebab 

ia berhati susah seperti orang dapat pengrasa. Hati tiada keruan dirasa meliburkan 

hati jadi terpaksa. 

Hendak ia bersenang dirinya, tiada tau apa dibuatnya (untuk) 

menyamarkan hati turut kehendaknya mengambil sumpitan dengan sigapnya. 

Sebab hati tiada sedap, mengambil sumpitan segera bersikap. Setelah suda ia 

bersantap. berjalan ia dengan berlengkap. Delima itu orangnya muda, bawa 

sumpitan (dengan) berhati gunda. Berpakaian sutra yang indah-indah (sehingga) 

banyak kawannya muda mengunda. Berjalan itu bawa sumpitan, hendak disumpit 

burung di hutan, hendak diliburin pikir ingatan padahal menurut nafsu setan. 

Delima itu orang rupawan, pakaian bagus tiada berlawan (25) sebab ia 

anak hartawan. Berjalan ia membawa kawan, membawa sumpitan dengan 

kawannya, Manggis dan Mangga (yang) sama mudanya, sama bagus sama 

sikapnya. Berjalan(lah) ia dengan ketiganya. Maka tiada lama antara lalu 

terpandang burung di udara. Tiada dibicarakan dahulu perkara dengan akal budi 

bicara (mereka) akan menyumpit pada burung Nuri, akan dihusir sana kemari. Kena 

termasuk di taman Sukasari, taman yang inda tiada terperi. 



110 

 

Setelah sampai di pintu taman, hati Delima jadi (membentuk) senyuman. 

Taman perhiasan Anggur budiman bagus sekali di itu zaman. Hati Delima yang 

sangat duka, (ketika) melihat taman menjadi suka. (Taman itu) tempatnya Anggur 

ratna mustika, tempat siapa karangan juga. Kepada Manggis ia bertanya, “Tempat 

ini sangat bagusnya, siapa juga yang tinggalkannya? Hatiku ini sangat sukanya.” 

Delima bertanya kepada Manggis, “Tempat ini sangat majelis, 

perhiasannya sangatlah manis seperti gambar baharu ditulis.”  

(26) Lagi pun banyak burung dalamnya, (burung) nuri dan banyan di sini 

lahrinya. Berterbangan dengan sukanya, menyumpit banyak diperolenya. Segala 

buah-buah yang dipatukkan, baik kita akan binasahkan nuri dan bayan kita matikan, 

sayang buah-buahan diruntukan. Nuri Bayan punya biasa, segala buah-buahan jadi 

binasa. Ajaib melihat Tuhan punya kuasa, Delima itu berkeluh kesa. Maka kata 

Manggis itu, “Sungguh buah-buah banyaklah runtuh, tempat yang bagus sudalah 

tentu. Kita nan berjalan mari ke situ. Patik juga belon tau karena patik belum pergi 

jauh. Kita nan turut punya mau kalaukan dekat sahabat buah Sawo.” 

Maka kata bua Mangga, “Kita berjalan ini ketiga, baik berjalan berduka-

duka supaya jangan yang punya cegah.”  

Burung banyak didapatkannya, semua itu dibinasahkannya. (Mereka) jalan 

semingkin sangat jaunya ke dalam taman dimasukinya. Delima, Manggis serta 

Mangga berjalan dengan kawan ketiga (27) menyumpit burung tiada tercegah. 

Jalannya tiada ada yang cegah, masuk sekali di hampir kolam. Delima semingkin 

hati berdendam (melihat) perhiasan banyak nilam pualam. Baharu tumben masuk 
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di dalam. Manggis pun demikian juga semingkin hati sangatlah suka. Demikian 

jugalah buah Mangga, mau pulang rasahnya ogah.  

Di atas kolam (itu) gilang-gemilang, rasahnya tiada ingatkan pulang. Di 

situ rumah Anggur terbilang daripada perak yang cemerlang. Nuri tersumpit 

terbang ke situ di atas ruma ratna matu. Segera dihusir (oleh) Delima peratu (ketika) 

dilihat cahaya sudalah tentu. Delima mengusir tiga berhamba laksanah orang kena 

pencoba. Menjadi hati berubah-ubah, pikiran masygul mingkin bertambah.  

Laksanah kembang tergubah-gubah sebab hati punya galaba. Mingkin berpikir 

mingkin bertamba sudah bahagian tiada terubah.  

Setelah kena tersumpit, nuri terbang di atas Anggur jauhari (lalu) hilang 

tiada sana kemari. Delima mencari kanan dan kiri (28) (namun) nuri gaib tiada 

ketahuan. Hati Delima semingkin rawan (hingga) kedua hambanya jadi tertawan, 

selalu terlihat lila rupawan. Nuri hilang tiada kelihatan, burung pun tiada lagi 

berselingkitan. Delima serasa hilang ingatan, serasa tergoda jin (dan) setan.  Segera 

dicari (ke) sana kemari (hingga) terdengar suara kumbang menyari. Suara 

perempuan berseri-seri (membuat) tiga laki-laki bengong berdiri. 

Laksana kumbang berdengung-dengung, Manggis (dan) Mangga menjadi 

bingung. Delima itu berdiri bengong (mendengar) suara seperti Perkutut 

memanggung. Akan dibaca hikayat Bidasari, membaca syairlah ribut sari. Suaranya 

asyiklah didengari. Hikayat karangan orang bahari. Anggur sedang baca hikayat. 

Ada cerita Sultan Taburat, ada juga membaca Syair Nasihat, ada juga Syair 

Kembang Merabat, ada juga yang baca Hikayat Merpati Mas. Suaranya halus 

bertamba lemas, yang mendengar bagaikan pulas tiada lagi boleh belas. 
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Di situ ketiganya ia mengintai serasa ia hendak mendapati (29) orang yang 

membaca belon berhenti. Delima jua berusak hati. Hati Delima jadi tertegar, jasad 

gagah jadi bertukar kuliling rumah berputar-putar. Delima mengintai di sela pagar. 

Delima melihat sekalian perempuan, ia melihat hal kelakuan, dilihat pada lila 

rupawan bagaikan hati terbang mengawan. Akan terpandang pada Anggur rupawan, 

hati Delima menjadi rawan. Datang rindu suda ketahuan (membuat ia) menarik 

napas kepilu-piluan. Mangga terpandang pada Rambutan, menarik nafas jadi 

sebutan (karena) terbayang rupa jadi kelihatan, jadi terikat pada ingatan.  

Demikian kata pengarang hina, seorang fakir tiada berguna yang tiada tau 

arti dan  makna. Mohon maaf baba dan nona. Mangga memandang pada buah-

buahan, pada Rambutan hatinya rawan. Mangga menanggung kecintahan, Delima 

(dan) Rambutan muda rupawan. Manggis terpandang pada si Duku, dilihat baik 

tingka dan laku (membuat) hati Manggis bagai terpaku. Kapan jadi bertemu 

jodoku? 

(30) Manggis jadi berhati gila, mengintai ia serba sala. Pagar itu hendak 

dibelah supaya terlihat mata kepala. Hati Manggis tiada tertahan, (sehingga) pagar 

dibelah perlahan-lahan dengan hati yang kecintahan sebab melihat buah-buahan. 

Suaranya itu mingkin terdengar, sekalian laki-laki berhati binger. Membaca hikayat 

bertukar-tukar, suara perempuan sangatlah gempar. Suaranya keras tiada 

dipelahani, dikira tiada yang bersembunyi. Duku jua kepingin beseni (hingga) 

berkelu kesa sana dan sini.  

Duku itu tiada bertahan, bangun keluar perlahan-lahan. Akan berseni ia 

duga-dugahan (lalu) keluar seorang dengan sendirihan. Setelah Duku sampai di 
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luar, dilihat tiga laki-laki ada di pagar. Duku menjadi heran gemetar, laki-laki ini 

(disangka) setan pejajar. Kalaukan orang ini (bagaikan) iblis. Duku terpandang 

kepada Manggis (yang) orangnya sedang hitam manis, Rambutan kerul amat 

majelis (membuat) Duku terpandang hati masygul. Manggis ada memaki kerul, hati 

di dalam bagai terpukul. Sampainya kapan menjadi kabul. 

(31) Duku masuk dengan kemalu-maluan, hati di dalam menjadi rawan. 

Tahu sendiri adat perempuan, terburu-buru suda keruan, teruru-buru masuk ke 

dalam membawa hati yang rindu dendam. Seluru negeri seputar alam resah datang 

pikiran kelam. Masuk ia berduka cita berduduk ia bersama rata, berbisik-bisik ia 

berwarta kepada Rambutan lah suda nyata. Pada Rambutan dibisik-bisikan, ada 

laki-laki yang dilihatkan. Semua lalu dikatakan, di luar pagar dipertemukan. “Tiga 

laki-laki elok rupanya di luar pagar diintainya. Kita mau keluar bertemu padanya 

cobalah kakak lihatinya.” 

Setelah suda Rambutan menengar, Rambutan pula berhati binger. Ingin 

melihat bua-bua di luar yang lagi mengintai di cela pagar. Rambutan pun segera 

bangun dari hamparan (lalu) segera turun. Tingka laku seperti penyamun, bua-

buahan sekalian gegetun. Lakunya seperti pencuri, berjalan ia sendiri melihat ia 

kanan dan kiri. Dilihat sunggu laki-laki berdiri mengintai ia berdiam-diam. Laki-

laki mana sangat jahanam melihat orang sedang semayam. Mangga melihat menjadi 

mesem. Mangga pun berseru-seru berkata dengan mengharu biru, “Adu adinda kita 

nan suru, kakanda kemari dengan terburu. Mari adinda mari gusti, kakanda hendak 

bertemu Siti. Jikalau ada keridhoan hati kakanda minta rahim yang pasti.” 



114 

 

Setelah Rambutan mendengar katanya, rasanya hati sangat bencinya. 

Memang Rambutan pendiam rupanya, segera masuk dengan gemasnya. Masuklah 

ia tiada berkata-kata kepada laki-laki bencinya nyata. Kepada Duku bertemukan 

serta, mukanya beruba gemetar anggota. Buah-buah sekalian menjadi heran, 

Rambutan ini apa lantaran. (33) Kalau tergoda setan pejajaran, buah-buah sekalian 

jadi penasaran.  

Buah-buah seklaian lalu bertanya, “Ayunda Rambutan apa mulanya sebab 

jadi  ini lakunya? Coba kakak mengajarkannya. Bukan seperti sehari-hari muka 

kakak itu berseri, tadi kakak bangun sendiri. Kalukan terkena jin dan peri. Kakak 

pergi tadi seorang bertemu apa? Cobalah bilang supaya patik tahu terang. Bilang 

jangan alang kepalang.” 

Lalu berkata buah Serikaya, “Kalaukan ada yang tegur pada dia, mukanya 

pucat tiada bercahaya. Mari katakan kepada saya.” 

Maka hikayat pun berhenti. Hikayat ditutup suda pasti. Disuru keluar akan 

mendapati Cempedak keluar berhati-hati. Maka kata buah Rambutan, “Patik lihat 

tiga laki-laki kelihatan adat tabiat seperti setan.” 

Patik pun jadi ketakutan. Orang tiada dikenal ditegurkan, berapa perkataan 

yang dikatakan. Diri patik malu dirasahkan (melihat) laki-laki begitu yang kurang 

makan. (34) Adapun tersebut perkataan Delima (dan) ketiga kawannya bersama 

berkata janganlah lama-lama, baik kembali lebih utama. “Jikalau lama kita di sini 

entah datang fitnah ini. Disangka maling bersembunyi, aku pun takut tiada berani. 

Kita di sini bukan aturannya karena ia punya tempatnya. Lama di sini apa jadinya, 
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mari kita beralan dengan segeranya. Karena gampang di belakang kali jikalau 

bertemu lagi sekali. Karena kita bangsa asli di tempat ini laksana kuli. Karena 

gampang di belakang hari, masakan ke mana lila jauhari. Tentu kita punya sendiri, 

orang pun tiada diperbuat istri.” 

Setelah suda berkata-kata, berjalan ketiga dengan serta. Sakit sunggu 

menanggung cinta, terbayang di hati di mata-mata. Delima terbayang kepada 

Anggur (membuat) kepala ngelu rasa kurang tidur. Sakit di hati (dan) badan sekujur 

(bagai) binasa sekalian senang berumur.  

Di dalam ia berjalan pulang, Anggur jua terbayang-bayang. (35) Disebut 

namanya berulang-ulang, rasahnya badan tiada disayang. Berjalan ia menuju istana, 

rasahnya alam bagaikan fana. Terlekat jua kemala ratna yang seperti anak-anak 

kencana. Berjalan kembali dengan masygul. Rindunya semingkin terkumpul seperti 

tertaruh dengan sesumbul, mengeluh mengucap supaya Kabul. Minta dengan hati 

yang betul supaya sampai hajat yang terkabul. Sebab rindu mingkin bertimbul 

(membuat) hati duka terpukul-pukul.  

Tiada tahan rindu terpikul sebab bertahan dengan bertungkul. Hati sakit 

bagai terpacul. Sakit lebih laksana bisul membawa hati dengan sugul. Seluruh 

badan bagaikan bengul. Mau dilempar sudah terpanggul serasa hendak kembali 

menyusul. Laksana ikan kena terdodol, laksana sakit terkena dancul, beratnya 

laksana bendul. laksana tanah kena terpacul.  

Setelah sampai pada istanahnya, masing-masing kembali seorang diri. 

Manggis pulang pada tempatnya, Mangga kembali pada ruangannya. (36) Masing-
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masing kembali sorang diri. Sampai di istana hatinya pikiri. Siang malam pagi sore, 

hati teringat Siti Bestari. Pagi sore malam siang kenangannya jadi terbayang-

bayang laksana pohon tinggi beroyang tertiup angin tangkai dan kembang. Kalau 

kurang kuat akarnya, tentu robo akan pohonnya. Pohon robo apa jadinya? Tentu 

tiada dapat makan buanya. (Jika) Akar tercabut (maka) pohon (akan) mati sebab 

akar kurang pasti. Maka itu biar hati-hati pelihara diri dengan setiti. 

Kita robo tak bole terpakai, jadi mati cabang dan tangkai. Maka kita 

menjadi bangkai dibakar orang di dapur sangkai. Maka tiada disebutkan itu hal. 

Semingkin banyak rindu bertinggal, sampailah akan kurang akal. Malah semingkin 

banyak rindu kekal. Sakit sunggu menanggung rindu, sakit di hati seluru tubuh. 

Rasa di limpa bagai hempedu, di luar jasad di dalam kalbu.  

Hatta tersebut di taman Sukasari, disebut oleh fakir yang bahari. (37) 

Sekalian perawan keluar sana kemari hendak mengetahui hal dan peri. Sekalian 

perempuan habis keluar, masing-masing dengan hati berdebar. Disangka iblis setan 

pejajar keluar ia mencari kabar. Riuh rendah di Sukasari. Buah Anggur perempuan 

jauhari sekalian itu bangun berdiri akan keluarlah menghampiri. Disangka laki-laki 

itu masi ada. Laki-laki yang tiga yang muda-muda. Buah Anggur sangatlah gunda 

disangka gerangan datang penggoda.  

Perempuan sekalian sana kemari karena (takut) kemasukan akan pencuri. 

Setengahnya takut dan ngeri disangka pembunuh perantaian lari. Baca hikayat jadi 

berhenti, menjadi sepi sudalah pasti. Pulang ke rumahnya dengan hati-hati. Hantar 

menghantar pulang berganti-ganti. Adalah berapa kadar lamanya masing-masing 

pulang pada tempatnya. Istana Anggur jadi sepinya. Hikayat itu diberhentikannya. 
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Masing-masing tiada ada yang berani, tiada berani jalan sana sini. Diam di rumah 

dengan tani, (karena) masing-masing pada hatinya.  

(38) Maka daripada lantaran itu, tiada ada yang berani pergi sana situ. 

Tiada boleh bertemu sahabat satu persatu. Sahabat perempuan tiada keluar pintu 

karena masing-masing orang perempuan masih larangan (karena) masih perawan. 

(Sehingga) tiada bole bertetmu ke ruma kawan-kawan sebab orang tuanya masing-

masing cemburuan.  

Bua Duku tiada dikasi sana kemari, Rambutan tiada boleh jalan sendiri-

sendiri. Keluar ruma tiada diberi, takut anaknya dibawa lari. Masing-masing diam 

di rumahnya tiada bole berhimpun pada kawannya. (Kalau) dimakan orang apa 

jadinya. Masing-masing (menuruti) dengan maklumya karena di masa zaman ini 

banyak keroncong sinyo serani. Mak bapaknya tiada berani, takut jahat ia jalani.  

Karena di waktu zaman sekarang lebih suka gelap dari berterang. Maka itulah orang 

tuanya larang (karena) takut jadi jalan sembarang-sembarang. Kalau sudah buah 

dimakan kalong, seorang tiadalah boleh tolong. Niscaya buah jadi bolong sebab 

burung suda pompong. Maka itu awal mulanya, dari situlah lantarannya. (39) Kalau 

anak dengar kata mak bapaknya, jadi selamat juga dirinya. Maka adalah berapa 

lama perawan sekalian diam di rumah. Ibunya pesanlah poma-poma, jangan anakku 

keluar percuma. 

Adapun kemudian daripada itu, berapa tahun berapa waktu, Delima riang 

jalan ke situ. Di rumah Anggur sepinya tentu. Delima semingkin hatinya bingung. 

Seperti orang mabuk kecubung, duduk bingung berdiri bingung. Birahi Delima 
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sudalah linglung. Jikalau begini dan begitu, penyakit datang tiada berwaktu. Sakit 

seribu menjadi satu semingkin banyak jadi bertatu. 

Delima sunggu orang mulia, mukanya pucat kurang bercahaya, pikirannya 

tiadalah sia-sia, hendak melamar kepada dia. Duduk berpikir seorang dirinya 

(tentang) hal kawin apa sudanya. Baik aku suru Pisang lamarkannya supaya jodoku 

dipertemukannya. Mengharap ia siang malam (sembari) berpikir hati di dalam. 

Sedang berpikir berindu dendam, (tiba-tiba) terdengar suara yang memberi salam. 

(40) “Assalamualaikum,” demikian katanya. 

“Wa’alaikum salam” lah dijawabnya. Delima akan mempersilakannya. 

Tuan di luar masuk segeranya. Datanglah masuk buah Nangka. Melihat Delima 

berhati duka, segera ditegur manis muka, “Hamba datang mengadap paduka. Telah 

lama patik tiada kemari, (maka) datanglah patiklah ini hari mengadap tuan lila 

jauhari. Patik kemari sorang diri, berapa hari berapa bulan. Mengapa tuan tiada 

berjalan-jalan? Kalaukan sakit datang masygulkan, obat yang mana yang 

kebetulan.” 

Setelah Delima dengar kata Nangka, Delima mesem manislah muka. 

Adalah sedikit hatinya suka. Nangka berkatalah dengan sangka. Delima berpikir di 

dalam diri, kepada Nangka(lah) ia berperi. Menuyuruh Pisang suruh kemari, aku 

mau surulah ini hari. Nangka mendengar akan katanya. Mendengar perintah sabda 

sahabatnya, (maka) pergi ia dengan segeranya kepada Pisang didapatkannya.  

Nangka segera pergi berjalan di ruma sahabatnya yang setiawan, (41) 

kepada Pisang ia bertaulan. Pisang itu sangat gunawan. Setelah Nangka sampai ke 
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situ, bertemu Pisang di muka pintu. Persembahkan kata kabar yang tentu 

menyampaikan sabda buah Delmia itu. Dengan hormat menyampaikan kata, “Tuan 

dipanggil Delima mahkota.”  

Buah Pisang menyahut serta, “Apakah maskud sahabat kita?” 

Nangka menjawab lalu berperi, “Tida kutau maksudnya diri. Tatkala 

disuru kita kemari, Delima pucat wajah berseri.” 

Setelah Nangka suda berwarta, buah Pisang (dan) Nangka berjalan serta. 

(Lalu) mendapat(i) Delima buah bertahta, dilihat Delima berduka cita. Pisang 

sampai dengan seketika (membuat) buah Delima hatinya suka. Hilang sakit hati 

yang duka, manis sekali waranya muka. Lalu berkata Delima rupawan pada Pisang 

buah setiawan, “Hati patik sangatlah rawan pada Anggur buah bangsawan.” 

Pisang menyambut dengan katanya, dengan tertawa tambah sukanya, 

“Tolong kabarkan dengan nyatanya supaya ketahuan apa mulanya.” (42) Delima 

itu buah dermawan, berkata dengan hati yang rawan, “Tolong apa kiranya tuan 

lamarkan aku (pada) Anggur bangsawan. Tolong pinang pada ibu bapanya. Barang 

apa juga permintaannya, mas intan atau uang belanjanya, cacing kermi dan mas 

kawinnya.” 

Buah Pisang yang bijaksana menjawab kata dengan sempurna, “Jika minta 

mas kencana, Patik sampaikan juga ke sana. Jika hamba berkata sangatlah berat, 

baik tuan (dapat) tuliskan surat. Jika sampai pada isyarat, baik bertanda ke bawa 

hadirat pada ibu bapanya tuan katakan. Dalam surat tuan tuliskan, hormat takzim 
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tuan aturkan. Nanti surat kita tolong sampaikan. Muda-mudahan diterimakan (dan) 

maksud tuan disampaikan. Jika sampai dipertemukan, girang Patik bukan-bukan.” 

Setelah suda berkaata-kata, Delima segera mengambil tinta (lalu ia) 

menulis dengan berduka cita. Ditulis perkataan lemas pepatah. Berapa madah 

Delima karangnya, perkataan manis dituliskannya, (43) memberi pilu akan 

bunyinya. Demikian tersebut bunyi suratnya. Salam doa serta hormat takzim diiring 

dengan khidmat. Mohonkan dengan beberapa rahmat dengan tulus ikhlas serta 

selamat.  

