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Kwatrijnen van Omar Khayyâm

rIoZ SÛî ì|ZoU ŁÑ í~yÑÙ ÛÙ

1

rIÑ|iĚ ryohj j ryÑ|> j ÑÛ îÑ
rIÑÛ VoM yÛÙ łZÙ |jj łZ U
rIoU > SÛî oU ÜÑ ì|ZÌ yoU

rIÑÛÌ yoK piU~? Ď í|jÛÑÙ
rIoUî U Û|jÑ Þ|gdS T Ď ÜÑ Üo>
rIÑ~U piM ÛÊ yÑ Ě |ZÌ rJÜ ~ĭ
rIÑ~Ď ~h> ÜÑ ł>Ñ~C |ZÌ ÒC Ûî

8

2

De rondgang van ons komen en ons gaan
daar vind je geen begin, geen einde aan.
De ware zin heeft niemand nog verstaan:
vanwaar dit komen en waarheen dit gaan?

De Schepper heeft het samenstel gesmeed
en daarna in zijn delen weer ontleed.
Was het niet goed? Waarom heeft Hij gebroken
de vormen door Zijn eigen hand gekneed?
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rIiĚ x ÛÙ U ŁÑ VoiĚ ŁÑAÑ

3

rZ ÙÛÑÙ łfj ÑîÛ ìÌ d[>
rIÙ ~I ÜÑ ijÜoj ŁoĚî ~I y|gĎ
rdJ U ëoj >î rIiĚ U ~hZ ~>

Ù[j łyĕj ŁÛ|geT íÑÛ o?
Ù[j ły[j êÙ ìC > íÛoCÛ
ìoĮCVÙ Ď U o? ŁĚ Ď ÑÙI
Ù[j łþĮj ÙC Ĝ~? > ÙÑÜÌ
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4

De beker vormde een hecht gevoegd geheel
dat zelfs gespaard bleef bij een woest krakeel.
Wie kneedde liefdevol die ranke leden,
wie liet er in zijn woede niets van heel?

Volg je de weg van de qalandar niet, je komt er niet,
was je ’t gezicht niet met je hartenbloed, je komt er niet.
Wat maakt je toch zo somber? Verzaak je niet
vrijwillig wie je bent, je komt er niet.
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ij ÙÑÜÌ VoM |g>Ü ÜîÛ Ċy

5

ij ÙoJ ÙC ÙAî ÜÑ ìÙÜ ëÙ Ċy
Ûoi> ëÙ~U ÛoĭÜîÛ ŁÙ~ĭoJ
ij ÙoIÑ Ügx ìohA ÛoU ÛÙ

|[j ëî~Z eMÜ Z êÙ ĭ~x
|[j ëhbZ U ÛÑ~IÑÜ |joZ U
Ù~C ŁîÛ ÜÑ ë~Įg> ìĎ fx yÑ o>
|[j ëe`Z Ēixî rJ}Į> ~fM

12

6

De wereld laat mij nog geen dag begaan;
nooit adem ik vrijuit in dit bestaan.
Uit al de lessen bij het lot genomen
heb ik geen wereldwijsheid opgedaan.

Mijn hart verlangde levenslang te weten,
weinig geheimen liet ik ongeweten.
Nu ik het bij mijn levenseinde overweeg
besef ik dat ik nooit iets heb geweten.
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ibeS Z U rbĭ eR > fJÙ

7

ij rbĭ îÑ đjÌ U |jÑÙ ÙyÑ
ëÑ í|ZÌ ìoiJÌ R yÑ ÛÙ ìĎ diV
iU U jÑ|> Z djÌ ÜÑ U ~CÌ

ifR ìoUî ŁÙoJ ÊÑ U iyoZ
ifI Ùohjî yÙÑÙ Ĺ y oZ ~I
ifUî iVofUî y|ge>î iĚ
ifA ëoAî íÙÛC įjÜ Ĺ giyÌ
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8

Je schimpt: een filosoof ben je! Dat is niet terecht.
God weet wel dat ik niet ben wat jij zegt.
Maar ik heb geen idee hoe men wat ik echt ben
in deze uithoek vol verdriet aan iemand uitlegt.

