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Voorbericht 

Van Dale, groot Nederlands Woordenboek:  
“Bruidsuitzet: De gezamenlijke kleren en linnengoed, 
keukeninventaris e.d. waarmee iemand wordt uitgerust, 
vooral een bruid, een baby (vroeger ook een weeskind bij 
het ontslag uit een gesticht).” 
 
Aanvullende bruidsuitzet:  
Aanvullende bruidsuitzet bevat zaken die gebruikelijk 
niet tot een bruidsuitzet toebehoren. Bijvoorbeeld een stuk 
grond, een tuin of goederen die normaliter niet alle brui-
den meenemen naar hun echtelijke woning.  
In de Bargoense taal betekent een aanvullende bruidsuit-
zet het volgende:  
Indien een vrouw trouwt en zij van haar eerdere huwelijk 
kinderen heeft en die zij meeneemt naar haar nieuwe hu-
welijk, worden haar kinderen aanvullende bruidsuitzet 
genoemd. Soms wordt de moeder van de bruid, die vaak 
op bezoek is bij haar dochter, als aanvullende bruidsuitzet 
genoemd. 
 
De uitgave van het boek 30-Vogel is eigenlijk een aanvul-
lende bruidsuitzet, dan wel een extra uitgave van het Ta-
lenhuis.  
 

De vertaling en het op rijm zetten van de vertaalde teksten 
zijn geschied tussen 2005 en 2020.  
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De illustraties zijn tussen 2013 - 2018 door mevrouw Ilse 
Meijer verzorgd. 
 

 
 
Deze aanvullende bruidsuitzet wordt u aangeboden met 
de wens dat deze bij u in de smaak valt. 
 
Dit voorbericht eindigt met een woord van dank aan een 
ieder die een bijdrage heeft geleverd zodat ’30-Vogel’ ook 
in het Nederlands kan worden gelezen. 
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Drachten, 21-03-2020, 
Ali Soleimani. 
 

 
 

P.S. 

Het digitale boek “30-Vogel” is kosteloos verkrijgbaar via: 

https://www.talenhuis.com/pr/menu/start.htm 
 

De papieren versie is verkrijgbaar via: 

https://www.talenhuis.com/boeken/menu/start.htm 
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Introductie 

Hop Hop, de weidevogel* 

 

Aboe [vader van] Hamid, ben [zoon van] Ebrahim Aboe 

[vader van] Bakr (geboren 1145/46 in Neishabour - over-

leden ca. 1221), beter bekend onder zijn dichtersnaam ‘At-

tar’.  

 

Farid ad-Din Attar, (Perzisch: عطار نیشابوری یدالدینفر  = de 

kruidenier / de pillendraaier / de apotheker), de Perzi-

sche dichter, moslim, soefi en theoreticus van mystiek. 

 

Roemi: 
“Attar bezocht de Zeven Steden van de Liefde tot in alle 
hoeken en gaten, frank en vrij!  
Wij zijn echter de eerste bocht van het eerste straatje van 
de eerste stad nog niet voorbij!” 
 
Het geboortejaar van Attar is waarschijnlijk 1145/46, tij-
dens de laatste jaren van het koningschap van sultan San-
jar van de Saljoekiden-dynastie.  
 
------------------------------------------------------------------------------ 
* Hop Hop, de gids / de wijze gids / de gevleugelde gids 

stink-, drek- of stronthaan, schijtkop en slijkhaan 
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Zijn sterfjaar is rond 1221, ten tijde van de met plunderin-
gen en roofmoorden gepaard gaande invasie van de Mon-
golen. Zijn graf bevindt zich in de stad Neishabour, in het 
huidige Noordoost Iran.  
Over de dood van Attar bestaat de volgende legende: men 
zegt dat Attar, tijdens de plunderingen van de Mongolen, 
toen hij een oude, zwakke man was, door een Mongoolse 
soldaat in gijzeling genomen werd. De soldaat nam hem 
mee als slaaf en, zoals gebruikelijk in die tijd, moest een 
slaaf op straat voor zijn eigenaar uitlopen. Eén van de dis-
cipelen van Attar zag dit en vroeg de Mongool om Attar, 
in ruil voor een handvol gouden munten, vrij te laten.  
Attar sprak tot de Mongool: ‘Dit is niet mijn prijs hoor!’  
De Mongoolse soldaat, in de overtuiging dat hij een betere 
prijs voor Attar zou kunnen krijgen, ging niet akkoord 
met het aanbod van de discipel en vervolgde zijn weg in 
het kielzog van Attar.  
Zij kwamen een boer tegen met een met hooi beladen ezel. 
De boer herkende Attar en vroeg de soldaat om de oude 
man met rust te laten. De Mongool vroeg de boer wat hij 
voor Attar wilde betalen. De boer antwoordde: ‘Een arm-
vol hooi!’  
Attar sprak tot de soldaat: ‘Verkoop me, want dit is mijn 
prijs!’  
Hierop ontstak de Mongool in woede, greep zijn zwaard 
en onthoofdde Attar, waarbij zijn hoofd over de grond 
rolde.  
Voor de ongelovige ogen van de Mongool raapte Attar 
zijn hoofd weer op, plaatste het op zijn romp en begon het 
gedicht ‘Het boek van de Hoofdlozen’ te maken.  
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Toen hij klaar was met zijn gedicht, viel hij op de grond en 
stierf.*  
 
De meeste literatuuronderzoekers geloven dat Attar, zoals 
zijn vader, artsenijbereider was en een winkel in genees-
middelen had. Daar hield hij zich bezig met de genezing 
van mensen, vandaar dat zijn dichtersnaam Attar is. Attar 
betekent letterlijk pillendraaier.  
De inkomsten die hij hieruit verkreeg en een erfenis van 
zijn vader verleenden hem een zekere vrijheid bij zijn 
werk als dichter. Hij was derhalve niet genoodzaakt om 
machthebbers en koningen met zijn dichtkunst te vleien, 
zoals vele dichters.  
Zijn bekendste werk is het boek ‘Mantik-al-teer’ (= Logica 
van het vliegen). Hij beschrijft in dit boek de geheimen en 
stadia van het soefisme, oftewel de mystiek.  
Attar schreef veel gedichten over grote soefi’s. Hij had 
kennis van muziek en astrologie. Hij gebruikte in zijn ge-
dichten begrippen afkomstig uit deze wetenschappen.  
 
Het volgende verhaal sluit dit artikel over Attar af. De 
dichter Jami beschrijft in zijn boek ‘Nafahat al-ons’ (= geu-
rige bries van de gewenning) hoe Attar ertoe kwam soefi 
te worden:  
‘Op een dag was Attar in zijn geneesmiddelenwinkel be-
zig toen er een derwisj binnentrad en om een geneesmid-
del vroeg. Attar was met klanten zaken aan het doen en 
besteedde geen aandacht aan hem.  
 

------------------------------------------------------------------------------ 
* Referentie: het boek Tazkara Dolatsjah (Verhandeling 
van Dolatsjah). 



- 25 - 
 

De derwisj richtte zich nog enkele malen tot Attar, maar 
tevergeefs.  
Uiteindelijk sprak hij tot Attar: ‘Weet jij soms hoe je dood 
zult gaan?’ ‘Net zoals jij dood zult gaan,’ antwoordde At-
tar honend.  
Toen sprak de derwisj: ‘Kun jij echt net zo sterven als ik?’ 
‘Ja,’ bevestigde Attar.  
De derwisj die een houten derwisjen-bedelkom bij zich 
had, zette deze omgekeerd op de grond en terwijl ieder-
een toekeek, legde hij zijn hoofd erop, noemde de naam 
van God en stierf ter plaatse. Dit voorval veranderde de 
gemoedstoestand van Attar en bracht hem tot het soefis-
me.’  
 
Simork 
De vogels van de wereld kwamen allemaal bij elkaar. De 
zichtbare en de onzichtbare vogels waren aanwezig. Ie-
dereen zei: “In deze tijd heeft iedere staat een Sultan, 
waarom hebben wij geen Sultan? Wij kunnen zonder een 
koning niet meer verder. Wij moeten elkaar helpen om een 
koning te zoeken, zonder koning zal er geen orde heer-
sen.” Zij kwamen weer bijeen om te bespreken hoe zij een 
koning zouden zoeken. Onder de menigte vogels was ook 
Hod hod [Hop hop], de meest geleerde vogel, aanwezig. 
Na een tijdje nam Hod hod [Hop hop] het woord en zei: 
“Beste vogels, ik weet van aardse en onaardse dingen. De-
ze staat van kennis heb ik bereikt doordat ik een vrije vo-
gel ben, en ook omdat ik jaren in het gezelschap van ko-
ning Salomo heb verkeerd. Ik was zo dicht bij hem dat hij 
de afwezigheid van andere vogels niet bemerkte. Doch als 
ik er niet was, vroeg hij onmiddellijk naar mij. Jarenlang 
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was ik zijn boodschapper, daarom heb ik kennis van veel 
van zijn wijsheden en geheimen. Jarenlang vloog ik in zijn 
dienst over zeeën en landen, er bestaat geen woestijn, land 
of berg die ik niet gezien heb. Overstromingen en orkanen 
hebben onder mijn ogen plaats gevonden. Vele malen was 
ik in het reisgezelschap van koning Salomo. Als jullie naar 
mij luisteren, zullen jullie bevrijd zijn uit deze sultanloze 
toestand. Beste vogels, ik moet jullie zeggen, wij zijn niet 
zonder koning. Achter de berg Kaf leeft onze sultan. Zijn 
naam is: Simork en hij is de koning over alle vogels. Hij is 
vlak bij ons terwijl wij heel ver van hem verwijderd zijn. 
Hij leeft daar in de rust van zijn glorierijke sultanaat. Iede-
re mond is niet waardig om zijn naam te eren. Duizenden 
gordijnen van licht en duisternis hangen tussen hem en 
ons. In beide werelden is niet iedereen in staat om zijn 
aanwezigheid te bevatten. Hij is de enige en eeuwige ko-
ning der vogels. Er is geen weg naar hem en het is ook niet 
mogelijk om zonder hem te leven. Hij is het idool van 
honderdduizenden. De onreinen van geest kunnen zich 
hem niet voorstellen. Het verstand heeft geen vermogen 
om hem te begrijpen. Kortom, het verstand en de geest 
zijn beiden blind om hem te zien. Geen wijze kan zijn 
wijsheid bevatten. Geen ziende kan zijn schoonheid zien. 
Alleen God Almachtig weet hoe wijs hij is. De wetenschap 
en het bevattingsvermogen schieten te kort om hem op 
volle waarde te schatten. Alle verhalen, mythen en versla-
gen zijn niet meer dan gedachteflitsen over hem. 
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30-Vogel 
 

 

ّغّّّسیمّر  
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Begin van het verhaal 
 
Hoofdstuk één 
 

 
 

Gegroet Hop Hop, jij snelle komeet, 
nieuwsbrenger van de hele planeet! 

Je vliegt naar de schone Sheba, heel discreet; 
het geheim van Salomo zit onder je kleed! 
In je borstkas zit het geheim, heel schoon; 

je bent de trotse vogel met vorstelijke kroon. 
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De duivels blijven in de kerker aan de ketting, 
want streng en onvoorwaardelijk geldt dit beding; 

zolang de geheimen in jouw borstkas blijven, 
zitten de duivels vast aan elkanders lijven. 

Je houdt koning Salomo gezelschap, 
in eeuwigdurende, goede vriendschap. 
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Het boek van de houtduif 
 
 

 
 

Een houtduif die heel lang bij Mozes was, 
kreeg diens eigenschappen te pas en te onpas. 

Deze vogel is symbool voor muziek; bovendien, 
heeft hij net als Mozes het Vuur in de verte gezien; 
toen ze met z’n tweeën op de berg Sinaï vertoefden, 

en daar hun gelukzaligheid op de bergtop beproefden. 
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Deze vogel staat ver van Farao, die tiran, 
daarom loopt hij met Mozes samen in één span. 

Hij is de vogel van Sinaï, dat weet iedereen, 
hij spreekt in zijn vogeltaal, in het algemeen. 

Zonder woede zijn z’n woorden en ook nog koud, 
bij hem is zwijgen: zilver en het spreken: goud. 
Luister naar hem, want hij brengt de wijsheid, 

en dat is absoluut geen kleinigheid! 
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Het verhaal van Hop Hop, de weidevogel 
 

 

 
 

Gegroet, Hop Hop, nooit afgemat, 
jij fiere vogel op het rechte pad. 

Jij nieuwsbrenger over de hele aarde, 
jouw werk is voor een ieder van zeer grote waarde! 

Je vlieggebied is uitgestrekt 
tot het blijde land Sheba, nog pas ontdekt. 
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Jouw wijze metgezel is koning Salomon, 
die altijd kijkt naar een nieuwe horizon! 

Je draagt de geheimen van Salomons troon, 
je bent de trotse vogel met vorstelijke kroon. 

De duivels blijven vastzitten in ketenen, 
in kille, donkere kerkers, die bezetenen. 

Zolang de geheimen van Salomo, de koning, 
in je borstkas blijven, als bijen in de honing, 

zitten de duivels vast in de gevangenis 
en blijf jij bij Salomo, dat is gewis. 
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Het boek van de houtduif 
 
 

 
 

Een houtduif hield Mozes gezelschap op de Berg, 
hij kreeg toen Mozes’ eigenschappen zonder erg. 

Deze vogel is symbool voor melodie, zang en muziek, 
hij heeft, als Mozes, het Vuur gezien, heel mystiek, 

toen ze met zijn tweeën vertoefden op de berg Sinaï, 
helemaal afgezonderd van volk en familie. 
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Deze vogel staat ver van Farao, die tiran, 
hij loopt met Mozes mee naar Kanaän. 

Hij is de vogel van Sinaï, hij spreekt de vogeltaal; 
zonder woede vertelt hij een hartverwarmend verhaal. 

Luister naar hem, want hij brengt de wijsheid, 
en dat is absoluut geen kleinigheid! 
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Het boek van de papegaai 
 
 

 
 

Gegroet papegaai, bewoner van het paradijs, 
met groene mantel, iets brutaal en eigenwijs. 

Je draagt een rode halsring, als een rebel, 
maar niet het rode van het vuur van de hel. 

Een herinnering uit het paradijs dat is je halsring, 
die zegt dat daar je thuis is en ook je vriendenkring. 
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Metgezel van Abraham: dat was jij heel spontaan, 
toen hij door het vuur heen moest gaan. 

Daar was jij zijn vriend, in zijn strijd met die afgod, 
jij kent het diepste geheim van de val van Nimrod. 

Ook het geheim van Abraham in het felle vuur, 
waar zijn straf veranderde in een koel avontuur. 

Van de angst voor Nimrod ben jij verlost, 
met verenmantel en vurige halsring uitgedost. 
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Het boek van de patrijs 
 
 

 
 

Gegroet, elegante patrijs, vogel van mystiek, 
een pelgrim op de berg van kennis en lyriek. 

Kom met je hartelijke lach en traan, 
we zijn op weg om naar de berg te gaan. 
Begeef je aan Zijn deur van mededogen, 
zo ontwijk je het gevaar, heel opgetogen. 
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Alleen kun je weinig of niets doen, 
ook al heb je heel veel macht en poen. 

Door samenwerking van een groep 
barst zelfs een berg uiteen tot troep. 

In de verheven berg ziet een groep zijn levenskracht, 
de kracht van de groep is als een kameel met vracht. 

Een kameel vervoert je overal heen, 
en geeft zoete melk uit haar speen. 

Die kameel moet je zelfs gaan slachten, zonder klagen, 
als het belang van de groep dat ooit zal vragen. 

Dan zal de aartsvader Salih, de nazaat van Noach, 
gelukkig tot jou komen met open armen en een lach! 
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Het boek van de valk 
 

 

 
 

Gegroet, snelle vogel, met scherpziende ogen, 
daar kom je weer sierlijk aangevlogen! 

Hoe lang wil je nog zo scherp zijn en fel, 
wat speel je toch voor een liefdesspel, 
als je de liefdesbrief - een mooie rode - 
aan je klauwen vastbindt, als een bode? 
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Open deze brief nooit, want je moet je verstand 
voor altijd verbinden met je hart en je hand. 

Dan zie je het begin en het eind, 
als één geheel en vastomlijnd! 

Vlieg het raam kapot en ga dan de grot in 
om één te worden met je gezel of gezellin. 

En wanneer je je bij aankomst neervlijt, 
ben je metgezel van de eeuwigheid. 
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Het boek van de fazant 
 

 

 
 

Gegroet, hemelse vogel, Zijn knecht 
en reisgenoot van de Profeet, oprecht! 

Op weg naar Hem, zittend op het paard, 
tijdens Profeets gezegende hemelvaart. 
Daar, waar weinigen zijn uitgezonderd, 

heb je de kroon van den beginne bewonderd. 
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In den beginne heb je de melodie van de liefde  
gehoord met de oren die je ziel doorkliefde. 

Daarom zegt je lichaam je niets meer, da’s geen gemis, 
je weet dat het lichaam een ellendige draaikolk is. 

Zonder een draaikolk bestaat geen bestaan. 
Daarom moet je als Jezus je ezel laten gaan. 
Dan leg je de weg naar je geliefde te voet af, 

zelfs al sta je aan gene zijde van het graf. 
Laat je ezel gaan, zodat jouw zielevogel 

jou naar Hem brengt, zo snel als een kogel. 
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Het boek van de nachtegaal 
 

 

 
 

Gegroet, zingende nachtegaal, 
vogel van de tuin en van de liefdestaal. 
Zing een afscheidslied over liefdespijn, 

want deze smart is beter dan ’t blije zijn! 
Je gezang is de mooiste melodie, 

die de harten kennen in hun grootste fantasie. 
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Je gezangen werden wijd en zijd 
door de harp van David begeleid. 

Deze gezangen wekken het leven in je op, 
net als de fijne woorden van deze Hop Hop. 
Het werk van David is verborgen in je lied, 

kent iedereen zijn liefdesverhaal, of nog niet?! 
Elke man en vrouw volgt zijn pad, overal, 

met als leidraad je stem, klinkend als bazuingeschal! 
Hoe lang nog luistert het mensenkind, 

naar het boze geluid en niet naar een vrind? 
Men moet, zoals David, de ijzeren snaren aanraken, 

deze in je tokkelende vingers als was, zo zacht maken. 
Zodra het ijzer als zachte was wordt, dan hoor je pas 

Davids liefdeslied: een goddelijke klank boven wuivend 
gras. 
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Het boek van de pauw 
 

 

 
 

Gegroet pauw, wat kijk je eigenwijs, 
jij prachtige vogel uit het verre paradijs! 

Je draagt nog de beet van de slang met zeven koppen, 
en zijn woorden die hij heel graag wilde verstoppen. 

Die werden je fataal: je wordt uit het paradijs verjaagd, 
die kwaadaardige woorden, waarom je niet had gevraagd: 
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Op aarde heb je pijn en is het niet mooi, 
je wordt verjaagd omwille van je verentooi. 

Zodra je bevrijd bent van die enge slang, zo onbemind, 
ben je weer in ’t paradijs, samen met het adamskind. 
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Het boek van de bosfazant 
 
 

 
 

Gegroet, verkijkende vogel, snelle schicht, 
bosfazant, jij bron van de zee van het licht. 

Zo’n vogel hoort niet in de diepe kuil der duisternis. 
Hij hekelt de roddels en hoort niet thuis in de gevangenis. 

Uit zo’n diepe ellendige duisternis, redt hij zich wel, 
dan zie je zijn kop de hemel raken, en zo eindigt het spel. 
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Hij redt zich, net als de charmante Jozef uit Kanaän, 
uit de duistere put en uit het zijn gevangenisbestaan. 
Zodoende wordt hij één van de vorsten van Egypte, 
waar hij elke dag bij de machtige Farao binnenwipte. 
Zo zeker als de zon die aan de hemel staat, is dit feit: 

van de wijze Jozef wordt hij de gezel - tot in eeuwigheid. 
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Het boek van de tortelduif 
 
 

 
 

Gegroet, vogel van liefde en hartstocht, 
die vreugdevol voortgaat op zijn zoektocht, 

maar terugkomt met hart vol verdriet, 
naar zijn vertrouwde leefgebied! 

Zijn hart is doorbloed met liefdessmart, 
zijn Hij zit middenin het bloed van zijn hart. 
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Hij is een dolende vis in de zee, 
maar je vraagt je af: ‘Wat voor zee?’ 

de zee van kwaadwilligheid, 
diepe ellende, veel haat en nijd. 

Om deze zee te verlaten, 
moet de vogel niet praten, 
maar de kop van deze vis 

tegen een rots smijten, gewis. 
Dan zal de kop van deze grote vogel 

naast de volle maan, die zilveren kogel, 
aan de hemel te voorschijn komen, 

als de mooiste van kleurrijke dromen. 
Zodra je bevrijd bent van de vis van je lusten, 

reis jij met Jonas mee, ver van alle kusten, 
tot in de duistere diepte van de zee, 

niet voor iedereen is daar entree! 
 

Je heimwee komt door gevangenschap, 
dit is een bittere en zeer serieuze grap. 
In de benauwde cel van vlees en bloed, 

ben je tot een vis getoverd, je was een koet. 
Deze vis zwemt in de doolhof, 
alwaar ik je andermaal aantrof. 

Hoe lang wil je nog opgesloten zijn, 
in de cel van je moedwil, dat enge domein? 

Pak de kwaadwillige vis bij opkomend vloed, 
en sla zijn kop stuk tegen de rotsen van moed. 

Dan kun je weer vliegen richting de maan, 
de maan van gelukzaligheid voortaan! 
Als je geest wordt bevrijd van die vis, 
net als een vogel, die slim en gebekt is. 
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Het boek van de lachduif 
 
 

 
 

Gegroet, lachduif, doe je snavel open, 
zodat wij de juwelen, naar wij hopen, 

kunnen bewonderen in het paleis 
van je mond, dat schone paradijs. 

Het paleis met zeven ontvangstzalen, 
daarover bestaan wel duizend verhalen. 
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Met een trouwring, hangend om je hals, 
maakt de ontrouw je lelijk en vals. 

Zolang nog een glimp van je leven bestaat, 
krijg je spijt van je ontrouw, beste maat! 

Als je uit jezelf komt en je verlaat je land, 
zul je vliegen naar kennis en verstand. 

Kennis en verstand brengen jou vroeger of later, 
bij de zin van het beroemde Elia’s levenswater. 
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Het boek van de adelaar 
 

 
 

Gegroet, sterke vogel adelaar, 
altijd zwevend in de lucht aldaar. 

De vogel die opstijgt naar de hete zon, 
en afdaalt bij een berg of een waterbron. 
Onder de vogels ben je de enige die weet 
hoe het is om neer te dalen met een kreet. 
De wijsheid van het nederdalen is alleen 

bij jou bekend en verder bij geen één. 
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Ook de pijn ervan is jou bekend, 
je bent je hele leven daar aan gewend. 
Een roofvogel noemt men jou altijd: 
da’s geen belediging of hatelijkheid. 
Dit is de betekenis van het afdalen 

die voorkomt in alle levensverhalen. 
Wil je volledig bevrijd zijn van deze benaming, 

neem afstand van aardse zaken zonder walging. 
Neem de hoed van je hoofd: die verentooi; 

je ogen worden bevrijd om te zien, o zo mooi, 
wat je eerst door je hoed niet kon zien 

en ook niet kon ervaren bovendien. 
Zodra je afstand neemt van de aardse zaken, 

en los van die van de andere wereld kunt geraken  
ben je zelf de hoofdzaak van moeder aarde, 

ook van de andere wereld, als toegevoegde waarde. 
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Het boek van de gouden vogel 
 
 

 
 

Gegroet, gouden vogel, hartelijk gegroet, 
je verschijnt prachtig aan de hemelgloed. 

Het mooiste in het fraaie hemelportret 
is de aanwezigheid van jouw silhouet. 

Vooral wanneer je hard bezig bent 
met je vlucht naar de zon, heel decent. 
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Wat er ook geschiedt, 
je staakt je vlucht zeker niet. 

De warmte, de hitte en de gloed, je weet, 
die brengen je naar de zon, je doel, zonder zweet. 
Waardeer je dan de warmte, de hitte en de gloed, 

de zaken die je negeert, die doen je geen goed! 
Je hebt ze zelfs zeer lief, voorwaar, 
want ze brengen je naar je minnaar. 

Zodra de kennis van de geheimen en de wijsheid 
je eigen zijn, zijn alle harde zaken van jouw tijd 

voor jou zeer zacht, heel lief en fijn, 
en zullen boven elke twijfel verheven zijn. 

Zodra je je begeeft in het werk van het goede, 
ben je een deel van het goede, los van de woede. 
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Hoofdstuk twee 
 
Toespraak van Hop Hop, de weidevogel, voor de vogels 

inzake het op zoek gaan naar  de 30-Vogel. 
 

 
 

Alle vogels van de wereld kwamen bij elkaar, 
alle vogels, van zichtbaar tot onzichtbaar. 

 
Ze riepen allemaal in koor, 

van achteren naar voor: 
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“Hier en nu: Elke vliegende vogel weet 
dat er geen land bestaat, op deze planeet, 

dat geen koning heeft 
of een vorst die daar leeft. 

Ook dat er geen enkele groep bestaat 
zonder een koning en ministerraad. 

Waarom is er in ons land 
dan geen koning met verstand? 

Zonder koning zijn, of heer, 
accepteren wij echt niet meer. 

Geen koning hebben is niets voor ons, 
ook willen we hier graag baronessen en barons. 

We moeten allen in alle hoeken 
een koning voor ons land gaan zoeken. 

Een land zonder vorst 
stuit ons tegen de borst. 

Het is wanordelijk en kent geen rust 
en rondom heerst er onlust. 

Omdat bij het leger een koning hoort, 
willen we een koning in ons oord.” 

 
Na dit gezegd te hebben als commentaar, 
staken de vogels hun koppen bij elkaar, 

het geroezemoes van de vogels weerklonk 
er was niemand die zweeg bij dit geronk. 
Iedereen kwebbelde met en door elkaar, 

plotseling stopte het geroezemoes voorwaar: 
toen verscheen Hop Hop, de weidevogel, 
gekleed in het gewaad van een raadgever. 

Op zijn hoofd droeg hij de kroon 
van de waarheid en dat met veel vertoon. 
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Deze wijze vogel wist wat men al wist 
en wat men niet wist werd niet gemist. 

Hij kende zowel het goede als het kwade, 
hij was op de hoogte waar zelfs een nomade 

al van op de hoogte was en vooral waar 
men niet van op de hoogte was, aldaar. 
Hij richtte zich tot de vogels en sprak 

de volgende rede uit zonder ongemak: 
 

“Ware vogels, hier sta ik onder de maan, 
een zelfverzekerde vogel, kijk eens aan! 

Ik ben de bode van koning Salomon, 
de bode van geheimen in jargon. 

Van koning Salomo heb ik een belangrijke boodschap 
met veel geheimen en een mysterie, dat is geen grap. 

Ze liggen op het puntje van mijn hop tong, 
zo blijven ze trouw aan hun oorsprong. 

Dit heb ik te danken aan het feit 
dat de geheimen bij mij altijd, 

in goede handen zijn, 
ik ben een veilig domein. 

De nostalgie die ik in mijn hart draag als een schat 
sinds de tijd die ik met mijn koning heb gehad, 

is mijn kostelijk bezit, 
als een dierbaar familielid. 

Deze schat maakt mij zo zelfstandig en vrij, 
dat ik niets met anderen te maken heb, ben o zo blij, 

net zo goed als dat anderen niets met mij 
te maken hebben, zo gaan we elkaar voorbij. 

Omdat ik bevrijd ben van alle mensen, 
hoeven zij mij allemaal ook niets te wensen. 
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Omdat ik de pijn van de scheiding 
van mijn allerliefste grote koning 

altijd en voortdurend draag, zeer integer, 
heb ik geen last van de zaken van het leger. 
Ik heb het levenswater geproefd als honing 
in het gezelschap van mijn geliefde koning. 
Zijn gezelschap schonk mij in alle domeinen 
de sleutel van honderdduizenden geheimen. 
Ik was altijd metgezel van koning Salomon, 
 straalde door zijn aanwezigheid als de zon. 

Zijn metgezellen waren ontelbaar, 
zodoende was ik bijna onvindbaar. 
Wie afwezig was in zijn gezelschap, 

werd niet gemist, als het zout in de pap. 
Naar een afwezige vroeg de koning niet, 

niemand raakte bij hem in diskrediet. 
 

Toen ik een poos buiten zijn gezelschap was, 
kwam ik hem overal tegen, zonder grimas. 

Ik had hem verlaten, het was een zonde, 
maar hij verliet mij echter geen seconde. 

Het volgende is voor mij, Hop Hop, 
voldoende en vrolijkt mij altijd op: 
dat ik voor een tijd zijn bode was, 

dat ik in zijn beslotenheid was, 
dat ik één van zijn metgezellen was 

en dat ik een toegewijde dienaar was! 
Wie welkom is bij zijn geliefde heer, 
verdient oprecht zijn kroon van eer! 
Als God een vogel zegent en prijst, 

staat zijn naam bovenaan de vogellijst. 
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Jarenlang vloog ik van de zee naar de woestijn 
en van de woestijn naar de zee, zonder pijn. 

Mijn voeten raakten de weg altijd, 
tot reizen was ik steeds bereid. 

Woestijnen, bergen en grazige weiden 
heb ik onder mijn vleugels weg laten glijden. 

De hele wereld van oost naar west, 
van noord naar zuid, zonder enig protest, 

was mijn gigantisch vluchtterrein 
 en ik bleek nergens een vreemde te zijn. 

Met koning Salomo maakte ik vele reizen, 
 ontmoette zowel dwazen als wijzen. 
Ik reisde nooit en te nimmer alleen, 

dit kon ik gewoon niet, naar het scheen. 
Dus moeten jullie mijn reisgenoten zijn 

en wegwijs worden in Salomons domein. 
Dan zijn jullie bevrijd van het verdriet 

en van de zelfzucht, schande ken je niet. 
Ook van zorgen en de goddeloosheid 
word je verlost, voor nu en voor altijd. 

Wie zijn ziel en geest aan zijn geliefde geeft, 
is van zijn eigen ‘ik’ bevrijd en leeft! 

Op de weg naar de geliefde en minnaar, 
is het slechte het goede, ja echt waar, 

en de lelijkheid is mooi en schoon: 
in de liefde is dit niet ongewoon! 

Wie zich opoffert voor zijn liefdesmaat 
is immer klaar met goed en kwaad. 

 
Kom op vogels, zet de eerste stap, 
ga vreugdevol dansen op de trap 
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van de grootse tempel van de liefde, 
daar vind je vast je geliefde. 

Er is voor ons een koningin met gezag, 
van, vast en zeker, onbesproken gedrag. 

Op de top van een berg, die Kafberg heet, 
is haar zetel met koninklijke eer bekleed. 

 

30-Vogel is haar wereldwijde faam, 
en ‘Simork’ luidt haar Perzische naam! 

 

De 30-Vogel, deze vorstin 
is van alle dieren de koningin. 

Zij is dichter bij ons onder de maan, 
terwijl wij verre van haar staan. 
Zij leeft in glorie en zaligheid, 
haar regering kent geen tijd! 

Haar innerlijke rust die kent geen grens, 
er bestaat geen taal van een mens, 

die haar grootheid kan omschrijven 
ik zeg dit zonder overdrijven. 

Honderdduizend sluiers verbergen haar 
voor onze oningewijde ogen, jaar na jaar. 

De sluiers van duister en van licht, 
bedekken ons verstand en gezicht. 

Nooit kan iemand van de lef dromen 
om in haar nabijheid te kunnen komen. 

Zij is als koningin volmaakt, 
voor de eeuwigheid gemaakt. 

Grootheid is zij en zij is de grootheid 
van voorheen, van nu en voor altijd! 

De vogels blijven hun gedachten kwellen 
om zich haar zetel voor te kunnen stellen. 
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Het verstand en de kennis zijn te zwak 
om haar te begrijpen met enig gemak, 
laat staan om in haar buurt te geraken 

of om zich van haar een voorstelling te maken. 
Er bestaat geen pad dat naar haar leidt, 

er bestaat geen geduld, ook dat is een feit, 
dat haar afwezigheid kan verdragen, 

tot in lengte van vele lange dagen. 
Honderdduizenden smachten naar haar, 

zij zijn vol van verlangen met elkaar. 
Om haar te kunnen omschrijven, onbevreesd 
bestaat geen lijf, geen ziel en ook geen geest. 

Het verstand is een te gering kapitaal 
om haar te kunnen verbeelden, globaal. 

Willen ze zich een voorstelling van haar maken: 
geest en verstand zullen eigen onmacht laken. 

 
Er bestaat niet één die haar wijsheid kent, 

geen ziende heeft ooit haar gelaat herkend. 
Zij gaf haar grootheid aan de schepping niet bloot 

de kennis werd dwaas, het verstand idioot. 
De schepping en de kennis waren verbaasd 

toen ze haar naam hoorden in hun overgrote haast. 
Wat er ook over haar wordt gezegd en geschreven, 

is alleen maar één voorstelling over haar leven. 
Zelfs vol van de rijkste verbeeldingen, zal men niet 

de weg tot haar kunnen gaan, zo schreef een pen van riet. 
De maan kan men nooit aan een vis 

toevertrouwen, dat gaat hopeloos mis, 
wel haar beeltenis aan de spiegel der zee, 
waar de vis haar nest heeft, o zo tevree! 
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Duizenden hoofden komen daar als poloballen 
op het poloveld vol met herrie en kabaal neervallen! 

 
Op de weg naar haar, in zon en regen 
kom je vele woestijnen en zeeën tegen 

Je moet nooit denken dat de weg naar haar 
kort is en zonder moeite, zonder gevaar. 
Je moet een man zijn met leeuwenkracht, 
want de weg is lang, bij dag en bij nacht. 

De zeeën daar zijn heel diep, 
hebben vele geheimen in het geniep. 

Om de weg naar haar af te kunnen leggen 
moet je je tijdens de reis veel ontzeggen. 

Het gaat met vallen en opstaan 
als je de uitdaging aan wilt gaan 

en moet je, als een zot, met het afleggen 
van je weg beginnen zonder iets te zeggen! 

Als wij deze koning vinden, waarde kompaan, 
dan hebben we het grote werk gedaan. 
Kun je je geliefde je liefde niet geven: 

je leven op aarde is ‘t niet waard om te leven. 
Als je echt bent, kun je zeker niet 

zonder je geliefde, dan heb je verdriet! 
Kortom: de hele weg naar haar, 

is niets anders, heus waar, 
dan het zwoegend afleggen daarvan 

tot in haar koninkrijk, beste man! 
Je zult dus wel afstand moeten nemen 

van je sterfelijk lichaam, zonder problemen, 
om het oneindig bestaan te ontvangen 
van je geliefde, volkomen onbevangen. 
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Het begin van het verhaal van de 30-Vogel 
 

 
 

Het begin van de 30-Vogel is wis en drie, 
een mirakel en mysterie, net als de alchemie! 

 
Eens verscheen te middernacht 

de 30-Vogel in alle praal en pracht, 
in een grote groene heg en liet 

één veer neervallen, volkomen onbespied. 
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Overal ontstond, door deze ene veer, 
bij iedereen sensatie en dat keer op keer 

en ieder maakte toen zijn eigen beeld 
bij die ene veer, die daar was verspeeld. 

Deze ene veer werd door iedereen 
net anders gezien, het was een fenomeen. 

In het beroemde beeldenmuseum van China 
wordt deze ene veer bewaard, al vele decennia. 

 
Daarom luidt een zegswijze, 

’t zij voor een jonge, ’t zij voor een grijze: 
“Ga op zoek naar kennis, 
zelfs als deze in China is!” 

 
De verschijning van deze bijzondere veer 

was de openbaring van Haar, zondermeer. 
Deze heeft een groot rumoer tot stand gebracht 

wat door de hele wereld niet was verwacht. 
Van Haar is geen hoofd en lichaam te zien, 

we kunnen over Haar niet praten sindsdien. 
Wie van jullie mans is om de weg af te leggen, 
die begint hier en nu dat wil ik hem zeggen! 

 
Na dit gehoord te hebben, in alle gewesten, 
vlogen alle vogels naar hun eigen nesten. 

Deze ervaring maakte hen rusteloos, 
dit was geen liedje uit de oude doos. 

De vogels verlangden zonder enige rust 
naar hun koningin, maar zonder machtswellust. 

Haar ontmoeten in haar eigen verblijf: 
daarom schreeuwde elke cel van hun lijf. 
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Ze zetten de eerste stap van hun reis 
naar haar koninklijk paradijs 
Door hun liefde voor Haar, 

leefden ze als ’t ware met elkaar, 
werden een vijand van hun eigen ‘ik’ 

in ieder onbewaakt ogenblik. 
Omdat de weg lang en gevaarlijk was, 

werd ieder al moe in zijn veren jas 
toen de weg nog maar net was begonnen 
en hun vrees voor even was overwonnen. 

Hoewel deze, lange en bange weg niet te zien was, 
zochten sommigen een uitvlucht in een grimas. 
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Hoofdstuk drie 
 

Uitvlucht van de nachtegaal 
 

  
 

De verliefde nachtegaal kwam, met koppijn 
als vrucht van een gigantische kater, tevoorschijn. 

 
Door de glorie der liefde was hij er soms niet, 

dan weer wel, soms even hier, dan in ’t verschiet. 
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In iedere klank van zijn vogelgezang, 
had hij honderd woorden, kort en lang. 

Een wereld van geheimen zat 
in ieder woord van hem vervat. 

 
Hij vloog door alle geheimen heen 

 en schreeuwde als een big zonder speen. 
Het geschreeuw dat hij op liet stijgen, 

bracht de andere vogels rap tot zwijgen. 
 

De nachtegaal kwam overeind 
en riep luid, maar heel verfijnd: 
“Alle geheimen der hartstocht 

zijn aan mij voor niets verkocht. 
Iedere nacht repeteer ik heel lang 

het woord ‘liefde’ in mijn gezang!” 
Net als David zing ik heel de nacht 

een smartelijk klaaglied uit alle macht! 
De klanken van fluiten uit alle oorden 
zijn de vertolking van mijn woorden. 

De harmonie van de harpklanken 
is aan mijn klaagzang te danken. 

De rozentuin is zijn druk bezochte dagen 
verschuldigd aan mij, zonder zelf iets bij te dragen. 

De harten van alle geliefden bonken 
wanneer ik met mijn gezang ga pronken. 

Elk moment hoort de wereld van mij 
een nieuw geheim, droevig of blij. 

Ieder ogenblik zing ik een nieuw lied, 
voor iedereen met liefdesverdriet. 
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Zodra het liefdesvuur oplaait in mijn hart, 
golft de liefdeszee hevig en vol van smart. 

Wie mijn wil en mijn liefde doorziet, 
verliest zijn bewustzijn subiet. 

Komt iemand nuchter naar mij toe: 
zij gaat dronken weer weg en lalt dan “houdoe”! 

Als ik een tijd geen ingewijde tegenkom, 
dan raak ik in de rui en mijn hoofd loopt dan om. 

Mijn geliefde heet lente, ook wel het voorjaar, 
dat weerklinkt in mijn zang, heel zuiver hoorbaar. 

Voor mijn geliefde zing ik het mooiste gezang, 
mijn geliefde is de muze daarvan sinds lang. 

Verschijnt mijn geliefde in het openbaar, 
dan is overal muskus te ruiken in heel het jaar. 

Zonder mijn geliefde ga ik dood, 
bij haar afwezigheid zit ik in nood. 
Met mijn geliefde kom ik tot leven, 

bij haar aanwezigheid ga ik zweven. 
Ik open de poorten van mijn hart 
voor mijn geliefde, zonder smart! 

Wat zeg ik nu toch allemaal, half gaar, 
mijn hart is geen hart zonder haar. 

Behalve mijn geliefde, zo lang, 
begrijpt niemand mijn gezang. 

Dan zegt men dat de nachtegaal 
dwaas is en in de rui, andermaal! 

Als mijn geliefde niet bij mij is, 
merkt men dat ik haar in stilte mis. 

 
Alleen het symbool van de lente, de roos, kent 

mijn diepste hartsgeheim, heel decent. 
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Ik ben zo van de roos bezeten, 
dat ik mijn eigen ego ben vergeten. 

Ik ben volkomen in de roos opgegaan: 
de roos is het gezang van mijn bestaan. 

De liefde voor de roos, dat geef ik zwart op wit, 
heeft heel mijn bestaan in haar bezit. 

Eén roos is mij genoeg, altoos, 
ik neem genoegen met één roos. 

Een nachtegaal heeft niet zoveel over 
voor de 30-Vogel in het lover. 

Genoegen neemt een verliefde nachtegaal 
met de liefde voor één roos: einde verhaal! 
Omdat mijn geliefde, die ene enige roos, 

honderden bloembladeren bezit, elk heel broos, 
heb ik genoeg aan bloem en blad, 

ik word haar nooit en te nimmer zat. 
Zodra een bloem open gaat in de tuin, 
vlieg ik daarheen en blaas de bazuin. 

Daar is mijn geliefde, die met een glimlach 
mij immer verwelkomt zonder enig beklag! 

Die ene en enige roos die lacht naar mij 
met honderden monden en is heel blij. 

Ik lach breed naar haar terug 
met honderd gezangen, heel vlug. 

Hoe kan een nachtegaal ook maar één dag 
zonder zijn roos, die is toch zijn hartslag? 

De lange weg naar de 30-Vogel 
moeten jullie, zonder moeilijk gegoochel, 

maar met een kus van mij, alleen afleggen: 
Dat moet ik, nachtegaal, helaas toch eerlijk zeggen! 
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Antwoord van Hop Hop, de weidevogel 
 

 
 

Hop Hop sprak tot de nachtegaal, 
heel wijs en lief in zijn vogeltaal: 
Jij, de liefhebber van het uiterlijk, 
kent de liefde nog niet innerlijk. 

 
Je spreekt over bloembladeren die niet prikken; 
vergeet niet dat rozen over dorens beschikken. 
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Heb je ooit één van die harde dorens ervaren, 
heeft ooit één jou geraakt, zonder bezwaren? 
Hoewel de schoonheid van een roos groot is, 

bloeit deze slechts één week en is maar even fris. 
De liefde voor iets wat van korte duur is, 

wordt dus gauw geschiedenis! 
Op wat tijdelijk is, kun je niets bouwen, 

al wat tijdelijk is, laat ons spoedig rouwen! 
Laat die roos toch achter, want ze komt elk jaar 

heus wel terug in de lente, da’s echt waar 
met een glimlach die jou zomaar uitlacht: 

die bloem schaamt zich niet, dag noch nacht. 
Als jij ooit de schaamte en verlegenheid 

hebt geproefd in jouw jonge of jouw oude tijd, 
moet je weten dat je nooit in het gezicht 

van een bloem moet kijken bij fel zonnelicht.” 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Sultan en zijn dochter 
 

 
 

Eens had een sultan een dochter zo mooi, 
nog mooier dan de maan in huwelijkstooi.  
Op de aarde liepen vele jongemannen rond 

door de liefdespijl van deze prinses verwond. 
Door haar zwoele en sensuele ogen geleid 

ontstond tussen de geliefden een grote strijd: 
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wie zich de beste mocht achten om bij haar te horen 
en in haar dromerige, beschonken ogen te smoren. 

 
Haar gezicht was blank, vol van amour, 
en schitterde als het mooiste paarlemoer, 

haar lokken waren lang als papyrus 
en geurden naar de fijnste muskus. 

Het levenswater welde op haar lippen 
als zij een glimp van zich liet ontglippen. 

De wijzen werden zot van waanzin 
en liepen als een gek de woestijn in. 

Als de suikerklont de smaak van haar lippen 
zou hebben geproefd bij het aantippen 

was deze gesmolten uit schroom, 
en ontwaakte uit zijn zeer zoete droom! 

 
Een derwisj liep op een zekere dag 

in een versleten mantel, zonder beklag, 
aan de deur van deze maagd voorbij, 

terwijl hij vroeg: “Wie is hier gastvrij?” 
Hij had een stuk hard droog brood 

waaraan hij knabbelde uit pure nood. 
Zijn blik viel op de deuropening, 

daar stond de prinses, vol schittering. 
Deze blik deed de derwisj terstond verstenen, 

het brood viel op de grond, vlak voor zijn benen. 
 

De prinses haastte zich heel gracieus 
naar het stuk brood, vlak voor haar neus, 

boog en nam dit in haar hand, 
liep naar de derwisj, heel galant, 
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en reikte dit hem aan, met zoete glimlach. 
De derwisj raakte geheel van slag toen hij haar zag. 

Zij haastte zich na dit te hebben gedaan 
naar haar deur om deze dicht te slaan. 

 
De glimlach van de prinses was als het hete vuur 

in de berg van halmen, broeiend in een graanschuur. 
 

De derwisj die was dwaas en zot 
werd stapelgek tot op zijn bot. 

De arme derwisj had, voordat hij hier zo zat, 
een half leven slechts een half stuk brood gehad, 

maar nu had hij geen leven meer  
en al helemaal geen brood. 

Laat staan een rustig voortbestaan  
tot aan zijn bitt’re dood. 

Zijn dagen waren zwarter nog geworden 
dan de nachten die hem geheel verdorden. 

En zijn nachten waren vol van tranen en van klagen: 
er was niets meer wat hem kon behagen. 

Die ene glimp in zijn arme bestaan 
bleef maar in zijn ogen gegrift staan. 

Hij bracht zeven jaren door op dat adres 
in de buurt van de woning van ‘zijn’ prinses. 

Voor de zwerfhonden in die wijk 
was hij een lotgenoot tegelijk. 

 
De dienaressen van de prinses vertelden over hem 

elke dag een nieuw verhaal met gebroken stem. 
Ze wezen op de arme derwisj daar 
als die lastige, vreemde bedelaar. 
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Om een einde aan dit verhaal te maken, 
besloten de knechten de derwisj te bewaken 

en hem op een gegeven moment 
te onthoofden, zonder enig sentiment: 

zoals men een kaarsvlam kan laten doven, 
zo wilden ze hem van het leven beroven. 

 
De prinses hoorde toen van dit complot, 

en vreesde voor de derwisj zijn lot. 
Zij liep op zekere dag naar hem, 

en sprak tot de derwisj met droevige stem: 
“Jij en ik zijn geen reizigers van één karavaan, 

wij passen niet bij elkaar, zoals de zon en de maan, 
ook niet als man en vrouw, als echtelijk paar, 

bovendien is jouw leven nu in gevaar! 
 

De knechten van mijn huis 
willen je doden, zonder gedruis. 

Je moet je leven redden en weg van hier gaan, 
dat moet je begrijpen en heel goed verstaan! 

Ga dus weg en kom nooit meer weerom 
in de buurt van mijn huis; wees niet dom! 

Luister naar mijn raad als je door wilt leven; 
ga, blijf niet, zelfs niet voor heel even!” 

 
Nadat dit te hebben gehoord, 

reageerde de derwisj nogal verstoord: 
“Op de bewuste dag dat ik hier kwam 

en jouw glimp opving, die scheen als een vlam, 
offerde ik mijn leven op voor jou, 
mijn enige en allerliefste juffrouw. 
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Ik ben dronken van liefde voor jou, 
en dronken wil ik blijven, lieve juffrouw! 

Als ik nog honderd keer zou leven, 
zou ik al die levens aan jou geven, 
want het halve leven dat ik nu heb 

houdt mij gevangen in jouw liefdesweb. 
 

Nu het zover is, na al dit kwellen, 
wil ik deze vraag nog aan jou stellen, 
en wil, voor ik naar ’t hiernamaals ga, 

van jou een antwoord, niet daarna: 
“Waarom lachte je, zonder schrik, 

toen je mij onthoofdde met je blik?” 
 

De prinses keek hem in de ogen, 
reageerde toen, vol mededogen: 

“Toen ik zag dat je niet eens een stuk brood 
in je handen vast kon houden, zo’n kleinood, 

zag ik een onhandige man voor mij, 
een lege dop, dus ook geen half ei. 

Dit toverde prompt op mijn gelaat een lach, 
maar ik was fout met mijn onwijs gedrag! 

Je uit te lachen was onterecht, 
dit moet worden bijgelegd!” 

 
Na dit gezegd te hebben, met een zucht, 
verdween de prinses als rook in de lucht. 

 
Wat er toen nog bestond, met alles daarop en daaraan, 

was niets, het is altijd maar komen en gaan! 
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Hoofdstuk vier 
 

Uitvlucht van de papegaai 
 

 

 
De papegaai verscheen met suiker in zijn snavel, 

groen gekleed, zijn halssieraad zo geel als zwavel. 
 

Een koning is trots dat hij een papegaai 
in zijn paleis heeft en geen raaf of kraai. 
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Het groen van de natuur is van zijn groen, 
zijn woorden zijn zo zoet als een honingmeloen. 

Beter gezegd: ook in het hoge noorden 
staat suiker gelijk aan zijn mooie woorden. 

Geef je met suiker je tong een aai, 
dan herken je de kunst van de papegaai. 

De papegaai riep luid, 
met zijn snavel getuit: 

“Ieder die een hart van steen heeft, 
heeft een kooi gemaakt, heel onbeleefd, 

en mij daarin gevangen gezet, 
net als een vis in het nauwe net! 

Ik zit gevangen in het net van tralies, bah! 
En smacht naar het levenswater van die Elia. 

Zodra ik op pad ga, vlieg ik overal, 
blijf niet op dezelfde weg, in geen geval. 
De kracht om naar de 30-Vogel te gaan, 

heb ik niet door mijn eng gekooid bestaan. 
Eén druppel water uit de bron van Elia 

is mij genoeg; ik hoef dan niks meer extra. 
Zie ik ergens een teken van dat levenssap, 

dan ben ik een koning in mijn knechtschap.” 
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Antwoord van Hop Hop, de weidevogel 
 

 
 

Hop Hop sprak tot de papegaai, 
in een zelfbewuste handomdraai: 

“Je weet van weinig tot niets 
over glorie en gezag of zoiets. 

 
Een man die niet bereid is om zijn leven 

op te offeren, is geen man, zelfs niet voor even! 
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Het leven is pas waardevol, moet je bedenken, 
als je dat aan je geliefde kunt schenken! 

Je zoekt naar het levenswater voor altijd, 
en bent niet graag tot sterven bereid. 
Ga terug, je bent alleen maar huid, 

zonder inhoud, je hebt het verbruid. 
Wat wil je met je korte leven, 

dit moet je aan je geliefde geven. 
Wie zich niet opoffert, die is geen man 

en wordt gedood door een tiran!” 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

De dwaas en Elia 
 

Er was eens een hoogwaardige dwaas, 
hij had geen baas boven enige baas. 

Elia sprak tot hem, 
met een sierlijke stem: 

Wil je mijn metgezel zijn, 
bij rozengeur en maneschijn? 
De dwaas antwoordde hem 

op hoge toon en met grote klem: 
Mijn probleem wordt door jou niet opgelost, 

want dit is immers andere kost. 
Zodra de mens een teugje levenswater neemt 
uit jouw heilige bron, is hij geenszins vreemd 
in zijn omgeving en zal er steeds naar streven 

om tot in eeuwigheid te blijven leven! 
Met mijn leven ben ik klaar: 

wat ik mis dat is een minnaar! 
Ik ben niet als jij, en dus denk ik alleen maar 

aan blijven leven en dat zonder gevaar! 
Ik offer mijn leven elke dag op zonder beven 

en de volgende dag kom ik opnieuw tot leven! 
Voor een vogel is het ‘t allerbeste om 
af te blijven van het voer in de kom, 
wat binnen in de verleidelijke val zit, 

maar met een heimelijke pit. 
Nu zijn we helemaal klaar: 
dit was het laatste gebaar! 
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Hoofdstuk vijf 
 

Uitvlucht van de pauw 
 

 
 

Na de papegaai kwam de pauw naar voren, 
die met kleurrijke veren was geboren. 

Deze leek op een fantastisch opgetooide bruid, 
de wonderen waren de wereld dus nog niet uit. 

Iedere veer van dit fraaie vogeldier 
verhaalde een prachtig geheim, met veel zwier. 
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De getooide pauw sprak, 
op zijn dooie gemak: 

“Toen de Schilder der Geheimen mij 
tekende, vielen alle penselen opzij 

elk der Chinese tekenaars, 
‘Gabriël van de vogels’ is mijn naam; 
er is niets mis met mijn grote faam. 
Ik openbaar het allemaal hier en nu, 
onder het blauw van deze paraplu: 
in den beginne waren mijn geliefde 
en ik in de Tuin, die ons zo geriefde. 

maar tussen ons kronkeld’ en siste een slang, 
zo moesten wij de Tuin verlaten met dwang. 

Dus we hadden wijzer moeten zijn, 
dan waren wij nu nog kuis en rein. 

Bij het verlaten van de Tuin kreeg ik 
ten afscheid een geschenk met strik. 

Terwijl de pauw naar zijn poten wees, 
vervolgde hij zijn rede, nog een beetje hees: 

“Deze afschuwelijke poten doen mij 
denken aan die Tuin en wel van juni tot aan mei. 

Ik ben van plan om uit de duisternis 
van de lelijke poten, die nare beeltenis, 
te worden bevrijd en weer naar de Tuin 
terug te keren, liefst met luide lofbazuin. 

Ik ben een vogel die niet op zoek is 
naar een koning van grote betekenis. 

Het weerzien van de Tuin, dat is mijn doel, 
voor iets anders heb ik geen gevoel. 

Op zoek naar de 30-Vogel ben ik niet, 
het gras van de Tuin: da’s mijn leefgebied. 
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Ik heb dus geen ander werk meer hier 
op deze aarde, noch een ander plezier, 

dan mijzelf te ontwikkelen in mijn bestaan 
en daarna weer naar de Tuin terug te gaan.” 
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Antwoord van Hop Hop, de weidevogel 
 

 
 

Hop Hop, de weidevogel, sprak 
tot de pauw met zijn verenpak: 
“Je bent de weg helemaal kwijt 

en diep gevallen door vermoeidheid! 
Wie op zoek is naar Die Koning, 

zeg hem dan bij zijn aanschouwing: 
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‘Kom hier en roep met luide stem: 
deze koningin is beter dan Hem!’ 

De waarde van het paleis van een sultan 
gaat niet boven die van hemzelf, beste man. 

Het paleisgebouw is het lichaam, 
de liefde is de koning en zijn naam. 

Dus een paleis waar geen sultan overnacht, 
is maar een handvol kleiklompen, compleet met wacht. 

De Koning is de zee, dat weet alleman, 
de koningin is slechts één druppel daarvan. 

Dezelfde eigenschappen van de zee 
draagt elk van haar druppels met zich mee. 

Wat ook behalve de zee bestaat, 
dat bestaat in geen enkel formaat. 
Wanneer je naar de zee kunt gaan, 
neem dan geen kleingeld meer aan. 

Wie zijn geheimen aan de zon 
kan verliezen, zonder pardon, 
zal nooit genoeg hebben aan 

een kaars in zijn aardse bestaan. 
Wie alles krijgt, in zijn geheel, 

neemt geen genoegen met een deel. 
Als je de man bent van het totaal 

wil je alleen het hele kapitaal! 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Vraag van de leerling en antwoord van de meester 
 

 
 

Een leerling stelde de volgende vraag 
aan zijn meester en luisterde graag. 

 
“Waarom werd Adam uit het paradijs 
gestuurd en zonder enig eerbewijs?”  
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Het antwoord van de meester was, 
zo helder als water in een glas: 

“Adam had een aard als een juweel, 
zeer fijn en bovendien heel sensueel. 
Hij verdiende dit door te getuigen, 

en diep voor Hem te buigen! 
In de Tuin, vanuit een bomengroep, 

klonk eens de volgende roep: 
‘Jij, de in deze Tuin gevangen mens, 

hoelang is deze gevangenis jouw wens? 
Wie in beide werelden, daar buiten 

voor alles zijn ogen gaat sluiten, 
buigt zeker voor iets anders dan voor Hem, 

en zal voor altijd eindigen zonder stem. 
Alleen de Vriend bestaat, de Vriend, 
en naast Hem niets, dat jou bedient. 

Het is geen streven om het leven 
zomaar aan een vriend te geven. 

Het leven zonder een ware vriend 
is als voedsel dat niet wordt opgediend. 
Wie beslist zonder een vriend wil leven, 

wil zich in de woestijn naar het water begeven. 
Als alle Tuinbewoners deden zoals Adam 

verbleef nu elkeen in de Tuin als één grote stam! 
De Tuinbewoners kregen dit te horen, 

wat hen tot volgende aan moest sporen: 
‘Bij vriendschap moet je hart open zijn, 

wie een gesloten hart heeft met veel pijn, 
is een Tuinbewoner zonder een hart, 

en is als een bloedklomp vol met smart.” 
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Hoofdstuk zes 
 

Uitvlucht van de eend 

 

 
 

De eend kwam vanuit het water naar het droge 
op de beste vogels aller tijden toegevlogen. 

 
Hij sprak tot alle vogels: “Niemand heeft 
ooit een zuiverder vogel dan mij beleefd. 
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Ik ben kuis, rein en zalig, wijd en zijd, 
het bewijs hiervan zit in dit feit: 

 
“Ik neem minstens vijf keer per dag 
een bad als teken van vroom gedrag. 

Het oppervlak van al het water 
is mijn bidkleed, voor nu en voor later. 
Dus niemand kan ooit beweren dat hij 

nog deugdzamer is dan ik, noch zij. 
Ik ben zalig, kuis en bovenal rein 

en ongetwijfeld zal ik altijd zo zijn. 
Als je mij de vroomste der vogels noemt, 

zit je niet fout, ik word alom geroemd. 
Mijn gewaad, mijn veren als satijn 
zijn door vele regenbaden zo rein 

dat iedere veer groen en blauw uitstraalt, 
en van de regenboogkleuren verhaalt. 

In een wereld zonder bronnen van water 
zal ik het niet redden, niet nu en niet later. 

Het water is mijn huis en mijn haard, 
net als ‘t brood, dat er wordt vergaard. 

Mijn hart is een zee van verdriet, 
maar toch nog gelukkig, zonder limiet, 

want ik heb een fantastische levensgezel: 
buiten de hemel spelen wij ons liefdesspel. 

Het water stroomt in de beek, 
dag en nacht, week na week. 

De droogte en ik als paar 
passen totaal niet bij elkaar. 

Ik zal het niet redden, tot mijn spijt: 
want het water is de plek van mijn arbeid. 
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Bij het water, daar hoor ik, 
en wel tot aan mijn laatste snik. 

Zodra ik uit het water ben, 
voor een lange tijd, dan weet men 

dat ik dan zeker dood zal gaan, 
het is het einde van mijn bestaan. 
Alles wat leeft, heeft water nodig, 

daarzonder is al het and’re overbodig. 
Afscheid van het water, klein of groot 
betekent beslist een groet aan de dood. 

De droogte en hitte van de dorre woestijn 
zijn bepaald niet welkom in mijn domein. 

De weg naar de 30-Vogel, zegt u, 
loopt door de woestijnen, toen en nu! 

De bergtop is voor mij 
het vloeiende water in de wei! 

Voor wie de bergtop het water is, 
komt nimmer gezond als een vis 

bij de 30-Vogel aan: 
dus met mij is het daarom gedaan! 
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Antwoord van Hop Hop, de weidevogel 
 

 
 

O, jij die gelukkig bent met water, 
in het verleden, heden en voor later: 

 
het levenswater dat jou omgeeft, 

is als het vuur, dat je niet overleeft! 
Midden in het water lig je te slapen 
zonder het tellen van de schapen. 
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Nou, slaap dan maar lekker hoor, 
want je hebt totaal niet door 

dat het water niet kan voorkomen 
dat jou het zoete leven wordt ontnomen. 

Het water wast alles, zelfs je leven, 
het zal jou dus de doodsteek geven. 
Hoelang wil je in het laaiend vuur, 
voor jou: levend water der natuur, 

blijven en jezelf in leven voelen, 
zonder je bestaan ooit schoon te spoelen? 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Vraag van de dwaas 
 

 
 

Een man vroeg aan een dwaze, 
die was al in zijn derde levensfase: 

“Wat betekenen deze beide werelden allemaal, 
is dit middel soms niet erger dan de kwaal?” 
De dwaze antwoordde met een diepe zucht, 
terwijl hij keek als een wijze naar de lucht: 
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“Beide werelden, van onder tot boven, 
zijn, als je dat oprecht wilt geloven, 

met alles daarop en daaraan, 
als druppels water in ons bestaan: 

wat er is en wat er niet is, 
en al sinds mensenheugenis. 

Deze druppel water, o zo klein en ook zeer fijn 
kwam als eerste in den beginne te voorschijn. 

In deze druppel water zijn er 
talloze geliefden, van heinde en ver, 

de een na de ander komt en gaat, 
ze worden niet door elkaar gehaat. 
Iedere geliefde, van nu en van later, 

in deze heilige levende druppel water, 
gaat er vanuit dat hij of zij blijft 

en voor eeuwig is ingelijfd. 
Maar, alles wat zich in deze druppel van water bevindt, 

gaat, zelfs als het van ijzer is, verloren in de wind. 
Men zegt: ‘Iets harders dan ijzer bestaat er niet,’ 

maar het ijzer gaat wel door het water teniet. 
Als je goed kijkt, kun je zien 

wat er in je omgeving, sindsdien, 
is opgebouwd op het fundament 

van het water, zonder dreigement. 
Niemand heeft ooit water meegemaakt 

dat onbewaakt, voor altijd haar beweging staakt.  
Stilstaand water is wat stinkt, 

verrot en ongetwijfeld eens verzinkt. 
Verstandige wezens zal het eeuwig berouwen 

wanneer zij op fundamenten van water gaan bouwen. 
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Hoofdstuk zeven 
 

Uitvlucht van de patrijs 
 

 
 

De patrijs kwam gracieus aangevlogen 
en ging voor alle vogels staan vol mededogen. 

Iedereen kon zo zien dat hij 
stomdronken was en van dichtbij, 

als leek hij op een parel, vol van roes, 
was hij klaar voor een smoes. 
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Zijn snavel had de rode kleur van vuur 
zijn kleed de tint van het namiddaguur. 
Fraai was de kleur van zijn verenkleed 
die maakte zijn verschijning compleet! 

 
Zijn bloed had door vreugde en kracht 

weer kleur op zijn gezicht gebracht. 
Soms huppelde hij over de heide, 

 soms over zand en over de weide. 
Hij werd met verbazing bekeken, 

toen hij beschaamd begon te spreken: 
“Ik zit altijd in de heuvels verborgen, 

als een parel in een oester, zonder zorgen. 
Vele juwelen zag ik in mijn bestaan 

bij het komen, en bij het gaan, 
tijdens mijn tochten over de heiden 

en de uitgestrekte, grasgroene weiden. 
Je mag mij best de kolonel gaan noemen 

van de weide- en de heidebloemen. 
Het juweel heeft mijn ziel en mijn hart 

in vuur en vlam gezet, zeer tot mijn smart, 
maar elke dag, elke nacht en ieder uur 

ben ik desondanks dol op dit vuur. 
Dit vuur is mijn vreugdevolle leven, 

ik kan er niet zonder, zelfs niet voor even.  
Ik heb nog nooit een maal gegeten 

zonder zand en grindsteentjes te vreten. 
Mijn spiermaag die zit boordevol, 

met steentjes en heel erg veel fenol. 
Met zoveel steentjes in mijn lijf, 

blijf ik lange tijd stokstijf. 
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Ik wacht totdat deze allemaal 
omwille van mijn pracht en praal 

veranderd zijn in edelstenen 
en mij groot aanzien gaan verlenen. 

Ik houd niet op met het binnenkrijgen 
van zand en steen, in plaats van vijgen. 

Het gaat mij nu door merg en been 
ik blijf waar ik leef, ik ga nergens heen. 

Bij elke pijnscheut blijf ik hopen  
op edele stenen die ik snel zal verkopen 

om één van al de rijken te worden 
die eten uit hun gouden borden. 
Vogels, doe je ogen open en kijk 
naar mijn doen en laten, tegelijk! 

Kijk naar wat ik proef, 
en zie waar ik vertoef. 

Wie leeft van een steen, 
dus stenen eet, is niet meteen 
een persoon van de oorlog, 

van hardheid en list en het sluwe bedrog. 
 

Die is zo hard als een steen, 
en leeft van brood alleen! 
Veel zielenpijn en smart 
treft mijn gewonde hart. 

Daarom kent mijn hart alleen 
de liefde voor grind en steen. 

Daarom zit ik vast aan de berg 
die in mijn lijf zit, zonder erg. 

Wie wat anders als vriend kiest 
dan een edelsteen, is heel triest. 
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Hij vindt zo’n edelsteen op de straat, 
zo goed en zo kwaad als dat nog gaat. 