Daripada hamba yang hina papa, tambah bebal lagi penglupa orangnya 

miskin tiada seberapa, Mohon ananda yang baik rupa, Jika kiranya ada jodonya 

disampaikan Allah apa kiranya. Berapa juga permintaannya, sekalian itu hamba 

bertanya. Harap hamba orang yang hina, minta diperhamba duli yang gana. Jika 

(ter)kabul dengan sempurna, membuang sumpah dalam istana. Harap kasihan apa 

gerangan jangan berdendam jadi panjangan. Anggur itu jadi tunangan supaya boleh 

berpajangan.  

Mandi di taman dini hari, petik setangkai akan bunganya. Anggur laksana 

intan biduri, patik berkenang akan cahayanya. Seberapa banyak bintang di langit, 

cahaya seperti permata nilam. Banyak juga menanggung penyakit, laut mana hamba 

bersilam. (44) Banyak juga kembang dipahat, dipahat garuda terbang mengawan. 

Banyak juga yang hamba lihat, tiada sama (dengan) Anggur rupawan.  

Fakir mengarang senantiasa bertutur dengan kalam dan tinta. Suda dipikir 

ditimbang rasa, Anggur jua yang kami cinta. Habis sudah yang disuratkan perkataan 
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manis yang ditaburkan. Kepada Tuhan hamba mohonkan hajat hamba minta 

disampaiknan. Jika tuan ada menaruh belas serta, dengan tulus ikhlas surat ini minta 

dibalas. Jikakan boleh minta yang lekas. 

Setelah habis surat kiriman, dipercikkan dengan bahu ciumani (untuk) 

dkirim kepada Anggur budiman. Nangka membawa ke dalam taman itulah waktu 

itulah hari. Pisang sampai di taman Sukasari, (ketika) hendak masuk rasa mengeri, 

lalu memandang sana kemari. Dilihat istana terlalu bagus, perhiasannya itu terlalu 

halus. Berapa bunga tiada berputus teratur dengan beratus-ratus. Perjalananan itu 

sudalah jua, masuklah ia belonlah mau.  

(45) Lalu bertemu kepada Sawo, lalu ia memberi tau. Bertemu Sawo 

tangan berjabat karena lama ia bersahabat. Karena Sawo orang ibadat, akan 

menegrja amal salihat. Nangka segera lalu menegur, “Di mana adinda istana 

Anggur? Karena kakak ada beuzur, mari hantar kakak terlanjur.” 

Sawo berjalan bersama Nangka menuju istana berhati suka. Sawo juga 

hatinya duka sebab rahasia belum terbuka. Rahasia itu belon ia tau, maka itu duka 

hatinya Sawo sebab ia datang dari jauh. Kalau kan ada juga empunya mau, lalu 

Sawo akan bertanya, “Datang kakak apa sebabnya? Karena patik belon tau artinya, 

tiada dapat duga dengan maknanya.” 

Pisang itu bua dermawan, (maka) berbicara ia dengan perlahan, “Hendak 

melamar Anggur bangsawan. Rahasia jangan ketahuan buah-buahan.” 

Dalam berjalan sambil berbicara. Tiada lama lagi antara, sampai(lah) ia 

dengan segera di ruma Anggur lila indera. (46) Bua Sawo perlahan berkata, “Jikalau 
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pada pandangan beta, Anggur itu di atas harta bole dibuat cermin mata.Bukan 

seperti orang yang mengarang, orangnya miskin tiada punya barang. Ilmunya 

sedikit lagipun kurang. Tiada punya pantang dan larang.” 

Setelah suda ia berbicara, memberi salam lah dengan segera. Didengar 

suara, berapa antara keluar(lah) ibu Anggur mengindera. Terdengar orang memberi 

salam. Ibu Anggur ada di dalam. Buah Sawo pura-pura diam, rurun Anggur lagi 

semayam. Buah Sawo sangat berdebar (saat) ibu Anggur segera keluar. Lalu (Sawo) 

menyembah menyampaikan kabar daripada bua Delima muda yang sabar. Sawo 

berkata dengan setiti, Nangka demikian lakunya bakti. Ibunya Anggur sudah 

mengerti (maka) segera dibaca dengan hati-hati. 

Surat disambut dari buah Nangka, surat itu lalu dibuka (dan) dibaca di 

hadapan itu juga. Hatinya duka bercampur suka. Buah Pisang ada hadir di situ jadi 

besan di itu waktu. (47) Menengar bunyi surat satu persatu, hatinya suka sudalah 

tentu. Setelah sudalah dibacanya, dengan segera dibalaskannya. Dengan berapa 

perkataan bunyi dalamnya, hajat Delima dikabulkannya. Hajat Delima dikabulkan 

(dan be)berapa permintaannya dikatakan. Berapa salam sembah disampiakan, 

jodoh dan keterima dipertemukan. Ibunya Anggur minta beberapa mas intan 

berupa-rupa. Orangnya kaya buakannya papa, segera disampaikan maksud ibu 

bapa. Berapa permintaan segala perkara disampaikanlah dengan segera. Lautan 

madu gendis segara, kawinnya ramai tiada terkira. 

Kalau orang di atas harta, hajat segala sampailah serta. Tinggal si miskin 

duduk terlunta. Sekarang apa hendak dikata? Kalau orang yang kaya namanya 

masyhur sangat mulia. Senang ia hidup di dunia. Tinggal si miskin sangatlah payah. 
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Maka itu satu tauladan akan contoh kepada badan biar banyak pikir bernadan-

tandan. Jangan sampai perjalanan edan. 

(48) Maka kemudian daripada itu akan mencari yang baik waktu. Hendak 

menikah sudalah tentu supaya hasil hajat sesuatu. Pada hari yang baik dinikahkan, 

maksud Delima dipertemukan. Tuan imam Kurma yang sahkan. Ramai sekali tiada 

dikatakan. Hari baik yang Sawo bernikah, Sawo mengiring Anggur paduka. Delima 

diiringi anak perjaka semua dengan berhati suka. Duku, Rambutan, Serikaya, (dan) 

semua sahabat perempuan muda dan tua mengiringi Anggur (dan) Delima kedua 

dengan suka hati tiada kecewa. Pisang, Manggis, dan Mangga menghantar kepada 

Delima muda yang sabar ke rumah Kurma imam yang benar. Suka sekalian ramai 

diantar. Datang sekalian Sawo Kecik. Dengan Sawo, Apel berbisik-bisik. (Ingin) 

meminang Sawo (yang) tingkanya cantic. (Ke) sana kemari amat kericik.  

Setelah sudah pergi pada imam Kurma, bertemu Kurma buah utama. Akan 

bernikah bersama-sama setelah sudah kembali ke rumah. Akad nikah setelah sudah. 

Masing-masing kembali tua muda. (49) Berapa bua-bua banyak bersenda-senda, 

masing-masing ia bercanda-canda. Kembali ia masing-masing, Mangga jua berhati 

pusing sebab melihat tiada sering (sehingga) hatinya seperti ikan dijaring. Tiada 

sudah ia bernikah, masing-masing kembali berhati suka. Lalu ia berbuat sedekah, 

membaca doa tolak celaka.  

Ramai bua-bua pada kondangan, tua muda beriring-iringan, perempuan 

laki-laki berpasang-pasangan, perawan janda anak larangan. Cempedak, Duku, 

(dan) buah Rambutan, sekalian perempuan berselingktan. Sawo sama Serikaya 

punya perbuatan. Semuanya itu suda kelihatan. Sawo birahi pada Serikaya sebab 
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mula berpandang kepada dia. Kondangan di ruma Anggur mulia, sampai berbuat 

yang sia-sia. Sawo kondangan di rumah Anggur jadi pengejek gelandang di dapur. 

Pada Serikaya rindu terlinggur, birahi kedua(nya) sudah terlanjur.  

Banyak sekali lah buah-buah, masing-masing datang muda dan tua. 

Pakaiannya itu tiada kecewa. (Mereka) bersuka-suka dengan tertawa. (50) Tua 

muda hina dan dina, pendekar alim dan bijaksana, semua datang kondangan di sana. 

Hanya tiada pengarang durjana. Haji Kurma semuanya ada. Jambu, Durian, tua dan 

muda, orang kondangan tiada bersuda. Ada yang suka ada yang gunda. 

Bek Durian semua dating, buah Nona yang matang-matang, tuidi Kelapa 

sukar ditentang sebab kumis ada melintang. Tinggi besar bek Durian, orangnya 

gagah lagipun keren. Jadi bek baru kemarin, dia gantinya bek buah Aren. Ada juga 

pencalang Salak. Dia pencalang terlalu galak. (Dia men)jadi pencalang kampung 

Babulak. Kesalahan sedikit tukang berkhalak. Buah Nanas jadi ajudan, rapi juga 

dia berdandan. Orangnya jerawatan seperti parudan tetapi adatnya sangat edan.  

Ramai sekali tiada terkira. Jambu putih dan jambu merah pakaiannya 

bagus tiada bercedera. Keduanya itu memakai sutera. Ramai buah-buah pada 

kondangan. Kecil besar berpasang-pasangan, (51) bagus-bagus tiada bandingan. 

Ada yang duka ada yang kegirangan, ada yang tertawa ada yang masygul. Ada anak 

perawan duduk berkumpul, ada yang tertawa mesem-mesem simpul, entalah dusta 

entalah betul.  

Cempedak bertemu kepada Nangka, sama perawan sama perjaka sebab 

main mata itu ketika, jadi sama-sama hatinya suka. Duku terpandang kepada 
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Manggis. Manggis cinta kan terlalu habis. Ketemu berpandang dalam majelis, 

sampainya hati tergoda iblis. Demikian kata pengarang durjana, ramai di luar anak 

muda yang bijaksana akan memalu pukul rebana, mengadu dikir lagi cinta.  

Ramainya tiada lagi terkira. Orang berteriak dikir hadrah, berapa lagu 

dengan suara masing-masing membawa cara. Ada yang menang ada yang kalah, 

yang menang dikir anak murid Pala. Murid Kedongdong membaca salah, di situ 

juga ada dicela. Murid Kedongdong belon hafal, (sehingga) menjawab dikir banyak 

ditinggal. Buah Kedongdong mukanya tebal, orang(-orang men)tertawakan 

terpingkal-pingkal.  

(52) Sama-sama murid menjadi marah sebab berdikir jawab hadrah. Anak 

murid mukanya merah karena masing-masing tiada mau menyerah. Sebab kalah ia 

berdikir, ramai tertawa orang yang hadir. Murid kedongdong tak mau mungkir, 

(menjadi) merah padam hati berpikir. Anak murid Pala hatinya senang sebab 

dikirnya itu sudah menang. Sekalian buah habis berkenang yang kuat ngapal si bua 

Pinang. Adapun tiada disebutkan itu, kami kisahkan satu persatu sekalian anak 

perjaka yang ada di situ dengan anak perawan hatinya mutu.  

Duku memandang kepada Manggis, rasa terbayang mata dan alis. 

Mulutnya Duku terlalu pantis serta rasahnya terlalu manis. Tempo tatkala jua 

dahulu, Manggis rindu kepada Duku. Tempo mengikut Anggur masih malu 

sekarang nyata jadi jodoku. Tempo tatkala dahulu hari, mengikut Anggur lila 

jauhari (sedang) menyumpit di taman Sukasari, sekarang bertemu pandangan 

sendiri. Demikian jualah bua Mangga tatkala dahulu hatinya duka (53) (lalu) 

bertemu Rambutan di itu juga. Sama-sama menaru rindu dan suka. Mangga suka 



126 

 

Rambutan suda lama, (sejak) masa tatkala mengikut Delima (ke) taman Sukasari 

bersama-sama. Itu awal-awal suka yang pertama.  

Tempo dahulu dalam kebimbangan, cintanya itu berpanjangan. Sekarang 

bertemu dalam kondangan, masing-masing boleh dapat berpandangan. Sebab 

kondangan punya lantaran, berpandangan punya keplesiran. Siang malam jadi 

pikiran sebabnya ada duga taksiran. Sebab itu awal mulanya Delima kawin 

lantarannya. Masing-masing menaru ada kekasihnya. Bermain muda dengan 

sukanya.  

Setelah suda Delima kawin, berkenal-kenalan bukannya main. Anak 

muda-muda jadi pikirin cinta-bercinta rindu-rinduin. Dalam tempat masa 

kondangan, masing-masing ada melihat anak larangan. Anak jejaka dengan 

kebimbangan, masing-masing pulang menaru kenangan. Setelah sudah kondangan 

lalu kembali. Delima dan Anggur tiada kecuali sebab bangsanya suda terpilih. 

Sudah terikat ibarat tali. (54) (Orang-orang) yang kondangan pulang ke rumah. 

Kembali pulang (juga) pak haji Kurma membawa berkat bukan percuma. Sampai 

di rumah bininya terima.  

Demikian ceritera dalam riwayat. Pak haji Kurma banyak dapat sholawat, 

pada istrinya diberikan berkat dalam kantongnya menjadi berat. Pak haji tukang 

sedekahan, girang kalau ada orang meruahan. Sholawat gede harap dugahan. 

Demikian itu dia punya kerjahan. (Orang) yang kondangan pulang pada tempatnya, 

masing-masing pulang ke rumahnya. Mangga (dan) Rambutan sangat cintanya, hati 

masygul sangat bimbangnya. Mangga (dan) Rambutan menaru cinta. Birahi 

Mangga tiada bole dikata. Mangga memberilah tanda mata, mengasi gelang 
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bertabur permata. Birahinya Mangga bukan buatan, birahi ia sangat kelewatan. 

Mangga birahi pada Rambutan, gelang permata (yang diberikannya) jadi kelihatan. 

Demikian juga Sawo dan Serikaya, (mereka) berteguhan janji dengan 

setia. Birahi Sawo pada dia (maka) dikasih cincin permata mulia. Tanda mata cincin 

yang mulia, permata intan yang bercahaya-cahaya. (55) (Keduanya) berteguh-

teguhan janji dengan setia, mengharap jodo yang sedia. Demikian juga Cempedak 

dengan Nangka. Birahinya itu sama-sama suka. Diberi tanda mata tusuk konde 

mustika. Tusuk konde pasu-pasu berharga. Tusuk konde menjadi tanda buat tanda 

hati yang gunda. Senangnya Cempedak di dalam dada sebab perbuatan (Nangka 

yang) terlalu indah. Maka sebab itu awal mulanya, jadi nangka Cempedak suka 

ditusuknya. Ditusuk sama kayu di kepalanya, supaya jadi lekas matangnya. Sebab 

itu akan jadinya sebab tusuk konde awalnya, jadi sekaranglah diperbuanya, ditusuk 

kayu di kepalanya.  

Demikian juga Duku (dan) Manggis (yang) cinta-bercinta tiadalah habis. 

Tanda mata selampai yang manis. Selampai sutra sangat majelis. Tanda mata 

Manggis selampai sutra, kembangnya bagus tiada terkira. Disambut Duku dengan 

segera barang yang mahal bukannya murah. Duku mendapat selampai tanda mata 

dari Manggis kekasih yang dicinta. Siang malam selampai diajak berkata-kata, 

dibawa tidur dengan serta. (56) Sampai sekarang akan jadinya, beli Duku selampai 

jadi bungkusnya sebab itu kata mulanya, cintakan Manggis tiada sudanya. Sebab 

itu hajat yang sampai, beli Duku suka diselampai. Cintanya tiada dapat digapai 

jikalau bole mau disimpai.  



128 

 

Cempedak (dan) Nangka yang mula-mula dikasi tusuk konde kepala. 

Sampai sekarang juga tiada salah, adatnya itu sudalah telah. Setelah sudah daripada 

itu, masing-masing mengasi tanda satu per satu. Masing-masing menaru birahi 

tentu suda bahagian memang begitu.  

Hatta maka lain cerita, kabar Anggur saya berwarta dengan Delima yang 

dicinta. Sekarang (mereka telah) dipertemukan dengan seta. Setelah suda tuju hari 

lamanya, yang kondangan kembali pada tempatnya. Delima (dan) Anggur sangat 

cintanya, (mereka) bercinta-cintaan tiada sudanya (sampai) yang kondangan habis 

pualng. Tiada lagi ada buah-buahan seorang. Semuanya itu membawa bimbang, 

sudah tersurat tak boleh dibilang.  

Suratan untung tak boleh dilihat, maka jangan bekerja jahat. (57) Baik 

berbuat amal salihat muda-mudahan yang didapat derajat. Seperti pada buah 

Delima yang cinta birahi suda lama. Sekarang bertemu bersama-sama di atas 

singgahsana yang utama. (Orang) yang kondangan pun pulang dengan membawa 

hati yang bimbang. Delima (dan) Anggur gilang-gemilang, cinta-bercinta berulang-

ulang. Hanya tinggal dengan Delima istrinya, berkasih-kasihan tiada sudanya, 

berteguhan janji setianya. Sama sepakat dengan keduanya. 

Keduanya itu duduk bercinta dengan berjanji manis berkata di mana 

Delima, bersama beta. Minta bersama-sama dengan serta berteguhan janji keduahan 

(sambil) menghabiskan kasi buah-buahan. Jikalau ditakdirkan oleh Tuhan, Anggur 

(dan) Delima jangan berjauhan.  (58) Semuanya itu dengan takdir mengharap 

Tuhan empunya nasir. Jodoh kuat tak boleh mangkir. Di atas, pengarang duduk 

berpikir. Adinda tuan mas merah tangkai kalbu madu segara. Tiada menyamai 
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Anggur anggara, kasih berkasih terlalu mesra. Perempuan itu tambatan hati. Jikalau 

ia tau mengerti, membela suami mengertikan arti, itula patut dibela mati.  

Jangan sementara di mulut macan, di laut api lah dibelakan. Tingkah dan 

laku tiadalah bosan. Perempuan budiman patut dicintakan. Jikalau perempuan yang 

hati gila, ibarat api sangat menyala. Perempuan demikian jangan dibela, menaruh 

dia jadi berhala. Demikian saya katakana pada pembaca minta maklumkan. Anggur 

Delima coba lihatkan kelakuan itu coba pikirkan.  

Anggur Delima orang berbangsa, berteguh janji tiada mau berpisah. Biar 

kedua rusak binasa, suda takdir yang maha kuasa. Suda takdir yang melakukan, 

tiada siapa dapat salahkan. (59) Barang janjinya ditakdirkan, Anggur Delima tiada 

(dapat) dipisahkan. Kedua(nya) duduk bercintahan (sembari) menghabiskan kasih 

buah-buahan. Berteguh wa’ad dengan janjihan mati bersama-sama dalam ceritahan.  

Minta mati bersama-sama tiada beta kalau ditinggal lama-lama. Perkataan 

itu suda keterima sebab buah kedua(nya) sangat utama. Sebab kasi terlalu mesra, di 

belakang kali jadi ceritera. Kuasanya Tuhan terlalu murah mendapat kabul dengan 

segera. Hal ini belum disebuti di belakang kali di akhir nanti. Lain cerita hamba 

mengganti supaya dapat warta yang pasti. Maka tiada kami panjangkan, lain buah-

buahan kami wartakan. Buah-buah yang lainlah disebutkan, Manggis Rambutan lah 

dikisahkan. Tiada tersebut Delima Anggur itu. Tersebut buah-buahan satu persatu. 

Hatinya birahi sudalah tentu. Penyakit datang tiada berwaktu. 

Sebermula sekalian buah-buahan, masing-masing menaru percintahan 

siang malam tiada berkesudahan. Buah Mangga tiada bertahan. (60) Sebab lantaran 
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dari kondangan, masing-masing menaru kebimbangan. Asal kondangan mula 

gerangan sampai tiada ingat pantang larangan. Awal bertemu dalam mahajana 

rasahnya hati bagai diguna(-guna). Hatinya terikat semena-mena (hingga) tiada 

bole lipurin kemana-mana.  

Mangga cinta pada Rambutan. Siang malam jadi kelihatan, pagi sore jadi 

sebutan. Birahi Mangga sangat kelewatan. Tersebutlah buah Mangga (yang) siang 

malam menanggung duka sampai berubah warnanya muka. Sebab teringat (pada) 

Rambutan juga sebab tergoda nafsu iblis. Dalam surat Mangga menulis dalam 

perkataan berbagai jenis pantun dan madah yang manis-manis. Mangga duduk 

dengan menangis. Akan berbuat surat ditulis sambil berpikir yang tiada habis. 

(Lalu) dikirimkan pada Rambutan yang manis.  

Rambutan perempuan budiman menerima beberapa surat kiriman. Sebab 

Rambutan orang beriman, dikatakan Mangga nanti berzaman. Mangga itu hatinya 

pilu, (namun) Rambutan itu tidakan tahu. Daripada sebab hatinya malu, (karena itu) 

niat bersuka nanti dahulu. (61) Mangga mengrim beberapa kali (namun) tiada jua 

Rambutan perduli. Belon pernah dibalas barang sekali (membuat) takut Rambutan 

jadi kecuali. Berapa Mangga kirimin surat tiada dapat kabar yang hasrat. Menjadi 

tamsil dengan ibarat, takut menjadi jalan mudarat.  

Mangga itu hatinya bingung, rupanya sudalah sangat linglung daripada 

sebab mabuk kecubung. Tiada pengharapan yang (dapat) diminta tolong. Berapa 

surat Mangga kirimin tiada jaulah dibalasin. Rambutan sengaja akan diamin 

(membuat) Mangga rasanya bagai dihasin. Berapa lama berapa hari, Mangga rindu 

sehari-hari. Seperti rindu sendiri-sendiri sebab Rambutan orang jauhari.  
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Daripada sebab tiada tahan hatinya seperti rindu seorang dirinya. 

Rambutan tiada diperdulikannya (membuat) Mangga sakit hati tiada sudanya. 

Daripada Mangga hatinya bingung, Rambutan sangka tiada yang tolong. Lalu 

Mangga pergi pada pendeta Jagung yang memakai jenggot dan kekudung. 

Berjalan(lah) Mangga tiada berhenti dengan membawa rusaknya hati ke rumah 

pendeta yang jenggot putih yang disebut Jangung sudah pasti.  

