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Kwatrijnen van Omar Khayyâm



8

2    
       

       
      

1     
      

      
      



9

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?

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?
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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.

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?
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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.

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.
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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.

Je schimpt: een fi losoof 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.
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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.

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.
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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.

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.
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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.

Elk stofj e 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.
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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?

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.
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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.

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. 
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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.

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?
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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!

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.