Het bestaan kent vele edelstenen, 
die eeuwig zijn en glans verlenen. 
Daarom heeft mijn hart een band 

met de edelstenen in mijn vaderland. 
Ik ben daadwerkelijk een levende proefsteen, 
en de man van het juweel, dat weet iedereen. 

 
Zonder mes en slijpriem, kan ik 
voorwaar geen enkel ogenblik. 

Ik slijp het mes, toch keer op keer, 
op de slijpriem heen en weer. 

 
Dit is mijn reis die ik nu maak, 

geduld is thans een schone zaak. 
Naar goud zoek ik ook wel tussen struiken 

zonder adempauzes te gebruiken. 
Tot dusver vond ik nog geen edelsteen 

ik zoek er nog steeds naar, eenzaam en alleen. 
 

De weg naar de 30-Vogel is 
een moeilijke weg in diepe duisternis, 

daarom zal ik niet één van de reizigers zijn 
die haar bereiken kan in haar domein. 
Mijn voeten zitten vast aan een steen: 

aan de edelsteen, net als voorheen. 
Ze zitten vast in het moeras 

van mijn wil, die zacht is als was. 
Bij de 30-Vogel zal ik nooit 

aankomen, zelfs niet berooid. 
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Tussen mijn handpalmen zit 
mijn hoofd vast, spierwit, 

mijn benen zitten geklonken aan het moeras 
van steen, met een grimas. 

Zoals de steen, zonder te klagen, 
kan ik het vuur ook niet verdragen: 

óf ik word een edelsteen, 
óf ik barst van de hitte uiteen. 

Ik moet eerst de edelsteen zien, 
dan ben ik koopman misschien! 

‘Een oud gezegde luidt,’ 
zegt de maagdelijke bruid: 

‘Een man zonder juweel 
is gelijk aan een kale kameel!’ 
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Antwoord van Hop Hop, de weidevogel 
 

 
 

Jij die de kleur hebt van een edelsteen, 
hoe lang blijf je, net als voorheen, 

verweven met je uitvluchten, 
je web van praatjes en veel geruchten? 

 
Je zit vast aan een stenen been, 
heel ver weg van een edelsteen. 
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Je poten en je snavel, ach, wat een smart, 
zitten vol met bloed uit je hart. 

Wat betekent een kostbare edelsteen? 
’t Is alleen een steen met wat kleur erdoorheen! 

Liefde voor de edelsteen in je hart 
veranderde het tot een steen vol smart! 

Ondanks de kleur van een edelsteen 
is het ook maar een kaal stuk steen. 

Wie op zoek is naar levende kleuren, 
zal het gemis van de steen niet betreuren. 

Wie in zijn leven alleen een stuk steen bezit, 
smacht niet naar kleur, zelfs niet zwart en zelfs niet wit. 

Een man van juweel, weet iedereen, 
gaat nooit op zoek naar een edelsteen. 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Koning Salomo en de zegelring 
 

 
 

Er bestaat geen juweel, geen enkel exemplaar, 
dat niet in het bezit is van een eigenaar. 

 
Koning Salomo had een fraaie ring 

één met een zegel, bekend in elke kring. 
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Het gehalte van dit zegel was heel hoog, 
zeer bekend en zeldzaam als de regenboog. 

Omdat deze de mooiste edelsteen onder de zon 
in het bezit was van koning Salomon, 

regeerde deze edelsteen ook mee 
met die vorst over land en over zee. 

Geen bevel van koning Salomon, 
kwam op papier, zonder pardon 

en zonder de ondertekening 
van dit zegel in de ring. 
Koning Salomo regeerde 

de hele wereld, en beheerde 
ook de hemelen, jaar en dag, 
alles stond onder zijn gezag. 

Ook de koele wind en het hete vuur 
had die heerser onder zijn bestuur 

Heel Salomons grote koninkrijk  
stond in de dagelijkse praktijk 

onder het gezag van dit stuk steen: 
de zegel die in de koningsring scheen! 

 
Op zekere dag, onder het blauwe gewelf, 

dacht de koning Salomo bij zichzelf: 
‘Hoe is het mogelijk dat een stuk steen 
mijn rijk regeert en alles daaromheen? 

Dat valt mij erg tegen, 
dat brengt mij zeker geen zegen. 
Na die conclusie op zijn balkon 
sprak de grote koning Salomon: 

‘Ik wil mijn gehele rijk nu achterlaten, 
ik wil met niemand meer praten. 
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Met wie dan ook in mijn rijk wil ik 
iets te maken hebben, geen ogenblik! 

Mijn koninkrijk wordt erkend 
door een stuk steen, dit kleine fragment, 

dus niet door mij 
en mijn heerschappij. 

 
Ik heb veel smart ervaren en alles tegelijk 

door de onderdanen van mijn rijk. 
Zo’n rijk wens ik niemand toe 

het geeft alleen maar gezeur en gedoe. 
Ik heb helemaal niets meer te maken, 

met het leger en alle rijks-zaken. 
Ik ga vanaf vandaag heel bewust 

mijn brood verdienen, ik zeg het gerust 
met het maken van rieten manden 

voor mensen uit alle landen. 
Salomo was de koning van wet en regel, 
zijn koningschap hing af van het zegel. 

Dus stond het zegel hem in de weg, 
zoveel was hem duidelijk, ook zonder uitleg. 

Toen koning Salomo zijn koninkrijk 
de rug toekeerde zonder enig huldeblijk, 

werd hij pas echt de koning Salomon, 
die zijn ware heerschappij herwon. 
Hij regeerde toen vijfhonderd jaar, 

met de triomfen van een overwinnaar. 
Zijn koninkrijk was de tuin van Eden, 

daar gold geen wet van Perzen en Meden. 
Als een edelsteen zo rood als bloed 

zelfs met Salomo zoiets doet, 
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wat zal deze dan met jou 
niet allemaal doen, heel gauw? 

Omdat een edelsteen niets anders is 
dan een steen met een kleurvernis, 

moet je hem maar laten gaan 
zonder enige lach of traan. 

 
Laat je hart niet door een kiezel verstenen 

laat deze het liefdesjuweel toegang verlenen. 
Dan krijg je de eeuwige edelsteen, 
zo schitterend is er zeker geen één! 
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Hoofdstuk acht 

 
De uitvlucht van de koningsvogel 

 

 
 

De prachtige koningsvogel vloog heel parmant 
tot aan het vogelvolk, gereedstaand voor de opstand. 

 
Dit is de vogel die ongestraft 

de koningen een schaduw verschaft. 
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Door deze koningsvogel verkregen 
velen hun koningschap en ook nog de zegen. 

 
De koningsvogel was een mysterie voor arme mensen: 

een droom en het mooiste wat je kon wensen.  
De koningsvogel vloog naar de vogelzwerm, 

schenkt de koningen een schaduw, dus is hij ferm. 
 

Door deze vogel werden vele armen 
tot koning gekroond, met erbarmen. 

De koningsvogel was voor arme mensen 
een mysterie, een droom om te wensen. 

 
De koningsvogel sprak tot het vogelvolk 

der zeeën en woestijnen als een ware vogeltolk: 
“Ik ben geen vogel zoals iedereen 

mijn hoge inspiratie: die kent menigeen, 
Net als mijn mysterieuze eenzaamheid 

en mijn zelfgekozen afzondering van altijd. 
Het hondenbestaan vol venijn 
is mij altijd te laag en te klein. 

De glorie en trots hebben hun bestaan 
geheel aan mij te danken, kijk eens aan. 
De Perzische keizers Jam en Fereydoen 

danken hun kroon aan mijn glorie en fatsoen. 
De koningen zijn koning van hun land, 
want ze zitten aan mijn schaduwkant. 

De bedelaars en de bedelaarskring 
aan mijn hof: dat onder geen beding! 

Ik verdrijf voorgoed mijn hondenbestaan, 
het bot werp ik hier ver vandaan. 



- 112 - 
 

de Koningsvogel kreeg ik nu als naam  
dat duidt met recht op grote faam. 

Een vogel in wiens schaduw een koning 
de koningskroon krijgt in zijn woning, 

kan toch niet zomaar reizen gaan, 
en een vergelegen weg inslaan? 

Als zo’n vogel vertrekt zonder enig rantsoen, 
wat moeten al die koningen dan doen? 

In welke schaduw moeten zij 
gaan zitten zonder die van mij? 

De ziel van die 30-Vogel zal volgens mij 
misschien verwant zijn, maar nooit van nabij. 

Een leger van koningen, keizers en sultans 
zit vol hoop in mijn schaduw voorshands! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 113 - 
 

Antwoord van Hop Hop, de weidevogel 
 

 
 

Tot deze koningsvogel sprak 
Hop Hop dan op zijn dooie gemak: 

 
“Je bent gevangen in eigen hooghartigheid, 

als dat je bevangt, wordt jouw lot de krankzinnigheid. 
Grote wilskracht wordt in de wereld geprezen, 

maar daardoor kan ons ook de les worden gelezen. 
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De schaduw waar jij het over had, 
is alleen maar in je verbeelding vervat. 
Van al die koningen, moet je erkennen, 
is echt geen enkel spoor te bekennen. 
De harde waarheid is, moet je weten: 

je wordt niet door die hond achterna gezeten. 
In jouw geest, dáár woont die hond 

dus loop en ren je alsmaar rond. 
 

Had je een koning maar geen schaduw gegeven, 
want dat is immers die hond in jouw leven! 
Iedereen die in jouw schaduw verscheen, 
verkreeg het koningschap en wel meteen. 
Maar vergeet niet het volgende harde feit: 

het koningschap is ook niet voor altijd. 
Bij het einde van zijn koningschap, 

hoort de koning een harde boodschap: 
‘al zijn ellende van ‘het koning zijn’ 

komt door jouw gulheid en aanschijn. 
Dan vervloekt hij jou voor nu en altijd, 

immers dan ervaart hij de werkelijkheid. 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Droom van rechtschapen man over sultan Mahmoed 
 

 
 

Er was eens een rechtschapen man, 
hij was nooit iets slechts van plan. 

 
Hij droomde ’s nachts in zijn beddengoed 
van de grote Perzische sultan Mahmoed. 
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Hij sprak tot deze sultan, 
die machtige staatsman: 

“Majesteit, de wereld draait naar uw wens, 
hoe ervaart u zelf dit alles, als mens?” 

 
Daarop antwoordde de sultan Mahmoed, 

na het verzamelen van al zijn moed: 
“Waren je woorden maar pijlen 

die mij hadden getroffen bijwijlen! 
Dan was ik van deze ellende bevrijd, 

niet slechts vandaag, maar voor altijd. 
In deze wereld een sultan te zijn, 

dat schenkt mij niets dan pijn! 
De grootste ellende daarvan, elk moment, 
is de gedachte dat je een echte sultan bent. 

Wanneer ik naar de sterren aan de hemel kijk, 
haat ik het sultan zijn in mijn eigen rijk. 

Want een echte sultan ben ik niet, 
als een sultan heb ik geen krediet. 

Zat ik maar als bedelaar tussen het straatvuil 
of als een delver op de bodem van een kuil. 

Dan had ik de anderen niet zoveel 
ellende aangedaan, ’t was amoreel. 
En had ik zelf op het levenstoneel 

zeker minder verdriet: dit was teveel. 
Als die vervloekte koningsvogel niet bestond, 

dan was mijn hart niet door droefheid verwond.” 
 

De droom van deze goede man met gratie 
eindigde aldus in een nare confrontatie. 
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Hoofdstuk negen 
 

Uitvlucht van de valk 
 

 
 

Uit de hoogte vloog de valk onverwacht 
naar de menigte op volle vleugelkracht. 
Hij schoof de gordijnen van mysteries 
opzij, volkomen nuchter en prozaïsch! 

Hij sprak heel zelfingenomen - dat kon je merken - 
en vertelde vele verhalen over zijn meesterwerken! 
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‘Op de uitgestoken arm van de koning 
bevindt zich mijn vorstelijke beloning,’ 

zei de valk en vervolgde met de woorden: 
‘daarom heeft, van ’t zuiden tot ’t noorden, 

de koning niets met de gewone man, 
hij is de vorst, een heerser of een sultan. 
Met de gewone man heb ik geen band 
daarom kan ik altijd en in ieder land 

koningen gezelschap houden, in vertrouwen, 
op hun armen daal ik met mijn klauwen. 

Ik heb mijzelf heel veel aangeleerd, 
 mij als de fakirs vaak bezeerd 

om mijzelf karaktervast te maken, 
 en geen koningsdienst te hoeven staken.  

Ik heb mijzelf heel veel aangeleerd, in mijn bestaan, 
zoals een fakir heb ik mezelf veel pijn gedaan 

om van mezelf een sterke persoonlijkheid 
te maken, voor hier en nu en voor altijd. 

 
Zodoende ben ik nu klaar om bij een koning 
te verkeren, hem te dienen in zijn woning. 

Ik ben niet degene die in de bomen 
over een 30-Vogel kan gaan dromen, 

dus hoef ik geen moeite te doen 
en geen tijd te verspillen, alleen uit fatsoen! 

Een hap vlees als beloning 
uit de handen van een koning 

is me meer dan voldoende en ruimschoots genoeg 
bij zonsopgang en ’s ochtends heel vroeg. 

Dat ik op zijn armen neer mag dalen, 
is het hoogste wat ik kan behalen. 
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Ik ben trots dat ik mij aan de armen 
van mijn koning mag verwarmen. 

Wie geschikt is om bij een koning te komen 
moet hem gehoorzamen, met eerbied omzomen. 

Het valt mij niet zwaar 
die keuze te maken, voorwaar: 

een plek op de armen van een koning 
of een droge woestijn als mijn vaste woning. 

Ik kijk liever in de ogen van de sultan, 
dan te leven als een welvarend man 

of mijn tijd door te brengen met wachten 
en geduld te betrachten in mijn gedachten. 

 
Ik laat soms zelfs een koning wachten, 

voor lange dagen en voor lange nachten. 
Aan het wachten beleef ik zelf vaak grote vreugd’ 

tot de roep van de koning mij weer verheugt.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 120 - 
 

Antwoord van Hop Hop, de weidevogel 
 

 
 

Ben je geheel gegijzeld door je fantasie, 
dan is persoonlijkheid voor jou een illusie. 

Je bestaat alleen maar fysiek, 
als koning ben je niet uniek. 

 
Van jouw soort spelen er ontelbaar veel 

op ons oeroude wereldtoneel. 
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Bijzondere koningen stellen zichzelf centraal, 
echter, bijzondere koningen zijn niet speciaal. 

 
Bijzonder is het koningschap niet, 

dat van Vogeldertig krijgt eerbied,. 
Zij is uniek in dit bestaan, 

met haar is het nooit gedaan! 
Een koning leeft niet als een parasiet, 
ten koste van anderen leeft hij niet! 

Je wordt als koning echt niet geloofd, 
als om jouw wil een mens wordt onthoofd! 

 
Een koning is degene die door niemand 

geëvenaard wordt in zijn land. 
Een koning is degene die immer trouw 

en toegewijd is aan man en vrouw. 
Een koning zal het allengs meer bezuren 

naarmate zijn koningschap langer gaat duren. 
Want de lijst van zijn onrechtvaardigheid 

en misdaad wordt almaar langer mettertijd. 
 

Wie dichter bij een koning staat, 
staat dichter bij de dood en ‘t kwaad. 

Wie in de omgeving van een koning verkeert, 
raakt vroeg of laat geheel onteerd. 

Ben je als balling of ingezetene wijs, 
dan blijf je wel buiten het koningspaleis. 
Want wie in de buurt is van een sultan, 

leeft in gevaar als een gewaarschuwd man. 
De koning op deze fraaie planeet 

is een brandhaard in zijn dure kleed. 
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Vergeet het nooit en knoop het in je oren 
dit wijze spreekwoord voor wie het wil horen: 

“Hoe verder, hoe beter!” wordt aangeraden 
in alle bestaande volksballaden 

Wie op afstand tot de koning is voorbereid 
benadert zeer zeker gelukzaligheid. 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

De koning en zijn favoriete slaaf 
 

 
 

Er was eens een grote koning 
met veel glorie in zijn kring. 

 
Hij had veel genegenheid voor 
een charmante slaaf, een Moor. 
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Zijn idool werd voor hem een verslaving, 
elke minuut zocht hij bij hem laving. 

De favoriete bezigheid van deze koning 
was boogschieten in hofkring. 
Dit was wijd en zijd bekend. 
Iedereen zag zijn jachttalent. 
Maar wat niet iedereen wist, 

Was het volgende, beslist 
De koning riep iedere keer 
deze slaaf bij zich, wanneer 
hij weer zin had te genieten 

van het hoffelijke boogschieten. 
Hij liet deze slaaf op een afstand 

op een vaste plek staan bij de bosrand. 
Dan kreeg de slaaf een appel op zijn hoofd; 

de koning schoot, en de appel werd gekloofd. 
Steeds als hij zin had om te schieten met de boog 

ging de hartslag van de slaaf omhoog. 
Uit angst werd het lichaam van de slaaf 
zo slap als deeg, maar hield zich braaf. 

 
Er werd eens aan de slaaf gevraagd: 

‘Waarom is je roze gezicht in geel vervaagd? 
Je bent toch bij de koning favoriet?’ 

De slaaf zei: ‘Maar jullie weten alles niet: 
De koning zet een appel op mijn hoofd, 

hij schiet deze stuk, dan ben ik als verdoofd. 
Zo zijn er vele appels stuk gemaakt, 
maar ik niet, ik ben nog niet geraakt! 

Als ooit mijn hoofd ook stuk gaat, 
zegt de koning, die fanaat: 
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“Mijn leger, bestaand uit slaaf en knecht, 
zolang mijn pijlen de appels raken, zegt: 

De beste schutter is de koning!” 
Ik leef tussen twee vuren sinds zijn kroning. 

Mijn leven is voortdurend in gevaar, 
door zijn schietlust is mijn leven zwaar!’ 
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Hoofdstuk tien 
 

Uitvlucht van de Roerdomp 
 

 
 

De roerdomp arriveerde bij de vogelkolonie 
en sprak tot de vogels zonder ceremonie: 

‘Ik ben de roerdomp, elke avond en elke morgen 
ben ik de enige die mij zelf kan verzorgen. 

Ik begeef mij graag tussen ‘t riet, 
waar niets is en niemand mij ziet. 
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Ik heb geen metgezel, geen huisgenoot, 
van mijn geklaag wordt niemand deelgenoot. 

 
Ik doe niemand kwaad, toon goed gedrag, 

niemand die mij ooit eens kwaad zag. 
Ik zit altijd aan de waterkant, apart, 

mijn borst zit barstensvol van pijn en smart. 
Ik ben voortdurend treurig en verdrietig, 

ik draag veel zorgen en voel me heel erg nietig. 
Ik sta hier smachtend naar het water te verlangen, 
mijn hart bloedt en is vervuld van treurgezangen. 

 
Ik maak me grote zorgen om de zee 

ik drink geen enkele druppel, nee, o nee. 
Tot het zeevolk behoor ik niet, da’s welbewust: 

Daarom zit ik altijd dorstig aan de kust. 
Hoewel de golven luid hun vochtig liedje zingen, 

sta ik van dorst en droog aan zee te springen. 
Als het zeewater zou verminderen 

met één druppel, zonder te zinderen, 
dan laait het hevige vuur van paniek 

op in mijn hart en maakt mij ziek. 
Een vogel zoals ik is niet zo snel tevree 
maar neemt toch genoegen met de zee. 

Ik heb geen ander verdriet in deze wereld in mijn hart, 
dan ‘t liefdesverdriet voor de zee, dat is mijn droeve smart. 
Het is voor mij onmogelijk te scheiden van zee en oceaan: 
ik kan de lange weg naar de 30-Vogel dus echt niet aan. 

Wie ooit als een druppel water is geboren, 
kan nooit en te nimmer bij de 30-Vogel horen. 
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Antwoord van Hop Hop, de weidevogel 
 

 
 

Hop Hop, de weidevogel, sprak 
tot de Roerdomp in zijn gemak: 

 
‘Je bent een onwetende van de zeeën en oceanen 

vol walvissen, andere dieren, rusteloos door orkanen. 
Het water van de zee is soms bitter, soms zout; 
de zee is soms rustig, onstuimig, soms koud. 
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Niets van de zee staat één moment vast, 
de zee is altijd in beweging, zij verrast! 

Soms loopt de zee naar voren, 
dan naar achteren, kortom laat zich horen! 

De zee heeft vele grote schepen 
tot wrak gemaakt, klaar om ze weg te slepen. 

Velen kwamen in een draaikolk terecht van de zee; 
van hen bleef zelfs de naam niet over, zij nam haar mee. 

Veel duikers begeven zich in de zee,  
gaan daar diep omlaag. 

maar hoeveel er weer naar boven komen,  
dat is nog maar de vraag. 

Wie op de bodem der zee nog praat, tart de goden 
en zingt straks een lied van het volk van de doden. 

Wie zich bij de zee begeeft, wie daar is beland, 
komt soms als een twijg met de golven naar ‘t strand. 

Zoiets als de zee is onbetrouwbaar, met al haar krachten. 
Je kunt van de zee noch steun, noch trouw verwachten. 

Als je niet luistert naar de zee, ben je kwetsbaar, 
en eindig je in het dodenrijk, geheel voorspelbaar. 

De gebaren van de zee zijn haar golven, 
richting haar geliefde, zij wordt erdoor bedolven. 

De zee is verliefd, al een hele lange poos, 
daarom is zij altoos rusteloos. 

De rust van de zee, zo heb ik nagevraagd, 
betekent dat de zee een storm in zich draagt 
Haar rusteloosheid en woede zijn ontstaan 

nadat haar geliefde plotseling is weggegaan. 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Gesprek tussen de man en de zee 
 

 
 

Ooit dook een man de zee in, 
hij vroeg aan de zee in één zin: 
‘Waarom ben je zo grijsblauw? 

Waarom draag je een kleed van rouw? 
Waarom kook je toch ieder uur? 
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Je zit helemaal niet op het vuur!’ 
De zee antwoordde hem na een poos: 
‘Door mijn geliefde ben ik rusteloos. 

Omdat ik mijn geliefde niet bereiken kan, 
draag ik een grijsblauw kleed, beste man. 

Ik draag de liefdespijn en smart 
van mijn geliefde in mijn hart. 

Ik ben de zee, maar ik heb dorst, dus ik zeg: 
Van mijn geliefde ben ik helemaal weg. 

Door het vuur van de liefde kookt mijn water; 
als ik alleen maar één druppel, vroeger of later, 

van de bron van de liefde zou krijgen, 
ben ik eeuwig vol, warm en zal zwijgen. 

Honderden, zoals ik, sterven met dorstige lippen 
om hun geliefden, dag en nacht, op duistere klippen. 
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Hoofdstuk elf 
 

Uitvlucht van de Uil 
 

 
 

De uil kwam pijlsnel bij de vogels aangevlogen 
En riep: luister goed, ’t is ongelogen: 

ik ben de ruïne uitgevlucht 
dat gaf mij godzijdank weer lucht 
Een ruïne ruïneert je geest en ziel, 

de radeloosheid knaagt aan je profiel. 
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Een puinhoop dient mij als paleis; 
dat is mijn plaats, ’t klinkt eigenwijs, 

maar elkeen die een gemeente toebehoort 
weet dat die ooit eens een puinhoop scoort. 

Ieder die uitbundig zijn feestje viert, 
weet dat het soms wordt verstierd 

en moet in zijn roes de ruïne bezoeken 
om daar zijn drankzucht te vervloeken. 

Ik maak de ruïne met veel moeite tot mijn thuis, 
want de ruïne draagt een schat, verdraagt geen gespuis 
De liefde voor de schat heeft mij naar de ruïne geleid, 

de weg naar de schat ligt daar al een eeuwigheid. 
Ik zonder mij af van mijn beminden, 

zodat we de schat nog kunnen vinden. 
Zolang een schat in een ruïne mij bezighoudt, 

zoek ik niet naar de Vogel in dertigvoud. 
Het klinkt uit mijn mond vast abominabel, 

maar liefde voor de 30-Vogel is voor mij echt een fabel 
het is bepaald niet waar ik om vroeg: 

de liefde voor de ruïneschat is mij meer dan genoeg. 
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Antwoord van Hop Hop, de weidevogel 
 

 
 

Hop Hop, de weidevogel, sprak 
tot de uil, in zijn uiterste gemak: 

 
‘Je bent dronken van liefde voor een schat, 

dat is het ‘m en niets meer dan dat. 
Ik ga er vanuit dat jij die schat ooit vindt, 

en denkt dat je die van harte bemint, 
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maar vergeet niet, dit spreekwoord is raak, 
het bezit van de zaak is het eind van ’t vermaak! 

Heel je leven heb je besteed aan iets 
waar je geen vruchten van plukt, dus heb je niets. 

De liefde voor de schat en de liefde voor goud 
zijn de liefde voor ‘t kwaad; die wijsheid is oud. 

Wie van goud zijn idool maakt, 
is van de wijsheid losgeraakt 

en gelijk aan de heidenen die het kalf aanbaden; 
dat was van goud, dat laat zich raden. 

De aanbidding van goud is heidendom, 
en vernietigt de ziel, is dat niet stom? 

De Dag der Opstanding wordt jouw feest, met veel rozen, 
als je bekeerd bent, dus voor wijsheid hebt gekozen.  
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Man met goud en zijn zoon 
 

 
 

Een man bezat een tas vol met munten van goud, 
hij stierf en deze tas bleef achter, hij was al oud. 

 
De vader zwierf in de omgeving zonder te bedaren, 

zijn zoon droomde over hem na enkele jaren, 
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Wist niet waar de tas met gouden munten was, 
het gezicht van de vader, die liep met trage pas, 
leek op dat van een muis en zijn betraande ogen 

vroegen om ieders hulp en barmhartig mededogen. 
 

De toestand van de vader verbeeldde als het ware 
dat de man in zijn aardse leven als een halve gare 
net een muis was die om de schat heen draaide, 
die hij in zijn voortdurende fantasie verfraaide. 

 
De zoon vroeg aan zijn vader in zijn droom: 
‘Wat zoekt u hier?, u lijkt wel een fantoom!’ 

 
De dode vader antwoordde na een zucht vol van zorgen: 
‘Hier heb ik ooit een tas met gouden munten verborgen. 

Ik weet niet of iemand deze tas heeft gevonden?, 
en het op zijn paard, ezel of kameel gebonden’ 

Ik vroeg aan hem, in ons bouwvallig oude huis: 
‘Waarom lijkt uw gezicht op dat van een muis?’ 

 
De vader antwoordde vriendelijk en beleefd: 

‘Wie zijn hart aan de liefde voor het goud geeft, 
verandert zijn gezicht in dat van een muis, 
en voelt zich daarbij helemaal niet pluis.’ 

 
Zijn hart is het nest van zorgen van het vergaren, 

het hebben van goud en dat voorgoed te bewaren. 
Een ieder met liefde voor goud krijgt zo’n gezicht 

trek je les hieruit en leg het goud uit het zicht. 
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Hoofdstuk twaalf 
 

Uitvlucht van het koolmeesje 
 

 
 

Het koolmeesje kwam bij de vogels aan 
en ging mistroostig voor hen staan 

met gebroken hart en dito lijfje, 
hij was verlaten door zijn wijfje. 

Van top tot teen zat hij in ’t vuur; 
hij klonk als was ’t zijn laatste uur 
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en sprak dan zonder rem, 
met zijn piepkleine stem: 

‘Verbazing en vermoeidheid bracht mij hier 
op zoek naar nog wat licht vertier. 

Ik kwam naar hier met een gebroken hart, 
krachteloos en opgebrand van smart. 
Door zwakte ben ik nu een losse haar. 

met minder kracht dan die van een mierenpaar. 
Ik heb geen veren meer, mijn poten zijn mij ontnomen; 

hoe kan ik zo nog tot de lieve 30-Vogel komen? 
Haar zal dit zwakke vogeltje nooit en te nimmer bereiken; 

een koolmees zal nooit de 30-Vogel aan kunnen kijken. 
De wereld is vol van hen die naar de 30-Vogel verlangen; 
een koolmees wordt niet meegeteld, met al zijn gezangen. 

Daar ik de 30-Vogel nimmer zal bereiken, 
laat ik het uur van vertrek volgaarne verstrijken. 

Als ik aan de weg naar haar ga beginnen, 
dan sterf ik heel snel en zal niemand beminnen. 

Omdat ik geen man ben van de weg naar de 30-Vogel, 
zoek ik mijn Jozef in de waterput, doch zonder gegoochel, 

Ik heb een zoekgeraakte Jozef in een waterput, 
in plaats van de berg te beklimmen, zoek ik in de prut. 

Ooit zal ik mijn geliefde vinden, 
niet op de bergtop, waarde beminden, 

maar in de diepte van een put; 
dat acht ik van veel groter nut, 

en zodra ik mijn Jozef in de put zie staan, 
vliegen wij beide spoorslags naar de maan!’ 
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Antwoord van Hop Hop, de weidevogel 
 

 
 

Hop Hop, de weidevogel, antwoordde het koolmeesje, 
zonder spot: 

‘Je bent, van kop tot teen, verzadigd van bekrompenheid, 
van genot. 

 
Je bent niet nederig, maar vernederd; 

jouw kleinheid en zieligheid, godbeterd 
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zijn slechts bedrog en gemenigheid: 
slechte wapens in deze strijd. 

Bedrog noch gemeenheid 
brengt iemand geluk of zaligheid. 

Zet je stap op de weg en wees stil; doe je best: 
je bent niet de enige, maar slechts één van de rest! 

Als anderen branden, gebruik je verstand, 
zul ook jij branden, dat is hier aan de hand! 

Als je jezelf, bijvoorbeeld als Jakob ziet; 
weet dan goed: jouw Jozef krijg je niet, 

bedrog en gemeenheid helpen geen spaan; 
steek het vuur van verlangen en ijver maar aan, 

Zo sluit je jouw Jozef in je hart, 
geluk vervangt dan diepe smart! 

Vergeet niet: de liefde voor Jozef, hoewel niet gedoofd, 
was immers onwettig, laat staan geoorloofd! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 142 - 
 

Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Jakob wordt ziek om Jozef 
 

 
 

Toen Jozef van zijn vader werd verwijderd, 
werd Jakob blind 

door de scheiding van zijn lievelingszoon  
die hij had bemind. 

Zijn oogkassen waren twee zeeën van bloed; 
de naam Jozef stond op zijn lippen, voorgoed. 
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Op een zekere dag kwam Gabriel naar Jakob toe 
en sprak tot hem over het waar en over het hoe: 

‘De naam van Jozef kent geen scheiding van jouw mond, 
Jozef verblijft met zijn naam in jouw hart, ‘t is niet gezond. 

Daarom zullen wij jouw naam, zoals je wel kon weten, 
afschrijven van de lijst van aartsvaders en de profeten. 

 
De naam van Jozef verdween uit zijn mond, 
na deze hemelse verschijning en terstond. 

noemde hij de naam Jozef uit angst niet meer, 
maar in zijn hart keerde Jozefs naam altijd weer. 

Jakob droomde over Jozef op zekere nacht 
hij riep naar zijn zoon toe vol van smacht. 

Maar hij herinnerde zich die hemelse verschijning, 
daarom hield hij zich stil, hij vreesde zijn verdwijning. 

Van verlangen naar zijn zoon brandde zijn hart, 
daarom zuchtte hij diep, vol van leed en smart. 

Toen hij wakker werd, zag hij Gabriel 
lachend naar hem kijken en wist hij het wel. 

Gabriel sprak tot Jakob: ‘Je hebt steeds gezwegen, 
je hebt de naam Jozef niet over je lippen gekregen, 

maar je hebt wel gezucht door al je zorgen, 
ik weet welke naam in je zucht was verborgen: 

je hebt eigenlijk de naam Jozef genoemd, waardoor 
je je belofte hebt gebroken, daar krijg je boete voor! 
Nadien noemde Jakob de naam Jozef nooit meer, 
hij legde zich bij het lot van zijn liefste kind neer 
hij vertrouwde het toe in de handen van de God, 
het verstand weeft zijn tapijt, ‘t was ook zijn lot. 

De liefde geeft het leven de kleur, 
en de verbeelding geeft het fleur! 
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Hoofdstuk dertien 
 

Uitvlucht van een aantal andere vogels 
 

Hierna kwamen andere vogels aan het woord, 
hun voorwendselen uitten zij ongestoord. 

Ieder uitte zijn smoes zonder een traan, 
niemand sprak van ‘het naar omhoog gaan’, 

doch des te meer van ‘het nederdalen’; 
niemand erkende zijn falen. 

Ik noem de voorwendselen niet allemaal, 
dat kost te veel tijd in deze “zaal”! 

Ieder van hen had een smoesje bedacht 
dus niemand bereikte de 30-Vogel die nacht. 

Wie de 30-Vogel wenst te zien, 
schuift eerst zijn eigen leven opzij, misschien. 

 
De weg naar de 30-Vogel is de weg van een echte man; 
iedere vogel die dertig zaadjes in zijn nest had, die kan 

de reis naar de 30-Vogel niet zien als de grote trek; 
wie deze reis weigert is allesbehalve dwaas en gek. 

Wiens liefde uitgaat naar één zaad, 
is degene die de 30-Vogel versmaadt. 

Wie een borrel in één teug achteroverslaat, 
is een tafelgenoot van een onbeholpen onverlaat! 

Wie niet tegen een stootje kon, 
was geen medereiziger naar de zon. 

Wie verdrinkt in een druppeltje water, 
is bepaald geen talent als zeeman later. 

Wie niet tegen een stormpje kan, 
die blijft wel thuis en geniet daarvan. 
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Wie opzoek gaat naar iets wat er mist, 
moet erop rekenen dat hij zich vergist. 

Hierna durfden de vogels het één voor één te wagen 
Hop Hop te bestoken met hun vragen: 

 
“Beste Hop Hop, de weidevogel, met al je ervaring, 

help ons met onze kennisvergaring 
vanuit je levensloop vol vluchten 

naar andere landen en door allerlei luchten. 
Wij zijn slechts zwakke en nietige dieren, 
noch zijn we trekkers in hart en nieren. 

We hebben geen moed met onze benauwde breinen 
en hebben de bravoure van tamme konijnen. 
Wij zijn dus klein van geest en kort van stuk; 

de reis naar de 30-Vogel brengt ons geen geluk. 
De 30-Vogel staat als een regenboog, 

wij komen nooit en te nimmer zo hoog. 
Jouw beeld van Die Vogel is ons meer dan genoeg, 

we genieten daarvan, of is dat te vroeg? 
Tussen ons en de 30-Vogel heeft  

geen verwantschap bestaan, 
anders hadden wij zeker drang  

om naar Die Vogel te gaan. 
De 30-Vogel is gelijk aan koning Salomon, 

maar wij zijn als de bedelaars, slapend in een ton. 
Er is een even groot verschil tussen modder en honing 

als tussen de bedelaar en onze koning. 
We zijn als een meer op de bodem van de diepste kuil; 

hoe kan een meer, ook al vliegt het stil als een uil, 
ooit de top bereiken van de allerhoogste berg, 
waar de 30-Vogel een nest heeft, zonder erg. 
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Onze dunne en zwakke armen, zij zijn als tere welpen, 
en niet in staat om de 30-Vogel te helpen, 

dus houden wij ze maar rustig over elkaar: 
een koning heeft geen hulp nodig van een bedelaar.” 
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Antwoord van Hop Hop, de weidevogel 
 

 
 

Hop Hop, de weidevogel, sprak:”Jullie zijn vruchteloos, 
geheel te vergelijken met een compleet lege doos. 

De liefde is geen zaak voor dit wantrouwen, 
geen zaak voor de zwakken, maar voor hen die bouwen! 

Hoe lang willen jullie in nutteloosheid zwijmen? 
De liefde laat zich niet met oneerlijkheid 

noch gemeenheid rijmen. 
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Wiens ogen voor de liefde open gaan, 
komt in een leven vol dans en vreugde te staan 

en is dan bereid om zijn leven te offreren 
voor zijn geliefde, zonder enig wezen te schofferen. 

Want dit is wat jullie moeten weten, 
om dat nooit weer te vergeten: 

Zodra de 30-Vogel haar sluier opzij zal schuiven, 
zal haar gelaat als de zon verschijnen,  

het Licht zal wuiven. 
Duizenden schaduwen zullen tenietgaan; 

het einde van de schaduw is niet zijn vernietiging,  
maar zijn opgaan, 

en evenzeer zijn zuivering: de schaduw is gesmolten  
in de zon; 

alle schaduwen offeren zich op voor de Schaduw van de 
Lichtbron: 

zij komen alle in die van de zon te staan; 
in de schaduw van De Ene 30-Vogel zullen die van dui-

zenden vogels opgaan.  
Weet dan, dat de schaduw van de 30-Vogel de schaduw  

is van al de vogels; 
zodra je je dit eigen maakt, vlieg je vanzelf naar  

de 30-Vogel al fluiten er duizend kogels. 
Zodra je je dit eigen maakt, mag je dit niet verloochenen  

of ontkennen; 
zodra je je dit eigen maakt, mag je dit geheim  
niet openbaar maken: dat is heiligschennen; 

Zodra je je dit eigen maakt, ben je  
met de 30-Vogel versmolten; 

zodra je je dit eigen maakt, is elk woord dat je roept, 
de 30-Vogel, zelfs in duistere holten; 
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Zodra je je dit eigen maakt, is de waarheid de jouwe, 
je bent de waarheid en blijft die waarheid getrouwe. 

De waarheid komt nooit op, zij was en is, 
noch gaat deze onder, zij kent geen duisternis. 

Wie dit anders ervaart, loopt in het nihil; 
besef dat goed, aanvaard dat stil. 

Zodra je weet van wie je de schaduw bent en  
of je wel deugde 

ben je bevrijd van je ketens en leef je verder in vreugde. 
Zodra je niet, zoals de 30-Vogel, in de lucht verschijnt, 

behoor je niet tot de 30-Vogel, ben je haar schaduw niet  
en verdwijnt. 

Als de 30-Vogel voor altijd verborgen was gebleven, 
bestond er nooit in de hele wereld een schaduw om  

in te leven. 
Welke schaduw er ook op de aarde rondloopt, brutaal  

of bedeesd, 
weet, dat die in den beginne een bundel  

van licht is geweest. 
Hebben je ogen de 30-Vogel nooit in zicht, 

dan maakt je hart nimmer plaats voor haar licht. 
Niemands oog verdraagt de schoonheid van haar gelaat, 

wat betekent dat haar schoonheid  
met iemands geduld valt of staat. 

Wie niet in staat is om met de schoonheid  
van de 30-Vogel te minnekozen, 

moet de spiegel van zijn ontplooiing verschonen,  
zonder één tel te gaan blozen. 

Deze spiegel zit in alle harten, vrij van smarten bovendien, 
bekijk dus je hart om daar het gelaat van de 30-Vogel te 

zien! 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

De prachtige koning 
 

 
 

Er was eens een koning die veel pracht en praal bezat. 
zijn praal en pracht waren ongekend, daarop ging hij prat. 

De hele wereld stond als een hoofdstuk in zijn boek, 
de liefde was een vlag boven zijn paleis, een dundoek. 
Het ochtendgloren was een lichtstraal uit zijn gelaat, 

de heiligheid van de hemelen geurden naar zijn maat. 
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Acht paradijzen met al hun pracht en praal, niet zo schuw, 
vormden een klein en nietig voorbeeld van zijn schaduw. 

Niemand kon ooit durven beweren dat iemand  
onder de zon 

de geringste gelijkenis in dit aardse bestaan  
doorstaan kon. 

In de hele wereld klonk de muziek van zijn stem. 
alle wereldwezens waren zwaar verliefd op hem. 
Soms galoppeerde het door hem bereden paard  

naar buiten, 
de koning schitterde in de maneschijn, was niet te stuiten. 

Wie naar hem durfde te kijken,  
werd door zijn beul onthoofd, 

wie zijn naam in de mond nam,  
werd van zijn leven beroofd 

Wie in zijn gedachten bij hem durfde te horen, 
werd helemaal dwaas, was voor altijd verloren. 

Maar sterven omwille van zijn liefde, zonder enig bezwaar 
was beter dan vele levens van een ieder honderd jaar. 

Duizenden kandidaten stierven voor zijn liefde,  
elke dag weer, 

maar dagelijks kwamen er nieuwe kandidaten,  
keer op keer. 

Niemand kon zijn afwezigheid verdragen, 
zijn aanwezigheid bracht elkeen onbehagen. 

Wie een glimp van hem opving, waar hij ook was geweest, 
die bezwijmde dadelijk en gaf ter plekke de geest. 

De mensen op aarde stierven door zijn liefde,  
keer op keer, 

zonder hem dan wel met hem zijnde, het gebeurde  
altijd weer. 
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Niemand was in staat om één moment, als beloning, 
in gezelschap te zijn van deze grote koning. 

Hij kon niemand door zijn constante aanwezigheid  
behagen, 

niemand kon zijn woorden, noch zijn doen  
en laten verdragen. 

Omdat niemand hem kon toebehoren 
kon hij ook nooit bij niemand horen. 

Iedereen droeg een hartzeer wegens hem, 
ging dood uit liefde voor hem, zonder rem. 

De koning vroeg een spiegel om te vergelijken 
en om naar zichzelf in de spiegel te kijken. 

Men bracht een spiegel, bijna uit het paradijs, 
naar de ontvangstzaal van zijn prachtige paleis. 

De koning ging op een hoogte staan, 
hij keek naar zichzelf daarvandaan. 

 
De anderen konden nu in deze spiegel aanschouwen 
de afbeelding van zijn geliefde, schoner dan pauwen. 

Zodra de koning zich even terugtrok,  
konden al de mensen 

het konings gezicht zien in de spiegel,  
maar niet zijn wensen. 

Als je verlangt naar het gelaat van je geliefde thans, 
kijk dan in de spiegel of in het glas met heldere glans. 

Als jij de tevredenheid in de spiegel ziet, 
dan is het je geliefde van wie je geniet. 

Jouw koning verblijft in het paleis van ‘IK’, voorwaar, 
dat is verlicht door de zon van het gelaat van de minnaar. 

Het hart van iedere geliefde kent een ingang, 
dit is te ontcijferen in de spiegel naar gelang. 
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Wie vandaag nog niet volledig verliefd is, 
ziet geen ‘IK’ in de spiegel, een gemis. 

Zoek je koning in je hart, nu en niet later 
en zie de hemelen in een druppel water. 

Het gelaat van iedere geliefde wordt bedekt, 
door een schaduw van 30-Vogel afgedekt. 

Als 30-Vogel bij jou zal verschijnen, 
zie je de schaduw de 30-Vogel omlijnen. 

Of er dertig of veertig vogels zijn, of meer 
beide groepen zijn 30-Vogel, steeds weer! 

De schaduw van 30-Vogel, niet te vermijden 
kan zich niet van de vogels scheiden. 
Een gescheiden schaduw heel alleen, 

behoort niet tot de vogel in het algemeen. 
De vogel, leest de geliefde, zal zich niet schamen, 

hij en zijn schaduw horen samen. 
Heb je de schaduw van de vogel in huis, 

dan heb je je geliefde thuis. 
Als je in de schaduw gaat verdwijnen 

kan de 30-Vogel niet aan je verschijnen. 
Indien de schaduw van je geliefde je binnenlaat, 
kun je de zon zien in zijn schaduw in vol ornaat. 

Je ziet in de zon de schaduw verdwijnen, 
in de zon zie je niets dan de zon verschijnen. 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Gezant van Alexander de Grote 
 

Alexander de Grote sprak op een dag 
tot zijn gezant met veel gezag: 

“Zodra je de kledij van een gezant gaat dragen, 
vergeet dan niet wie je was voor deze dagen. 

Als gezant weet je al veel van woorden 
die weinigen kennen of waar weinigen van hoorden. 
Je gaat namens Alexander de Grote naar een vorst;” 

maar deze gezant bleef thuis, heeft zijn tijd vermorst. 
Alexander de Grote ging zelf op pad, 
gekleed als gezant langs dorp en stad. 

In de hele wereld wist niemand dat deze gezant 
Alexander zelf was uit Macedonië, dat verre land. 

Omdat niemand Alexander ooit in de ogen  
durfde te kijken, 

geloofde niemand dat hij Alexander was,  
zoals zou blijken. 

Naar het hart van iedere koning is een weg bestraat 
maar niet in een hart dat een verkeerd pad inslaat. 

Wie zijn huis verlaat en zijn familiekring, 
raakt ontheemd en wordt een vreemdeling. 

Wees niet verdrietig, voel je geen vreemdeling, 
want op straat is iedereen een vreemdeling. 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Sultan Mahmoed  
en de teleurstelling van zijn dienaar Ayaz 

 
Ayaz werd ziek door een boos oog van een vrouw of man, 
daarom ging hij maar weinig naar het paleis van de sultan. 

Omdat Ayaz een oogziekte kreeg, de geziene man, 
verdwenen uit het oog, uit het hart, 

overal en altijd brengt het smart. 
Hij was bedlegerig en niet meer kwiek, 

misselijk en zwak en ziek. 
Het nieuws van dit ziek zijn van deze man 

bereikte eindelijk de oren van de sultan. 
Hij stuurde een wijze man, want hij trok het zich aan, 

op pad om op ziekenbezoek bij Ayaz te gaan. 
 

De sultan zei tegen zijn gezant, en heel beslist: 
“Zeg tegen Ayaz dat de sultan je mist. 

Zeg hem dat ik ernstig pijn lijd 
en die wordt erger mettertijd. 

Als ik aan jouw grote lijden denken moet, 
ik weet niet of jouw lijden van lijf en gemoed 

groter is dan die van mij en mijn bestaan. 
Ik zit in mijn paleis ver van jou vandaan. 

Maar mijn geest is dicht bij jou, 
steeds in mijn hart en immer trouw. 

Deze oogziekte deed ons beiden kwaad, 
jij werd ziek en ik verdrietig, zonder raad. 

Dit alles zei de sultan 
en vervolgens zei hij dan: 
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“O gezant, ga op weg en vlug, 
maar keer daarna weer snel terug 

met meer berichten over Ayaz; 
je mag niet pauzeren, dat geeft geen pas. 

Je vertrekt als de bliksem, maar bedenk dan wel 
dat je terugkeert als de weerlicht zo snel. 

Als jij ook maar een uurtje zou gaan pauzeren, 
zal ik je zonder pardon laten executeren 

De gezant liep toen dapper aan een stuk door 
eten of drinken kwam in zijn gedachten niet voor 

Met vallen en opstaan vervolgde hij steeds zijn weg 
tot hij bij Ayaz kwam, hij kende immers heg noch steg 

De gezant wist toen niet wat hij zag: 
de sultan zat al naast het bed waarop Ayaz lag 
De gezant schrok enorm: was dit sultans wil? 
Hij was verbijsterd; zijn verstand stond stil. 

Angst en beven beheersten nu zijn lijf en bloed: 
was deze pauze van zijn leven voorgoed? 

Het woord van de sultan benauwde zijn long, 
verwarde zijn hoofd en verlamde zijn tong. 

 
Hij dacht bij zichzelf: het eind is nabij, 
tegenover de koning ben ik geen partij. 

Zo meteen vloeit mijn bloed op de grond 
dan ga je voorgoed en wel terstond. 

De gezant ging op alle heiligen zweren, 
dat hij nergens was gaan pauzeren. 

“Ik heb geen moment ergens stilgehouden.” 
zei de gezant, “Ik heb mijn woord gehouden. 

Ik heb geen moment ergens gezeten, 
ik rende aan één stuk door als bezeten. 



- 157 - 
 

Ik vraag me af hoe het toch kan bestaan 
dat u vóór mij hier was en mij kon verslaan. 

Of u mijn woorden gelooft is de vraag, 
maar gelooft u mij!, dat wil ik graag. 

U mag mij straffen voor een eventuele fout 
ik sta onder uw bevel, wel beschouwd.” 

De sultan sprak: “Je hebt geen misstap begaan, 
je hebt je werk snel en voortreffelijk gedaan. 

Om naar hem te gaan nam je de vertrouwde weg, 
maar ik sloeg een geheime weg in, zonder overleg. 

Omdat ik niet kon wachten op je terugkeer, 
heb ik die geheime weg genomen zonder meer. 

Via die geheime weg kan ik ieder moment 
bij hem komen, heel decent. 
Niemand weet iets hiervan, 
alleen Ayaz en ik, de sultan. 

Tussen geliefden is een weg gebouwd, 
die geheim is voor jong en oud. 

Deze weg is niet aan iedereen bekend, 
alleen door de geliefden wordt zij gekend. 

Hoewel ik geen nieuws over hem heb, weet ik alles over hem; 
tussen twee geliefden hangt geen gordijn en ik ken zijn stem!” 
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Hoofdstuk veertien 
 

De vraag van de vogels aan Hop Hop, de weidevogel, 
over de weg 

 
Toen de vogels eenmaal het mythische woord 

van Hop Hop, de weidevogel, hadden gehoord, 
wisten zij veel over de oude geheimen 

en lieten zich daardoor bijna bezwijmen. 
Omdat de vogels de keuze hadden gemaakt 

om, al dan niet welbespraakt, 
naar de 30-Vogel te gaan, zich daarop te vergenoegen  

en verheugen 
behoorden ze tot de ingewijden en allen  

die daarom deugen. 
Sommige woorden zijn alleen voor ingewijden; 

zij vormen een gezelschap die die woorden belijden. 
Al die leden hebben dezelfde pijn, 

neuriën hetzelfde lied, zingen hetzelfde refrein. 
De vogels praten veel met de weidevogel, ofwel Hop Hop, 

want geen ander kende zo goed de weg naar de top. 
Eén van de vogels ging schielijk naast Hop Hop staan 
en vroeg: “O meester, hoelang moeten wij nog gaan? 

De lange en harde weg naar een hoge plaats 
maakt een zwakke nog zwakker, dan lijkt hij melaats.” 
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Antwoord van Hop Hop, de weidevogel 
 

 
 

Toen Hop Hop, de weidevogel, dit alles hoorde, 
zei hij op de kalmerende toon, die ieder bekoorde: 

 
“Een geliefde is nooit zwak te noemen, 

die mag zich op zijn groei in kracht beroemen. 
Omdat een geliefde niet koos voor zijn leven, 

maar zich in alles met zijn geliefde heeft verweven, 
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is hij alles behalve zwak; 
en dat stelt hem op zijn gemak. 

 
Een geliefde is sterk, ook als vrome of als zondaar; 
zodra men kiest voor een geliefde, zoveel is waar, 

staat men als een vijand tegenover zijn eigen leven; 
het leven van een geliefde, of is dat overdreven, 

is namelijk aan zijn geliefde gewijd. 
Het leven is een barrière vol strijd, 

op weg naar de ultieme liefde. 
en is eveneens de sluier die de liefde ontriefde. 

Dus als je de liefde bewonderen wil, 
open dan de sluier en blijf ademloos en stil. 

Mocht je ooit de roeping krijgen om je geloof af te zweren 
of om je hele leven en bestaan de rug toe te keren, 

dan moet je je geloof afzweren en afstand doen  
van je leven 

en zeg dan tegen degenen, die niets begrijpen 
van je streven: 

De liefde staat boven het ongeloof en het geloof; 
voor geloof en ongeloof is de liefde doof. 

De geliefden hebben niets te maken met hun lijf, 
en evenmin met een leven, dat staat buiten kijf. 

Een geliefde smijt het laaiende vuur in alle graanmijten, 
laat de zaag bewegen om zijn eigen hoofd te splijten. 

De pijn, de smart en een bebloed hart kleven de liefde aan, 
het verhaal van de liefde is dat van een moeilijk bestaan. 

O, kastelein van het bestaan, doe goed 
en vul de beker van een geliefde met bloed. 

want hartenbloed is voor een geliefde als wijn, 
o, kastelein van het bestaan, kenner van het zijn! 
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Je bedelvende water is helaas nog niet 
de oplossing van iemands liefdesverdriet; 
de liefde die geen pijn en smart verdraagt, 
is niet de liefde die een geliefde behaagt. 

Het bestaan van een geliefde lijkt op een harp, 
is vrij van zorgen: 

terwijl zij rustig is, heeft zij duizenden melodieën  
in zich verborgen. 

Een greintje liefde heeft meer gewicht, 
dan honderden kometen met hun staarten van licht. 
Het gehele bestaan, met al zijn hebben en houwen, 

kan men slechts als een greintje van liefde beschouwen. 
De pijn van de wereld met al zijn schijnvertier 

is, vergeleken met liefdespijn, een oneindig plezier. 
Alleen degenen die in de hemelen zijn, 

kennen de liefde zonder pijn. 
De pijn is uitsluitend aan de gemoedsbeweging  

en liefde eigen 
bij de kinderen van Adam en Eva, voor de rest  

kan men zwijgen. 
Wie echt en van harte verliefd is en daaraan houvast heeft, 
staat boven ’t ongeloof, geloof en voorkomt dat hij zweeft. 

De liefde voor armoe opent de deur van rijkdom  
en schatten; 

de liefde voor ongeloof leidt naar de weg van geloof: is 
dat te bevatten? 

De liefde is aan ongeloof verwant: 
het ongeloof is het pitje dat voor de armen brandt. 
Je bent verliefd zodra je in de gaten hebt gekregen, 

dat je geen ongeloof en geloof bezit om je leven  
mee te wegen. 
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Zodra je verliefd bent, voel je je lijf en je ziel niet; 
zodra je verliefd bent, dan ben je de mán die de weg ziet! 

Om de geheimen van de liefde te kunnen dragen, 
moet je je niet meer door geloof en ongeloof  

laten schragen. 
Niet bang zijn, kom binnen, goutez le bonheur, 

laat geloof en ongeloof nu buiten de deur. 
Zolang je angst hebt, blijf je in je kinderlijkheid; 

verlaat die kinderlijkheid en wees op de liefde voorbereid. 
Betreed het domein van de liefde, brullend als een leeuw; 

bedenk: nu gebeurt het, ’t is het moment van de eeuw! 
Als je denkt aan wat je moet opgeven 
om het land van de liefde te beleven, 

moet je eerst die zaken in het vuur van het niet-zijn  
smijten; 

kom, de weg naar de liefde wacht op jou, het zal je nim-
mer spijten! 
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Verhaal van Sjeik Sanan en de christin 
 

Dromen over Rome 
 

 
 

Sjeik Sanan was een groot mysticus; 
hij verbleef vijftig jaar in Mekka, aldus. 

Ja, hijzelf was het mekka van de mystiek 
destijds bij de ingewijden en het publiek. 
Wie in zijn mystieke kring wilde verkeren 
en met deze grote soefi wilde mediteren, 



- 164 - 
 

kende niet meer de rust van het leven, 
en kon zich niet in het alledaagse begeven. 

Het leven van de Sjeik was meditatie, 
het aardse vermaak was uit de gratie. 

Hij bad veel en voldeed aan al zijn plichten, 
en reciteerde zelfs de kleinste bedegedichten. 

Hij was al vijftig maal in Mekka geweest, 
en beleefde het hoogste mystieke feest. 
Wie ziek of lusteloos was in zijn wezen, 

werd door zijn nabijheid immer genezen. 
De grootheden vóór hem in het gehele rijk, 
werden klein in vergelijking met deze sjeik. 

 
Nu geschiedde het, dat de beroemde Sanan 

een steeds terugkerende droom had op zijn divan: 
Hij droomde over een reis van Mekka naar Rome, 
wat zeker niet bestemd zou zijn voor zo’n vrome. 

Hij zou daar gaan bidden tot een afgod 
in plaats van tot de enige almachtige God. 

Na elke nachtmerrie ontwaakte hij vlot, 
en was zich bewust van zijn zware lot. 

Dit was een zekere beproeving, besefte hij, 
en wist als geen ander alles over dit karwei. 
Om deze beproeving te kunnen doorstaan, 

moest hij er snel mee beginnen, zonder traan. 
Als hij te lang zou aarzelen als een slome 

met het reizen van Mekka naar Rome, 
dan wachtte hem een eeuwigdurende straf 
die hem zeker zou treffen tot in zijn graf. 
Uiteindelijk vertrok hij uit de heilige stad 

waar hij vijftig jaar zijn domicilie had gehad. 
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vierhonderd leerlingen en mystieke verwanten 
vergezelde hem als een groep retraitanten. 

 
In Rome 

 
Eenmaal in Rome dwaalden ze door de straten, 
en kreeg de sjeik ineens een meisje in de gaten. 

Het was een christenmeisje op een balkon, 
ze straalde zo warm en schitterend als de zon. 

Er fonkelde liefde uit haar prachtige ogen, 
en haar wimpers leken op altaarbogen. 

Haar gezicht, omgeven door golvend haar, 
was als een opvlammend vuur, voorwaar! 

Haar ogen deden het hart van een amant kwijlen, 
en haar wimpers doorboorden zijn ziel als pijlen! 

Toen zijn ogen over haar gezicht gleden 
ontdekte hij één van de zeven schoonheden. 

De natuur had haar een kuiltje in haar kin gegeven, 
zij wekte zoals Jezus de doden opnieuw tot leven. 

Als de oosterse wind heur haar streelde 
leek het net alsof deze ermee speelde. 

Het rook als in de lente ontloken lover: 
je sloeg er pardoes stijl van achterover. 

De door deze wind meegenomen geur ging, voilá, 
mee naar Hindoestan en het vergelegen China. 

Het liefdesvuur werd in de sjeik ontstoken 
de tijd van liefde was bij hem aangebroken. 

Sanan keek naar haar vol ongeloof, 
toen ze haar sluier wat opzij schoof. 

Hij verkwistte al wat hij had uit blinde liefde, 
en zij was nu de enige die hem nog geriefde. 
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Zijn vroomheid was in één keer gevlogen, 
hij was voor het eerst voor de liefde gebogen. 
Het alledaagse was voor de sjeik geen leven, 
dat inspireerde hem zelfs niet voor heel even. 

Zijn metgezellen waren ten einde raad, 
daarom gingen ze naar hun verwarde maat. 

Zij gaven hem advies in alle talen, 
maar bij hem was geen eer te behalen. 

Hun raadgevingen kregen hem niet klein, 
tegen zijn gedrag was er geen medicijn. 
Van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat 
bleef de oude man daar zitten op straat. 

Het meisje in de gaten houden als een spion 
dat deed de verliefde sjeik onder haar balkon. 

Hij staarde naar haar met open mond, 
maar iedereen zei: ‘Dit is niet gezond! 
‘s Nachts sliep de sjeik bijna niet meer 
door al zijn verbeeldingen en hartzeer. 
De slapeloosheid maakte hem kapot, 
hij bad daarom het volgende tot God: 

‘Mijn God, mijn nacht ontbeert het licht, 
mijn bestaan krijgt nu geen enkel gezicht. 

De kaars van mijn bestaan is gedoofd, 
ik ben van mijn levenslicht beroofd. 

Nachtenlang was ik gewend te mediteren, 
ik ben nu te moe om een gebed te reciteren. 
Ik was alle nachten wakker in mijn leven, 

zo wakker als nu, was ik nog nooit gebleven. 
Als een ontstoken kaars is nu mijn bestaan, 

met mijn levensvuur is het nu gauw gedaan. 
De nachten zijn lang en zwart als heur haar, 
ik ben verdwaald in haar lokken voorwaar.’ 
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Als molenstenen waren nu voor hem de nachten, 
zo kwam ‘de Dag des Oordeels’ in zijn gedachten. 

Voor hem was de zon voor eeuwig verdwenen, 
het leek dat deze nooit voor hem had geschenen. 

Hij had geen geduld om tot rust te komen, 
want zijn verstand was aan hem ontkomen. 
Met zijn verstand kon hij niet meer inzien 
waar hij steeds mee bezig was voordien. 

Hij wilde naar zijn geliefde toe in looppas, 
maar zijn benen waren als gesmolten was. 

Voor het stelpen van het bloed van zijn hart 
was er niemand, dus bleef hij in zijn smart. 

Zijn geliefde was buiten zijn bereik, 
aldus verliep het leven van de Sjeik. 

 
Eens gingen al zijn maten naar hem toe, 
om met hem te praten over al dit gedoe. 
Zij keken naar de sjeik vol medelijden, 

en zeiden in koor: ‘Wij zijn uw ingewijden! 
Sta op, was deze onzekerheid van u af, 

want zo wordt het leven voor u een straf!’ 
 

De Sjeik zei: ‘Met het bloed van mijn hart, 
heb ik mij vannacht gewassen met smart!’ 

 
Eén van hen vroeg: ‘Waar is uw gebedssnoer, 
want zonder dit raakt u zeker in rep en roer!’ 

 
De Sjeik zei: ‘Dat heb ik als een dwangbuis weggegooid, 

om het Kruis te dragen, beter laat dan nooit!’ 
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Een andere zei: ‘O oudste, als u een misstap begaat, 
toon berouw en vraag Hem om genade en raad.’ 

 
De Sjeik zei: ‘Van al die goede namen die ik ooit bezat, 

walg ik van die van sjeik het meest zonder debat.’ 
 

Een andere zei: ‘O grootste kenner van elk gebod, 
sta op en maak u gereed om te bidden tot God!’ 

 
De sjeik antwoordde: “Wijs mij het altaar van het gelaat 

van mijn lieveling, 
dan zal ik niets anders meer doen dan bidden  

in haar richting.” 
 

Een andere zei: “Maar o oudste Sjeik, zonder u af en buig 
voor God 

stort u weer voortdurend aan God en Zijn gebod.” 
 

“Breng mij in afzondering met mijn teerbeminde,” 
sprak de Sjeik 

en zei nog: “Waar ik voor haar zal buigen  
in het liefdesrijk;” 

 

Een andere zei: “Zult u daarvan dan geen spijt krijgen? 
Waarom blijft u in alle talen zwijgen? 

Waar blijft dan uw eer als gelovige moslim? 
Volg toch geen ongeloof en geen hersenschim!” 

 

De Sjeik antwoordde: “Natuurlijk heb ik spijt als haren  
op mijn hoofd 

dat mijn hart niet al veel eerder door de liefde werd  
gestoofd.” 
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Een andere zei: “Bent u soms door de liefdesduivel  
bezeten 

of heeft God u verlaten? Laat het ons dan weten!” 
 

De Sjeik antwoordde: “Ik houd van mijn zeer geliefde 
duivelin 

en dank God dat Hij mij heeft verlaten, nu is zij  
mijn vorstin.” 

 
Een andere zei: “Wie van uw doen en laten heeft gehoord, 

zal verhalen 
dat u van het goede pad bent af gaan dwalen.” 

 
De Sjeik sprak: “Aan een goede naam mag het  

mij ontbreken, 
ik heb het glas van eer en faam op stenen laten breken.” 

 
Een andere zei: “Al uw oude vrienden zijn ontroostbaar  

en teleurgesteld, u bent hen dierbaar!” 
 

De Sjeik antwoordde doof en blind: 
“Mijn christin is mij zo bemind; 

om wat anderen van mij eisen of verwachten maak ik mij 
niet druk; 

ik heb nu gekozen voor mijn eigen pad naar het geluk.” 
 

Zijn metgezellen zeiden: “Sjeik, sta op, om samen met ons 
terug te gaan 

naar de moskee in Mekka om u daar te laten bevrijden van 
uw waan.” 
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De Sjeik zei: “Hier kun je geen moskee maar wel een kerk 
binnengaan; 

hij die nuchter was in de moskee werd dronken in de kerk 
moet je nagaan.” 

 
Eén zei: “Neem nu het besluit om te vertrekken naar  

Mekka, zonder weeklagen, 
om daar in het Godshuis Kaäba om vergiffenis voor jouw 

gedrag te vragen.” 
 

De Sjeik antwoordde; “Aan de poort van het huis van mijn 
geliefde doelbewust 

Heb ik al zo vaak vergiffenis gevraagd, laat mij toch  
met rust!” 

 
Ze zeiden: “Eens zal de hel op u wachten; 
houd, o Sjeik dit toch in uw gedachten.” 

 
De Sjeik antwoordde: “ Als ik in de hel brand  

in die hete brij, 
dan zullen zeven hellen verbranden door een enkele zucht 

van mij.” 
 

Eén zei: “Om de hoop het paradijs niet te gaan verliezen 
blijf trouw; 

toon dan voor uw dwalingen nu dan ook berouw.” 
 

De Sjeik zie: “Ik heb een paradijselijke geliefde  
in haar gevonden; 

bij haar in de buurt te zijn, dat is voor mij het paradijs  
onomwonden.” 
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Eén zei: “Schaamt u zich niet voor het aanschijn van God? 
U moet zich schamen om zo te praten, u bent zot!” 

 

De Sjeik antwoordde: “Hij heeft het vuur in mij ontstoken; 
ik kan zelf beslissen dat ik van mijn geloof ben verstoken.” 

 
Eén zei: “Neem een tijdje rust, o onze imam,  
en keer terug tot het ware geloof: de islam.” 