(62) Pendeta Jagung yang kesohor, barang hikmatnya terlalu manjur, 

barang terkena badan sekujur, hati dan jasad rasahnya hancur. Pendeta Jagung 

punya hikmat. Barang terlepas jadi terikat, barang yang lupa jadi teringat sebab 

manjurnya terlalu amat. Terlalu manjur sangat sekali. Barang terkena besi atau tali, 

barang terlepas segera kembali, tiada lagi pakai dipayai.Tangguh sunggu pendeta 

Jagung. Di tengah kubur memakai kekudung. Kekudung puti ia berselubung, 

barang terkena hatinya bingung. Ia bertapa berapa windu memakai putih sekalian 

tubuh. Barang terkenalah sakit rindu, seketika jua menjadi rubuh.  

Mangga tiada berhenti berjalan sampai kaki rasa pegalan. Di dalam 

berjalan yang kebetulan, (Mangga) ketemu Ketimun bawa pikulan. Disangka 

Mangga orang penyamun karena perjalanannya terlalu samun, tiada tau (ternyata) 

buah Ketimun. (Kemudian Mangga) minta dihantarkan ke rumah dukun. 

Perjalanannya itu jauh keliwat lagi sukar sangat mudarat. Rasahnya Mangga tiada 

kuat (tetapi) apa bole buat (untuk) cari isyarat.  

(63) Sekalipun sukar atau berat, biarlah susah jalan mudarat. Sebabnya hati 

rindu keliwat, sebabnya rindu punya keparat. Dijalani di mana tanah sentiong 

dengan panas tiada berpayung. Tanahnya tinggi seperti belakang keong, anginnya 
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keras sampai berdoyong-doyong. Di sentiong dibuang Cina, beranjal-beranjul dia 

punya tanah. Maka karena hendak mencari guna, maka dicari sini dan sana. Di 

sentiong di rumah pak dukun, di situlah Jagung empunya pohon. Jalannya 

mudaratlah minta ampun (tapi) tiada mengapa asal jangan siapapun.  

Maka tiada berapa lama antara, sampailah ia dengan segera di ruma 

pendeta datuk perwira. Dilihat jenggotnya seperti bendera. Datuk Jagung 

jenggotnya putih, orangnya tua hampir mau mati. Takut tak takut rasanya hati (tapi) 

apa boleh buat kalau dapatnya pasti. Mangga itu terlalu takut melihat Jagung 

empunya jenggot. Apa boleh buat dari luput sebab perempuan, aku (mencari) jalan 

maut.  

Kembali ketimun berjalan pulang. Mangga menyembah berulang-ulang, 

kepada Jagung ialah bilang sebab badannya lacur dan malang, (64) jikalau ada 

rahim pendeta, hamba bermohon akan berkata. Kepada pendeta ialah minta 

(membuat) Jagung tersenyumlah dengan serta. Setelah sudalah dikatakan, Jagung 

segera memberikan. Saat isyarat yang diajarkan, Jagung menyuru Mangga 

kerjakan. Mangga kasih penajamnya. Empat belas pisir itu syaratnya. Jagung 

menerima dengan sukanya, tertawa sambil pegang jenggotnya. 

Setela suda diajar rata, Mangga kembali dengan serta sujud menyembah 

datuk pendeta. Kembali Manggalah (ber)suka cita. Kembali Mangga dengan segera 

(sambil ber)suka hati tiada terkira. Tiada berapa lama antara, dikerjakan perintah 

datuk batara setelah sampai ke rumahnya. Apa perintah dikerjakannya daripada 

sebab sangat manjurnya. Sambutan tiada tahan hatinya maka pada masa itu Mangga 

kerjakan setiap waktu.  
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Rambutan gila sudalah tentu kepada Mangga yang nomer satu. Hikmat 

terkena pada rambutan (hingga) terbayang-bayang dengan kelihatan. Siang malam 

jadi sebutan, seperti tergoda jin (dan) setan. (65) Semingkin malam jadi pikiri, 

rasahnya hendak menyerahkan diri. Hendak segera bertemu sendiri (maka) 

mintalah ia dibawa lari dariapda tiada bertahan hati, daripada hidup baiklah mati. 

Rindu dendam sudalah pasti, rasanya segera hendak mendapati. 

Sebab tiada tahan hatinya, siang malam sakit rasahnya. Tiada apa yang 

dikatakannya, melainkan teringat pada dianya. Jadi tergila-gila hati Rambutan 

kepada kakanda Mangga jadi ingatan. Sebab ia punya buatan, sampai hati tergoda 

setan. Datang belas dengan kasihan melihat laku bua-buahan (yang) tiada tahan 

datang kerinduhan (sehingga) hendak mengikut pada dugahan. Sebab belas sangat 

hatinya, belas kasihan lihat lakunya. 

Lalu disampaikan barang hajatnya di ruma bek disaksikannya. Bek itu 

namanya Durian, orangnya besar lagipun keren, tinggi gede lagipun kosen. (Ia) jadi 

bek baru kemaren. Malu tak malu Rambutan jalankan sebab tiada boleh ditahankan. 

Sakit di mana bole diobatkan, jikalau tiadalah dipertemukan. (66) Lalu 

Rambutanlah dibawanya, di rumah bek ditarunya. Pada hari itu akan masahnya, 

kawinlah ia keduanya. 

Setelah sudah sampai perjanjian, sedekah sepiring pakai bunyi-bunyian. 

Sekalian buah-buahan jadi ketagihan melihat Mangga banyak pengertian. Sekarang 

bertemu senang di hati. Empat puluh rupiah yang putih-putih. Berapa persantapan 

yang seperti, seperti kue-kue ada juga roti. Maka setelah daripada itu, ke rumah 
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Kurma pergi tentu. Nikahlah ia satu persatu di rumah Kurma, (mereka) nikah di 

situ.  

Khotbah nikah dibacakan pula. Huruf dan makhraj tiada yang salah. Haji 

Kurma suka berbuat pahala, tetapi harap berkat itu tercela. Kurma selama datang 

dari Arab, berkat sedekah itu diharap. Segala kerjanya boleh diharap, tepai harap 

sedekahan itu kurang sedap. Perkara makanan sangat maghrurnya. Itu ada lain 

bawaannya. Bukan pengasi Allah di jalaninya, perkara selawat sangat serakahnya. 

Pegimana tempo suka satori. Pada air tapal seorang santri, jalan Allah tiada mau 

dicari, itu tiada mau dipikiri.  

(67) Haji Kurma tukang menikahkan pegawai air tapal yang disaksikan. 

Bilal Ubi juga yang disyahidkan. Demikianlah yang diceritakan, Ubi itu menjadi 

bilal. Makanannya itu barang yang halal, tetapi sekali-kali kurang tawakal, sedikit 

tempo waktu ditinggal. Bilal itu namanya Ubi, pegawai air tapal (yang) sangat 

berbudi. Hukum syara’ perintah Rabbi, hanya sedekah disuru lebih. (Ubi) rupanya 

keras memegang agama. 

Demikian lagi haji Kurma, (ia) jadi pegawai bukan percuma sebab 

hukumnya sangat utama. Sangat sekali keras hukumnya agama jua ia 

mendirikannya. Berapa langgar ditarukannya, demikian itu dalam ceriteranya. 

Tambah pula tukamg nikahkan. Kurma itu imam (yang) disebutkan, hukum agama 

ia mandirikan, demikianlah yang diceriterakan. Demikian pegawai zaman sekarang, 

barang haram ia melarang. Banyak sedekah itu dia girang dengki hasad dikerjakan 

terang.  
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Setelah suda Mangga bernikah, kembali ia bersuka-suka (ber)kasih-

berkasih berapa ketika. Sangat berkasih tiada tersangka (68) Setelah suda 

bermeruahan, Mangga (dan) Rambutan bercintahan. Laki istri berkasih-kasihan, 

semingkin kasi malah tambahan. Duduk ia pagi sore berkasihan setiap-tiap hari. 

Demikian kata dalang yang bahari, jangan sampai mati di guri. Berkasi-kasihan 

tiada sudanya, taba berkasi tiada habisnya malah sangat tambah cintanya. Mangga 

(dan) Rambutan sangat sayangnya. Sudah untung dengan takdir. Jodo itu tak bole 

mungkir, tiada terduga tiada tertaksir. Demikianlah ceriteranya syair. Wa ba’du al 

kalam al mazkur.  

Tersebut Sawo duduk terpekur, badannya hidup rasa dikubur, hatinya 

rusak bagaikan hancur. Semingkin hari rasahnya payah, (karena) menurut hati rasa 

tak berdaya sebab berbuat yang sia-sia karena ia bukan orang kaya. Sebab ia 

menurut hati, badannya (yang) gagah menjadi letih. Dengan Serikaya rindunya 

pasti, boleh jadi birahi dibawa mati. Sangat rindu pada si Serikaya, menahan rindu 

semingkin payah. Sawo cinta kepada dia belon berbuat yang sia-sia.  

(69) Pada suatu hari datang pikirannya jikalau begini apa sudanya. Badan 

kurus jua jadinya. Semingkin lama mati kiranya. Tiada tahan menahan rindu 

(membuat) sakit di hati kurus di tubuh. Rasa meresap dalam empedu, datang 

terbitnyalah dari kalbu. Apa jua akan kiranya penyakit datang tiada waktunya. Pada 

Mangga baik aku bertanya kalaukan (mungkin) ia sangat taunya. Kalau ia tau 

obatnya, pada Serikaya supaya jadi jodonya harap dipertemukan dengan segeranya 

supaya jangan lambat ceriteranya.  
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Demikian hatinya bua Sawo. Hatinya itu ibarat perau, pada Mangga dikasi 

tau. Hati rusak Serikaya tiada mau serta dibilang satu-satunya. Kepada Mangga 

rahasia dibukanya, Mangga pun dengar suka hatinya (maka) dengan segera 

dibilangkannya. Dengan segera dikabarkanlah, “Aku juga demikian pula, hatiku 

bagaikan gila. Duduk salah berdiri salah. Tetapi aku pergi kepada Jagung. Di situlah 

aku meminta tolong supaya nyawaku bole bersambung. Jangan sampai gila 

terpaung-paung. (70) Sekarang aku menjadi senang. Demikianlah yang aku bilang, 

duduk laki istri malam siang, hati yang rusak menjadi hilang.” 

Lalu Mangga akan menunjukkan (bahwa) kepada Jagunglah dibilangkan. 

Di tengah sawah kita jalankan, di situ Jagung kita pertemukan. Setelah suda ia 

berkata, diberi tau kabar dan warta. Bua Sawo sangat suka cita (maka) segera(lah 

ia) berjalan dengan serta. Tuju sen membawa selawatnya buat jadi upah padanya. 

Itu juga diterima dengan sukanya. Sawo (yang) menegar (menjadi) girang hatinya.  

Buah Sawo berjalan ke rumah Jagung. Hatinya sakit tiada tertanggung 

(karena) dimaki dinista (sehingga ia) menjadi bingung. Kepala Jagung diminta 

tolong. Setelah suda ia bertemu, buah Sawo minta segala ilmu. Diajari(lah Sawo 

oleh Jagung) tiadalah jemu. Buah Sawo (jadi) tiada tersemu. Lalu ia kembali pulang 

(dengan) nama Serikaya disebut(nya) berulang-ulang. Manjurnya bukan alang-

kepalang, hikmatnya itu bole dibilang. Serikaya menjadi mabuk sampai tiada bisa 

makan dan duduk. Semingkin memakan seperti rabuk, terkena seperti orang 

dicambuk.  

(71) Daripada sebab empunya manjur, Serikaya tiada bisa tidur. Hati dan 

badan rasanya lebur (ingin) hendak bertemu Sawo (sebagai) penglibur. Sawo itu 
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pandai tahan hati, (ia) pura-pura tiada mengerti, tiada perduli hitam dan putih. 

Berapa pesanan yang pasti-pasti. Serikaya tiada bisa pulas. Buah Sawo hendak 

membalas perbuatan Serikaya mau dibalas (dan) sekarang mendapat dengan yang 

lekas. Serikaya mau menyerahkan diri tetapi Sawo tiada menghampiri (melainkan) 

pergilah jua sehari-hari di tempat lain ia liburi.  

Serikaya sangat tergila-gila, duduk salah berdiri salah. Rindu datang tiada 

bersalah. Penyakit rindu sangat berbahaya. Serikaya tiada melihat (Sawo) sehari, 

rasa badan (bagai) tertikam duri. Kepada Sawo buah jauhari, hendak disusul sana 

kemari. Penghabisan akan jadinya Serikaya itu menyerahkan diri sebab menurut 

akan hatinya. Malu tiada malu diturutinya. Sekarang apa mau dikata, sudah 

terlanjur menanggung cinta, (jadi) menyerahkan diri sudalah nyata sebabnya si 

Sawo dimata-mata.  

(72) Menyerahkan diri kepada Sawo (membuat) Ibunya itu sangatlah 

malu. Orang sekalian semua tau (karena) sudah tersurat dari dahulu. Sebab hati 

sangat bergerak, barang yang datang sukar ditolak. Sawo dan Serikaya dibawa 

tengkulak sebab cinta akan mendadak. Serikaya menyerahkan diri sebab terikat 

sehari-hari. Sawo tiada mau bawa lari sebab takut jadi satori. Baik ada orang tuanya 

melihat hal (yang diperbuat) anak-anaknya, jadi ia menguruskannya. Jika tiada, 

(maka) apa jadinya. Tiada berapa lama yang dikatakan kepada Kurma tukang 

nikahkan, Sawo (dan) Serikaya dikawinkan. Ramai juga disebutkan. 

Maka tiada berapa lamanya itu, tersebut ceritera yang lagi satu (tentang) 

Manggis dan Duku sudalah tentu. Manggis itu dipungut mantu. Dipungut mantu si 

buah Manggis sebab anak muda mengerti berjenis-jenis. Segala bahasa ditau habis. 
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Tamba rupanya sangat majelis. Manggis itu dipungut mantu sebab ibunya Duku 

anaknya satu. Ramai dikawinkan sudah tentu. Sekalian tua-tua ramai di situ. 

(73) Manggis itu hitam manis. Istrinya, Duku, sangat majelis. Sudah 

tersurat di dalam tulis-tulisan hambanya berbagai jenis. Manggis (yang) miskin 

tiada berharta, bertemu jodo yang dicinta. Sebab Manggis anak dengar kata ibunya 

Duku sangat suka cita. Manggis itu anak dermawan, bertemu jodoh Duku rupawan. 

Kawinnya itu ramai (tidak) karuan, tiada terkira suda ketahuan.  

Maka tiada berapa hari, terdengar pula kabar dan peri. Cempedak hilang 

sudah tujuh hari tiada ketahuan di mana lari. Tujuh hari sudah Cempedak hilang. 

Tujuh malam tiada kan pualng. Orang cari berulang-ulang, banyak orang akan 

membilang. Banyak sekali orang mencari, ada yang berkata tadi jalan sendiri. 

Entahlah masuk di hutan duri kalaukan dibawa jin dan peri. 

Orang (yang) mencari banyak sekali. Ada yang cari di pinggir-pinggir kali. 

Kalukan mengikut anak kampung Bali (atau) entah dibawalah tukang tali. Ibu 

Cempedak sangatlah duka (sehingga) berkata-kata memakai cilaka. (Ia menjadi) 

banyak berkata dengan (pra)sangka, (barangkali) entah mengikutlah (pada) buah 

Nangka. (74) Lalu segera dicarinya. Pada rumah Nangka disusulnya. Di situ 

Cempedak didapatinya (membuat) buah-buah sekalian sangat herannya. 

Dipendekkan ini warta sebab banyak segala cerita. Suda habis kertas tinta 

(jadi) cerita yang lain saya berkata. Lalu ia diramai-ramaikan serta. Kedua(nya) 

dikawinkan, ramainya tiada saya katakan sebab jodoh (sudah) dipertemukan. 
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Banyak buah bercinta-cintahan sebab istri barulah kesudahan. Cinta-bercinta, 

berkasih-kasihan (seperti) Anggur Delima bua pilahan.  

Demikian ibarat zaman sekarang. Peliharakan diri, jangan (berbuat) 

sembarang-barang. Biar tau pantang dan larang. Sebab zaman sekarang wang 

kurang. (Seperti) Anggur Delima bua pilihan, kasih mesra bercinta-cintahan. 

(Mereka) bakal jadi satu ceritahan, kasih-berkasih malah tambahan. Barang ke 

mana tiada mau sendiri, Anggur (dan) Delima berkasih sehari-hari. Barang di mana 

dua laki istri skan diminta pagi sore (meng)harap pada yang kuasa supaya jangan 

jadi berpisah. Diminta juga setiap masa, tinggal kasihnya tiada boleh dipaksa.  

(75) Tetapi permintaan dikabulkan (oleh Tuhan). Anggur Delima lah 

disampaikan hajatnya itulah diterimakan. Di bawa inilah diwartakan. Sebab kabul 

permintaannya, barang kemana bersama istrinya (karena) sudah kuat dengan 

jodonya. Di bawah ini diupamakannya. Boleh juga iseng-iseng dengarkannya. 

Sekian. 

Adapun tersebut satu rencana. Tersebut ada seorang baba setiawan (yang) 

Istrinya itu sakit terkena (sebuah penyakit hingga) hampir rupanya hilangnya warna 

(karena sangat pucat). Baba setiawan orangnya kaya. Istrinya bagus (rupanya, 

tetapi) sakit payah. Daripada sebab teguh senyata. Barang hajat (istri)nya dituruti 

(oleh) dia. Istrinya sakit hampir mati (karena) tiada bolelah diobati. Heran sungguh 

di dalam hati, (padahal) obat datang berganti-ganti. Sebab cintanya baba setiawan. 

Istrinya payah sakit terkena (tetapi) segala obat tiada berguna. Obat dimakan 

penyakit tiada punah. Sudah banyak habis hartanya (tetapi) belon juga jadi baiknya. 

Penyakit itu belum sembunya (membuat) Baba itu sangat masygulnya. 
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(76) Daripada sebab cinta keliwat (pada istrinya), (Baba tidak peduli 

walau) keluar (banyak) ongkos (untuk) membeli obat. (Akan tetapi) badan istrinya 

belum sehat, malah semingkin menjadi pucat. Menjadi heran pikiran baba (karena) 

nyonyanya pucat warna serba. Badannya kurus muda terubah. Penyakitnya itu 

malah bertambah. Sudah keluar banyak ongkos malah semingkin nyonya kurus. 

Dikasi obat tiada berputus, wangnya keluar beribu ratus. Penyakit tiada boleh 

sembuan (juga). Hati babanya tiada karuan (membuatnya) menjadi bingung suda 

ketahuan. Jadi tak sedap lihat kelakuan.  

Sebab penyakit nyonya belon hapus, badan(nya) sudah menjadi kurus. 

(Meskipun) obat (yang) datang jurus berjurus, (tetapi) jiwanya (bagai) hampir 

menjadi putus. Wang keluar banyak hilang, (tetapi) apa boleh buat (kalau untuk) 

istri (yang) disayang. (Sekarang istrinya) malah semingkin kelihatan tulang, 

(membuat baba) beberapa malam sudah bergadang. Obat banyak dibelikan. Berapa 

obat suda dimakan (tetapi) belon sudalah disembuhkan. Demikianlah yang 

diceritakan.  

(Istri baba sudah memakan) berapa obat, (tetapi) tiadalah sembuh (juga), 

malah jadi sakitnya tubuh. (77) (Bagaikan) mati tiada, hidup dalam kelambu. Harta 

habis membilang ribu. (Walau istrinya bagaikan) hidup tiada mati tiada, cintanya 

baba tiadakan beda. Istrinya sakit tiada bersudah (membuat) baba berhati sangatlah 

gundah. Tiada hidup tiada mati. Babanya cinta (dengan sangat tulus) tiada seperti, 

(tiada dibuat-buat). Sekalipun habis wang berkati (tak apa jika untuk) dicinta jua si 

jantung hati.  
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Cinta sayang pada bininya, bininya (juga) cinta pada babanya. Biar(pun) 

habis sekalian hartanya (tak mengapa karena ia) ridha dan suka hilang bandanya. 

Mata benda gampang dicari, (tapi) nyonya yang manis (hanya satu, milik) babanya 

sendiri. Babanya susah setiap-tiap hari melihat durja nyonya bestari. Baba tiada 

sayangkan harta (karena) disayang jua nyonya yang dicinta. Sekalipun habis beribu 

yuta (tak mengapa jika) buat obat si biji mata. 

Wang sudah banyak keluar supaya nyonya jangan terlantar, (jadi) 

sekalipun (nanti) mati tiada penasaran asal suda dibela halus dan kasar. Sepanjang 

jadi penasaran sakit (apa yang diderita) sudah jadi lantaran. Obat tiada jadi segaran. 

Obat yang manjur jadi kapiran.  

(78) Maka adalah pada suatu masa, nyonya itu berkeluh kesah (sambil) 

memanggil babanya, suda dirasa. (Baba) diajak bicara senantiasa. Diajak bicaralah 

pada baba dengan suara yang sudah berubah, dengan perkataan manis bertambah, 

sebabnya hati punya gelaba. Dengan segala manis suara, (ia berkata sambbil) 

menahan sakit sangat sengsara. 

Katanya, “Baba janganlah marah. Pada hari ini dikasi tau segera. Jangan 

baba menjadi jemu (karena) ini hari saya bole bertemu. Jikalau ada cinta sayangmu, 

(saya) minta anggur delima anugerahanmu. Ini hari jua saya berkata pada baba yang 

saya cinta. (Saya minta) dua bua-buahan (itu untuk di)berikan (kepada) beta. Buah 

anggur dan delima mintalah serta.” 

Nafasnya itu hampirkan hilang. (Ia berkata sambil) menarik nafas 

berulang-ulang. Minta delima jangan kepalang dengan anggurlah dia bilang. Sakit 
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pun akan suda lama (sehingga) diberi obat jadi percuma. (ia hanya) kepingin makan 

anggur (dan) buah Delima. Dipesan ia dengan poma-poma. Baba setiawan 

(men)dengar (permintaan) istrinya yang mau mati akan rupanya. (Maka) dicarilah 

ia dengan segeranya. Anggur delimalah dicarinya.  