Wij zijn de bron van blijdschap en van droefheid,
de oorzaak van het recht, maar ook van wreedheid.
Wij zijn verheven, en een toonbeeld van gemeenheid,
verweerde spiegel, en de beker van de wijsheid.
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rIÑ łZÙ ? ëoU > Ď yoK piU~?

9

rIÑ łfI ? ~> Ď ~ĭÑ Ł> ÙoJ îÛ
? ? ÊÑ U Þo> Ù~C xÑ o>
rIÑ łfjî ÛÑ~Jî łfijî ŁÙ~ĭ

ŁÙ ? ŁÑÙI |jÑ Ě U Þo> ÞC
ŁÙ ? Łogf? ÜÑ |jÑ í|J äÛoS
ŁÙ ? Łooc? ł> U gU Ď \T
ŁÙ ? ŁÑÙ~S ÛoU ÛÑ~T |jÙÑÙ

16

10

Acht je het aards bestel zoals het zijn moet,
leef zorgeloos, welk kwaad het je ook aandoet.
Leer van de wijzen wat je lichaam werkelijk is:
een handvol stof en verder wind, vuur, bloed.

Geen zorg! Men wist al wat je dwars zat gisteren,
maar niemand gaf iets om wat jij verlangde, gisteren.
Weet je, ze hebben, of je het wilde of niet, gisteren,
beslist over je toekomst, gisteren.
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dZ Ùoy îÑ ÜÑ Ēix rJ}ĭ U ŁÙ ÜÑ

11

dZ Ùoy~S rIÑ í|Zoij U ÑÙ~S
dZ Ùoig> J}ĭî í|Zoj ~>
dZ Ùo> ~> ~fMî Þo> ÞC łVoB

rIÑ íÙ> ŁÛohjî iV ?î Z ÜÑ iĚ
rIÑ íÙ> ŁÛoU > ij ĊeS í|jÙ~ĭ
iZÜ ŁîÛ ~> ? łhj ë|T U oA ~x
rIÑ íÙ> ŁÛoĮj [Ď ĊZÙ~Z ìÌ
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12

Morgen is er nog niet, daar kun je niets van weten,
gisteren is voorbij, moet je vergeten.
Nog niet, voorbij, hoe het mag heten,
je moet het leven, nu, er niet aan meten.

Dagen en nachten zijn er altijd al geweest,
het hemelrad al zo lang in gang geweest.
De hele aarde, waar je je voet ook zet,
is grondstof voor een stralend oog geweest.
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rIÑ íÙ> łgiZÜ ĜoC ÛÙ U íÛÚ ~x

13

rIÑ íÙ> łgiĮjî Öo? ?î Z ÜÑ iĚ
ìo[S ëÛÜÌ > ijÜoj ØÛ Ù~ĭ
rIÑ íÙ> łgijÜoj ÒC ØÛ x ìoU

|Jo> ojÑÙ êÙ Û|jÑ U ÜÑÛ ~x
|Jo> ocgMÜ ~? bhj U |yo>
ÛÙ ÙÙ~ĭ łĮbhj ÜÑ ç|Ê Û|joU
|Jo> oyÛÙ êÙ ÜÑÛ U í~^T ìÌ

20

14

Elk stofje dat de aarde ooit heeft belast,
zat eerder aan kroon of vorstenring vast.
Stof op een lief gezicht, veeg dat voorzichtig af:
die schoonheid heeft vroeger het oog verrast.