 
Maar de Sjeik zei blind en doof:  

“Vraag mij niets behalve ongeloof, 
je kunt niet van mij gaan denken en verwachten gaan 

dat ik van bekeerde nog eens tot een bekering  
zal overgaan.” 

 
Zijn metgezellen kregen toen in de gaten dat ze zo geen 

stap verder kwamen; 
hielden op met praten en wachtten in spanning tezamen. 

 
De volgende dag ging de Sjeik naar de buurt waar zijn 

beminde woonde; 
bleef daar, en voerde en aaide de daar loslopende  

zwerfhonden. 
Hij wierp het stof van de straat over zijn hoofd en voelde 

zich vereerd 
dat hij dit alles mocht doen en zo in haar buurt kon blijven 

geposteerd. 
 

Door de liefde was de Sjeik zo dun geworden als  
een naald 

en tenslotte werd hij ziek van ellende en zo werd de liefde 
duur betaald. 
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Het meisje kreeg uiteindelijk door dat de Sjeik  
zo was afgevallen 

omdat hij gek van liefde, als een blok voor haar 
was gevallen. 

Ze zei tegen hem: “Heeft u ooit eerder gezien dat  
in een christenwijk 

een godvruchtige moslim is gaan wonen en leven,  
beste Sjeik? 

Ga toch weg en verdwijn uit deze buurt en streek, 
want hier wordt u waanzinnig binnen een week.” 

 

De Sjeik zei: “Schoonste, blijf niet onverschillig onder mijn 
getoonde liefde 

die mijn hart, ziel, bestaan en wezen helemaal voor altijd 
doorkliefde; 

geef o schoonste mijn hart gauw weer terug aan mij 
of anders, beveel mij dat ik mijzelf van mijn ziel bevrijd. 
Ik sterf, terwijl ik in het stof gebogen lig voor jouw deur; 

vandaag breng ik mezelf als offer zonder gezeur. 
Hoe lang laat je mij nog smeken aan jouw deur,  

doe toch open, 
sta mij toe toch even in jou gezelschap te mogen lopen! 

 

Door spanning als een schaduw geworden  
in mijn dromen, 

zal ik, wanneer je wilt, als een zonnestraal bij je  
binnen komen.” 

 
Het meisje antwoordde: “Zeg, ouwe wat verbeeld je je 

wel, 
geen tijd voor liefde, wel om je begrafenis te regelen,  

en snel. 
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Schaam je je niet om zo blijven hopen?  
Wil je nog oude, liefdespraat verkopen!” 

 

Maar de Sjeik vervolgde zijn liefdesverklaring; 
hij zette geen stap in de andere richting. 

 

Toen het meisje dit merkte zei zij onverstoord: 
“Als je echt een man bent van je woord, 

dan moet je je eigen geloof opgeven, 
en het geloof van je geliefde naleven.” 

 
De Sjeik accepteerde dit, zoals je kon verwachten, 
daarop gaf het meisje hem nog vier opdrachten: 

Als eerste moest hij tot haar afgod bidden, 
als tweede een koran verbranden in hun midden, 

als derde moest hij wijn drinken, zonder zich te generen, 
en als vierde zijn geloof voor eeuwig afzweren. 

 
De Sjeik wilde, over zijn toeren, 

alleen maar het wijn drinken uitvoeren. 
 

Het meisje nam hem mee naar het huis van gebed, 
daar gaf zij de Sjeik een beker wijn, heel koket. 

 

De Sjeik had zijn verstand verloren door de sfeer, 
de lieflijke christin, en leegde de beker in één keer 
Door de liefde en de wijn beneveld vergat de Sjeik 

alle kennis van de islam en de koran tegelijk. 
De Sjeik dacht alleen maar aan de christin 
en zijn liefde voor haar, vanaf het begin. 

Hij wilde zijn geliefde teer omarmen, 
maar zij weerde hem af zonder erbarmen. 
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Zij sprak de woorden: “Wil mij niet kozen, 
een geliefde hoort eeuwig tot de goddelozen;” 
en zei verder: “Als je mij graag wilt omarmen, 

neem dan mijn geloof aan en je mag mij verwarmen.” 
 

Jonge liefde en oude wijn hadden hun werk gedaan, 
de Sjeik, dronken en in de ban van de liefde, liet zich gaan. 

Hij nam het geloof van het meisje aan, die Godsman 
bad voor haar Heer en verbrandde een koran. 

 
“Nu ben jij mijn sultan,” zong zij, 

“mijn gezelschap, mijn armen waard, wees blij” 
 

Toen de geloofsgenoten van het meisje zagen 
dat een grootheid als Sjeik Sanan het durfde wagen 

zich plotseling tot hun geloof te bekeren, 
behingen zij hem met een kruis om hem te eren. 

 
Zij vierden feest, drie dagen en langer 

en benoemden hem tot hun voorganger. 
Nadat hij zijn gebedsmantel in brand stak, 
zijn geloof verloochend had met gemak, 

en tot een afgod had gebeden, 
was hij zeer blij en tevreden, 

wilde hij enkel en alleen maar 
zich helemaal verenigen met haar. 

 
De Sjeik kwam bij haar, en hij sprak: 

“Ik dronk de wijn, bad om de liefde waarnaar ik snak, 
niemand heeft de liefde meer verdiend dan ik.” 

Hij ging verder met een vrome blik: 
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“Vijftig jaar lang beliep ik een verlicht pad, 
zwom in de zee van het geloof, mijn schat, 

maar jouw liefde deed mij mijn gebedsmantel  
in brand steken 

en liet mij een kruis om de nek hangen, als ereteken. 
Maar nog bezit ik jou niet, ik moet interen, 

hoelang wil je mij nog afweren?” 
 

Het meisje zei: “Dat is allemaal waar, 
mijn oude geliefde, maar 

uit goud en diamanten moet mijn bruidsschat bestaan. 
Je bent arm, het is beter dat je je eigen pad leert gaan, 

en leert leven met mijn liefde mettertijd 
zonder mijn voortdurende aanwezigheid.” 

 
De Sjeik zei: “O schoonste, je houdt je niet aan je woord, 

elke keer werp je nieuwe barrières op, ongehoord! 
Weet je wel hoe vaak en hevig mijn hart heeft gebloed? 

Alles heb ik voor jou opgegeven, kwam je tegemoet. 
Mijn zielsverwanten hebben mij op afstand gehouden, 
de rug toegekeerd en zijn niet meer mijn vertrouwden. 

Jij bent zo, zij zijn dat, wat moet ik dan? 
Er is geen hart en geen geliefde, is er een plan?” 

 
Het meisje kreeg mededogen met de Sjeik 

en zei tegen hem: “Ik zet je niet te kijk. 
In plaats van een bruidsschat van juwelen, 
moet je het volgende zien klaar te spelen: 

je moet een jaar lang mijn varkens hoeden, 
om mij zo deze bruidsschat te vergoeden.” 
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Ook deze voorwaarde werd aanvaard 
de Sjeik accepteerde die onbezwaard. 

 

Toen zijn leerlingen hoorden, zittend in het gras, 
dat hij een varkenshoeder geworden was, 

konden zij zich dat niet voorstellen, noch verstaan 
en zij besloten naar Mekka terug te gaan. 

 

Eén van hen ging naar de Sjeik en vroeg hem toen: 
“Moeten wij naar Mekka gaan of iets anders doen? 

Moeten wij ook een kruis omhangen en varkens  
gaan hoeden? 

We kunnen het niet aan jouw ziel zo te zien bloeden. 
Stop in godsnaam met dat christenmeisje, 
en ga mee naar Mekka, maak dat reisje.” 

 

De Sjeik antwoordde: “Zolang ik nog leef, en daar vreugd’ 
aan wil beleven, 

lukt het mij niet de liefde voor haar op te geven. 
Jullie zijn geen gijzelaars van het liefdeslot; 

ach, jullie zullen het nooit begrijpen, bij god. 
Ga naar Mekka terug en als iemand naar mij vraagt 
zeg dan dat de Sjeik bloeddoorlopen ogen draagt. 

Een vergiftigd hart gaf zijn geloof en zelfs zijn sjeikdom 
op. 

Hij werd gijzelaar van de liefde en de lokken van een 
pop.” 

 

Na deze verklaring keerde de Sjeik weldra naar zijn var-
kens terug; 

zijn volgelingen gingen op weg met pijn in ’t hart en ge-
bogen rug. 
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Zij gingen naar Mekka en lieten de Sjeik in Rome achter; 
zij liepen vrij langzaam en zij spraken almaar zachter. 

 
In Mekka had de Sjeik een zielsverwant in de mystiek; 

die niet was meegegaan naar Rome want  
hij was toen ziek. 

 
Hij miste de Sjeik in het gezelschap, hij praatte op hen in 

en zij vertelden hem hoe de Sjeik verliefd werd  
op een christin, 

hoe hij wijn had gedronken en hij zijn geloof  
had afgezworen, 

zich een kruis om had laten hangen, zijn god had verloren, 
en varkens was gaan hoeden omwille van zijn liefde; 

hij leefde zo dat hij de christin daarmee geriefde. 
Hem sprongen de tranen in de ogen toen hij dit hoorde 
en de mysticus sprak dan met een stem die smoorde: 
“Hoe kunnen jullie jezelf trouwe leerlingen noemen 
en hem dan toch zo gemakkelijk laten verdoemen? 

Laten jullie hem blootstaan aan kastijding, 
is dit nou een blijk van trouw en toewijding? 

Jullie moesten allemaal net als hij, onbevangen, 
je geloof afzweren en jezelf een kruis omhangen.” 

 
De leerlingen antwoordden: “Wij wilden dat ook doen, 

maar de Sjeik had ons niet meer nodig toen 
en heeft ons naar Mekka terug gestuurd; 

het verblijf in Rome had al heel lang geduurd.” 
 

“Wij moeten bidden om verlossing voor onze Sjeik;” 
sprak de discipel, dat ligt nog binnen ons bereik. 
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Veertig dagen baden zij en reisden toen naar Rome terug; 
daar herhaalden zij dat en zij deden dat trouw en stug. 

Zij aten en dronken van het zoete noch van het zilte; 
en na die tijd droomde de discipel in diepe stilte 

dat al hun gebeden verhoord waren 
en de Sjeik zijn geloof kon bewaren. 

De discipel was in extase van blijdschap en vroom, 
hij ging naar de leerlingen en vertelde zijn droom. 

 

Zij gingen daarop samen naar de varkens in het slijk; 
daar zagen zij de een heel blije varkenshoeder, hun Sjeik. 

 

Hij had het kruis reeds afgedaan, nu als gelovig man, 
hij had weer kennis genomen van de koran. 

 

Toen de Sjeik zijn leerlingen en geestverwanten zag, 
huilde hij van blijdschap, viel, maar was een en al lach. 

 

Zijn metgezellen hielpen hem allemaal om weer  
op te staan; 

weggedreven waren de donkere wolken boven  
zijn bestaan. 

 

De zon van zijn leven was weer opgegaan; 
zij dankten God dat Hij de Sjeik op liet staan 

en hem het verlichte pad, weg van de afgoderij  
had gewezen; 

ze zeiden tegen de Sjeik dat God hem zijn liefde  
had bewezen 

en hingen hem zijn gebedsmantel om, waarna hij  
even bad; 

samen met de Sjeik reisden zij naar Mekka, hun heilige 
stad. 
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Het meisje werd een goddelijke stem gewaar 
die haar zei: De verleiding was het gevaar 

waar jij de Sjeik aan had blootgesteld 
dat moet worden ontkracht, zonder geweld. 

Volg nu het pad van de eerzame Sjeik; 
zijn geloof komt dan binnen jouw bereik. 

Jouw bestemming is een leven met deze man; 
deze Sjeik is de man met wie je trouwen kan. 

 
Deze stem deed de liefde in haar belanden 
en deed het geloof in haar hart ontbranden. 

Voortdurend huilend sprak het meisje tot God: 
“O Almachtige Vergevende God, ach, mijn lot, 

ik ben slechts een nietige zondares in mijn doen, 
neem afstand van mijn manier van leven van toen. 

 
Ik heb een man verleid om Uw weg te verlaten, 

ik heb berouw en was onwetend, wil mij niet haten. 
Laat wat ik gedaan heb niet voor mijn rekening komen 

vergeef het mij, want ik heb het geloof aangenomen. 
Zie mij voortaan niet meer als een mens zonder geloof, 

ik zal U trouw zijn, dat is wat ik hierbij beloof.” 
 

Toen de Sjeik tot zijn blijdschap had vernomen 
dat het meisje zijn geloof had aangenomen, 

keerde hij spoorslags terug, samen met zijn gezellen; 
hij trof het meisje, haar tranen liet zij uit haar ogen wellen. 

Zij was bleek en daarbij geheel van streek, 
aan haar voeten zat niets wat op schoeisel leek. 

Toen het meisje de Sjeik zag, viel zij neer; 
tranen van blijdschap liet de Sjeik in deze sfeer. 
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Zodra het meisje bijkwam en weer frisse lucht opsnoof 
vroeg zij de Sjeik om haar te bevestigen in haar geloof. 

De Sjeik bevestigde het islamitische geloof van het meisje 
en het hele gezelschap was verheugd, men zong  

een vrolijk wijsje. 
Het meisje was blij en zei tegen de Sjeik: “Eerwaarde, 

ik heb genoeg van dit leven hier op deze aarde, 
schenk mij vergiffenis, het is genoeg geweest;” 

nadat zij dit verklaard had, gaf zij de geest. 
Haar levenslicht werd nu in het duister gehuld, 

haar geest verliet het lijf dat van spijt was vervuld. 
Zij was een druppel in de zee van metaforen, 

die stroomt naar de zee waar je de waarheid kunt horen. 
 

Wij verlaten deze wereld als een windvlaag, 
zij verdween en wij volgen haar gestaag. 

Zo gebeurt het in de wereld van de liefde vele malen, 
hij die de liefde begrijpt, zal dit beseffen, in al haar talen. 

Op het liefdespad kun je alles tegenkomen, ook als je  
het niet zocht 

de hoop, de genade en de warmte beschermen je  
op deze tocht. 

De liefdesgeheimen kun je nimmer horen, 
zijn nooit te ervaren met je lijfelijke oren. 

Hiervoor moet je op een andere manier luisteren, 
en moet je ook nog innerlijk leren fluisteren. 

Voor je geest is ‘t heel moeilijk om zonder dwalen 
de triomf over je lusten te behalen. 

Je moet je jaren voorbereiden, je ziel bestieren 
om ééns op dit slagveld te kunnen zegevieren. 
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Neem op deze weg je uiterste waakzaamheid mee, 
want je moet zwemmen op de bodem van een diepe zee. 

De weg en de zee van de liefde, 
vinden hun oorsprong in je geliefde. 

 
 
 

Einde van het verhaal van Sjeik Sanan en de christin 
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Hoofdstuk vijftien 
 

De bijeenkomst van de vogels  
om naar  de 30-Vogel te gaan 

 
Nadat de vogels de toespraak hoorden die hen beviel, 

waren ze helemaal klaar met hun leven en ziel. 
De 30-Vogel maakte hen allen zwaar verliefd; 

een greintje liefde werd in hun hart, ja alstublieft, 
de ware liefde in honderdduizendvoud: 

De 30-Vogel werd de vaste rots van hun behoud. 
 

Zij besloten om deze weg in te slaan, 
zonder te vragen hoe die te begaan. 

Ze riepen ter plekke in koor: 
‘Wij willen nog wel een voorganger, hoor!, 
want voor alle problemen van alle wegen, 

dienen wij een gids te hebben en daarbij ook zijn zegen. 
Dan hebben we een voorganger met kennis  

en zicht op beleid 
dus leggen wij de weg niet af in naïeve onwetendheid. 

Voor zo’n weg moet een wegkenner mee 
die ons zo nodig uit de diepte van deze zee 
weet te redden en ons niet laat verdrinken 
dan wel tot aan de bodem toe laat zinken. 

Wij gehoorzamen de voorganger met hart en ziel; 
wij luisteren slechts naar hem, wijs en subtiel. 

Zo zullen wij onder zijn leiding voortaan 
ons pad naar de Kaf-berg begaan. 

In de schitterende zon versmelt ons geringe bestaan, 
we gaan dan in de schaduw van de 30-Vogel staan.’ 
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Toen zeiden de vogels: wij moeten door loting  
gaan bepalen 

welke gids ons na nu door de tijd gaat halen. 
Eén loteling zal straks onze voorganger zijn; 

deze geringe wordt groot, de rest blijft dan klein. 
Toen de loting van de vogels begon,  

steeg de spanning alras 
en na de loting kalmeerde men pas. 

Het lot was op een geschikte vogel gevallen: 
te weten Hop Hop, geliefd bij hen allen. 

Ze erkenden hem graag als voorganger en gids, 
hem gaven zij hun ziel, zonder enig gemaar en gemits. 

Zij legden toen ieder de plechtige gelofte af: 
“Hop Hop, de weidevogel, is onze voorganger,  

tot aan ons graf!” 
 

De vogels riepen in koor: “Hop, Hop verschaft ons  
weer zicht. 

‘Hij is onze gids en zijn woord is onze plicht”. 
Bij het aantreden van Hop Hop, de weidevogel,  

zo werd verteld, 
stond hij midden tussen de vogels als  

een triomferende held. 
De vogels schonken hem een prachtige kroon; 

ze kwamen met honderdduizenden als eerbetoon 
om daarna vol moed aan de weg te beginnen; 

in de lucht leken al deze vogels een groot doek van linnen, 
de massa was een parasol boven zee  

en versluierde de maan; 
maar bij het zien van het begin van de weg verhief zich 

vanaf vooraan, 
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een kreet van onmacht uit duizenden vogelkelen. 
De grootheid van de weg deed de vogels angstig kwelen, 

de weg stak het vuur van verlangen in hen aan, 
maar bezorgde ze ook de angst in hun bestaan. 

Zij vlogen door elkaar heen, vergaten wat zij  
eerder beloofden; 

de vleugels, de snavels, de poten en al die hoofden 
botsten tegen elkaar in de menigte vogels, 
net als een spervuur van hagel en kogels. 

Ze waren inmiddels ontdaan van hun ziel, 
echter hun last was enorm en hun benul infantiel. 

De weg liep niet door prachtig landschap,  
was zonder genade; 

de weg was onverzadigd van het goede en het kwade. 
Stilte en zwijgzaamheid overheersten de weg en toen 

konden ze ook nog geen route binnendoor doen. 
De weg verlengde zich gelukkig niet 

maar werd ook niet korter tot hun verdriet. 
Eén van de vogels vroeg Hop Hop dan ook gelaten: 

“Waarom is deze weg zo leeg en zo verlaten?” 
Dit was wat Hop Hop, de weidevogel, antwoordde: 

“Dit komt door de glorie van de sultan” en er was niets 
dat hem stoorde!” 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Bayazid en zijn nachtelijk ommetje 
 

De mysticus Bayazid ging eens op een avond  
buiten de stad; 

hij trof het woud stil aan, geen geluid van volk  
dat buiten zat. 

Het hele woud was verlicht door de maneschijn, 
de duistere nacht scheen nu een lichte dag te zijn. 

De hemelkoepel was gesierd met schitterende sterren; 
om de mooiste te zijn, bestreden zij elkaar van verre. 

Toen Bayazid verder het woud inliep, begon hij te beven; 
steeds minder vaak trof hij een dierlijk teken van leven. 

Rusteloosheid beheerste de ziel van de geleerde, 
waardoor hij sprak tot de God die hij vereerde: 

 
“Rusteloosheid beheerst geheel mijn hart! 
U bent de genadige, ik vraag u met smart: 

wat is het woud toch verlaten, het is een wonder, 
dat geldt voor alle betrokkenen in het bijzonder. 
De verborgen roep luidde: “O verbijsterde man; 

wil je het ooit begrijpen, wel nu, luister dan: 
Niemand mag zonder toestemming van de koning  

deze weg in slaan, 
de glorie van dit koninkrijk bepaalt dat dit de weg is 

om te gaan 
Geen bedelaar heeft toegang tot dit koninkrijk  

via de poort; 
het licht van ons hof is te groot, dus voor de dommen  

het onjuiste oord. 
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Een wijze man dient vele jaren geduld te betrachten, 
voor hij een zielsverwant ontmoet, met  

dezelfde gedachten, 
Iemand die uit duizenden gekozen is 

als een lichtpunt in de duisternis. 
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Hoofdstuk zestien 
 

De vogels raadplegen hun gids 
 
Alle vogels waren uit angst en vrees voor de weg gedwee, 

riepen met hun bebloede vleugels luid ach en wee! 
Zij zagen de weg, waarvan ze ‘t einde niet konden onder-

scheiden; 
ze voelden de pijn, maar geen enkel middel verzachtte 

hun lijden. 
De last van hun voldoening was echter zodanig hoog, 

dat er een barst ontstond in de hemelboog. 
In een woestijn, waar de grote pauw van het bestaan 

geen aandacht heeft voor de twijfel die zich heeft voorgedaan, 
kan een vogel nooit in de wereld die kracht vergaren 

welke vereist is om de weg te begaan, los van bezwaren. 
 

Omdat de vogels bang waren voor de moeilijke weg 
kwam men op zekere plaats bijeen voor nader overleg. 

Daar stond ook Hop Hop, de weidevogel; hij liet hen begaan; 
zodra de vogels Hop Hop zagen, gingen zij bij hem staan. 

Zij werden allemaal wijs en verlangden naar hem; 
daarom spraken de vogels met heldere stem: 

“O, luister, kenner van de weg en kenner van het nette, 
men verschijnt toch niet bij de koning zonder een vorm 

van etiquette?! 
Je was vaak bij koning Salomo als zijn gast; 

je hebt vaak aan zijn tafel gezeten, dat staat vast. 
je bent bekend met de rituelen van het dienen, da’s fijn; 

je weet ook waar de plaatsen van gevaar en de geborgen-
heid zijn. 
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Je hebt alles van hoog tot laag gezien en het hoge nog het 
meest; 

ook ben je in alle hoeken en gaten van deze wereld  
geweest. 

 
Omdat je als onze voorganger en gids wordt aanbeden, 

verzoeken wij jou nu onze preekstoel te betreden 
en vertel ons de moeilijkheden van de weg naar de koningen; 
leg alles uit van de zeden en gewoonten in hun woningen. 

Je weet wel dat men aan zulke zaken dan 
niet zonder enige kennis beginnen kan. 
Iedereen heeft een probleem in zijn hart, 

het gaan van de weg eist een hart zonder smart. 
Als wij voor onze problemen een oplossing van jou krijgen, 

dan kunnen wij de problemen toch beter verzwijgen. 
Als eerste verzoeken wij je om onze problemen op te  

lossen, 
zodat wij een juist besluit kunnen nemen, dus niet hoeven 

tossen 
omdat onze kennis over de weg teveel te wensen overlaat 

en de deur naar onze twijfel meer dan half open staat. 
Als wij dus verlost zijn van onze problemen en nare  

dromen, 
volgen we met hart en ziel de weg om tot die koningen te 

komen. 
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Hop Hop, de weidevogel, houdt een wijze rede voor de 
vogels 

 

 
 

Hop Hop beklom de preekstoel, het was een hele brede, 
en begon direct met zijn bijzonder wijze rede. 
Hij had een gouden kroon op zijn edel hoofd, 

zijn troon was met edelsteen bewerkt en niets ervan  
geroofd. 

Wie in zijn gezicht keek, ook al was hij nog zo nukkig, 
die voelde zich onmiddellijk blij en heel gelukkig. 
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Voor Hop Hop, de weidevogel, daar stond 
een menigte van honderdduizend vogels, helemaal in ’t rond 

De vogels stonden  rijen dik, hun ogen keken blij; 
de nachtegalen bezetten de eerste rij, 

de tweede rij was voor de duiven; 
de zangvogels stonden in de derde rij te wuiven. 

De rijen vogels stonden achter elkaar 
tot zover  men kon zien, het was echt waar. 

Een nachtegaal en een duif vlogen naar voren, 
om Hop Hop, de weidevogel beter te horen. 

Bij de vogels ontstond toen geroezemoes, elk sprak in  
eigen taal, 

alleen al door de beweging van die ene duif en van de 
nachtegaal. 

De vogels praatten met elkaar en door elkaar heen; 
vele van hen klaagden steen en been 

De één sprak van zijn angst voor de dood, 
een ander over zijn gebroken poot. 

Plotsklaps vielen de vogels stil en stopten hun verhaal: 
ieder luisterde naar de duif en de nachtegaal. 

De nachtegaal en de duif zeiden tegelijk en in koor: 
het is de aanwezigheid van Hop Hop, de vinder van het 

goede spoor 
die wij hier ervaren, door hem zijn wij onze tong  

kwijtgeraakt 
en het gezelschap van de gids is het antwoord dat ons  

rustig maakt. 
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Hoofdstuk zeventien 
 

Opmerking van een vogel 
 

Een vogel zei tegen de weidevogel Hop Hop: 
“Jij hebt veel ervaring in alles en dat is top, 

maar uiterlijk verschillen wij 
niet veel van elkaar, wat vind jij? 

Jij bent een vogel, zoals ook wij allemaal vogels zijn, 
maar waarom is er toch verschil tussen jouw en ons brein? 

Was het onze schuld dat wij niet zoveel hebben bereikt 
als jij hebt bereikt, hoewel je veel op ons lijkt? 

 
Hop Hop, antwoordde met de wijze woorden, 

die ook alle and’re vogels hoorden: 
Ik ben niets anders dan jullie hier onder de zon, 

alleen ben ik ooit door koning Salomon 
gezegend toen ik ooit een glimp van hem opving; 
die zegening kreeg ik niet voor een gouden ring, 

noch met macht,  
noch met kracht! 

Omdat mijn liefde voor hem zo zuiver was 
mocht ik de zegen ontvangen, dat is zo helder als glas. 

Een blik van de geliefde verandert jou, 
als je gewoonlijk stil en zwijgzaam wezen zou, 

in een rusteloos, sprekend en schreeuwend vogeldier; 
die zegening wordt zelden uitgedeeld, soms daar, soms hier, 

anders waren alle duivels immers ook gezegend. 
Als je gezegend wil worden, dan geldt overwegend 

dat je gehoorzaam aan de koning moet zijn. 
Wie de koning niet gehoorzaamt lijdt pijn 
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en weet: ieder moment kan ik worden vervloekt, 
het is alsof de duivel mij zoekt. 

De gehoorzaamheid van slechts één minuut 
verzekert je zegen voor heel het leven als een statuut! 

Dus verwaarloos je gehoorzaamheid niet, 
want dat is de bron der zegening, zoals je ziet. 

Soms moet je je hele leven gehoorzaam zijn, 
om op dat ene moment, zo onnoemelijk rein, 
een glimp te  ontvangen van de wijze koning, 

zodat hij, Salomo, jou zegent als beloning. 
Dan ben je gelukkig tot in eeuwigheid 
en tot alle goeds voortdurend bereid. 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 
 

Koning Mahmoed en het vissertje 
 

 
 

Op een zekere dag zei koning Mahmoed integer 
dat hij eens afgedwaald was van zijn leger. 

Hij had een grote afstand in zijn eentje afgelegd, 
voor hij bij een strand aan kwam, zo werd gezegd. 
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Daar zat een jongen, die keek naar de zee; 
toen de koning dat zag, keek hij mee 

en zag dat de duim van de jongen in het zeewater zat. 
De koning groette de jonge knaap en nam plaats bij het nat; 

de jongen zat daar verdrietig en somber te zijn, 
het hart van deze jongen was bebloed en had pijn, 

de ziel van het kind was bedroefd en vermoeid. 
De koning vroeg hem, door die aanblik geboeid: 

“Waarom ben je verdrietig en somber? Het spijt mij, 
ik zag nog nooit iemand zo verdrietig als jij.” 

 
De jongen sprak tot de koning met schorre stem: 
“O beste, kundige koning, en hij zei dit met klem, 
ik heb nog zes broers en zussen, wij zitten in nood 
we zijn met zeven kinderen en onze vader is dood. 

Het enige dat wij nog hebben is onze moeder en voedster; 
wij behoren tot de allerarmsten en zij is onze hoedster. 

Wij hebben geen dak boven ons hoofd 
en nergens is ons een plaats beloofd. 

Voor het dagelijks brood kom ik hier naartoe 
en gooi mijn net in de zee, al ben ik reeds moe. 

Ik houd het net met mijn duim vast, 
tot ik door de vangst wordt verrast. 

Ik zit hier tot aan zonsondergang 
waarna ik geen enkele vis meer vang. 

Als het mij lukt, dan hebben wij, majesteit, 
wat te eten en dat vind ik gerechtigheid” 

 
Koning Mahmoed zei tegen de jonge man: 
“Wil je misschien dat ik help als dat kan?” 
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De jongen antwoordde toen blij: “Heel graag!” 
Toen stopte de koning, zij het wellicht traag, 

ook zijn duim in het water van de zee 
en hielp daar de vissende jongen mee. 

De hand van de koning aan het net schonk aan de jongen 
zijn koninklijke zegen zonder dat hij dat had bedongen. 

De jongen had ‘s middags een vangst van honderd vissen; 
hij dacht: ik zal me toch niet vergissen. 

Ik begrijp beslist niet hoe dit kan: 
weet de koning hier het nodige van?” 

 
De jongen sprak toen tot de koning ietwat verblikt: 

“Hoe groot is de macht wel niet waar u over beschikt 
dat ik dankzij u zoveel vissen vind in mijn net?” 
De koning zei: “De macht die ik bezit en jou redt 

is niets in vergelijking tot jouw eigen macht; 
volgens mij was het immers jouw eigen kracht. 
Weet beste jongen dat ik mij zeker niet vergis, 

ik ben koning geworden door het vangen van vis!” 
 

Nadat hij had gezegd, steeg koning Mahmoed op zijn 
paard 

om dan weer weg te gaan, hij was nog ver van huis en 
haard. 

De jongen liep naar het paard en pakte het bij de tomen; 
hij zei: u heeft uw deel van de vangst niet meegenomen. 

De koning zei: “Wat wij vandaag hebben gevangen, 
is allemaal voor jou, sluit aan bij jouw verlangen. 

Alles wat wij morgen vangen, komt dan wel bij mij aan boord; 
ze gingen uit elkaar, want de jongen ging daarmee akkoord. 
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De volgende dag toen de koning in zijn werkpaleis  
verscheen, 

moest hij denken aan de jongen op het strand, die was 
heel alleen. 

 
De koning beval één van zijn kolonels om de jongen te 

gaan halen; 
toen de jongen bij de koning was, in de mooiste van de 

zalen, 
zag hij zijn helper op de troon plaats nemen, 

die vroeg hem, vriend’lijk zonder temen: 
“Kom maar naast mij zitten op de troon, mijn zoon;” 

een jaloerse hoveling sprak toen op boze toon: 
“Majesteit dit is een bedelaar. 

Hoe krijgt u dit toch voor elkaar?” 
 

De koning antwoordde: “Wat ben jij laf; 
van andermans zaken blijf jij af. 

Jouw bemoeienis is geen bon ton, 
hoe het ook zij, hij is mijn compagnon! 

Ik heb hem nu geaccepteerd, 
ben met zijn aanwezigheid vereerd. 

Je kunt nu nog zo steigeren, 
ik kan dit niet meer weigeren!” 

 
Hierna benoemde hij de jongen tot opvolger van zijn troon; 
hij noemde hem kleine koning en schonk hem de kroon! 

Toen de jongen zich op straat begaf, 
kwam één van de schuldeisers op hem af. 

De jongen betaalde zijn schuld vlot aan hem af; 
toen de schuldeiser de munten zag, stond hij paf. 
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Hij vroeg aan hem: “Hoe kom je hier aan? 
Waar heb je al dit goud vandaan?” 

 
De jongen antwoordde: “De vreugde komt, de ellende gaat; 

ik zag een gezegend mens mij voorbij gaan, in mijn straat. 
Zijn zegening trof mij, 

dus wees ook maar blij!” 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

De moordenaar en de mysticus 
 

Een koning liet een moordenaar boeten voor zijn daad; 
de beul onthoofdde deze moordenaar, hij stond paraat. 

Een mysticus droomde nog diezelfde avond 
van de moordenaar die ’s ochtends terecht stond. 

Hij zag de moordenaar vrolijk door de hemel zweven, 
over paden die daar rondom waren geweven. 

De moordenaar werd vergezeld door engelen met lang 
haar, 

de een was nog mooier dan de ander, ze lachten naar  
elkaar. 

De mysticus sprak tot de moordenaar, geheel ontdaan: 
“Deze beloning geeft geen pas bij wat je hebt gedaan. 

Hoe krijg je deze beloning? 
Wat beval onze koning?” 

 
De moordenaar antwoordde alsof hij droomde: 

“Toen mijn bloed op de grond stroomde, 
nadat de beul mij had onthoofd, 

en daarmee van het leven beroofd, 
liep daar net een niet-Arabische man, 

die geliefd was bij de God van de koran. 
Hij keek naar mij met vrome blik en opgewekt, 

zijn gezegende blik veranderde mij direct. 
Al mijn zondes vervlogen als ijs in de zon, 

en in plaats daarvan schonk God mij pardon. 
Al deze glorie heb ik verdiend, 

door maar één oogopslag, mijn vriend. 
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Zij die met een hemelse blik te maken krijgen, 
laten hun ziel en geest naar de hoogste status stijgen. 

Zolang een mens het zonder een hemelse blik moet doen, 
blijft hij onwetend over zijn glorie, ontbreekt een visioen. 
Wie lang in afzondering verblijft, als tussen hoge heggen, 

zal nooit en te nimmer een glorierijke weg afleggen. 
Men wordt afgeraden om in zijn eentje een weg te lopen; 
men doet er dan beter aan op een goede gids te hopen. 
Als men niet zwemmen kan, moet men niet de zee in gaan, 

een gids die kent de weg, hij is als een sjamaan. 
Een gids is jouw beschermer, daarzonder krijg je pech, 
want je hebt totaal geen weet van de kuilen in de weg. 

Als je geen kennis in hebt kunnen winnen, 
moet je met een gids aan je weg beginnen. 

Geen weet en kennis hebben, noch enig overleg, 
betekent dat je blind bent ten opzichte van de weg. 

Dan is de weg voor jou veel langer daar 
dan de weg echt is, werkelijk waar. 
De gids is voor jouw een extra voet, 
op de lange weg die je lopen moet. 

Wie zich in de schaduw van een hemelse schone bevindt, 
heeft dan geen moeite bij het gaan van de weg die hem zint. 

Ook hoeft hij zich nooit te schamen, zo is ’t oprecht, 
voor de ongemakken die op zijn weg zijn gelegd. 

Bij hen die zich verlaten op het hemels gezag, 
ontstaan bloemen in de hand waar eerder een doorntak lag. 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Koning Mahmoed en de sprokkelaar 
 

 
 

Eens ging koning Mahmoed op jacht, 
hij bleef achter zonder zijn legermacht. 

Toen had hij een oude sprokkelaar ontmoet, 
die liep daar naast zijn ezel en ging te voet. 

Plotseling viel de last van de ezel op de grond; 
de oude sprokkelaar keek radeloos in het rond 
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en bleef daar met zijn handen in het haar staan, 
toen koning Mahmoed de oude man voorbij zou gaan. 

Hij liep naar hem toe en zei: 
“Zal ik je helpen bij jouw karwei?” 

 
De man zei, hij kroop iets in zijn schulp: 

“Wat wil je dan in ruil voor je hulp? 
Want ik profiteer hiervan en niet jij! 

Jij bent zo vriendelijk en daarom ben ik blij. 
Ik kan het aan jouw aardige gezicht wel zien, 

vriendelijke mensen helpen graag, bovendien!” 
 

De koning hielp de man, die zo bang was als een wezel, 
en samen zetten zij de last weer op de rug van zijn ezel. 
De koning nam afscheid toen het klusje geklaard was, 

hij reed naar zijn leger terug en was in zijn sas. 
Hij sprak tot zijn opperbevelhebber de volgende woorden: 
“Er is een oude sprokkelaar onderweg, vanuit het noorden. 

Zorg dat hij stopt met zijn ezel, beladen met hout, 
en breng hem hier bij mij, ook al is hij heel oud. 

Ik wil dat hij goed in mijn ogen kijkt, dat is mijn plan!” 
Hierna stuurde de commandant een groep van tien man, 
in de richting van de oude man, op verzoek van de vorst; 

zijn soldaten vonden de sprokkelaar: hij had dorst. 
De commandant sprak tegen het oudje heel streng: 

“De koning wil dat ik jou snel bij hem breng.” 
 

Ik heb een magere ezel, dacht de oude man; 
met deze troep op pad gaan, ik weet niet of ik dat kan. 

Echter had de oude man geen belet, 
de wil van de koning is nu eenmaal wet. 
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Toen arriveerden zij bij de koninklijke grond 
waarop de tent van de koning stond. 

De oude man begon van angst te beven, 
toen hij zich richting de koning wilde begeven. 

in het kielzog van zijn ezel liep hij door het gras, 
maar toen hij dichterbij koning Mahmoed was, 

herkende hij de koning en raakte in verlegenheid 
want hij schaamde zich diep voor dit pijnlijke feit. 

 
De koning zat onder een paraplu, zomaar in het openbaar 
en zijn gezicht was voor de verbaasde oude sprokkelaar, 
het gezicht van de man die hielp om de gevallen takken 

weer op de rug van zijn trouwe ezeltje te pakken. 
Uit nederigheid knielde de oude man neer, 
en begon toen met dit gebed tot de Heer: 

“O God, met wie moet ik over mijn gesteldheid praten? 
Ik heb koning Mahmoed als mijn knecht toegelaten!” 

Koning Mahmoed zei tegen de oude man: 
“Vertel mij eens wat over jezelf als je kan!” 

De oude man zei: “U weet wat mijn beroep is, 
u heeft mij al geholpen als ik mij niet vergis. 

U hoeft dus niet te doen alsof u het niet weet; 
ik ben een oude arme man en heb het niet breed. 
Van beroep ben ik een sprokkelaar van oud hout; 

dag en nacht werk ik hard in het dichte woud. 
Ik vervoer dat hout met mijn ezel voor mijn brood; 

ik verdien droog brood en lijd net geen hongersnood. 
Als u mij misschien wat brood kunt geven, 

ben ik u dankbaar en kan weer verder leven!” 
De koning Mahmoed zei tegen de oude man: 
“Het hout op je ezel, daar wil ik wel wat van. 
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Noem mij een prijs voor dat hout, 
dan betaal ik het je in goud.” 

De oude man zei aarzelend tegen de koning: 
“Ik wil hiervoor graag tien munten en wat honing. 

Goedkoper zal ik het niet kunnen verkopen! 
Anders is het de moeite niet er voor te lopen.” 

De opperbevelhebber riep: “Stil jij stomme geldverslinder! 
Jouw hout kost geen halve kleimunt, ik denk misschien 

nog minder!” 
De oude man reageerde met deze volgende woorden: 

“Je hebt gelijk, mijn hout is niet meer waard in deze oorden, 
maar in deze handel is de koopwaar niet belangrijk, 

de koper is belangrijk in Mahmoeds koninkrijk 
Als een grootheid belang stelt in een kleine zaak, 

loopt de zaak heel anders, zo blijkt vaak. 
Zodra zijn hand naar een doorn toe wijst, 

dan blijkt dat uit die doorn een bloem verrijst. 
Is de koper van een doorn een ware grootheid 

dan geldt de prijs van een bloem, is ‘t niet zo majesteit? 
Hoewel mijn hout niets waard is, is de prijs heel hoog 

want de koning is de koper!” dat is wat ik betoog. 
De koning had de woorden van de sprokkelaar verstaan 
en bood hem ter plekke zakken vol gouden munten aan. 

De metgezellen van koning Mahmoed, 
brachten de koning hun groet, 

en wilden hem gaarne veel vreugde bezorgen, 
dus beloonden ook zij de sprokkelaar die morgen. 

De koning alleen al had tienduizend gouden munten  
gegeven, 

zijn metgezellen schonken samen duizend om daar van te 
leven. 
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Dus als een grootheid de waar binnenhaalt, 
is hij degene die de waarde bepaalt. 
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Hoofdstuk achttien 
 

Uitvlucht van een andere vogel 
 

Een andere vogel sprak tot Hop Hop, kwam uit zijn 
schulp: 

“Jij bent onze hoop en jij bent onze hulp, 
want ja, hoe dien ik zo’n lange weg te gaan? Ik ben bang 

en timide; 
ik heb geen kracht, ben ook nog ietwat invalide. 
Als ik het goed begrijp, kan ik dit nooit bereiken: 

ik ga er vanuit, dat dit snel genoeg zal blijken. 
Er wachten een grote, droge woestijn 

en vele momenten vol van venijn. 
Bij het eerste probleem stort ik reeds neer 
ik ga al dood bij het eerstkomende meer! 

Er zijn vulkanen onderweg en ‘t is hitte daarvan 
die mij bij de eerste al het leven kosten kan! 

Zo’n grote opdracht is niet bestemd 
voor iemand als ik, dus ik voel mij geremd! 

Deze weg kost het leven van honderdduizend gevederde 
dieren; 

hun bloed zal dan vloeien in de vele rivieren. 
Honderden, duizenden vogels uiten met luid geraas 

de angst voor de weg, die maakt hen warrig en dwaas. 
Deze weg vereist een ijzersterke man 

en niet zo’n zwakke vogel zoals ik wel wezen kan! 
Het is beter dat ik mij in een tent opsluit 

of mij in sluiers hul en zo mijn schaamte uit. 
Een zwakke vogel als ik gaat zeker dood 

als hij zijn vertrouwde plek verlaat, ook al is dat uit nood! 
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Antwoord van Hop Hop, de weidevogel 
 
 

 
 

Hop Hop, de weidevogel, sprak tot die vogel zo broos: 
je bent verdrietig, somber en helemaal hopeloos, 

want je hart is klein, maar zeker niet fijn, 
lijkt vooral niet vol met liefde te zijn. 

Als jij tevreden bent met het kleine nestje van jou 
ga je nooit het grote woud ervaren: is dat wat je wou? 
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In een nest, zo klein als dat van jou en vol met slijk, 
is leven en doodgaan vrijwel gelijk! 

In je nest is de hele wereld, is dat soms fijn, 
met alles daarop en daaraan, ellende en pijn! 

Als je geen liefde kent, is je nest op niets berekend; 
weet je wel wat het bestaan betekent? 

Het bestaan is een complex van talloze wormen 
die samen een krioelende puinhoop vormen: 

Ze gaan dood zonder eens de vreugde te ervaren; 
als wij anders zullen willen, in woorden en gebaren, 
dan moeten wij de cirkel van het krioelen verlaten, 

dan ervaren wij liefde en zegening en zullen niet meer 
haten! 

 
Beste vogels, dit is het enige verzoek van mij aan jullie 

voortaan, 
daar het  leven niets meer is dan vallen en weer opstaan: 

Maak geen nieuwe fouten en stop met de flauwe grappen 
de  wereld is verzadigd van fouten en al de misse stappen. 

Bega geen misstap in het liefdesleven, 
want als men berucht wordt in zijn liefdesstreven, 

krijgt, zo luidt helder onze stelling, 
te maken met een strenge vorm van kwelling. 

 
Beste vogel, vergeet niet op dit uur, 
vele profiteurs zijn louche en guur! 

Een rondlopende profiteur die eet het brood 
dat hij uit de mond van een domoor stoot! 
Wees geen profiteur, en ook geen domoor, 

anders gaat je geluk en vreugde teloor! 
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Beste vogels, er is geen verschil, wat ik zeer betreur, 
tussen de domoor en zijn profiteur, 

want het bestaan van de één, al is die schrander, 
hangt dus af van het bestaan van de ander. 

Zodra iemand door heeft 
dat een profiteur om hem geeft, 

moet hij weer weg gaan en wel meteen 
want jouw woorden van wijsheid stuiten op zijn rotsen 

van steen! 
De bezorging van de wijsheid aan de profiteur 

is een vruchteloze poging richting zijn deur! 
Beweert iemand, dat het van goedheid getuigt, 
wijsheid te bezorgen aan hem die jou uitzuigt? 

Zeg hem, dat hij zelf een domoor is 
en besef dat ik, Hop Hop, mij niet vergis! 

Het niet geven van de ruimte aan een profiteur 
is geen arrogantie, maar pure wijsheid, geen gezeur! 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Sjeik Garakani en zijn teleurstelling 
 

Sjeik Garakani reisde naar de stad Neisjaboer; 
hij werd helemaal uitgeput door deze tour. 
Hij had een week lang in een ruïne gelegen, 

van vermoeidheid door het volgen van zijn wegen. 
Hij had niets te eten of te drinken na enkele weken 
en sprak tot God, toen al een week was verstreken: 

“O almachtige God, schenk mij een brood aan één stuk;” 
hij hoorde toen een roep tot zijn grote geluk: 
“Ga zo meteen op weg naar het stadsplein; 
het plein van Neisjaboer, daar moet je zijn! 

Het moet nog schoongeveegd worden en wel vóór morgen; 
ergens op het plein ligt een klein gouden muntje verborgen. 

Zodra het hele plein schoon is, daar in Neisjaboer, 
zul je dat gouden muntje vinden, dat is geen toer. 

Dan kun je daarmee brood kopen, 
je leven redden en blijven hopen!” 

 
De sjeik sprak tot de stem die hem dreef: 

“Ik heb geen bezem en geen zeef. 
Ook heb ik geen kracht, noch iemands zegen, 

om dat plein nu helemaal schoon te vegen. 
Er is mij een week lang geen water of brood gebracht; 
hoe kan het dan dat U Almachtige van mij verwacht 

dat ik zo’n plein helemaal schoon ga vegen? 
De stem sprak toen zonder al te veel omwegen: 

“Geen inspanning en niets willen doen, 
dat is: geen beloning en geen poen! 
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Niets is gemakkelijk, zelfs ademen niet; 
wil je brood, doe dan wat Ik je gebied!” 

De sjeik had geen andere keuze dan zich naar het plein te 
begeven, 

hij had geen andere mogelijkheid om te blijven leven. 
De sjeik liep vallend en opstaand naar het plein, 
daar zocht hij bezem en zeef, al had hij nog pijn. 

Uiteindelijk leende een kruidenier de spullen aan de arme 
drommel; 

de sjeik veegde het ene gedeelte na het andere, en zeefde 
de rommel. 

Dit gebeurde de hele dag en tegen de zonsondergang 
vond de sjeik dat muntje, dat was van groot belang; 

de vreugde en blijdschap van de sjeik was groot; 
de sjeik balanceerde op de rand van de dood. 

Zijn ogen straalden door het zien van het muntje van goud; 
hij ging naar de bakker, gaf het aan hem voor zijn behoud. 

In ruil daarvoor kreeg hij een armvol brood; 
hij beet daarop en de Sjeik was uit de nood! 

De eerste hap had nog maar zijn keel bereikt als eten 
of de sjeik was de bezem en de zeef helemaal vergeten. 

Toen de buik van de sjeik helemaal vol was, 
herinnerde hij zich de bezem en de zeef, alras. 

Hij sprak tot zichzelf dan, 
als een gelukzalig man: 

“Er bestaat niemand gelukkiger dan ik, 
ook ongelukkiger dan ik, op dit ogenblik! 

Ik ben gelukkig, want ik heb een volle buik 
uit mijn eigen broodtrommel en waterkruik. 
Ik ben tegelijk ongelukkig, want nu moet ik 

de bezem en de zeef vergoeden, tot mijn schrik.” 
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Hierdoor werd sjeik Garakani helemaal gek 
en liep door de straten van de stad, die vrek, 

totdat hij in de ruïne was teruggegaan; 
daar lag hij op de grond, geheel ontdaan. 
Plotseling zag hij dat de bezem en de zeef 
daar in de ruïne lagen, waar hij verbleef. 

De sjeik was weer blij en vreugdevol; 
hij sprak tot God, conform het protocol: 

“Waarom doet U dit, o Almachtige, met mij, 
U schonk mij daar een munt, maakte mij blij. 

Daardoor werd mijn buik weer gevuld, 
maar ik had nog niet van het brood gesmuld, 

of U belastte mij met de zorg voor de vergoeding 
van de bezem en de zeef; de prijs voor mijn voeding.” 

Hij hoorde de stem, 
afkomstig van Hem: 

“Alleen vreugde bestaat niet, zo wordt verklaard: 
met een zorg gaat iedere vreugde altijd gepaard, 

ieder stuk brood gaat zeker gepaard met pijn, 
iedere pijn wordt verzacht door brood met wijn!’ 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

De dwaas en zijn wens 
 

Er was eens een gek, hij liep geheel naakt, 
hij was zijn hart aan de liefde kwijtgeraakt. 

Hij droeg geen kleding en liep op straat 
in zijn blootje, dat gaf veel gepraat. 

Het geklede volk keek hem na; 
de man praat tot God, weldra: 

“Ach Almachtige, geef mij een mooie herenjas, 
dan ben ik als iedereen gekleed en loop in de pas. 

dan wordt ik niet meer nagekeken, 
en ben ik ook blij na zoveel smeken!” 

 
Er klonk een stem; 

afkomstig van Hem: 
“Het is warm door de zon die Ik laat schijnen; 

ga en zit in de zon, dan zul je niet verkwijnen!” 
 

Tot de Alwetende God, 
sprak die ontevreden zot: 

“Hoelang moet ik uw straf nog dragen, 
zonder eens daarover te mogen klagen? 

Een jas is anders dan zitten in de zon op het gazon; 
heeft u geen betere jas voor mij dan de zon?” 

 
De stem luidde weer, 
voor de tweede keer: 

“Dan moet je nog tien dagen wachten; 
vasthoudend aan je wensen en gedachten, 
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daarna pas schenk ik je een passende jas, 
zonder mitsen en maren, zo ben je in je sas!” 

 
Na tien dagen verscheen een derwisj in de stad 

die een jas van oude lappen bij zich had. 
De derwisj gooide deze jas naar de blote dwaas, 

deze was gemaakt van honderdduizend lapjes gaas. 
De jas met zoveel lapjes was  een cadeau 
van een derwisj, van eerste klas niveau! 

 
Tot de Alwetende God, 

sprak die ontevreden zot: 
“O God, is dit de jas van hoge klasse die U mij 

tien dagen geleden beloofde als mijn kledij? 
U heeft toch een schat van vele jassen; 
waarom dan moet ik nu deze passen? 
Deze, gemaakt van zoveel oude lapjes 
is een bron van vele flauwe grapjes? 

In de tijd om alle oude lapjes, mijn Heer, 
bij elkaar te naaien, keer op keer, 

kon U honderd jassen maken 
zonder van de wijs te raken!” 

 
De stem luidde weer 

ook deze keer: 
“Er bestaat geen gemakkelijk werk, 

noch in een moskee, noch in een kerk. 
Wil je een jas, dan moet je niet tien nachten 

en nog eens tien lange dagen wachten, 
zelfs niet na de belofte van een goddelijk woord, 

je moet de handen uit de boezem halen, onverstoord, 
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dan heb je in een halve dag beste vriend 
de kosten van een nieuwe jas verdiend! 

Wie op andermans gunst wacht, 
heeft een nog zwaarder opdracht 

dan degene die zijn dagelijks brood wint 
uit zijn eigen arbeid, o mensenkind! 
Wie op een ander hoopt, zal altijd 

teleurgesteld worden en krijgt spijt!” 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

De wijze vrouw Rabia in Mekka 
 

De wijze vrouw Rabia was zeven jaar onderweg 
naar de Kaäba in Mekka, langs heg en steg. 

Door haar passie en wijsheid promoveerde zij tot: 
‘De kroon der mannen!’ en toegewijde aan God 

 
Toen zij de Kaäba naderde, sprak zij 
tot Hem gelukzalig en heel erg blij: 

“Eindelijk kan ik mijn bedevaart ontplooien 
door zeven rondes om de Kaäba te voltooien!” 

Toen zij pas de eerste ronde om de Kaäba had volbracht, 
merkte zij op dat ze begon te vloeien, heel onverwacht. 

Er was geen andere keus uiteraard, 
dan te stoppen met haar bedevaart. 

 
Rabia verliet de Kaäba en begaf zich naar 

een ruïne, het was voor deze pelgrim zwaar. 
 

In de ruïne sprak zij tot God, 
teleurgesteld over haar lot: 

“O Almachtige, ik ben zeven jaar onderweg geweest, 
ik heb zeven jaar al moeilijkheden van lijf en geest 

gedragen zodat ik, ondanks mijn vele zonden, 
de jaarlijkse bedevaart om de Kaäba kon afronden. 

Nu zie ik dat al mijn moeite is teniet gedaan; 
ik voel dat ik bij U niet welkom ben, voortaan. 

Laat U mij mijn bedevaart voltooien bij Uw huis 
of breng mij in mijn vertrouwde dorp weer thuis! 
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Zo zult U mij in Uw genade bewaren 
en nog zeven jaar op reis besparen.” 

 
Eensklaps zag Rabia, de wijze vrouw 

Hem bij haar verschijnen, in haar rouw! 
Hij sprak het volgende tot haar: 
“Jij bent mijn huis, voorwaar!” 

 
Slechts een mens als de wijze vrouw Rabia 
kan zo’n status krijgen, volgens een dogma 
door haar volharding en vasthoudendheid 

in zeven jaren, dan is zij in haar tijd 
‘De kroon der mannen’ voorgoed 

zonder een bezwaard gemoed! 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

De dwaas en zijn vliegenplaag 
 

Er lag een gek in een ruïne, een bouwval; 
daar liep een voorbijganger, bij toeval, 

die tot de notabelen behoorde van de stad; 
de passant sprak tot de gek heel glad: 
“Ik kan door jouw houding goed zien, 
dat jij geen deugniet bent, bovendien! 

Weet, dat wie geen deugniet is, 
gelijk is aan een volk, gewis!” 

 
De gek antwoordde: “Inderdaad ik ben een volk, 
kijk goed hoeveel muggen en vliegen als een kolk 

steeds om mij heen draaien; 
en het stof doen opwaaien. 

De hele dag heb ik veel last van de vliegen, 
en de hele nacht van de muggen, die wiegen. 

Ik ben een volk, jij hebt gelijk, 
maar een volk in ellende; kijk!” 
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Hoofdstuk negentien 
 

Uitvlucht van een andere vogel 
 

Een andere vogel vloog naar Hop Hop 
en sprak tot de weidevogel: “Dit is een strop; 
ik heb vele zonden op mijn handpalm staan. 

Met zoveel zonden kan ik dus niet gaan, 
ben ik niet in staat om tot  de 30-Vogel te komen. 
Ik ben als een vieze vlieg, zelfs in mijn dromen. 

Een vieze vlieg is ’t niet waard dichtbij de  koningin te zijn. 
Een zondaar hoort niet bij haar te komen: hij is onrein! 
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Antwoord van Hop Hop, de weidevogel 
 
 

 
 

Hop Hop, de weidevogel, sprak tot deze vogel: 
“Wees niet wanhopig, stop je gedachtengegoochel, 

want de ontmoeting met de geliefde 
hangt niet af van jou, als je dat al beliefde, 

maar van de genade van wie je bemint. 
Indien jij makkelijk de strijd opgeeft of daarop zint, 
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dan maak je je werk weer extra moeilijk. 
Als jij vele zonden beging en was dat verfoeilijk, 
dan staat de deur van berouw wijd voor je open 

als je niet door je angst bent bekropen! 
Toon nu dus berouw en pak je bagage 

om naar de geliefde te gaan, da’s geen blamage! 
Als jij naar de geliefde gaat en dat oprecht doet 

komt zij met open armen jou tegemoet!” 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

De zondige dode 
 

Er was eens een man in dit bestaan 
die heel veel zonden had begaan. 

Hij toonde berouw, bad 
en nam het juiste pad. 

 
Op zekere dag, zo kwam uit, 
overwon zijn lust zijn besluit. 

Hij brak zijn belofte en pakte de weg van zijn lusten; 
deze keer liet hij geen kleine of grote zonde rusten. 

Wat hij eerder niet had gedaan, 
deed hij deze keer heel spontaan. 

 
Toch kreeg hij op een zekere dag 

gewetenswroeging en ging weer overstag. 
Hij stond met veel schaamte voor het spiegelglas 

en besefte dat zijn probleem geen kleine zaak was. 
 

Behalve veel zonden die hij op zijn boekrol had staan, 
had hij niets dan spijt van de zaken die hij had begaan. 

Hij nam een besluit tot een nieuw berouw, 
maar hij had de nodige moed niet, die rabauw! 

Als een maïskorrel sprong hij dag en nacht 
in een hete roosterschaal, zonder daadkracht. 

Zijn hart was vol met vuur, bloed en spijt, 
zijn ogen waren vol met tranen en droefheid, 
deze zondaar was helemaal de wanhoop nabij 
tot op een ochtend hoorde hij een roep, die zei: 
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“Sta op, jij zondaar, en laat de wanhoop varen 
God, de Almachtige, is vergevend voor zondaren! 

Je brak je belofte, werd vriend van demonen 
maar je kunt nog altijd weer je berouw tonen! 

God zal jouw ware berouw doorgronden, 
zelfs als dit honderd keer is geschonden! 

God geeft iedereen ruimte om een keuze te maken, 
maar als een mens een verkeerd pad kiest of zaken 

en zich bewust wordt van zijn zondigheid, 
dan accepteert God zijn ware berouw altijd! 

De deur van aanvaarding van berouw door God 
staat altijd open, zelfs voor een zondige zot, 

zelfs na honderd keer schending van 
de belofte; dit is bekend bij alleman! 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Gabriël en de afgodenaanbidder 
 

De engel Gabriël was in de hemelen op een nacht; 
hij hoorde een roep van Hem, heel onverwacht: 

“Er is een schepsel. Het is een man en hij roept Mij; 
ga naar hem toe en zeg hem: ‘Wat wilt gij?’ 
Ik weet dat hij een hoogwaardig schepsel is; 
hij heeft een groot hart voor liefde en gemis. 

Ga snel naar zijn oorden 
en hoor zijn woorden!” 

 
Gabriël reisde richting de aarde snel 
door zeven hemelen op Zijn bevel. 

Hij bezocht oplettend alle hoeken en gaten van het  
vasteland, 

maar trof geen man die hij moest treffen, ook niet op het 
strand. 

Hij dook de zeeën in en vond op de bodem daarvan 
ook niet de door de Almachtige aangewezen man. 

Hij beklom de bergen, maar ook daar was hij 
nergens te bekennen, ook niet een vallei. 

 
Gabriël keek met verbazing omhoog en sprak tot God: 

“Waar is dan deze man? Zit hij soms ergens in een slot?” 
 

God antwoordde hem, 
resoluut en met klem: 

“Ga naar Rome, ga in Rome naar een klooster, 
hij zit daar voor een afbeelding op een poster!” 
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Gabriël begaf zich naar Rome, hij ging op zoek 
naar het bewuste klooster, volgens zijn logboek. 

Daar vond hij de man, in aanvechting; 
hij zat op zijn knieën voor een afbeelding. 
De afbeelding was zijn volmaakte idool, 
de man aanbad een afgod, een symbool! 

 
Gabriël kwam uit verbazing in opstand; 

hij begaf zich weer naar Hem, recalcitrant. 
Bij Hem, sprak Gabriël, hees, 

terwijl hij naar die man verwees: 
“Heer, wilt u mij uit mijn verbazing bevrijden, 
en de sluier voor mijn ogen weg doen glijden? 

Hoe is het mogelijk dat een man 
die een afgod aanbidt, zo’n tiran, 

een groot hart heeft voor genegenheid, 
voor de liefde in deze moeilijke tijd? 

Hoe is het mogelijk dat Uw genade heden 
een afgodenaanbidder treft hier beneden?” 

 
God sprak tot Gabriël, luid 
het volgende resoluut uit: 

“Deze man is zeer onwetend, hij is een dwarskop, 
door onwetendheid gaat hij de verkeerde richting op. 

Indien iemand door onwetendheid de verkeerde richting 
opgaat, 

moet hij uit zijn onwetendheid worden gehaald, heel  
kordaat. 

De smeekbeden van een onwetende worden verhoord; 
nu moet jij hem de juiste weg laten zien, ongestoord.” 

 



- 225 - 
 

Na deze woorden ging Gabriël weer naar Rome terug, 
daar wees hij de bewuste man de goede weg heel vlug. 

De man haalde de afbeelding weg, 
en bad tot God, na dit overleg. 

 
Bij terugkeer in de hemelen, hoorde de engel Gabriël van 

Hem: 
“De onwetendheid is geen reden tot ongenade, hoor mijn 

stem!” 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

De mysticus en de honinghandelaar 
 

Een mysticus leefde eens in Bagdad; 
vele grootheden woonden in deze stad. 
Op een zekere dag was hij op een plein; 

hij hoorde een luide stem, in dat domein: 
“Koop hier bij mij deze druiven, fijn, 

omdat ze zo lekker en goedkoop zijn!” 
 

De mysticus sprak tot de druivenhandelaar: 
“Heb je iets voor niets, wel of niet etenswaar?” 

 
De venter zei: “Ga toch weg jij; man van de pen; 

ben je soms gek of denk je dat ik dom ben? 
Wie geeft iets voor niets? 

Welke  dwaas doet zoiets?” 
 

De mysticus hoorde een stem; 
duidelijk gericht tot Hem: 

“O mysticus neem een stap, doe iets, 
dan geven Wij jou veel voor niets! 

Met iets dat jij van Ons krijgt, kan jij 
alles kopen wat je wilt, eten en kledij! 

Iets dat Wij jou zomaar geven, 
is een zegening in het leven! 

De zegening is voor een mens een stralende zon, 
deze schenkt smaak en waarde uit een goede bron. 

De zegening bevindt zich, onbeschreven, 
in alle cellen van het gehele leven! 
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God is barmhartig, genadig en geeft 
de zegening waarnaar je hebt toegeleefd; 

Kijk maar hoe Hij omwille van een heiden 
een profeet berispt om hem te bestrijden!” 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Mozes en Korach 
 

Tot Mozes sprak God op een dag, 
het volgende over zijn gedrag: 

“O Mozes de Farao heeft ooit jou geroepen, zeventig keer, 
maar je gaf hem vreemd genoeg geen antwoord meer. 

Echter, ik geef je altijd een vriendelijk antwoord, 
zodra je Mij roept, zelfs zachtjes aan Mijn poort. 

Farao is tegen Mij, en wint graag het pleit, 
maar ik geef hem zijn dagelijks brood altijd. 

Als jij Mijn macht had, dan had je hem heel gezwind 
in het vuur gegooid en zijn as uitgestrooid in de wind. 

Als jij hem geschapen had, tot je spijt, 
dan was hij zwaar gestraft voor altijd. 

Ik ben de Genadige Die ook de genadelozen genadig is, 
God verheft de vrijgevigen in de hele geschiedenis. 

De zeeën van Zijn genade zijn heel groot, 
grenzeloos en redden de zondaars uit de nood. 

De genade van alle schepselen, bij elkaar, 
vormt zelfs geen druppel, voorwaar, 

in de zeeën van Zijn genade, nee, 
nooit en te nimmer maak je dat mee! 

Zo genadig dat Hij is, heeft iedereen een deel, zonder te 
overdrijven, 

Hij is zo genadig dat zelfs alle zondaars beschermd  
blijven! 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

De vrome en de arme zondaar 
 

Eens stierf een man die vele zonden had begaan; 
zijn kist kwam daarop bij de begraafplaats aan. 

Er liep een vrome voorbij, maar hij deed niet mee 
aan het collectieve dodengebed naast de moskee. 

Dezelfde avond, toen de vrome man lag op één oor, 
droomde hij over die gestorven zondaar aldoor. 

De zondaar bevond zich in de hemelse Tuin 
zijn gelaat straalde als een zon, van kin tot kruin. 

De vrome sprak tot de zondaar: 
“Hé, hé jij, is wat ik zie echt waar? 
Hoe kwam je in de hemel terecht? 

Was deze plaats voor jou weggelegd? 
Jij was altijd bezig met de zonde, je hele leven, 

je deed niets anders dan je in zonde te begeven. 
Met zonde is jouw lichaam bezoedeld van top tot teen; 

hoe bereikte jij deze status door de jaren heen? 
Voor wat jij op de aarde deed, 

is dit geen beloning, zo je weet!” 
 

De zondaar antwoordde de vrome man, 
zonder hoogmoed, maar wel met elan: 

“Door jouw ongenadige gedrag, 
werd God genadig, op die dag. 

Uit Zijn genade die ik niet kan doorgronden 
vergaf Hij mijn ontelbare rebelse zonden! 

Kijk naar de liefde en wijsheid van de grote God 
en kijk naar jou eigen ongenadige gedrag en spot. 
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Zijn wijsheid in een nacht zo zwart als de ravenveren, 
stuurt een kind met een lampion om te soleren. 

Daarna laat Hij een hevige storm waaien, 
waardoor de lampion van dat kind gaat zwaaien. 