(79) Baba mencari terburu-buru sebab perintah istrinya suruh. Dicari jua 

beberapa penjuru, di dalam kampung (dan) kebun, seluruh (tempat). Di mana (lagi) 

tempat ia mencari. (Ia) takut istrinya mati sendiri penasaran (karena belum) makan 

(buah) delima sehari-hari. Kalukan dapat mau diberi, kalau tiada dapat jadi 

penasaran. Sebab hajatnya jadi kapiran, tentu baba gila akan lantaran (mengingat) 

istrinya hampir mati jadi kapiran. Berapa tempatlah dicarinya, berapa kebun 

dijalaninya, berapa harga dibelinya, supaya suka akan hatinya. (Ia mencari) buat 

obat akan istrinya.  

Menyampaikan hajat akan maksudnya, supaya jangan mati penasarannya. 

Dalam tamanlah didapatinya, di situlah tempat yang dicari. Ada di tamanlah (yang 

bernama) Sukasari. Baba suka tiada terperi (karena buahnya) nuat obat dia punya 

istri. Kebetulan ada betul sepasang delima dan anggur ada berbatang. Segera dibeli 

bukan dihutang (membuat) suka hatinya bukan kepalang. Baba segera akan 

membeli (dengan) suka hati tiada kecuali. Dibungkus sutera hijau asli. (Setelah 

dibeli), baba segera pulang kembali. 

(80) Harga dibayar kepada yang punya. Kedua bua-buahan (ini) mahal 

harganya, (membuat) yang punya suka hatinya (karena telah dibeli). Baba 

(kemudian) kembali dengan segeranya. Mahal harganya lah dia bayar, Tujuh ringgit 

tiada ditawar (sebab) Buah-buah itu jadi penawar buat obat hilang penasaran.  
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Dengan segeranya dia bawa (buah) anggur delima akan kedua buat obat 

hati jiwa supaya jangan menyesal makan buah-buah. Sekalipun nyonya mati, tiada 

menyesal di dalam hati (karena) maksud pun sudah dituruti, suda sampai barang 

yang mesti. Sekalipun ia banyak rugi buat beli obat yang sudah pergi, jangan sampai 

hatinya sendiri tagih. Jangan sampai menyesal lagi.  

Lalu dibawa(kanlah buah) delima anggur kedua(nya itu) di hadapan 

istrinya dibawa. Buah-buah kedua tiada (membuat) kecewa, terlebih sedap dari 

buah-buah semua. Baba kembali dengan seperti, diberikan (pada) istrinya sudalah 

pasti. Istrinya suka di dalam hati. Delima (dan) anggur dimakan, (kemudian) 

istrinya mati. (Tetapi karena)) sudah sampai dengan perjanjian, baba tiada rasa 

kerugian. Biar habis harta pakaian, asal suda makan suda mayan.  

(81) Baba itu tida menangis, tiada meratap berbagai jenis. Sekali pun harta 

sudalah habis, tiada penasaran (yang membuatnya) jadi meringis. Tiada menangis 

tiada penasaran sebab hajat sampai aturan baba tiada jadi pikiran. Tiada lagi jadi 

kesukaran. Tiada lagi datang penasaran (karena) anggur delima jadi menawar. 

Sekalipun harta habis ditawar, rugi hati susah dibayar. Delima dan anggur dibawa 

mati. Cinta sayang istrinya pasti. Jikalau buah-buahan tiada didapati, jadi menyesal 

rasahnya hati.  

Daripada sebab cinta (pada) istrinya, anggur dan delima cinta keduanya. 

Baba pun demikian cinta nyonyanya jadi supaya barang hajatnya. Delima Anggur 

bercitahan, sampai mati berteguhan. Demikian baba punya kesukahan, sampai 

maksud tiada kelupahan. Baba cinta kepada istri, (begitu pula kisah) Delima (dan) 

Anggur (yang saling) cinta tiada terperi. Demikian kata pengarang bahar. Maka 
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ceriteralah disyairi. Delima Anggur sangat cintanya, sampai jua teguh janjinya. 

Demikian (pula) baba dengan istrinya (yang saling) sinta bercinta tiada sudanya.  

(82) Demikianlah hal jadinya, Delima (dan) Anggur teguh janjinya. 

Disampaikn jua barang hajatnya sampai mati tiada pisahnya. Ama ba’du, 

ke[mu]dian daripada itu, nyonya mati sudalah tentu. Pekuburan(nya) ditarukan 

tembok batu, buat nyonya sayangnya di situ. Istri mati lalu ditanam (dikuburkan), 

fitaru jambangan beberapa kolam. Tinggal baba (menjadi) berindu dendam. 

Berkenangkan ia siang malam, (menandakan) cinta kasi (yang) tiada bersuda. Istri 

mati berhati gunda rasa hancur di dalam dada, yang diajak berbicara pun suda tiada. 

Kapannya bole bertemu, pada istrinya kepingin ketemu. Rasahnya baba rupa 

tersemu tiada minum tiada berjemu. Demikianlah yang diceriterakan.  

Berapa hari baba tiada makan. Pada istrinya yang dikenangkan, (baba 

bertanya-tanya) sampai kapanlah (akan) dipertemukan. (Meski) tiada bole bertemu 

pada orang mati, kepingin rasahnya sudalah pasti. Daripada sebab tegunya hati, 

suda berjanji akan bernanti. Suda berjanji tempo dahulu, berteguhan janji dengan 

cintanya daripada sebab cinta sayangnya, dirauti di atas pekuburannya.  

(83) Daripada sebab cinta dan sayang, di pekuburan ditaru pot kembang 

(berisi) berapa bunga bercabang-cabang (mengundang) datang menyari berapa 

kumbang. Ditanamkan berapa bunga melati di pinggir kuburan, rupanya puti teratur 

mana seperti, sebab babanya cinta di hati. Berapa pot kembang terhisi. Pekuburan 

rapi lagi bersi (menandakan) nyatalah ia sangat kasi (kepada istrinya). Berapa 

pohon ia hiasi (dengan) amat rapi di atas kubur. Berapa kembang akan teratur 

diperbuat asyik jadi penghibur. Amat permai bunga bertabur. 
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Ada berapa bunga-bunga amat bagus segala kekembangan. Sebabnya ia 

punya kecintaan pada istrinya punya kesayangan. Setelah suda diperbuatnya, amat 

majelis akan rupanya. Di atas kuburan amat bagusnya, tiada dapat lagi dicelanya. 

Setelah suda segera kembali segera pada rumanya tiada lama antara. Haus ia terlalu 

mesra sebab hendak menjadi ceritera. Pulang ke ruma sangatlah dahaga, rasahnya 

tiada dapat dicega. 

Lalu berkata pada sekalian tetangga, “Istriku mati tiada kuduga. (84) Kalau 

suda dengan untungnya, mati ia suda janjinya. Jika kumati harap ditanam hampir 

padanya, sebela kanan kubur istrinya.”  

Demikain dia punya perasaan, berkata sambil mainan. Mati minta tanam 

di sebela kanan. Itu pesanan sangat berkenan. Supaya jadi cerita (karena) orang 

sekalian kenallah rata. Supaya dilihat yang nyata-nyata yang tandanya aku sangat 

cinta. Supaya menjadi warta, orang sekalian l(hi)at yang nyata, yang tandanya aku 

sangat cinta supaya terlihatlah dengan mata.  

“Aku mati harap ditanam di sisi, buat tanda yang aku kasi perbuat mana 

yang suda selesai. Sebab cintakulah ada masi. Hartaku ini sekaliannya yang ada 

masi setinggalnya (digunakan) buat kuburku diperbuatnya. Selain (sisanya) aku 

sedekahkannya. Jikalau aku suda mati, perbuat kuburan mana seperti. Ongkosnya 

itu ada di peti, aku suka kasi siapa (saja yang mau) rawati. Hartaku ini ku suka kasi, 

tetapi asal kuburan dibikin bersi. Bendaku ini ada di peti besi, akan banyak 

sepeninggal masi”  
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(85)“Karena (jika) hatiku sudah suka, maka (ketika) hartaku (ber)lebih aku 

(akan) bersedekah. (Menurutku) Hidup jangan menanggung duka (dan) tiada aku 

lagi seraka. (Jika) aku mati harap tanam pohon kembang (di)mana istri(ku) yang 

ada dalam lubang supaya unggas pada terbang tanda hatiku tiada berbimbang.” 

“(Ke)pada istriku yang suda mati ditanam berapa pohon melati, (yang) 

baik ingat(la) di dalam hati supaya nyata perempuan suda pasti. Jika (a)ku mati 

(ku)harap begitu (juga) dengan pohon kembang sudah tentu (dan) tanamkan 

cempaka akan di situ supaya laki-laki yang berhati satu. Di kubur(an) (di)tanam 

pohon cempaka (karena) itu kembang yang aku suka. (Membuat) tiada lagi hatiku 

duka supaya perkabaran cerita terbuka. Supaya beda (antara) laki-laki (dengan) 

perempuan, itulah tanda orang yang rawan. Sebabnya aku terteguh setiawan 

(sampai) matiku ini suda keruan. Istriku pohon melati (dan) kuburku cempakah 

sudalah pasti, (semua itu) supaya nyata teguh yang pasti di hati bersama (saat) hidup 

(dan) bersama (sampai) mati.” 

Setelah sudah (semuanya) daripada itu sekalian tetangga yang ada disitu 

heran sekalian sudalah tentu (karena) itu tanda yang berhati satu. (86)Itulah tanda 

akan cintanya supaya nyata tanda kasihnya sekalian tetangga menengarkannya 

semua (orang) itu sangat herannya. Sekalian tetangga semua dengerin beberapa 

kata-kata yang dikeluarin (oleh) orang sekalian (tidak) habis pikirin sebab cintalah 

(yang) diaturin. 

Jikalau tiada ia berumur minta(lah) ditanam (di) dekat kubur dengan mana 

kembang sudah teratur seperti orang sudah mengumur. Seperti orang 

membekaskan, berkata-kata tiada dipikirkan dan berapa perkataan yang 
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dikeluarkan seperti orang sudah ukurkan. Seperti orang menyudahi kasih laksana 

orang membekasi ibarat orang cintanya masih (dan) cinta mati dihampir sisi. 

Memang orang berkata telanjur matinya seperti sudah diukur minta mati di dekat 

kubur (dengan) berkata-kata sambil sepanjang tutur. 

Ia berkata sedang hausnya, baru datang dari kubur istrinya (saat) pulang ia 

sedang panasnya jadi ia (menjadi)sangat dahaganya. Berkata tiada dikulum-kulum 

haus dahaga kepigin minum. Tetapi pembaca mintalah maklum (karena) kita tiada 

ketahui untung sudah atau belum (87)(karena) kodrat Tuhan Rabbul ‘izzati (dan) 

Iradat Tuhan barang yang mesti. Barang yang heran akan didapati menjadi heran di 

dalam hati. Allah Allah heranlah hamba, untung lacur tiada bole terubah (dan) tiada 

lebi atau kurang ditamba. Demikian kata pengarang bedebah sebab (yang) 

(mem)buat jadi cerita. Buat panjangkan segala warta (dan) boleh dilihat dengan dua 

mata (bahwa) Delima Anggur kisahnya nyata. 

Setelah itu ama ba’du, dengarlah (wahai) baba tua dan muda. Maka 

daripada yang telah sudah orang kematian sangatlah gundah. Maka setiawan 

memandang ke bawa (ternyata) masih ada sebelah dua buah-buah (yaitu) Anggur 

(dan) delima (yang akhirnya) dimakan jua. Diambil (kemudian) disantap sambil 

tertawa. Ada sebelah buah delima, separu tangkai anggur bersama-sama. Itulah sisa 

istrinya yang lama bekas istrinya jiwa utama. Anggur delima yang sangat manis 

(membuat) istrinya makan tiada habis. (Namun) sudah takdir di dalam tulis lalu 

dimakanlah sampai habis. 

Maka demikian yang diceritakan (bahwa) delima (dan) anggur yang 

disisahkan. Lalu segeralah diambilkan (kemudian) sisa itulah dia makan (88) sebab 
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dahaga susah ditahankan. Peninggalan sisanya lalu dimakan sebab pengarang mau 

panjangkan (bahwa) di belakang (barang)kali mau disebutkan. Setelah suda 

dimakannya makanan yang tinggal sisanya semuanya itu dihabiskannya (sekalian) 

menyudahi kasi jua rupanya dengan takdir orang yang mengarang. Datang sakitnya 

jua sekarang sakit perut ia seorang (karena) tiada dapat obat sembarang. 

Sudah sampai dengan perjanjian (dan) sudah dengan kodratnya Tuhan, 

sebab keduanya sangat bercintahan, maksudnya sampai dengan berteguhan. 

Dengan sudah Tuhan takdirkan tiada siapa dapat salahkan (bahwa) kodrat (beserta) 

iradat Tuhan murahkan di atas pengarang harap diampunkan (dan oleh) sebab itu ia 

jadi mati (karena) Tuhan Allah jua Rabbul ‘izzati. Banyak orang datang melawati 

heran takjub di dalam hati maka tiada lama antara matilah ia dengan segera orang 

heran tiada terkira. 

Laksana sakit kangen kaliwara, orang sekalian menjadi heran (karena) 

Baba setiawan sakit tiada lantaran (89)(hingga) matinya itulah berukuran (yang) 

mengikut bininya tiada taksiran. Demikian cinta tiada berpisa matilah ia sebab 

makan sisa, bukan mati sebab terpaksa (namun) sebab dengan tulisan yang kuasa. 

Orang sekalian habis datang menggoyang kepala dengan tercengang (karena) 

umurnya itu diduga panjang (namun) sekarang mengapa demikian gerang. 

Demikian berkata sebab cintanya (ia) mati ia menyusul bininya. Sudah 

teguh dengan janjinya sampai demikian akan jadinya. Tetapi suda juga diperiksa 

pada doktor yang biasa. Barangkali makan racun yang bisa tetapi tiada sekali diduga 

rasa sebab ia bertegu-teguhan. Awal mulanya dari buah-buahan sampai sekaranglah 

kesudah-sudahan mana yang sakit minta buah pilihan. Sampai sekarang kalau orang 
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sakit minta makan anggur (dan) delima sedikit. Kendati yang tengokin tiada bawa 

duit (tidak mengapa) asal delima (dan) anggur bawa sedikit. Sampai sekarang akan 

jadinya sebab Delima (dan) Anggur kuat jodonya. 

Demikian(lah) awal mulanya (cerita) entah betul entah dustanya (90) 

sebab ini cerita karangan, buat jadi (mungkin) (di)tambah(i) isengan. Tetapi 

dipercaya itu jangan sebab karangan anak Cenongan. Pengarang miskin bukan 

kaya, harap sepuluh lusin supaya payah. Bukannya saya tukang menggaya (hanya) 

dengan ridanya amati yang setia dengan karangan (yang) saya patutkan sepuluh 

lusin jangan diperdayakan. Bukan menggaya saya katakan sebab syair saya 

karangkan. Demikian saya berwarta mintalah maklum sekalian rata. (Barang) siapa 

yang suka dengar cerita (dan) yang tiada suka saya tiada berkata. 

Hatta maka adalah tersebut Baba setiawan mati sangat ribut, orang 

sekalian jadi terkejut sebab cinta bininya diturut. Kemarin nyonyanya sekarang 

babanya teguh sunggulah setianya laksana suda teguh janjinya kalaukan itu satu 

hati namanya, itu(lah) namanya bersatu hati. Kemarin mati sekarang mati, matinya 

itu berganti-ganti selaku orang berjanji pasti. Maka demikian setelah sudah 

(selesai), sahabat datang tua dan muda sekalian tetangga semuanya ada memberi 

kabar kata dan madah. (91) Minta ditanam betul dekat istrinya biar ada pada sebelah 

kanannya (karena) itu akan wasiat katanya. Maka sekalianlah dikabulkannya. 

Lalu mayat dimandikan, sertanya akan dikafankan, disembahyangkan, dan 

ditanamkan. Mana pesanlah dikerjakan karena baba setiawan itu orangnya kaya 

sudahlah tentu. Kuburan itu dipasang batu (dan) pohon cempaka ditanam di situ, 

cempedak gondok ditanamnya, melati di kuburan istrinya menyampaikanlah 
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barang maksudnya diperbuat orang sangat bagusnya. Teratur dengan pot 

kembangnya memakai langkan hek pagarnya sangat majelis ukirannya (dengan) 

tercat air mas akan rupanya. Banyak bunga yang ditanamkan, pandan sedap malam 

ditarukan, (dan) kembang siantanlah diaturkan (menjadi) sangat bagus tiada dapat 

dikatakan. Teratur dengan rapi kembang-kembang diatur di mana tepi, berapa 

bunga dilengkapi (menjadi) sangat majelis akan tetapi juga ditanam bunga anjelir 

(dan) bunga angsoka bermadap milir. Langkahnya bagus berukir-ukir, bunganya 

penuh di tengah dan di pinggir, (92) berapa bunga yang harum-harum yang wangi-

wangi yang patut dicium. Bagus-bagus bunga berkuntum rasanya bagai dapat 

diminum. Di atas kubur baunya wangi dibawa anginlah diterbangi. 

Demikian hidupnya punya perangai sekalian orang gampang ia menolongi 

(dan) tempo hidup sangat baik budi. Baba itu banyak yang sudi tetapi kuburannya 

sekarang sudah menjadi sebab menunjukkan baik tadi-tadi. Menunjukkan awal-

awalnya Baba itu dengan istrinya, keduanya itu amat kayanya tetapi akan baik 

budinya. Tempo hidup menolongi orang jadi matinya akan sekarang, dilihatnya 

dengan mata terang kuburan(nya) wangi berbahu kembang, bunganya banyak 

kuburannya bersih disapu dengan sapu lidi sebab mulanya ia sangat mengasihi (oleh 

karena itu) orang sekalian menjadi sudi. 

Demikianlah yang saya kabari, di kuburan bersih sehari-hari, bunganya 

harum baunya ditawari (mengundang) datanglah kumbang akan menyari. Setiap 

hari dengan masanya datang dua ekor kumbang amat bagusnya. Kumbang tiada tau 

mulanya dari mana akan datang kejadiannya. (93) Wanginya kubur sangat masyhur 

sampai datang kumbang dua ekor. Pagi sore kumbang bertutur, ada yang berkata 
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kumbang melantur. Setengah kata dari muncak kembang itulah kejadian dua ekor 

kumbang (dan) setengah (lagi) kata kejadian mambang. Kumbang itu tiada mau 

terbang (dan) kumbang tiada mau pergi-pergi hanya bedengung di muncak tangkai. 

Orang berkata berbagai bagai itulah kumbang bangsanya tinggi. Kumbang 

dua ekor sangat bagusnya belum pernah orang mendapatinya akan sebagaimana 

rupanya karena sayap hijau warnanya bagusnya tiada terkira, sayapnya kumbang 

daripada sutra, belalainya mas yang merah, matanya berkilat seperti dara, sayapnya 

itu hijaunya tua berkilat-kilat tiada kecewa tiada diketahui orang semua sebab 

bukan ada disebela bawa. Berbagai kata juga gerangan, kumbang itu asal dari 

kayangan, bulunya hijau tiada bandingan di muncak tangkai berdengungan. Ada 

yang kata dari muncuk kembang asalnya kejadian orang yang bimbang masuk 

menjadi dua ekor kumbang (sehingga) segenap bunga ia terbang. 

(94) Matinya baba datanglah kumbang (yang) di atas kuburan (baba) tiada 

mau terbang. Selaku orang (yang) menahan bimbang (juga) selaku tingka jin dan 

mambang. (Kumbang) yang seekor kumbang perempuan di pohon melati sudah 

ketahuan akan menyari segala bahwa-bahwaan jikalau bersuara memberi rawan. Di 

atas pekuburan istrinya di pohon melati dihinggapnya selaku yang mati akan 

nyawanya. Demikian juga pada suaminya kumbang yang laki-laki di pohon 

cempaka selaku orang menanggung duka (juga) selaku baba setiawan orang 

menyangka sebab di pekuburan sangat dia suka. 

Kumbang itu selaku nyawanya menjadi kumbang hijau kiranya sebab tiada 

diketahui awal mulanya. Keduanya itu menjadi patutnya. Kakinya kumbang 

dariapada susah tiada mau pigi-pigi senantiasa selaku orang menanggung susah 
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selaku bimbang setiap masa. Celalinya itu daripada masa, pantat dan badan sutra 

yang lemas (dengan) suaraya berdengung memberi belas (dan) air mata jadi 

merembas. Sayapnya itu hijau kedua sangat majelis tiada kecewa. Celalinya 

daripada mas yang tua belum didapat orang semua. (95) Matanya itu seperti berlian 

(yang) memancur-mancur (terlihat) kilau-kilauan. Berdengung-dengung memberi 

kesedian. Barang (siapa) yang menengar memberi rawan. 

Kumbang berdengung berbagi-bagi (tanda) akan berdengung di waktu 

pagi. (Kumbang) akan menyari bunga yang tinggi selaku rawan jua sebagai. 

Kumbang tiada terbangnya jauh. Segala bunga dicium bau, apakah maksud(nya) 

tiada ku tahu di atas kumbang empunya mau. Demikian akan lakunya kumbang 

hijaulah disebutnya. Adalah kadar empat pulu hari lamanya (saat) bulan pun sedang 

sangat terangnya. 

Semingkin hari semingkin lama kumbang itu sangat utama. Pandai 

mengetahui segala nama hingga mengetahui bersama-sama. Semingkin hari akan 

masanya lagi dilakukan ole pengarangnya. Kumbang hijau sangat pandainya 

perkataan manusia hampir diketahuinya. Empat pulu hari pandai berkata-kata (dan) 

pandai berpantun berpata-pata dengan istrinya ia bercinta di waktu terang bulan 

keluarnya serta. (96) (Hanya di) waktu terangnya bulan selaku orang kemasygulan. 

