
 

Kaulah Tukang Kebun Itu 

 
HB Jassin, HB Jassin 

kau tukang kebun 

yang meramu taman sastra 

dalam ruang waktu tiada berbatas 

 

serpihan bungabunga sastra 

kau siram dengan air matamu yang melaut 

ke mata air katakata 

 

maka jejak panjang dalam jarak siang pun memancarkan cahaya 

hingga ke pokok pikiran 

setajam parang penebas rumput di kebun sastramu 

 

HB Jassin, HB Jassin 

telah kau catat setiap kisah 

dalam terjemahan alquran 

sedalam langit dan bumi 

 

sebab tiap kalimat 

yang kau cairkan lewat 

timbunan surat-surat  

beraksara hijaiyah, 

menjadi perkebunan 

sajak dan esai sastra 

 

maka engkaulah tukang kebun itu 

yang mencangkul tiap masalah di antara gundukan 

kisahkisah purba, sains, 

dan psikologi pikiran 

para nabi 

 

maka engkaulah tukang kebun itu,  

yang mencairkan kekentalan 

isi dan tipografi bacaan 

di dalam kandungan  

firman Tuhanmu 

 

HB Jassin, HB Jassin 

engkaulah tukang kebun itu 

yang menghidupkan  

kembangkembang sastra 

di dalam tafsirtafsir 

kehidupan tanpa batas 

 

Palembang, 10 Juli 2022 

 



Skenario Abadimu 
(kepada Connie C Semma) 

 

Panjang skenario yang kau tulis setelah jejak langkah 

terhenti di batas ajal 

 

Padahal, dalam perjuangan 

melawan ketidaktahuan, 

kau, aku, dan AP Bayu, 

menuliskan kerangka sastra 

dalam diksi-diksi terindah 

di antara skenario pementasan 

 

Kini, jejakmu terhenti 

pada etape akhir  

dalam diksi sajakmu  

yang kau baca, 

setelah ribuan malaikat 

mengatarkan kantukmu 

ke peristirahatan  abadimu 

 

Satu yang kita janjikan 

ketika adegan pertama itu 

berputar dalam perhitungan 

baik buruknya sastra pementasan di panggung 

kehidupan ; tidurlah dalam diksi terindah  

di antara puisi-puisi cinta 

 

Palembang, 8 September 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Anto Narasoma. Berkediaman di jalan Bendung Dalam (Sekip Bendung) Gang Pulau No. 

20/153 RT 36 RW O9 Kel. 8 Ilir Kec. Ilir Timur III Palembang. Bekerja sebagai wartawan. 

Puisi-puisinya banyak tersebar di berbagai media daerah dan nasional. Selalu diminta menjadi 

pembicara sastra di berbagai event. Paling sering diminta jadi pembicara soal sastra di Diknas 

Sumsel, perguruan tinggi, serta Balai Bahasa Sumatera Selatan. Dapat dihubungi melalui : 

Hp.081367459281 

 

Catatan 
 

 Tema puisi memang bisa mengambil banyak hal, tidak selalu harus berkaitan dengan 

cinta, keindahan alam dan tema2 sejenis yang seringkali kita temukan dalam puisi. Namun bisa 

juga menuliskan mengenail seorang tokoh atau kenangan akan persahabatan dengan teman 

yang telah pergi, sehingga menyerupai in memoriam.  Dua puisi karya Anto Narasoma ini 

menyajikan tema seperti itu. Ia, terpesona pada tokoh sastra Indonesia, yang dikenal sebagai 

Paus Sastra, dan sekarang telah tiada. Nama tokoh sastra itu, dikenal luas, lebih2 bagi 

sastrawan, ialah HB Jassin. Anto melihat Jassin sebagai tukang kebun yang ‘meramu taman 

sastra’, dan ‘menghidupkan kembang-kembang sastra’. 

 Selain itu, Anto juga memiliki kenangan, mungkin sahabatnya, atau sosok yang 

dikenalnya, dan hampir-hampir tak bisa lepas dari ingatannya, sehingga memberi inspirasi 

untuk menulis puisi, dan ditampungnya dalam judul ‘Skenario Abadimu’. Agaknya, Anto 

melihat, menjalani kehidupan ada skenario yang sudah ditulisnya, dan kita tinggal menjalani 

peran yang diberikan. Dari adegan demi adegan, jejaknya akan berthenti dalam satu 

pemberhentian, yang disebutnya”.. jejakmu berhenti, pada etape akhir. 

 Dua puisi Anto ini menyajikan kisah kenangan yang berbeda. Silahkan menikmati dua 

puisi itu. 