Dan zegt Hij: ‘Hé jij, ga en wijs het juiste pad 
aan dat kind, wiens lampion is uiteengespat!’ 

 
Nu moet men zich afvragen: Hoe is het mogelijk dat Hij 

een kind een lampion geeft, en tegelijkertijd laat Hij 
deze lampion uitgaan 

en door de storm vergaan. 
Indien men zich het kind met een koude lampion  

voorstelt, 
wordt men kwaad, maar als men aan Zijn oproep denkt, 

die vertelt: 
‘Hé jij, ga en wijs het juiste pad 

aan dat kind, wiens lampion is uiteengespat!’ 
Dan prijst men Zijn wijsheid; 
overal in de wereld en altijd. 

 
Indien iedereen gehoorzaam was  

en een gebed had verricht, 
dan was Zijn genade en vergeving voor niets geweest,  

allicht. 
Het werk van de wijsheid is voor even, 

dus ik werd door Zijn wijsheid vergeven, 
en ik bereikte de status die ik nu heb gekregen 

dit is voor mij een blijvende eer en zegen. 
 

De beslissingen van God, met recht en reden, 
gaan gepaard met duizenden wijsheden. 
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Een druppel water die Hij, constant, 
laat neervallen over een plant, 

is het dagelijks brood voor velen, 
waarin jong tot oud mag delen. 

De zeven hemelen draaien dag en nacht 
zodat een mens zijn brood eet zonder klacht. 
Het hele leven, met alles daarop en daaraan, 

is een beproeving, in dit oeroude bestaan. 
Wie erin slaagt deze beproeving te doorstaan, 

komt door Zijn genade in Zijn hemel aan. 
Vergeet niet dat de ware vroomheid van vromen 

een teken is om op het juiste pad terecht te komen. 
De hemel en de hel zijn slechts twee afbeeldingen 

van genade en toorn, van vloek of van zegeningen. 
Alle inwoners van de hemelen bidden Hem aan; 
van het begin tot het einde van het hele bestaan. 

Alles in het bestaan, oud en jong, is een duidelijk teken 
om Hem te leren kennen en met Hem te kunnen spreken. 

Daarom moet je op niemand neerkijken, 
helemaal niemand, van armen tot rijken. 

Vergeet niet dat jij een deel 
bent van een groot geheel. 
Vergeet niet dat jouw geest 

het geheel is in dit levensfeest. 
Kijk niet neer op jezelf en maak jezelf 

niet invalide, onder dit blauwe gewelf, 
want je bent een deel van het geheel 
en het geheel komt uit zijn penseel! 

 
Dus je bent, net als iedereen, een deel van Hem 

een deel van Hem is het geheel van Hem, je bent Hem! 
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Honderdduizend stukken wolken van zijn genade regenen 
zodat je verlangens nog groter worden: wil mij zegenen! 

Wanneer de tijd komt van de grote genade,  
op een morgen, 

wordt alles gereed gesteld om jou die genade  
te bezorgen. 

Wat ook alle engelen uit de hemel in het hele bestaan, 
in alle tijden hebben verricht, was voor jou gedaan. 

Al hun gebeden waren een lof voor jou, 
tot in de eeuwigheid, zo trouw. 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Abbasa* en de dag der Opstanding 
 

Abbasa, de zus van kalief Haroen, 
zei welsprekend en met fatsoen: 

“Op de dag der Opstanding zullen mensen 
in rep en roer komen, met al hun wensen. 

De zondaars en de onwetenden zullen 
hun zonden niet meer kunnen verhullen. 

Zij krijgen van schaamte een gezicht, 
zo zwart als roet, na het nare bericht. 
Niemand zal op die dag enig kapitaal 

bezitten, dit is het ware verhaal. 
Iedereen zal dolen van verbazing 

en verward zijn, zo luidt de lezing. 
De almachtige God zal, begeleid door 

honderd duizenden engelen, in Zijn spoor, 
vanaf de aarde tot de negende hemel, in één ogenblik 

al de zonden, van alle schepselen, tot hun schrik, 
van het begin tot de Dag der Opstanding, 

berechten, tot hun definitieve redding. 
Dan zullen de zondaars zwijgen 

en een geweldig probleem krijgen. 
Maar, uit de goddelijke genade, zal Hij 

al die zonden wegwissen, van jou en mij, 
door de goede daden en gebeden 

van de engelen, tot op heden. 
------------------------------------------------------------------------------ 
* Abbasa: een zus van de beroemde Kalief Haroen ar-
Rasjid van de Abbasiden dynastie; 777 - 825 
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Zodoende zullen alle onwetenden en alle zondaars, 

richting de hemel worden verwezen door Zijn dienaars. 
Hierop zullen dan in koor 
alle engelen roepen aldoor: 

‘O Almachtige God, 
is dit hun terechte lot?’ 

God de Almachtige zal hen allemaal 
begeleiden ook naar de hemelzaal. 
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Hoofdstuk twintig 
 

Uitvlucht van een andere vogel 
 

De andere vogel sprak tot Hop Hop, de weidevogel: 
“Ik ben beslist geen flinke vogel, 
ik zit nooit lang op een vaste tak, 

dus soms ben ik hier, dan daar op mijn gemak. 
Soms ben ik een deugniet, een hansworst, 

soms ben ik vroom en een brave borst. 
Soms ben ik dronken en zeker niet schuchter 
soms drink ik niet, dan ben ik weer nuchter. 

Soms ben ik er wel, soms ben ik er niet, 
Soms ben ik blij, soms heb ik verdriet. 
Soms ben ik te vinden in een tempel, 

dan weer zit ik in het wijnhuis warempel. 
Soms vergezel ik een engel, ben ik o zo gedwee, 
maar ga soms ook met de baarlijke duivel mee. 

Soms ben ik dit, dan weer ben ik dat. 
Eigenlijk zit ik altijd tussen twee zaken gevat, 
dus  ben ik verbaasd en weet niet wat te doen, 

zit altijd gevangen in de kooi van fatsoen. 
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Antwoord van Hop Hop, de weidevogel 
 

 
 

Hop Hop, de weidevogel, sprak tot deze vogel 
zonder haast: 

“De weg verrast je dus, je bent verbaasd. 
De Koning heeft het zo gesteld bij al zijn beminden. 

Die eigenschappen zijn bij iedereen te vinden. 
Een mens is niet gemaakt van slechts één eigenschap, 

maar is een complex van eigenschappen en dat is knap. 
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Als iedereen vol pracht en praal was, al vanaf het begin, 
dan waren al die aartsvaders en profeten zonder enige zin. 

Indien iedereen aan Hem gehoorzaam was 
en het hele leven vroom de heilige geschriften las, 

dan kende men het genot na de ellende niet. 
Je voelt jezelf in een oven van onwetendheid  

en zonder verdriet. 
Zodoende raak  je je echte wil kwijt. 

De tranen wassen de geheimen van het hart dat slijt. 
Een buik vol eten verroest het hart, zolang men leeft, 
dus wie de hond van zijn lusten alsmaar eten geeft, 

die wordt daardoor het doetje 
dat altijd denkt: wil je het nou graag of moet je? 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Sjebli en het schorriemorrie 
 

De wijze Sjebli raakte een tijd zoek en was niet 
in Bagdad te zien, ook niet het omringende gebied. 

 
De discipelen van Sjebli maakten zorgzaam een plan, 

ze zochten in alle hoeken en gaten naar hun wijze man. 
Eén van de discipelen vond hem na lang zoeken 

in de tent van watjes, tussen de doeken. 
Sjebli zat tussen het schorriemorrie, oog in oog; 

zijn ogen waren nat van tranen en zijn lippen droog. 
 

De discipel sprak tot de wijze Sjebli luid 
en vervolgens bracht hij het volgende uit: 

“O grootheid van alle geheimen, hoe kan dat 
dat u hier bent, in deze wijk van de stad?” 

 
Sjebli antwoordde in wijsheid; 
hij wilde het volgende kwijt: 

“Dit volk heeft een bevlekte mantel, zonder elan, 
ze zijn allemaal noch een vrouw, noch een man. 

Eigenlijk ben ik zelf net als hen, heel gewoon, 
maar in hoedanigheid van een gelovig persoon. 

Ik ben ook geen man van het geloof, 
evenmin een vrouw; noch een filosoof. 
Zodoende voel ik mij helemaal thuis 

tussen deze schepselen, ’t is geen gespuis. 
Ik schaam me voor mijn man-zijn, 

zodra er sprake is over het man-zijn. 
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Echte mannen offeren hun leven op, 
zij spinnen van hun baard hun strop. 

Maar ik heb met mijn lange baard 
een drukke handel opgezet op straat. 

 
Zo zien mensen mijn baard als teken van vroomheid 

en komen massaal naar mij vol vertrouwen altijd. 
De echte mannen ruilen hun gemak voor een hard leven, 
zodat een ander goed kan leven, zonder angst en beven. 

De echte mannen reiken een helpende hand aan, 
aan degenen die zijn gevallen, in dit aardse bestaan. 
Maar ik heb, heel gemeen, van de gevallen mensen 
een preekstoel gemaakt voor mijn  eigen wensen. 

Echte mannen worden niet warm van een compliment, 
evenmin koud van een aanmerking, ze blijven consistent. 

Maar ik ben door mijn eigen verheerlijking en daad, 
veranderd in een idool van het allerergste kwaad. 
Echte mannen bidden tot niemand, alleen tot God, 

maar mensen als ik bidden tot het goud, hun afgod. 
Er bestaat geen status die nog hoger is, 

dan het knecht zijn van God, gewis, 
daarom moet je meer knecht zijn 

en weinig heerschappij zoeken, afijn. 
Ben je tot het knechtschap bereid, 
dan ben je heer van de zaligheid. 

Wanneer je honderd idolen draagt 
onder je mantel, word je uitgedaagd 

en ben je je eigen mysticus, niets meer, 
maar geen ware mysticus, een goed heer, 

van wie het doel en wensen 
het dienen is van alle mensen. 
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Als het niet zo is, ben je een watje alleen 
die de mantel draagt van een man, meteen. 

Een mannenmantel maakt een doetje geen man, 
dus zoek je je eigen ware ‘ik’ dwaal niet rond dan!” 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Aanklacht van twee mystici 
 

Er verschenen twee vijanden in sobere overjassen 
van soefi’s bij de rechter, om elkaar de oren te wassen. 
De rechter bracht hen beiden in een hoek van de zaal 

en praatte zacht tegen hen, en hoorde naar ieders verhaal. 
De rechter zei daarna in wijsheid 

het volgende over hun broederstrijd: 
“De soefi’s in deze wereld ruziën niet onderling nooit; 
de soefimantel is het kleed, met tevredenheid getooid. 

Leg mij uit wat de vijandschap is tussen jullie twee, 
jullie dragen beiden toch de mantel van de vree? 
Als jullie mannen zijn van oorlog in dit bestaan, 

waarom hebben jullie dan deze mantel aan? 
Als jullie keuze voor deze mantels hartelijk was in die tijd, 
dan komt jullie vijandschap degelijk door onwetendheid. 

Ik ben geen man van het soefisme, ik ben een rechter, 
ik heb een groot respect voor soefimantels, echter. 

Als je geen man bent van de liefde, of vrouw, 
zul je nooit de geheimen der liefde vinden, gauw. 

Als je de man van deze mantel bent, niet voor even, 
moet je afstand nemen van je hoofd en je leven. 

Als jouw hoofd kiest voor de weg van de liefde, heden, 
zul je niet de rug toekeren aan alle moeilijkheden. 

Wie een hoge bewering doet, om te behagen, 
moet altijd klaar staan voor grote vragen. 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Een arme werd verliefd op de koningin van Egypte 
 

Eens woonde er in Egypte een beroemde koningin; 
een arme man werd verliefd op haar, die vorstin. 

Zodra de koningin het nieuws van deze liefde ontving, 
stuurde zij een lakei om hem op te halen naar haar kring. 

Toen de man in de ontvangstzaal van het paleis was, 
sprak de koningin tegen hem, zo helder als glas: 

“Omdat jij verliefd bent op de koningin, moet je dan 
één van de volgende keuzes maken, jij verliefde man: 

Of verlaat deze stad en dit land, 
of neem van je hoofd afstand 

voor jouw liefde voor mij; met andere woorden: 
onthoofding of een zwerftocht naar andere oorden!” 

 
Omdat deze arme man geen man van liefde was, 

koos hij voor het verlaten van de stad, met snelle pas! 
 

Nadat de man het paleis had verlaten, beval de koningin 
om hem alsnog te onthoofden, tegen haar eigen woorden in. 

 
Eén van de hovelingen zei 

het volgende uit meelij: 
“Majesteit, beloofd is beloofd 
waarom wordt hij onthoofd?” 

 
De koningin antwoordde resoluut, 

in nog minder dan een minuut: 
“Hij was niet verliefd; ‘t was dromerij, 
die man was niet echt verliefd op mij. 
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Als hij de man was voor de liefde, zonder overdrijven, 
had hij gekozen voor de onthoofding, om híer te blijven! 

Wie er vanuit gaat dat zijn hoofd nog meer waard is 
dan dat van zijn geliefde, in de hele geschiedenis 

is hij geen man van de liefde, laat staan 
wordt hij gestraft voor zijn eigenwaan. 
Als hij de koningin had gevraagd om 
onthoofd te worden, zonder waarom, 

dan stond de koningin op, liep naar hem toe 
en omhelsde hem als haar geliefde; vraag niet hoe! 

Dan was hij de koning; maar, omdat hij 
slechts zijn liefde verklaarde, was hierbij 

de enige oplossing en het antwoord: 
zijn onthoofding; het was geen moord! 

Wie beweert dat hij op de koningin verliefd is, 
maar niet bereid is om, in zijn levensgeschiedenis, 
afstand te doen van zijn hoofd, zijn zijn bewering  

en uitspraak 
slechts een paar lege woorden, een beweging  

van zijn kaak, 
en zijn derwisjenmantel is tevens bevlekt; 

dit was mijn oordeel met het volgende effect. 
Ik beval om hem te onthoofden, zodat er iedere dag 

geen sukkel langskomt met zo’n verzoek en gedrag!” 
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Hoofdstuk eenentwintig 
 

Uitvlucht van een andere vogel 
 

Eén van de vogels vloog naar Hop Hop en zei: 
“Mijn wil is mijn vijand, ik voel me niet vrij; 

hoe kan ik met mijn vijand een reis beginnen, 
een vijand die zich verbergt bij mij van binnen? 

Hoe kan ik een reis maken, oneindig groot, 
met een rover als mijn reisgenoot? 

De hond van mijn lusten leerde mij nooit gehoorzamen, 
dat moet ik nu voorgoed beamen. 

Ik weet niet hoe ik mij los kan rukken 
uit de klauwen van mijn lusten en mijn nukken. 

In de woestijn der lusten kwam de wolf mij tegen; 
deze prachtige hond stond daar stil, maar niet verlegen 

en zo werd ik door die wolf gepakt 
en mijn wil als ’t ware neergesmakt. 

De ontrouw van deze hond verbaast mij zeer; 
de kennismaking spijt mij dan ook eens te meer.” 
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Antwoord van Hop Hop, de weidevogel 

 

 
 
 

Hop Hop, de weidevogel, sprak wijs en spontaan: 
“Je bent in een heerlijke slaap gevallen in je bestaan. 

Die hond is voor jou een knuffeldier 
Maar dit is de waarheid,’k zeg het niet met plezier: 

de status van die hond is volmaakt, 
de hond is de baas, heeft jou tot slaaf gemaakt. 
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Jouw lusten zijn doof en blind, je ziel een mast zonder tui, 
en jouw wil is een hond, heidens en lui. 

Zodra iemand jou verheerlijkte met lege woorden, 
vond je het heerlijk, zoals ze jou bekoorden! 

Je bestaan wordt verlicht met duisternis, zonder geheugen 
en zo krijgt jouw waarheid de kleur van de leugen. 

Dus de hond van jouw lusten 
zal vervuld van leugens gaan rusten 

Het leven betekent het volgende: 
De eerste fase is de babytijd: 

kinderlijk, zorgeloos en vol onachtzaamheid. 
De tweede fase is die van de jeugdigheid: 

de dwaasheid, lust en begeerte kent geen tijd. 
De derde fase is die van de ouderdom: 

dan heersen gebreken, idiotie en de dood kortom. 
 

Met zo’n leven, mooi opgemaakt door jouw 
 onwetendheid, 

zal de hond der lusten het nergens het beter vinden, in 
zijn tijd. 

Als het leven van begin af aan, tot aan het eind 
onachtzaamheid kent, dan is naar het schijnt, 

de oogst niets anders dan: nutteloosheid! 
Deze hond heeft, en wordt daarom wellicht benijd, 

hier op de aarde vele knechten. 
Dat feit is nauwelijks aan te  vechten 

En het knechtschap van een hond 
wordt uitsluitend door diegene aanvaard 

die alleen maar de lusten kent en ze bewaard 
Zo zijn honderdduizenden harten doodgegaan, 

kwam er een einde aan hun ware bestaan. 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

De grafdelver 
 

Een grafdelver kreeg een lang leven; 
eens vroeg iemand aan hem, even: 

“Vertel iets over jouw wijsheid 
en jouw werkervaring in die tijd! 

Je was zo lang bezig met het delven van een graf; 
heb je iets bijzonders in de aarde gevonden achteraf?” 

 
De oeroude grafdelver sprak 

het volgende met gemak: 
“De meest bijzondere zaak, in dit bestaan, 

die ik gedurende mijn lange loopbaan 
ben tegengekomen, was niet in de aarde verborgen, 
maar deze was en is in mijn lijf, met veel kopzorgen. 

Deze bijzondere zaak is de hond van mijn lusten, 
die al zeventig jaar wakker is in mij, zonder te rusten. 
Hij zag zeventig jaar, dag in, dag uit, zonder verdriet, 

dat ik iedere dag een graf delfde, maar hij ging niet 
zelfs voor een uur dood; en ik heb door deze wilde hond, 

geen minuut in mijn leven Zijn naam gelegd in mijn 
mond!” 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Abbasa en de goddelozen 
 

Eens op een avond, sprak prinses Abbasa,  
de zus van de Kalief 

Haroen al-Rasjid, tot de aanwezigen in een gezelschap, 
impulsief: 

“Indien deze wereld vol zou worden van heidenen, dan 
zullen al die heidenen uit zuiverheid, in hun kaftan, 

het ware geloof aanvaarden; 
met al zijn normen en waarden. 

Zou zoiets kunnen gebeuren, 
achter alle gesloten deuren? 

Er kwamen meer dan honderd twintigduizend  
aartsvaderen 

en profeten, zodat onze heidense lusten, hun einde zagen 
naderen 

en voor een minuut het ware geloof aanvaardden of niet! 
 

Echter, de mensen gingen dood, in hun diepe verdriet, 
zonder één minuut gelovig te zijn; 
hun bekering bleek slechts schijn. 

Ik vraag aan jullie, en vraag het elkaar, 
waarom zijn er zoveel verschillen, maar 

met al dat verschil, is iedereen een heiden, 
jegens zijn lusten, daardoor hij zich leiden.. 

Onze lusten zijn ongehoorzaam, hebben ons geschaad, 
maar deze lusten te doden, daartoe is niemand in staat. 
Onze lusten te doden is geen gemakkelijke opdracht, 
onze lusten krijgen hulp van buitenaf, dag en nacht. 
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Zo gaat het door als een veldtocht 
tot onze allerlaatste ademtocht. 

Het hart is eigenlijk altijd de koning van het bestaan 
van een mens, en de hond van lusten is zijn kompaan. 

Het paard van deze koning galoppeert op het landschap 
van het leven 

en de hond van lusten volgt deze ruiter, dag en nacht, niet 
voor even. 

Waar het hart naar verlangt, bemoeit deze hond zich  
ermee. 

Eigenlijk is deze koning de hond van deze hond, heel ge-
dwee, 

en deze hond is eigenlijk, de koning van deze koning. 
Wie op deze hond kan jagen, in zijn eigen woning, 

hem in boeien kan slaan, is helemaal bevrijd 
in beide werelden; hij is winnaar van de strijd. 

Hij is dan in staat om iedere leeuw in een net te vangen, 
bij gevaren, 

Wie van deze hond een knecht maakt, geen held zal hem 
evenaren. 

Wie deze hond in de boeien slaat, staat de aarde van  
zijn graf 

gelijk aan het leven van alle mensen; hij daalt de berg tri-
omferend af!” 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

De arme en de koning 
 

Een arme oude man, niet van hoge komaf, 
in versleten kleding legde een weg af. 

Plotseling verscheen er de koning op straat 
in een majesteitelijk brokaten gewaad. 

De koning sprak tot de arme man, 
in zijn oude geborduurde kaftan: 
“Ben ik, de koning, beter, of jij, 

de arme man in versleten kledij?” 
De oude man antwoordde zacht, 
tegen de vorst met veel macht: 

“Houd je stil, jij de onwetende; houd je mond; 
zelfverheerlijking past niet bij mij, kent geen grond. 

Wie zichzelf verheerlijkt, is onwetend, wie dat ook maar 
doet; 

ik voel me verplicht aangesproken, daarom moet ik, met 
spoed, 

jou een antwoord geven: Eén man zoals ik staat gelijk 
aan honderdduizend mannen zoals jou, arm of rijk! 

Er is geen twijfel dat degene die het ware geloof niet kent, 
onwetend is ten opzichte van alles, dat weet elke vent. 
Meneer, jouw lusten hebben van jou een ezel gemaakt; 
je lusten drijven jou als een ezel door de zweep geraakt. 

Dus, majesteit, u bent een ezel; wil daarin berusten, 
jij bent nu het lastdier van je vleselijke lusten; 

je lusten hebben een bit bij jou aangelegd 
dat is helemaal geen woord te veel gezegd! 

Jouw lusten berijden jou, altijd waarheen je ook zult reizen 
je loopt dag en nacht in de richting die je lusten aanwijzen. 
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Jij bent de knecht van je lusten, je lusten zijn jouw koning; 
je kunt tot alles beslissen, maar je lusten zijn jouw woning. 

Maar, ik heb de geheimen van het ware geloof 
leren kennen en ik heb, voor goede raad doof, 
van de hond van mijn lusten een ezel gemaakt, 
en heb al mijn ondeugden voorgoed gestaakt. 

Mijn lusten vormen een lastdier voor mij, 
ik berijd deze ezel, overal frank en vrij. 

De hond van jouw lusten is jouw machtige koning, 
en ik ben de koning van mijn lusten, in mijn woning. 

Mijn gehoorzame ezel, beste majesteit, 
is eigenlijk op u bestegen, in deze tijd! 

Daarom is een man zoals ik, met mijn ware berouw, 
nog veel beter dan honderdduizenden zoals jou. 

Degene die zichzelf verheerlijkt door de hond van zijn 
lusten 

zit middenin het vlammende vuur, en laat het verleden 
niet rusten. 

Jouw water is het vuur van lusten, het licht van jouw hart 
is duisternis, de kracht in jouw lichaam is zwakte, vol 

smart, 
jouw ogen zijn blind, jouw oren zijn doof; 
en het geloof wordt in dit geval ongeloof. 

Ouderdom, zwakte, verstandsvermindering en vergeet-
achtigheid 

vormen een leger om het land van jouw bestaan te verove-
ren altijd. 

Overal, achter iedere boom, staat een bevelhebber van de 
dood; 

dag en nacht oorloogt dit leger van vele gebreken  
ongenood. 
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De bevelhebbers van dit leger veroveren het ene front na 
het ander, 

ze wachten triomferend op hun opperbevelhebber, als 
Alexander. 

Hun opperbevelhebber verschijnt, zodra de bevelhebbers 
het hele land 

van jouw bestaan hebben veroverd, en voorgoed hebben 
overmand. 

Dan zijn er geen sporen te vinden van jouw bestaan; 
je maakt plezier met de hond van jouw lusten, voortaan. 

Je viert feest en verkeert in de roes van dit feest; 
Zodoende gedraag je je als een ongehoorzaam beest. 

Wie zich opgeeft voor het feest van de hond van zijn lusten, 
is een onderdaan van deze hond, en weet niet van rusten. 
Maar zodra het grote leger van dood met zijn aanval be-

gint, dan 
komt scheiding tussen de koning en zijn onderdanen, vol-

gens plan, 
dan scheiden jij en jouw hond van elkaar 
voor altijd, ondanks jouw felle misbaar. 

Dus één arme man zoals ik evenaart altijd 
honderdduizenden koningen als jou, een feit. 
Wees dus niet verdrietig, want in de hel zul jij 

je feest voortzetten, dan is alles voor jou voorbij! 
 
 
 
 
 
 
 



- 253 - 
 

Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Twee vossen 
 

Eens vonden een wijfjesvos en een mannetjesvos 
elkaar in een woud, vlakbij een zeer dicht bos. 

Het feest van dit vossenpaar midden in de natuur 
eindigde met het paren, midden in het lustenvuur. 

Hun natuurlijke lustenfeest wordt verstoord, 
hun plezier werd in bittere smaak vermoord; 

want op het hoogtepunt van hun feest 
verscheen de koning, als een kwelgeest, 

met al zijn metgezellen, onverwacht 
voor een gezellige vossenjacht. 

 
De twee vossen splitsten, keken elkaar aan 

en kwamen los van elkaar vrij te staan. 
De wijfjesvos vroeg aan de mannetjesvos; 
in dat woud, vlakbij dat zeer dichte bos: 

“Wanneer zullen wij, als een paar, nog een keer 
samen feest vieren in een ongestoorde sfeer?” 

De mannetjesvos antwoordde haar, 
beduusd als een onzekere veroveraar: 

“Als ons leven nog lang zal duren, 
dan zetten we ons feest, zonder buren 

in de winkel van de bontjassenmaker voort, 
lieve lustenpartner, geloof me op mijn woord!” 
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Hoofdstuk tweeëntwintig 
 

Uitvlucht van een andere vogel 
 

Eén van de vogels vloog naar Hop Hop 
en zei tegen  de weidevogel met bonzende harteklop: 

“Ik word altijd gedwarsboomd door de Satan, 
dat is die zelfingenomen charlatan. 

Hij blokkeert mijn weg zo nu en dan 
waardoor ik niet meer verder kan. 

Mijn kracht evenaart niet die van hem, 
mijn hart is in zijn hand, ik zit dus klem. 

Hoe kan ik mij dan uit zijn klauwen bevrijden, 
mij aan de beker van het vrije leven wijden?” 
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Antwoord van Hop Hop, de weidevogel 

 

 

 
Zo luidde Hop Hop de weidevogels antwoord: 

“Zolang de hond van je lusten bij jouw leven hoort, 
leidt de Satan een makkelijk bestaan. 

Zie hoe je met je wil en verlangens bent omgegaan: 
jouw verlangens vormen, één voor één, 
de Satan, daar om kun je nu niet heen. 
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Satan is niets anderd dan het geheel van jouw verlangens 
samen. 

Zodra  je klaar bent met één verlangen zonder je te scha-
men, 

meldt de volgende zich al weer aan; 
de klauwen van je verlangens kun je nimmer ontgaan. 

De rozentuin van het bestaan was eens van grote luister, 
werd echter een kerker in het diepe duister, 

waarin de Satan de meester is 
en wil je weg uit die gevangenis, 

dan moet je je verlangens smoren; 
pas dan hebben Satans klauwen hun kracht verloren; 

dan hebben jullie niets meer met elkaar te maken 
en hoef je nooit meer in paniek te raken! 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Klagen bij de Satan 
 

Eens ging een onnozele man 
naar een geleerde en wijze man. 

Hij klaagde bij deze man veel over Satan; 
hij zei onder meer, zonder enig elan: 
“De Satan verleidt mij dag en nacht, 

hij heeft mijn geloof ontkracht!” 
 

De wijze man sprak tot hem; 
met een geruststellende stem: 

“O beste man, vanochtend was Satan 
bij mij op bezoek, volgens zijn plan. 

Hij verklaarde schreeuwend van boosheid 
het volgende, als een onwrikbaar feit: 

‘De hele wereld is mijn domein, dat weet jij, 
wie geen knecht van mij is, is een vijand van mij! 

Wie niets met mij wil hebben te maken, 
moet mijn domein verlaten en afhaken! 

Ik ben in oorlog met degene die mijn domein 
wil verstoren op zee, in de lucht of in de woestijn! 

Wie buiten mijn domein verkeert, 
wordt absoluut niet gebruuskeerd!’ 

 
Zo praatte de Satan bij zijn bezoek 

aan mij en verliet mij met een vloek!” 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

De arme en een goudbezitter 
 

Eens sprak een arme man 
tot een goudbezitter, dan: 

“Zeg hoe komt het dat ik lege handen heb 
en jij handen vol goud, de volle mep? 

Ik eet brood aan de tafel van God, beste man, 
ook ben ik evengoed gehoorzaam aan de Satan! 

En jij dan, 
rijke man?” 

 
De goudbezitter antwoordde hem, 

met een heel vriendelijke stem: 
“O beste man, er zijn vele mannen zoals jou, 

gevangen in de handen van Satan, in zijn klauw! 
De duivel heeft jou van het rechte pad gehaald in je aardse 

leven 
van het ware geloof is bij jou alleen maar een naam  

gebleven. 
Je ziet met verdriet naar aardse vermogens en bezit 
je rouwt om wat je niet hebt, je delft het onderspit. 
Door deze zorg heb je van de wereld en het leven 

een gevangenis gemaakt van smart en beven. 
Degene Die zei in Zij Boek dat je moet weggeven, 
heeft ook gezegd dat je moet sparen, bij het leven. 

Het geheim van mijn rijkdom 
is het volgende, kortom: 

“Eén weggeven, wanneer je twee hebt; 
heb je één, geef twee weg; is mijn recept!” 
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De eigenaar van het goud zei, 
terwijl hij keek even opzij: 

“O beste man, de Satan heeft weinig mensen 
zoals jou gevangen genomen, met zoveel wensen. 

Jouw eigen duivel heeft jou van het juiste pad 
voorgoed weggehaald, voordat je er erg in had. 

Jouw doen en laten is heidens, van het ware geloof 
heb je alleen maar lege woorden, wat een kloof. 
Je zit vast in de gevangenis van zorg en verdriet 

voor aardse zaken die gaan dagelijks teniet. 
Je moet eigenlijk begraven worden na een palaver 

onder de aarde, want je bent nu een kadaver. 
God heeft gezegd dat je moet van je bezit schenken, 
maar nu zegt Hij dat je moet sparen en nadenken. 

Immers luidt een bekend spreekwoord, 
overal in oost, west, zuid en noord: 

Wie de rijkdom en het aardse geluk heeft, 
kan moeilijk deze wegdoen, zolang hij leeft. 

Jij bent een onwetende, die verdronken is 
in de zee van hebzucht, in de duisternis. 

Je weet niets van het blijven 
en van eeuwig voortdrijven. 
In beide werelden draag jij 

de rouwkleding, als een sprei. 
Jouw ogen laten tranen, terwijl je spartelt 
in de zee van zonde, en wordt gekweld. 

De liefde voor de aardse zaken heeft jouw geloof 
van jou afgenomen, dit is een aanzienlijke roof. 

De liefde voor dit en dat heeft jouw leven 
van jou afgenomen, beslist niet voor even. 

 



- 260 - 
 

Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Jezus en de Satan 
 

Eens lag Jezus, de geliefde zoon van Maria, 
te slapen op een zondag, ofwel Dominica. 
Hij had een halve gedroogde kleiklomp 

als slaapkussen onder zijn hoofd, en zijn romp. 
Toen Jezus ontwaakte en deed zijn ogen open, 
zag hij dat Satan naast zijn bed was gekropen. 

Bij die gedroogde kleiklomp zat Satan; 
Jezus sprak tot hem als wijze Godsman: 
“Jij, de vervloekte, waarom zit jij hier?” 

Satan antwoordde heel erg summier: 
“Die gedroogde kleiklomp is van mij, 

waar je hoofd op ligt! Ga nu opzij! 
De hele wereld is mijn domein, mijn eigendom, 

dus deze gedroogde kleiklomp geeft mij vrijdom. 
Dit is van oudsher een feit en een vaste zaak, 

heel duidelijk en duldt geen tegenspraak. 
Je hebt mijn eigendom toegeëigend, zie ik, 

daarom behoor je nu tot de mijnen, tot je schrik.” 
 

Jezus haalde de gedroogde kleiklomp onder zijn hoofd 
vandaan 

en gooide deze weg, en legde zijn gezicht op kale grond, 
spontaan. 

 

Toen Satan zag dat Jezus die gedroogde kleiklomp  
wegsmeet, 

sprak hij tot hem: “Slaap wel, want ik ga weg! Ik ben  
gereed!” 
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Les van dit verhaal, 
in simpele mensentaal: 

De rol touw van het leven is zijn orde kwijt, kwam in het 
nauw; 

iedere man of vrouw staat tegenover deze wanordelijke 
rol touw, 

net als een leerling, die zijn huiswerk niet heeft gedaan, 
staat de mens voor de meester, in zijn of haar bestaan. 
Indien men een wanordelijke rol touw heeft, moet men 

altijd 
deze weer op orde brengen met geduld, toewijding en 

wijsheid. 
Een wanordelijke rol touw, waar niemand naar omkijkt, 
blijft eeuwig wanordelijk, en er wordt nooit iets bereikt. 

 
Eindelijk komt iedereen met zijn gezicht 

op een gedroogde kleiklomp te liggen, allicht.* 
 

Waarom dan moet men een grote hebzucht hebben, door 
de jaren, 

en met zijn hebzucht vele gedroogde kleiklompen  
te sparen? 

Waarom moet men goud en geld in de kluizen bewaren, 
en de kluizen op slot doen voor verre toekomend jaren, 

terwijl men niet veel later zijn ogen voorgoed 
gaat sluiten, en nooit zal delen in die overvloed? 

 
------------------------------------------------------------------------------ 
* Volgens de islamitische voorschriften dient het gezicht 
van de dode bij de begrafenis op een kleiklomp te worden 
gelegd. 
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Indien men nog meer rijkdom bij elkaar spaart, 
wordt zijn rijkdom nog niet de allergrootste op aard! 

Altijd is er iemand die nog rijker is; 
dat leert ons de hele geschiedenis! 

De mens heeft eten, drinken, kleding en bed nodig 
alleen maar tot aan het graf, daarna is alles overbodig! 

De profeten, aartsvaders en andere heren 
probeerden de mensen wijsheid te leren. 

 
Hun wijsheid 

is simpel altijd: 
Geef je hart, wil daarvoor waken, 
nooit aan de aardse, ijdele zaken! 

Als je een goede en ijverige leerling wil zijn, 
luister naar de meester, hij weet alles haarfijn, 

en probeer niet een winkeltje te beginnen tegenover 
de grote winkel van je meester, als een brutale rover. 

Wat is het leven en het bestaan? 
Het duurt even, dan moet je gaan! 

Een nest vol met hebzucht en inhaligheid, als afgod 
is een overblijfsel van figuren zoals Farao en Nimrod. 

Soms heeft Farao hierop gekotst, als sommige despoten, 
en soms heeft Nimrod het in zijn armen gesloten. 

De Almachtige heeft dit ‘het niets’ genoemd; 
jij hangt aan deze val, het niets, en bent uitgezoomd. 

Hoe lang zul je de moeite en pijn dragen van dit lage be-
staan? 

Er is niets gebleven dan een kadaver van dit niets, kijk 
aan, 

en jij dan, jij blijft dag en nacht dronken en radeloos 
staren naar dit kadaver, eeuwigdurend en eindeloos. 
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Bij dit kadaver verwacht jij dag en nacht 
iets te krijgen door je aanhoudende gesmacht. 

Wie verdwaalt als een stofje in het niets, 
kan nooit een mens worden of zoiets! 

Wie zijn banden met het niets breekt, duikt op 
als een bundel licht, in eeuwigheid, in de top! 

Wat is het werk van het bestaan? 
Helemaal niets doen; voortaan! 
Wat is het niets doen of zoiets? 

Helemaal gevangen zitten in het niets! 
Het bestaan is een laaiend vuur, 

gedurende het hele leven, elk uur! 
Een bevolking komt op ieder moment 

tot as door dit vuur, ongekend. 
Dit laaiende vuur krijgt hogere vlammentongen 
door nieuwe en verse brandstof opgedrongen! 

Men moet het hart hebben van een leeuw 
om voor dit vuur te vluchten, met geschreeuw! 

Als je geen hart van een leeuw hebt, ga je verbranden 
in dit vuur, als een vlinder, bijt hard op je tanden. 

Wie als een vlinder om dit vuur rondgaat, 
zijn einde is verbranding in dit klimaat. 

Als het ware zijn de arrogante en dronken mensen 
als deze vlinder rond het vuur, op zoek naar hun wensen! 

De mens is omsingeld door vuur, 
van voren vuur, van achteren vuur! 

Er is geen enkele mogelijkheid 
dan de branding in deze tijd! 

Kijk goed, pas op, om jezelf buiten dit vuur 
te houden, op elke plaats en op elk uur! 

 



- 264 - 
 

Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Gesprek tussen de dwaas en een notabele 
 

Sprak ooit een notabele man 
in zijn gebed, als volgt dan: 

“O God, heb genade en vervul mijn wens, 
ik ben ook maar een gewoon mens!” 

In die buurt was echter een dwaze man; 
hij hoorde de woorden van de notabele man.” 

 
De dwaze sprak dan tot God; hij ging verstijven 
terwijl hij probeerde rustig en kalm te blijven: 

“O God hoor alstublieft hem niet aan 
en vervul zijn wens niet, spontaan! 

Deze man is dermate zelfingenomen dat hij 
zelfs niet in zijn vel past, van voren en opzij. 

In een grote tuin heeft hij een groot huis, een paleis 
waarvan de muren de wolken raken; hij is vaak op reis. 

Hij heeft tien zeer sterke slaven en tien slavinnen, 
voor zijn persoonlijke zaken, voor buiten en binnen. 
Hij vervult geen enkel verzoek van zijn van mensen, 
noch van een vreemde ook maar de kleinste wensen. 

Dus het vervullen van zijn wensen is 
geen goed werk in de geschiedenis. 

Maar als u toch zijn wens vervult, dan moet U 
zich hiervoor schamen, onder Uw paraplu. 

In plaats daarvan, moet U een deel van zijn eigendom 
aan mij geven en mijn ellende beëindigen, kortom! 

Dan bent u de Rechtvaardige, 
de Barmhartige, de Genadige!” 
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Er klonk een roep in dat domein 
die bedoeld was voor die chagrijn: 

“Zolang je bezig bent met het bezit, het huis en de tuin, 
ben je geen zegening waard, je krijgt geen enkel fortuin! 
Als je maar één uur afstand neemt van de aardse zaken, 

ben je bevrijd en je bevrijding is de genade. Je gaat smaken 
de zegening en de vervulling in je leven, 

voor een zeer lange tijd en niet voor even!” 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Man met zuiver geloof 
 

Een man met zuiver geloof trof ooit zonder regie 
een groep kwaadwillige en sluwe mannen die 

ondeugende handelingen aan het beramen waren; 
de man met zuiver geloof kon dit niet verklaren, 

daarom sprak hij tot deze mannen over de deugdzaamheid, 
fatsoen, andermans rechten en vooral over de eerzaamheid. 

Hij zei: “Tijdens het vallen van de bladeren, dus in het najaar, 
moet je niet planten, want de natuur maakt hiertegen bezwaar! 

De sluwe mannen vielen hem ruziënd aan 
en vergaten hun eigen onenigheden spontaan. 

Zij sloegen hem hard en ongenadig uit diepe haat; 
ze gingen weg en lieten hem gewond achter op straat. 

Er klonk een roeping tegelijkertijd, 
met de volgende bekende wijsheid: 

“Wie zijn levensuren aan ruzie besteedt 
is een onrein object, zo iedereen weet, 

die moet eerst rein worden voordat men 
deze gebruikt, zelfs een veer of een pen! 
Dus eerst de verandering voorbereiden, 

dan pas de verandering inleiden!” 
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Hoofdstuk drieëntwintig 
 

Uitvlucht van een andere vogel 
 

Een andere vogel vloog naar Hop Hop 
en sprak tot zijn reisgids aan de top: 

“Ik heb een liefde voor goud moet ik vertellen 
die liefde voor goud is als de kern van al mijn cellen. 

Heb ik geen goud meer in mijn handen, 
dan ben ik somber en niet vooruit te branden. 
Ik bloei slechts als een roos, tot eigen vermaak, 
zodra ik een stuk goud met mijn hand aanraak. 

De liefde voor aardse zaken en goud, 
heeft mijn bestaan in haar bezit, dat gegeven is oud.” 
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Antwoord van Hop Hop, de weidevogel 
 
 

 
 

Hop Hop, de weidevogel, het leek of hij wat steunde, 
sprak, nadat hij iets voorover leunde: 
“Je bent verdwaald in uiterlijke schijn, 

in je hart lijkt de ochtend van vreugde nog zoek te zijn. 
Dag en nacht zijn verblind voor jou als nep-juwelier. 

Het uiterlijk heeft jou vermagerd tot een mier. 
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Wees toch de man van het ware 
en laat al het uiterlijke varen! 

Houd je bezig met de betekenis van het ware zijn, 
wees geen slaaf van de schone schijn! 

 
De betekenis is de kern, daar gaat het om; 
het uiterlijk is niets, denk daar eens om! 

Goud is maar een kleur, uit vele één 
en gedragen door een simpel stuk steen. 

Slechts de naïeve schepselen, en jij bent er zo één, 
hebben hun hart verkocht aan zo’n ordinaire steen, 

waarvan alleen de kleur iets anders is! 
Als zo’n stuk goud voor jou van waarde is, 

houdt het je af van God; 
de afgoderij is dan je lot. 

Wil jij je van dat lot bevrijden, 
dan moet je die afgod direct vermijden 

of die neerwerpen op afgelegen grondstroken 
nadat je hem geheel hebt afgebroken! 

Goud is van waarde voor een humane aangelegenheid 
anders wordt het een slot op de toegang tot genegenheid. 

Van goud word je heus geen beter mens 
Als jij zelf niet beter wilt zijn, dus daar ligt de grens. 

Wordt niemand ooit beter van jouw goud 
dan is goud niet je afgod, maar God, waar jij van houdt. 

Sterker nog: ook jij wordt daar niet beter van: 
niet meer dan een goudbewaker ben je dan. 

Een bewaker is een onderdanige slaaf, 
herkenbaar aan zijn heen-en-weer-gedraaf. 

Zij die niets van hun goud weg kunnen geven 
dan de walnoot waar een arme van moet leven 
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maken die walnoot ook nog eens bitter en zuur 
in de mond van die armlastige buur. 

Door hem met grove woorden te bespotten 
en zo zijn vrijheid te beknotten. 

Jij denkt dat dat goud jouw steun is en vindt dat fijn, 
maar een stuk steen zal nooit tot steun kunnen zijn, 
tenzij het door enig wezen als steun wordt ervaren, 

dus goed genoeg is om het blijvend te bewaren. 
Door het goud in kluizen te bewaren, 
krijg je geen steun , dat is te verklaren. 

Maar als je het aan anderen geeft 
dan krijg je warmte omdat je goed leeft. 

De grootste en de mooiste munten die voor alles gaan 
zijn de maan en zijn kameraad de zon die aan de hemel staan. 

Elke maand moet je worden beloond 
voor de arbeid die je hebt getoond. 

Elke maand moet anderen hun beloning geven 
om ze vreugde aan hun werk te laten beleven. 

Iedere maand betaal je de verplichte huur 
voor je winkeltje, al is het maar een schuur, 

als je daar maar even gewerkt hebt op zijn minst, 
want waarom zou je huur betalen zonder zicht op winst? 

 
Het zoete leven leef je om te genieten, te veranderen, 

te besteden aan de vreugde van anderen! 
Het is zonde zo’n kostbaar bezit uit het verleden 

nu aan een winkel te besteden 
waarin geen zwarte munt wordt verdient; 
dan heb je met je liefde het goud gediend. 

Het is zonde om je hart, in je leven, 
gewoon aan een stuk steen te geven. 
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’t Is immers het nest van je liefde, nietwaar? 
Het goud dat boven de liefde staat, voorwaar 

is niets dan een ladder waarop 
je omhoog klimt, op weg naar je strop! 

Met de ladder van goud bereik je die strop; 
maar dan haalt het bestaan hem weg van de top! 

Naast de allereerste levensnoden behoort 
ook de  liefde voor Hem en Zijn schepping te worden 

verwoord. 
Liefde voor God en voor goud rijmen niet met elkander: 

het is immers òf het een òf het ander! 
O liefste, betaal God niet voor goud, 

maar wel het goud voor God! 
Door de liefde voor het goud en je lusten 

heb je geen tijd om even uit te rusten. 
Als je geen rust neemt, raak je overwerkt 

of erger: overspannen, zonder dat je ‘t merkt 
en voor aleer zulk leed is geleden 

heb je je goud aan ’t herstel moeten besteden. 
Luister nu naar wat ik je zeg: 

geef al je goud aan de armen weg, 
zet je rustig neer bij een fontein van water 

en luister naar haar muzikaal geklater: 
Houd dus afstand en raak niet bevangen 

door al het goed waarnaar je kunt verlangen! 
Leer een les van het feit 

dat zelfs jij en ieder ander, zonder onderscheid, 
------------------------------------------------------------------------------ 
Koran: hoofdstuk 3, vers 9: 
 “Jullie zullen de vroomheid niet bereiken totdat jullie van 
wat jullie liefhebben bijdragen geven!”  
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afstand moet nemen van het leven 
dat jou immers niet in eigendom werd gegeven! 

Hoe kun je eigenaar zijn van een stuk goud, 
een stuk grond of een brood, al is dat oud? 

Heb je een hutje waarin je overnacht? 
Dat is een belemmering, heb je dat wel bedacht, 

voor je reis naar fraaie landschappen! 
Je moet het slopen als je voort wilt stappen. 

Hoe lang wil je vooralsnog 
je hutje behoeden met list en bedrog? 

Zolang je hutje niet afgebroken is, 
zit je in een soort van gevangenis: 

die  van de angst om het af te breken. 
Nooit en te nimmer zul je, zo bekeken, 

het ochtendgloren groeten, moet je weten, 
als je vast in je gesloten hut bent gezeten. 

Ieder bezit op de aarde, zo geldt voor ’t hele volk, 
is niets anders dan een hele scherpe dolk, 

die verkleefd is met je lijf en ziel, 
en is van de ware vrijheid de Achilleshiel! 

Wee aan degene die wordt gevangen in zijn eigen net, 
zo iemand is verdwaald in zijn eigen lijf en zonder verzet. 

Er zijn nog duizenden wijsheden binnen ’t eeuwig wiel 
maar al die duizenden wijsheden, zo weet elke ziel, 

zijn geborgen in één enkel woord: stop met goud, maar 
stop je goud in de kluis, dan is dat ongehoord, voorwaar! 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

De leerling en een stuk goud 
 

Een discipel had een klein stuk goud in zijn bezit; 
hij verborg dit voor zijn meester, tijdens een rit. 

Wat de discipel niet wist, 
was wat de meester wel wist. 

Echter, de meester praatte hierover met hem nooit 
gedurende hun reis naar een tempel, van ooit. 

De discipel had dat stukje goud in de zak 
van zijn wijde mantel, voor zijn gemak. 

De geleerde en zijn discipel legden de weg af samen, 
totdat zij in een droge en zwarte woestijn aankwamen. 
De mannen van het verhaal kwamen op een gegeven 

moment 
bij een punt waar de weg splitste, dit was hen niet bekend. 

 

De discipel, die een stuk goud bij zich had, 
maakte zich zorgen om het goud, wat hij bezat. 

Immers luidt een wijsheid 
uit de zeer goede oude tijd: 

‘Het goud maakt een man berucht als een spook 
hoe dan ook, waar dan ook en wie dan ook!’ 

 

De discipel vroeg aan de meester toen, 
vol zorg om zijn geheime poen: 
“Welke weg moeten wij inslaan, 

en bij welke weg hebben we ruim baan?” 
 

De meester sprak kalm, met een glimlach; 
op die zeer bijzondere en leerzame dag: 
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“Gooi de bron van je zorgen weg, direct en spontaan, 
kies dan welke van beide wegen die je in wilt gaan! 

Wie het goud als partner kiest, heeft veel te duchten, 
de duivels zullen zelfs voor zo iemand vluchten. 

Het goud bederft de geest, 
maakt van een mens een beest, 

houdt hem voortdurend bezig, maakt hem benauwd, 
neemt zijn laatste adem weg en alles gaat met hem fout! 

Een man met geld lijkt op een ezel, die op straat 
onder een zware last van een kei gebukt gaat! 

Degene die goud bezit is vrezend voor een rover, 
hij weet niet dat door een rover zijn angst gaat over. 

Is de rover met het goud verdwenen, ondanks zijn ver-
weer, 

heeft de achtergebleven beduusde man geen goud meer, 
ook geen enkele vrees meer in zijn verdere leven, 
de rover is zijn verlosser, hij heeft hem vergeven! 

De man met goud zit meestal in de eerste rij van het ge-
bedshuis; 

de arme man heeft geen zorg voor zijn vaste plek in het 
godshuis! 

Wie een stuk goud bij zich draagt, slaat de verkeerde weg in 
welke weg hij dan ook inslaat, het brengt hem geen gewin. 

De man met goud op de weg, ontvangt vele groeten, 
echter, hij heeft een zwaar stuk steen aan zijn voeten. 

Denk erom als je met bent getooid, 
dat Jozef in de put werd gegooid! 

Als je een Jozef bent, dan moet je wegblijven 
uit de buurt van een put, dat wil ik hier schrijven: 

Put heeft geen mond, weet iedereen, 
goud kent geen taal, over het algemeen!” 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

De wijze vrouw Rabia en de Sjeik van Basra 
 

Ooit ging de sjeik van Basra naar de wijze vrouw Rabia; 
hij sprak tot haar conform proza, en ook conform poëtica: 

“Je hebt op het gebied van liefde een hoge naam 
en in de orde van genegenheid een grote faam. 

Heb je wel een geheim dat voor niemand bekend is 
waarvan niemand weet heeft, in je geschiedenis? 

Ik wil dat graag horen, nu en hier, 
dan doe je mij een groot plezier!” 

 
De wijze vrouw Rabia sprak 

tot deze sjeik, op haar gemak: 
“Ik had zonet van een hoeveelheid watten, o grote sjeik, 
een touw gesponnen, bracht ze naar de markt in de wijk, 

verkocht deze aan een handelaar, kreeg daarvoor 
twee kleine goudmuntjes en ging ervandoor. 

Door die munten was ik heel blij, 
en beleefde vreugde, na dit karwei. 

In ieder van mijn handpalmen had ik 
een klein gouden muntje en ik had schik. 

Ik was bang voor een rover, mijn rust was over 
en dus gingen al mijn gedachten over een rover. 

Op een gegeven moment besefte ik dat ik 
geen wijze en arme Rabia was, tot mijn schrik. 
De aartsvaders hebben voor armoede gekozen 

als hun sieraad, zoals in een tuin de rozen. 
Zij kozen voor armoede om een eer 
en geloof te behoeden, als een heer. 
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Geeft men in zijn bestaan ziel en hart aan goud, 
dan wordt zijn hart bloedig en zijn ziel koud. 

Duizenden vallen omgeven hem, 
vallen in alle maten, hij zit bijna klem. 

Verdient men een stuk goud, wil men nog meer, 
en zo gaat men door tot men de ziel geeft, een keer! 

Het verhaal van zo’n man eindigt met het feest 
van de erfgenamen, die genieten het meest. 

Het goud dat deze man met angst, beven, zweet 
en wellicht ongeoorloofd, verdient of indiscreet, 

komt geoorloofd in de handen van zijn erfgenamen, 
zonder angst, beven, zweet, zonder zich te schamen. 

Men gaat in verdriet en angst dood, 
de erfgenamen eten zoet en vet brood! 

Wie de vogel van zijn geluk, welbeschouwd, 
De 30-Vogel, verkocht voor een stuk goud 

zijn hart is verlicht door het kaarslicht 
met een bijtende vlam van goud, allicht. 

Indien de mens, die nog minder is dan een mier, 
een weg inslaat, met of zonder plezier, 

moet weten dat voor wat hij ook in deze weg verdient, 
heeft een scherpe boekhouding, mijn beste vriend. 
Net als een mier die een graankorrel met veel pijn, 

vallen en opstaan naar zijn nest brengt, onder het plein, 
moet men altijd genoegen nemen 

met zijn graankorrel, en niet temen. 
Iedere graankorrel in een nest van een mier 

is een stuk goud, voor elk mens en dier. 
Wie geen genoegen neemt met één graankorrel en weinig 
neemt geen genoegen met een graanbult, en is altijd cha-

grijnig!” 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

De vrome en het vogelgezang 
 

Eens leefde er een vrome man; 
hij leefde gelukkig en vol elan. 

Deze man was vierhonderd jaar oud 
en bezat weinig geld, macht en goud. 

Dag en nacht was hij 
aan het bidden, dolblij. 

Hij had zich afgezonderd van zijn stam 
en van alle andere kinderen van Adam. 

 
Dag en nacht sprak hij 
tot Hem, frank en vrij. 

Hij was zijn enige metgezel 
in zijn eigen eenpersoons hotel. 

Met Zijn gezelschap had hij genoeg 
en zocht nooit een persoon of ploeg. 

Een oude boom stond buiten zijn hut, 
waarvan de stam hol was, zoals een put. 

Op een zekere dag, na een stroom, 
nestelde een vogel in deze boom. 
Deze vogel had een hemelse stem 
vol geheimen van en over Hem. 

Na een tijd raakte de vrome man gewend 
aan de liederen van deze vogel en zijn accent. 

De vrome man ervaarde genegenheid 
bij deze vogel in de loop van de tijd. 

God sprak tot de aartsvader 
in die tijd, een bekende pater: 
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“Ga naar die oude vrome man 
en zeg hem het volgende dan: 
‘Al meer dan vierhonderd jaar 
heb je niets gedaan, weliswaar, 

behalve het bidden, dag en nacht, 
en verder aan niets anders gedacht. 

De kaars van de liefde voor Mij 
brandde al die honderd jaar en jij 

uiteindelijk heb Mij ingeruild voor 
een vogel met een snavel van ivoor! 

Een slimme en wijze vogel was jij, maar 
gezangen van een vogeltje raakten je snaar 

en brachten je in een duistere val, 
de beste stuurlui staan aan wal. 

Ik heb jou bewaard en gaf geleerdheid, 
rust, zaligheid en vroomheid altijd. 

Maar jij, die deugniet, hebt mij verkocht 
voor een paar veren in je lange levenstocht! 

Je hebt door je genegenheid voor die vogel met dons 
een brand gegooid in de graanbult van de liefde tussen 

ons! 
Wie heeft jou zo uitbundig begeerd 
en deze wijze van trouw geleerd? 

Je hebt Mij verkocht voor een patrijs, 
en ook nog voor zo’n lage prijs! 

Ik was jouw metgezel, en nu houd je gezelschap 
van een handvol veren; het was een hele stap. 
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Hoofdstuk vierentwintig 
 

Uitvlucht van een andere vogel 
 

Eén van de vogels vloog naar Hop Hop, 
en zei tot de weidevogel: “Ik stop, 
mijn hart is verzadigd met vuur, 

want mijn huis, en dat is al van lange duur, 
ligt op een plek zo mooi als ‘t paradijs: 

het is een prachtig, gouden paleis. 
Het volk komt er heel graag op bezoek, 

bewondert het tot in elke hoek. 
Ik ben dolgelukkig met mijn prachtige plek. 

Hoe kan ik nu dan afstand doen,  ‘k ben toch niet gek, 
van dit fantastisch oord en zomaar gaan 

voor een hoogst onzeker bestaan? 
Ik ben zelf een koning tussen de gevederde dieren, 

hier in mijn hoge paleis: wat kan mij meer plezieren? 
Waarom zou ik dit prachthuis achterlaten 

op weg naar de woestijn, zo dor en verlaten? 
Waarom moet mijn koningschap een einde nemen? 

Hou toch op met zeuren en flemen. 
Wanneer zal ik ooit nog zo’n prachtpaleis bezitten 

en mij daar bij ’t warme vuur verhitten? 
Heeft ooit een verstandig wezen 
een paradijstuin, zo uitgelezen, 

ingeruild voor een lange reis met pijn en gevaar? 
Heus, geloof me: het is niet waar!” 
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Antwoord van Hop Hop, de weidevogel 
 

 
 

Hop Hop, de weidevogel, hij kwam overeind 
en sprak zo tot de vogel, naar het schijnt: 

“Jouw intentie is niet die der grote mannen. 
Je bent groot en royaal onder de pannen, 
maar toch slechts de koster van je paleis. 
Als jij dat niet ziet, dan ben je niet wijs! 

Je enige taak is: het vuur in ’t paleis doen branden 
voor het warme bad en de wassende handen. 
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Jouw plaats is dus het stookhok en niets meer dan dat. 
Jouw hele wereld is een stookhok, nou, is dat niet wat?. 

Kortom: je stookhok is jouw ware paleis, 
maar wel een paleis als een warm paradijs, 

zij het dan ook tijdelijk, dus slechts voor even, 
namelijk zolang als jij kunt blijven leven. 

En iets dat toch tijdelijk is, 
is gelijk aan een gevangenis. 
Je kunt daar niets besluiten 

en alleen je zorgen uiten. 
Alleen als de dood niet in ‘t echt zou bestaan, 
zou je leven in het ware paleis verdergaan.” 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

De koning en het gouden paleis 
 

Eens liet een koning voor zijn vrouwen 
een prachtig gouden paleis bouwen. 

Honderdduizend gouden munten kostte het de rijkskas, 
het werd, toen de bouw daarvan helemaal klaar was, 

een paradijselijk paleis genoemd 
en door het volk zeer geroemd. 

 
De koning bestelde vele versiersels en tapijten 
voor zijn paleis uit de hele wereld en rariteiten. 

Wie ook op bezoek ging bij deze machtige koning, 
nam bij zich geschenken mee voor diens woning. 
Zodoende kwam veel moois voor een goede prijs 

uit alle dorpen en steden van de wereld in dit paleis. 
De koning riep vele wetenschappers, geneesheren 
en de gezelschapsmensen bij zich een aantal keren. 

Hij liet deze mensen op de zetel plaats nemen, 
die voor hen bestemd was, zonder problemen. 

 
Toen iedereen op zijn plaats zat, 

sprak de koning in die stad: 
“Ik vraag jullie allen of er nog werk bestaat 

waarover wij nog niet hebben gepraat? 
Is er nog iets moois en iets edels wat nog 

in mijn fraaie paleis moet komen, edoch?” 
 

Iedereen riep in koor, 
van achter naar voor: 



- 283 - 
 

“Majesteit, op de aarde, van noord naar zuid, 
van oost tot west, is er niets, naar verluidt, 

maar dan ook helemaal niets, majesteit, 
dat niet in uw paleis is, grote hoogheid!” 

 
Een vrome man stond op 

en zei met een gebogen kop: 
“O gelukkige koning, er is nog een zeer klein gat, 

dat nog moet worden gevuld in uw paleis, met debat. 
Dit gebrek is een groot tekort en als uw paleis dit gebrek 

niet had, 
kon men het zeker een paradijselijk huis noemen, zonder 

debat!” 
 

De koning sprak tot deze vrome man, 
met een geheven hoofd als staatsman: 
“Ik zie nergens in mijn paleis een gat; 

misschien maak je met je debat, 
waarvan de bron onwetendheid is, 
een rebellie, dat is lang niet mis.” 

 
De vrome sprak tot de koning, 
in zijn majesteitelijke woning: 

“O hoogwaardige koning, o edele majesteit, 
er is in uw paleis wel een gat, een kleinigheid. 
Dit gat wordt door de Engel des Doods gevuld 

dit kan nooit en te nimmer worden verhuld. 
Door dit gat zullen uw paleis, ook uw troon 

verwoest worden, evenals uw gouden kroon. 
Hoewel dit paleis ons doet denken aan het paradijs, 

zal de dood het voor uw ogen lelijk maken, stapsgewijs 
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Er is niets dat voorgoed blijft, zelfs geen goedheid, 
dit plekje is geen plaats om te blijven voor altijd! 

Men kent geen enkele oplossing en geen middel voor 
het blijven en het niet weggaan, zo gaat het altijd door. 

Men mag niet trots op zijn paleis zijn 
of op zijn koepels en minaretten op het plein. 

Men mag niet zo hooghartig zijn over 
zijn hebben en houden voor zover. 

Dit is een wijs woord, de wijsheid verdient geen klap, 
van wie je deze ook hoort; dit is absoluut geen grap!” 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

De koopman en het gouden huis 
 

Een beroemde en grote koopman 
liet een gouden huis bouwen dan. 
De eerste steen daarvan in die tijd 
was zijn grote zelfingenomenheid. 

Toen de bouw van zijn huis klaar was, nodigde hij 
iedereen voor een bezoek uit in zijn huis, heel blij. 
De muzikanten en danseressen deden onbevreesd 

een fantastische bijdrage aan het openingsfeest. 
Iedereen liep verbaasd met open ogen 

door het gouden huis met veel betogen. 
De koopman had het zeer druk 
met zijn gasten, stuk voor stuk. 
Hij liep haastig van de ene gast 
naar de andere en was verrast. 
Door veel bewegingen was hij 
in de roes, vreugdevol en blij. 

Om even bij te komen, begon hij te fluiten 
en even later begaf hij zich naar buiten. 

Hij liep naar zijn tuin om daar 
even bij te komen, weliswaar. 

 
Bij het terugkeren naar zijn huis, kwam hij 

de dorpsgek tegen die volledig frank en vrij 
zat daar in de middagzon, zonder iets te doen 
of zich ergens druk over te maken in die noen. 

De koopman sprak tot hem, 
met een vriendelijke stem: 
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“Kom mijn vriend, we gaan 
naar mijn huis, spontaan.” 

 
De bekende dorpsgek sprak 

tot de koopman op zijn gemak: 
“Nu ben ik bezig met mijn doen en laten, 

en dus heb ik geen tijd om met jou te praten!” 
 

De koopman werd verrast door dit commentaar 
en vroeg aan de dorpsgek wat deed hij dan daar. 

 
De dorpsgek keek de koopman in de ogen 

en zei zelfverzekerd en met vurige betogen: 
“Rust nemen en niets doen 

in deze mooie zonnige noen!” 
 

Na dit commentaar te hebben gehoord, 
ging de koopman weg onverstoord, 

naar zijn huis met een vraag in die noen: 
“Wat is het rust nemen en niets doen?” 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

De spin 
 

Het bestaan van een spin is rusteloos, iedere dag 
en zodra hij klaar is met het spinnen van zijn rag, 

die nooit klaar is, zit hij verzonken in zijn gedachten 
over het volgende web, vele dagen en vele nachten. 

De spin denkt iedere dag 
aan zijn volgende rag. 

Hij denkt dat ik ergens, op een fijne plek, 
liefst in een fijne hoek, een web met hek 

moet bouwen om een insect 
of een vlieg te vangen direct. 

Zodra de vlieg in zijn web komt, zit hij 
vast tussen de webdraden en dan ‘t is voorbij. 

Dan begeeft de spin zich bij het beest, 
klaar voor het begin van zijn feest. 
De spin zuigt zweterig het bloed 
van de arme vlieg, met zijn snoet. 

 
Ter plekke verdroogt hij de vlieg voor zijn kost 
en krijgt zijn kracht daarvan en lest zijn dorst. 

Zodra de spin klaar is met zijn prooi in zijn hol, 
komt de vrouw des huizes met een ragebol. 

Ter plekke verdwenen de vlieg en de spin voorgoed, 
er blijft geen spoor van hun voorvoet of achtervoet. 

Het bestaan, het leven en wat daarbinnen is, lijken op 
die vlieg middenin de raggen van de spin, een mop. 
Als men de hele wereld onder zijn duim krijgen kan, 
zal men deze, in één tel, kwijtraken, de hele rataplan. 
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Indien men trots is, dat men bijvoorbeeld een koning is, 
moet men denken aan het toneelpodium in de geschiedenis: 

Iedere speler, groot of klein, 
verschijnt en verdwijnt op termijn. 

Indien men geen hersenen van een ezel als ontbijt heeft 
gehad, 

moet men weten dat als de vorige koning, de macht eeu-
wig bezat, 

was deze geen koning geworden; dus de volgende koning 
komt alweer voor een tijd naar de majesteitelijke woning! 

Een koning is een ezel, overal en altijd, 
de koeien leven gelukkig in onwetendheid. 

Wie de levenswijze van de derwisjen niet zou overnemen, 
zijn werk is niets anders dan twee gillen door problemen: 

een gil bij de geboorte, helemaal bloot, 
en een gil uit onbehagen bij de dood; 
tussen deze twee gillen waait even 
een wind in het zeil van ‘t leven! 

Alleen een dwaas denkt in zijn brein 
dat deze twee gillen eeuwig zijn. 