Kedua laki-bini akan berjalan bertandak berpantun tiada ketinggalan. Waktu terang 

bulan baharu terbang selaku orang menaru bimbang. Berjoget berpantun kedua 

kumbang (kemudian) baharu meninggalkan tangkai dan cabang. Demikian 

kumbang punya pekerti bermain pantun sangat mengerti. Berpantun-pantun 

berganti-ganti (dengan) memberi belas rasahnya hati.  
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Jikalau waktu dini hari segera kembali akan menyari di pohon cempaka 

tempatnya sehari-hari (dan) yang prempuan di pohon melati dihampiri. Jikalaulah 

pada waktu siang kembali ia akan terbang pada tempatnya kembali pualng supaya 

jangan diketahui orang. (Ketika) terbit bulan ia keluar (untuk) bermain-main di 

kebun selebar (kemudian) kembalinya ia di waktu fajar lakunya seperti ajar-ajar 

baru belajar. Adapun maka pada suatu masa, pada berbetulan empat belas dewasa 

terangnya bulan senantiasa bermain-main itu sangat leluasa. Terang bulan tanggal 

empat belas cahayanya terlebih air di gelas (yang dapat membuat) orang tidur tak 

bisa pulas (karena) kumbang bermain berhati ikhlas. 

Kumbang hijau segera terbang, kedua(nya) laki istri menahan bimbang 

(karena) bermain pantun sepanjang-panjang selaku meliburi perempuan bujang. 

(97) Kumbang laki-laki lalu menari (dengan) bertandak-tandak ia sana kemari. Ia 

berpantun berbagai peri sambil bermain kanan dan kiri. Berbagai pantun dengan 

mudahnya (dan) berbagai syair dikeluarkannya. Bahasa manusialah dikatakannya 

akan berbunyi dengan tingkanya. Kumbang kedua terbang dari pohon, terbang 

menari bermain patun (dan) barang (siapa) yang memandang jadi gegetun. 

Demikianlah (beberapa) perpantunnya beruntun-runtun. Kumbang 

menyari bunga melati disari, kumbang rontok tangkainya, bimbang terlekat di 

dalam hati, sampai kapan jadi masanya. Kumbang terbang menyari madu, terbang 

berdengung kuliling tempat, hati bimbang bertamba rindu, hati bingung dalam 

makrifat. Kumbang terbang menyari kembang, terbangnya pada kuliling tangkai, 

bimbangkan tuan kekasi abang, terbayang masa ketika berpakai. Kumbang terbang 

kuliling kota, terbang mencari akan rezekinya, bimbang tuan hati bercinta, 
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terbayang tuan elok parasnya. (98) Kumbang terbang segenap desa, terbangnya itu 

terlalu tinggi, hati bimbang terlau susa, di mana tuan dicari lagi. Kumbang terbang 

segenap benua, terbang tinggi segenap tempat, hati bimbang utama jiwa, bimbang 

tuan sukar didapat. Setelah sudah ia berpantun, pantunnya itu beruntun-runtun (ia) 

menjadi heran dengan gegetun laksana buta ada yang tuntun. 

Setela sudah kumbang bertutur (kumbany) yang laki-laki segeralah 

mundur (dan) kumbang perempuan lalu mengalur akan berpantun dengan teratur. 

Segera dengan tindak katanya dengan serta pantun syairnya berganti-ganti tiada 

sudanya demikan kata dalam pantunnya. Selaku ronggeng keduanya, bernyanyi 

bernada dengan asyiknya, dengan girang jua ruapnya, berbagi pantun dengan 

madahnya. Kumbang terbang ke atas udara, terbang hinggap di kayu jati, bimbang 

terbayang di dalam lara, terbayang terikat di dalam hati. Kumbang menyari bunga 

cempaka, menyari bunga di waktu malam, bimbang bertemu berhati suka, bimbang 

tuan berindu alam. 

Kumbang menyari bunga sedap malam, dengan berdengunglah suaranya, 

tuan terbayang hati di dalam, menjadi bingung akan rasahnya. (99) Kumbang 

menyari bunga ros, dengan suara kumbang berdengung, bimbang di hati badan 

kurus, tiap-tiap hari menjadi bingung. Kumbang menyari daun kurniyem, menyari 

bunga di waktu sore, bimbang tuan empunya mesem, birahi tiada rasa bercerai. 

Kumbang menyari bunga anguma, menyari itu di waktu petang, bimbang tuan 

sekian lama, birahi seketika datang bertentang. Kumbang menyari bunga cempaka, 

menyarinya itu waktu tenga hari, bimbang tuan berhati duka, birahi mabuk hati 
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pikiri. Seketika lalu dijawabnya pula, dengan kumbang laki-laki disambutlah, 

seperti orang sangat tergila, demikian yang disyairkannyalah. 

Pantun yang perempuan disambuti, dengan yang laki-laki disahuti, 

lakunya seperti gila di hati, bermain pantun dengan setiti. Kumbang terbang 

menyari melati, cawangnya jatu terpatah-patah, tuan terbayang di pintu hati, 

timbang tiada putus bercinta. Kumbang menyari bunga kestuba, tangkainya patah 

menjadi gugur, hati bimbang susah diubah, badan nyawa serasa hancur. (100) 

Kumbang terbang menyari kesturi, bunganya itu sangatlah harum, hati bimbang 

wajah berseri, sampai kapan bole dirum-rum. Kumbang terbang di bunga telang, 

bunganya itu rupanya biru, bimbang di hati tindakan hilang, menjadi hati biru 

mengharu. Kumbang menyari bunga tanjung, bunganya gugur jatu di tanah, hati 

bimbang mabuk kecubung, nona manis disangka ke mana. Kumbang menyari 

cempaka gondok, bunga gugur di pinggir pagar, bimbang tuan paras yang elok, 

bertemu tuan badan pun segar. Kumbang menyari bunga kemahung, bunganya 

brwarana-warna, bimbang tuan berhati linglung, memberi hati gundah gulana.  

Kumbang menyari cempaka merah, menyarinya di waktu fajar, bimbang 

tuan bagai kelewar, birahikan pada muda yang sabar. Kumbang menyari cantik 

manis, bunganya itu di pinggir jalan, bimbang keliwat jadi menangis, duduk 

berkenang tahun dan bulan. Kumbang menyari bunga siantan, bunganya itu di 

pinggir sumur, bimbang jadi lupa ingatan, kurus sekalian badan sekujur. (101) 

Kumbang menyarilah nagasari, pohonnya itu di samping rumah, bimbang sebagai 

digoda peri, terbayang-bayang tuan jiwa utama. Kumbang menyari bunga culan, 

pohonnya itu di tenga jalan, bimbang tuan laksana bulan, di mana jalan tiada 
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ketinggalan. Kumbangnya menyari air mawar, bunganya gugu di pohon pandan, 

tuan seorang jadi penawar, yang menyembuhkan hati dan badan. Kumbang menyari 

bunga sulasi, pohonnya itu atas kuburan, bimbang tuan cita dan kasih, yang jadi 

penawar pada pikiran. 

Maka kemudian setelah sudah, disambutkan yang laki-laki dengan madah, 

selaku orang menanggung gundah, kumbang itu segeralah pindah. Lalu yang seekor 

menyambutkan dengan pantun yang dikatakan (ia) bernyanyi serta bertandakkan 

selaku asyik yang diresahkan. Pantun itu segera disambutnya dengan menari sambil 

tandaknya (yang) bersuka-suka tingka lakunya karena bulan sedang terangnya. 

Kumbang menyari bunga kamboja, pohonnya itu dekat keramat, bimbang tuan lupa 

kerja, siang malam jadi teringat. (102) Kumbang menyari bunga pacar, bunganya 

jatu di atas batu, bimbang datang semingkin besar, sampai kapan bertemu tentu. 

Setelah sudah daripada itu sudah berpantun satu persatu (datang) malam 

sudah hampirkan waktu sebab asyiknya sudahlah tentu. Bulan pun hampirkan 

masuk (dan) hayam pun akan suda berkokok tandanya suda menjadi besok segala 

bunga habislah rontok. Hayam berkokok sudahkan pagi, kedua kumbang terbang 

tinggi di pohon cempaka melati kembali lagi. Tinggal sang bulan mengusung gigi. 

Di pohon melati kembali pulang karena hari sudahkan siang. Di pohon cempaka 

berhati malang sebab pohon kedua bergoyang-goyang (karena) ditiup angin yang 

rada-rada (yang) memberi hati kumbang tergoda. Keduanya itu berhati gunda 

kepada bulan yang tiada bersuda sebab hampir keluar matahari menjadi pucat bulan 

cahaya berseri selaku pengantin baru sehari (yang) hendak mandi di Taman Sari 

cahaya bulan menjadi muda. 
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Kumbang hijau selaku gundah (juga) selaku birahi (yang) tiada bersudah 

sebab tiada bermain mada. (103) Cahaya bulan hampirkan suram hendak masuk 

mau tenggelam tinggal kumbang berindu dendam sebab teringat lagi semalam. 

Kumbang bermain sudah berhenti resahnya kumbang tiada seperti resahnya 

bimbang di dalam hati melihat bulan hampirkan mati. Sudah suram kuliling alam 

sebab bulan hampirkan silam tinggal kumbang mengirim salam kepada bulan 

hampir tengggelam. Bulan itu setengah hati, orang (yang) bermain jadi berhenti 

(karena) rindu dendam sudalah pasti (jadi) berhenti kumbang sari melati. Demkian 

laku kumbang rupawan, kumbang hijau sangat dermawan. Pagi sore memberi 

rawan (dan) memberi rusak hati jejaka perawan. 

Demikian waktu pagi hari, beberapa bungalah dia cari pada madunya itu 

disari selaku (menjadi) bimbang sehari-hari apalagi di waktu sore. Rasa kumbang 

tiada mau bercerai, terbang ia laki isteri madu bungalah dia sari. Habis runtuh pentil 

buah berguguran jatu di bawah. (104) Kumbang selaku permainan dewa (karena) 

mati hidup ia berdua. 

Demikian laku sehari-hari selaku adat mambang dan peri. Selaku mabuk 

sendiri-sendiri seperti pembaca mati diguri. Di waktu pagi Kumbang berdengung 

memberi hati jejaka bingung. Lakunya seperti mabuk kecubung, mabuk birahi tiada 

yang tolong. Waktu sore pun demikian menurut seperti waktu pagian madu bunga 

kumbang doyan mengisap bunga sari-sarian. Demikianlah setiap masa pada bunga 

tiada boleh berpisah. Cintakan bunga senantiasa selaku ia berkelu kesah. Suaranya 

memberi rusak binasa (ia) berdengung-dengung dengan senantiasa. Pagi sore 

berkelu kesah kduanya tiada dapat berpisah. Hanya di waktu terangnya bulan 
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baharu bermain pantun syairan selaku orang kemasygulan, pantun dan madah 

bersindiran. 

Subhanallah Rabbal ‘izzati, mengarang syair liburin hati, memuji Tuhan 

jangan berhenti (jika) pengarang itu bodonya pasti. Subhanlallah sangatlah heran, 

kumbang berbuat syairan (105) bermain ia dengan sendirian memberi hati jadi 

pikiran. Jikalau bulan sangat terangnya baharu kumbng suka hatinya bermain 

pantun dengan syairnya berapa madahlah dikeluarkannya. Kumbang hijau sangat 

sukanya melihat bulan sedang terangnya selaku muda bercinta lakunya. Kumbang 

berpantun demikian katanya baik tuan menyiram bunga, baik siram bunga melati, 

tuan jangan hati setengah, dibela hidup sampaikan mati. Baik tuan menyiram 

bunga, baik disiram bunga cempaka, tuan jangan hati setengah, di mana tempat 

dibela juga. Baik tuan menyiram bunga, baik disiram bunga kamboja, tuan jangan 

hati setengah, tuan menjadi gunung raja. Baik tuan menyiram bunga, baik disiram 

bunga kurniyem, jangan tuan hati setengah, teringat tuan empunya mesem. Baik 

tuan menyiram bunga, baik disiram bunga kenanga, jangan tuan hati setengah, 

dibela sekalipun di mulut singa. 

Baik tuan menyiram bunga, baik disiram sedap malam, tuan jangan hati 

setenga, tuan menjadi mustika alam. Baik tuan menyiram bunga, baik disiram 

bunga anjelir, tuan jangan hati setengah, kata ini tiada dimugkir. Baik tuan 

menyiram bunga, baik disiram bunga nurmala, jangan tuan hati setengah, mati 

hidup kakanda bela. Baik tuan menyiram bunga, baik disiram bunga nuribang, tuan 

jangan hati setengah, tuan seorang nyawa penimbang. Baik tuan menyiram bunga, 

bagai disiram bunga menur, tuan jangan hati setengah, cinta tiada terlepas sampai 
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dikubur. Baik tuan menyiram bunga, baik disiramlah nagasari, tuan jangan hati 

setengah, tuan seorang tajuk biduri. 

(106) Baik tuan menyiram bunga, baik disiram bunga sulasi, tuan jangan 

hati setengah, tuan seorang kakanda kasih. Baik tuan menyiram bunga, baik disiram 

bunga mawar, tuan jangan hati setengah, kasih kakanda dalam dan luar. (107) Baik 

tuan menyiram bunga, baik disiram bunga siantang, tuan jangan hati setengah, 

seorang tuan jadi ingatan. Baik tuan menyiram bunga, bunganya itu sudah mekar, 

tuan jangan hati setengah, tuan seorang dicari sukar. Setelah suda ia bersyair 

kumbang yang laki-laki terbang ke pinggir (dan) disahuti kumbang dengan 

menyindir sangat fasihat lidah dan bibir. 

Kumbang perempuan segera menjawab pantun dan madah terlalu sedap 

segera maju serta berhadap berbagai pantun ia mengucap akan dijawab pantun 

suaminya dengan kata akan syairnya. Berapa syair dikeluarkannya, demikian itu 

bunyi katanya. Buat apa siram melati, jikalau rontok kembangnya, jikalau buat yang 

setengah hati, buat apa dibimbangkannya. Buat apa siram melati, jikalau bakal 

pohonnya mati, buat apa cinta di hati, jikalau tiada janji yang pasti. Buat apa siram 

melati, jikalau tiada bakal berkembang, buat apa dibela mati, jikalau masih hati 

bercabang. 

(108) Buat apa siram melati, jikalau pohonnya robo, buat apa cinta di hati, 

jikalau tiada jadi obat penyembuh. Buat apa siram melati, jikalau bakal pohonnya 

patah, juat apa cinta di hati, jikalau tiada bersama cinta. Buat apa siram melati, 

jikalau suda pohonnya mati, buat apa dibela mati, jikalau tiada bersama pasti. Buat 

apa siram meltai, jikalau cawangnya kering, buat apa cinta di hati, jikalau ia berhati 
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miring. Buat apa siram melati, jikalau tiada akarnya, buat apa cinta di hati, jikalau 

tiada sama ajarnya. Buat apa siram melati, jikalau tiada ada daunnya, buat apa 

dibela mati, jikalau tiada sama cintanya. Buat apa siram melati, jikalau tiada 

munjukknya, buat apa cinta di hati, jikalau tiada sama bujuknya.. Setelah suda 

daripada itu jawab menjawab sudalah tentu. Kedua kumbang hatinya satu, pantun 

berpantun ia di situ. 

(109) Tiada berapa lama hari pagi lalu kedua kembali mengharap bulan 

kapan lagi (dengan) bimbang hilangin sukar sekali. Demikian laku setiap malam 

selaku orang berindu dendam sepanjang hari seputar alam laut juga tempatnya 

garam. Lakunya kedua kumbang selaku-laku anak mambang, malam siang 

sepanjang-panjang akan ia pergi terbang. Lakunya seperti anak setan, waktu malam 

berkalang kabutan (ia) erbang mengulon terbang mengetan akan bernyanyi 

bersahut-sahutan. Lakunya kumbang selaku iblis, akan berpantun berbagai jenis 

(dengan) banyak pantunnya tiada ditulis tinggal pengarang duduk menangis. 

Lakunya kumbang seperti peri, kalau malam terbang sana kemari lakunya (tersebut) 

tiada habis dipikiri waktu siang bunga disari. 

Adapun kata pengarang durjana kami pendekkan ini rencana sebab banyak 

arti dan makna pada yang bodo jadi berguna. Maka diceriterakan pada masa tempo 

dahulu orang belum bisa, masih bodo belum biasa mengguba bunga orang tiada 

kuasa. (110) Dahulu belum yang bisa mengguba segala kembang orang tiada rubah 

sebab dahulu belon dicoba tiada dikurang atau ditamba. Belon ada tukang kembang 

tetepi mula-mula terguba kumbang (sang) pembawa hati punya bimbang diguba 

kumbang tangkai dan cabang. Pada tatkala zaman dahulu kala belon banyak tukang 
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segala, kumbang itu jadi mula-mula (yang) berbuat gubahan tiada bersala. Lebih 

dahulu kumbang mencoba segala bunga akan diguba sebab hati punya gelaba dibuat 

guba serta ditamba. 

Pada masa gelapnya bulan kumbang hijau bermasygulan diukir bunga 

dengan kebetulan supaya terlihat sahabat taulan supaya orang sekalian lihat (dan) 

supaya diambil segala sahabat. Kalaukan bolehjadi merambat aku jadi suatu syarat. 

Setelah sudah digubanya, diguba bunga dengan celalainya, kumbang kedua suka 

hatinya (dan) kembang terguba bagus rupanya. (111) Setelah sudah diperbuatnya 

sangatlah ia suka hatinya. Demikianlah pada pikirnya pada anak manusia akan 

diberinya. 

Pikiran hedak masuk ke dalam negeri pada manusia akan kembang diberi 

supaya diketahui kabar dan peri, (selain itu) supaya diketahui gubahan bahari. Maka 

adalah pada suatu ketika kumbang itu berhati duka berkata pada istrinya manis 

muka pada istrinya Sri Cempaka. Maka berkata kumbang hijau pada istrinya 

mahkota tajau kalaukan bulan tiada penuju dalam negeri baik dituju. Aku membawa 

bunga ini, bunga gubahan seperti begini akan memberi pada orang tani supaya 

diperbuat seperti di sini supaya menjadi suatu pelajaran. Bunga gubahan dengan 

ukiran supaya dibawa orang hari pasaran dijual orang dengan bayaran. 

Demikian itu harikan siang (dengan) percuma hidup di cabung. Marilah 

kita terbang melayang membawa bunga gubahan kumbang. Marilah kita terbang 

keluar menuju melihat segenap pasar (112) membawa bunga akan sementar 

kalaukan bole jadi pengajar. Melihat segala anak dagang yang sedang jual bunga 

dan kembang, menggugur bunga tangkai dan cabang supaya diketahui perbuatan 
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kumbang. Mari keluar dari penataran serta melibur diri dengan pikiran (dengan) 

membawa bunga dengan keplesiran supaya bunga jadi pelajaran. Maka kata akan 

istrinya, kata kakanda adinda ikutnya sekarang jua dijalaninya menurut adinda 

mana katanya. 

Setelah sudah berkata-kata, terbang keduanya berduka cita. (Mereka) 

terbang keluar menuju kota sebab melihat alam semesta. Terbang kedua membawa 

kembang (sambil) menggigit bunga tinggi dan cawang dengan membawa hati yang 

bimbang akan melihat segala anak dagang. Terbang ia dengan serta melihat kota 

perhiasan rata-rata, ajaib sekali kodrat semesta nyatalah kuasa Rabbal ’izzata. 

Demikian saya katakan kumbang kedua masuk ke pekan melihat segala yang 

dilihatkan satu-satu rupa yang didengarkan. 

Masuk ia ke dalam pasar melihat manusia halus dan kasar. (113) Kumbang 

itu jadi pengajar bunga itu hendak disebar. Maka kumbang akan terpandang melihat 

seorang pandai tukang, bunga gubahan lalu dibuang di hadapan tukang gugur 

terlayang. Bunga gubahan digugurkan di hadapan pandai tukang dijatukan supaya 

pandai tukang melihatkan. Maka demikianlah dibuatkan setelah bunga digugurkan 

pada berbetulan di hadapannya, pandai tukang segera ambilnya bunga itulah 

dilihatnya. Dilihatnya sungguh bagus bahan itu terlalu halus terukir-ukir akan 

selurus-lurus ukiran halus tiada berputus. Sungguh bagus ukirannya serta bagus 

guba-gubahannya, tukang pandai mengambilnya dengan bertambah suka hatinya. 

Tukang pandai sangatlah heran melihat bunga berukir-ukiran, inilah jadi satu 

pelajaran jikalau ditiru baik pada pikiran. 
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Pandai tukang sangat herannya tiada diketahui siapa perbuatnya serta 

dilihat kanan kirinya tiada seorang hampir padanya. (114) Segera dibawa pada 

rumahnya tukang pandai mencobakannya mengubah mana turut contohnya mana 

contoh ditirunya. Setelah sudah kumbang membuang bunga itu dipungut orang 

segeralah kumabng akan terbang dengan segera kembali pulang. Setelah sampai 

pada tempatnya segera kumbang lagi perbuatanya sekarang mengguba yang ada 

suatannya supaya ditiru orang semuanya. Segera ia berbuat pula menulis di bunga 

dicobakanlah, perbuatannya tiada dapat tercela dalam bunga ada pantunlah. 

Sekarang bunga diperbuat syair di pinggir bunga akan diukir-ukir 

dalamnya ditulis madah dan sindir supaya melihat jadi berpikir. Dalam bungalah 

ada syair supaya yang melihat jadi berpikir sangat bagus tiada bertaksir berapa 

pantun yang terukir. Kedua kumbang akan berbuat seloka syair ia menyurat dalam 

bunga ada tersurat sangat bagus amat keliwat. Pantun madah ditulisnya supaya yang 

melihat gembira hatinya sangat bagus perbuatannya (dan) tiada dapat lagi celanya. 

(115)Demikianlah akan suratannya amat permai akan gubahannya menjadi heran 

dengan takjubnya (dan) sangat majelis akan rupanya. 

Setelah sudah habis ditulis, disruatkan pantun yang manis-manis. Rupanya 

bunga sangat majelis (hingga) bunga tersurat sudalah habis. Kumbang hijau berbuat 

suratan berbagai pantun yang berpatutan (sampai) lupa pikiran lupa ingatan (dan) 

melihat kumbang punya buatan. (116) Setelah sudah habis digubahnya, dua kuntum 

kembang dengan tangkainya (lalu) kedua kumbang suka hatinya (dan) kedua segera 

menerbangkannya. Seekor membawa sekuntum kembang, digigit akan dia punya 

cabang dengan segera dibawa terbang (dan) demikian cerita enci pengarang. 
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Terbang ia menuju negeri hendak persembahkan pada tuan putri, kepadanya hendak 

diberi supaya nyata pengasi yang bahari. Supaya nyatalah pengasihnya pada tuan 

putri hendak diberinya, supaya nyata tanda hambanya kepada raja 

dipersembahkannya. 