Ieder geheim dat in een wijs hart ligt besloten
is verder dan de vogel Anqâ weggesloten.
In dichte schelpen worden parels gevormd
uit druppels door de zee in het hart gesloten.
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|joZ Z~C > |iZÑ Ĺ jÑÙ x

15

|joZ Zî ? ł> ŁÑ~Iî äo> x
ŁA > o? łZÛÙ ÜÑ yC ÛÜî iI
|joZ fJÙ > j~ĭ Û> rIîÙ o>

łfSoy Ł~> ~ĭÑ |iZÑ ØoJ ~>
łfSoy Ł~I ÑÛ yC JÛ ~x
ÙAî ìÑ|jÜ ŁogĮg?Ü |gĎ o?
łfSoy ŁÛÙ ë|M ŁI ÞoU ŁÑ
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Van elke oogst zal wel een korrel overblijven;
zo zullen huis en tuin na ons hier achterblijven.
Verbras je goud en zilvergeld met vrienden,
want anders zal het aan je vijand blijven.

Mocht ooit de boom van hoop vruchten gaan dragen,
ik vond een einde aan de kluwen van mijn vragen.
De cel van mijn bestaan wordt te benauwd. Hoelang?
Wanneer toch daagt het einde van mijn dagen?
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> j łdeZÜ hU łZ M~A Ċy

17

> J ìî~i> y~K łZ j Ď ~x Üî
Ûo> |Ê ìî|y~S r? ÜÑ > rIÑ ÙÛÙ
> î~iU Öo?Ü C ~I r[C

|gxÙ íÜo? ĭ ÜÑîÌ Ď ~xÙ ÛÙ
|gxÙ íÜÑ|jÑ > łZ U o> ŁoZ~S
ØÜîÙî r[h> Üî Û\Tî ÛB ÜÑ
|gxÙ íÜÑîÌ ~x ìÌ U i[g> äÛoS
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18

Liever een oude wijn dan een nieuw koninkrijk;
een nuchter leven is iets wat ik graag ontwijk.
Chosrow en Faridun gun ik hun kroon en troon;
ik ben met droesem en een open vat al rijk.

Nu overal de tuin vol rozen staat
past het dat ook bij ons de wijn rondgaat.
Denk even niet aan huri’s, paradijs of hel:
daarover wordt al veel te veel gepraat.

25

łI~j of`Z ÛÑ~IÑ > U ë~iĭ

19

łI~j ojofx ìćToM íĹ iJ ÛÙ
ÜoI ~> ł[h> iC łZî íI ÜÑ
łI~j oy łIÛ oy r[h> > ojwU

ëÛj łI|Įg? ~h>Ü j łZ Z
ëÛj łZî łyÑIÛ R ÜÑ oy
ëÙÛC łZ łV|JC ŁÑ~>Ü łZ Z
ëÛj ł[j VÙ ÛÙ ? U ìgUÑ

26

20

Achter het raadsel zul je, denk ik, toch niet komen,
je zult wel nooit bij hen die alles weten komen.
Schep hier in het groen met wijn een paradijs;
wie zegt dat je ooit in het Paradijs zult komen?

Is het omdat ik platzak ben dat ik niet drink,
uit angst dat ze mij zatlap noemen dat ik niet drink?
Nee, ik dronk altijd om het hart wat op te beuren.
Dat jij nu in mijn hart bent, dat maakt dat ik niet drink.
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Ł|> í|igI ê|M > ĊeS ÛoU ~ĭ

21

Ł|> í|y|gĚ efA ĊeS êÑBÑ
ìîÙ~ĭ ÛÙ oxÛoU > Ł|> ê|M Ûî
Ł|> í|ijÛ ]S xÑ ~KoC łU

gZ U |yÌ ~> łdy Ł|gĎ Ċy ~x
gZ U |yÌ ÛÜî iI o>î rf`j o>
ŁÜîÛ Ù~iĭ ëo_j îÑ ĜÛoU ìĎ
gZ U |yÌ ÛÙ ifU ÜÑ AÑ ĭoj

28

22

Zou wat de hemelen doen weloverwogen zijn,
met hoe het loopt zou men tevreden, allerwegen, zijn.
Was er maar ergens in het heelal rechtvaardigheid,
voor goede mensen zou er niets te klagen zijn.

Steeds weer staat iemand op die zegt: ik ben er!
Bogend op welstand, goud en zilver zegt: ik ben er!
Maar op een dag, als alles gaat zoals hij wil,
springt plots de Dood naar voren met: ik ben er!
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