Een zelfingenomen persoon is een koe 
in de kledij van een mens, vraag niet hoe. 

Wie wijs is, weet het verhaal achter een luipaardenvel 
dat op de grond ligt in het paleis voor de koningszetel. 

Ook de huid van een ferme luipaard 
wordt hem geschaafd, niet zijn staart. 
Wie een huid heeft, wordt zijn huid 
hem geschaafd, tot en met zijn snuit. 

Omdat het blijven onmogelijk is, vooral niet voor altijd, 
zijn het weggaan en het verdwijnen, de enige mogelijk-

heid! 
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Een langdurige glorie en triomf bestaan alleen 
in de fantasieën door een doos hallucinogeen. 

Daarom moet men denken aan het podium van het toneel; 
iedereen verschijnt eens en verdwijnt weer: blijf dus reëel! 

Soms zou je denken dat het beter is dat ik 
naar bed zal moeten gaan om, zonder schrik, 

op een oor te gaan liggen of een einde aan het spel maken 
en buiten het spel gaan; weg er mee met alle aardse zaken! 

Als men het goed bekijkt, zijn zijn leven, 
tuin en huis zijn gevangenis voor even; 
ook zijn zijn familie, gezin, stam en land 

het kwade van het leven, geen echte band. 
Laat dit aardse bestaan; wees niet trots dat jij een paar da-

gen 
of minuten, op deze aarde gaat verschijnen, zonder kla-

gen! 
Doe je de ogen van wijsheid open 
en zie de weg; je moet gaan lopen! 
Zet je stap op de weg en zie hoe jij 

voordat je het kan zien, frank en vrij, 
aan het einde van het pad bent, 

niemand is eeuwig; oud of recent! 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

De man en de derwisj in de woestijn 
 

Eens holde een lichte man, maar met een zwaar leven 
achter de rug, in een dorre woestijn, zeer gedreven. 

Hij kwam daar een derwisj tegen, vol elan; 
de man vroeg aan deze arm uitziende man: 

“O derwisj, ben je lid van een groep? 
Wat is jouw werk, baan of beroep?” 

 
De derwisj antwoordde hem 

wijs, maar met een grote klem: 
“Waarom vraag je dit, zo graag? 

Je moet je schamen voor deze vraag! 
Door de armoede, ellende en moeilijke tijden ben ik 

aan ‘t eind van de krapp wereld gekomen, tot mijn schrik!” 
 

Tot de derwisj sprak de man, 
conform zijn bedachte plan: 

“Wat jij zegt, is geen waarheid, zwart op wit, 
je hebt zo’n eindeloze woestijn in jouw bezit. 

Waarom praat je zo hopeloos dan 
over een krappe wereld, beste man?” 

 
De derwisj zei toen, 

met enig fatsoen: 
“Als het hier niet het einde van de wereld is 

en niet krap, wat doe jij dan hier vol ergernis? 
Had je mij ooit eerder gezien 
of ooit gesproken bovendien? 
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Weet je, al die beloftes van geluk die je heb gehoord, 
spreken over het verhaal achter het vuur enzovoort! 

Weet je, wat jouw vuur is? 
Je bestaan en je leven, gewis! 

Laat deze zaken gaan in dit uur 
om ver te blijven van dit vuur. 

Hiervoor heb je een leeuwenhart nodig, 
de rest, wat dan ook, is maar overbodig. 

Zodra je afstand neemt van dit vuur, 
kom je je eigen hart tegen op dat uur. 

Je wordt dan de eigenaar van je hart, zonder strijd, 
en bereikt de echte vreugde en gelukzaligheid. 

In het leven ben je constant omgeven door vuur en heb jij 
een zware bange en een lange weg af te leggen; een kar-

wei. 
Bovendien is je lijf zwak, je hart is weg, 
je leven is krap en je hebt alleen pech. 

Terwijl je je bevrijd acht 
van alle zorg, dag en nacht, 

alle zorgen omgeven jou met veel gedoe, 
en deze druk neemt bij elk moment toe. 
Je hebt veel meegemaakt en veel gezien 
je hebt vele namen gehoord bovendien. 

Je hebt vele personen gezien met grote namen 
die voorgoed zijn verdwenen, alleen of samen. 

Het blijft uiteindelijk zelfs geen naam 
van deze wereld, geen enkele faam. 

Als je veel ziet en veel meemaakt, lijkt het dat jij 
niets hebt gezien en meegemaakt van heel dichtbij. 

Ik zal het lange verhaal kort houden voor jou: 
Wees rustig en hol niet, beste man of vrouw!” 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

De onnozele met zijn dode kind 
 
De vrucht van het hart van een sufferd was dood, na een 

strijd, 
hierdoor was deze sufferd zijn rust, kalmte en ontspan-

ning kwijt. 
 

Hij liep eens achter een rouwstoet aan, heel boos, 
gedompeld in de rouw, verward en rusteloos. 

 
Hij sprak huilend, vol verdriet 

en rouwend over wie hem verliet: 
“Wee mij en wee mijn ellendige bestaan, 

wee mij en wee mijn leven, het is vergaan. 
Mijn onzichtbare bestaan is dood, het is bedorven; 
mijn onzichtbare bestaan is zeer jong gestorven!” 

 
Een wijze man was in de omgeving in een gebouw; 
hij hoorde de woorden van deze sufferd in de rouw. 
Om de huilende sufferd even te bedaren, sprak hij 
tot de rouwende man, de volgende woorden op rij: 

“Dit landschap heeft vele jaren, jaar in jaar uit, 
vers gras zien groeien en uitdrogen tot kruid. 

Wie denkt dat hij zijn leven en bestaan 
zou meenemen tijdens zijn heengaan, 

weet niets van de betekenis, noch van leven, 
noch van het bestaan, dat duurt maar even. 

De mens komt, groeit op tot een volwassen persoon, 
dan gaat hij de wereld, van bijzonder tot gewoon, 
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met de vroegere adamskinderen daarin, 
in beschouwing nemen, vanaf het begin. 

 
Dan gaat hij bejaard worden en gaat weg, terwijl 

de anderen worden geboren om te groeien, onderwijl 
en om volwassen te worden, om de wereld, met zijn leven, 

in beschouwing te nemen, om deze ons allen mee te ge-
ven. 

 
Het leven en het bestaan betekenen: Jij neemt het leven 

van de vroegere mensen in beschouwing, voor even, 
en de anderen die na jou komen, nemen 

jouw leven in beschouwing, zonder problemen. 
 

Voordat jij door hebt, dat jij een uitnodiging voor een feest 
hebt, 

is het feest afgelopen, en word je voor altijd eruit gemept. 
 

Het leven geeft jou nooit en te nimmer genoeg tijd 
om alle pijnen te genezen waarom je hebt geschreid. 

 
Om van leven te genieten moet je leren leven 
met de pijn, evenals met veel angst en beven. 

 
De pijn hoort bij het levensdomein, 
alleen de doden hebben geen pijn! 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

De wijze en de wierook in het vuur 
 

Een onwetende persoon liet wierook branden en riep. 
uit vreugde van de heerlijkheid daarvan: “Hieperdepiep!” 

 
Een wijze en notabele man hoorde dat 
en sprak tot de onwetende op zijn pad: 

“Weet je wat leven betekent? 
Het betekent op ieder moment: 

Je gaat een wierook branden, dan 
je gaat diep inademen als een man 

om van de heerlijkheid van de wierook te genieten, 
maar je ademt niet uit, om er niets bij in te schieten! 

 
Wierook te laten branden, om je stank weg te doen, 
is als dragen van water met een zeef, door een oen 

 
Dus waardeer de tijd die je leeft, komt niet terug 

en is niet eeuwig, het is eenmalig, het gaat heel vlug. 
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Hoofdstuk vijfentwintig 
 

Uitvlucht van een andere vogel 
 

Een vogel vloog naar vogel Hop Hop 
en sprak met opgewonden kop: 
“O grote vogel! Ik ben verliefd 

en gevangen door de liefde die mijn hart doorklieft! 
De liefde voor haar heeft mijn verstand gestolen. 

Die  liefde heeft het einde van mijn leven bevolen. 
De herinnering aan haar gaat mijn verstand te boven, 

ontstak een vuur in de graanbult van mijn bestaan, wat 
niet is te doven. 

Ik ben ongelukkig als ik maar even zonder haar ben, 
haar geduldig verwachten is iets dat ik niet ken! 

Mijn hart is één brok brandend vuur, 
een verhitte klomp bloed, op zoek naar liefdesavontuur. 

Hoe kan ik, van verliefdheid knettergek, 
een hele and’re koers gaan varen vanuit een nieuw bestek? 

Ik hoorde dat deze weg, richting grote woestijn, 
bezaaid is met honderden gevaren, met ellende en pijn. 

Geen moment kan ik buiten haar nabijheid leven, 
noch haar verlaten, op reis naar verre dreven. 
Mijn pijn is de grens van de genezing voorbij. 

Zo ook het werk van het geloof van mij: 
dat is de grens van mijn ongeloof voorbij. 

Mijn geloof en ongeloof vinden elkaar in haar liefde voor mij! 
Haar liefde voor mij: dat is de bron 

van het vuur in mijn lijf, dat brandt als de zon! 
Mijn enige zorg is een ontmoeting met haar, 
ik ken geen andere zorg, dat zij zonneklaar. 
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Haar liefde is het enige gezelschap van mij 
en liefdespijn mijn enige pijn, zoals ik al zei. 
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Antwoord van Hop Hop, de weidevogel 
 

 
 

“Hop Hop, de weidevogel, die antwoordde prompt, 
kwam overeind en sprak, bepaald niet bedompt: 

“Je bent totaal gegijzeld door het uiterlijk, 
je zit in ‘t duister, beken dat maar ruiterlijk! 

De liefde voor de uiterlijke schijn 
kan geen liefde voor de kennis zijn. 

De gehechtheid voor al wat uiterlijk is, 
is wat voor dieren een wellustig hooglied is. 
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Iedere schoonheid kent haar gebreken, 
daarom wordt men immer, zo is gebleken 

voor de liefde en gehechtheid beboet. 
Want, al oogt de schoonheid nog zo zoet: 
eens komt de tijd die haar vervallen doet. 

Ongeloof  is: geduld met de liefde. 
Het schone gelaat van een geliefde 

is niets anders dan een handvol huid, 
bloed en wat vocht, opgemaakt als fruit. 

Het gelaat van de grootste liefde in zijn bestaan 
vergelijkt men zo graag met de volle maan! 

Maar de maan is niets dan een handvol aarde, 
even kostbaar als een monster zonder waarde. 

Verstoort men de balans tussen huid, bloed en vocht: 
het mooiste gelaat verwordt tot een lelijk gedrocht. 

De schoonheid van de geliefde is dus evenwicht 
tussen huid, bloed en vocht in haar aangezicht. 
Weet je wat er met de geliefde gaat gebeuren 

als zij door de tijd haar schoonheid zal verbeuren? 
Het prachtige gezicht, dat glanzende snuitje, 

verandert in een gerimpeld, kurkdroog huidje. 
Hoe lang nog zul jij je er mee bezig houden 

op dat glimmend ronde gezicht te vertrouwen? 
De liefde voor het ronde gezicht zal jou morgen 
ook vandaag nog een hele flinke boete bezorgen. 

De liefde voor de geliefde en nog zowat 
is de liefde voor een onvindbare schat! 

Het verlangen naar de gezelschap van geliefde is daarom 
het verlangen naar haar afwezigheid, al klinkt dat krom. 

Zoek daarom naar haar afwezigheid. 
Dat is wat jou naar vreugde leidt! 
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Zolang de liefde versluierd is, 
bestaat zij echt, vormt geen gemis. 

Zodra de sluier opzij zal gaan, 
blijkt er geen geliefde te bestaan, 
zal ook de  liefde verloren gaan. 

Dan zal de kleur van de vreugde vergaan 
op het aangezicht van heel de oeroude aarde 

en alle gelukzaligheden, die men ooit vergaarde 
veranderen in diepe ellende en smart, 

dan kleurt het leven geheel en al zwart! 
Dus liefde voor het uiterlijk is het eerste wat ontstaat, 

maar verandert uiteindelijk altijd toch in kwaad. 
Dus zoek naar de ware liefde: 

de afwezigheid van de geliefde. 
Weet dat dit de volmaakte liefde is! 

De weg naar de liefde is gewis 
de liefde en de rest is de spijt 

die onverbiddelijk harten splijt!” 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

De leerling verliefd op de slavin van de meester 
 

Er was eens een jongeman, heel wijs en bekwaam; 
hij was verstandig, wist veel en was deugdzaam. 
Hij had een grote leerzucht en was dag en nacht 
aan het studeren, vol energie en veel aandacht. 
Twee verlofavonden had hij slechts in een jaar; 

hij leefde in afzondering, ver van de bazaar. 
Hij bemoeide zich niet met de wereldzaken, met klem, 

wereldzaken bemoeiden zich evenmin met hem. 
Hij had geen ander werk dan het leren, debat 
en repeteren van de zaken die hij geleerd had. 

Zijn meester was trots op hem, want hij werd overal 
geprezen wegens deze leerling met veel bazuingeschal. 
De meester had deze leerling een speciale plek gegeven, 
en hij waardeerde hem het meest, in zijn docentenleven. 

De meester sprak met hem met een andere taal 
dan de die voor andere leerlingen in de collegezaal. 

 
De meester had thuis een slavin, zo mooi als de vollemaan 
zij schitterde als de zon en door het bijzijn was het bestaan 

versierd en door haar dromerig zwarte ogen 
begonnen er ontelbare liefdesoorlogen. 

Van top tot teen, gekleed of naakt 
was haar lichaamsbouw volmaakt. 

De Schepper had alles die nodig was in het leven 
om het allermooiste te zijn, aan haar gegeven. 

Haar prachtige lippen waren zoet, maar 
nog zoeter waren haar woorden, voorwaar. 
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Het suiker schaamde zich altijd 
bij vergelijking met haar zoetheid. 

Nergens bij haar was bitterheid 
te bekennen, evenmin zuurheid! 
Zij was bescheiden en doordacht, 
een meesterwerk van de Almacht. 

Haar twee zwarte lokken raakten de grond; 
uit haar twee robijnen lippen van haar mond 

stroomde suiker, honing en wijsheid 
waardoor velen raakten in liefdesstrijd. 

 
De papegaaien vlogen weg voor haar welsprekendheid, 
terwijl ze hun veren verloren uit schaamtegevoel en nijd. 

Uit haar twee gazelleogen werden pijlen geschoten, 
die de harten raakten van vele liefdeslotgenoten. 

 
De blik van die leerling trof op een zekere dag 
de slavin; hij zei stotterend met een glimlach: 

“Ik ben een kleine student 
van onze grote docent!” 

 
Verder kon hij niets zeggen omdat, 
op slag was de leerling schaakmat. 

Eén van de pijlen uit de ogen van de slavin 
had het hart van de leerling geraakt en zat erin 
De leerling was versteend door de schoonheid 
die hij op die dag had getroffen, na schooltijd. 

Deze hartendievegge had weer een hart 
overmeesterd en bezorgde het veel smart. 

Vanaf die dag was de leerling een leerling van de school 
van de liefde, waar de slavin de meesters was en idool. 
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Tot zichzelf sprak de leerling toen, 
als een geesteszieke, dwaas of oen: 

“De leerling zijn van deze schoonheid is mij genoeg; 
ik stop met die andere leermeester, bekijk ‘t, doeg. 
Ik moet dag en nacht in deze nieuwe school zijn; 

deze school is vanaf vandaag mijn vaste domein.” 
Zodoende verliet de leerling zijn docent 

en werd van de slavin een nieuwe student. 
Zijn geduld was helemaal op, 
maar zijn liefde voor die pop 

vermeerderde zich elk minuut, 
ik bracht de liefde een saluut. 

Dag en nacht zat hij bij zijn nieuwe school 
en leerde de liefde van zijn hemelse idool. 

Niemand zag hem weer bij zijn oude docent, 
hij had zich voorgoed begeven in isolement. 
Door de hevige liefdespijn kreeg zijn gezicht 
een zieke bleekkleur, hij had geen evenwicht. 

Iedereen kon van de bleke kleur van zijn gezicht aflezen 
dat deze jongeman hartstikke verliefd was met al zijn we-

zen. 
De liefde was bij de leerling binnen gekomen, 

zijn verstand en wijsheid waren weggestromen. 
De dood was nu een wens voor deze jongeman, 

als dit de wil van zijn idool was of haar plan. 
Wat hij al die jaren aan de school geleerd had, 

was in één klap verdwenen, hij was schaakmat! 
De wind van de liefde had alle bladeren van de geleerd-

heid 
van de boom van zijn kennis meegenomen, voor altijd. 

De kennis bezorgt zelfingenomenheid 
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veel herrie en een grote innerlijke strijd. 
De liefde brengt nederigheid 

bij zich mee, zonder ach en wee. 
De liefde schenkt pijn in het hart 
met veel ongebruikelijke smart! 

Wie veel kennis bezit en wijsheid 
maar geen gevoel kent en liefdestijd 

is zijn kennis een groot kapitaal en dan 
is zo’n geleerde slechts een koopman. 

Deze leerling brandde in de vlammen van de liefdesvuur, 
hij onderscheidde geen dag van nacht en zoet van zuur. 

Voor hem waren de doorns van de liefdesplant 
net zo fijn als de bloemen daarvan, ook de zand. 

Hij werd bedlegerig, zorgbehoeftig en zwak en dat 
kwam ter ore van zijn oude leermeester in de stad. 

De oude meester wist nu dat zijn student 
verliefd was op de slavin, zo consistent. 

De meester die zijn briljante leerling kwijt was, 
zocht naar een listige uitweg, reuze in zijn sas. 

De leermeester liet beide handen van zijn mooie slavin 
bij de aderlater behandelen, met alles daarop en daarin. 
Daarop gaf hij het meisje een dosis laxeerpoeder en zei: 
“Los dit poeder op in water en drink het op en daarbij 
neem deze pil in, een geneesmiddel van de geneesheer 

voor het opwekken van je menstruatie, niets meer. 
Het meisje kreeg dezelfde dag 
een maandbloeding op slag. 

Het gezicht van het meisje werd door deze ongesteldheid, 
de buikgriep en die aderlating lijkbleek voor een tijd. 

Haar prachtige broze gezicht dat als een roos was, 
verbleekte in een gele kleur van zieke saffraan alras. 
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Er bleef geen frisheid en zoetigheid 
in haar gezicht over voor een tijd. 

Haar maagdelijke kleur verliet haar mooie gezicht; 
er bleef weinig van haar schoonheid over allicht. 

Een dichtregel luidt immers uit oudheid 
die wijsheid bevat voor overal en altijd: 

 
“De oude wijnbeker brak door een steen 
en ook de oude kasteleinse verdween!” 

Van het voorheen schone meid 
bleef weinig over voor een tijd. 

De leermeester had een emmer met deksel 
aan het meisje gegeven voor haar aftreksel. 

De slavin moest haar behoefte in deze emmer doen; 
haar verloren bloed zat ook daarin van iedere noen. 

In die emmer verdween al haar frisheid 
de slavin was niet meer een mooie meid. 

Haar bloeding en haar buikgriep maakten, hand in hand, 
van dat schone meisje, een meelijwekkende iemand. 

Na een paar dagen riep de leermeester zijn oude student 
en liet de slavin achter een gordijn zitten, in isolement. 

Toen de leerling bij de meester was, verwees hij 
hem naar de kamer waar de slavin was erbij. 

Toen de jonge leerling het gezicht 
van de slavin zag in het daglicht, 

probeerde hij om nog een keer haar gelaat 
te bekijken als zijn enige wanhoopsdaad 

Toen was de leerling van verbazing versteend 
door het gezicht van die schone, welgemeend. 
Hij verbaasde zich over het feit dat die meid 

te weinig had meegekregen van de schoonheid. 
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Hij verbaasde zich over het feit dat het leven 
zo weinig schoonheid aan haar had gegeven. 

Plotsklaps werd het koud, de kou trad op 
tussen de leerling en het meisje, die pop, 

en de warmte van de school schoot 
de leerling te hulp, met een stoot. 

Toen ging de leermeester de kamer in, 
waar zijn oude leerling en zijn slavin 
waren om te zien wat er gebeurd was 

bloeide op van vreugde, in zijn sas, 
door het aanschouwen van zijn 
leermeester, zijn grote kapitein. 

 
Toen de meester zag dat zijn leerling bevrijd 
was van zijn obsessie, besefte hij in die tijd 

dat de vreugde bij zijn leerling zijn liefdessmart 
voorgoed had overwonnen met zijn bloedend hart. 
De warmte van de leerling was verkoeld, gehaast, 

het vuur van de liefde voor de slavin was uitgeraasd. 
De meester beval om de emmer met vocht en bloed 
van de slavin bij de leerling te brengen, met spoed. 

Toen de emmer in de kamer was, 
nam de meester met een grimas 

het deksel weg en sprak met accent 
het volgende tot zijn oude student: 

“Zo dus, was je je hart aan dit kwijtgeraakt; 
dit had jou helemaal hoteldebotel gemaakt! 

Hierdoor was je rusteloos en in praktijk 
jouw dagen en nachten waren gelijk. 

De slavin was jouw grote wens; 
kijk, dit is haar inhoud als mens! 
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Doe je ogen van wijsheid open en kijk goed, 
de warmte die je voelde, kwam door bloed 

en vond haar oorsprong in de inhoud 
van deze emmer, toen warm, nu koud! 

 
Waar blijft jouw warme liefde? Zeg mij! 

Waar blijft die rusteloosheid? Is die voorbij? 
Waar blijft de vreugde die jij toen 

voor de slavin voelde, als een oen? 
Waar blijft jouw brutaliteit van een kat 

die je door de kracht van die warmte had? 
Jouw vurige wens was om altijd 

bij jouw idool te zijn, zonder nijd. 
Nou mag je je gang gaan met datgene wat 
zich in jouw geliefde bevond, jouw schat! 

Jouw gezicht was lijkbleek 
door de liefde vorige week! 

Kijk nu eens hoe die gehechtheid 
en liefde zijn verkoeld in deze tijd! 
Jij bent dezelfde als van voorheen, 

en zo ook de slavin, van top te teen, 
maar wel met een groot verschil, 

van haar is iets verminderd, heel stil, 
en die jouw gezicht lijkbleek 
maakte voor een lange week! 

Kijk goed naar de inhoud 
van deze emmer, nu koud! 

Zodra de inhoud van deze emmer haar verliet, 
verkoelde je liefde voor de slavin. Wel of niet? 

De warmte van jouw liefde dus 
zit nu in deze emmer, een klus! 
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Je was verliefd op die meid, 
maar jouw liefde in die tijd 

was eigenlijk voor het vocht en het bloed, 
dat in haar was, met een smak van zuurzoet. 

Jouw liefde was voor uitwerpselen, die momenteel 
niet meer in haar, maar in de emmer zijn als meel. 

Dus je was eigenlijk helemaal verliefd op 
het bloed en de uitwerpselen van die pop. 

 
Zodoende werd de vroegere student 
een man van werk voor zijn docent! 

Hij toonde zijn ware berouw en begon weer 
met het proces van geleerdheid als een heer. 
Wie verliefd wordt op het uiterlijk, of zoiets, 

zal ongetwijfeld worden verdronken in ‘t niets. 
Zo iemand kan nooit weer terugkeren 

naar het goede als ware dames of heren, 
mits de aandacht van zo’n kameraad, 

van het uiterlijk naar het innerlijk gaat! 
De liefde voor het uiterlijk is een wil 

van duivels, zeker een bittere pil. 
Naar het innerlijke zoeken je geest 
en je ziel voor een hemelse feest! 

Dus laat en verlaat het uiterlijk, als jij 
op zoek bent naar de liefde, frank en vrij, 

dan zal de zon der kennis en wijsheid 
jouw hele gezicht verlichten voor altijd. 

Jouw gezicht is, gezien materie, niets dan 
aderen met bloed, zowel van iedere man 

als van iedere vrouw die bedekt zijn 
met een handvol huid, groot of klein! 
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Een man van uiterlijk is geen man van wijsheid, 
noch van het nadenken, waar dan ook, iedere tijd! 
Welke schoonheid dan ook die door slijm en bloed 

tot stand komt, maakt de persoon die voorgoed 
op deze schoonheid verliefd is tot een zot 

die zich stoort aan God noch gebod! 
Dus maak geen rondje om het ronde van het gezicht 

van je schone geliefde, want de ware liefde is wellicht 
in afwezigheid van de geliefde in persoon; 

de geliefde wordt door aanwezigheid gewoon! 
Zoek daarom het goede in afwezigheid, 

overal op deze wereld en ook altijd! 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Huilende man bij Sjebli 
 

Eens was een man met pijn 
bij Sjebli op het dorpsplein. 

 
Wijze Sjebli vroeg hem 

zeer kalm, maar met klem: 
“Waarom huil je zo vol spannen? 
Wat is de bron van deze tranen?” 

De huilende man 
antwoordde dan: 

 
“Beste Sjebli, ik had een vriend uit mijn jeugd, 
door hem was mijn ziel levendig en verheugd. 

Gisteren stierf hij en ik stierf ook 
door zijn rouw en werd een spook. 

De hele wereld werd zwart voor mij 
door zijn dood; ’t is met mij voorbij.” 

 
Wijze Sjebli sprak tot de man 

geruststellend en met veel elan: 
“Kwam jouw hart zo in zo’n toestand terecht 
door zijn dood, dan ben jij aan hem gehecht! 

Je moet een andere vriendschap gaan zoeken, maar 
niet een stervende vriendschap uit markt of bazaar! 

Een vriendschap die vermindert wordt door de dood 
is een bron van smart of is het alleen voor het brood. 

Wie bouwt vriendschap en genegenheid 
door het uiterlijk, gaat hij in rouw, altijd, 
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want het uiterlijk wordt altijd en overal 
verslapt en verdroogt, dan komt ten val. 

Zoek je in uiterlijk een band van een maat, 
dompel je dan in rouw, zodra deze heengaat!” 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

De verkoop van de slavin en de spijt van de eigenaar 
 

Eens was er een rijke en beroemde handelaar, 
die een slavin had met zoete lippen en lange haar. 

 
Op zekere dag verkocht hij 
deze slavin een prijs tolvrij. 

Nadat de slavin vertrok, was de koopman 
rusteloos en beet zijn lippen uit spijt dan. 

De koopman was radeloos en daarom ging hij naar 
de nieuwe eigenaar van de slavin in de slavenbazaar. 

Uit radeloosheden sprak hij 
pittig tot zijn handelspartij: 
“Ik bied een prijs met winst, 

duizend gouden munten minst! 
Ik ben bedroefd en rusteloos mijnheer; 
ik heb geen dag en geen nacht meer!” 

De nieuwe eigenaar was niet bereid om haar 
met zo’n winst terug te verkopen, weliswaar. 
De koopman sprak tot iedereen in de bazaar 

en maakte zijn wens publiekelijk kenbaar. 
Hij jammerde van smart 
en van pijn in zijn hart. 

Hij riep luid uit spijt 
en grote radeloosheid: 

“Dit is de straf voor iemand die door zijn domheid 
zijn geluk en rust ruilt voor goud en munteenheid. 

Door domheid worden de ogen helemaal blind 
en het verstand verbijsterd van een mensenkind. 
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Dan ruilt deze mens, jong of oud, 
zijn geliefde voor geld en goud. 

Levensdagen lijken op markten in ‘t bestaan 
die iedere dag bij zonsopgang opengaan 

en bij volgende zonsopgang dicht en direct open; 
in deze markt wordt continu kopen en verkopen. 

De markt van het bestaan wordt druk bezocht 
en iedere winst of verlies wordt meteen verkocht. 

Wie op een markt waar winst te halen valt, verliest, is een 
zot, 

vooral als zijn verlies zijn eigen keuze is en niet zijn be-
paalde lot: 

“Eigen schuld dikke bult,” is de wijsheid 
die geld voor ieder plaats en voor altijd! 

Iedere ademhaling van het leven is een juweel vol praal: 
Je ademhalingen zijn je juwelen, het leven is jouw kapi-

taal. 
Je moet de juwelen die je als kapitaal bezit, geven 

om gelukzaligheid te verwerven in je aardse leven! 
Van top tot teen van iedereen is een geschenk van Hem; 
de mens dient daarom Hem dankbaar te zijn met klem! 

Wie geen woord van dank kent, is een zot 
die niets verdient dan smart van God. 

Wie zijn vriend ruilt voor goud verdient smart en nijd; 
wie zijn vriend niet waardeert verdient eenzaamheid!” 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 
De koning en de jachthond 
 

De liefde van het best doen 
van een jachthond is de poen 
die hij ontvangt van zijn baas: 
een stukje bot van een haas. 

 
Eens was er een sultan die 
dol was op jacht in de wei. 
Op een dag sprak de sultan 
tot zijn scherpe hondenman: 

“Ik heb vandaag een Arabische hond 
nodig met een goede achtergrond!” 

 
De hondenman haalde de speciale jachthond van de sul-

tan 
uit de hoffelijke hondenhok conform de plechtigheden 

dan. 
Deze hond droeg een zijden vest, 
in het majesteitelijke hondennest. 

De vest van deze getrainde hond was elegant 
en versierd met robijnen, parels en briljant. 

Zijn halsband was gemaakt van brokaat 
met gouden weefsels, maar zonder naad. 

 
De hondenlijn was gemaakt van het fijnste leer, 
getooid door turkoois, smaragden en nog meer. 

Aan de achterpoten van deze hond hingen 
met briljanten bewerkte gouden ringen. 
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Zijn voorpoten waren versierd met de zijden draden, 
geregen met kleine diamanten en ronde goudbladen. 

De hondenman overhandigde de lijn 
aan de sultan op het koninklijke plein. 

Plotseling begon de hond hard te rennen en de sultan 
holde achter de hond aan en achter hem de hondenman. 

Na een tijd stopte de galopperende jachthond, 
de sultan stopte ook en ging zitten op grond. 

De hond hijgde met zijn tong uit zijn bek, 
de sultan hijgde ook uitpuffend als een gek. 

De sultan besefte toen wat de reden was 
dat de jachthond plotseling stopte alras. 

Daar op de grond lag een stukje bot 
dat de jachthond, als een razende zot, 

pakte in zijn bek en vrat het net als iedere hond op straat, 
ondanks zijn majesteitelijke sieraden van robijn tot agaat. 

De hond had niet zo gerend alras 
als er geen stukje vlees of bot was! 

De sultan werd door het zien van het tafereel 
boos en razend als een weggelopen kameel. 

De sultan riep kwaad 
tot de hond in brokaat: 

“Rothond! Hoe durf je om tussen mij, de sultan, 
en een stukje bot, voor het stukje bot kiezen dan?” 

 
Na dit gezegd te hebben, liet de sultan de lijn los 
en sprak tot de hondenman als een beduste vos: 

“Hé jij, antwoord mij! Wat heb je tekort geschoten 
bij de training van deze jachthond met die poten? 

Hoe is het mogelijk dat hij onverwacht 
hard begon te rennen, als tijdens de jacht, 
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en mij achter zich aan liet sleuren? 
Hoe kan dit alles plots gebeuren?” 

 
De brave hondenman 

antwoordde die sultan: 
“Majesteit, het is een versierde jachthond, van top tot teen 
draagt hij sieraden, maar hij blijft een hond, als voorheen! 

Juwelen en goud zijn voor mensen waardevol 
en maken de mensen zo blind als een mol, 

maar bij een hond, een reu of teef, zielig of rot, 
is de meest waardevolle zaak een stukje bot!” 

 
De sultan sprak dan 
tot de hondenman: 

“Laat dan hem maar gaan, 
ik wil hem niet meer voortaan!” 

 
De hondenman 
vroeg hem dan: 

“Majesteit, met al die dingen, 
die juwelen en gouden ringen?” 

 
De sultan 
beval dan: 

 
“Ja, want daardoor wordt mijn verbintenis los met hem 
en zo weet ik wat mij met de hond verbindt met klem. 

Als deze hond mij zou willen, zal hij dan 
terugkomen, zonder al die dure rataplan. 

Dan zal de hond terugkomen voor mij, 
zijn sultan, anders is het sprookje voorbij.” 
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Een wijsheid 
voor altijd: 

Kies je aan het begin van een kennismaking niet voor zui-
verheid, 

dan ben je genoodzaakt om deze te eindigen met smart en 
nijd. 

Zet je voet op het pad van de ware liefde, dan ben jij 
sterk genoeg om met de draken te vechten in de wei. 

Het pad van de liefde, naar de liefde, uit de liefde en ook 
voor de liefde kent vele draken in vuurvlammen en rook. 
Het pad van de liefde, naar de liefde, uit de liefde en voor 

de liefde is 
versierd met de hoofden van de geliefden in de hele 

mensgeschiedenis, 
de ontelbare geliefden die van hun hoofden afstand heb-

ben genomen 
voor de liefde, om de liefde, uit de liefde en voor hun lief-

desdromen. 
Wat de ziel van een mens in rebellie brengt en gelukzalig-

heid, 
vreugde en heerlijkheid schenkt, is de wil, overal en altijd! 

De liefde schenkt de kracht van een draak 
aan een mier, van zijn poten tot zijn kaak. 

De geliefden, hand in hand, van de eerste dag van het be-
staan 

tot de laatste dag daarvan, vormen samen, onder de maan, 
één dorstige schepsel dat dag en nacht 
naar de liefde en genegenheid smacht. 

De geliefden offeren zich op 
voor hun geliefde, hun pop. 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

De ophanging van de mysticus Hallaj 
 
Hosein Mansour Hallaj 
 

Toen Hallaj naar de galg werd gebracht, 
riep hij tot de menigte met levenskracht: 

 
“Hoor de blijmare; 
ik ben de Ware!” 

Omdat de gewone man op straat 
zijn taal niet kende, ook zijn citaat, 

pakte men hem vast en gaf hem straf, 
men hakte zijn armen en benen af. 

De kleur van zijn gezicht werd langzaam lijkbleek 
als gevolg van het bloedverlies door de messteek. 

Door het bloedverlies zal niemands gezicht 
blozend en natuurlijk blijven in het daglicht. 

Hallaj bracht zijn afgehakte arm naar zijn bleke gelaat, 
de stralende zon boven op zijn romp, zonder gepraat! 

Hij smeerde het bloed over zijn gezicht; 
om te voorkomen dat zijn gelaat allicht 

bleek zou blijven voor op die tijd 
een teken van angst en bangheid. 

Hij smeerde het bloed over zijn gezicht 
om het alsnog rood te maken in daglicht. 

Hij waste eigenlijk zijn gezicht met het bloed 
van zijn afgehakte arm met veel durf en moed. 

Hij riep met het met bloed bedekte gelaat 
tot alle mannen en vrouwen op straat: 
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“Angst ken ik niet, ook niet in nood; 
het gezicht van Hallaj is altijd rood. 
Als het nodig is, laat ik het rood zijn 
door mijn eigen bloed op dit plein. 

Zodra een man dichterbij de galg komt, heeft hij 
een hart van een leeuw nodig voor zijn karwei. 

Het leven en het bestaan, 
met alles daarop en daaraan, 

is zo waardeloos als niets 
of iets gelijk aan het niets. 

Voor iets waardeloos, dat niets is, hoef jij 
geen vrees te hebben; blijf frank en vrij! 

Wie met een draak, met zeven koppen, strijd, 
krijgt alleen het vuur als voeding in die tijd! 

Het hoofd is de geringste bijdrage van zo’n man, 
waar hij afstand van moet nemen, met veel elan! 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

De geleerde sjeik Joneid  
en het martelaarschap van zijn zoon 

 
Op een nacht in Baghdad in een strijd 
werd de zoon van de geleerde Joneid, 

de diepe oceaan van kennis en wijsheid 
opgepakt wegens het plegen van een feit. 

De geleerde Joneid, van wie de wetenschap 
woorden en uitspraken het dak en de kap 

van de hemelen evenaarden, dezelfde nacht 
werd van de aanhouding op de hoogte gebracht. 
In de ochtenduren berichtte men de sjeik Joneid 

dat zijn jonge zoon, die stralend zon, na een strijd, 
zonder genade en in alle bruutheid, 

werd onthoofd na ochtendgebedstijd. 
De geleerde Joneid begaf zich naar 

de menigte, dichtbij de oude bazaar. 
Daar zag hij dat het hoofd van zijn kind 

op de grond lag, onbedekt in regen en wind. 
Toen Joneid het hoofd van zijn zoon daar zag, 

nam hij stilte en zei geen woord, noch een acht. 
Na enige stilte, sprak hij, 

tot de menigte, frank en vrij: 
“Gisteravond en vandaag waren buitengewoon, 
want ik heb door de onthoofding van mijn zoon 
één van de oeroude geheimen van het bestaan 

zien openbaar worden en het gordijn opzijgaan: 
De nacht is een grote pan 

van messing voor een plan. 
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Het plan is het voorbereiden van een maaltijd, 
waarvan de ingrediënten, conform Zijn beleid, 

de vreugden en de smarten zijn van het bestaan, 
niets meer, niets minder, met alles erop en eraan!” 
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Hoofdstuk zesentwintig 
 

Uitvlucht van een andere vogel 
 

Eén van de vogels vloog naar Hop Hop, 
de weidevogel en zei hem hardop 

in alle eerlijkheid en openhartigheid, 
maar met het betuigen van enige spijt: 

 
“Ik ben bang voor de dood; 

en deze reis is zwaar als lood, 
de bestemming is ver weg de weg daarnaartoe 
loopt door de hete woestijnen met veel gedoe. 
We moeten door vele vreemde landen reizen 
en ik ben maar één van de simpele onwijzen. 

Ik heb geen bagage en ik vrees dat ik 
sterf al vóór de eerste oase, uit schrik. 

Ik heb een gezin en er zijn nog meer monden 
die ik moet voeden alle ochtenden en avonden. 

Als ik sterf wat moeten mijn nabestaanden doen? 
Wie door de dood getroffen wordt, kan geen poen 

meer verdienen en al zijn plannen in het leven 
zullen afbreken voorgoed en niet voor even. 

Jammer en spijtig dat in de wereld, waar mensen 
dag en nacht plannen maken, met veel wensen, 
verdient de mens niets anders dan diepe spijt, 
een koude zucht en ellende voor een lange tijd. 

Wie reeds naar het land van de gestorvenen is gereisd, 
ligt rustig te slapen onder de aarde volgens de dodenlijst. 

De levenden maken een nachtmerrie mee 
die zij het leven noemen, met ach en wee! 
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Beste gids der vogels, de weg naar de dood 
is een moeilijke weg en zo zwaar als lood! 

De eerste oase op de weg naar de dood is het graf; 
als men de bitterheid van de dood niet achteraf 
maar eerder had geproefd, was zijn zoete leven 
al zuur en niet als heerlijk en mooi beschreven.” 
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Antwoord van Hop Hop, de weidevogel 
 

 
 

Hop Hop, de weidevogel, sprak 
geruststellend op zijn gemak: 

“Je zit gevangen in je botten dag en nacht; 
je bent zwak en hebt weinig moed en kracht! 

We hebben met een paar botten een kom gemaakt; 
onze hersenen zijn in deze kom gevangen geraakt. 

In deze kom koken onze hersenen dag en nacht; 
niemand weet hoe lang nog de dood op ons wacht. 
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Het hele leven is de tijd tussen het inademen 
en, indien het nog zou duren, het uitademen! 

Wie geboren wordt, man of vrouw, 
gaat sterven, met of zonder rouw! 
Men komt tot stand van de aarde 
en verdwijnt alweer in de aarde. 

Men wordt als man of vrouw geboren 
om te sterven, met of zonder sporen. 

Men komt om te gaan 
in het gehele bestaan! 

Van oost tot west, van west tot oost, van zuid 
tot noord en van noord tot zuid is dezelfde kruid! 

Het bestaan lijkt op een omgekeerde kom vol pracht 
waarvan het dak met bloed besmeurd is dag en nacht. 
De zon komt iedere ochtend op met een zwaard in zijn 

hand 
waarmee zij iedere dag velen onthoofd in de zee of op ‘t 

strand 
en daarna gaat zij tegen de avond onder, 
dit is het enige mogelijke wereldwonder. 

Als een waterdruppel gaat iedereen, 
bezoedeld of rein, één voor één, 

rollen over de droge aarde, 
met of zonder enige waarde! 

Op de aarde rolt dus iedere mens en zakt in de aarde ooit; 
een waterdruppel op of in de aarde, evenaart de zee nooit. 

Weet; in een oorlog gaan meestal de soldaten dood, 
de generaals blijven ook niet zonder slag of stoot! 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Feniks [Koknoes], zijn lange leven en zijn verhaal 
 

De Feniks is een buitengewone vogel, weet alleman, 
de territorium van deze vogel is het land Hindoestan. 

Zijn bestaan op de aarde is het alleen-zijn; 
hij heeft geen partner in het levensdomein, 

Zijn snavel is indrukwekkend, hard en lang; 
waarin vele gaten zitten, klaar voor zang. 

De gaten van zijn snavel tellen meer dan honderd; 
uit ieder gat komt een apart geluid, zeer bewonderd. 

Ieder geluid maakt een uniek lied en ieder lied 
is anders dan het andere, wanneer het geschied. 

Ieder lied draagt een geheim van het leven 
om iedereen de waarheid te verstaan geven. 

Zodra de Feniks een lied laat horen voor een poos 
worden vogels in de lucht en vissen in zee rusteloos; 

alle wezens dompelen in stilte voor een tijd 
en raken ze allen in de roes en heerlijkheid. 

 
Er was ooit een filosoof met een grote boekenkast; 

hij legde de wetenschap van muziek op papier vast. 
Hij schreef op grond van de liederen en klanken 
die hij van de Feniks hoorde: zingen of janken. 

De leeftijd van de Feniks is rond de duizend jaar; 
de Feniks weet zelf alleen zijn sterftijd, voorwaar. 

Zodra deze vogel doorheeft dat de tijd zover is 
en ‘t einde genaderd is van zijn levensgeschiedenis 

verzameld hij kleine takjes en maakt een stapel daarvan 
om zich heen voor zijn allerlaatste buitengewone plan. 
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Zodra deze stapel van takjes klaar is, neem hij 
middenin de takjes plaats, rusteloos maar blij. 

Hij laat een droevig klank horen uit zijn snavelgaten, 
hartverscheurende liederen klinken in alle straten. 
Hij beeft en trilt tussen de treurige liederen door 
als bladeren in de herfst en wist zijn levensspoor. 

Door zijn treurige liederen komen alle vogels en dieren 
in rep en roer van de roofdieren tot en met de mieren. 

Alle roofdieren brullen woest en rusteloos 
alle bloemen worden verdorren, zelfs de roos. 

 
Dan verzamelen alle dieren zich om de Feniks 

middenin de stapel takjes, geheel kwaadschiks. 
Zij kijken in het rond naar de Feniks, terwijl zij allemaal 

hun eigen hebben en houden zijn vergeten als een verhaal. 
Alle dieren verkeren dan in een rouwtoestand, 
ze raken allemaal radeloos in verbazingbrand. 

Sommigen scheuren hun stembanden door kreten; 
sommigen vallen flauw en worden bezeten 

door kwade geesten of geven sommigen van hen 
de ziel onder een plataan of een rijzige den. 

De dag waarop een Feniks sterft, is zo’n droevige dag 
dat je denkt dat het de dag der opstandig is en beklag. 

Het is een dag van dood, rouw en geschreeuw 
voor alle dieren, ook voor hun koning leeuw. 

Feniks laat zijn laatste kreet 
op die dag horen met veel leed 
waardoor het bloed uit zijn hart 

naar zijn snavel stroomt vol smart 
en druppelt langzaam, 
en zijn warme lichaam 
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begint aanhoudend te trillen en beven; 
een teken van het einde van zijn leven 

Tussendoor klapperen zijn vleugels constant 
en daardoor komt er een felle vonk tot stand. 
Deze vonk steekt de takjes in vlam en vuur, 
waarin de Feniks verbrandt tot as in dat uur. 

Wanneer er geen sporen van de Feniks meer te zien zijn, 
behalve zijn as, komt het as in beweging in dat domein. 
Uit het midden van het as begint langzaam en wonder-

baarlijk 
een kuikentje van Feniks te bewegen en te geboren, waar-

lijk. 
Op een gegeven moment vliegt de nieuwe Feniks de we-

reld in, 
net als een kuikentje dat het ei verlaat of een kind zijn ge-

zin. 
Niemand heeft ooit een schepsel gezien dat ooit 
zonder vader en moeder tot stand komt, nooit! 

Iedereen wordt geboren in dit bestaan 
en baart een ander, voorheen en voortaan. 

De nieuwe Feniks leeft ongeveer duizend jaar 
voordat hij tussen de takjes zit, helemaal klaar! 

 
Een bijzonder wijsheid 
voor iedereen en altijd: 

Heb je een lang leven als een Feniks, moet je weten 
dat je ook ooit in as verandert, dit moet je niet vergeten. 

Maar uit jouw as of uit de mensenwiegen 
zal geen enkele Feniks het leven invliegen. 

In het bestaan doolt iedere Feniks duizend jaar 
en liet duizenden liederen klinken, voorwaar. 
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Maar zijn liederen eindigen met een klaaglied, 
zijn bestaan eindigt treurig met veel verdriet! 

Een Feniks is eigenlijk treurig middenin zijn blije gezan-
gen; 

hij heef geen vader, moeder of nazaat, maar wordt ver-
vangen! 

De Feniks is alleen en heeft geen partner in zijn leven, 
hij is eenzelvig en heeft geen familie, nichten en neven. 

Hij heeft geen vrind, 
en geen enkel kind. 

Een leven van duizend jaar 
van een Feniks, weliswaar, 

lijkt op ‘t laatste uur van ‘t levensavontuur 
van een duur van maar slechts één uur! 

 
Voordat de Feniks doorheeft dat hij leeft is het zo ver: 

je bent een handvol as; het levensfeest is voorgoed over. 
Iedereen wordt, vroeg of laat, het levensfeest uitgezet, 
niemand blijft; er is geen uitzondering, dit is de wet! 

Maar iedereen denkt dat hij en zijn geest 
eeuwig is en hij blijft in het levensfeest! 

Hoewel de dood grof en onrechtvaardig lijkt, maar is zij 
toch een zegening; men wordt daardoor een zachte partij! 

Het kind van Adam heeft veel te doen, maar 
het heeft te weinig tijd in de levensbazaar! 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

De wees en de wijze man 
 

Een jongen wiens vader dood was gegaan, 
liep achter de doodskist van zijn vader aan. 

 
De bittere tranen verlieten zijn ogen 

als een lentebui, ze wilden niet drogen. 
Hij riep tot iedereen, 
zo moederziel alleen: 

“Vandaag is mijn hart verscheurd; nooit dacht ik 
zo’n dag te moeten meemaken, tot mijn schrik.” 

 
Onder de rouwstoet bevond zich een wijze man. 

die sprak tot deze jongen kalm en rustig dan: 
“Hij, wiens naam jouw vader was, dacht ook nooit dat hij 

deze dag zal meemaken, die je nu meemaakt van nabij. 
Sterker nog, hij dacht nooit dat hij zelf in werkelijkheid 

vandaag zal meemaken, als een mogelijkheid of een feit. 
Er bestaat geen zaak die de vader meemaakt en de zoon 

niet 
of andersom, met of zonder blijdschap of diep verdriet! 

 

Wie komt, die gaat, 
vroeg of laat! 

 
De arme op de straat gaat, 

ook de rijke raakt uitgepraat! 
 

Op de arme wordt gejaagd, 
de rijke blijft niet onbejaagd!” 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Vraag aan een blaasmuzikant bij zijn stervensbed 
 

Eens lag een blaasmuzikant te sterven en iemand 
was aanwezig bij het sterfbed van de blaasmuzikant. 

Deze man stelde een vraag 
aan de stervende heel graag: 

“Hoe gaat het met jou in de tijd 
van de stuiptrekkingen en de nijd?” 

 
De blaasmuzikant 

Antwoordde briljant: 
“Wel aardig; ik bezit nog een fluit; 
hele leven blies ik in, blies ik uit! 

Maar nu blaast het leven 
mij uit, niet voor even! 

Er is geen medicijn en wonderbrood, 
dat nog beter kan werken dan de dood. 

Nu besef ik dat in mijn bestaan was het inblazen 
de helft van mijn leven en de andere helft uitblazen. 

We zijn allemaal in deze wereld ingeblazen 
en de wereld gaat ons allen ook uitblazen. 

De aarde is onze herberg die niet te koop is, en de gast 
gaat op een dag de herberg verlaten, met of zonder last! 

Wie denkt dat de wereld zijn eeuwige gastheer is, 
komt bedrogen uit aan het eind van zijn geschiedenis! 

Degenen die vóór ons bestonden en de wereld onder hun 
voeten was, 

liggen zij allemaal nu onder de voeten van de wereld, met 
een grimas! 
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Wij gaan ook allemaal, vroeg of laat, onder de voeten 
van de wereld liggen; we hebben geen keuze, we moeten. 

Degenen die wakker waren, liggen nu vredig te slapen 
in het bed van de aarde, zonder het tellen van schapen! 

De dood is een bijzondere zaak en de eerste stap daarvan 
is het mortuarium voor iedere vrouw en voor iedere man! 
Als men de bitterheid van de dood eerder had geproefd, 
was zijn zoete leven al zuur en was men altijd bedroefd.” 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Jezus en het drinkwater 
 

Eens dronk Jezus een teug water uit een heerlijke bron; 
het smaakte nog fijner dan het rozenwater uit een bidon. 

Er kwam een man bij de waterbron waar Jezus gedronken 
had; 

de man vulde een kruik van hetzelfde water, zonder enige 
debat. 

 
Even later dronk Jezus ook water uit de kruik van die 

man; 
het water was bitter en de tong van Jezus brandde daar-

van. 
 

Jezus werd zeer verbaasd 
en sprak tot God gehaast: 

“Hoe is het mogelijk dat water uit dezelfde bron 
twee hele aparte smaken hebben onder de zon? 

Hoe is het mogelijk dat het bronwater 
dat zo hemels is, is hels even later? 

Waarom was het bronwater zoet, als honing 
en het kruikwater bitter, als gal van een koning?” 

 
God liet de kruik spreken, 
als een goddelijke teken: 

“O Jezus, ik was ooit een oude man; 
en leefde duizend jaar geleden dan. 

Nadat ik stierf, veranderde ik door de jaren heen in aarde, 
een pottenbakker maakte daarvan klei van weinig waarde 
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en uit die klei vormde hij een kruik, 
met een hals, een oor en een buik. 

Omdat ik in mijn leven een arme man was 
met een bitter leven, had ik altijd een grimas. 

Mijn aard was bitter daardoor 
en de dood liet dan een spoor 

van de bitterheid van mijn aard 
achter en in mijn aarde bewaard. 

De kruik die van mijn aarde is gemaakt, is daarom 
bitter en ook het water in deze kruik krijgt alom 

de bittere smaak van de kruik voorgoed, 
het smaakt niet meer heerlijk en zoet. 

Dus, het water uit deze aarden kruik draagt heden 
de bittere smaak van mijn leven in het verleden.” 

De wijsheid 
voor altijd: 

Iedere kruik draagt een geheim; wees in je leven wijs 
en luister naar de woorden van de kruik, stel ze op prijs! 

Deze woorden verhalen zijn geheim, 
die de kruik in stilte fluistert op rijm. 

Iedere aarden kruik is een wekker met 
luide klepel in alle stilte naast je bed! 

 
Laat jezelf niet zoekraken, blijf bij de les, 
zelfs wanneer er geen les is, op je adres. 
Blijf bij de les tot de tijd dat jij nog leeft, 
zelfs na je dood, wanneer je geest geeft. 

Je zult deel uitmaken aan het leven, 
zelfs wanneer je niet meer kunt beven. 

Je komt vast en zeker in levende lijve terug 
naar deze wereld, met een oor, buik en rug 
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van een kruik wellicht, 
afgebeeld in een gedicht! 

Blijf je hele leven wakker en wordt niet wakker 
pas in het mortuarium of in de dodenakker! 

Daar is iedereen wakker en dus wees altijd gedurende je 
leven 

niet een dode, want na de dood ga je geest aan een kruik 
geven. 

Wees niet hebzuchtig en spaar niets, want een kruik 
heeft niets aan de gouden munten die zitten in zijn buik. 

Wees in je leven nuttig en nuchter, want, anders zal jij 
zelfs na je dood geen nut hebben in de dodenboerderij. 

Heb je geen, dan ben je dood met stromend bloed 
voordat je in het mortuarium verdwijnt voorgoed. 

Wie geen nut heeft voor een ander, is een dode 
zelfs buiten het mortuarium, volgens de bode. 

De armoede van een arme is 
de schuld van alleman, gewis! 

Hoe moet een arme verder voordat hij in het mortuarium 
verdwijnt als een rijke rijk wil blijven in het levenscen-

trum? 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Hippocrates op het sterfbed en zijn leerling 
 

Toen het de tijd was van het sterven van Hippocrates, 
kwam één van zijn leerlingen bij zijn sterfbed, op z’n 

adres. 
De leerling sprak tot zijn leraar, 
met een zeer vriendelijk gebaar: 

“Welke lijkwade wilt u? Hoe moeten wij uw lijk verscho-
nen? In welke kist 

komt u te liggen? Aan welk praalgraf moeten wij u toever-
trouwen beslist?” 

 
Het antwoord van Hippocrates 
was op zijn allerlaatste adres: 

“Als je mij terugvindt, dan mag je mij, op welke wijze dan 
ook, 

verschonen, wikkelen, afleggen en begraven op een smalle 
strook! 

Ik heb in mijn lange leven, nooit het leven gevoeld; 
ik ben al die jaren dood geweest en onderkoeld. 

Een dode gaat niet weer sterven. Zodra ik geen adem 
meer haal, zul jij 

geen verschil merken tussen straks en mijn verleden in 
deze maatschappij. 

Beste leerling, mijn hele leven had ik geen besef dat ik een 
leven had; 

mijn heengaan zal niet veel verschillen van mijn leven in 
deze stad. 
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De pijn van de dood wordt alleen maar genezen door de 
dood; 

de tranen om de dood van een ander is een lach om je ei-
gen nood. 

We zijn, mijn allerbeste leerling, geboren om te sterven 
voorgoed; 

niemand zal langer leven dan zijn dood, ondanks zijn le-
vensmoed. 

Niemand zal sterven voor zijn leven. De wereldheerser die 
de hele wereld als een zegel op zijn ring had, zoals ik zie, 

is nu voorgoed verdwenen in de restjes van de kiezel-
steentjes in de spiermaag 

van een kaal, blind, invalide kippetje dat in het armzalige 
dorre krot, vandaag 

ver buiten het dorp van een invalide bedelaar die tever-
geefs naar zaadjes zoekt. 

Degene die voor zijn volk de koning der koningen was, is 
nu voorgoed vervloekt 

en de wintervoorraad geworden van de mieren die, de ene 
koning 

na de ander, op hun bekjes naar hun nest brengen, hun 
woning. 

Daar leggen ze de ene koning na de andere naast de bede-
laars 

die zij aldaar hebben of naast andere vermoorden of 
moordenaars. 

De koning en de bedelaar gaan op reis: Eerst de bedelaar, 
dan de koning 

of eerst de koning dan de bedelaar uit zijn paleis of zijn 
armoedige woning. 
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Een gezonde bedelaar volgt een zieke koning met veel 
eigendom; 

een zieke koning volgt een arme gezonde bedelaar of an-
dersom! 

Beste leerling, het hele leven is maar pijn; de dood is ook 
pijn en rouw; 

de eerste pijn voel je wel, de tweede pijn voel je niet, hij 
voelt jou. 

Zoek dus tussen deze twee pijnen, de schat: 
De 30-Vogel: de liefde op je levenspad! 

De rest is pijn, zoek geen pijn, 
dat is alleen maar venijn! 
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Hoofdstuk zevenentwintig 
 

Uitvlucht van een andere vogel 
 

Er vloog een vogel naar Hop Hop, 
de weidevogel en sprak luidop: 

“U bent een vogel van reine aard en zegetekenen; 
ik ben echter niet degene op wie je kunt rekenen. 

Heel mijn leven was ik verdrietig; ik zweer dat ik nooit 
één minuut vreugdevol was in heel mijn leven, ooit. 

Ik heb zoveel pijn, verdriet en ellende in mijn bebloede 
hart 

dat ieder moment iedereen daarvan somber wordt en vol 
smart 

Altijd loop ik verbaasd en ben gebrekkig, ik kan niets ver-
richten; 

ik ben een ongelovige als de waarheid anders is, zal ik u 
berichten! 

Ik zit thans met verdriet en armoede in mijn bestaan; 
hoe moet ik zonder enige bagage een weg inslaan. 
Het enige contante bezit van mij is bedroefdheid 
dat ik in mijn leven heb gespaard, een lange tijd. 

Wellicht zal deze bijzondere reis mij vreugde bezorgen, 
maar, 

mijn hart is eenmaal vol van verdriet en is bebloed, voor-
waar! 

Ik ben mijn verhaal aan jou kwijtgeraakt, zonder mis, 
nu hoor ik heel graag van jou of er iets aan te doen is. 
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Antwoord van Hop Hop, de weidevogel 
 

 
 

De welsprekende en alleswetende vogel, die van alles op 
de hoogte is, 

zowel de goede zaken als de kwade, sprak tot die egoïsti-
sche vogel gewis: 

“Je bent van kop tot staart aan het handelen. Je bent van 
kop tot staart 

een handelaar. Je hebt van geluk en ongeluk weinig ver-
stand vergaard, 
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want je hebt de wijsheid van deze wereld niet in pacht; 
voordat je het in de gaten hebt, is het voorbij met je macht. 
De tijd vliegt voorbij nog sneller dan de allersnelste vogel 

in dit bestaan; 
waardeer de tijd die je tussen twee delen van een adem 

bezit en laat gaan. 
Namelijk tussen inademen en uitademen. Wat er tussen 

die twee gebeurt, 
is het leven! Zelfs het leven gaat voorbij voor de volgende 

inademingsbeurt. 
Daarom bij de eerstvolgende uitademing is het zo klaar 

als een klontje, zowel van een koning als van een bedelaar. 
Omdat het leven en de tijd aan het voorbij gaan zijn, moet 

je ook voorbij gaan: 
kortom, kijk het niet na, als het voorbij is, moet je rustig 

blijven, laat het gaan! 
Wat niet blijvend is, blijft ook niet! Wie zijn hart aan zoiets 

geeft, beleeft het niet. 
Als je gelukzaligheid zoekt, moet je het afzwaaien, met 

een zucht, vol verdriet! 
Indien je warm bent van een overwinning, denk erom dat 

dit 
ook voorbij gaat, dus blijf kalm, en zoek een nieuw doel-

wit! 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

De mysticus die nergens om vroeg 
 

Er was eens een mysticus, die niets bracht teweeg, 
die nooit een glas zoetwater van iemand kreeg! 

Aan deze geleerde vroeg ooit een man, 
die benieuwd was naar de reden daarvan: 

“Waarom neem je geen glas zoetwater 
van iemand, bijvoorbeeld een pater?” 

 
De mysticus kwam overeind in zijn pij, 
keek in de ogen van deze man en zei: 

 
“Ik zie de dood in mijn omgeving; deze staat klaar met 

een glas water, 
daarom wil ik geen glas zoetwater aannemen, zelfs niet 

van een pater. 
Echter, ik vraag me af: Welk zoetwater kan de smaak van 

bitterheid 
van het water van de dood weghalen? Dan is ieder zoet-

water voor altijd 
bitter, en door en door bitter van smaak! Hoe kan een glas 

zoetwater in dit land 
mij doen smaken, terwijl de dood klaar staat met een glas 

water in zijn hand? 
 

Wie een minuut feest viert, onder de blauwe hemel, gaat 
zeker een uur in rouw; 

dus een minuut vreugde in dit leven kost een uur rouw! 
Wie voor dag en dauw 
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een halve gerstkorrel zoetheid proeft, krijgt een baal graan 
van bitterheid 

achter de kiezen; wie een uur met zijn geliefde, arm in 
arm, loopt, zonder nijd, 

moet jarenlang achter de kisten van haar bloedverwanten 
lopen, 

met de gekruiste armen, als een teken van rouw en gaat 
wanhopen. 

 
Hoe kan ik een gebouw bouwen met grondslagen van de 

wind voortaan? 
Het leven is niets anders dan een zucht, na spijt, moet je 

het laten gaan! 
Klagen heeft geen zin, evenmin een bezwaar; Als je pijn 

beleeft of in rouw bent, 
moet je deze ook laten gaan; Vergeet niet dat iedere glorie 

of een fijn evenement 
niet te compenseren is met een ander evenement of glorie! 

Compensatie van de glorie 
is altijd rouw! Neem een wijze les van de profeten en 

aartsvaders en hun memorie! 
 

Heb je ooit een woord van tevredenheid van deze mannen 
gehoord over hun volk? 

Heb je ooit een woord van dankbetuiging gehoord van de 
aartsvaders van hun wolk? 

 
Vergeet niet dat jouw ellende de compensatie is voor de 

vreugde van een ander; 
de hele wereld is niets anders dan Zijn zegeningen, zelfs 

voor een tegenstander! 



- 343 - 
 

Iedere zegening van Hem compenseert altijd honderd we-
relden, op rij; 

de mensen zijn ondankbaar, zij herinneren zich geen goe-
de die zij 

dag en nacht ontvangen, maar ze vergeten een geringe 
kwade niet; 

deze twee zaken zijn geen goeie zaken; zoals je op dit 
moment ziet! 

Voor de wijsheid hebben de meeste kinderen van Adam 
een hoofd waarin 

de leegte het grootste deel is! Hun hoofden lijken allemaal, 
desalniettemin, 

op een trommel waarin de lucht marcheert! De huid is het 
grote deel 

van het bestaan van hun trommel! In de weg van de lief-
de, dat juweel, 

moet je vriendelijk zijn; je moet opgewonden raken 
van de zin van het leven en de verwante zaken! 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Koning geeft knecht een appel 
 

Er was eens een koning, een goede koning, die ook nog 
wijs was en oprecht; 

deze koning had een knecht; op een dag gaf hij een appel 
aan zijn knecht. 

De knecht at die appel op, deze smaakte heerlijk; 
de knecht zei tot de koning, heel erg eerlijk: 

“Majesteit, ik heb gedurende mijn hele leven niets gegeten 
dat nog lekkerder was dan deze appel, waarin ik heb ge-

beten.” 
De koning kreeg door dit compliment zin om een stuk van 

deze vrucht 
op te eten. Daarom sprak de koning tot de knecht met eni-

ge hebzucht: 
“Geef mij dan ook een stuk van jouw appel te eten; 

Ik wil heel graag het fijne van de zaak weten.” 
 

De knecht gaf een stuk van zijn appel aan de koning; 
deze verwachtte de zeer zoete smaak van honing. 

Zodra de koning in deze appel beet, vertrok zijn gezicht 
van bitterheid, 

spuugde en sprak met een vertrokken gezicht tot de 
knecht vol nijd: 

“Ik heb nog nooit in mijn leven zo’n bittere hap gehad. 
Waarom noem je deze appel zo zoet en heerlijk die je at?” 

 
De knecht antwoordde met wijsheid 

de koning in zijn hoge majesteit: 
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“Majesteit, ik heb veel geschenken van u mogen ontvan-
gen; 

maar nooit had ik uit uw hand een etenswaar mogen ver-
langen. 

Omdat deze appel uit uw hand komt, smaakt deze lekker 
en heerlijk; 

wat van boven naar beneden komt, is vol zegeningen, on-
ontbeerlijk! 

Een bitter appel uit de handen van je geliefde is als sui-
kergoed; 

de smaak van deze appel draagt de smaak van de liefde, 
zo zoet! 

Een zoete appel uit de handen van iemand in onmin is erg 
bitter 

en iedere hap gaat gepaard met honderden dorens voor 
zijn bezitter! 

Majesteit, er bestaat geen hap zonder compensatie, behal-
ve een hap 

uit de handen van je geliefde, een duidelijk teken van 
vriendschap! 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

De gesteldheid van een mysticus 
 

Een man vroeg aan een mysticus hoe het met hem ging; 
de mysticus antwoordde hem met de volgende bewoor-

ding: 
“Ik zit tussen wal en schip, tussen water en vuur, 
tussen de muur en de weide op dit moeilijke uur! 

Zodra ik warm ben door het vuur, moet ik bibberen van 
de kou 

dat het water mij bezorgd; dan ben ik als een kat in het 
nauw! 

Zodra ik hoop heb op redding door het schip tijdens een 
pech, 

joeg het glim van de scherpe tanden van de wal mijn hoop 
weg! 

Zodra mijn rug rust even tegen de muur, 
komt vanuit een weiland op hetzelfde uur 

een wolvenkudde naar mij toe; 
God mag alleen weten hoe! 