Kepala raja hendak dipersembahkan kebawa duli yang dihajatkan pada 

permaisurilah disampiakan supaya hajatlah dilakukan. Maka tiada berapa lama 

terbangnya sampai kumbang dalam istanahnya, istri raja didapatinya masuk ia 

bertemukannya. Maka kumbang melihat tuan putri amat bagus tiada terperi laksana 

melihat intan beiduri sebab melihat mustika negeri. Terlalu bagus akan rupanya 

tuan putri ini tiada celanya, (117)bagai tiada dapat dikatakannya bersinar-sinar 

durja cahayanya. Bersinar-sinar akan rupanya (membuat) kumbang melihat dendam 

hatinya kepada dayang-dayang sama kawannya (yang) ramai bermain sangat 

sukanya. Tingkah laku kumbang melihat segala dayang-dayang liwat, ada yang 

baik ada yang jahat (serta) ada (pula) yang manis adat tabiat. 

Kumbang melihat di atas udara (bahwa) tuan putri dihadap anak dara-dara 

banyak dayang-dayang tiada terkira-kira (serta) ada yang bersenda ada yang 

berjura. Sedang ramai tiada terkira, ramai tertawa ramai suara maka tiada lama 

antara kumbang gugurkan bunga dengan segera. Segera digugurkan bunga 

sekuntum di atas kepala putri yang harum (dengan) pengharapan supaya boleh 

dicum dayang ramai berkaum-kaum. Sekuntum digugurin kepada raja supaya raja 

berbuat puja, bunga gubahan seperti ruja (dan) bunga gugur seperti disengaja. 

Bunga itulah digugurkan seperti orang disengajakan di hadapannya dijatuhkan 

mengharap supaya diperlihatkan (118) seperti orang berbuat sengaja. 
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Bunga digugurin di hadapan raja, (kemudian) raja memungut memuja-

muja melihat kanan kiri matanya saja. Melihat kanan melihat kiri bunga bagus tiada 

habis dipikiri disangka bermain-main dengan tuan putri, (sehingga) putri pun tiada 

akan dicari. Disangka putri akan membuang, mangkannya sebab gugur terlayang. 

Raja pun hatinya jadi tercengan melihat bunga empunya garang. Disangka raja putri 

yang melontar, (maka) dilihat ke dalam dilihat ke luar (tidak terlihat) putri pun tiada 

ada berkabar heran buatan amat pendekar. Raja segera membacanya, bunga itu yang 

ditulisnya satu-satu pantun bunyi katanya, raja heran akan hatinya. Raja pun terlalu 

heran di dalam bunga ada sayairan dibaca kumbang punya pengajaran jadi raja buat 

pikiran. Raja heran tiada terkira, kumbang mana empunya juara memantun bunga 

tiada bercidera kalau kan kumbang seorang indera. 

Raja pun terlalu suka melihat guba bunga cempaka (119) ada dalam pantun 

seloka (ialah) kumbang mana punya jenaka. Kumbang mana gerangan ini berbuat 

pantun ada di sini, pandainya ia berbuat begini kalau kan Kumbang yang seni-seni. 

Kumbang mana punya gerangan pandai mengguba kekembangan (dan) pandai 

berbuat berselang-selangan buatannya tiada lagi bandingan. Raja takjub di dalam 

hati (serta) heran raja sudalah pasti melihat kuasanya Rabbul ‘izzati, buatan 

Kumbang punya pekerti. 

Adapun tersebutlah tuan putri keguguran bunga lila sari, Putri melihat 

kanan dan kiri siapa buat hal dan peri. Putri memandang atas dan bawah, buatan 

kembang tiada kecewa nyata perbuatan jin dewa menjadi heran orang semua. Siapa 

berbuat hal dan peri menggugur bunga akan kemari, kalukan dayang tak tau diri 
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bermain-main setiap hari. Maka putri segera memungut kepada bunga hati 

bersangkut, (ia) melihat kanan kiri menyebut-nyebut bunga dilihat hati terkejut. 

(120) Setelah tuan puteri melihat bunga itu bagai dipahat ukirannya halus 

amat keliwat (bahkan) sehelai lembar syair termuat. Tuan putri amat heran disangka 

raja punya lantaran, tuan putri jadi pikiran di dalam bunga ada syairan. Tuan putri 

jadi gegetun di dalam bunga adalah pantun, berbagai madah beruntun-runtun datang 

dayang-dayang akan menuntun. Tuan putri heran keliwat (melihat) bunga ini siapa 

yang buat di dalam bunga ada tersurat berbagai pantun ada riwayat. Segera bunga 

dibacanya tuan putri itu suka hatinya, berbagai pantun dengan katanya (para) 

dayang-dayang sekalian sangat herannya. Sekalian heran dayang semua (karena) 

disangka perbuatan jin dewa. Perbuatan itu tiada kecewa pantas orangnya tiada 

bandingan dua. 

Heran sunggu di dalam hati (bahwa) bunga (dapat) tertulis dengan seperti 

(itu), menjadi gegetun sudalah pasti melihat syair di bunga melati. Setelah sudah 

dibacanya baharu tuan puteri tau perbuatannya (121) kumbang hijau ini 

pekerjaannya karena di dalam syair ada namanya. Baharulah tau yang berbuat 

(ialah) kumbang hijau yang menyurat. Tuan putri birahi keliwat kepada Kumbang 

yang berbuat riwayat. Kumbang hijau pandai bermada pantun itu ditulis sudah. 

Tuan putri semingkin gundah hati semingkin akan tergoda. Kepingin melihat 

rupanya Kumbang pandai sekali mengguba kembang dengan pantun bunga 

bercabang seperti perbuatan jin mambang. Sekalian dayang pun demikian  pada 

Kumbang menaru kasian (karena) pandai Kumbang sehari-harian jangan Kumbang 

terbang tinggian. Kumbang memberi putri rawan jadi terkenang sekalian perawan, 
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sekalian dayang-dayang suda ketahuan jadi terkenang sekalian perawan. Tuan putri 

menjadi duka sebab mendengar pantun seloka. Kumbang pandai berjenaka baik aku 

suruh cari seri paduka. 

Maka raja pun demikian (juga merasa seperti) itu sebab birahi sudalah 

tentu. Tuan putri ingin kumbang begitu, segera disuruh cari oleh peratu (122) sebab 

Kumbang punya karangan sampai putri buat kenangan (dan) sampai kapan 

berpandangan pandai Kumbang buat kesenangan. Segera dinanti setiap hari 

(karena) dinanti olelah tuan putri sekalian dayang habis mencari pada Kumbang 

yang jauhari. Pegimana gerangan akan rupanya sebab demikian budi pekertinya 

mengguba bunga sangat pandainya (membuat) Putri berkenang ingin ada punya. 

Kalau kan Kumbang jadi penglibur sebabnya pandai pantun diatur rasahnya datang 

senanngnya mujur (karena) pantun memberi hati orang hancur. 

Demikian kelakuan putri (yang menjadi) mabuk rindu sendiri-sendiri (dan) 

berdendam ia sehari-hari (membuat) ayang mencari sana kemari. Putri menjadi 

hatinya gila kepada Kumbang ratna lila (ia) duduk sala berdiri sala (menyuruh 

untuk) Kumbang minta dicarikanlah. Kumbang hijau dicari orang segenap 

kampunglah dengan jurang buat permintaan putri sekarang sebab pandai Kumbang 

mengarang. Dicari dayang segenap tempat (namun) belon berhenti kalau belon 

dapat, (123) ingin rasahnya pada pendapat sangat berkenang sangat berhajat. 

Kumbang hijau disuru cari buat permainan tuan putri (maka) dicari dayang 

sana kemari (bahkan) anak dara-dara menanti setiap hari. Maka bunga yang terguba 

disuruh pandai tukang mencoba-coba berbuat gubahan mana serba mana seperti 

hati punya gelaba. Disuru seorang tukang pandai akan menurut gubahan tadi 
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dengan gubahan kecil gede dibuat dengan di kembang cindai. Dikasih (kembang) 

akan disurup turut mana gubahan disuru ikut (jika) hati putri jua tersangkut kepada 

Kumbang tiadakan luput. Maka lalu diperbuatnya mana ukiran tiada salanya, ukiran 

Kumbang diikutinya diguba manalah sepertinya. Diturut dengan seperti diikut 

gubahan dengan hati-hati, mana Kumbanglah diikuti tiada berani disalahkan suda 

pasti. Tiada lebih tiadalah kurang mana Kumbang berbuat karang (akhirnya) jadilah 

ia sampai sekarang gubahan bunga sudalah terang. (124) Seperti sekarang akan 

jadinya dipebuat orang dengan gubanya, diukir bunga dengan halusnya (kemudian) 

dijual orang dikulilingnya. Apa lagi ada penganten baru, mengguba bunga akan 

disuruh. Gubahannya bagus tiada keliru kepada Kumbang ia berguru. 

Demikian dalam cerita (bahwa) gubah-gubahan bunga sangat nyata sebab 

lantaran Kumbang serta berbuat bunga berbagai peta. Demikianlah kata dalam 

karangan tukang kembang banyak keuntungan, aada yang memperbuat dari kertas 

gerangan buat jadi satu pajangan. Daripada sebab pandainya tukang sama kertas 

dibikinnya kembang akan meniru akalnya Kumbang yang membuat beberapa 

karang-karang. Tempo dahulu awal mulanya sampai sekarang dikerjakannya kalau 

dipikir tiada salahnya (dan) demikianlah akan adanya. Ini cerita hamba putuskan, 

watas ini saja diwartakan. Lebi panjang boleh diceritakan tetapi bukunya tiada 

menyukupkan. Ini ceritera terlalu panjang dari hal pekaranya Kumbang (jadi) 

(125)banyak maklum jangan berkurang (karena) ertas tiada cukup dikarang. 

Sampai di sini berhenti riwayat, (sebenarnya) masih banyak ceriteranya 

dalam hikayat (namun) di buku ini tiada boleh muat (jadi) sekarang apalah boleh 

buat. Belum habis ceriteranya putri menjadi gila sendiri-sendiri (karena) kesudahan 
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Kumbang disuru cari tiada cukup bukunya disyairi. Sampai di sini saya berhenti, 

karangan tiada dengan seperti ditulis(kan) pada kertas putih, keluarnya itu dari 

dalam hati. 

Ini ceritera syair karangan dibuat ole anak Pecenongan, ambil pikiran yang 

panjangan supaya dapat satu timbangan. Selesai sudalah dituisnya, 22 Nopember 

itu masannya, malam Isnin masuk waktunya, 1896 itu tahunnya. Telah selesai 

ditulis fakir akan menulislah ini syair ketika tanggal 16 Jumadil Akhir tahunnya 

juga jimakhir 1314 itu hijratnya. Itulah waktu akan masanya selesai syair dalam 

ceriteranya (dan) demikianlah itu akan adanya. 

(126) (Pengarang) yang mengarang ini seorang fakir yang hina miskin lagi 

pun hakir yang disebut namanya Muhammad Bakir, harap kasihannya Rabbul 

annasir. Muhammad Bakir yang membuat cerita buah-buahan jadi (sebuah) 

riwayat, jangan diambil pendek dan lewat (lebih) baik diambil satu ibarat. Ibaratnya 

zaman sekarang, kebanyakan diperbuat kepada orang (dapat membuat) jalan gelap 

jarang berterang maka biar tau pantang larang. Ini syair tiada sepertinya mengarang 

syair tambah isengnya (dan) tambah buat suka hatinya, demikianlah itu adanya. 

Di sini saya ada berkata kepada baba nona sekalian rata, habis dibaca 

pulangin serta jangan sampai syair terlunta-lunta. Saya pesan baba dan nona kalau 

baca syair jangan bawa keama-mana (dan) jangan sampai jatuh sini sana (karena) 

pesan ini sangat berguna. Demikianlah yang dibilangin, di situ ambil di situ 

pulangin (jadi) jangan sampai yang punya pusingin (karena) akan diminta diulang-

ulangin. Watasnya baca dua tiga hari jangan (boleh) dibawa sana kemari. (Jika) 

(127) kamu mau pinjam pergi sendiri pada yang punya (maka) nanti (boleh) diberi. 
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Jangan dibacalah lama-lama, (cukup) lima enam hari dengan percuma, jika 

demikian saya tiada terima, ini(lah) pesan yang poma-poma. 

Ini syair saya sewakan, sehari semalam saya katanyakan 10 sen saya 

tentukan (jadi) haraplah bayar dimaklumkan. Hikayat syair saya banyak punya 

sekalian itu saya sewakannya karena pengarang tiada pekerjaannya, maka 10 sen 

yang diharapkannya. Lain tiada saya berkata selamat panjang umur sekalian rata 

dengan selamat dapat suka cita (beserta) selamat kurasa sekalisan rata. Saya 

banyak-banyak empunya salam (jadi) harap sentosa sekalian Islam. Diharap siang 

dan malam, gahafururrahimnya khalikul ‘alam. Habis cerita sempurna kalam, 

adanya itu wallahu’alam, tama(t). Pecenongan Langgar Tinggi 22 Nopember 1896 

malam Minggu 16 Jumadil Akhir 1314 tahun Jim Akhir. (128) Ada berapa 

(karangan) yang sudah dikarangkan. Di bawah ini hamba nyatakan berapa syair yag 

dikatakan, siapa suka boleh kabarkan. 

Pertama syair sang Capung, terbang di sawah di daun kangkung menahan 

rindu tiada tertanggung (ke)pada belalang ia minta tolong. Kedua syair Anggur dan 

Delima, menanggung rindu sekian lama (karena) ia meminang dengan ketrima 

(kemudian) ia nikah kepada Kurma. Ketiga Kakap dengan Tambar, cinta sayang 

jadi mesra (beserta) rindunya tiada terkira-kira yang menolonglah yang 

mengindera. Keempat burung Bayan dan Nuri, menanggung rindu sehari-hari 

(karena) Nuri meminang tiada diberi (datanglah) yang menolong Tekukur jauhari. 

Kelima syairnya Rinum Sari, anak raja terpegang jin dan peri jadi gila sendiri 

(karena) orang lain sangka dia punya istri.  
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Keenam syair bungah-bungahan, dalam taman dengan kerinduhan terlalu 

sedap dalam ceritahan dengan rindu bercinta-cintahan. Ketujuh Beruk Japun dan 

Manis, dengan rindunya tiadakan habis (129) siang makam duduk menangis minta 

tolong kepada Manggis. Kedelapan syair Jangkrik dan Gasir, birahi tiada dapat 

tertaksir sampai rasahnya hilangkan pikir minta tolong <ongur-ongur> haji fakir. 

Kesembilan Naymuk dan Agas, yang mendapat rindu dengan lekas (semoga) 

rindunya sangat tiada terlepas minta tolong pada Kutu Beras. Kespuluh Tawon dan 

Kumbang, sehari-hari menaruh bimbang (dan) rasahnya tiada dapat tertimbang 

hingga di gunung ia terbang. 

Kesebelas Laler dan Nyawan, siang malam menanggung rawan (karena) 

sakitnya tiada dapat terlawan (akhirnya) yang menolong Rarungu dermawan. 

Keduabelas syair Kembang Ros, dalam surat cintanya belon terus, siapa mau baca 

yang putus mesti keluar sedikit fulus. Ketigabelas syair binatang hutan, sekalian itu 

jadi sebutan dalam hutan berselingkatan mesti disewalah dengan kuntan. Keempat 

belas syair kuyan-kuyan, ramailah ia berkayan-kayan (karena) kuipipi menanggung 

kesedian kesudah-sudahan jadi berkasi-kasihan. 

B. Pembacaan Hermeneutik 

 

Pembacaan hermeneutik merupakan tahap pembacaan kedua setelah 

pembacaan heuristik. Pembacaan hermeneutik dilakukan dengan cara membaca 

teks secara keseluruhan disertai pemaknaan secara lebih mendalam mengenai buah-

buah dan tokoh serta hal-hal lain yang terdapat di dalam teks SBB. SBB memiliki 

tiga cerita yang berbeda, maka dari itu oembacaan hermeneutiknya juga akan dibagi 
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menjadi 3 sesuai masing-masing cerita. Tiap-tiap cerita akan dibagi lagi menjadi 

bagian pembukaan, isi, dan penutup.  

1. Bagian Pembuka 

Syair Buah-buahan diawali dengan pantun satu bait kemudian dilanjutkan 

dengan pengenalan diri pengarang mencakup nama dan tempat penulisan naskah. 

Hal tersebut dibuktikan dalam bait berikut: 

Santaplah siri di puan 

Siapa yang suka memakan dia 

Sedap juga rupanya tuan 

Jikalau tawa menyukakan dia 

 

Dengarlah tuan karangan fakir 

Yang hina miskin Al- faqir haqir 

Yaitu disebut namanya Muhammad Bakir 

Di kampung Pecenongan tempatnya hadir 

 

Bait selanjutnya menjelaskan mengenai bagaimana Syair Buah-buahan 

dibuat, mengenai bagaimana Syair Buah-buahan dapat dibuat, menunjukkan kuasa 

Tuhan yang mampu menghadirkan berbagai macam buah-buahan dalam suatu 

kebun yang kemudian dilambangkan menjadi pembawa sifat manusia, salah 

satunya adalah bagaimana manusia menanggung rindu serta hawa nafsu manusia. 

Dijelaskan dalam bait berikut: 

Kisah dikarang bua-buahan 

Dalam kebun berapa rupa warnahan 

Ajaib sekali kuasanya Tuhan 

Bua Anggur menanggung kecintahan 

 

Mengarang syairlah bua-bua 

Buat mengliburkan kau jua 

Menanggung rindu tiada kuwawa 

Takut menurut nafsu dan hawa 

 

Jadi mengarang tiada karuan 

Mengarang syair bua-buahan 

Dalam kebun berhati rawan 
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Menanggung rindu tiada tertahan 

 

Secara keseluruhan, halaman pertama berisi pembukaan yang menjelaskan 

penulis serta tempat penulisan naskah SBB. Kemudian penulis juga ingin 

menyampaikan kepada pembaca bahwa penulisn syair ini juga ada berkat 

bermacam-macamnya buah-buahan yang ada di alam. Hal tersebut tidak lepas dari 

kuasa Tuhan yang sangat hebat. SBB mengangkat buah-buahan sebagai tokohnya 

yang dilambangkan memiliki sifat seperti manusia, yangmana mereka bisa 

mempunyai hawa nafsu serta kerinduan yang tinggi terhadap sesama manusia.  

 

2. Bagian Isi 

Seperti disebutkan di atas, SBB dibagi menjadi 3 cerita, yaitu tentang buah-

buahan, baba dan nona, serta kumbang. Pada cerita pertama, dijelaskan mengenai 

kehidupan di sebuah taman yang bernama Sukasari dan Dukasari. Buah-buahan 

yang hidup di Sukasari dan Dukasari memiliki berbagai karakter yang berbeda-

beda.  

a. Anggur  

Anggur merupakan seorang perempuan yang dapat dikatakan sempurna. 

Memiliki paras yang rupawan, harta yang melimpah, kekuasaan dan orangtua yang 

terpandang, serta sifat-sifat baik yang menjadi pelengkap. Cerita SBB 

memunculkan tokoh perempuan dengan keadaan hampir sempurna sebagai simbol 

dari sifat-sifat baik yang dimiliki manusia.  

Karena Anggur bua setiawan 

Suda rupawan lagi darmawan// 

Lemah lembut tingka kelakuan 

Pangkatnya tinggi lagi bangsawan/ 

 

Bua Anggur orangnya kaya 
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Ibu bapaknya orang mulia 

Anggur banyak hamba dan sahaya 

Jadi buah-buahan hormatkan dia 

(SBB. Hal 4 dan 5, bar. 15 dan 1-3) 

 

Secara eksoterik, buah anggur memiliki makna simbolik yang berhubungan 

dengan sesuatu yang diberkati, baik, dan makmur. Keterangan tersebut didapat dari 

kitab Perjanjian Lama. Anggur juga disebutkan dalam Alkitab, yang merupakan 

simbol dari kekayaan, kelimpahan, kemakmuran, dan kesuburan. Simbol yang 

tertulis dalam Alkitab berhubungan dengan apa yang dideskripsikan oleh penulis 

SBB sebagai sifat-sifat dari tokoh Anggur. Hal ini menjelaskan bahwa tokoh 

Anggur merupakan simbol dari sifat-sifat baik manusia, terutama perempuan.  

b. Delima  

Delima dalam SBB diceritakan sebagai seorang lelaki yang memiliki sifat 

dan keadaan yang hampir sama dengan Anggur. Delima merupakan seorang yang 

sangat diagungkan di kebun Dukasari. Ia memiliki sahabat yang selalu detia 

menemaninya. Kemunculan sosok yang hampir sempurna ini hanya dapat 

disandingkan dengan sosok Anggur yang juga digambarkan hampir sempurna. 

Delima yang jatuh cinta kepada Anggur meminta buah Durian untuk 

menyampaikan pesan untuk meminang Anggur kepada kedua orangtua Anggur.  

Delima itu orangnya kaya 

Pangkatnya tinggi lagi mulia 

Tiada lagi yang samakan dia 

Melainkan Anggur muda belia/ 

 

Delima orangnya cakap 

Tingka laku amat sikap 

Dipandang rupa terlalu sedap 

Pintar menegrti adalah lengkap 

(SBB. Hal. 21, bar. 4-7) 
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Bait lain juga menyebutkan duabelas laksana (sifat baik) lengkap yang 

dimiliki oleh Delima.  