Zeg tegen degene die in de wereld op een feest wacht, 
‘t komt niet; ‘t is een sprookje uit Duizend-en-een-nacht! 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 

 
De oude vrouw en de mysticus Aboe Said 

 
Het volgende wordt door een oude vrouw 
aan sjeik Aboe Said verzocht, heel getrouw: 

“Beste sjeik, wilt u mij een gebed leren dat mij 
geluksgevoel zou geven en de wijsheid daarbij. 

Ik word vermoord door misère en ongeluk; 
ik kan deze niet meer verdragen, geen stuk. 

Leer mij een gebed waardoor ik de gelukzaligheid 
dagelijks in mijn leven kan ervaren, voor altijd!” 

 
De mysticus Sjeik Aboe Said sprak 
tot de oude vrouw op zijn gemak: 

“Het duurde een tijd voordat mijn handpalmen, als teken 
van klacht, 

op mijn knieën kwamen rusten. Ik ben niet meer een man 
met kracht! 

Dat wil zeggen, dat ik na een zeer lange leven, 
een bejaarde man geworden ben, niet voor even, 

met onder meer kniepijn, maar, hoor wat ik 
ervoer in mijn lange leven, met veel schrik: 
Wat je nu wilt, heb ik al die jaren gezocht, 

daarvan heb ik geen greintje gevonden, evenmin daar-
voor; 

jouw pijn kent geen genezing; gelukzaligheid, door en 
door, 

staat ver van de mens, ook in deze tijd, 
de mensen staan ver van gelukzaligheid!” 



- 348 - 
 

Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Vraag aan de mysticus Joneid 
 
Ooit vroeg een man het volgende aan de mysticus Joneid 
over de betekenis van vreugde van een mens voor altijd: 

“O geleerde Joneid, de onvoorwaardelijke vriend van 
God, 

wanneer voelt een mens zich gelukkig in zijn of haar lot? 
Wat betekent vreugde en wanneer bereikt de mens 
vreugde en verwezenlijking van zijn of haar wens?” 

 
Mysticus Joneid antwoordde hem 

in wijsheid en met enige klem: 
“Op het moment dat de mens 

dáár aankomt, tegen zijn wens! 
Zolang de mens buiten de liefde verkeert, proeft hij 

geen vreugde en wat buiten de liefde is, is partij 
van ellende en misère, narigheid 
en dus geen vreugde en blijheid! 

Voor de warmte van de zon is een mens zeer klein; 
in de nabijheid van de zon is de mens gering, afijn. 

Wat gering is, blijft gering; dus de mens 
staat buiten de vreugde, zolang de mens 

denkt dat hij niet gering is 
in zijn levensgeschiedenis. 

Wie tevreden is met zijn geringheid 
is zeker vreugdevol, overal en altijd. 

Wie zelfingenomen is, zal nooit de vreugde ervaren; 
wie dronken het bestaan wil proeven onder de maan, 

proeft de dronkenschap en geen smaak van het bestaan. 
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Om het bestaan te bevatten en daarin vreugde te ervaren, 
moet men nuchter zijn, zijn verstand en fatsoen bewaren! 

Het nuchter zijn, maar niet voor even, 
is de dronkenschap van het mensleven. 
Dit was mijn antwoordt op jouw vraag, 
dat jij van mij hoorde hier en vandaag! 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

De vleermuis en zijn uitspraken 
 

Eens dacht een vleermuis in een duistere nacht 
uit zijn volledige ontevredenheid en onmacht: 
“Waarom heb ik nooit, gedurende mijn leven, 
de zon voor een ogenblik, aangekund, even? 

Ik leef mijn hele leven met honderden gebreken 
in volledig misère met vele geestelijke messteken! 
Ik ben eigenlijk verloren gegaan in de duisternis; 
ik ben een deel van het duister en verdommenis! 

Met gesloten ogen beweeg ik mij het hele jaar; 
zo is het oosten gelijk aan het westen, voorwaar!” 

De vleermuis werd aangesproken onverwacht 
in die duistere en onheilspellende middernacht: 

“Wie dronken is door zijn ego is blind en hoort alleen ge-
luid 

een blinde loopt voortdurend in het duister, jaar in, jaar 
uit!” 

 
De vleermuis sprak tot de stem 

in rusteloosheid, maar met klem: 
“Ik wil toch vliegen in de zon en naar de zon; hiervoor 
ben ik bereid om best de prijs te betalen; door en door!” 
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Hoofdstuk achtentwintig 
 

Uitvlucht van een andere vogel 
 

Een andere vogel vroeg aan Hop Hop, 
de weidevogel, het volgende, luidop: 

“O beste reisgids, mijn weigering is niet mijn eigen besluit; 
ik heb hiervoor een bevel gekregen in mijn hart, een ge-

luid. 
Het weigeren of aanvaarden van dit bevel 

zit niet in mijn handen, dus zeg ik: vaarwel. 
Ik ben slechts gehoorzaam aan dit bevel en als dit zelfs 

mijn leven 
had opeist, dan was ik graag bereid om mijn leven weg te 

geven.” 
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Antwoord van Hop Hop, de weidevogel 
 

 
 

Hop Hop, de weidevogel, zei 
vastberaden en frank en vrij: 

 
“Ach vogel, wat een goede zaak heb jij naar voren ge-

bracht; 
er is geen hogere status van gelukzaligheid en hoge 

smacht 



- 353 - 
 

voor een wezen dan gehoorzaamheid aan de geliefde in 
het levensdomein; 

gehoorzaamheid in de liefde is de verlossing en bevrijding 
van het slaaf zijn. 

Als men oprecht gehoor geeft aan zijn liefde, zal men voor 
altijd 

bevrijdt zijn van het kwaad en ieder soort van moeilijk-
heid. 

Dan zijn alle moeilijkheden niet meer moeilijkheden; 
ze zijn dan gemakkelijke zaken van boven tot beneden. 

Een uur gehoorzaamheid in de liefde is nog beter dan een 
lang leven 

buiten de liefde om en wie de gehoorzaamheid in de lief-
de, ook even, 

niet ervaart, zal een harde leven tegemoet gaan: 
een hard leven, zoals men zegt: hondenbestaan! 

Een hond heeft een zwaar leven en is gehoorzaam, 
maar de hondengehoorzaamheid is niet aangenaam 

en leidt nooit en te nimmer tot verlossing en vrijheid; 
een hondengehoorzaamheid, is geen gehoorzaamheid, 

het is een behoefte om dagelijks brood 
te verdienen tot de dag van de dood. 

 
Dus de hondengehoorzaamheid is niets 
anders dan schade en schande, of zoiets. 

Wie moeilijkheden aanvaardt voor de gehoorzaamheid in 
de liefde, 

verdient de gelukzaligheid, heerlijkheid en bovenal zijn 
geliefde. 

Op de aarde, in de hemelen, altijd 
is er geen hogere status en fijt 
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dan de gehoorzaamheid in de liefde en genegenheid 
onder zowel de leken, als de geleerden, wijd en zijd. 

De gehoorzaamheid in de liefde 
is zeker de vrijheid van de liefde. 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

De koning en de weg naar zijn stad 
 
Eens was er een zeer machtige koning onderweg naar zijn 

stad; 
de burgerij van zijn stad had deze stad versierd en zich 

afgemat. 
Iedereen had aan deze versiering deelgenomen; 
van het gevangenisvolk was niemand gekomen 

geen gevangene had aan deze versiering een deel; 
het gevangenisvolk, van klein tot groot, in zijn geheel 

had niets behalve de kettingen die aan handen en voeten 
waren vastgebonden; zij hadden niets om dit te verzoeten. 
Het andere bezit van het gevangenisvolk bestond uit een 

aantal hoofden, 
die wegens straf van hun eigenaren waren afgezet, naar zij 

geloofden. 
Een ander bezit van het gevangenisvolk bestond uit 
bebloede harten en betraande ogen, naar verluidt. 

Het gevangenisvolk bezat verder de handen en voeten 
die afgehakt waren van degenen die moesten boeten. 

Van het bezit van het gevangenisvolk aan de versiering 
van de stad 

iets te besteden verwacht vanzelfsprekend niemand, dat 
was glad. 

 
Dus aan de versiering van de stad, was geen spoor van de 

deelname 
van het gevangenis volk te zien, zelfs niet op een kleine 

reclame. 
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Toen de koning zijn stad binnenkwam, straalde zijn ogen 
van alle pracht en praal; hij raakte enigszins bewogen. 

De koning liep door de straten heen en wuifde naar 
de feestvierende mensen met een majesteitelijk gebaar. 

Toen de koning in de buurt van de gevangenis aankwam, 
steeg hij 

van zijn paard af en liet de gevangenen bij zich komen in 
een rij. 

De koning beloofde aan het gevangenisvolk, 
veel geld en goud, maar geen zwaard of dolk. 

Eén van de metgezellen van de koning boog uit eerbied 
en sprak tot de majesteit het volgende, heel subiet: 

 
“Majesteit, zou u ons willen zeggen waarom heeft u 
aan de gevangenen zoveel geld en goud belooft, nu? 
U liep door vele straten, die prachtig versierd waren, 

voorbij; 
Daar gaf u helemaal niets aan de burgers die frank en vrij, 

met veel moeite, prachtige versieringen hadden aange-
bracht; 

de lucht was verheerlijkt met parfum en amber bij dag en 
nacht. 

Op de grond hadden ze prachtige tapijten uitgerold en 
veel pracht en praal, 

bracht u niet op de gedachte om die mensen fors te belo-
nen, allemaal. 

 
Maar, hier in de buurt van de gevangenis heeft u een grote 

gunst laten zien; 
wat heeft dit volk, dat niets bezit, behalve afgehakte hoof-

den, misschien, 
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handen en voeten, en de bebloede harten; aan dit volk is 
niets te vinden 

dat naar vrolijkheid geurt; dit volk bestaat alleen maar uit: 
onbeminden, 

moordenaars, dieven, boeven en criminelen, met veel 
strafzaken; 

waarom moet men zich tot gezelschap van dit volk ma-
ken.” 

 
De koning sprak, 

op zijn gemak: 
“De versiering van die anderen, met al die pracht en praal, 

was niets anders dan een spelletje, voor allemaal. 
Een herhaling van een spelletje, dat jaar in jaar uit plaats 

vindt; 
iedereen viert op zijn eigen manier, van volwassene tot 

kind. 
Al die burgers die deze versieringen hebben verricht, 

hebben dat gedaan, op de kosten die de gevangenen, al-
licht, 

hebben betaald met het uitzitten van hun straf, 
zij komen er allemaal heel bekaaid vanaf. 

Als ik hier onverschillig voorbij was gegaan, 
dan moest men mij een vraag stellen, voortaan: 

 
“Waarom deed u hier helemaal niets tegen? 

Wilt het soms onder het tapijt vegen?” 
Als ik eerder jegens de huidige gevangenen gunsten had 

gedaan, 
zaten ze nu niet in de gevangenis, voor de rest van hun 

bestaan. 
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Ze waren niet onthoofd, ze bezaten nog steeds hun armen 
en benen; 

daarom verdient het gevangenisvolk mijn gunst zou ik 
menen. 

De burgers van de andere wijken, zijn voor altijd 
verdwaald en opgelost in hun zelfingenomenheid. 

Het gevangenisvolk is echter verdwaald door 
een vonnis en de straf van een rechter-majoor. 

Voor al die vonnissen en straffen ben ik 
als koning verantwoordelijk iedere ogenblik. 

Ik ben aansprakelijk voor al die afgehakte benen 
handen en hoofden in mijn regeringstijd tot heden. 

Een koning is altijd verantwoordelijk voor het onrecht 
dat het gevangenisvolk is gedaan door welke knecht. 

Het gevangenisvolk zit vast en wacht 
op een koningsgunst. dag en nacht. 

Daarom veranderd mijn gunst voor een korte tijd 
de gevangenis een beetje aangenaam, zonder nijd. 

Een karavaan legt de weg door de gevaren van de rovers 
af 

op bevel en aanwijzingen van de karavaanleider en zijn 
staf. 

De burgerij moet ook van een gevangene tot een vrije man 
geleid worden door de koning, ofwel de vorst of de sultan. 
Het gevangenisvolk is ongetwijfeld een onderdeel van de 

burgerij, 
de koning moet ook bezoek brengen aan dit deel van de 

maatschappij!” 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

De droom van de grote sjeik 
 

Een edele nazaat van Akkaf, van onbesproken gedrag, 
was een mysticus, zuiver en fatsoenlijk, iedere dag. 

Hij vertelde het volgende aan zijn maten 
toen hij eens tegen hen begon te praten: 

 
“Eens droomde ik dat de mystici Bayazid en Tarmadi 

naast elkaar 
een weg aflegden en ik legde, achter hen, deze weg ook af, 

weliswaar. 
Op een gegeven moment haalde ik deze twee grootheden 

in; 
eigenlijk was ik dan hun voorganger geworden, zo waan-

zin. 
Deze twee grote mystici bejubelden mij daar 
en behandelden mij met respect, voorwaar. 

Bij het ochtendgloren, toen ik wakker werd, moest ik 
over deze droom veel nadenken met een grote schrik. 

Ik verkeerde in een toestand van spijt en droefheid 
over het feit dat ik terug was naar de werkelijkheid 

uit die droom met die twee sjeiks in die mysterieuze do-
mein; 

ik vroeg mij af wat de boodschap van deze droom kon 
zijn. 

Plotseling hoorde ik op de deur kloppen, en toen ik 
de deur opendeed, hoorde ik een roep tot mijn schrik: 

‘O beste mysticus met veel discipelen en bewonderaars; 
alle mensen van grootheden tot en met de straatbedelaars 
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wensen een minuut in het gezelschap te verkeren 
van de mystici Bayazid en Tarmadi en hen te eren. 

In gezelschap te verkeren van deze twee, zelfs voor even, 
is voldoende voor een tevredenheid in het hele leven. 

Het gezelschap van deze twee grootheden is alles in het 
bestaan, 

verder is niets meer dan nihil; dus laat dan de rest maar 
gaan!’ 

Toen ik deze woorden voor mijn deur had gehoord, 
vroeg ik mij af: omwille van welk deugdzaam woord 

of deugdzame handeling heb ik deze twee grootheden 
in mijn droom bewonderd; wat was dan de reden? 

Ik vroeg mij tegelijk af: omwille van welke fout moest ik 
onverhoeds ontwaakt worden van deze droom, tot mijn 

schrik? 
In het gezelschap van de geliefde te verkeren, zonder zorg 

en pijn 
van afscheid en afzondering, is niet mogelijk, in het le-

vensdomein. 
Zoeken naar de geliefde, zonder bereid te zijn voor het 

dragen 
van de pijn, is onmogelijk leidt tot niets dan gezeur en 

klagen. 
De wil van de geliefde is mijn opdracht, en mijn handel en 

wandel 
worden bepaald door de geliefde; ik ken niets dan de lief-

deshandel. 
Ik ken geen rechts en links, dan de rechts en links van de 

geliefde 
in het gezelschap van de geliefde, ben ik nihil; lang leve de 

liefde. 
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Een knecht kent slechts maar één orde: alleen gehoorzaam 
zijn; 

wat de geliefde beveelt, is voldoende voor mij in elk do-
mein! 

Dit heb ik te danken aan die twee eerwaardige grootheid: 
de mysticus Bayazid en de mysticus Tarmadi voor altijd! 

Zij gaven mij eigenlijk een les door zich door mij 
te laten inhalen: de knecht hoort altijd, frank en vrij, 

zijn meester te gehoorzamen; gehoorzaamheid is slecht 
de enige communicatie tussen de meester en de knecht! 

Een knecht met grote woorden, is nooit een ware dienaar; 
hij is maar een lafaard voor zijn meester of zijn leraar. 

Een knecht wordt herkend wanneer hij op de proef 
wordt gesteld; stel je, mijn vriend, dus op proef!” 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

De mysticus Sjeik Abolhasan Kharkani* op zijn sterfbed 
 

Toen Abolhasan Charkani op zijn sterfbed lag, 
sprak hij het volgende, met enig zelfbeklag: 

“Had men maar mijn ziel open kunnen snijden, in deze 
tijden, 

had men maar mijn gebrande hart open kunnen snijden, 
dan kon iedereen zien, welke pijn en welke moeilijkheden 

zich daar hadden genesteld, dan konden alle stamleden 
zien wat voor mysterieuze geheimen al dan niet zich daar 

hadden genesteld, van een simpel woord tot een groot 
gebaar. 

Het aanbidden van een afgod is nooit en te nimmer een 
geloof, 

dit is fout en blijft fout! Wil je deze fout herstellen, houd je 
niet doof! 

Stop dan in de praktijk met het aanbidden van een afgod, 
keer terug tot God, er is geen andere weg; zegt het gebod! 

Ben je een goed schepsel, wees een gehoorzaam wezen, 
wat men doet als knecht is geen knechtschap, in dezen, 

 
------------------------------------------------------------------------------ 
* Sjeik Abolhasan Charkani (963 - 1033): 
Een bekende uitspraak van Abolhasan Charkani inzake 
gelijkheid van alle mensen: 

“Wie dit huis binnenkomt, geef hem brood, 
vraag niet naar zijn geloof, klein of groot! 

Wie voor de grote God levenswaardig is, is dan 
zeker brood waard in het huis van Abolhasan!” 
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maar meesterschap en wat men als een geschapen wezen 
doet 

is geen werk van een knecht, maar het werk van een god, 
zo goed. 

Een knecht kan nooit en te nimmer het werk van een 
meester verrichten, 

wil je doen wat je moet doen, dan beperk je tot je eigen 
werk en plichten, 

waarvoor je geschikt bent, en energie en kracht voor bezit; 
een vette knecht is beter dan een magere meester met es-

prit! 
Doe je best om een goede knecht te zijn, 

dan een slechte meester in het levensdomein. 
Een onbeschofte knecht wordt gauw verwijderd voorgoed 

uit het gezelschap van de koning, evenals uit zijn stoet. 
Het hof van de koning is ongeoorloofd voor een onbe-

schofte man; 
zo iemand zit altijd in de tuin, zelfs als hij in een woestijn 

verkeert dan. 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Knecht en het nieuwe gewaad 
 

Een koning schonk een knecht ooit een gewaad; 
de knecht liep, gekleed in dit gewaad, op straat. 

Het stof van de weg bedekte het gewaad van deze knecht; 
hij veegde het stof van de mouwen van zijn gewaad, op-

recht, 
met deze handeling had hij buitengewoon haast; 
één van de hovelingen zag dit en was verbaasd. 

Hij liep naar de koning en sprak met klem 
de volgende welgemeende woorden tot hem: 

“De knecht heeft het straatstof, dat op het gewaad, 
dat hij van u had gekregen, zat, verwijderd, kordaat.” 

De koning werd boos op het gedrag 
van die knecht, na dit heldere verslag. 

Hij werd zo razend dat hij beval die knecht 
te onthoofden; dat vond de koning terecht. 

Hij deed dit om te bewijzen dat zelfs het stof op een ge-
waad 

dat van de koning komt, is koninklijk en kostbaar, inder-
daad!” 
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Hoofdstuk negenentwintig 
 

Uitvlucht van een andere vogel 
 

Een andere vogel vloog tevoorschijn 
en zei het volgende in hun domein: 

“Ik heb een vraag aan de beste vogel met het zuiverste 
hart; 

geef omwille van God mij antwoord, opdat je mij niet tart. 
Mijn hart is al maar door bezig met ongeoorloofde zaken; 
wat ik verdien, gooi ik over de balk, met beschaamde ka-

ken. 
Wat ik vind, raak ik gauw kwijt; ik ben eigenlijk een gijze-

laar 
in de wurggreep van de enorme slang van lusten, welis-

waar, 
ik zit dag en nacht vast in zijn greep; ik kan 
niets, maar dan ook niets sparen, beste man. 

Ik ben eigenlijk de gokspeler die al zijn bezit verliest, 
en nooit wint, zelfs niet één ronde; het is heel triest. 

Ik geef dus alles weg in mijn bestaan 
zodat ik in dit leven mee kan gaan.” 
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Antwoord van Hop Hop, de weidevogel 
 

 
 

Hop Hop, de weidevogel, sprak 
overtuigend en op zijn gemak: 

“Wie een reiziger is naar de geliefde heeft een koffer 
overladen met niets, en niets is genoeg voor een offer. 

Niets bij zich hebben is een bewijs van zuivere liefde voor 
degene die op de bestemming is, en op het rechte spoor. 

Wie niets bij zich draagt, draagt ook geen kwaad; 
niets is zuiver, met niets komt rust, geen smaad. 
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Wie zich bezighoudt met een zaak, 
zelfs iets kleins, is niet zuiver, vaak. 

 
Men moet geen lap aan een versleten kledingstuk 

vastnaaien; dat brengt zeker geen enkel geluk! 
Men moet alles, wat men heeft en wat men niet heeft, 

van de hand doen om de geliefde, zolang men nog leeft, 
als een zuiver persoon, te kunnen ontmoeten 

en deze persoonlijk te kunnen begroeten! 
 

Wie zijn hele hebben en houden in het vuur, 
in een zucht, laat uitbranden, en zich in dat uur, 

op de as daarvan, gaat nestelen om op zijn geliefde te 
wachten, dan 

zal de wind hem de geur van zijn geliefde bezorgen, vol-
gens Zijn plan. 

Wie alles opoffert voor zijn geliefde, verdient zeker een 
glimp van zijn geliefde, 

anders moet men, tot de laatste snik, vergeefs wachten op 
een glimp van de liefde! 

Wie alles wegdoet, is niemand iets verschuldigd, anders 
blijft men 

levenslang schuldig aan iedereen; dit komt zeker uit een 
wijze pen. 

Wie sterft omwille van zijn geliefde, is voor altijd 
verbonden met zijn geliefde in alle genegenheid. 

Wie gevangen zit in de greep van het bezitten kan nooit 
de weg naar zijn geliefde inslaan en raakt niet ontplooid. 

 
De gevangenis van het bezitten in de hele geschiedenis 

is de meest duistere en verschrikkelijke gevangenis. 
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Een gevangene is een onvrije man, een gevangenis is geen 
hotel, 

zelfs niet met een zachte matras; beste mensen, bedenk dit 
wel! 

Een gevangenis mag nooit en te nimmer een permanente 
woning zijn; 

een gevangene denkt vanaf het begin aan een vluchtroute 
of vluchtlijn! 

Hoe eerder een gevangene de gevangenis verlaat, 
hoe gelukkiger hij is in zijn eigen huis in de straat. 

Wil je helemaal niet een gevangene zijn, dan bevrijd je je 
van 

alle ketenen, dus van alles wat je bezit, beste vrouw, beste 
man! 

Op het moment van het heengaan verlaat je echt 
de gevangenis van ‘t zijn, waaraan je was gehecht. 

Hoewel de dood eng, onaangenaam en koelbloedig kan 
lijken, 

is hij de bevrijder en de verlosser; met niets te vergelijken. 
Wil je vóór dat moment bevrijd zijn, begin dan nu, want 

niemand weet 
wat het volgende moment brengt; dus geef al je bezit weg 

en wees gereed! 
Het weggeven begint met het niet langer ontvangen, 
dit geldt altijd en overal voor alle standen en rangen; 

Wie niet zuiver is, kan de weg naar de geliefde niet in-
slaan, 

zijn gebeden worden nooit en te nimmer gehoord voort-
aan. 

Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

De oudste van Turkistan 
 

De oudste van het land Turkistan 
sprak het volgende tot alleman: 

“Ware mensen, ik bezit twee zaken, die mij dierbaar zijn; 
het één is een paard, grijsblauwe, en mijn zoon; afijn! 

Als iemand mij het overlijdensbericht van mijn zoon zou 
bezorgen, 

zal ik het paard als beloning hem schenken, op de volgen-
de morgen. 

Dit zal jullie misschien vreemd en ongewoon lijken, maar 
ik zal gewis 

jullie vertellen waarom dit voor mij geen vreemde en on-
gewone zaak is! 

Deze twee zaken, mijn zoon en mijn paard, hebben al mijn 
gedachten in bezit; 

ze zijn eigenlijk twee afgoden en idolen die mij altijd hou-
den in het gelid. 

Wie nog een kaars in zijn bezit heeft, ervaart de duisternis, 
hij beleeft de zuiverheid van de nacht niet; ‘t blijft een ge-

mis. 
Wie zich niet als een kaars laat uitbranden, mag niet 

een gesprek houden over de opoffering; subiet! 
Wie onterecht over de opoffering kletst, is een koopman, 

gewis, 
van wie de handelswaar een gesprek over de opoffering 

is! 
Wie zich opoffert, is nooit en te nimmer gestoord; 
zo iemand verdient geen brood met zijn woord! 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

De mysticus Sjeik Abolhasan Kharkani* 
en een aubergine 

 
De mysticus Chakani, toen hij nog een jongen was, 

had eens zin in een geroosterde aubergine, in zijn sas. 
Nadat Abolhasan vele opdrachten van zijn moeder ver-

wezenlijkt had, 
vele keren had gehuild en dagen lang braaf was geweest, 

zonder debat, 
gaf zijn moeder hem eindelijk een halve aubergine, als 

beloning; 
maar stal Abolhasan stiekem de andere helft met een kom 

honing. 
Hij roosterde de aubergine en at deze met de honing op; 

echter, de moeder merkte dit en voor straf hakte zijn kop. 
 

Toen ‘s nachts de moeder lag te slapen, droomde zij 
over het hoofd van haar zoon in een duistere galerij. 

Het hoofd van Abolhasan Chakani sprak 
tot zijn moeder droevig en met ongemak: 

 
------------------------------------------------------------------------------ 
* Sjeik Abolhasan Charkani (963 - 1033): 
Een bekende uitspraak van Abolhasan Charkani inzake 
gelijkheid van alle mensen: 

“Wie dit huis binnenkomt, geef hem brood, 
vraag niet naar zijn geloof, klein of groot! 

Wie voor de grote God levenswaardig is, is dan 
zeker brood waard in het huis van Abolhasan!” 
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“U had tegen mij gezegd dat een halve aubergine en een 
kom honing 

mij mijn leven kan kosten; echter, ik luisterde niet naar u 
in onze woning. 

Mijn beste moeder, nu brandt mijn ziel en mijn werk 
is nu geen gemakkelijk werk; ’t is een moeilijk tijdperk; 
Degene die tevreden is met iets kleins, is zijn spijt ook 

klein; 
wie naar grote zaken verlangt, zoekt dan in het levensdo-

mein 
tevens naar grote problemen; grote zaken kunnen gepaard 

gaan 
met ongelovig grote moeilijkheden en lasten in het be-

staan. 
Vele geleerden komen terecht in een val ondanks al hun 

geleerdheid; 
ieder moment wordt de mens op de proef gesteld, overal 

en altijd, 
Het leven is eigenlijk een examenzaal en kent honderden 

pijn en smart, 
wie alleen welvaart zoekt, zal niets anders krijgen dan pijn 

in zijn hart. 
Honderdduizenden verliefde mensen offeren hun leven 

op voor hun geliefde; 
het leven is om op te offeren voor de geliefde; dit is de 

betekenis van de liefde. 
Toen de moeder van de mysticus Sjeik Abolhasan 

Charkani ontwaakte, zag zij 
dat haar zoon in zijn bed lag te slapen; alles was een 

droom, ze was daarom blij! 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Geleerde Zolnoen en de veertig mannen 
 

De geleerde Zolnoen sprak 
het volgende op zijn gemak: 

“Ik was onderweg in een woestijn en mijn bagage bestond 
alleen maar uit 

de genade van God, geen wandelstok, geen kompas en 
geen brood en kruid. 

Ik kwam veertig mannen tegen; zij waren allen gekleed in 
de siergewaden; 

zij stonden allemaal versteend, zielloos, ze verrichten geen 
enkele daden. 

In mijn hoofd deed zich een revolutie voor, waardoor ik 
bewusteloos 

viel op de grond; een brok vuur ontstond in mijn lijf; ik 
was rusteloos. 

Toen ik bijkwam, of ik dacht dat ik bijgekomen was, sprak 
ik tot God: 

‘O God, wat is er met deze mannen aan de hand; zijn ze 
allemaal robot?’ 

Ik hoorde een stem, of ik dacht dat ik 
een stem hoorde, tot mijn grote schrik: 

‘God is de Alwetende; deze mannen hebben na veel toch-
ten 

bereikt wat zij altijd in hun indrukwekkende leven zoch-
ten!’ 

 
Ik vroeg aan de stem 
met een grote klem: 
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‘Waarom zij allemaal dood moesten dan? 
Ik ben zeer onder indruk en er stil van!’ 

 
Het volgende was dan het antwoord, 

dat ik hoorde woord voor woord: 
‘Het werk van God is het schenken van het leven 

en het ontnemen daarvan, van oudsher tot op heden! 
Dit is Zijn doen en laten, dag en nacht; God laat mensen 

feestvieren bij de geboorte van een kind, met veel wensen 
en laat daarna hen een rouwdienst houden voor het over-

lijden van dat kind, 
soms als een volwassen persoon, soms als een jong mens, 

zeer bemind, 
en soms als een kind; soms wordt zelfs het kind doodge-

boren; 
tegelijk feest, tegelijk rouw; er is veel kaf onder het koren! 
God de Almachtige is de Enige God van de zonsopgang, 

van het licht, van de duisternis en van de zonsondergang. 
De duisternis vernietigt het licht en het licht vernietigt de 

duisternis. 
Hij is de God, Almachtige en Alwetende in de hele ge-

schiedenis. 
Wie vertrouwt in God, wordt bevrijd, 

wie niet, vernietigd deze zichzelf, altijd. 
Wil je bevrijd zijn en ongeremd, 
geef je voorgoed over aan Hem! 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

De gelukzaligheid van de tovenaars 
 
Ik weet niet of het ooit in deze wereld is gelukt om de ge-

lukzaligheid 
te bereiken die de tovenaars van de Farao hadden bereikt 

in die tijd. 
Wat men ook kan bedenken en wat men ook niet beden-

ken kan 
van de gelukzaligheid, bereikten de tovenaars van de 

staatsman 
van oudsher, de Farao, toen zij de tijd bereikten van het 

heengaan; 
zij sloten nadien hun ogen in gelukzaligheid en verlieten 

het bestaan. 
Niemand heeft na hen nog ooit de gelukzaligheid ervaren, 

die de tovenaars van de Farao beleefden in al die jaren. 
Hun gelukzaligheid was een beloning van hun geloof 

van de duur van één ogenblik, verzadigd van eer en loof. 
Eén ogenblik waren zij gelovig, daardoor waren zij geluk-

zalig en blij; 
dat ene ogenblik was het moment dat zij heengingen, 

frank en vrij. 
Na de tovenaars van de Farao heeft nooit iemand nog een 

beter leven, 
nog een betere afscheid en nog gelukzaligheid gehad, zelfs 

voor even. 
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Hoofdstuk dertig 
 

Uitvlucht van een andere vogel 
 

Een andere vogel vloog tevoorschijn 
en zei het volgende in die domein: 

‘O wijze vogel, afkomstig uit het paradijs, 
hoe belangrijk is de inspanning bij deze reis? 
Mijn uiterlijk komt niet zo sterk over, maar 
mijn inspanning is groot en edel, voorwaar! 

Ik heb niet zoveel gebeden op mijn naam staan, 
ik heb een grote inspanning om verder te gaan. 
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Antwoord van Hop Hop, de weidevogel 
 

 
 

Hop Hop de weidevogel zei 
het volgende frank en vrij: 

“De aantrekkingskracht van alle geliefden is 
de inspanning geweest in de hele geschiedenis. 

Nog steeds is de inspanning de aantrekkingskracht 
van alle geliefden en deze zal blijven dag en nacht. 

Alles wat er overal in deze wereld is ontstaan, 
is te danken aan de inspanning in het bestaan. 
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Alles is een kind van inspanning en wie een grote inspan-
ning bezit, 

krijgt de sleutel voor alle sloten in beide werelden, door 
zijn esprit! 

Wie een geringe inspanning heeft, neemt de zon in zijn 
rechterhand 

als een gering iets en de maan, als iets geringers, in zijn 
linkerhand. 

De inspanning is de as van het hele bestaan, vormt ook 
zijn profiel, 

de inspanning schept de vleugels en het vliegen van de 
vogel der ziel. 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

De aankoop van Jozef door een oude vrouw 
 
“Er werd verteld dat toen Jozef op de slavenmarkt te koop 

werd aangeboden, 
de Egyptenaren zich om hem heen verzamelden, die op de 

jonge Jozef boden. 
Zij bewonderden Jozef, de jonge slaaf, met veel hartstocht; 

er stonden vele potentiële kopers, die hem hadden ge-
zocht. 

De ene bood een nog hogere prijs dan de ander voor deze 
jonge heer; 

de kopers van jong tot oud telden vele hele gouden mun-
ten neer. 

Tussen al die kopers stond ook een oude vrouw, op wier 
gezicht 

kleine verse bebloede wondjes waren, nog niet helemaal 
dicht. 

Zij had een lang touw in haar hand; 
zij kwam overeind en riep constant: 

‘Ik ben ook een koper van deze mooie man uit Kanaän, 
hoor mij: 

ik ben mijn hart aan deze jonge man kwijtgeraakt; ik koop 
hem vrij. 

Ik ben helemaal in de wolken; ik heb hier een stuk touw 
dat tien meter lang is; dit is het aanbod van deze vrouw. 
Ik heb dit zelf met mijn eigen handen geweven en ik bied 

dit 
als mijn prijs om deze prachtige slaaf te kopen; mijn hele 

bezit. 
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Willen jullie dit stuk touw niet inruilen voor deze jonge 
kerel, zo kuis? 

Leg zijn hand in mijn hand, zodat ik hem kan meenemen 
naar mijn huis!” 

De verkoper lachte haar uitbundig uit 
en zei het volgende hoorbaar en luid: 

“Wat jij, de oude vrouw, aanbiedt als prijs is niet genoeg 
voor deze jonge slaaf; 

je hoort zelf dat anderen vele gouden munten aanbieden 
van lakei tot graaf; 

Maar nog moeten wij wachten op het hoogste aanbod van 
alle wijzen; 

jouw stukje touw is zeker geen concurrent voor de aange-
boden prijzen. 

Deze jonge slaaf uit Kanaän heeft honderden schatten in 
zijn lijf en geest; 

wees zelf, jij oude vrouw, eerlijk, is jouw aanbod toerei-
kend geweest?” 

De oude vrouw liet een glimlach zien aan iedereen 
en zei uitgeslapen de volgende woorden toen meteen: 

“Ik wist dat mijn prijs nooit de koopprijs zal zijn van deze 
jongeman 

en dat men hem mij nooit zal verkopen voor mijn stuk 
touw dan. 

Echter, zolang de mens bestaat, het verhaal wordt verteld 
van de jongen uit Kanaän in Egypte, staat mijn naam ver-

meld 
tussen de namen van degenen die een aankoopprijs heb-

ben gedaan; 
dus, mijn naam blijft altijd tussen de namen van zijn ko-

pers staan. 
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Ieder hart dat zich inspant, krijgt de zegening en triomf, 
tot in eeuwigheid; 

een hoge inspanning maakt van een herder een machtige 
sultan in zijn tijd! 

De wereld heeft vele koningen van groot tot klein zien 
verschijnen 

en duizenden gouverneurs en grootheden voorgoed zien 
verdwijnen. 

Maar, de naam van degenen die een hoge inspanning lie-
ten zien, 

blijft eeuwig gegraveerd in het rolboek van het bestaan, 
nadien. 

Een edele inspanning maakt vele fouten goed en een hoge 
inspanning 

schenkt de zon die de duistere wereld laat schitteren als 
zijn overwinning. 

Geen inspanning, geen grootheid, maar geringheid, voor 
altijd; 

ga voor de grootheid, en neem afstand van deze gering-
heid!” 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Klacht van de derwisj 
 
Er was eens een derwisj, die klaagde over armoede dag en 

nacht; 
ooit sprak de mysticus Ibrahim Adham tot deze derwisj 

heel zacht: 
“Beste man, waarom klaag je voortdurend? heb jij 

soms de armoede zo goedkoop bereikt? Zeg ’t mij!” 
 

De derwisj antwoordde hem, 
zeer verbijsterd en met klem: 

“Wie koopt de armoede? Van jouw opmerkingen snap ik 
niets; 

ik schaam me voor de armoede! Waarom krijgt de mens 
zoiets” 

 
De mysticus Ibrahim Adham sprak 
weer tot de derwisj in zijn gemak: 

“Het leven heeft mij mijn hele bestaan gekost en ik heb 
dus 

de hele wereld gegeven om te kunnen leven; een dure 
klus. 

Nog steeds betaal ik voor dit leven; 
het is niet gratis, ook niet voor even! 

Daarom vraagt men voor zijn levensdagen 
een loon, een vergoeding of geldbedragen. 

Als je in armoede op staat leeft, is het wellicht beter dan 
dat je koude lijk in een gouden doodkist rust, arme man. 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Sjeik Ahmad Koeri en Sultan Sanjar 
 
Sjeik Koeri was een mysticus die in alle stadia van mystiek 

en wijsheid 
het hoogste niveau had bereikt en daarom wilde hij graag, 

in die tijd, 
daarvoor had gekozen om naar de dwazen van zijn stad te 

gaan 
die zich onder een brug hadden verzameld in hun sobere 

bestaan. 
Sjeik Ahmad Koeri koos ervoor om zich onder dat volk te 

begeven; 
hij nam dus afscheid van zijn grote faam om in hun we-

reldje te leven. 
 

Op een dag ging Sultan Sanjar met zijn grote gezelschap 
op pad; 

de stoet van de sultan kwam bij de brug, na een tocht door 
de stad. 

De sultan was nieuwsgierig naar de toestand onder de 
brug, 

daarom vroeg hij het volgende aan zijn trouwe hoofd-
eunuch: 

“Wat is er onder deze brug aan de hand? 
Het lijkt dat men zit hier op een eiland!” 
De trouwe hoofd-eunuch, die halve man, 

gaf het volgende antwoordde aan de sultan: 
“Majesteit, hier woont het volk van de dwazen; 

de leden van dit volk kennen geen enkele bazen!” 
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Sommige dwazen zaten daar stil, sommigen waren aan 
het hollen; 

Sjeik Ahmad Koeri zat daar met de een aantal dwazen te 
dollen; 

Sultan Sanjar liep naar Sjeik Koeri en sprak tot hem 
de volgende opmerkingen met een berispende stem: 

“Wat is hier aan de hand 
in dit deel van mijn land?” 

Sjeik Koeri antwoordde de sultan 
het volgende als een nobele man: 

“Dit is een groep van mensen die in hun bestaan 
geen hoofd en geen voeten hebben, ook voortaan. 

Hoofd tussen grootheden en voeten tussen de zakenmen-
sen; 

majesteit, wij bevinden ons met al onze begeren en wen-
sen 

in één van de volgende twee condities en levenswegen: 
of de wereld zit ons mee, of de wereld zit ons tegen! 

Als u liefhebber bent van ons, laat dan al uw bezit achter 
en voegt u zich bij ons, zonder een lakei of een wachter! 

Als u ons hekelt, blijft dan bij uw bezit 
en vergeet maar het geheim van de smid. 

Als u een ogenblik onder deze brug komt uitrusten, 
dan is al uw pracht en praal vuilnis en nietige lusten. 

Dus majesteit, de keuze is aan u: of vriendschap met ons 
of vriendschap met wat u nu heeft en met al die barons.” 

 
De grote sultan Sanjar sprak 
tot Sjeik Koeri met ongemak: 

“Ik ben geen man voor jullie gezelschap en kroeg; 
mijn liefde en hekel passen niet bij jullie ploeg. 
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Ik houd niet van jullie, noch heb ik hekel aan jullie; ik ga 
zo door 

voordat het vuur van jullie warmte mijn bezit in de as legt, 
nee hoor! 

Ik word van jullie niet warm, noch koud; jullie slechtheid 
en goedheid 

staan buiten mijn kleine tent; de hemel waar jullie vliegen 
in deze tijd 

is bestemt voor de vogels van hoge vlucht; ik ben maar 
een klein mug 

en een klein mug vliegt maar rondom het vuilnis en hij 
gaat altijd terug 

naar een broodkruimel in een vuilnishoop en afval; 
maar, de hoogvliegende vogels hebben altijd en overal 
de hele wereld onder hun hoede; hun vlucht staat altijd 

boven iedere dronkenschap en boven iedere nuchterheid.” 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

De dwaas en zijn uitspraken 
 
Middenin de nacht huilde een dwaas in zijn teruggetrok-

kenheid, 
hij sprak het volgende in alle vreugde, zonder droefenis 

en nijd: 
“Zal ik zeggen wat dit bestaan allemaal betekent? 

Het is een toverbal vol vuur; zo wordt deze herkend. 
Wij, door onze onwetendheid, zijn bezig om deze bal te 

ontleden, 
maar wij hoeven het niet te doen, de dood doet het wel , 

ook heden. 
Wie vleugels heeft, is voortdurend in strijd 
en is veroordeeld tot het vliegen voor altijd. 

Wie geen vleugels heeft, zit tot in eeuwigheid en overal 
in ellende en is bezig met het ontleden van de toverbal. 

Wil je een bestaan van vreugde, zonder haat en nijd? 
Laat dan de vogel van jouw intentie hoog vliegen altijd! 

Laat dan de vogel van je verstand vliegen in de lucht van 
je hart 

en de vogel van je ziel in de lucht van de liefde, zonder 
smart. 

Doe dit alles voordat de toverbal is ontleed heel vilein; 
laat de vogel van je bestaan een vliegende vogel zijn. 
Zet deze vogel niet in een kooi, want hij wordt stil; 

laat deze vogel vliegen waar deze ook maar wil. 
Anders zullen al jouw vleugels branden tot as in het vuur 
dat door de toverbal ontstaat na het ontleden, op dat uur. 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

De vleermuis en de zon 
 

De vleermuis sprak zichzelf aan: 
Wat heb ik aan de zon en de maan? 

Ik zoek een zon die zwart is, een zwarte zon is iets voor 
mij; 

dan is haar opgang en ondergang gelijk van mei tot mei. 
De stralende zon is de meest dorstige die het bestaan kent; 
het water durft niet in haar buurt te komen, geen moment. 
Er is geen dag die zonder haar begint en eindigt met haar 

ondergang; 
maar de doffe zon, de pikzwarte zon, wordt niet gezien, al 

jarenlang. 
Een zwarte zon is iets voor mij; 
voor de duur van mei tot mei. 

Een wijs mens moet weinig van slaap hebben door zijn 
hoge doelen, 

hij moet continu waken, zodat hij de zwarte zon kan zien 
en voelen. 

Mijn dag staat gelijk aan alle nachten, een duister gebied; 
de zon met al haar pracht en praal interesseert mij niet. 
Zodra de stralende zon tevoorschijn komt, verdwijn ik. 
de zon verdwijnt, ik kom tevoorschijn, tot ieders schrik! 
De zon maakt iedereen wakker, maar brengt mij in slaap 

op slag; 
de zon is een schitterend schilderij voor de kamer van de 

dag. 
Mijn zwarte kamer heeft alleen een zwarte zon nodig; 

iedere verlichting van een kaars of een zon is overbodig. 
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De spanning van het bestaan laat het verschil tussen de 
dag en de nacht 

niet merken; de nacht is fijn als er geen zon aan de hemel 
is vol pracht. 

Is de stralende zon aan de hemel, dan is er geen duistere 
nacht; 

de nacht is de tijd van de geliefden, waarop ze hebben 
gewacht. 

Wie verliefd is, heeft zeker meer aan de nacht dan aan de 
dag; 

een geliefde zoekt de nacht; tegen de dag doet hij zijn be-
klag. 

 
Bij zonsopgang versomberen de geliefden in alle landen; 
bij zonsopgang rouwt de liefde, om de verloren banden. 
Ik beweeg de hele nacht, de nacht is mijn beweging en 

leven; 
de dag is mijn stilte en dood; ze zijn met mijn lot verwe-

ven! 
Daarom ben ik op zoek naar een zwarte zon; de zon is 

mijn idool niet; 
de nacht, de duisternis en wat zwart is, zijn mij lief, tegen 

mijn verdriet. 
Degene die slaapt in de duisternis is geen man van een 

reis of een festijn; 
ben je een valk bij het vliegen, dan is de arm van een sul-

tan jouw domein! 
Ben je een mug, is dan de vuilnisbelt jouw gewaardeerde 

territorium; 
een mug wordt gewaardeerd met een vliegenmepper, in 

ieder stadium. 
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Niemand zit op een mug te wachten, behalve een mug op 
een balk; 

wie een hoge intentie heeft, zoekt geen mug, hij zoekt een 
valk. 

Wil je geen arm van een sultan als territorium, evenmin 
een vuilnisbelt, 

wees dan een trekvogel, zo is je territorium de hele hemel 
in je blikveld! 

Het hoogste territorium op de aarde voor een vogel is de 
arm van een sultan; 

het laagste territorium in de hemel is vrijheid voor iedere 
vrouw, iedere man! 
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Hoofdstuk eenendertig 
 

Uitvlucht van een andere vogel 
 

Een andere vogel vloog naar voren 
en sprak als een haan van zijn toren: 

“U bent een rechtvaardige vogel en heel martiaal, 
vertel ons over onze Koningin en haar verhaal. 
Ik ben zelf ook rechtvaardig in mijn vaderland. 
ik ben tevens ook niet ontrouw jegens iemand. 

Klopt het dat als deze twee eigenschappen tot grote hoog-
te stijgen 

bij eenzelfde persoon in zijn leven, hij een hoge plaats zal 
krijgen?” 
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Antwoord van Hop Hop, de weidevogel 
 

 
 

Hop Hop de weidevogel, kwam overeind 
en sprak buitengewoon vastomlijnd: 

 
“De rechtvaardigheid is de koning onder de eigenschap-

pen; 
wie rechtvaardig is, is bevrijd van bedrog en narrenkap-

pen! 
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Ben je een rechtvaardig mens, dan verdien je nog veel 
meer 

dan de beloning van een levenslange vrome dame of heer! 
Het is niet grootmoedig om in beide werelden een andere 

eigenschap, 
een hogere plaats te geven dan de rechtvaardigheid, stap 

voor stap! 
Hij die rechtvaardig is, staat ver van schijnheiligheid; 

de rechtvaardige mensen werden te allen tijd 
onrechtvaardig behandeld, maar zij, heel bewust en attent, 
verlieten het pad van de rechtvaardigheid geen moment.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 392 - 
 

Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Ahmad Hanbal 
 
Ahmad Hanbal was de hoogste imam van zijn tijd en het 

boek 
over zijn edele eigenschappen is onovertroffen en zeer 

kloek. 
Iedere dag, als hij klaar was met zijn college en les 

begaf hij zich onder het gepeupel, vanuit zijn adres! 
Wie hem bij dit volk trof, berispte hem; 

en sprak verwijtend en met een hoge stem: 
“Je bent toch de imam van deze tijd; er is niemand wijzer 

dan jij; 
er is niemand die nog meer kennis heeft dan jij, zonder 

gevlei. 
Wat ook de burgerij over jou zegt, interesseert jou geen 

zier! 
Jij, de hoogste imam, hoort niet onder dat gepeupel, nu en 

hier!” 
Ahmad Hanbal sprak, 
wijs en op zijn gemak: 

“Ik heb de competitie van theologie gewonnen, zo begeert 
en heb ik de overleveringen allemaal uit het hoofd ge-

leerd. 
Ik weet dat ik betreffende deze zaken, goed of kwaad, 
vele stadia verder ben dan gewone de man op straat! 

Maar betreffende het kennen van God heeft het gewone 
volk 

een veel hogere status bereikt, dan mij als een ethologie-
tolk! 
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Wie onrechtvaardig is, heeft weinig kennis over zijn eigen 
status en niveau 

zo iemand moet eerst het college bijwonen op het recht-
vaardigheidsbureau!” 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

De gijzeling van de koning van Hindoestan 
 

De Hindoestanen hadden ooit een koning, 
die een bejaarde man was in zijn woning. 

 
Toen sultan Mahmoed, de Perzische keizer, Hindoestan 
veroverde met zijn grote gewapende leger uit het hele 

Iran, 
bracht men die oude Hindoestaanse koning, de vorst die 

verloren had, 
naar sultan Mahmoed, de vorst die gewonnen had, in de 

hoofdstad. 
De bejaarde Hindoestaanse koning, bekeerde zich tot de 

islam, 
voordat hij voor de Iraanse keizer verscheen, volgens het 

program. 
De twee staatshoofden konden het uitstekend met elkaar 

vinden; 
nadien zat de bejaarde koning in zijn tent, zonder zijn be-

minden. 
Hij huilde dag en nacht met veel luide klachten; 

hij vond zijn dagen nog duisterder dan de nachten. 
Het gejammer en gehuil van de bejaarde koning, 

kwam ter ore van sultan Mahmoed in zijn woning. 
 

Hij liet de bejaarde Hindoestaanse vorst bij zich brengen 
en toen 

de oude man voor hem stond, sprak sultan Mahmoed met 
fatsoen: 



- 395 - 
 

“Ik zal jou nog een groter land verschaffen, mits jij 
ophoudt met je gejammer en gehuil, en wordt blij.” 

 
De Hindoestaanse bejaarde koning sprak 
tot de Iraanse keizer met eerbied en dank: 

“Mijn gejammer en gehuil zijn niet om kroon en land; 
ik huil en jammer om het volgende, hevig en constant: 

Als op de dag van opstanding de Almachtige God 
mij zou zeggen: ‘O jij, de ontrouwe man, jij de zot, 
had een lange tijd, zonder mijn liefde geleefd tot 

Mahmoed kwam 
om jou met mij kennis te laten maken, dus met de gods-

dienst islam. 
Je dacht voordien niet aan mij, en je stond buiten de grens 

van trouw 
en om jou bij mij te brengen, moest je land en je konings-

gebouw 
veroverd worden door de soldaten van Mahmoed en dus 

jij 
vóór die geweldige militaire invasie, dacht nimmer aan 

mij. 
Moet ik nu jou een vriend noemen of een vijand? Hoelang 

moet ik 
trouw zijn en jij mij ontrouw? Dit hoort niet bij trouw, 

geen ogenblik!’ 
 

Zo sultan Mahmoed! Hoe moet ik later de Heer ontmoeten 
als Hij mij deze vragen zou stellen. Hoe zal Hij mij beboe-

ten? 
Dus mijn gejammer en gehuil op mijn oude dag zozeer 

komen door de angst voor de bewoordingen van de Heer! 
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Rechtvaardigheid en getrouwheid zijn de hoogste woor-
den 

in de school van het bestaan van het zuiden tot het noor-
den.  

Heb je het college van trouw met goed gevolg gevolgd? 
Dan mag jij 

met de weg beginnen! Anders, moet je gaan zitten en de 
karwei 

vanuit je tent bekijken! Wat buiten trouw en liefde valt, is 
hooghartigheid 

en niet waardig om behandeld te worden, negens en op 
geen enkele tijd. 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Gods berisping 
 

De Almachtige God berispt een vrome man 
wegens het ontrouw jegens een ongelovige dan. 

 
Ooit vochten een vrome en een ongelovige met elkaar 
en midden in hun strijd, brak de gebedstijd weliswaar 

van de vrome man aan. Toen vroeg de vrome man 
aan de ongelovige een pauze om te gaan bidden dan. 

 
De ongelovige accepteerde dit en ging dan weg, zodat 
de vrome zijn gebed kon verrichten op zijn gebedsmat. 

 
Toen de ongelovige niet helemaal meer in de buurt was, 
verrichte de vrome zijn gebed in alle rust en in zijn sas. 

 
Na een tijd kwam de ongelovige terug en de strijd 

werd weer door de twee hervat in een grote felheid. 
Na een tijd sprak de ongelovige tot de gelovige man: 

“Ik wil even alleen zijn bij mijn godheid; mag dit dan?” 
 

De vrome accepteerde dit en maakte aanstalten om weg te 
gaan; 

de ongelovige haalde een kleine houweel tevoorschijn, 
keer eraan, 

zette zijn kleine houweel voor zich neer, boog diep voor 
zijn godheid, 

raakte zelfs met zijn voorhoofd de grond en bleef in deze 
houding een tijd. 
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Toen de vrome merkte dat de ongelovige hierdoor hele-
maal buiten zinnen was, 

gebruikte hij deze gelegenheid, haalde zijn zwaard uit de 
schede tevoorschijn alras 

en hief deze ten hemel om de ongelovige in één slag te 
onthoofden, maar toen hij 

nog niet zijn daad had voltooid, hoorde hij de volgende 
roep: “Jij, de vrome, jij! 

Je bent van top tot teen ontrouw! Je hebt de trouw van die 
ongelovige man, 

die afgodenaanbidder, geschonden. Hij bleef trouw aan 
zijn belofte, vol elan. 

 
Hij liet jou alleen met je gebeden, maar jij, jij wilt zijn nek 

met jouw blote zwaard 
verpletteren; wie zijn belofte niet trouw blijft, is de ware 

ongelovige en niets waard! 
Een vrome die zijn belofte niet trouw blijft, is geen vrome, 

noch gelovige persoon dan; 
die ongelovige was trouw tegenover jou, jij bent ontrouw 

jegens deze ongelovige man. 
Jij was veilig bij die afgodenaanbidder, toen hij jou toe-

stond om je gebed te doen, 
maar nu wil je hem doden. Eigenlijk zal hij niet door jouw 

gemeenheid en onfatsoen, 
maar door zijn eigen trouw, onthoofd worden. Hij ver-

trouwd er op dat jij 
trouw bent aan je beloftes. Zodoende is hij een man van 

geloof, 
en jij, die zogenaamd godvruchtige, bent een man van on-

geloof!” 
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Toen de vrome dit alles hoorde, merkte hij dat hij van top 
tot teen in zweet was; 

de afgodenaanbidder, die op dat moment zijn hoofd op-
hief, zag de vrome alras 

met een opgeheven zwaard stilstaan. Hij sprak tot de 
vrome man: 

“Waarom sta je hier te huilen?” De vrome antwoordde 
hem dan: 

“Zonet werd ik berispt! Zonet hoorde ik dat ik ontrouw 
ben, jegens jou! 

Daarom huil ik!” En toen de ongelovige dit hoorde, riep 
hij vol berouw: 

“De Almachtige God Die op deze manier met Zijn vrome 
mannen omgaat 

omwille van een ongelovige als ik, Hem moet je aanbid-
den, zonder gepraat! 

Ik heb gedurende mijn leven Hem niet wilde aanbidden. 
Ik wil vanaf nu Hem 

wel aanbidden. Leer mij het geloof, ik wil mijn ongeloof 
afzweren met klem. 

Ik wil alles doen en laten volgens de regels van het geloof. 
Jammer dat mijn hart 

zoveel lange jaren leeg was van Hem. Ik was mijn God 
vergeten; dat is ware smart, 

want ik ben zolang bezig geweest met mijn idool. Dag en 
nacht bad ik tot mijn afgod. 

Nu heb ik geen geduld meer om op het oude pad te blij-
ven. Leer mij de ware God! 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

De aankomst van de broers van Jozef in Egypte 
 
Tien broers van Jozef die getroffen waren door de droogte, 

hoorden dat 
in Egypte voedsel te vinden was; daarom gingen zij allen 

samen op pad. 
Zij legden de lange weg vanuit Kanaän naar Egypte af 

waar de bedienden brachten hen naar Jozef, de chef-staf. 
De broers, de zoons van Jakob, werden naar de ontvangst-

salon gebracht; 
zij gingen in een rij staan te wachten op Jozef, de man van 

Faro’s macht. 
 

Toen een bediende aankondigde dat de hoofdfunctionaris 
zo direct 

zou binnentreden, bogen de broers diep uit beklemming 
en respect. 

Jozef trad de zaal binnen en zag tien mannen diep gebo-
gen voor hem staan; 

Jozef sprak: “Heren, hef uw hoofd!” Zij hieven hun hoof-
den en keken hem aan. 

De zoons van Jakob herkenden hun broer Jozef niet. An-
dersom echter wel; 

de broers spraken nederig: “Alstublieft, genade; wij wach-
ten op uw bevel! 

Onze kinderen, onze vrouwen en onze oude vader zijn 
ontdaan, 

zij hebben honger. Geef ons alstublieft een hoeveelheid 
graan!” 
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Jozef stuurde de mannen samen met een bediende naar de 
enorme graansilo 

om hen graan te geven. De broers bogen diep voor Jozef 
en verdwenen zo. 

 
Hierop riep Jozef het hoofd van de graansilo bij zich en 

beval: 
“Stop stiekem een gouden maatbeker in de grote controle-

hal 
in de tas van de jongste man van het gezelschap van de 

tien mannen uit Kanaän!” 
 

Zo gezegd, zo gedaan. En toen de tien broers uit Kanaän, 
volgens het plan, 

bij de stadspoort aankwamen, hielden de soldaten een 
controle op de hoek; 

het hooft van de soldaten kondigde aan: “Een gouden 
maatbeker is zoek.” 

Hij beval om alle zakken met graan te doorzoeken. De 
soldatenploegen 

verspreiden zich tussen alle aanwezigen die een graanzak 
bij zich droegen. 

 
De tien broers uit Kanaän stonden met ieder een zak op 

een rij; 
op een gegeven moment riep één van de soldaten van de 

karwei, 
die de zak van de jongste broer doorzocht, uit: “Hebbes!” 

en iedereen 
keek in de richting van de jongste man uit Kanaän, die 

riep: “Neen!” 
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Een aantal soldaten en het hooft van de garde renden rich-
ting de jonge man 

met de gevonden maatbeker en arresteerden hem volgens 
het gemaakte plan. 

 
De soldaten namen de jongste broer mee zonder het 

schonken van aandacht 
aan de smeekbedes van de andere broers. De broers liepen 

met hun klacht 
achter de soldaten aan tot zij bij het regeringsgebouw van 

Jozef aankwamen; 
daar werden zij weer verwezen naar de ontvangstsalon, 

allemaal samen. 
Opnieuw bogen de broers diep bij de komst van de man 

van Faro’s macht, 
ofwel Jozef; toen zei Jozef: “Heren, hef uw hoofd!” De 

broers hieven toen 
hun hoofden. Jozef sprak tot hen: “Mijn maatbekers kun-

nen met fatsoen 
mij vertellen wat er met hen gebeurd is. Nu vraag ik de 

maatbeker mij de waarheid 
te vertellen!” De tien mannen uit Kanaän riepen: “Iets 

onmogelijks, in geen tijd! 
Een maatbeker kan niet praten!” Hierop streelde Jozef de 

maatbeker, en deze begon 
met geknepen stem te praten: “Geachte hoofdfunctionaris, 

onze schitterende zon, 
wijze heer, deze mannen hadden ooit een broer, een jon-

gere broer, 
die de mooiste was onder hen. Zijn naam was Jozef. Hij 

was niet stoer.” 
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Bij iedere woord dat de maatbeker uitte, zuchtten de 
broers van verbazing; 

Jozef beval maatbeker: “Vertel verder!” De maatbeker 
vervolgde zijn lezing: 

“Deze mannen gooiden hun broer Jozef in een put voor de 
eeuwige slaap, 

en daarom besmeurden zij het hemd van Jozef met het 
bloed van een schaap. 

Zij brachten dit hemd naar hun vader, de aartsvader Ja-
kob, betreurd; 

zij zeiden tegen hun vader dat Jozef door een wolf was 
verscheurd. 

Hiermee hebben zij het hart van hun vader gebroken in 
zijn bestaan; 

zij moeten zich schamen voor wat zij met hun broer heb-
ben gedaan. 

 
Maar Jozef werd door een karavaanleider uit de put ge-

haald en verkocht als slaaf.” 
Toen de woorden van de maatbeker dit punt bereikten, 

begonnen de mannen 
uit Kanaän luid te huilen. Waarop sprak Jozef tot hen: 

“Jullie zijn tirannen; 
hoewel jullie Jozef in de put gooiden en dachten dat jullie 

succes hadden geboekt, 
heeft de Almachtige hem gered. Jullie moeten blind zijn en 

doof, of verdoekt, 
om de schoonheid van dit verhaal niet te kunnen zien en 

niet te kunnen horen; 
iedereen heeft een Jozef, en iedereen gooit zijn Jozef in de 

put, zonder sporen.” 
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Moraal: 
Niemand kan een maatbeker laten praten, zelfs als men 

het hele leven 
de maatbeker blijft strelen. Maar iedereen kan wel zijn 

Jozef voor even 
of de Jozef van een ander in de put gooien. Maar Jozef, de 

zoon van Jakob, 
is niet dezelfde Jozef als Jozef van een ander; dit verhaal 

houdt nooit op. 
Dus Jozef van een ander kan anders te werk gaan. Echter, 

de maatbeker van Hem 
verteld voortdurend het verhaal van ene Jozef na de ande-

re; met of zonder klem. 
De mens zit vast in de put die men denkt dat zijn Jozef 

daarin zit; 
iedereen moet zijn hoofd even uit zijn put steken om, 

zwart op wit, 
te beseffen in welke droge en hete woestijn men zich be-

vind, 
en dat hij of zij niet zo onschuldig is als een pasgeboren 

kind! 
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Hoofdstuk tweeëndertig 
 

Uitvlucht van een andere vogel 
 

Eén van de vogels vloog tevoorschijn 
en sprak tot Hop Hop, in dat domein: 

“Het is wel enigszins bravoure om in uw aanwezigheid 
iets te zeggen. Wie dit lef heeft, ontvangt als beloning al-

tijd 
de angst en beven. Vertel ons hoe beloont wordt degene 

die bij 
de koningin 30-Vogel uit bravoure iets zegt, frank en vrij? 

Open alstublieft de deur van de schat van uw wijsheid 
en schenk ons parels daarvan: de geheimen in deze tijd!” 
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Antwoord van Hop Hop, de weidevogel 
 

 
 

Hop Hop, de weidevogel sprak 
het volgende op zijn gemak: 

 
“Iedereen die een ingewijde is, is trouw voor geheimen; 

als zo’n persoon 
bravoure handelt, wordt het hem niet kwalijk genomen; 

daar is dit gewoon. 
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Want hij is een te vertrouwen persoon van de koningin; 
echter, 

een te vertrouwen persoon handelt nooit bravoure als een 
vechter. 

Een ingewijde houdt zich aan alle regels, zowel van lin-
kerkant 

als van rechterkant. Iedereen maakt echter misstappen in 
elk land. 

Een kameeldrijver die de woestijn doorkruist, kan nooit 
een vertrouwelijk persoon zijn van de koning ooit. 

Een gewone man redt het niet na een bravoure handeling, 
een ingewijde wel; 

het geloof en trouw zijn lichaamsdelen van een ingewijde, 
niet van een rebel. 

Een profiteur heeft geen toegang tot de ploeg der ingewij-
den; bravoure zijn 

bij het bijzijn van de koningin, geschiedt slechts door de 
ingewijden, afijn. 

De anderen hebben de nodige durf hiervoor niet; zelfs is 
de bravoure van 

een ingewijde aangenaam, want het is anders dan anders; 
weet iedere man! 

 
Een ingewijde is een dwaas van de liefde, hij kan zelfs op 

het zeewater lopen 
met de kracht van zijn liefde voor de koningin; wie ver-

brand is door zijn hopen 
en het vuur van de liefde doolt dag en nacht in het land-

schap van de genegenheid 
en liefde; alleen God weet maar alles, een vader weet niet 

alles, in geen tijd! 
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Een bravoure handeling van het kind wordt door de vader 
door de vingers gezien, 

beter gezegd: door de liefde gezien; de bravoure hande-
ling van een kind is bovendien 

bij zijn vader zelfs aangenaam. Binnen het vuur bestaat 
geen onbeschadigdheid; 

een dwaas wordt niet kwalijk genomen omdat hij een 
dwaas is in geen enkele tijd! 

Als je dwaas bent, dan wordt geluisterd naar wat je zegt of 
opmerkt, 

je krijgt overal en bij iedereen alle ruimte en je wordt ner-
gens beperkt! 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

De dwaas  
en de dienaren van de gouverneur van Khorasan 

 
In Khorasan leefde een gouverneur; deze man had veel 

autoriteit; 
zijn naam was Amid; hij bezat honderd slaven; zijn slaven 

waren altijd 
zo mooi als de maan; hun gestalten waren teer en krach-

tig; ze droegen allemaal 
hoeden van een gele kleur en gouden sjerpen om hun 

middel; ze hadden allemaal 
zilveren verzieringen aan hun gewaden. Amid had eigen-

lijk een leger, en de leden 
van dit leger hadden allemaal gele uniformen aan. Wie dit 

leger zag zo aankleden, 
van nabij of in de verte, vond dit het allermooiste harmo-

nie en eendracht; 
iedere man of vrouw was eigenlijk bijna verliefd op dit 

leger met macht. 
 

Eens liep een hongerige dwaas, die versleten lappen droeg 
en geen kledingstuk, 

blootsvoets het leger voorbij. Hij zag een groot aantal die-
naren, dronken van geluk. 

 
Hij vroeg wie deze dienaren waren. Er was een oude man 

aanwezig die zei: 
‘Ze zijn de dienaren van Amid, de gouverneur van onze 

stad en maatschappij!’ 
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Toen de dwaas dit hoorde, begon hij te dansen en wild te 
bewegen; 

hij sprak met de geheven handen tot de hemelen en de 
Bron van zegen: 

“O Almachtige Je moet het onderhouden van je dienaren 
van die Amid leren; 

kijk eens naar zijn dienaren en de status van deze bedien-
den; o, Des Heren! 

En dan, kijk eens naar je eigen dienaren, en hun status; Als 
Je geen dienaren 

kunt goed onderhouden, moet Je geen dienaren hebben en 
anders gaan varen!” 

De oude man hoorde dit en sprak in zichzelf: ‘De dwazen 
zijn stoutmoedig, 

ze hebben altijd gelijk en vooral nergens last van; ze zijn 
warmbloedig. 

De dwazen houden geen blad voor hun mond en zij spre-
ken de waarheid; 

van de dwazen komt alleen maar goeds en geen kwaad, 
overal en altijd!” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 411 - 
 

Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

De naakte dwaas 
 
Een dwaas die geen kleding droeg, legde een weg af, het 

regende en het was koud; 
de dwaas was kletsnat van regen en sneeuw en had hon-

ger, dors en geen onderhoud. 
Na het afleggen van een deel van de weg, kwam hij bij een 

ruïne. Toen wilde hij 
even in deze ruïne uitrusten, Er viel een kleiklomp op zijn 

hoofd, gedroogde klei. 
Er liep bloed uit zijn gebroken hoofd. De dwaas keek naar 

de hemelen en sprak: 
“Ach almachtige, oordeel zelf of u een goede Koning bent! 

Dat hoeft geen betoog! 
Uw gedroogde kleiklompen zijn zwaar en hard, maar uw 

brood is dun en droog! 
Over Uw gastvrijheid houd ik me stil, maar ik blijf altijd 

bij U en ga U niet verlaten! 
U bent mijn Heer! Ik ben arme dwaas, maar toch de Uwe. 

Heeft u het in de gaten? 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

De geleende ezel 
 
Er leefde ooit een arme man. Zijn enige kapitaal was zijn 

hoofd en niets meer. 
Hij ging eens naar de buren en leende hun ezel. Hij reed 

met deze ezel als een heer 
naar de molen. Daar aangekomen, voelde hij zich moe. Hij 

deed zijn schoen uit, 
legde deze op de grond, legde zijn hoofd daarop en viel in 

slaap; een wijs besluit. 
De ezel ging de omgeving verkennen. Verderop had een 

wolf zich verstopt. Zodra 
de ezel hem naderde, sprong hij op zijn rug en maakte 

hem tot zijn spijs, vol aroma. 
 

Toen de volgende dag de zon opkwam, verscheen de ei-
genaar van de ezel en hij 

eiste de schadevergoeding. De arme man sprak: ‘Ik heb 
geen geld. Heb meelij!’ 

 
De buurman zei: ‘Dan gaan we naar de rechter!’ Bij de 

rechter zei de buurman 
dat de arme de ezel moet vergoeden. Maar de arme man 

zei als antwoorde dan: 
 

‘Ik heb de ezel niet opgegeten. De wolf heeft hem opgege-
ten. Dus de eigenaar 

van de wolf moet de ezel vergoeden en ik niet! Ik ben bij 
God en voorwaar 
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geen eigenaar van de wolf en de wolf is een bezit van de 
Almachtige God!’ 

De rechter zei na deze verklaring: ‘Inderdaad! Volgens de 
regels en gebod 

moet de compensatie voor verloren ezel worden vergoed 
door 

de Eigenaar van de wolf. En indien het in plaats van die 
ene domoor 

honderd ezels waren, moest de Eigenaar van de wolf de 
verloren dieren 

één voor één vergoeden. In dit geval moet dan de Almach-
tige financieren, 

omdat Hij de Schepper van de wolf is. Dus Hij is aanspra-
kelijk voor 

de compensatie!’ Na dit vonnis uit te spreken, pratte de 
rechter door: 

‘De vrouwen in Egypte leefden saai en in onmin. Er kwam 
een schitterende man, 

Jozef uit Kanaän geheten, naar Egypte. De saaie boel van 
Egyptische vrouwen dan 

veranderde zich in een festijn! Dit geschiedde door Zijn 
doen en laten! 

Als een dwaze en arme man een betere dag beleefd op de 
stadsstraten 

is dit geen wonder! Alles wat er gebeurt is een wil van 
Hem, gewis, 

ook het opeten van een ezel, waarvan de eigenaar de 
buurman is!’ 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

De brutale dwaas 
 
Egypte wordt eensklaps getroffen door een droge tijd van 

noorden tot zuiden 
de mensen stierven uit honger, terwijl de laatste woorden 

van hen luidden: 
Brood, brood, alstublieft brood! 

De helft van de inwoners was dood! 
Er was een dwaas die in heel Egypte zeer bekend was; 

toen hij zag hoe mensen stierven, riep als een wildebras: 
 

“O Jij, Die de eigenaar is van de wereld, de wereldbewo-
ners en het geloof, 

heb Je weinig voorraad, schap dan niet zoveel mensen; 
wees niet blind en doof! 

Je weet toch zelf wel als mensen zo warm aan het vrijen 
zijn, vergeten zij 

dat er later kindertjes komen! Maar Jij wéét dit toch? Je 
kent deze karwei!” 

Er was een man in de buurt die probeerde de woorden 
van deze dwaas 

te camoufleren. Hij riep daarom: ‘Wat een dwaze zegt, o 
Grote Baas, 

is zijn woorden niet; zijn woorden zijn Uw woorden, on-
danks die 

uit de mond van een dwaze komen en onaangenaam lij-
ken, 

zijn de dwazen zelf niet aansprakelijk voor hun praktij-
ken! 
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Iedereen moet de dwazen nergens voor kwalijk nemen. 
De dwazen wacht 

geen straf! De geliefden zijn ook dwazen door liefde vol 
praal en pracht. 

De dwazen dansen met de bomen; voor hen en voor de 
geliefden dansen de bomen: 

de voeten van de dwazen leggen de weg af, terwijl de voe-
ten van de wijzen en vromen 

zakken in moeras, daarom zijn de dwazen de uitverkore-
nen! Brutaliteit van niemand 

wordt geaccepteerd, behalve die van een dwaze! De dwa-
zen kennen in geen land 

spijt en maken geen verontschuldiging, want deze komen 
door kennis en wetenschap; 

de brutale woorden van een dwaas zijn echter geen 
kwaad, maar zoet als honing-sap. 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

De dwaas en de kinderen 
 

Er was een dwaas die dag en nacht geplaagd werd. Zijn 
hart huilde bloed door klagen; 

de kinderen wierpen kiezelsteentjes naar hem toe, zodra 
zij hem op de straat zagen. 

 
Op een zekere dag was deze dwaas zeer verdrietig van al 

die pesterijen en daarom 
ging hij naar het badhuis. Hij begaf zich naar de kelder 

van het badhuis, zo krom, 
waar de kolen gloeiden. Hij ging tegenover het vuur zitten 

en wachtte op wat 
komen ging. Waar de treurige dwaas zat, had via een 

gaatje een kijk op het pad. 
 

Hij zat nog maar even of een hagel vloog via het gaatje 
naar de plaats waar 

de dwaas zich bevond binnen; de hagel raakte zijn voor-
hoofd weliswaar. 

 
Omdat deze hagel hard en groot was, raakte de dwaas 

daardoor bewusteloos 
en hij viel neer op de grond. Toen hij bij zijn positieven 

was hij zeer boos. 
Hij dacht dat de kinderen dit hadden gedaan. De kelder 

was pikdonker en hij 
kon geen onderscheid maken tussen een hagel, een kiezel 

of een gekookte ei. 
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De dwaas vervloekte de kinderen met de meest grove 
woorden die hij geleerd had, 

hij riep: ‘O duivelse kinderen waarom gooien jullie steen-
tjes naar mij? Ik ben ‘t zat’. 

 
Hij had het laatste woord nog niet uitgesproken of de deur 

ging open door de wind 
die erg hard waaide. De kelder werd verlicht en hij kon nu 

zien dat wat hij verblind 
gevoeld had op zijn voorhoofd, een hagel was en geen 

kiezel. Hij kreeg spijt 
van het feit dat hij de kinderen had vervloekt. Hij keek 

omhoog en sprak vol nijd 
tot Hem: ‘O God, de kelder was donker en duister, daar-

om heb ik gevloekt hoor; 
ik toon berouw voor wat ik gezegd heb, ik vraag vergiffe-

nis van de kinderen voor 
dat onterechte gevloek, maar alles wat ik jegens hen heb 

gezegd, geef ik nu aan U! 
 

Maar o Almachtige, ik vraag U ook vergiffenis. Wat een 
dwaze man zegt, is nu 

niet hartelijk. Behandel mij niet omwille van mijn gedrag, 
maar met Uw bijstand 

en genade! Een dwaze is een dronken man, is rusteloos en 
heeft geen verstand. 

 
Een dwaas heeft geen partner en is alleen. Zo leeft een 

dwaas en zo verloopt het leven 
van een dwaas: onaangenaam en zonder plezier. Iedere 

moment en niet voor even 
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wacht de dwaas op de nieuwe spanningen, daarom moet 
U de taal van een dwaas 

niet serieus nemen! Een dwaze geliefde heeft altijd een 
verontschuldiging, helaas. 

Hij is niet vatbaar voor het afleggen van verantwoorde-
lijkheid. 

Als je mensen wilt beoordelen, moet je hen eerst, overal en 
altijd, 

uit de duisternis halen! Wie in het duisternis leeft mag niet 
berecht worden op geen enkele manier en geen enkel ge-

bied. 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Een tussenhandelaar op een Jodenbegraafplaats 
 

Een tussenhandelaar had veel problemen, waardoor hij 
dollend geworden was; 

hij liep door zijn verbazing en dolheid naar een begraaf-
plaats van de joden-ras 

 
Toen hij de grafstenen van de Joden zag, hoorde hij plotse-

ling een roep: 
“Je hebt nu een excuus dat je op een begraafplaats van de 

joden-groep 
terecht bent gekomen. Echter, jij mag dit aan niemand ver-

tellen!” 
De tussenhandelaar riep: “O God wat doe ik hier bij deze 

kapellen!” 
 

Eén van de mannen van de rechter hoorde dit, pakte de 
tussenhandelaar 

en nam hem mee naar de rechter op zijn kantoor voor be-
rechting en bezwaar. 

 
Eenmaal bij de rechter, ontkende de tussenhandelaar dat 

hij 
op die bewuste begraafplaats was geweest en bij die 

proosdij. 
Omdat er geen andere getuigen waren, liet de rechter de 

tussenhandelaar gaan, 
hij had de kantoordeur van de rechter nog maar net achter 

zich dicht gedaan 
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of hij hoorde een roep: “Nou je hebt de rechter zover ge-
kregen dat hij 

je liet gaan, maar wat ga je doen bij de Grote Rechter in 
Zijn gaanderij?’ 

 
De tussenhandelaar antwoordde bekaf: 
‘Man in nood is gevrijwaard voor straf!’ 
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Hoofdstuk drieëndertig 
 

Uitvlucht van een andere vogel 
 

Een andere vogel vloog naar Hop Hop, 
de weidevogel, en sprak tot hem hardop: 

“Zolang ik leef, leef ik met haar liefde; liefde voor haar is 
mijn versiering en eer; 

ik heb afstand genomen van iedereen, zit bij mijn geliefde 
en ik hoef niets meer. 

Dag en nacht roep ik: ‘Ik ben verliefd; ik ken alleen maar 
liefde! Mijn werk is 

niets anders dan liefde! Haar liefde is mij genoeg, iets an-
der ken ik niet, gewis! 

Behalve de liefde heb ik niets! Ik ben grijs geworden in de 
liefde voor mijn idool; 

ander werk ken ik niet, een ander werk wil ik niet. Het is 
nu in de liefdesschool 

de tijd dat ik voorgoed heen ga! Het is nu de tijd dat ik mij 
bij wijn aansluit, allicht; 

en dat ik mijn geliefde omarm; dat ik mijn ziel laat voor-
goed verlichten door haar licht.” 
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Antwoord van Hop Hop, de weidevogel 
 

 
 

Hop Hop, de weidevogel, sprak 
uit wijsheid en op zijn gemak: 

 
“De liefde en het werk van de liefde hebben niets te ma-

ken met bewering, evenmin 
het opeisen! Wie beweerd dat hij gezelschap houdt van 30-

Vogel, de koningin, 
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op de bergtop van de Kaf-gebergte, wordt zijn bewering 
niet zomaar aanvaard; 

men moet niet losse woorden uitspreken, want wie veel 
zegt, met of zonder baard, 

moet veel waarmaken! Zodra de wind van de waarheid 
waait, zullen alle gordijnen 

worden weggewaaid. Dan komt de waarheid te voor-
schijn. Dan is in alle domeinen 

te zien wie oprecht is en wie niet! Zolang men in zijn be-
slotenheid 

verkeerd, is hij een held, een grote man, maar zodra men 
op een tijd 

bij de menigte komt, dan wordt pas bekend of men een 
held is of niet! 

Beste vogel, wat jij beweerd, is mij bekend, laat staan, 
ik ben de man daarvan. Hoor wat ik je, onder de maan, 

nu ga zeggen: Jouw bewering is een los woord, jouw be-
wering houdt je gevangen 

en verpest jou. Alleen liefde voor haar kan jou redden. 
Vergeet de andere verlangen! 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Droom van een volgeling van Bayazid 
 

Toen de mysticus meester Bayazid overleden was, 
droomde één van 

zijn volgelingen over hem; deze stelde hem de volgende 
vraag dan: 

“O eerwaarde oude meester van alle mystici vertel mij 
eens hoe 

de ondervraging van de Heer ging? Was het een heel ge-
doe?” 

Bayazid antwoordde: “Toen die twee bekende ondervra-
gers van de Heer, 

Nakir en Monker, mij in de ogen keken, was ik een zielen-
poot; niets meer. 

Zij stelden aan mij vragen over Hem en ik antwoordde 
hen: 

“Is deze vraag bestemt voor mij, geschreven door Zijn 
pen? 

Als het antwoord ja is, dan heb ik een probleem; 
wij zijn allen gebrekkig in het levenssysteem. 
Als ik zou zeggen dat Hij mijn enige God is, 

dan heb ik gelogen; ik verdien verdommenis. 
Zouden jullie zo vriendelijk willen zijn om naar de Al-

machtige te gaan 
en Hem over mijn toestand te informeren, ook over mijn 

voortbestaan? 
Als Hij mij ‘Mijn schepsel’ zal noemen, dan ben ik Zijn 

schepsel, en dan 
hoef ik die vraag niet meer te beantwoordden; Hij is de 

God van alleman! 
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Maar als Hij mij geen ‘Mijn schepsel’ zal noemen, dan sta 
ik 

tot Zijn beschikking! Wie gebonden is aan God, elk ogen-
blik, 

hij heeft het gemakkelijk; voor degene die geen band met 
Hem heeft, 

is het nutteloos als hij Hem zijn God zou noemen, braaf en 
beleefd. 

Zolang de mens geen echte knecht is van God, mag de 
mens nooit meer 

een rede voeren over God. Ik schaam me over God te pra-
ten, over de Heer. 

Er is maar nog één optie over: Hij moet mij naar zich toe-
roepen, even; 

een boodschap van de minnares, brengt de half dode 
minnaar tot leven. 

Het minnen is de band tussen minnaar en minnares! Een-
zijdige genegenheid 

en liefde betekend echter geen liefde, maar last. Eenzijdige 
liefde betekent altijd 

geen band; niemand wordt er warm van. Een geringe te-
vreden blik 

van de minnares laat de vlammen van het liefdesvuur, 
zonder schrik, 

in het hart van de minnaar laaien. De liefde is dus de min-
nares; 

en wat de minnaar is? Niemand weet dit. Geen prins of 
prinses!” 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

De liefde en de derwisj 
 

Er was eens een derwisj die hoteldebotel verliefd was; 
door het liefdesvuur was hij rusteloos, zelfs op zijn ma-

tras. 
Hij was verbrand in de vlammen van het vuur van de ge-

negenheid; 
de vlammenzee had hem helemaal verslonden, en hij had 

geen spijt. 
Hij was helemaal weggezakt in het moeras van problemen 

en hij 
maakte uit rusteloosheid de weg af en huilend herhaalde 

daarbij: 
“Mijn hart en ziel zijn verteerd in as van het vuur van ij-

verzucht; 
mijn tranen zijn vuurvonkjes geworden in deze benauwde 

lucht. 
Hoelang moet ik nog blijven huilen?” Plots luidde een 

roep met klem: 
“Stop met klagen en huilen! Waarom begaf je je in strijd 

tegen Hem?” 
De derwisj antwoordde: “Ik heb mij niet begeven in strijd 

tegen Hem; nee; 
Hij begon de strijd tegen mij. Iemand zoals ik heeft geen 

boog, pijl en fusee. 
Ik ben van vlees en bloed, niet in staat om met Hem de 

strijd in te gaan; 
wat er ook gebeurde, was helemaal Zijn werk; ik heb he-

lemaal niets gedaan. 
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Mijn bebloede hart is Zijn werk; mijn pijn en smart zijn 
Zijn werk; 

als Iemand zoals Hem tegen jou is, is het gedaan met jouw 
tijdperk. 

Sta je tegenover Hem, dan moet je de zelfingenomenheid 
aan de kant zetten. Pas op, let wel! Hij is groot voor altijd! 

Je bent als een druppel in een oceaan. Je hele bestaan 
hangt van een zucht af; 

je moet binnen de grenzen blijven van het plekje van je 
bestaan tot aan je graf. 

Je bent een schepsel, een knecht; een knecht evenaart de 
meester niet; 

de schepping ging gepaard met de liefde; je bent niets in 
het levensgebied; 

je doet niets, je moet je oplossen in Hem; blijf als Zijn 
schepsel, want 

in alle gevallen is Hij de Schepper; begeef je je op in het 
levensland! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 428 - 
 

Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Verblijf van sultan Mahmoed bij de stoker 
 

Op een avond maakte Mahmoed een tocht, hij kwam bij 
een stoker aan; 

de stoker was bezig met vervoeren van koude as; dit was 
zijn bestaan. 

 
Sultan Mahmoed groette hem; de stoker nodigde hem uit 

om plaats te nemen 
op het as, en toen Mahmoed ging zitten, spreidde de sto-

ker een oude lap even 
voor hem neer als zijn eettafel. Daarop legde de stoker een 

stuk droog brood 
als zijn avondmaal neer. De sultan nam een stuk daarvan 

uit honger en nood. 
 

Hij dacht bij zichzelf: ‘Als ik vanavond hier bij deze stoker 
blijf, zal hij mij 

onthoofden en mijn spullen eigen maken.’ Na dit gedacht 
te hebben, wilde hij 

overeind komen om te vertrekken. De stoker sprak tot sul-
tan Mahmoed: 

“Ik heb geen sultans bed, maar ik heb wat warme as en 
een kleed-goed. 

 
U kunt hier mijn gast zijn vanavond en op as slapen, een 

warm matras; 
van het hele bestaan heb ik maar een stuk droog brood en 

warme as. 
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Het is mij een grote eer om u als gast te mogen dienen.” 
Hierop dacht 

sultan Mahmoed toch dat hij bij de stoker zal blijven voor 
die ene nacht. 

Echter, hij bleef nog zeven nachten bij de stoker logeren; 
op de laatste dag sprak de sultan tot de stoker, als heren: 

“Vandaag is de laatste dag van mijn logement bij jou, 
vraag iets aan mij, 

de sultan van de hele wereld!” Hierop sprak de stoker: “Ik 
ben zielsblij 

dat U, de sultan van de hele wereld, mijn gast was. Maar 
U bent niet in staat 

om een verzoek van mij, de arme stoker, te verwezenlij-
ken, in uw sultanaat ” 

Sultan Mahmoed zei hierop: “Maak je vraag bekend of 
stop tenminste met 

het werken met vuur en as als stoker!” De stoker zei: “Ik 
heb dan voor uw pret 

een verzoek aan U, de sultan van de hele wereld. Wilt u 
nog langer bij mij 

blijven logeren? Uw aanwezigheid, is mijn wens, wil en 
verzoek. Als u bij 

mij blijft, dan ben ik een sultan. De aanwezigheid van U is 
mijn kroon 

voor altijd! Het houden van uw gezelschap is voor mij het 
grootste loon!” 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

De waterverkopers 
 

Eens trof een straatwaterverkoper op straat 
een andere straatwaterverkoper, zij kameraad. 

Beide straatwaterverkopers hadden volle waterkruiken in 
hun wagen; 

de eerste straatwaterverkoper zei tegen de andere: “Mag 
ik iets vragen?” 

De tweede straatwaterverkoper antwoordde de eerste: “Ja 
zeker;” 

de eerste straatwaterverkoper vroeg hem om water in een 
beker. 

De tweede zei als reactie: “Je hebt toch zelf een volle krui-
ken water; 

waarom vraag je aan mij om een beker water? Is dit soms 
een theater?” 

 
De eerste antwoordde hem: “Geef mij alstublieft uit jouw 

waterkruik 
een beker water, want ik ben zat met mijn eigen water in 

mijn buik. 
Weet je, men wordt het beu van alles die oud is en hun-

kert naar 
iets nieuws; vergeet niet, de grootvader Adam was, wel-

iswaar, 
het zo beu van alles wat hij had en zag dat hij alles inruil-

de voor een hap 
uit een appel; dus alles werd ingeruild voor een halve ap-

pel door die knap. 
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Zelfs werd hij helemaal naakt uit de Tuin weggezonden! 
Maar, wat hij 

toen wel had, was de liefde voor de grootmoeder Eva, 
frank en vrij. 

Door de liefde, die iets nieuws was, werden alle zaken, die 
oud waren 

eensklaps weg. Omdat Adam niets had, had hij geen enke-
le bezwaren 

tegen het hebben van niets; hij was tevreden met het niets; 
opa Adam verloor alles om zichzelf te bereiken of zoiets. 
Maar, wij zijn niet in staat om van onszelf afstand te ne-

men en dood te gaan; 
dit is niet ons werk en ook dat van een ieder die als ons is 

in het aards bestaan. 
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Hoofdstuk vierendertig 
 

Uitvlucht van een andere vogel 
 

Een andere vogel vloog tevoorschijn 
en zei het volgende in dat domein: 

“Ik heb vele edele eigenschappen eigengemaakt en nog 
vele hoogwaardige kenmerken bezit ik, zonder bedrog, 

door lange en vele meditaties. Vele moeilijkheden heb ik 
ondergaan 

voor deze eigenschappen. Omdat ik hier in mijn kleine 
bestaan 

bereiken kan wat ik zoek, is mijn reis naar een andere 
plaats niet nodig. 

Ik hoef dus deze moeite niet te doen. Deze reis is dan de-
gelijk overbodig. 

Heb je ooit iemand gezien die een schat achterlaat 
om zich in de woestijn te begeven, zonder baat? 
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Antwoord van Hop Hop, de weidevogel 
 

 
 

Hop Hop, de weidevogel, sprak 
vastberaden en op zijn gemak: 

 
“De satan wordt het slachtoffer van zijn arrogantie en 

zelfzuchtigheid; 
de mens is verdwaald in de liefde voor zichzelf en zijn 

baatzuchtigheid. 
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De mens is vaak zoek in zijn fantasie; liefde voor zichzelf 
staat gelijk 

aan onwetendheid en brengt je weg uit het land van je ziel 
en geestrijk. 

 
De zelfzuchtigheid is een demon die zegeviert op de engel 

van nederigheid 
zodra de mens hem toestaat; men zit gevangen in de ket-

tingen voor altijd 
van zijn fantasie en illusies; de zelfzuchtigheid dooft het 

licht van 
gelukzaligheid en verduistert de weg naar de liefde en 

vaak is dan 
men veel armer dan men denkt; vaak ziet men zijn illusies 

als de werkelijkheid; 
dus jouw huidige blijdschap en tevredenheid zijn maar 

illusie en geen realiteit. 
 

Wat je nu ook allemaal zegt, is onmogelijk, wees niet zelf-
zuchtig over het pad 

dat je beloopt, want dit is gehuld in duisternis, je hebt hier 
geen weet van, schat. 

 
Jouw toestand lijkt op het volgende: Je hebt een grote en 

gewapende vijand 
die tegenover jou staat en je hebt een schaduw van een 

zwaard in je hand. 
Zo wil je je vijand overmeesteren. In zo’n toestand is nie-

mand veilig en vrij, 
je ziet de duisternis als het licht je ziet de slang als een 

stengel bleekselderij. 
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Wie de wilde hond van zelfzuchtigheid minacht, ervaart 
nooit het zonlicht; 

de lusten vormen een muis; laat deze muis niet groeien tot 
een leeuw, allicht. 

Laat deze leeuw je ziel niet opvreten! Wees niet zelfzuch-
tig over het donkere licht 

dat je in je lampje hebt, want dit is geen zon, laat staan, dit 
is zeker geen licht. 

Wees ook niet bang voor het duister zijn van de weg, want 
de zon staat altijd 

aan de hemel, zoek deze op! Het zoeken naar de zon is 
verlichting, wijd en zijd. 

Zodra je uit de wereld van je gedachten naar buiten komt, 
dan zie de werkelijkheid 

en dus de zon. Zit je vast in je gedachtewereld, dan zit je 
vast in het niets voor altijd. 

Laat je hebzucht weggaan om gelukzaligheid in de armen 
te kunnen sluiten. Als jij, 

alleen maar het leven ervaart tussen twee ademzuchten 
dan weet je, frank en vrij, 

wat gelukzaligheid is. Dan zul je nooit jezelf gevangen 
laten worden in de handen 

van de zelfzuchtigheid. Wat voor en achter je is, moet je 
laten gaan, als rotte tanden. 

Daar heb je helemaal niets aan, 
je bent wat je bent in dit bestaan!” 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Het verhaal van Sjeik Aboe Bakr Neisjaboeri 
 

De grote Sjeik Aboe Bakr Neisjaboeri besloot om voor 
even 

de school en tempel te verlaten en zich naar buiten te be-
geven. 

Een aantal van zijn leerlingen ging met hem mee, met een 
gerust gemoed; 

de geleerde sjeik zat op een ezel en de leerlingen liepen 
naast hem te voet. 

Op een geven moment liet de ezel een scheet horen door 
het lopen; 

de sjeik was hierdoor ontroerd en scheurde zijn kraag uit-
bundig open. 

De leerlingen vonden dit vreemd, onbehoorlijk en bijzon-
der raar, 

geen van de leerlingen durfde dit aan de sjeik te zeggen, 
voorwaar. 

Uiteindelijk één van de leerlingen verzamelden zijn moed 
en sprak zo gereed: 

“Waarom is uw gemoedstoestand plotseling veranderd 
door een ezelscheet?” 

Sjeik Aboe Bakr Neisjaboeri antwoordde: “Hoe ik ook 
keek, 

van voren naar achteren en van achteren naar voren, bleek 
dat mijn leerlingen in een grote getal met mij meeliepen, 

en ik 
door dit gezien te hebben, dacht bij mezelf dat ik op dat 

ogenblik 
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ook niet veel minder was dan mysticus van alle tijden, de 
grote Bayazid, 

en nog dacht ik toen bij mezelf dat ik in het hiernamaals, 
zwart op wit, 

met al mijn leerlingen, die Bayzid en zijn leerlingen evena-
ren; 

ik was zo aan het fantaseren of die ezel, zonder mitsen en 
maren, 

haalde mij met zijn scheet uit die illusie! Deze ezel wilde 
daarmee verklaren 

wat ik allemaal dacht en zal denken slechts zijn scheet 
kunnen evenaren. 

Dus beste leerlingen weet: Wie losse en onwaarachtige 
mededelingen doet, 

krijgt zijn antwoord van een ezel. Door die ezelscheet 
werd ik zo begroet 

en kreeg een brok puur in mijn hart, in mijn ziel en geest; 
zodoende veranderde mijn gemoedstoestand het meest. 
Wie zelfzuchtig en hautain is, staat ver van de waarheid; 

hooghartigheid brengt de mens uit balans overal en altijd. 
Verwaandheid verbrand het bestand, vernietigt de liefde 

en legt de geest in as; 
de grootste egoïst aller tijden is die grote Farao uit Egypte, 

die zo machtig was, 
dat hij zich zelfs de god noemde; maar kijk wat van zijn 

glorie, pracht en praal 
en koninkrijk over is; helemaal niets, behalve een naam: 

Egoïst; groot brutaal. 
Niemand is een grotere vijand dan ‘Ik’! ‘Ik’ veranderd 

jouw dagen, vol schrik, 
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in duistere nachten! Zeg niet dat ik buiten bereik ben van 
de schades van ‘ik’, 

want iedereen is overal beschikbaar voor het vuur van ‘ik’; 
satan is voor altijd de vervloekte Satan geworden door 

‘ik’. 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Mozes vroeg aan Satan om het geluksgeheim 
 

De Almachtige zei tegen Mozes: “Ga naar de vervloekte 
engel Satan 

en vraag aan hem wat het allergrootste geheim van het 
geluk is dan!” 

Mozes kwam Satan onderweg tegen en toen vroeg hij aan 
hem 

wat het allergrootste geheim van het geluk, met een helde-
re klem. 

Satan antwoordde: “Onthoud altijd maar één woord: Zeg 
nooit ‘ik’, 

anders wordt je ook net zoals mij! Het leven hangt op elk 
ogenblik 

aan een zijden draadje dat nog dunner is dan een haar; 
ieder moment kan dit dunne draadje breken; voorwaar! 
Daaronder wachten hevige vlammen; dus de mens loopt 

ieder moment 
gevaar om in het vuur terecht te komen. Het mesje dat 

deze draad 
kan doorsnijden, is het ‘ik’! ‘ik’ beëindigt de weg; bezorgt 

smaad 
en maakt van een goede naam een slechte. Ik, de ver-

doemde satan, 
hoor honderden keren ‘ik’, dag en nacht van iedere vrouw 

of man! 
Dus het allergrootste geheim van het geluk is maar één 

woord: 
‘ik’ die moet je vergeten! Anders wordt je door ‘ik’ ver-

moord!” 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Zuiver gelovige 
 

Zuiver geloof: Een beginner moet zijn weg volgen in de 
duisternis; 

een man die een goed geloof had, sprak tot de menigte, als 
een gids: 

“Zeg tegen een beginner die zich in het duister bevind in 
levenszaken: 

voordat men niet helemaal opgelost is in de zee van het 
zoekraken, 

moet men het juiste pad vinden, en dus een beginner moet 
misschien 

zolang in het duister blijven zitten totdat hij in de duister-
nis kan zien. 

Indien een beginner, voordat hij er helemaal klaar voor is, 
uit het duisternis komt, lijkt zijn toestand, zonder deernis, 

op die van een kuiken die te vroeg het ei verlaat 
en indien een kuiken, voordat hij bij voorbaat, 
alle lichaamsontwikkelingen heeft doorstaan, 

het ei verlaat, dan is met hem voorgoed gedaan. 
Een beginner moet ook in het duister van zijn eenzaam-

heid 
volgroeien en eigenschappen krijgen die kwaadwilligheid, 

jaloezie, onrust en alle andere soort van kwaad en nijd 
tegen kunnen gaan, helemaal klaar in de levenstijd. 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

De sjeik en de hond 
 

Er liep eens een vrome sjeik met een lange gewaad 
en er verscheen een onreine hond op dezelfde straat. 

De sjeik onthield zich niet van de hond en trok zijn ge-
waad niet opzij, 

zodat deze rein bleef. Een passant zag dit gedrag van de 
sjeik en zei: 

“O edelmoedige sjeik, met goede woorden in de mond, 
waarom heeft u zich niet onthouden van deze hond?” 

 
De sjeik antwoordde: “Deze hond heeft een uiterlijk die 

onrein is, 
maar mijn innerlijk is nog veel onreiner dan zijn uiterlijk, 

gewis. 
Maar je ziet die van mij niet, maar die van hem wel; 
dus zijn uiterlijk is mijn innerlijk in het levensspel. 

Omdat mijn innerlijk hetzelfde is als een uiterlijk van een 
hond, 

hoef ik dus niet mijzelf te onthouden van een hond op de-
ze grond. 

Bovendien hoe kan ik wegvluchten voor mijn innerlijk en 
aard; 

als je innerlijk onrein is, lukt het je nooit om met een 
mooie baard 

en een reine uiterlijk rein te zijn; dan lijkt zo’n poging op 
het rein bewaren 

van een strootje middenin een berg van onreine stro en 
geitenharen!” 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

De vrome en de lange baard 
 

Er wordt verteld dat er in de tijd van Mozes een vrome 
leefde, 

die dag en nacht aan het bidden was en door meditatie 
beefde. 

Doch bereikte hij geen één van de hogere stadia van god-
vruchtigheid, 

bovendien werd zijn hart ook niet verlicht door de Gods 
zaligheid. 

Deze vrome man bezat een enorme baard, alras, 
die hij steeds aan het kammen en verzorgen was. 

Op een dag zag hij Mozes in de verte, liep naar hem toe en 
zei: 

‘O opperbevelhebber der Sinaï, vraag eens aan die Rechte 
Hij, 

in Zijn naam, waarom bereik ik geen hoger niveau van 
vroomheid, 

hoe ik ook mijn best doe? Is er voor mijn kwestie nog een 
wijsheid?’ 

 
Toen Mozes eenmaal bij de berg Sinaï was, stelde hij 
de vraag van de vrome man aan God, frank en vrij. 

De Stem klonk: ‘Deze arme man is op zoek naar Ons, 
maar zijn enorme baard staat hem in de weg, dat dons.’ 

 
Mozes kwam de bewuste vrome man tegen 
toen hij van de Sinaï terugkeerde, een zegen. 



- 443 - 
 

Mozes bracht hem de woorden van God over, waarop de 
vrome man 

woedend werd op zijn baard, de belemmering in de weg 
naar God dan. 

Hij begon zijn baardharen uit te trekken en vluchtte als 
een dwaas 

de woestijn in, terwijl hij riep luid: ‘Acht, tot mijn spijt, 
helaas!’ 

Op dat moment verscheen de engel Gabriël aan Mozes 
weer 

en verkondigde het volgende: ‘Hij merkt op, dat deze me-
neer, 

deze vrome man nog weer met z’n baard bezig is, 
zijn baard is zijn belemmering en zijn gevangenis!’ 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Drenkeling met een lange baard 
 

Er was eens een domme man, die een lange baard had; 
hij viel plotsklaps in de zee en werd van top tot teen nat. 

 
Aan de kust zaten twee vissers; toen riep de één luidt 

tegen de ander: “Kijk daar drijft een grote tas met kruid!” 
 

De drenkeling riep: “Dit is mijn lange baard en geen tas, 
eigenlijk een bron van zorg, een grote ellende, geen vlas.” 

 
De oudere visser riep: “Is jouw lijf soms een akkerland 

waar alleen maar baardhaar groeit en geen andere plant? 
Ben je soms in baardhaar een handelaar? 
Eet je dan dag en nacht maar baardhaar?” 

 
De drenkeling antwoordde: “Dit is geen baard, 

maar de bron van mijn ellende; niets waard! 
Iedereen heeft een gezin, ik heb een bos baardhaar; 
iedereen heeft een geliefde, ik heb een baard maar. 

Iedereen liefkoost zijn geliefde, ik kam mijn lange baard 
dan; 

nu gaat deze baard mijn leven kosten; help mij, ach jij 
zeeman!” 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

De mysticus, de mantel en de regen 
 

Er was eens een soefi die niets bezat behalve een soefi-
gewaad; 

wanneer hij zijn soefi-gewaad waste, veranderde het kli-
maat, 

kwamen er donkere wolken met waterkracht 
waardoor de wereld duister werd als nacht. 

 
Hij kon niemand anders zijn gewaad laten wassen, want 

dit gewaad een geschenk was van zijn grote zielsverwant. 
Eens, toen zijn gewaad weer vies was, dacht hij: 
“Jammer is er voor dit gewaad geen wasserij!” 

 
Om zijn gewaad te wassen, ging hij naar de bazaar 

om wasmiddel te kopen van de detergenshandelaar. 
 

Onderweg zag hij aan de hemel dreigende zwarte wolken 
op hem afkomen; hij sprak luid tot die donkere wolken: 

“Ik ben nog niet aan het wassen hoor! Ik ga naar 
de kruidenier om rozijnen te kopen, voorwaar!” 

 
Er klonk een stem: “Denk je niet dat ik je hart niet horen 

kan? 
net thuis zei je: ‘ik ga wasmiddel kopen van die zaken-

man!” 
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Hoofdstuk vijfendertig 
 

Uitvlucht van een andere vogel 
 

Een andere vogel vloog naar voren en sprak 
tot Hop Hop, de weidevogel, in zijn gemak: 

“O beroemde vogel, zeg mij welke reden 
is er die vreugdevol is in deze reis, heden. 
Als jij mij dit zegt, dan zullen mijn zorgen 

verminderd worden en voorgoed verborgen. 
Ik heb de neiging om mee te reizen, maar 
ik heb ook mijn zorgen en mijn bezwaar. 

Een reis of een grote stap kan ik niet zomaar doen, 
daar moet wel een verlokking voor zijn met fatsoen. 

De weg en de reis hebben hun vermoeidheden; 
ik vraag je of deze reis, door vele dorpen en steden, 

mijn kwaliteiten zal verhogen en mij beter zal maken? 
Een mens moet slechts kiezen voor de belangrijke zaken, 

zoals een lange weg en reis, als deze hem zegen biedt, 
daarom ga ik niet met iedereen op pad; een helder lied.” 
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Antwoord van Hop Hop, de weidevogel 
 

 
 

Hop Hop de weidevogel kwam overeind en sprak: 
“Een mens moet zolang hij leeft, op zijn gemak, 

positief zijn en vreugdevol; zelfs een slaaf 
moet vrij zijn in zijn hoofd, als een graaf. 

 
Zodra men positief en vreugdevol is, en er ook zo uitziet, 

zal hij de anderen een bron van inspiratie zijn, en niet 
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van wanhoop. Zo moet men in de wereld een bijdrage 
doen 

aan de cultuur van het positief zijn, vreugde en fatsoen. 
Een positief mens doet het verdriet uit de harten verdwij-

nen; 
beide werelden behoren tot de positieve jongens en mei-

den. 
Het bestaan is een slaaf van een positief en blij mensen-

kind; 
er is niets beter dan positief en blij zijn; wees positief 

vrind!” 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Een dwaas die in de bergen leefde 
 
Er was eens een dwaas die in de bergen leefde op zijn ei-

gen manieren; 
bij bracht zijn dagen en nachten alleen door met de roof en 

wilde dieren. 
Soms verkeerde hij in een geestelijke gemoed dat hij bui-

ten zichzelf was, 
dan verkeerde hij twintig etmalen in een roes, danste en 

zong in zijn sas: 
“O God, we zijn beiden alleen, eenzaam en niet onder de 

mensen; 
is dit geen reden tot een feest? Wij kennen alleen onze 

wensen. 
Wij ervaren vreugde en kennen geen enkele droefenis en 

smaad; 
wij hoeven ons geen zorgen te maken, wie komt of wie 

gaat; 
wie wordt geboren of wie dood gaat; we hebben geen vij-

and, 
noch vrienden; we zijn beiden hierdoor volmaakt voor 

altijd. 
Onze volmaaktheid komt zelfs niet aan zijn einde door de 

dood; 
de dood is voor ons beiden niets dan een de laatste stoot!” 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

De huilende geliefde 
 

Eens huilde een geliefde toen hij lag te sterven; 
men vroeg: “Waarom huil je op dit punt van je leven?” 
Hij zei: “Ik huil, want ik ben bang dat ik nu dood ga en 

voordien 
mijn geliefde niet voor de allerlaatste keer mag horen en 

zien. 
Mijn gehuil zal een uitwerking hebben voor even 
en misschien zal zij daardoor met mij meeleven. 
Iemand die met deze geliefde bevriend was, zei: 
“Omdat jouw hart met je geliefde is, is de karwei 

van jouw dood ook een zegen; je gaat op dit moment 
dood, 

terwijl jij aan je geliefde denkt en niet aan de laatste stoot. 
Wie zijn hart aan God geeft in zijn bestaan, 

is vast en zeker levend, ook in zijn heengaan!” 
De huilende geliefde zei: “Het is waar, 
maar tegelijkertijd moeilijk en zwaar. 

De liefde voor mijn geliefde is mijn schat, 
de allergrootste zegen in de levensstad! 
Wie gesmolten is in de liefde, is bevrijd, 

zelfs in het slaaf-zijn, overal en altijd. 
Wees eeuwig blij want je hebt een kameraad, 
je hebt een geliefde, een vriend, je beste maat. 

Wie een vriend, een geliefde, heeft in zijn leven, 
past niet meer in zijn vel, ook niet voor even, 
net als een bloem die niet in zijn knop past; 
een bloem bloeit, een geliefde bloeit, vast.
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Zeventig jaar verwennerij 
 
Eens zei iemand die net zeventig jaar oud geworden was: 
“Ik ben verheugd, gelukkig, zeer tevreden en in mijn sas. 

De Heer heeft mij mooi geschapen, geen zot, 
ik ben blij dat ik een schepsel ben van God. 

Omdat Hij de God is en ik Zijn schepsel bestaat er 
tussen ons een band, net als de hemel en een ster. 

Wie slechts gebreken ziet, ontneemt zicht het recht 
voor het zien van het goede, op zijn zachtst gezegd. 

Wie alleen met gebreken bezig is, 
oogst alleen maar jaloezie, gewis. 

Wie de liefde de rug toekeert, omarmt de eenzaamheid 
en ellende; dus roddel niet en zie je gebreken altijd!” 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

De dronkaard in de plunjetas 
 

Er was eens een dronken man die kapot was van de 
drank; 

hij was verzopen in de drank en was zo stijf als een plank. 
Hij was verdronken in de drank en zijn leven 

in de eindeloze zee van ellende, niet voor even. 
Hij had een mengsel van allerlei soorten wijn 
achter de kiezen; hij zwierf op het dorpsplein 

en leegde de ene roemer na de andere in zijn buik; 
hij was zo dronken dat hij tussen een vat en een kruik 

geen verschil kon zien, ook niet tussen een hoofd en een 
been; 

een nuchtere zag hem en dacht: Nu is het tijd om hem, 
meteen, 

van zijn dronken gezeur te bevrijden; daarom haalde hij 
een grote plunjetas uit zijn magazijn voor zijn karwei. 

Hij liep naar de dronkaard toe, pakte hem beet 
en stopte hem in de plunjetas met veel zweet. 

Hij maakte de touwtjes vast en sloeg deze achterover op 
zijn rug; 

met de dronkaard in de tas liep hij richting de bazaar via 
de brug. 

Hij liep door de straten heen en zo verstreek er een aantal 
uren; 

bij de markt aangekomen, trof hij nog een dronkaard bij 
de buren. 

Deze tweede dronkenman had zin in om met de passanten 
grapjes te maken, met vreemden en met zijn verwanten. 
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Hij viel iedereen lastig met zijn grapjes en geestigheid, 
en daarom liep hij naar de man die voor zijn beleid 

een dronkaard op zijn rug in de plunjetas droeg; 
hij groette hem en zei: ‘Ik was net in de kroeg; 

luister, ik vertel je een leuk verhaal: 
hihihihihihihihihihihihihi asociaal! 

Dat was toch leuk of niet? 
Waarom lach je dan niet?’ 

De dronkaard die in de tas, op de rug van die man, zat 
en inmiddels bij zijn positieven was, riep: ‘Hé schat, 

je moet twee glaasjes minder zodat je op de straat 
de mensen niet lastig valt. Anders, mijn beste maat, 

wordt je, net als ik, in de plunjetas gevangen genomen; 
je bent nu vrij, waardeer je vrijheid tussen de bomen 

en verspil deze niet met je dronkenschap; 
wat je niet ziet, zie ik wel, beste zuiplap. 

Een vrije man met zijn liefde brengt zijn vrijheid 
en liefde niet in gevaar voor drank in zijn levenstijd. 

Stop met de drank, wees verliefd en vrij; 
‘t leven is heel kort en gaat zo voorbij! 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Verliefd op een vrouw 
 

Er was eens een jongeman, van wie het hart 
evenaarde dat van een leeuw op ‘t grasland. 

Geen vijand durfde zijn wraak te koesteren op hem voor-
goed, 

wijd en zijd was deze man bekend voor zijn bravoure en 
moed. 

 
Eens zag hij een vrouw met zijn hart en nier, 
hij werd verliefd op deze vrouw met plezier. 

In zijn ogen was deze vrouw geen vrouw, 
maar een engel met een fijne lichaamsbouw. 

Deze vrouw was voor hem een volmaakt idool, zonder 
gebrek, 

echter, op de nagel van haar rechterpink zat wel een witte 
vlek. 

Hierdoor kun je haar dus niet meer volmaakt noemen, 
maar 

de moedige man wist van dit klein gebrek niets af, voor-
waar. 

Hoe hij ook de vrouw bekeek, hij zag dat klein gebrek 
niet; 

liefde maakt je blind en je ziet dan niets op ‘t liefdesge-
bied. 

Eens vertelde iemand hem over dit vlekje van de vrouw; 
de woorden van deze man deden de liefde, heel gauw, 
in het hart van de moedig man die nu, zonder debat, 

slechts een verloren en verdrietig hart bezat, 
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verkoelen, en dus kwam er een geneesmiddel voor de 
blindheid 

van de liefde en dat was het weten van gebrek en onvol-
komenheid. 

Het weten van gebreken deed de liefde verkoelen, en na-
dien was 

‘t moeilijk werk van die man gemakkelijk, hij was reuze in 
zijn sas. 

De vrouw merkte dat haar aanbidder, die moedige man, 
wat minder enthousiast was geworden, daarom liep zij dan 

naar hem toe om te weten te komen van de oorzaak 
van de liefdesbekoeling en verandering van zijn smaak. 
Toen de vrouw de man zag, sprak zij tot hem met een 

grimas: 
‘Toen ik merkte dat je vurige liefde wat verkoeld was, 

besefte ik dat jij toch weet hebt van mijn gebrek, 
op de nagel van mijn rechterpink, die witte vlek. 
Weet je, zodra je liefde voor mij werd gekoeld, 
kreeg ik een gebrek; dit heb ik reeds gevoeld. 

Met een blik was je helemaal verliefd en zag je geliefde 
volmaakt; 

met een gebrek werd jouw liefde verkoeld en je werd dan 
ontwaakt. 

De verkoeling van je liefde kwam niet door mijn gebrek, 
dat kwam door jouw eigen ogen en niet door die witte 

vlek. 
Zoek je gebreken niet bij anderen en vergeet ze niet, 
want zolang je eigen gebrek voor jou, met verdriet, 

een zware last is, heb je geen enkel moeite om de gebreken 
van de anderen hen laten zien en hen met je mes te ste-

ken.” 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

De functionaris en de dronkaards 
 

Eens sloeg een functionaris een dronkaards hevig; 
de dronkaards sprak tot hem smekend, maar stevig: 

“Doe even rustig en wees niet zo hard, mijn lijf is slank; 
mijn dronkaards is ontstaan door een ongeoorloofde 

drank. 
Daarom slaat je mij; echter je zelf hebt veel zaken gedaan 
die ongeoorloofd zijn, maar die zijn niet openbaar voort-

aan. 
Jouw dronkaards door jouw verrichte vele ongeoorloofd 

zaken 
heeft geen geur en kent geen zigzaglopen; dus blijft bij je 

taken. 
Eigenlijk, je bent nog meer dronken dan mij; 

een eerlijk man is een echte man, frank en vrij, 
anders is hij een lafaard en deugniet; 
ook als hij niet zuipen als een vergiet 

Daarom moet je mij niet zo hardhandig behandelen. 
Hardhandig moet je je eigen dronkaards behandelen. 
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Hoofdstuk zesendertig 
 

Uitvlucht van een andere vogel 
 

Een andere vogel sprak tot Hop Hop, 
de weidevogel, ik vraag je hardop 

over de regels van de weg naar onze godin 
en vooral over de plaats van onze koningin. 

Hoe wordt mijn duistere wereld verlicht 
door onze koningin en haar gewijde licht? 
Ik weet niet wat ik aan haar moet vragen; 
ik wil mijn hart op de juiste plaats dragen. 

Wat moet ik doen, in haar domein, 
zodra wij bij onze koningin zijn? 
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Antwoord van Hop Hop, de weidevogel 
 

 
 

Hop Hop, de weidevogel, kwam overeind en zei: 
“O jij, de onwetende vogel, moet weten, als jij 

iets van haar wilt vragen, moet deze haar zelf zijn; 
wie de waarde kent van haar huis en haar domein, 

zal voor altijd bij de deur van haar huis blijven 
en wenst nergens heen te gaan om te verblijven. 

Wie in haar beslotenheid komt, zal haar 
beetje bij beetje leren kennen, voorwaar. 
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Een wijze vraagt naar meer kennis van haar alle dagen; 
de kennis is allerbeste zaak die je aan haar kunt vragen. 

In de hele wereld is er niets die de kennis kan gelijk staan; 
heb je kennis, dan heb je niets meer nodig in je bestaan! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 460 - 
 

Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

De wijze Boe Ali op zijn sterfbed 
 

Boe Ali Roedbar zei tijdens zijn laatste moment: 
‘Ik ga dood door het wachten; ik zie, heel decent, 

dat in de hemelen alle deuren voor mij open staan; 
wellicht krijg ik daar een zetel, na mijn vergaan. 

De prachtig zingende nachtegalen van het paradijs 
zingen in koor voor mij, als een hemels eerbewijs: 

O jij, de geliefde van de Heer, kom! Je moet dankbaar zijn, 
want 

zo meteen komt er een einde aan zorgen en leed in je 
aardse land. 

Hé jij, de geliefde, weet dat niemand dit eerder heeft erva-
ren, 

en dit is een zegening en een beloning voor jouw levensja-
ren. 

Maar deze wordt in ruil gegeven 
voor jouw aardse bestaan en leven.’ 

 
Boe Ali nam een diepe adempauze en zei nog: 

‘Als er mij een prachtige zetel wacht, toch, 
waarom heeft dan de Schepper mij een lang leven 
van zoveel zorg en leed en het wachten gegeven? 

In mijn hele leven heb ik niets gespaard, behalve lusten 
die ik heb allemaal bedreven, zonder minuut te rusten. 
Ik heb in mijn hele leven gebogen voor een bescheiden 

smeergeld; 
Ik was makkelijk te koop en makkelijk te verleiden, op elk 

veld. 
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Echter, gedurende al die tijd had ik een goedheid die mij 
altijd tot de deugd uitnodigde, in mijn levenskarwei. 

De liefde en de aanwezigheid daarvan schenken de mens 
in het levensspel 

een status waarin de hel gelijk staat aan de hemel en de 
hemel aan de hel. 

Als je in het vuur van de liefde tot as wordt, dan heb je 
gelukzaligheid 

en ben je gelukkig, want de liefde is niets anders dan de 
genegenheid. 

Kent men de geliefde, dan is deze het geloof en het onge-
loof, voorwaar; 

als de geliefde onverschillig is, doet dit niet ter zake, want, 
een minnaar 

die zijn hart kwijt is, heeft in plaats daarvan de liefde; de-
ze kent niets dan 

zijn geliefde, zoekt niets anders dan zijn de geliefde, een 
vrouw of een man. 

De geliefde is het hart, de ziel en het leven van een mens-
kind, altijd, 

de gehele behoefte en verlangen van een mens, in de wer-
kelijkheid 

van dit bestaan, evenals in de andere wereld, is maar 
slechts één zaak: 

de geliefde! De geliefde is voor de aanbidder de enige 
werklast en taak. 

Als een aanbidder een glimp van zijn geliefde zou opvan-
gen of één moment 

met zijn geliefde zou zijn, dan leeft hij zijn hele leven in 
dat ene moment!’ 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

De Almachtige spreekt tegen David 
 

God sprak tot boodschapper David, frank en vrij: 
“Hé reine David, zeg tegen mijn schepselen dat zij 

allemaal van aarde en klei zijn, en als zij met het oog op ’t 
paradijs 

of omwille van de angst voor de hel, mij dag en nacht, als 
eerbewijs, 

aanbidden, word Ik daar warm noch koud van; 
mijn status verdient de lof en de eer van alleman, 

want ik ben de Schepper; men moet mij niet 
aanbidden voor hoop noch vrees, op elk gebied. 

Als men mij zonder hoop en zonder vrees aanbidt, dan 
aanbid Ik hem ook; sommige zoeken mij omwille van 
de Tuin; sommige zoeken mij omwille van het Vuur; 
iedereen heeft met mij te maken, maar op de duur, 

enkelen zien Mij altijd; echter, iedereen ziet mij 
op het allerlaatste moment van zijn levenskarwei. 

 
O David, zeg iedereen: Laat alle anderen en ga naar Hem, 
enkel en alleen naar Hem; laat alles en zoek alleen Hem. 
Breek alles en ga naar Hem; als men alles breekt bouwt 

men Hem; 
tegelijk met het breken van alle anderen; Hij is jouw Heer, 

eer Hem! 
Iedere slag voor het breken, is een baksteen voor de bouw 

van Hem. 
Steek alles in brand en maak alles tot as, heb geen euvel; 

Neem dan deze as op een winderige dag naar een heuvel. 
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Laat dan de wind alle as meevoeren, gewis, 
weet, zodra het laatste restje as uit zicht is, 

verschijnt Mijn aanwezigheid, dan ziet men God, 
God Die in een ogenblik de gemeente van Lot 

ondersteboven deed voorgoed; 
als men zijn verstand wegdoet, 

dan ziet men Mij en verliest zichzelf in Mij; 
de wil van de mens moet in het levenskarwei 

groot zijn en de mens moet naar iets groots verlangen; 
door naar het kleine te verlangen, wordt alles vervangen 
door iets kleins; kijk naar de zon; de zon concurreert niet 
met een kaars; doet de mens dit, is dan men zonder limiet 

bevrijd van iedereen; doet de mens dit niet, 
dan is men iedereen behoeftig, zonder limiet. 

Als men zich bezig houdt met de Tuin, 
met het Vuur, met hoop op de Tuin, 

met vrees voor het Vuur, dan is men ver, 
veel te ver van Mij, als een verre ster!” 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Koning Mahmoed en zijn geliefde dienaar Ayaz 
 

Sultan Mahmoed, de Perzische Sjah, riep op een dag 
één van zijn toegewijde dienaars bij zich vol gezag. 

Deze heette Ayaz; de sultan plaatste zijn kroon 
op het hoofd van knecht Ayaz, bood zijn troon 

aan hem aan en sprak tot Ayaz: ‘Nu ben je sultan; 
het leger staat tot jouw dienst; wees vorst beste man. 

 
Dit land is het jouwe; ik wil graag dat jij regeert en dat 

dat jij de sultan bent van de zeebodem tot het hemelgat! 
 

Wie van de burgers en van het leger hoorde dat Mahmoed 
Ayaz tot sultan had gekroond, viel flauw als een meloet. 
Iedereen riep: ‘Sultanaat en knechtschap zijn niet in de 

geschiedenis 
gelijk en zal nooit een knecht het respect krijgen, dat van 

een sultan is.’ 
 

Ayaz was geen stommeling; hij was een deugdzaam en 
slim mens; 

hij huilde van de handel en wandel van Mahmoed en zijn 
wens. 

De hovelingen spraken tot Ayaz: ‘Je bent de sultan, 
maar je bent ook dwaas, want je huilt bij alleman. 

Je moet feest vieren en vreugde tonen; nu ben je geen die-
naar, 

maar de majesteit;’ Ayaz sprak tot hen: Jullie staan, voor-
waar, 
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heel ver van de deugd; jullie weten niet wat sultan zijn 
betekent; 

sultan zijn betekent: anders zijn dan alle anderen, ieder 
moment. 

Anders zijn dan alle anderen betekent: eenzaam zijn, 
voorgoed; 

mijn sultan zijn betekent dat ik mijn sultan, sultan 
Mahmoed, 

niet meer kan dienen; dit betekent dat ik niet meer 
in gezelschap ben van mijn sultan, mijn grote heer. 

Als ik de hele wereld onder mijn duim zou hebben, dan 
ruil ik dit niet met het dienstbaar zijn voor mijn sultan. 

Het afscheid van mijn sultan is mijn dood; zonder 
Mahmoed, 

de sultan, wil ik geen land, leger en burgerij met een ho-
gehoed. 

Zijn aanwezigheid was mijn troon, kroon en bestaan; 
ben je een deugdzaam mens, zoek dan onder de maan 
het knechtschap van Hem en laat welk aards sultanaat 
dan ook; iedereen is ’s morgens, op zijn laan of straat, 

de sultan van de zon die opkomt; iedere avond is iedereen 
de sultan van de maan; alle mensen zijn, één voor één, 
in hun leven de sultan van de hemel en van de aardbol; 
de aarde is de troon van iedereen ook in een donker hol, 
en de hemel de kroon; niemand heeft een grotere kroon 

dan een ander; een ander heeft geen kleinere kroon 
dan wie ook; iedereen is de sultan, de sultan van de nacht; 
ook van de dag; welke gouden kroon dan ook, vol pracht, 

welke gouden troon ook is niet duurder dan de hemel, 
noch 

duurder dan de aarde; dus iedereen is een sultan; alsnog!’ 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Gebeden van de wijze vrouw Rabia 
 

De wijze vrouw Rabia sprak tot de Almachtige God: 
“Maak een eind aan de het kwade, met een gebod! 

Zegen het goede! O Almachtige, ik ben van beide bevrijd; 
ik heb altijd in deze wereld geleefd, zonder haat en nijd. 

Ik ben rijk met Uw aanwezigheid in mijn hele leven; 
arm zijn omwille van U is mijn rijkdom, niet voor even. 

U bent mij genoeg; ik neem genoegen met U; 
als ik beide werelden bekijk, vind ik, hier en nu, 

niets dat ik naast U zou willen hebben, voorwaar; 
wie U heeft, heeft alles; dan is hij de veroveraar 

van de bekende zeven zeeën; alles dat ooit geweest is, 
alles dat er nu is; alles dat nog moet komen, gewis, 

behalve de Almachtige is niets; altijd is Hij en Hij is altijd; 
zonder Hem bestaat niets; niets bestaat zonder de god-

heid!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 467 - 
 

Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

De Almachtige spreekt weer tegen David 
 

De Almachtige Schepper, de grote God, 
Die boven alles uitsteekt, sprak eens tot 

Zijn boodschapper David: 
“Alles dat er is, zwart op wit, 

van schoon tot lelijk, van zichtbaar tot onzichtbaar, 
heb ik zonder loon aan jullie gegeven, voorwaar. 

Niets evenaart Mij, niets is met Mij 
te vergelijken, omdat niets Mij 

evenaren kan, niemand zonder Mij iets kan, 
jij bent een deel van Mij; een deel van 
Mij is geheel van Mij; dus je bent Mij, 

dus Ik ben jou; Wij zijn uniek; wees blij. 
Wij kunnen niet zonder elkaar; 

Wij zijn elkaar, zonder bezwaar!” 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Sultan Mahmoed en de Hindoestaanse afgod 
 

Het leger van sultan Mahmoed vond in Somanath een af-
god; 

zijn naam was Lat; de Hindoestanen aanbeden hem als 
God. 

Zij ruilden deze met niets; sultan Mahmoed sprak 
tot de Hindoestanen met gezag en in zijn gemak: 

“Willen jullie deze Lat bewaren? Geef gelijk 
aan zijn gewicht goud; dit is onze praktijk!” 

Omdat de Hindoestanen niet genoeg goud hiervoor 
hadden, beval sultan Mahmoed, op zijn kantoor, 

om het beeld van deze afgod te breken; 
de Hindoestanen moesten dit verweken! 

Zij spraken onderling: We moeten de tijdslimiet verlengen 
om hoe dan ook te kunnen genoeg goud bijeen brengen. 

Sultan Mahmoed bepaalde voor hen een tijdslimiet; 
zij moesten binnen twintig dagen, in hun leefgebied, 

twintig ton zuiver goud bijeenbrengen, 
zonder een optie voor het verlengen. 

Omdat bij het verstrijken van deze twintig dagen 
nog geen goud bijeen was ondanks vele bijdragen, 

braken de soldaten van sultan Mahmoed 
het enorme beeld van Lat af, voorgoed. 

Alzo brak sultan Mahmoed de grote afgod 
in de tempel van Somanath, tot op het bot. 

De Hindoestanen gingen bij op straat om te vieren, want 
zij hoefden geen twintig ton goud te verzamelen in hun 

land. 
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Hoofdstuk zevenendertig 
 

Uitvlucht van een andere vogel 
 

Eén van de vogels vloog naar voren en sprak 
tot Hop Hop, de weidevogel, op zijn gemak: 

“Je bent ingewijd bij de koningin, kun je mij, een dier, 
zeggen wat de beste geschenk of de beste souvenir 

is om die aan de koningin te geven? 
Kun je het mij even beschreven? 

Als je mij dit zegt, dan zal ik iets die geschikt is, 
meenemen; ga je bij een vorst op bezoek, gewis, 

dan moet je iets koninklijks meenemen als cadeau 
of een souvenir; bijvoorbeeld een antiek tableau. 
Een bezoeker zonder een geschenk of souvenir 
is karig, vrekkig, gierig, gretig, inhalig en dier!” 
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Antwoord van Hop Hop, de weidevogel 
 

 
 

Hop Hop, de weidevogel, zei 
tegen deze vogel, frank en vrij: 

 
“De beste geschenk en souvenir bij een vorst is 

een zaak die niet in zijn of haar paleis te vinden is. 
Wat je ook als geschenk of als souvenir meeneemt, gewis, 
waarvan een exemplaar in zijn of haar paleis aanwezig is, 
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is niet echt mooi en krijgt geen aandacht, want 
van alles dat je kunt bedenken, is er in het pand 
van de vorst, ofwel zijn of haar paleis, voorwaar, 
de allermooiste en de allerduurste beschikbaar. 

De kennis is verkrijgbaar waar de geheimen zijn; 
de gehoorzaamheid van de geleerden, groot of klein, 

is veel waar een dialoog of discussie gaande is; 
weet je wat in een vorstenhuis niet te vinden is? 

In een paleis is er geen hartenpijn 
en hartensmart aanwezig, afijn; 

dit zijn het beste geschenk en souvenir 
die je kunt meenemen, als een klein dier. 

Indien een koude zucht uit de diepte van een hart zou 
komen, 

dan hoort dit ook de koningin op haar troon, achter de 
bomen. 

Het hart is het huis voor de liefde; de liefde voor de ko-
ningin in het hart 

is: je gehoorzaamheid! Een hartelijk zucht verlost men van 
zijn smart! 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Jozef in de gevangenis 
 

Zelikah* had veel glorie, was geliefd en had een fijne 
vrouwenstem. 

zij stopte Jozef in de gevangenis voor haar vurige liefde 
voor hem. 

 
------------------------------------------------------------------------------ 
* Zelikah was in de Egyptische oudheid, volgens de He-
breeuwse Bijbel en de Koran, de vrouw van de rijke za-
kenman Potifar, en de jaloerse minnares van Jozef. Zelikah 
was het, die ervoor zorgde dat Jozef voor ongeveer tien 
jaar in de gevangenis belandde. 
  
In de Hebreeuwse Bijbel (het Oude Testament uit de Bijbel 
en de Tenach uit de Thora) en de Koran staat geschreven 
dat Jozef als slaaf werd gekocht door Potifar, en zich bij 
zijn baas zo geliefd maakte dat hij de leiding kreeg over 
het huishouden. Potifar was zelf erg weinig thuis en daar-
om voelde zijn vrouw Zelikah zich achtergesteld. Zij pro-
beerde als gevolg hiervan Jozef te verleiden, maar Jozef 
weerstond de verleiding tot seks met de getrouwde 
vrouw. Zelikah werd daarop zó boos, dat ze Jozef ervan 
beschuldigde haar verkracht te hebben. Als bewijs had ze 
een stuk van Jozef’s kleding afgescheurd. Dankzij de in-
spanningen van Potifar werd Jozef uiteindelijk gearres-
teerd en verdween hij voor ongeveer tien jaar achter de 
tralies. 
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Toen Jozef bij de cipier werd gebracht, 
gaf de verliefde Zelikah een opdracht 

om Jozef iedere dag vijftig zweepslagen 
toe te dienen; terwijl de cipier, alle dagen, 

 
Jozef sloeg, hoorde Zelikah het klappen van de zweep; 

maar 
in werkelijkheid was het verhaal heel anders, weliswaar. 
Toen de cipier de opdracht kreeg om Jozef vijftig zweep-

slagen 
toe te dienen, kon hij dit echter niet uitvoeren op alle da-

gen. 
Hij plaatste een jas van schapenbont over het Jozefs li-

chaam; 
iedere keer, bij een slag, schreeuwde Jozef, uit in heiligen-

naam. 
 