Pertama ia orang berbangsa 

Keduanya ada ribu tamasya 

Ketiga budiman adil periksa 

Kempat baik budi bahasa/ 

 

Kelima bijaksana lagi rupawan 

Keenam arif lagi gunawan 

Ketuju tegu janji setiawan 

Lagi terpilih asal bangsawan// 

(SBB. Hal.21, bar. 12-15) 

 

Kedelapan ia sangat adil 

Kesembilan kaya bukannya bakhil 

Kesepulu akalnya kamil 

Kesebelas kata-katnya menjadi hasil/ 

 

Keduabelas baik hati budinya 

Lemah lembut akan tingkanya 

Dengan serta merdu suaranya 

Tiada lagi dapat dicelanya 

(SBB. Hal. 22, bar. 1-4) 

 

Melihat sosok karakter yang digambarkan hampir sempurna, berhubungan 

dengan filosofi buah Delima yang mendapat julukan “fruit of paradise” atau “buah 

dari surga” menurut orang-orang Arab dan Rumania. Julukan ini muncul karena 

banyaknya manfaat-manfaat serta sejarah yang menyebutkan tentang buah delima, 

disebutkan dalam artikel berjudul The Pomegrante: A New Look at the Fruit of 

Paradise. Artikel tersebut secara keseluruhan membahas mengenai buah delima 

dari berbagai sisi, mulai dari sejarah, simbol, manfaat menurut kesehatan dan 

pertanian.  

Menurut kepercayan Zoroastrianisme atau Majusi, agama yang berasal dari 

Persia Kuno, menyebutkan bahwa buah delima merupakan simbol dari kesuburan, 

kemakmuran, serta keabadian (Panthaky, 2006). Sedangkan Encyclopedia 
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Britannica menjelaskan bahwa buah delima sudah sejak dulu ada dan disimbolkan 

sebagai salah satu simbol cinta dari dewi Aprodit. Simbol-simbol yang 

dikemukakan dari tiap-tiap wilayah di dunia ini diadaptasi oleh penulis SBB untuk 

menggambarkan sifat-sifat tokoh Delima dalam syairnya. Julukan buah delima 

sebagai “fruit of paradise” juga diadaptasi sebagai penggambaran sifat sempurna 

dari tokoh Delima.  

Berbeda dengan yang lain, masyarakat Yunani justru menilai buah delima 

merupakan simbol dari kematian atau “fruit of the dead”, karena berkaitan dengan 

Hades, salah satu dewa dunia bawah dalam mitologi Yunani, yang merupakan dewa 

dunia kematian. Sejarah Yunani mengatakan bahwa Hades memiliki kebun yang 

ditanami buah Delima. Berkaitan dengan kematian, penulis SBB mengaitkannya 

dengan kematian istri Baba pada cerita kedua. Istri Baba yang sakit parah 

meninggal dunia setelah memakan buah anggur dan delima, disusul dengan 

kematian Baba yang juga terjadi setelah memakan buah anggur dan delima. Selain 

menggambarkan kematian, penuis SBB juga mempertegas bahwa anggur dan 

delima merupakan simbol cinta sejati seperti yang terus-menerus disampaikan di 

akhir cerita pertama.  

c. Duku  

Duku diceritakan sebagai sahabat perempuan dari Anggur. Sama seperti 

Anggur, ia juga memiliki paras yang rupawan. Warga Sukasari sering membacakan 

cerita hikayat, kemudian didengar oleh kawan-kawannya, biasanya Duku yang 

membacakan cerita karena ia pandai bercerita dan berpantun meski awalnya malu-

malu. 
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Hikayat dibaca ole Duku 

Duku tiada lagi malu-malu 

Suara keras sedikit kaku  

Cempedak ada sedikit pilu 

(SBB. Hal. 8, Bar.1-2) 

 

 Cerita babak selanjutnya, dikisahkan Duku menikah dengan seorang 

pemuda bernama Manggis. Karakter Duku di sini hampir sama dengan Anggur, 

hanya saja nasibnya berbeda. Duku menikah dengan Manggis, yang bukan berasal 

dari keluarga berada. Hal ini menggambarkan ketulusan seorang wanita yang mau 

menikah dengan laki-laki yang dicintainya, meski tidak memiliki kekayaan. Kisah 

ini dibahas dalam bait berikut. 

Manggis itu hitam manis 

Istrinya Duku sangat majelis 

Suda tersurat di dalam tulis 

Tulisan hambanya berbagai jenis/ 

 

Manggis miskin tiada berharta 

Bertemu jodo yang dicinta 

Sebab Manggis anak dengar kata 

Ibunya Duku sangat suka cita 

(SBB. Hal. 73, bar. 1-4) 

 

d. Manggis 

Manggis merupakan suami dari Duku, yang juga merupakan sahabat dekat 

Delima. Manggis yang ikut bersama Delima untuk berburu burung, ternyata 

bertemu dengan Duku dan akhirnya jatuh cinta. Saat pernikahan Anggur dan 

Delima, Manggis kembali bertemu Duku, hingga akhirnya ia bisa menikah dengan 

Duku. Meski berada di kelas sosial yang berbeda, Manggis tetap mengusahakan 

keinginannya untuk meminang Duku. Ia direstui oleh orangtua Duku karena 

melihat sifatnya yang sangat baik dan dermawan. Penggambaran Duku 
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melambangkan manusia dengan keadaan ekonomi yang sulit, tetapi selalu berbuat 

baik sehingga ia mendapat balasan yang baik pula, dengan bisa menikahi Duku.  

Manggis itu hitam manis 

Istrinya Duku sangat majelis 

Suda tersurat di dalam tulis 

Tulisan hambanya berbagai jenis/ 

 

Manggis miskin tiada berharta 

Bertemu jodo yang dicinta 

Sebab Manggis anak dengar kata 

Ibunya Duku sangat suka cita/ 

 

Manggis itu anak dermawan  

Bertemu jodo Duku rupawan 

Kawinnya itu ramai<n> karuan 

Tiada terkira suda ketahuan 

(SBB. Hal. 73, bar. 1-6) 

 

e. Rambutan  

Rambutan juga merupakan teman perempuan dari Anggur. Ia digambarkan 

memiliki sifat yang sangat pemalu, budiman, dan beriman, dengan fisik berambut 

keriting dan rupawan. Rambutan akhirnya menikah dengan Mangga. Bukan karena 

cinta, tetapi karena Mangga pergi mencari bantuan pada dukun yang bisa membuat 

Rambutan mau menerima cintanya. Rambutan yang awalnya tidak mempedulikan 

Mangga, akhirnya menerima Mangga meski tidak tahu apa yang terjadi. Rambutan 

digambarkan sebagai korban dari keserakahan manusia yang hanya mementingkan 

egonya.  

Berapa lama berapa hari 

Mangga rindu sehari-hari 

Seperti rindu sendiri-sendiri 

Sebab Rambutan orang jauhari/ 

 

Daripada sebab tiada tahan hatinya 

Seperti rindu seorang dirinya 

Rambutan tiada diperdulikannya 

Mangga sakit hati tiada sudanya 
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(SBB. Hal. 61, Bar. 9-12) 

 

Setelah suda bermeruahan 

Mangga Rambutan bercintahan 

Laki istri berkasih-kasihan 

Semingkin kasi mala tambahan 

(SBB. Hal. 68, bar. 1-2) 

 

 

f. Mangga 

Mangga merupakan sahabat Delima dan Manggis. Ia memiliki sifat yang 

baik serta fisik yang rupawan. Ia bertemu dengan Rambutan saat mereka berburu 

mencari burung ke Sukasari. Mangga yang jatuh hati kepada Rambutan namun 

tidak tahu bagaimana mengungkapkannya, akhirnya mengambil jalan pintas 

dengan menyerahkan masalahnya ke seorang dukun. Dukun tersebut membantu 

Mangga untuk merebut hati Rambutan, hingga akhirnya Rambutan bersedia 

menikah dengan Mangga.  

Sifat Mangga di sini menggambarkan keserakahan seorang manusia yang 

dalam bertindak hanya mengedepankan egonya. Mangga yang awalnya merupakan 

seorang pemuda dengan sifat yang baik, terjebak ke dalam egonya sendiri akan 

cinta yang tidak terbalas. Ia putus asa sehingga menggunakan segala cara agar 

keinginannya dapat terpenuhi. Akhirnya ia memilih jalan pintas dengan menemui 

seorang dukun demi membuat Rambutan menerimanya.  

Mangga Rambutan menaru cinta 

Birahi Mangga tiada bole dikata 

Mangga memberilah tanda mata 

Mengasi gelang bertabur permata/ 

 

Birahinya Mangga bukan buatan 

Birahi ia sangat kelewatan 

Mangga birahi pada Rambutan 

Gelang permata jadi kelihatan 

(SBB. Hal. 54, bar. 9-12) 

 



180 

 

Berapa surat Mangga kiriminn  

Tiada jaulah dibalasin 

Rambutan sengaja akan diamin 

Mang{k}a rasanya bagai dihasin/ 

(SBB. Hal. 61, bar. 7-8) 

 

Daripada Mangga hatinya bingung 

Rambutan sangka tiada yang tolong 

Lalu Mangga pergi pada pendeta Jagung 

Yang memakai jenggot dan kekudung/ 

(SBB. Hal. 61, bar. 13-14) 

 

 

g. Jagung  

Seorang pendeta tersohor yang dikenal dapat mengabulkan permintaan para 

pasiennya. Dalam kalimat lain, Jagung disebut sebagai seorang yang tangguh 

seorang petapa yang dapat membuat banyak hal terjadi. Ciri fisik Jagung 

digambarkan sebagai seorang yang tinggi dengan balutan jubah dan jenggot putih 

yang panjang. Pendeta Jagung ini merupakan seorang yang dipercaya oleh banyak 

orang dapat mengabulkan permintaan dengan mengajukan syarat-syarat yang harus 

dilakukan pasiennya agar permintaan mereka dapat terkabul.  

Pendeta Jagung yang kesohor 

Barang hikmatnya terlalu majur 

Barang terkena badan sekujur 

Hati dan jasad rasahnya hancur/ 

 

Pendeta Jagung punya hikmat 

Barang terlepas jadi terikat 

Barang yang lupa jadi teringat 

Sebab manjurnya terlalu amat/ 

(SBB. Hal. 62, bar. 1-4) 

 

h. Ketimun 

Ketimun ditemui oleh Mangga di jalan saat Mangga hendak bertemu 

mencari tempat Jagung. Ketimun disangka sebagai seorang penyamun atau 

perampok oleh Mangga karena keadaan yang membuat Mangga berprasangka. 
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Namun ternyata Ketimun tidak bermaksud buruk dan mau mengantar Mangga 

untuk bertemu dengan Jagung.  

Disangka Mangga orang penyamun 

Karena perjalanannya terlalu samun 

Tiada tau buah Ketimun 

Minta dihantarkan ke ruma dukun/ 

(SBB, Hal. 62, bar. 13-14) 

 

 

i. Durian  

Durian merupakan seorang bek atau kepala kampung. Dengan fisik yang 

tinggi besar dengan sifat yang pemberani, dia ditunjuk untuk menikahkan 

Rambutan dan Mangga di rumahnya. Durian dalam cerita ini melambangkan 

seorang pemimpin yang mampu mengayomi para warganya.  

Bek itu namanya Durian 

Orangnya besar lagipun keren 

Tinggi gede lagipun kosen 

Jadi bek baru kemaren/ 

(SBB. Hal. 65, bar. 13-14) 

 

j. Kurma 

Kurma merupakan buah khas daerah Timur Tengah yang jarang ditemukan 

di wilayah tropis seperti Melayu. Kurma dalam cerita ini digambarkan sebagai 

seorang imam dan penghulu yang menikahkan pasangan Anggur-Delima dan 

Mangga-Rambutan. Kemunculan buah kurma yang merupakan buah khas Arab ini 

melambangkan keterkaitan antara pemuka agama dengan negara-negara Arab. 

Buah Kurma merupakan buah khas masyarakat Timur Tengah yang 

kemudian menyebar ke berbagai negara di dunia. Buah kurma sering dijadikan 

acuan sifat manusia, karena meski sudah keriput, buah kurma masih memberi 

banyak manfaat. Hal ini yang juga diserap oleh penulis SBB dengan 
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menggambarkan seorang imam dan penghulu sebagai buah kurma, karena meski ia 

sudah berumur (keriput), namun masih tetap memberikan banyak manfaat bagi 

orang-orang di sekitarnya.  

Pada hari yang baik dinikahkan 

Maksud Delima dipertemukan 

Tuan imam Kurma yang sahkan 

Ramai sekali tiada dikatakan/ 

(SBB. Hal. 48, bar. 2-4) 

 

Pisang Manggis Mangga menghantar 

Kepada Delima muda yang sabar 

Ke ruma Kurma imam yang benar 

Suka se<b>kalian ramai di(na)tar/ 

(SBB. Hal. 48, bar. 9-10) 

 

Dalam bait lain, diceritakan bahwa Kurma berasal dari Arab. Hal ini 

menunjukkan latar belakang buah kurma yang berasal dari daerah Timur Tengah 

dengan mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Penulis SBB menekankan 

bahwa selain memberi manfaat kepada masyarakat di sekitarnya, Kurma juga 

merupakan seorang yang pandai dalam hal agama, terutama agama Islam karena ia 

juga berasal dari tempat di mana agama islam itu dilahirkan.  

Kurma selama datang dari Arab 

Berkat sedekah itu diharap 

Segala kerjanya bole diharap 

Tepai harap sedekahan itu kurang sedap/ 

(SBB. Hal. 66, bar. 11-12) 

 

Rupanya keras memegang agama 

Demikian lagi haji Kurma 

Jadi pegawai bukan percuma 

Sebab hukumnya sangat utama/ 

(SBB. Hal. 67, bar. 7-8) 

 

k. Kelapa 

Kelapa merupakan seorang tuidi atau wakil lurah pada setiap kampung. 

Karena kekuasaannya tersebut, Kelapa memiliki sifat keras kepala dan sukar 
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ditentang. Sifat Kelapa ini bertentangan dengan gambaran sifat buah Durian (kepala 

kampung) yang justru adil dan bertanggng jawab. Perbedaan ini juga 

melambangkan meski bekerja bersama, ketua dan wakilnya tetap memiliki sifat 

dasar masing-masing, dan dicontohkan pada perbedaan sifat Durian dan Kelapa.  

Bek Durian semua datang 

Bua Nona yang matang-matang 

Tuidi Kelapa sukar ditentang 

Sebab kumis ada melintang/ 

(SBB. Hal. 50, bar. 5-6) 

 

l. Buah Nona  

Buah Nona merupakan salah satu tamu yang hadir pada penikahan buah 

Mangga dan Rambutan. Buah Nona atau lebih dikenal sebagai buah mulowo ini 

menggambarkan wanita-wanita dalam usia yang matang atau bisa dikatakan sudah 

dewasa. Dalam bait yang menceritakan buah Nona, kata ‘matang’ selain sebagai 

penggambaran sifat dewasa, bisa juga digunakan sebagai penggambaran paras atau 

fisik yang juga sudah dewasa.  

Bek Durian semua datang 

Bua Nona yang matang-matang 

Tuidi Kelapa sukar ditentang 

Sebab kumis ada melintang/ 

(SBB. Hal. 50, bar. 5-6) 

m. Aren 

SBB tidak menjelaskan secara gamblang kisah tentang buah Aren, akan 

tetapi diketahui bahwa Aren adalah seorang bek (ketua kampung) sebelum Durian. 

Sebagai ketua kampung, pastilah Aren memiliki sifat kepemimpinan yang tinggi 

layaknya bek Durian. Disinggung pula dalam bait berikut. 

Tinggi besar bek Durian 

Orangnya gagah lagipun keren 
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Jadi bek baru kemarin 

Dia gantinya bek bua Aren/ 

(SBB. Hal. 50, bar. 7-8) 

 

n. Salak 

Salak dituliskan sebagai pencalang. Pencalang menurut KBBI artinya 

perahu besar untuk mengangkat barang dagangan (biasanay juga digunakan untuk 

memata-matai musuh). Penggambaran sifat Salak di sini ditegaskan dalam sebuah 

bait berikut. 

Ada juga pencalang Salak 

Dia pencalang terlalu galak 

Jadi pencalang kampung Babulak 

Kesalahan sedikit tukang berkhalak/ 

(SBB. Hal. 50, bar. 7-8) 

 

Salah merupakan penggambaran manusia yang sudah terpenuhi segala 

kebutuhannya, sehingga terkadang sifatnya menjadi kurang ramah dan pemarah.  

o. Nanas 

Nanas dalam SBB berperan sebagai ajudan Salak. Jika semua tokoh dalam 

SBB digambarkan berparas rupawan, Nanas digambarkan memiliki kekurangan 

dalam penampilan. Ia memiliki banyak jerawat di mukanya, sehingga meski 

penampilannya rapi, tetap terdapat kekurangan dalam penampilannya. Sifatnya 

juga diungkapkan dalam kata edan yang berarti gila.  

Nanas mewakili sifat dan penampilan manusia yang berbeda dengan tokoh-

tokoh utama lain yang terlihat sempurna. Nanas memiliki banyak kekurangan, 

bahkan tidak disebutkan kelebihannya.  

Bua Nanas jadi ajudan 

Rapi juga dia berdandan 

Orangnya jerawatan seperti parudan 

Tetapi adatnya sangat edan/ 
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(SBB. Hal. 50, bar. 9-10) 

 

p. Jambu Putih dan Jambu Merah 

Jambu Putih dan Jambu Merah menghadiri pernikahan buah Rambutan dan 

Mangga dengan penampilan yang sangat menawan. Keduanya melambangkan sifat 

seorang bangsawan yang selalu memberikan penampilan sempurna saat menghadiri 

acara rekannya. Hal tersebut tertulis dalam SBB pada halaman 50 seperti pada 

kutipan di bawah. 

Rama{nya}(i) sekali tiada terkita 

Jambu puti dan jambu mera 

Pakaiannya bagus tiada bercedera 

Keduanya itu memakai sutera/ 

(SBB. Hal. 50, bar. 13-14) 

 

q. Cempedak 

Cempedak adalah seorang hamba yang mengabdi pada Anggur. Cempedak 

digambarkan memiliki sifat yang jahat, suka membicarakan ornag lain namun juga 

mudah tersinggung. Namun demikian, ia juga memiliki sifat yang rajin serta tetap 

menghormati Anggur sebagai tuannya.  

Cempedak melambangkan manusia yang memiliki sifat baik dan buruk. 

Meski memiliki kekurangan seperti pemarah, kurang berilmu, dan sifat buruk 

lainnya, masih ada sifat positif yang dimiliki yaitu rajin dan tetap menghormati 

atasan. Sifat dasar yang pada dasarnya sulit diubah, tertutupi oleh sikap yang baik.  

Jikalau Duku berbuat riwayat 

Bua-bua sekalian suka melihat 

Buah Serikaya pandai bertambat 

Buah Cempedak perangainya jahat/ 

(SBB. Hal. 6, bar. 1-2) 

 

Cempedak orangnya bopeng 

Lakunya candal mulutnya bengkeng 

Kelakuannya seperti perempuan ^honggek^ 
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Yang suka dengan main di pangking/ 

(SBB. Hal. 6, bar. 7-8) 

 

Cempedak orangnya rajin 

Tetapi suaranya jadi menyakitin 

Suda adatnya bukan dibikin 

Tapi barang perintalah dia yakin/ 

(SBB. Hal. 9, bar. 12-13) 

 

r. Nangka  

Nangka merupakan sahabat Delima yang sangat setia, atau dalam beberapa 

baris lain disebut sebagai patik atau hamba. Sebagai sahabat serta seorang hamba 

yang baik, Nangka selalu menolong Delima saat sedang kesulitan. Nangka 

membantu Delima dengan memanggil Pisang ke rumahnya guna melakukan sebuah 

pekerjaan. Nangka juga yang membawa surat dari Delima untuk diserahkan kepada 

Anggur.  

Perilaku yang ditunjukkan oleh Nangka melambangkan sifat baik manusia 

yang menuruti setia perintah atasannya meski ia tidak tahu hal apa yang akan 

diperbuatnya. Saat Nangka memanggil Pisang, ia tidak tahu apa yang akan 

dilakukan, akan tetapi Nangka tetap menuruti perintah Delima sebagai atasan atau 

majikannya. Nangka juga tanpa berberat hati menyampaikan pesan Delima kepada 

Anggur.  

Datanglah masuk bua Nangka 

Melihat Delima berhati duka 

Segera ditegur manis muka 

Hamba datang mengadap paduka/ 

(SBB. Hal. 40, bar. 3-4) 

 

Sau berkata dengan setiti 

Nangka demikian lakunya bakti 

Ibunya Anggur suda mengerti 

Segera dibaca dengan hati-hati/ 

(SBB. Hal. 46, bar. 11-12) 
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s. Pisang  

Pisang merupakan teman Delima dari Dukasari. Ia yang menyarankan 

Delima untuk membuat surat lamaran kepada orangtua Anggur serta membantu 

menyampaikan surat tersebut ke Sukasari, tempat kediaman Anggur. Pisang 

menyimbolkan sifat-sifat yang sangat bijaksana dan dewasa. Ia banyak membantu 

Delima yang sedang memikirkan percintaannya dengan Anggur, sehingga tercapai 

solusi untuk segera meminang Anggur.  

Dalam keadaan yang serba terburu-buru dan diliputi kecemasan, pisang 

seperti cahaya bagi Delima, karena ia tetap tenang dan bijaksana dalam 

menyarankan keputusan yang sebaiknya akan diambil oleh Delima. oleh karena 

sifatnya tersebut, Pisang menjadi orang yang dihormati dan disegani di Dukasari. 

Sifatnya yang bijaksana juga tertulis dalam bait berikut: 

Buah Pisang yang bijaksana  

Menjawab kata dengan sempurna 

Jika minta mas kencana 

Patik sampaikan juga ke sana/ 

 

Jika hamba berkata sangatlah berat 

Baik tuan tuliskan surat 

Jika sampai pada isyarat 

Baik bertanda ke bawa hadirat/ 

(SBB. Hal. 42, bar. 5-8)  

 

t. Baba  

Cerita kedua ini berfokus pada kisah Baba dan istrinya. Baba dan istrinya 

merupakan perwujudan dari kisah Anggur dan Delima dalam bentuk manusia. Baba 

diceritakan seorang kaya raya yang sangat setia terhadap istrinya. Akan tetapi 

istrinya menderita sakit parah yang tak kunjung sembuh. Baba dengan segala 

kerendahan hatinya melakukan segala cara untuk kesembuhan istrinya. Hingga 
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pada suatu hari istrinya meminta Baba untuk mencarikan buah anggur dan delima. 

Permintaan istrinya itu langsung diusahakan oleh Baba. Setelah permintaannya 

terpenuhi, istri Baba meninggal, namun Baba merasa lega karena sudah memenuhi 

keinginan terakhir istrinya.  

Baba dalam cerita ini menggambarkan sifat seorang lelaki penuh tanggung 

jawab dan setia, dengan latar belakang yang sama dengan buah Delima. Ia rela 

mengorbankan waktu hingga uangnya untuk seseorang yang sangat dicintainya. 

Kesetiaannya bahkan hingga akhir hayatnya, karena setelah pemakaman istrinya, ia 

juga memakan anggur dan delima yang menjadikan istrinya meninggal, sehingga 

akhirnya Baba juga meninggal dunia dan dikuburkan di sebelah makam istrinya.  

Kisah tersebut memperjelas hubungan antara Baba-istri dengan Delima-

Anggur, yaitu pada sifat-sifat yang menonjol seperti kesetiaan mereka serta latar 

belakang ekonomi keduanya. Pada beberapa bait terakhir cerita pertama, Delima 

dan Anggur meminta kepada Tuhan agar tidak dipisahkan, dan permintaan itu 

dikabulkan dalam perwujudan Baba dan istrinya yang meninggal hampir bersamaan 

setelah memakan buah delima dan anggur. Salah satu bait dalam cerita pertama juga 

makin mempejelas bahwa kisah Baba dan istrinya merupakan perwujudan dari 

kesetiaan cinta pada cerita Delima dan Anggur.  

Harap pada yang kuasa 

Supaya jangan jadi berpisah 

Diminta juga setiap masa 

Tinggal kasinya tiada bole dipaksa// 

(SBB. Hal. 74, bar. 15-16) 

 

Tetapi permintaan dikabulkan 

Anggur Delima lah disampaikan 

Hajatnya itulah diterimakan 

Di bawa inilah diwartakan/ 
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Sebab kabul permintaannya 

Barang kemana bersama istrinya 

Suda kuat dengan jodonya 

Di bawa ini diupamakannya/ 

(SBB. Hal. 75, bar. 1-4) 

 

Selain sifatnya yang sangat sayang kepada istrinya, ia sebenarnya 

merupakan seorang yang hanya pasrah dengan keadaan. Ia memilih mengakhiri 

hidupnya untuk mengejar cintanya dibandingan melanjutkan hidupnya. Ia 

menyerah melanjutkan hidupnya semata-mata karena ingin terus bersama dengan 

istrinya, karena sudah tidak ada lagi seorang yang dicintainya di dunia.  

u. Kumbang  

Setelah cerita si Baba dan istrinya selesai, dikisahkan bahwa istri Baba telah 

meninggal dunia setelah memakan buah anggur dan delima. Setelah meninggal 

dunia, mereka dimakamkan bersebelahan. Di atas kuburan si Baba ditanam bunga 

cempaka dan di atas makam istrinya ditanamkan bunga Melati membuat tanah 

pekuburan Baba dan istrinya menjadi harum dan mengundang kumbang-kumbang 

berterbangan mengunjungi makam mereka, seperti disebutkan dalam syair pada 

halaman 83 dan 85 berikut. 

Daripada sebab cinta dan sayang 

Di pekuburan ditaru pot kembang 

Berapa bunga bercabang-cabang 

Datang menyari berapa kumbang/ 

 

Ditanamkan berapa bunga melati 

Di pinggir kuburan rupanya puti 

Teratur mana seperti 

Sebab babanya cinta di hati/ 

(SBB. Hal. 83, bar. 1-4) 

 

Pada istriku yang suda mati 

Ditanam berapa pohon melati 

Baik ingat di dalam hati 
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Supaya nyata perempuan suda pasti/ 

 

Jika ku mati harap begitu 

Dengan pohon kembang suda tentu 

Tanamkan cempaka akan di situ 

Supaya laki-laki yang berhati satu/ 

 

Di kubur tanam pohon cempaka 

Itu kembang yang aku suka 

Tiada lagi hatiku duka 

Supaya perkabaran cerita terbuka/ 

(SBB. Hal. 45, bar. 5-10) 

 

Di dalam syair, disebutkan bahwa kuburan sepasang suami istri tersebut 

selalu dikunjungi oleh sepasang kumbang. Kumbang jantan disebut kumbang Hijau 

dan yang betina disebut kumbang Sri Cempaka. Kumbang Hijau hinggap di atas 

bunga Cempaka yang berada di atas makam si Baba dan kumbang Sri Cempaka 

sering hinggap di atas pohon Melati yang berada di atas tanah kuburan mendiang 

istri si Baba. Diceritakan di dalam syair sepasang kumbang itu sering mengunjungi 

makam Baba dan istrinya. Siang dan malam mereka selalu terbang pergi dan 

kembali lagi ke tanah pemakaman sepasang kekasih itu. 

Sepasang kekasih kumbang itu diceritakan ketika bulan terang (waktu 

malam), tetap berada di makam baba dan istrinya sambil berbalas pantun. Kumbang 

Hijau diketahui memiliki budi pekerti yang baik, terlihat dari rangkaian pantun 

yang ditujukan untuk pasangannya ketika ia mengitari kedua makam itu bersama 

kumbang Sri Cempaka. Kumbang Sri Cempaka pun menanggapi pantun dari 

suaminya dan mempertanyakan perkataan manis yang diungkapkan oleh Kumbang 

Hijau.    

Makam baba dan istrinya ditanami bunga cempaka dan melati membuat 

tanah pemakaman mereka menjadi harum dan rapi. Hal tersebut merupakan 

gambaran sikap dan perilaku baba dan istrinya yang selalu serba baik-baik kepada 
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setiap orang, dimana ketika mereka telah pergi (meninggal), masyarakat akan 

mengenang mereka sebagai orang yang dermawan dan ramah tamah, sehingga 

namanya akan dikenang dengan harum oleh masyarakat. Banyak orang yang akan 

mengenang mereka dan berziarah ke makam mereka. Dimana masyarakat di dalam 

cerita digambarkan sebagai serangga yang sering mengitari makam.  

Diceritakan serangga yang paling sering berada di pemakaman adalah 

sepasang kumbang. Kumbang dalam cerita syair buah-buahan menggambarkan 

para peziarah yang berpasangan yang mengunjungi makam Baba dan istrinya yang 

mempelajari kisah hidup baba dan istrinya (yang menyimbolkan kisah cinta Anggur 

dan delima). Pasangan itu ingin mempelajari bagaimana sikap dan karakter yang 

harus dimiliki seorang pria (baba yang menggambarkan sikap-sikap delima) dan 

sebaliknya, sikap dan perilaku yang seperti apa yang harus dimiliki seorang wanita 

(istri baba yang menggambarkan sikap-sikap anggur). Terbang di atas makam 

(dalam cerita dituliskan berjoget layaknya ronggeng dan balas-berbalas pantun 40 

hari lamanya) merupakan perwujudan dari mempelajari kisah hidup baba dan 

istrinya. 

 

C. Matriks, Model, dan Varian 

 

Matriks dalam SBB merupakan perwujudan sifat-sifat baik dan buruk 

manusia yang berjalan beriringan. Perwujudan sifat tersebut muncul dalam cerita 

masing-masing tokoh yang ada dalam SBB, yaitu buah-buahan di Sukasari dan 

Dukasari, Baba dan istrinya, serta Kumbang. Buah-buahan dalam cerita ini 

diibaratkan sebagai manusia yang memiliki berbagai macam sifat baik dan buruk. 
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Baba dan istrinya merupakan perwujudan sifat baik dan buruk yang dilambangkan 

oleh buah-buahan, ke dalam bentuk nyata seorang manusia. Sedangkan Kumbang 

merupakan pengandaian sifat-sifat manusia yang dekat dengan Baba.  

Sifat-sifat manusia tersebut dilambangkan dalam bentuk buah-buahan dan 

diseusaikan dengan karakteristik fisik buah tersebut. Sifat maupun karakteristik 

fisik yang dimiliki setiap buah berbeda satu sama lain dan dibagi menjadi kelompok 

baik dan buruk yang saling berjalan beriringan. Seperti sifat dermawan salah 

seorang tokoh yang juga dibarengi dengan sifatnya yang pemaksa.  

Sifat yang sangat dominan dalam cerita SBB adalah setia dan ego. Matriks 

tersebut dikembangkan menjadi bentuk model berupa ‘kesetiaan’ dan ‘egois’. 

Kesetiaan dan keegoisan tersebut merupakan contoh sifat baik dan buruk . Setiap 

tokoh dalam SBB menunjukkan kesetiaannya pada pasangan maupun antara hamba 

dan tuannya dengan cara yang berbeda-beda. Sifat egois dari tokoh-tokohnya juga 

menonjol bersamaan dengan sifat baiknya, dengan cara yang berbeda-beda.  

Diceritakan dalam SBB bahwa Anggur dan Delima memiliki sifat-sifat yang 

baik tanpa cela. Namun dari sisi lain, dapat diperoleh kesimpulan bahwa keduanya 

juga tidak terhindar dari sifat egois masing-masing, seperti mengutamakan hawa 

nafsu untuk memiliki. Keinginan untuk memiliki yang kuat juga ada pada buah-

buahan lain seperti Mangga kepada Rambutan, hingga menghalalkan segala cara 

untuk dapat bertemu dengan rambutan. Mangga tidak memedulikan penolakan 

Rambutan dengan melakukan jalan pintas agar cintanya diterima, yaitu dengan cara 

berobat ke dukun/pendeta hingga akhirnya Rambutan menerima cintanya. Meski 

diceritakan Mangga merupakan lelaki dengan sifat yang hampir sama sempurnanya 
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dengan Delima, ia juga memiliki sifat buruk yang hanya memedulikan 

keinginannya semata.  

Cerita kedua membahas tentang Baba dan istrinya yang sakit-sakitan. 

Dalam cerita tersebut sangat jelas digambarkan betapa setianya Baba kepada 

istrinya. Ia memberikan segalanya yang diminta dan dibutuhkan istrinya tanpa 

meminta balasan. Akan tetapi pada akhirnya saat istrinya meninggal, Baba lebih 

memilih untuk mengikuti istrinya dibanding bertahan hidup. Sifat tersebut 

memberikan penggambaran sifat baik berupa kesetiaan kepada istrinya serta sifat 

buruk berupa keinginannya untuk tetap bersama istrinya walau istrinya telah 

meninggal.  

Matriks syair ini ditransformasikan ke dalam bentuk model-model di atas. 

Model-model tersebut diaktualisasikan ke dalam varian-varian yang terdapat di 

dalam bait-bait syair. Varian tersebut dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pembuka, 

isi, dan penutup.  

1. Bagian Pembuka 

Varian pada bagian pembuka adalah hina, miskin, fakir. Bagian pembuka 

adalah penjelasan mengenai pengarang dengan penekanan pada sifat hina, miski, 

dan fakir. Pengarang juga menjelaskan di mana SBB ditulis serta siapa penulisnya.  

2. Bagian Isi 

1) Buah-buahan 

a. Anggur  

Varian dalam tokoh Anggur adalah sifat-sifat baiknya seperti setia, 

dermawan, dan lembah lembut. Sifat Anggur digambarkan sebagai wanita 
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yang paling diidamkan atau hampir sempurna. Dari keseluruhan sifat-sifat 

wanita yang ada dalam syair, Anggur lah yang paling sempurna. 

b. Delima 

Varian dalam tokoh Delima adalah sifat-sifat seperti cakap, pintar, 

setia, berwibawa, adil, baik budinya, arif bijaksana, baik hati, dan lemah 

lembut. Delima digambarkan sebagai laki-laki yang amat sempurna baik 

dari sifat, paras, maupun latar belakang ekonomi. Diceritakan pula bahwa 

dalam Dukasari tidak ada yang pantas bersanding dengannya, dan hanya 

Anggur yang berasal dari Sukasari yang pantas. 

c. Duku 

Varian dalam tokoh Duku adalah sifat pemalu dan baik hati. Dalam 

cerita SBB, Duku memiliki sifat yang pemalu, seperti saat ia bertemu 

dengan Manggis atau saat membacakan hikayat. Ia juga memiliki sifat yang 

baik hati, terutama kepada sahabat-sahabatnya.  

d. Manggis 

Varian dalam tokoh Manggis adalah sifat setia dan dermawan. 

Manggis sangat setia kepada Delima yang merupakan tuannya. Ia selalu 

menuruti perintah tuannya itu. Ia juga sangat setia kepada orang yang 

dicintainya, dengan mengusahakan segala hal supaya dapat bersama 

dengannya.  

e. Rambutan 

Varian dalam tokoh Rambutan adalah sifat pemalu, pendiam, dan 

beriman. Dalam cerita SBB, diceritakan bahwa Rambutan merupakan 

seorang gadis yang sangat pemalu dan pendiam. Ia tidak banyak berbicara, 
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apalagi kepada laki-laki. Hal tersebut karena Rambutan memgang teguh 

imannya, dengan tidak ingin berurusan dengan laki-laki. 

f. Mangga  

Varian dalam tokoh Mangga adalah sifat setia, dermawan, pemaksa. 

Mangga yang sangat menyukai Rambutan awalnya dengan baik 

mendekatinya, akan tetapi saat cintanya tak berbalas, Mangga memilih 

untuk pergi ke dukun/pendeta supaya mengabulkan permintaannya untuk 

bisa bersama dengan Mangga.  

g. Jagung 

Varian dalam tokoh Jagung adalah terkenal, pandai dalam 

bidangnya, memiliki kesaktian (hikmat), dan tangguh. Pendeta (orang 

pandai/pertapa) Jagung memiliki kesaktian untuk mengabulkan permintaan 

orang melalui syarat-syarat yang diajukan olehnya. ia sangat ahli di 

bidangnya, sehingga banyak yang mengenalnya dan datang meminta 

bantuan kepadanya.   

h. Ketimun 

Varian dalam tokoh Ketimun adalah baik hati. Ia bertemu dengan 

Mangga saat Mangga sedang menuju ke rumah Jagung, kemudian ia 

menunjukkan jalan ke rumah Jagung dengan sukarela meski sebelumnya 

dituduh sebagai gelandangan oleh Mangga. 

i. Durian 

Varian dalam tokoh Durian adalah fisik yang tinggi besar, dan sifat 

keren, gagah dan pemberani. Durian merupakan seorang bek atau kepala 
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kampung yang baru. Meskipun masih muda, ia sudah menjadi kepala 

kampung, menunjukkan bahwa ia bisa memimpin dengan baik.  

j. Kurma 

Varian dalam tokoh Kurma adalah senang berbuat pahala, beriman 

dan disegani. Kurma merupakan seorang haji yang berasal dari Arab. Ia juga 

seorang imam masjid serta penghulu pernikahan. Kurma senang membantu 

warga yang kesusahan. Meski usianya sudah tidak muda, ia masih dihormati 

oleh orang-orang di sekitarnya.  

k. Kelapa 

Varian dalam tokoh Kelapa adalah sukar ditentang. Kelapa 

merupakan seorang tuidi atau wakil ketua kampung yang sama dengan bek 

Durian. kelapa memiliki sifat keras dan sukar ditentang, sangat berbeda 

dengan Durian.  

l. Bauh Nona 

Varian dalam tokoh Buah Nona adalah matang. Buah nona disebut 

matang dari segi usia, mental, maupun fisik. Artinya secara usia ataupun 

mental, ia sudah cukup dewasa, dengan fisik yang ‘matang’ berarti ia 

tumbuh besar dengan baik.  

m. Salak  

Varian dalam tokoh Salak adalah sifatnya yang galak. Dalam SBB, 

Salak diceritakan sebagai pencalang (pedagang yang memiliki persaingan 

tinggi dengan musuh dagangnya). Karena lata belakang tersebutlah 

membuat sifat Salak menjadi galak. 
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n. Nanas 

Varian dalam tokoh Nanas adalah sifat rapi namun gila dengan 

tampilan fisik berjerawat. Buah Nanas diceritakan sebagai seorang ajudan, 

sehingga ia harus selalu berpenampilan rapi. Karena pekerjaannya tersebut 

juga lah akhirnya ia memiliki sifat gila (dalam artian galak).  

o. Jambu Putih dan jambu Merah 

Varian dalam tokoh Jambu Putih dan Jambu Merah adalah sifat rapi 

mereka. Mereka merupakan sahabat Rambutan dan Mangga. Mereka datang 

dengan penampilan tanpa cela dalam balutan kain sutra, menandakan 

kerapian penampilan mereka.   

p. Cempedak  

Varian dalam tokoh Cempedak adalah rajin, mudah tersinggung, 

galak, dan jahat. Meski memiliki banyak sifat buruk, namun Cempedak 

yang merupakan seorang hamba dari buahh Anggur tetap setia menuruti 

perintah Anggur dan keluarganya.  

q. Nangka 

Varian dalam tokoh Nangka adalah setia dan baik hati. Ia merupakan 

seorang patik dari Delima. Ia selalu setia kepada perintah Delima dan selalu 

membantu apapun perintah Delima. Ia juga sangat setia kepada orangyang 

dikasihinya, yaitu Nangka.  

r. Pisang  

Varian dalam tokoh Pisang adalah sifat baiknya, setia, bijaksana, dan 

dermawan. Pisang membantu Delima saat Delima sedang gelisah 

memikirkan Anggur. Pisang menyarankan supaya Delima mengirimkan 
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surat kepada Anggur, dan ia pun membantu Delima untuk mengantar surat 

tersebut ke Sukasari. Sifatnya sangat baik dan tenang sehingga ia juga 

dihormati di Dukasari.  

2) Baba dan Istrinya 

Varian dalam tokoh Baba adalah setiawan, baik budi, kaya 

menolongi, sakit, cinta, harum, dan wangi. Baba mempunyai istri yang 

sedang mengalamai sakit keras dan tak kunjung sembuh. akan tetapi ia 

selalu setia kepada istrinya, selalu berada di sisi istrinya, menuruti apapun 

permintaan istrinya, tanpa mempedulikan harta yang bisa saja habis 

sewaktu-waktu. Ia sangat setia mendampingi istrinya hingga akhirnya 

istrinya meninggal. Hal tersebut membuat Baba menjadi sangat sedih dan 

akhirnya memutuskan untuk menyusul istrinya karena kesetiaannya itu.  

3) Sepasang Kumbang 

Varian pada bagian ini adalah pandai berjoget, bernyanyi, 

berpantun. Sepasang Kumbang ini selalu ada di atas makam Baba dan 

istrinya. Diceritakan di dalam syair sepasang kumbang itu sering 

mengunjungi makam Baba dan istrinya. Siang dan malam mereka selalu 

terbang pergi dan kembali lagi ke tanah pemakaman sepasang kekasih itu. 

Sepasang kekasih kumbang itu diceritakan ketika bulan terang, tetap berada 

di makam baba dan istrinya sambil berbalas pantun. 

4) Bagian Penutup 

Varian pada bagian ini adalah fakir, hakir, miskin, hina. Pada bagia penutup 

juga dijelaskan mengenai penulis yang mengarang cerita ini dengan istilah fakir, 

hakir, hina, dan miskin. Penulis juga menuliskan tanggal selesainya SBB ini, 
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harapannya pada para pembaca, serta biaya sewa jika ingin membinjam cerita SBB 

untuk dibaca.  
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan mengenai teks SBB, dapat diambil simpulan 

sebagai berikut. 

1. Jumlah kesalahan salin tulis yang sedikit ini membuktikan bahwa penulis, 

Muhammad Bakir, merupakan seorang penulis profesional. Ruang tulisan dan 

ruang teks dibatasi dengan garis tipis yang ditulis dengan pensil. Teks ditulis 

dari sisi kanan ke sisi kiri dan dibaca dari sisi kanan ke kiri secara menurun. 

Bahasa yang digunakan dalam SBB adalah bahasa Melayu dengan dialek 

Betawi, serta beberapa kosakata dari bahasa Arab. Naskah SBB ditulis dengan 

tinta berwarna hitam, dilengkapi dengan nomor halaman pada bagian tengah 

atas halaman. Terdapat pula ilustrasi berupa gambar buah-buahan dan bunga 

yang digambar dengan tinta berwarna kuning, hijau, merah, dan biru.  

2. Makna dari simbol-simbol yang dihadirkan dalam teks SBB adalah tentang 

sifat-sifat manusia. Sifat-sifat manusia tersebut dilambangkan dalam bentuk 

buah-buahan dan diseusaikan dengan karakteristik fisik masing-masing buah. 

Sifat maupun karakteristik fisik yang dimiliki setiap buah berbeda satu sama 

lain dan dibagi menjadi kelompok baik dan buruk yang saling berjalan 

beriringan. Sifat yang sangat dominan dalam cerita SBB adalah ‘kesetiaan’ 
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dan ‘keegoisan’. Kesetiaan dan keegoisan tersebut merupakan contoh sifat 

baik dan buruk. Setiap tokoh dalam SBB menunjukkan kesetiaan antara 

hamba dan tuannya atau kesetiaan pada pasangannya dengan cara yang 

berbeda-beda. Sifat egois dari tokoh-tokohnya juga menonjol bersamaan 

dengan sifat baiknya. Kedua sifat tersebut menunjukkan bahwa sebaik apapun 

seorang manusia, mereka akan memiliki sebuah kekurangan, terutama 

terdapat sifat mememntingkan diri sendiri.  

 

B. Saran  

Penelitan ini difokuskan pada suntingan teks dan pendekatan semiotika 

Rifaterre, dengan mengungkapkan simbol-simbol yang dihadirkan dalam naskah SBB. 

Selain menggunakan pendekatan semiotika Riffaterre, terdapat banyak pendekatan-

pendekatan lain yang dapat digunakan untuk mengungkap simbol-simbol atau maksud 

dari penulisan teks SBB. Penelitian ini terbatas menggunakan naskah digital, sehingga 

kemungkinan terdapat beberapa perbedaan pada kondisi naskah dengan naskah aslinya.  
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