Bij iedere slag die Zelikah hoorde, riep zij luid 
tot de cipier: ‘Sla Jozef nog harder op zijn huid!’ 

 
De cipier sprak dat tot Jozef: ‘Als Zelikah jou zal zien, 
dan zal zij geen sporen van zwepen aan jouw lichaam 

zien, 
dan zal zij mij ontslaan, dan zal zij mij straffen, dus je 

moet 
even je hemd uit doen;’ en Jozef deed zijn hemd uit met 

spoed, 
beet op zijn tanden en wachtte op wat komen ging; en de 

cipier zei: 
‘de volgende slagen zullen pijnlijk zijn in onze onbehaag-

lijke karwei, 
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maar je moet dit dragen; dan heb je op je lijf sporen van 
zweepslagen, 

dan zal Zelikah geloven dat jij hard geslagen bent, ook na 
vele dagen. 

 
Toen Jozef zijn hemd op de grond liet vallen, 

kwamen zeven hemelen in tranen, met z’n allen. 
De cipier hief zijn zweep om deze op het lichaam 
van Jozef te laten vallen, ruig en niet langzaam. 

 
Jozef beet nog harder op zijn tanden en voelde de pijn 
van de eerste zweepslag, achter het gevangenisplein. 

Door de eerste zweepslag kwam Jozef tegen de grond, 
waardoor hij een kreet slaakte uit zijn droge mond. 

 
Toen Zelikah deze hoorde, zei zij: ‘Deze was echt pijnlijk 
en anders dan wat ik eerder had gehoord; waarschijnlijk 

waren die kreten geen echte kreten, maar deze keer 
was de kreet uit het hart van Jozef, mijn jongeheer. 
Indien de pijn uit de diepte van het hart komt, dan 

wordt dit gehoord; zodra een vrouw of een man 
geen pijn heeft ervaren, neemt zij of hij 

geen plaats tussen de nobels, frank en vrij! 
 

Wie liefdespijn draagt en hartsmart, wijf of vent, 
kan geen dag en nachtrusten, voor een moment. 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

De baas en zijn goede knecht 
 

Een gegoede had een knecht, die hardwerkend was; 
hij was bovendien een deugdzame man in zijn sas. 

Hij was een man van goede geest en had 
geen banden met aardse zaken en schat. 

Hele nacht verrichte hij gebeden en bij dageraad 
ronde hij zijn gebeden af in zijn gebedsgewaad. 

Op een zekere dag gaf de baas 
zijn knecht het volgende relaas: 

“Beste knecht, wil je vannacht mij 
ook wakker maken, zodat ik bij 

ochtendgloren ook een rituele wassing kan doen, 
om samen met jou te bidden, net als in de noen.” 

 
De brave knecht antwoordde zijn baas: 

“Wie de liefdespijn draagt als een dwaas, 
kan nooit rustig slapen; wie hartsmart heeft hoeft niet 

wakker te worden, want deze is wakker, zonder limiet. 
Als je man bent van de liefde en liefdespijn, 
hoeft niemand jou wakker te maken, afijn. 

Wie de liefde voor de Heer heeft, wordt altijd 
wakker door Zijn zegen; wie deze genegenheid 

en liefde niet heeft, mag hij blijven rustig slapen; 
voor hem zijn de hel en de hemel gelijk geschapen.” 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Uitspraken van de Mysticus Boe Ali Toesi 
 

Boe Ali Toesi was de oudste in zijn tijd; 
hij was in de mystiek een grootheid. 

Hij was een aflegger van de weg van mystiek 
en besteedde al zijn bestaan voor het publiek. 
De statust die hij in de mystiek bereikt had, 
was de allerhoogste in het mystieken-pad. 

Mysticus Boe Ali Toesi zei ooit op het stadsplein: 
“Het volk van de Hel zal wenend en met veel pijn 

aan het volk van de Hemel vragen: ‘Vertel ons over de 
zaligheid 

en genot in de Hemel; vertel ons over de smaak van de 
heerlijkheid 

van het beleven van de Hemelvaart; 
vertel ons hoe het met jullie daar gaat!’ 

 
Het volk van de Hemel antwoordde in koor: 
‘Plezier en zaligheid hebben, door en door, 

de Hemel verlaten, want de zon van het gelaat 
van Die Schoonheid heeft zich ons, inderdaad, 

in alle glorie en volmaaktheid, getoond; zodra wij 
een glimp van Zijn gelaat ontvangen in de wei 

verdwijnen acht Hemelen uit verlegenheid 
in de duisternis van de volledige vergetelheid. 

Voor Zijn stralende gelaat zijn velen levens bereid 
om zich op te offeren; in Zijn zalige aanwezigheid 

blijft geen enkele spoor van de Hemel over, evenmin 
een naam of faam daarvan; Hij is ’t einde en ‘t begin.’ 
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Als het volk van de Hemel over haar gesteldheid praat, 
weet het volk van de Hel goed wat haar te doen staat. 

Dan spreekt het volk van de Hel tot het volk van de He-
mel zacht: 

Ach, u heeft alles over uw gesteldheid verteld, ook over 
Zijn pracht! 

Ach, het volk van de Hemel, weet, dat wij, als de Helse 
maatschappij, 

een onaangenaam verblijf hebben en dat wij, van top tot 
teen, 

in een zee van vuur zitten; echter, dit doet ons, één voor 
één, 

geen pijn; onze pijn is namelijk het feit dat Hij 
ons een glimp van Zijn gelaat liet zien, maar Hij 

gunde ons dit niet meer; de nostalgie en de heimwee naar 
de geliefde en een ontmoeting met de geliefde, voorwaar, 
vormen een pijn die in onze harten is genesteld voorgoed; 

toen wij beseften dat wij geen glimp van Zijn gezicht 
meer mochten ontvangen en dat wij allen, wellicht, 

een afstand van Hem moesten houden, toen pas 
voelden wij het vuur, dat laaiend en hevig was; 

het vuur van het verlangen naar Hem; 
wij hadden heimwee naar zijn stem. 

Het verlangen van onze harten vol met droefheid 
schepte de vlammen die ons in de as legde voor altijd. 
Dit vuur deed ons het Vuur van de Hel vergeten, alras; 

dit hevige vuur legde zelfs het vuur van de Hel in het as. 
Wie een metgezel wordt van de verbazing, zal 
de bestemming nooit bereiken, in geen geval. 

Wie nostalgie, verlangen en liefdespijn 
als huisgenoten heeft, blijft in zijn domein 
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met een wond in zijn hart zitten, ver van 
geloofszaligheid en rust; vrouw of man. 

Als men, met veel pijn en vurige verlangen in zijn hart, 
bij het huis van de geliefde aankomt, eindigt zijn smart; 

hij is dan een ingewijde met grote geest; 
het is dan voor hem alle dagen feest. 

Als men liefdespijn en smart draagt in zijn hart, 
moet men geen medicijn zoeken voor zijn smart, 

want smart en liefdespijn 
zijn genezend en medicijn; 

diepe stilte en zwijgzaamheid 
zijn tekens van liefdespijn altijd.” 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

De vraag van een man de Profeet Mohammed 
 

Eens vroeg een behoeftige man aan de moslims Profeet 
om in zijn gebedshuis te gaan bidden, in zijn bidkleed. 
Profeet van de islam, Mohammed, gaf geen antwoord 
op die vraag; hij ging niet met zijn verzoek akkoord; 

de man sprak tot de Profeet: “Buiten is het heet, 
het grind op straat is gloeiend heet en ik zweet. 

Bij het bidden kan ik dus mijn gezicht 
niet op het gloeiende grind leggen, allicht.” 

 
De Profeet sprak tot deze man: 
“Jij voelt de gloeiende hitte van 

het weer en die van het grind, maar, op dit uur, 
je hebt geen besef van de hitte die door het vuur 

in een hart komt; als men een vuur in zijn hart heeft, 
voelt men geen hitte van het weer, waar men leeft. 

Bij de geliefde heeft men slechts toegang 
door het hevige vuur in zijn hart, levenslang. 
Heb je geen hevige vuur in je hart, ga dan niet 
naar het huis van de geliefde; blijf in je gebied. 
Kom met een hart, vol van vuur, te voorschijn, 
want op het wereldwijde veld van liefdespijn 
worden de geliefden herkend door het vuur 
in hun hart, in de hele wereld en op elk uur.” 
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Hoofdstuk achtendertig 
 

Uitvlucht van een andere vogel 
 

Een andere vogel vloog naar voren en sprak 
tot Hop Hop, de weide vogel, in zijn vogelpak: 
“O geleerde vogel en de wijze wegwijzer weet 

dat mijn volgende verklaring een wanhoopskreet 
is van het feit dat mijn ogen niets kunnen zien 

in deze bange, droge en duistere weg; bovendien, 
ik hen een belangrijke vraag aan jou: 
Hoe lang is deze weg? Zeg me gauw! 
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Antwoord van Hop Hop, de weidevogel 
 

 
 

Hop Hop, de weide vogel, kwam overeind en zei: 
“Er zijn nog zeven woestijnen, na deze dorre wei. 

Daarna kom je pas bij de poort van het paleis 
van onze Koningin; dus blijf hoopvol en wijs! 

 
Wie deze weg aflegt, komt niet meer terug; 

er blijft geen terugweg meer, noch een brug! 
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Niemand weet hoe lang deze weg is; 
als niemand zijn reis en geschiedenis 

kan vertellen, hoe kunnen de anderen dan 
weten wat degene heeft ervaren, beste man. 
De ongeduldigen moeten kennis vergaren, 

hoopvol zijn en ook geduld blijven sparen.” 
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DE ZEVEN LANDEN VAN DE TOCHT DER LIEFDE 
 
1 het land der wil 
2 het land der gehechtheid 
3 het land der kennis 
4 het land der verzadiging 
5 het land van het monotheïsme 
6 het land der verbijstering 
7 het land der armoede en der vergankelijkheid 
 
Het land der wil 
 

Als je in het land van de wil aankomt, zul jij daar 
op honderd moeilijkheden stuiten, voorwaar. 

Bij elke ademtocht zul je honderd narigheden beleven; 
door al die problemen zal de mooie papagaai, niet even, 
in een vlieg veranderen; daar wacht je jarenlange harde 

arbeid; 
daar zul je innerlijk veranderen; daar moet je, voor altijd, 

afstand doen van je verworvenheden; daar moet jij 
je aardse goederen vergeten. daar moet je doen alsof jij 

geen verwanten meer hebt; wanneer je je niets meer 
herinnert, dan zal de reiniging van je hart, in alle eer, 

een aanvang nemen; als je hart gereinigd is, dan 
zal het licht der liefde daar in schijnen, beste man. 

Wanneer het licht schijnt, dan zullen je wensen 
zich vermenigvuldigen tot duizenden; o mensen. 

Als je daar in de hitte en het vuur terecht komt zul jij 
je als een dwaze vlinder in het vuur storten, frank en vrij. 

Hier zul je verzadigd zijn van je wil en zul je smeken 
om een beker wijn ter lafenis van je dorst; voor weken. 
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Wanneer je slechts twee slokken van deze beker hebt ge-
nomen, 

zul je alle twee werelden vergeten zijn, evenals al jouw 
dromen. 

Je zult in de zee verdrinken, maar met droge lippen; Je 
zult dan 

je geliefde willen ontmoeten en daarvoor je bestaan en je 
plan 

veil hebben; om haar te kunnen zien, zullen honderd dra-
ken 

je geen angst aan kunnen jagen; daar zullen geloofszaken 
en ongeloofzaken dezelfde betekenis hebben en zullen je 

naar 
de poort van het volgende land leiden, zonder mits en 

maar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 485 - 
 

Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

De schepping van Adam en Satan 
 

Het verhaal van de schepping van Adam 
en het niet diep buigen door Satan voor Adam. 

 
Omar, zoon van Osman Makki, was 

op bedevaart bij een tombe, in zijn sas. 
Hij heeft het volgende wijze verhaal geschreven; 

dit verhaal is een schat van woorden voor het leven. 
In zijn boek staat dat de Almachtige God 

de mens uit aarde en water schiep; een pot. 
Toen blies Hij de geest en zodoende kwam Adam tot le-

ven; 
de schepper riep alle engelen bijeen en zei tegen hen even: 

“O, de bewoners van het Koninkrijk buigen allemaal 
diep voor Adam, nu en meteen!” Volgens zijn verhaal 

bogen alle engelen diep uit hun gehoorzaamheid 
en zuivere aard, behalve één, uit jaloezie en nijd. 
Deze ene was Satan; Satan boog niet voor Adam, 

met de volgende woorden, rustig als een lam: 
“Nooit en te nimmer zal iemand een diepe buiging van 

mij 
voor Adam waarnemen; zelfs als ik onthoofd wordt in de 

wei, 
zal ik niet buigen voor deze Adam, want Adam is 
geschapen van aarde en ik van het vuur, gewis.” 

 
De schepper sprak tot Satan: “Je wordt uit de hemel gezet, 
maar je wordt beloond voor alle tijden dat je met je gebed 
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het Koninkrijk hebt geëerd; je mag mij vragen 
welke beloning je wilt voor al die lange dagen.” 

 
Satan zei: “Dan wil ik de macht hebben om Adam 

en zijn kinderen te mogen verleiden, zijn hele stam.” 
 

De Schepper zei: “Jouw beloning houdt in dat jij 
vanaf nu tot de Dag der Opstanding, frank en vrij, 

bevoegd bent om Adam en zijn kinderen te verleiden, 
als het je lukt met je lokroepen voor de komende tijden! 
Op de Dag der Opstanding komt er een einde aan jouw 

bevoegdheid; 
vanaf die dag zul je samen met alle adamskinderen die je 

hebt verleid, 
die nooit hun berouw hebben vertoond, de hel ingaan 

en daar blijven tot in eeuwigheid van het bestaan! 
Nu, ga weg voorgoed dan, 

jij, de vervloekte Satan!” 
 

Sinds dat moment is Satan hard bezig om de adamskin-
deren te verleiden 

en hen op het verkeerde pad te brengen door zondighe-
den, ten alle tijden. 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Verhaal van Sjebli 
 

Tijdens de laatste ademtocht van zijn leven, 
deed Sjebli zijn ogen dicht en weer open, even. 
Op dat ene moment zag Sjebli een kruis dat hij 

aan zijn nek had; Sjebli zat voor een karwei 
op een heuvel van as; Sjebili liet tranen vallen op de as 
en strooide as over zijn hoofd door misère, met een gri-

mas. 
 

Een voorbijganger vroeg hem: “Waarom draag je een 
kruis? 

Je bent toch moslim? En een moslim is toch rein en kuis!” 
 

Shabli antwoordde: “Ik zit in een vuur 
dat mijn hart en ziel in as legt in dit uur. 

Ik heb geen uitweg en heb gedurende mijn leven 
niets gedaan dan schijnheiligheid, niet voor even. 

En dit kruis is mijn beloning voor een leven vol met 
schijnheiligheid; op dit moment brand ik, in ’t sterfbed, 

tot as in het vuur, dat aangestoken is door de satan 
maar de brandstof is mijn eigen bijdrage, beste man. 

Het vuurtje van de satan, zonder mijn brandstof, 
zal nooit werken; ik reis dadelijk naar kerkhof; 

ik vervloek die satan voorgoed, maar eigenlijk moet ik 
mijzelf vervloeken; de hitte in het vuur en de schrik 

zijn wat ik zelf heb verdient, weet ik heel goed; 
wie kwaadheid doet kwaadheid ontmoet!” 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Het verhaal van Majnoen, de dwaze geliefde 
 
Eén van de naasten van Majnoen, de dwaze geliefde, trof 

hem 
op de straat aan die een hoeveelheid zand zeefde, zonder 

rem. 
 

De man vroeg aan Majnoen: “Wat zoek je in het zand?” 
Majnoen antwoordde: “Mijn geliefde Leili, mijn briljant!” 

 
De man vroeg: “Leili, jouw briljant? 

Een juweel is niet te zoeken in het zand.” 
 

Majnoen antwoordde hem: “Ik ben op zoek 
naar mijn geliefde, Leili, in iedere hoek! 

Overal zoek ik haar, mijn briljant, 
ook misschien hier in dit zand.” 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Verhaal van Jozef uit Hamedan (1) 
 

Jozef uit Hamedan was de voorganger van zijn tijd, 
de imam van zijn tijd; hij kende de genegenheid 

en alle geheimen van de ziel; hij was expert in kennis en 
verstand; 

hij wist alles van laag en van hoog; Jozef uit Hamedan was 
iemand 

die alles had meegemaakt van hoog tot laag; 
alles stond voor hem bloot, zonder een vraag. 
Jozef uit Hamedan zei eens terloops: “Als jij 
met wijze ogen de zaken bekijkt, dan zie jij 

in iedere hoek en in klein deel een Jakob die zijn Jozef 
kwijt is, 

die naar zijn verloren Jozef zoekt, in daglicht en in de 
duisternis. 

De pijn en de moeite om een weg af te leggen vormen de 
genegenheid 

en liefde voor de weg en de bestemming, overal in deze 
wereld en altijd. 

Ben je geen man voor pijn en moeite van de weg, 
dan moet je de reis vergeten, evengoed de weg! 

Wie zoekt, moet geduld hebben; geduld is de genezing 
van de pijn, 

dus moet men geduld hebben; wie geen pijn kan verdra-
gen om zijn 

bestemming te bereiken, is geen reiziger, maar een rover, 
een rover van zijn eigen tijd; dan is alles voor hem over! 
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Om zich te voorbereiden om de weg af te leggen, moet 
men altijd 

geduld uitoefenen; geduld leid men naar Hem; naar de 
waarheid! 

Door geduld komt zelfkennis, dus heb geduld tot jouw 
dood; 

wil je geen hartenbloed en bitterheid als beleg op jou 
brood, 

heb dan geduld en wees niet bang voor de moeite van de 
weg en pijn; 

het bloed is de eerst voeding van de mens, dat een mens 
van zijn moeder krijgt; buiten de wereld van een mens 

is alles maar moeilijk en hard; heb geduld, want door ge-
duld groeit een kind 

in de baarmoeder van zijn moeder; wil je de bestemming 
bereiken, beste vrind, 

oefen het geduld dan uit; als je geen geduld hebt, dan 
moet jij 

de bestemming vergeten; ben je geen mens van feest, moet 
jij 

dan blijven rouwen; wordt je niet vreugdevol door de 
komst van 

je geliefde, moet je je afzonderen in je nest van smart en 
pijn dan! 

Leef je niet in de buurt van je geliefde, dan moet je op-
staan 

en je geliefde gaan opzoeken; als je in je leven en bestaan 
niet opzoek gaat naar je geliefde, dan moet je je schamen; 

dan 
ben je niets anders dan een ezel die zijn teugel kwijt is, 

beste man!” 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

De versteende man 
 

In de bergen van China was een man die veranderd was 
in steen; 

uit zijn ogen stroomden onophoudelijke tranen waardoor 
iedereen 

meehuilde uit medelijden; zijn tranen stroomden op de 
grond en dan 

veranderden in kiezels; in zijn omgeving was niets, beste 
wijze man, 

te zien, behalve kiezels en stenen; een oude wijsheid 
luid immers: Ben je op zoek naar kennis, zonder nijd, 

dan mag je deze ook in China gaan opzoeken, 
zowel op de straat als in de verhalenboeken! 

 
Onwetendheid is een duistere wereld; in deze wereld is 

niets te zien 
en de kennis is een lamp, een lamp die de weg verlicht, 

bovendien. 
Een lamp is de leider, ‘t licht is de kern van kennis, altijd; 
de kennis is het leven van een mens tot in de eeuwigheid. 

Wie blijft in de wereld van onwetendheid, wordt be-
schimmeld voorgoed; 

een mens in de duisternis van onwetendheid lijkt op een 
soldaat met hoed, 

maar zonder commandant; wie te onwetend is, is een ver-
liezer voor altijd; 

zo’n persoon heeft zijn hele leven spijt; heb je geen ruimte 
voor kennis en tijd, 
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dan lijk je op de stenen man in China; dan zul je eeuwig 
stenen huilen uit diepe spijt 

en uit verdriet; deze wereld en de andere wereld behoren 
tot degene die, zonder nijd, 

op zoek is naar de kennis; de ziel en het lichaam zijn twee 
zijden van een munt; 

de ziel kan niet zonder het lichaam, evenmin het lichaam 
zonder de ziel, punt! 

Als je de duisternis van de onwetendheid verlaat, dan 
kom je bij een bijzondere plek 

waar slechts de bijzondere kinderen van Adam vertoeven, 
van de wijze tot een gek. 

Kom je daar, krijg je een bijzondere plaats tussen de bij-
zondere kinderen van Eva; 

dan ontdek je in iedere ademhaling honderden geheimen, 
volgen het programma. 

Verlaat je de duisternis van de onwetendheid niet, dan 
blijf je op het pad van ongeluk 

en ellende lopen, dan verdwijn je in je verdriet en ellende, 
zonder een vraagstuk; 

dan dompel je je in je eigen rouw; wil je gelukzaligheid 
ervaren, dan 

moet je geen nacht slapen en overdag niets eten; ben je 
zover, beste man, 

dan zie je de gelukzaligheid die maar blijft stromen en 
maar blijft doorgaan; 

hoe meer je daarvan krijgt, hoe dorstige je daarnaar wordt 
in jouw bestaan. 

Wil je gelukkig zijn, eet minder overdag en slaap ‘s nachts 
minder; 

deze wijsheid uit oude tijden is nog steeds geldig voor 
eenieder! 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Verhaal van sjeik Mahneh Aboesaid 
 
Sjeik Mahneh zat in een moeilijke toestand, daarom begaf 

hij 
zich met ogen vol bloedige tranen naar een ver gelegen 

wei. 
Daar aangekomen, trof hij een oude boer; hij ploegde 

grond om, 
met in zijn kielzog een sterke stier; de boer straalde er uit, 

kortom. 
Sjeik Mahneh Aboesaid, van wie het hart gebroken was, 

liep naar 
de boer en groette hem; hij vertelde de boer over zijn be-

zwaar 
en moeilijke toestand; toen de boer het hele verhaal 
van de sjeik hoorde, sprak hij tot hem uit moraal: 

“O Mahneh Aboesaid, stel je voor dat de afstand van 
de zeebodem tot voor zover je ogen de hemel kan 

waarnemen met gierst wordt gevuld; stel je voor dat 
een vogel erbij wordt gehaald; stel je voor dat 

deze vogel al die gierst, korrel voor korrel, begint te pik-
ken; 

stel je voor dat deze vogel duizend jaar, zonder te hikken, 
doorgaat met het pikken van deze gierst; stel je voor dat 
deze vogel al deze gierst binnen duizend jaar, als een rat, 
helemaal oppikt; stel je voor dat de vogel dit nog honderd 

keer 
meemaakt; stel je voor dat dit abnormaal karwei zich al-

maar weer 
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herhaald; denk je dat deze vogel genoegen heeft met zijn 
levensduur 

en wil niet nog een keer dit meemaken? O Mahneh, weet 
op dit uur, 

hoe groot het probleem ook is, dat mag je niet het leven 
beu maken; 

wie iets wil, moet geduld hebben, veel geduld hebben in 
alle zaken. 

 
Wie geen wensen heeft, beleefd het leven niet meer; 
met het geduld wordt een druppel water, beste heer, 

in een oester een parel; dus, beste Aboesaid, heb geduld; 
wie geen wensen heeft, behoord tot de doden; eigen 

schuld. 
Wie geen wensen heeft, lijkt alsof hij leeft, maar 

eigenlijk is hij dood die slechts ademt, voorwaar. 
Wie geen wensen heeft, is radeloos en is niets dan 

de dieren, die geen wensen kennen, vrouw of man. 
Wie geen wensen heeft, is een muur, die gemaakt is 
van kleilomppen in het daglicht of in de duisternis. 

 
Echter, wie wensen heeft, heeft voor zich veel werk. 
wie wensen heeft, die moet werken, zwak of sterk. 

 
Wie blij is met winst en profijt, moet klaar zijn voor werk; 
winst zonder werk is een ijdele gedachte, in ieder tijdperk. 

Wie de helft van de weg aflegt, zal hij zich niet 
in zijn bestemming bevinden, zonder verdriet. 
De weg moet helemaal worden afgelegd, om 

de gewenste bestemming te bereiken, kortom. 
Het werk moet volledig gebeuren, beste man, 
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voordat de winst is behaald, volgens het plan. 
Wie met de losse gedachten en fantasie bezig is, 

krijgt nooit een winst, behalve het tijdverlies, gewis. 
Wil je vreugde, neem wijn, met mate; neem dus, de tijd; 

heb geduld met veel wensen tot in de eeuwigheid! 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Sultan Mahmoed en zijn leger 
 

Op een dag maakte sultan Mahmoed met zijn leger een 
reis; 

in de middag sprak Mahmoed tot de officieren van zijn 
paleis: 

“Jullie mogen verder en ik voeg mij 
straks nog bij jullie voor ons karwei!” 

 
Het leger ging verder en Mahmoed 
bleef alleen achter, zonder zijn stoet. 

 
In de namiddag ging sultan Mahmoed richting zijn leger; 

maar 
tegen de avond had hij zijn leger nog niet gevonden, 

voorwaar. 
 

Vermoeid en hongerig zag hij een man die een zeef bij zich 
had; 

deze man zeefde het zand; sultan Mahmoed reed, zonder 
debat, 

naar deze man; hij vroeg aan de man wat hij deed; de man 
zei: 

ik zeef het zand en zoek naar goud of andere juwelen in 
de wei. 

Ik zoek de kostbare zaken die men is kwijtgeraakt op de 
straten; 

sultan Mahmoed stond daar voor een poos, zonder te pra-
ten, 
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en zag hoe de man hard bezig was met zijn werk; Nu en 
dan 

vond de man iets en stopte hij deze in zijn grote tas; de 
sultan 

zag plotseling één van zijn juwelen die de man bij het ze-
ven 

vond; in plaats van de man aan te spreken, denkt de sul-
tan even 

na, nam hij afscheid van de man met zeef en reed snel te-
rug; 

na middernacht bereikte Mahmoed zijn paleis bij de 
stadsbrug. 

 
Twee etmalen later, reed sultan Mahmoed in zij eentje 

naar 
de plaats waar hij de man met de zeef had gezien, voor-

waar. 
Hij was benieuwd om te zien of hij die man weer 

zou treffen; de juweel die sultan Mahmoed, zozeer, 
in de handen van de man had gezien was één 
van zijn dure juwelen, een kostbare edelsteen. 

De man met de zeef kon zeer gemakkelijk in welstand 
met de opbrengst daarvan nog jaren leven in zijn land. 

In de namiddag arriveerde sultan Mahmoed op de plek, 
waar 

hij weer de man met de zeef aantrof, die nog steeds daar 
het zand op de straat zeefde; sultan Mahmoed reed weer 
naar de man toe, groette hem hartelijk en zei: “Meneer, 

wat je twee etmalen geleden in jouw zeef trof was één van 
de kostbare juwelen van koning Mahmoed, die grote sul-

tan. 
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Met de opbrengst daarvan kun je gemakkelijk jaren leven; 
waarom ben je nog steeds bezig om het zand te zeven?” 

De man keek sultan Mahmoed in de ogen en sprak: 
“Wat ik twee etmalen geleden, met geluk en gemak, 

in mijn zeef vond, is in vergelijking met de kennismaking 
met sultan Mahmoed, niets; het echte juweel is onze King, 
sultan Mahmoed, zelf; ik ga met het juweel naar zijn pa-

leis; 
ik zal het juweel aan hem terugbezorgen, als mijn eerbe-

wijs. 
Ik blijf dan tot het einde van mijn leven tussen het zand 
van de straten naar juwelen zoeken, in het Mahmoeds 

land. 
Ik blijf dan mijn hele leven zand van de straten te zeven 
om mijn sultan een dienst kan bewijzen in mijn leven. 

Wie op zoek is naar het juweel moet zijn tocht wijzigen 
naar 

het zoeken van de bezitter van het juweel; de ware eige-
naar! 

Juweel heeft geen hart, beste man, 
hart heeft de eigenaar daarvan!” 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Verhaal van de man en gesloten deur 
 

Een man riep luid bij een gesloten deur: “O God, 
doe alstublieft een deur voor mij open, tot slot!” 

 
De wijze vrouw Rabia liep toen deze man voorbij; 
zij hoorde de woorden van deze man, daarom zei: 

“Ach jij, onwetende, was deze deur ooit dicht? 
De deur staat open, maar je ziet hem niet, allicht. 

Je ziet een open deur als dicht, 
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DE ZEVEN LANDEN VAN DE TOCHT DER LIEFDE 
 
1 het land der wil 
2 het land der gehechtheid 
3 het land der kennis 
4 het land der verzadiging 
5 het land van het monotheïsme 
6 het land der verbijstering 
7 het land der armoede en der vergankelijkheid 
 
Het land der gehechtheid 
 

Wie in dit land binnenkomt, is veranderd in een brok 
vuur; 

in dit land bestaat niets, behalve hevige vlammen van 
vuur. 

Wie geen vuur is, ervaart geen genot hier in dit land, 
een geliefde is een brok vuur; deze gloeit in brand 

en is wild als de vlammen; een streber weet niets van 
vuur, 

vlam, warmte en licht; wie dit land bezoekt, kent op dat 
uur 

geen geloof of ongeloof en kent overtuiging, noch onze-
kerheid; 

goed en slecht zullen voor zo’n persoon gelijk zijn voor 
altijd; 

geloof is noch het een en noch het ander; Ach rechtzinni-
ge, weet 

het woord gehechtheid is niet voor jou bestemd en gereed, 
ook niet voor een schriftgeleerde, een puritein 

of mensen die aan het eind van hun krachten zijn. 
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Wiens vermogen bestaat uit zuiverheid, die kan dit land 
betreden; velen zoeken de toekomst; maar voor iemand 

die verliefd is, ligt de toekomst in het heden en hier, altijd; 
wie zich niet verbrand aan de vlammen van de gehecht-

heid 
die blijft in de ketenen van de zorg; wie de welvaart ver-

laat 
die groeit en wie in overvloed blijft leven bederft; einde 

citaat! 
 

Als een vis uit de zee in de droogte terechtkomt of in een 
woestijn 

zal hij sterven; de zee is voor een vis het leven; net als een 
dolfijn. 

Het verstand is niet in staat de gehechtheid te begrijpen; 
de gehechtheid 

is in dit land het vuur en het verstand is slechts de rook, 
overal en altijd. 

Als het vuur begint te vlammen, verdwijnt de rook; het 
vuur van 

de gehechtheid zal blijven vlammen tot alles gloeit, beste 
man. 

 
Wanneer je met de geest kunt zien, zul je de bron van de 

gehechtheid 
ervaren; ook zul je je eigen wortels bemerken en je roes 

van gehechtheid 
beleven; op het moment dat je geestesoog zich opent, 
zul je je elementen waarnemen voor honderd procent 

temidden van de elementen van het bestaan; 
met de ogen van het verstand ben je voortaan 
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nog blind om de gehechtheid te aanschouwen; de ge-
hechtheid 

is de zaak voor de bescheidenen en voor de grootmoedi-
gen, altijd. 

Als je niet bescheiden of grootmoedig bent, ben je zeker 
dan 

een dode en de doden kennen geen gehechtheid, vrouw of 
man. 

Een levende naar lichaam en geest bereikt de ziel om dit 
land te beleven 

en zal ook het volgende land kunnen bereiken, hartstoch-
telijk en gedreven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 503 - 
 

Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

De dakloze edele man 
 

Een edele man raakte dakloos; hij kwam op de straat 
te zwerven; door de ellende werd hij radeloos en kwaad. 
De reden van het kwijtraken van zijn dak was zijn drank-

lust; 
ooit kwam hij bij een bierverkoper; daar werd hij, heel 

bewust, 
een vaste klant van; hij had niet alleen dorst naar bier, hij 

was 
eigenlijk verliefd op het bier; de liefde voor bier had alras 
hem in haar greep; deze liefde bezorgde hem beruchtheid 
en een hard leven; hoe armer hij werd in zijn levenstijd, 

des te groter zijn liefde voor bier werd; als men uit mede-
lijden 

hem een stuk brood gaf, wisselde hij dit stuk brood, te alle 
tijden, 

voor een teugel bier; zijn dorst voor bier kende geen grens; 
‘s ochtends werd hij wakker, om met een grote tendens, 

bier te kunnen drinken; bier was zijn leven; 
hij had zich dus op het slechte pad begeven! 
Eens vroeg een voorbijganger aan deze man 

naar het geheim van zijn liefde voor bier, dan. 
De man antwoordde deze voorbijganger geheid: 

“Het geheim daarvan is simpel, wijd en zijd: 
Als je verliefd bent, dan ben je blind, 

ben je verliefd op bier, mijn beste vrind, 
geef je dan alles voor een slok bier; wie niet verliefd is, 
snapt het geheim van de liefde helemaal niet; gewis!” 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Majnoen, de dwaze geliefde in schapenhuid 
 

Alle stamgenoten van Leyli zweren samen om Majnoen 
niet tot hun stam toe te laten, ook niet in de noen. 

 
Daarom kon Majnoen, die verliefd op Leyli was, 

niet in de buurt van zijn geliefde Leyli komen, alras. 
 

Echter, dit was geen reden zodat zijn liefde voor haar te 
vergeten; 

hierdoor was zijn liefde voor Leyli vermeerderd en niet 
versleten. 

 
Op een zekere dag ging Majnoen naar een herder en vroeg 

hem 
naar een schapenhuid; toen de herder naar de reden vroeg 

met klem, 
zei Majnoen: “Ik wil graag dat jij mij toestaat, zodat ik 
in schapenhuid tussen jouw schapen loop; zo kan ik, 
zodra wij binnen de stam van mijn geliefde Leyli zijn, 

haar voor een ogenblik zien; alstublieft; ik heb liefdespijn! 
Nadat de herder de verklaring van Majnoen hoorde, ac-

cepteerde hij 
dit uit medelijden en gaf Majnoen een schapenhuid, een 

warme kledij. 
Toen Majnoen deze van de herder kreeg, stopte hij zich 

erin en vroeg aan 
de herder of hi,j vermomd in schapenhuid, met de kudde 

mocht meegaan 
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naar de stam van Leyli; de herder leidde de kudde, met 
Majnoen 

in schapenhuid daartussen, richting de stam van Leyli; en 
toen 

de kudde de stam van Leyli bereikte, zag Majnoen zijn 
geliefde Leyli daar 

voor haar huis; door het vuur van de liefde voor haar en 
de verlangen naar 

de geliefde vergat Majnoen de toestand en stond op; door 
het blik van 

Leyli raakte Majnoen bewusteloos; een dichter schrijft 
hierover dan: 

‘Zodra de liefdesstroom komt, verdrinkt de geliefde voor-
goed; 

een geliefde heeft een hart, ook al is deze van vlees en 
bloed!’ 

De herder nam de bewusteloze Majnoen op zijn rug 
en leidde de kudde naar het veld via de dorpsbrug. 

Daar aangekomen, sproeide hij wat water op het gezicht 
van Majnoen, 

maar Majnoen bleef bewusteloos; pas de volgende dag, 
tegen de noen, 

kwam Majnoen tot positieven; zodra Majnoen weer kon 
horen en zien, 

stond hij op en verliet de herder met een woord van dank, 
bovendien. 

 
Nadat Majnoen van de herder afscheid nam, kwam hij 

tegen de noen 
een groep nomaden tegen; één van de nomaden sprak tot 

Majnoen: 
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“Waar blijft jouw kleding?” Majnoen zei dat hij deze had 
geruild voor 

een schapenhuid; echter, niet voor schapenhuid, maar ei-
genlijk voor 

zijn geliefde; wie van zijn kleding meer houdt dan van zijn 
geliefde, is 

deze de liefde niet waard; verder zei Majnoen: “In de le-
vensgeschiedenis 

ben ik niet alleen bereid om voor mijn geliefde afstand te 
nemen van 

mijn kleding; ik ben zelfs bereid om graag afstand te ne-
men van 

mijn leven voor mijn geliefde; het beste kleed voor 
een geliefde mens is zijn liefde en hartstocht voor 

zijn geliefde; er bestaat geen betere kleding, om daarmee 
bij 

de geliefde te komen, dan gekleed in de liefde zelf; frank 
en vrij. 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Verliefd op Ayaz 
 

Eens was een arme dol op Ayaz, de knecht van sultan 
Mahmoed, 

de beroemde vorst; de arme man openbaarde met bravou-
re en moed 

zijn genegenheid; waar hij kwam en bij iedere gezelschap, 
zodra Ayaz ter paard ergens heen ging, liep de arme knap 

te voet hard achter hem; op het stadsplein schonk Ayaz 
geen aandacht 

aan de arme man; Ayaz, met zijn geparfumeerde gestalte 
en vol pracht 

zag die arme man niet eens; echter, de arme man 
bleef in de buurt van Ayaz, de knecht van de sultan. 

 
Men sprak eens tot sultan Mahmoed: “Die arme man 

is verliefd op uw lievelingsknecht Ayaz, uw dienstman!” 
 

Op een zeker dag, toen Ayaz naar het stadsplein ging, 
volgde hem 

de arme man, helemaal in de ban van zijn genegenheid, 
zonder rem. 

Hij bewonderde met zijn verlangende ogen Ayaz; de arme 
man 

leek op een bal van het polo-spel, die met polostokken van 
oosten naar westen wordt geslagen en weer van westen 

naar 
oosten; op het liefdesplein was hij niet verslagen, welis-

waar. 
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Toen na een lange tijd men tegen sultan Mahmoed zei 
dat die arme man zijn knecht Ayaz blijft volgen gaf hij 

bevel om de arme man bij hem te worden gebracht; 
toen de arme man voor de sultan, met man en macht, 

stond, sprak sultan Mahmoed tot hem: “Jij, de straathond 
op ‘t plein 

wil met de lievelingsknecht van mij, de sultan van de sul-
tans, te zijn?” 

 
De arme man zei: “Of ik een straathond ben, of ik een ar-

me man, 
die zijn dagelijks brood bedelt, staat toch gelijk met u, de 

sultan, 
op het gebied van de genegenheid voor Ayaz; dus betref-

fende liefde voor 
Ayaz zijn u en ik helemaal gelijk; ik ben wat dit betreft, 

door en door, 
niet minder dan u; u bent ook wat dit betreft niet meer 

dan mij; 
de liefde en de armoede zijn eeuwenlang in de liefdes-

karwei 
de buren van elkaar; de liefde is het kapitaal van een arme 

man; 
het zout van de liefde is afkomstig van de armoede, o gro-

te sultan! 
 

De liefde is het beste die bij een arme past; u heeft de rijk 
en het land en ook een hart, dat verloren is aan Ayaz,  

gelijk  
aan alle grote geliefden van de hele wereld, maar 

ik heb alleen een hart, dat gebroken is, en voorwaar 
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vol is met liefde; uw bezit is nodig voor het bereiken van 
de geliefde; maar u moet nog een lange tijd als een man 
wachten met geduld tot de liefdessmart en liefdespijn 

en de pijn van afscheid u treft; liefde in gezelschap van de 
geliefde is fijn, 

maar geen liefde; de liefde wordt op proef gesteld door 
afscheid; 

zo wordt een verliefde mens geconfronteerd met de wer-
kelijkheid!” 

 
Sultan Mahmoed sprak tot de arme man: “Je bent onbe-

kend met de liefdesroes; 
vertel geen losse verhalen, maar zeg nu het woord van je 

hart, zonder smoes!” 
De arme man zei: “Wij zijn beiden besmeurd met de liefde 

voor 
één en dezelfde persoon; wij behoren beiden tot armen; ja 

hoor! 
Ik weet de waarde van Ayaz, en hij die van mij; Ayaz en 

ik zijn 
als een bal van het polo-spel; wij worden van westen naar 
oosten en van oosten naar westen geschoten; voorwaar. 
Ik weet van zijn diepe hartzeer en hij kent mijn hartzeer; 

de hoefijzers van zijn paard kussen de wegen, keer op 
keer 

en ik geef kussen op de sporen van deze hoefijzers, dag en 
nacht, 

en ben mijn hart aan hem kwijt, met een grote dorst en 
smacht. 

De hele dag heb ik geen andere zaak, dan 
achter mijn geliefde te rennen, beste sultan. 
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Ik ben op zoek naar hem en hij niet naar mij; een glimp 
van hem 

is de levenskracht die mij overeind houd; ik verlang naar 
zijn stem. 

Zodra ik hem zie, wil ik dat moment 
vereeuwigen, voor honderd procent!” 

Hierop zei sultan Mahmoed: “Jij, de arme man, sprak 
net over jouw grote armoede en jouw grote ongemak; 

heb je soms een getuige en bewijs dat jij arm bent? 
Ik ben namelijk niet ervan overtuigd dat jij arm bent!” 

De arme man antwoordde: “Zolang ik adem, ben ik niet 
arm; 

ik zoek alleen de liefde en kan u nooit evenaren, koud of 
warm. 

Maar in de school van de liefde sta ik gelijk aan u, de sul-
tan; 

mijn kapitaal voor liefdeshandel is het leven van een arme 
man. 

Mijn leven is mijn munt om daarmee liefde te kopen in dit 
bestaan; 

o sultan Mahmoed, bent u ook de man van deze liefde, 
voortaan? 

Dan verzoek ik u om net als mij uw liefdesbewering te 
bewijzen 

met uw leven en niet met uw rijk, troon, kroon en palei-
zen!” 

 
Na dit gezegd te hebben, ging de arme man 
op de grond liggen en stierf ter plekke dan! 
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Toen sultan Mahmoed constateerde dat de arme man echt 
dood was 

dompelde hij in rouw en sprak tot zichzelf: Liefde moet je, 
alras, 

van deze arme man leren; zodra de klok van de liefde 
luidt, moet jij 

klaarstaan en nadenken over je gebreken in de liefde, 
frank en vrij. 

Verstand, ziel en geest zijn drie schenkingen voor de ge-
negenheid 

en liefde; ben je vrij van verstand, ziel en geest, dan kom je 
altijd 

in aanmerking voor de liefde gehechtheid; het verstand is 
in geen land 

een goede raadgever voor de liefde; wil je liefde, weer het 
verstand! 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Verhaal van een Arabier tussen de Perzen 
 
Eens bevond zich een Arabier tussen de Iraniërs, ofwel de 

Perzen; 
hij verbaasde zich over de eigenaardige gewoonten van de 

Perzen. 
 

Op zekere dag ging hij een derwisjenhuis voorbij; 
daar zag hij een groep derwisjen, frank en vrij, 

helemaal in de roes en zij konden door hun roes geen on-
derscheid 

maken tussen ‘t hoofd en de voet; ze waren daardoor al 
hun bezit kwijt. 

De derwisjen hadden allemaal harde kleding aan; de één 
was 

nog kwader en zondiger dan de ander; iedere derwisj had, 
alras, 

een wijnkruik in de hand; zij dronken voortdurend de 
wijn; 

ze waren stomdronken; toen de Arabier dit alles, in die 
terrein, 

zag, kreeg hij ook zin om daarmee te feesten; zijn verstand 
en geloof 

stonden hem in de weg; hij stond daar te twijfelen, als een 
filosoof. 

Toen de derwisjen hem zo zagen twijfelen, schonken zij 
hem 

een beker vreugdewater; terwijl zij in koor zongen, zonder 
rem: 
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“Drink dit vreugde water en laat jouw verstand wegstro-
men, 

dan durf je, net als een derwisj, iedereen onder ogen ko-
men.” 

 
Zodra de wijn de macht van de Arabier overwon, 
feestte de hij mee en was dronken als een kanon. 

De Perzische derwisjen verwelkomden de Arabier in koor: 
“Kom, kom bij ons, jij bent ook helemaal niemand; ja 

hoor!” 
 

De Arabier begaf zich midden in de derwisjen en kort 
daarna was hij 

in de roes en zijn alle pijnen waren helemaal verholpen; hij 
was vrij. 

Hij had geen last meer van het bestaan; hij was verdwe-
nen; 

het leek alsof dat de Arabier niet meer bestond op zijn be-
nen; 

hij was zo in de roes dat hij helemaal niets merkte en toen 
jatte één van de aanwezigen alle geld, goud juwelen en 

pen 
die de Arabier bij zich had; een andere aanwezige gaf de 

Arabier 
nog een beker die voor hem te veel was; daarom zocht hij 

de zefier 
om in deze koele en zachte westenwind een frisse neus te 

halen; 
toen de Arabier op straat was, ver van de derwisjen verha-

len, 
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besluit hij om naar zijn eigen stam terug te gaan en toen 
hij 

weer midden zijn stamgenoten was, onder zijn maat-
schappij 

en alle andere Arabieren, had hij geen geld en geen kle-
ding meer; 

hij had dorst en honger; zijn mensen vroegen hem, keer op 
keer, 

wat er aan de hand was met hem? Waarom had hij 
geen goud en geen geld meer? Waarom was hij 

zo verward? Waar waren zijn juwelen gebleven? 
Hadden de rovers hem beroofd in zijn leven? 

Was hij soms bij de piraten op bezoek geweest? 
Iemand riep luid: “Zalig zijn de armen van geest!” 

Een ander keek hem in ogen en zei: “Vertel ons wat je is 
overkomen;” 

de bewuste Arabier sprak beduusd: “Ik was rustig, net als 
de vromen, 

aan het afleggen van mijn pad, toen kwam ik onverwacht 
een derwisjenhuis tegen; eenmaal was ik buiten mijn 

macht 
in dat derwisjenhuis, weet ik niet meer wat mij is overko-

men; 
mijn goud en geld waren weg, ik was niet aan het dromen; 

ik zelf werd maar helemaal niets; 
ik had dan geen benul van iets!” 

 
Zijn stamgenoten zeiden: “Vertel ons hoe zij eruit zagen, 
die jou geplunderd hebben! Wat waren al hun vragen?” 

De Arabier zei: “Dat was een heel ander geluid; 
ze waren zus en zo, ze zagen er zo en zus uit!” 
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Toen de Arabier klaar was 
met zijn antwoord, alras, 

riepen zijn stamgenoten in koor: “Wat je ons hebt verteld, 
helpt ons niet, alle derwisjen zien er zo uit, zonder geld.” 

 
Eén van de stamgenoten sprak het finale woord: “Je moet 

God 
nog danken, dat je je hoofd nog op je romp hebt staan, jij 

dot! 
Wie het pad van de liefde bewandeld, moet klaar zijn 

voor de geheimen en raadselen van de liefde; afijn! 
De weg van de liefde is de weg van opoffering, beste man; 

wie geen man van opoffering is, is zeker geen man van 
de liefde; wie de kleding van de naaktheid 

draagt, is gekleed voor de liefde, voor altijd!” 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Minnaar na de dood van zijn minnares 
 

Er was een edele gegoede man, die verliefd was op een 
schoonheid; 

het lot trof deze edele gegoede man; zijn geliefde stierf na 
een tijd. 

Zijn blozende wangen van kleur rood veranderden in 
een bleke gele kleu, zo geel als saffraan, niettemin. 

Hij werd zo mager als een spriet; zijn heldere dagen 
maakten plaats voor duistere nachten, vol met vragen. 
De vogel van zijn dood vloog zijn hemel in en soms na-

derde de dood 
hem en dan liet deze hem weer met rust, maar wel met 

slag en stoot. 
 

Op een dag bracht een kennis van deze edele gegoede 
man 

het volgende nieuws bij hem: “De dood komt volgens ’t 
Plan 

met een seis in zijn hand;” waarop de edele gegoede man 
riep luid: “De dood is van harte welkom; de dood is dan 
een voertuig dat mij naar mijn geliefde toebrengt, waar 
zij op mij wacht; de geliefden moeten altijd met elkaar 

in een beslotenheid zijn, waar geen wezen, klein of groot, 
toegang heeft; beide werelden zijn maar niets na de dood 

van de geliefd; beide werelden behoren tot de geliefde 
voor altijd; 

wie zich in de beslotenheid van de geliefde bevindt, is in 
heerlijkheid. 
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Wie geen verlangen naar de geliefde heeft, is 
geen mens voor de weg van de liefde; gewis!” 

 
Na de weerklank van deze woorden heeft niemand 

iets van die edele gegoede man gehoord in zijn land. 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Verhaal van aartsvader Abraham 
 

Op het uur dat Abraham, de aartsvader, op het sterfbed 
terecht kwam, 

verscheen Azraël, de engel des doods, volgens zijn gestel-
de program! 

Abraham was zeer zuinig bij het geven van zijn leven 
aan deze engel; hoe de engel des doods ook, met beven, 

zijn best deed, lukte hem niet het leven van Abraham hem 
af te nemen; na een reeks van harde pogingen, zonder 

rem, 
die vruchteloos waren, stond de engel des doods met lege 

handen; 
toen Abraham dit zag, sprak hij tot engel Azraël door zijn 

tanden: 
“Ga naar de Almachtige God en zeg hem het volgende 

namens mij: 
‘Here, neem het leven van deze Abraham niet weg; maak 

hem blij!” 
 

Toen de Almachtige deze woorden van Abraham hoorde, 
sprak Hij: 

“O Abraham, de aartsvader, mijn goede vriend, je moet 
weten dat bij 

de dood is er geen uitzondering; iedereen moet op een 
zekere dag 

zijn leven, dat men van mij in bewaring heeft gekregen, 
opslag, 
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aan mij teruggeven; dus nu is jouw tijd aangebroken om je 
leven 

zonder een bezwaar of mitsen en maren aan mij terug te 
geven!” 

Abraham zei: “Een geliefde offert zijn leven 
graag op voor hun geliefde, zonder te beven. 

Echter, levend naast je geliefde blijven, is het allerbeste, 
Heer;” 

de Almachtige vond deze uitspraak leuk en liet Abraham 
weer 

een paar jaar in leven; maar toen de volgende keer Azraël 
Abraham was, was het karwei gemakkelijk voor Azraël!” 
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Hoofdstuk negenendertig 
 
[Noot: In de oorspronkelijke tekst ontbreekt het hoofdstuk 
negenendertig] 
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Hoofdstuk veertig 
 

DE ZEVEN LANDEN VAN DE TOCHT DER LIEFDE 
 
1 het land der wil 
2 het land der gehechtheid 
3 het land der kennis 
4 het land der verzadiging 
5 het land van het monotheïsme 
6 het land der verbijstering 
7 het land der armoede en der vergankelijkheid 
 
Het land der kennis 
 

Uit het land twee, land van de gehechtheid kom jij 
in het eindeloze land van de kennis, frank en vrij. 

In het land van de kennis kent de reiziger alleen maar 
twijfels; alle wegen in dit land lijken allemaal op elkaar. 

 
Het is niet mogelijk de een van de ander te onderscheiden; 
een reiziger zijn op zoek naar de ziel, in de levensweiden, 

is wat heel anders dan een reiziger zijn die op zoek is 
naar het materiële; de toestand van lichaam en geest is 

niet altijd hetzelfde, het ene moment 
beleeft het een hoogtepunt, heel decent, 

en dan weer is het in een dal, dus niet vast; 
men wordt dan vaak verbaasd en verrast. 

In dit land zijn de wegen altijd 
in verandering; geen vast feit. 

In dit land is een invalide spin geen passende reisgenoot 
voor een krachtige olifant, met een breedgebouwde poot, 
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want het springvermogen bepaalt de hoogte van sprong; 
je kunt niet iedereen in een groep, met oud mens tot jong, 
over een kam scheren, want ieders gave, aanleg en talent 
is verschillend; de één is een reiziger, de ander een reis-

agent. 
In dit land is de kennis tevens het verschil, voor de een is 
het altaar het doel en de ander zoekt de godheid, gewis. 

Als in dit land de zon der kennis hoog aan de hemel staat, 
ervaart ieders oog zijn schijnsel naar zijn kracht en daad. 

In het land der kennis bereikt iedereen zijn eigen klasse en 
wie 

beschenen wordt door het licht der kennis ziet, zonder 
filosofie, 

zijn hellen in paradijzen veranderen; hij zal niets meer be-
leven 

dan de liefde; hij zal zich op het grote liefdesterrein bege-
ven 

en zal nergens en nooit meer iets zien dan het gezicht 
van zijn geliefde in de duisternis en in het daglicht. 

Hij zal als vanzelf in de omgeving en nabijheid 
van zijn geliefde worden getrokken, altijd. 

Terwijl honderdduizenden mannen verdwaalden om 
één geheim der liefde te ontdekken, werden alom 

in dit land honderdduizend geheimen van 
de tocht der liefde geopenbaard, beste man. 

Om in het land der kennis de diepten der zeeën 
te kunnen ontdekken moet men zonder weeën 

een volkomen persoonlijkheid 
hebben voor zijn lange strijd. 

Elke verworven blijheid brengt je naar 
een nieuwe horizon; in dit land, voorwaar, 
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bereikt je dorst hogere hoogten; in dit land, voortaan, 
is het drinken van het bloed van de liefde toegestaan. 

Wanneer je Zijn koninkrijk bereikt, moet je nooit 
het woord ‘ik’ gebruiken, tot de missie is voltooid. 

Als je jezelf niet verdrinkt in de zee van het mystiek, 
zul je het geluk niet kennen, noch zijn zang en muziek. 

Als je je niet aan Zijn geheimen kunt overgeven 
dan ben je diep en voorgoed te beklagen in je leven. 

Als je niet blij bent met de aankomst van je geliefde, dan 
ben je haar aanwezigheid niet waard en als je, beste man, 
tevreden bent met de verworvenheden van deze wereld, 

dan 
ben je een hogere niet waard; kennis is ‘t sultanaat van 

sultan, 
het hoogst bereikbare, poog dit te bereiken; wie een 

dronkaard is 
in de wereld van het mystiek is de sultan van de hele we-

reld, gewis. 
Het hele rijk van de wereld is voor hem geen rijk, afijn; 
het hele hemelgewelf is zeker voor hem geen domein. 

Als je het gelaat van je geliefde niet kunt zien, 
blijf niet zitten, sta op zoek haar, bovendien. 

Je moet je lusten kunnen beteugelen om, groot of klein, 
een ingezetene in de wereld van de liefde te kunnen zijn. 
Als de sultans van de wereld, ooit geproefd zouden heb-

ben van 
de zoete sappen van de kennis, dan zouden zij, ach beste 

man, 
hun kronen weggegooid hebben en leefden zij 
nu in afzondering, gelukzalig en frank en vrij. 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Sultan Mahmoed en de dwaze 
 

Sultan Mahmoed ging eens naar een ruïne, en daar 
trof hij een dwaas die met pijn in zijn hart, weliswaar. 
De dwaas zat daar met gebogen hoofd en leek alsof hij 

onder een berg van lasten zat en met hem was ’t voorbij. 
Toen de dwaas de sultan zag, sprak hij tot de sultan: 

“Ga weg, anders doe ik jou iets aan, je een gewone man; 
je bent geen sultan; ik bedoel een echte sultan; jouw opzet, 
intentie en wil zijn klein; je bent een gewone man met pet. 

Alle zegeningen die je hebt ontvangen 
zijn onterecht, ook al jouw hoge rangen.” 

Sultan Mahmoed zei tegen de dwaas: “Ik ben geen gewo-
ne man; 

zeg maar wat er eigenlijk in jouw hart is; je praat tegen een 
sultan.” 

De dwaas sprak: “Je weet niets van de zaken die in jouw 
sultanaat 

gebeuren; weet je wat je bent? Al jouw werk is voor jouw 
eigen baat. 

Je bent niets anders dan een hoeveelheid aarde die hele-
maal 

tot as is gemaakt; jouw as is overvol met vonkjes van 
kwaal.” 
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Hoofdstuk eenenveertig 
 

DE ZEVEN LANDEN VAN DE TOCHT DER LIEFDE 
 
1 het land der wil 
2 het land der gehechtheid 
3 het land der kennis 
4 het land der verzadiging 
5 het land van het monotheïsme 
6 het land der verbijstering 
7 het land der armoede en der vergankelijkheid 
 
Het land der verzadiging 
 

Wanneer je je reis door het land van de kennis succesvol 
hebt afgerond, 

kom je in het land van de verzadiging, waar geen lafheid, 
grote mond 

en kapsones bestaan; alle vogels van dit land vliegen al-
lemaal vrij 

van het oosten naar het westen, in alle verzadiging, op een 
rij, 

en van het westen, naar het oosten; zeven zeeën zijn hier 
niet meer 

dan een druppeltje; het geduld van honderdduizenden, 
beste heer, 

is niet voldoende om één raaf van veren te voorzien; ze-
ven hellen zijn 

hier niet meer dan een vlammetje; acht paradijzen, voor-
zien van fontein, 
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verwelken hier en zeven hellen verijzen; je moet niet ver-
baasd zijn dat 

hier een mier gelijk is aan een olifant; dit land is een onbe-
schreven blad. 

 
Honderdduizenden aartsvaderen vergrijsden om het licht 

voor de mensen 
te laten schijnen; honderdduizenden lichamen werden, 

tegen alle wensen, 
ontdaan van hun ziel om één Noach aan de zondvloed te 

laten ontkomen; 
honderdduizenden muggen vielen het vijandelijke leger, 

achter de bomen, 
aan om Abraham de overwinning te bezorgen; honderd-

duizenden ogen 
werden zeeën van bloed om Jozef, zonder bloedige strij-

den en oorlogen, 
uit de gevangenis te verlossen; honderdduizenden zuige-

lingen onthoofd 
moesten worden om Mozes volwassen te laten worden; 

beloofd is beloofd. 
 

Honderdduizenden baden tot een afgod, maar Abraham 
kwam ongedeerd 

uit de vlammen van beproeving; geen profeet is in zijn 
eigen land geëerd. 

 
Honderdduizenden versierden zich met een kruis om Je-

zus 
geboren te laten worden uit een moeder, zonder vader, 

aldus. 
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Honderdduizenden geesten en zielen werden geplunderd 
om Mohammed 

in één nacht hemelwaarts te laten varen; hier in dit land 
zijn, conform de Wet, 

oud en nieuw gelijk; doen en laten zijn gelijk in dit gebied; 
door zorgen bezwaarde en bekommerde harten bestaan 

hier niet. 
Duizenden zielen van deze zee zijn nog geen druppel van 

deze eindeloze zee; 
het verdrinken van honderdduizend lichamen in dit water 

is, zonder ach en wee, 
hoogstens een schaduwtje in de zon; als hemelen en hori-

zonnen in stukken uiteen 
vallen, dan vallen er geen bladeren uit een boom; zodra 

alles, één voor één, 
wordt vernietigd, vanaf de bodem der zeeën tot aan de 

allerhoogste hemelboog 
is dat niet meer dan wanneer een pootje van een kleine 

mier, vochtig of droog, 
in een kuil valt; als beide werelden in een klap verwoest 

zouden worden, is dat niet 
meer dan een korreltje zand op de aarde; als er, in welk 

domein, district of gebied 
dan ook geen sporen meer te vinden zijn van duivelen of 

mensen 
verwacht dan ook geen druppel regen meer; einde alle 

wensen. 
Als alle lichamen gelijk dorre bladeren ter aarde vallen, 

dan is 
het kwijtraken van één haar bij een beest ook geen ramp, 

gewis. 
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Als klein en groot hier ten einde geraken, lijkt het alsof 
een strootje van de aarde weggeblazen is; een nietig stof. 
Als alle negen heelallen door elkaar worden geklutst dan 

lijkt het 
erop alsof de zeven zeeën één druppel missen; dit is Zijn 

wet! 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Mohammed, zo mooi als Jozef, ook in de kuil 
 

In een dorp leefde eens een jonge man, 
zo mooi als de maan aan de hemel dan. 

Het leek alsof Jozef, de zoon van Jakob, weer 
tot leven was gekomen als een waardige heer. 

Echter, de zaken van het leven van deze jongeman 
gingen niet naar wens en hij was er niet goed van. 

Mohammed was zijn naam en hij had een bijzondere ei-
genschap: 

hij kon ontzettend veel verdragen; hoe ‘t leven harder 
werd en krap, 

werd zijn geduld en verdraagzaamheid groter en meer; 
op een dag sprak de wijze vader van deze jonge heer: 
“Ach mijn lieve oogappel, o het licht van mijn leven, 
beste Mohammed, doe je vader iets goeds aan, even.” 

De jongeman vroeg aan zijn vader wat hij 
voor hem kon doen; de wijze vader zei: 
“Het beste dat je voor mij kon doen, is 

het zeggen van je hartsgeheimen, gewis. 
Wil je me zeggen hoe ‘t met je gaat 

en weet je wat je te doen staat?” 
 

Voordat Mohammed hem een antwoord kon geven, 
gaf de vader plotseling de geest en stopte met leven. 

Mohammed was zo onder de indruk van deze gebeurtenis 
dat hij voor een korte tijd helemaal versteend werd, gewis. 

Toen Mohammed weer bij zijn positieven was, sprak hij 
tot het stoffelijk overschot van zijn vader, frank en vrij: 
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“Er bestaat geen Mohammed meer, geen zoon meer; 
er is niemand; na de dood van de vader, die grote heer, 

is de aarde geen aarde meer, de hemel is geen hemel meer 
de bergen zijn geen bergen meer en het weer geen weer! 
Mensen zijn allemaal duivels en er bestaan geen engelen 

meer; 
iedere dag komen er vele mensen bij, en dezelfde dag, al-

weer, 
vele mensen verdwijnen; zo blijft het bestaan in even-

wicht; 
maar het heengaan van de vader voor altijd staat wellicht 

gelijk aan je eigen heengaan; als het moment van het 
heengaan 

komt, heb je zelfs geen moment om eens in jouw eigen 
bestaan 

het antwoord op jouw vraag, dat je hebt gesteld, te ver-
nemen; 

wees wijs en wakker, want er is weinig tijd om iets te 
claimen.” 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Jozef uit Hamedan (2) 
 

Er leefde in de stad Hamedan 
een Jozef geheten jongeman. 

Het hart van Jozef was zuiver en rein 
en zijn kennis was niet schaars, afijn. 

 
Op een dag riep hij luid: “Om bij Hem in Zijn koninkrijk 
te komen, moet men meer levens hebben, zonder gezeik. 

Eén mensenleven is hiervoor niet toereikend, want, 
wat ook een mens in zijn leven vergaard, in zijn land, 
aan goud, geld, juwelen en tapijten, is maar niets en is 

te weinig; wat men ook in zijn levensgeschiedenis 
meemaakt is een druppel in een oceaan. 
In deze oceaan zijn het zijn, het bestaan 

het niet-zijn, het niet bestaan, ook het geweest zijn, 
het niet geweest zijn, het zal zijn en het zal niet zijn 

gelijk; het land van het bestaan is geen gemakkelijk land; 
dit weet iedere wijze; kennis, wetenschap en het land 
van kennis zijn moeilijk; weet je wat gemakkelijk is? 
Onwetendheid! Indien het hart van een mens, gewis, 
in een woelige zee van bloed, door het vergaren van 
kennis veranderd, is dit de moeite waard, beste man, 
want het onwetend zijn is geen bestaan; de levenstijd 
en de wereld betekenen samen in onwetendheid: nijd! 
Bij het afleggen van een weg is de kennis over de weg 
de eerste stap; geen reiziger kan een weg, zonder pech, 

helemaal afleggen als hij geen kennis heeft over 
de weg, de barrières daarvan en gevaar een rover. 
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De pijn van onwetendheid kent geen genezing; 
een onwetende lijkt op een stuk mismoedig ding, 

een kadaver, een dode; een dode die ademt, 
een wezen dat geen wezen is in een hemd. 

Een onwetende blijft onwetend tot in de eeuwigheid, 
mits hij gewassen wordt door de kennis, op een tijd. 

Het sterven bestaat alleen voor kenners, want 
de onwetenden sterven niet; ze zijn van zand. 

Om te sterven moet je leven; als je van zand bent, 
leef je niet; dus sterf je ook niet op een moment. 

Een onwetende is een ongeborene, ondanks dat hij 
op de aarde rondloopt en verdrietig wordt of bij. 

De kennis is niet een zaak die plotseling kan gebeuren, 
deze schiet niet eensklaps en komt niet door de deuren. 

De kennis kent een evolutie onder begeleiding van 
een meester, geleerde, kenner, ofwel een wijze man! 

Wie kennis zoekt, moet met een meester bevriend zijn; 
evolutie van kennis begint met ‘t stellen van vragen, afijn. 

Kennis is moeilijk, maar een meester maakt het 
minder moeilijk en zelfs met behagen en pret. 
Zoek je kennis, ga dan naar de meester; daar 
staat jou hard werken te wachten; voorwaar. 

Kennis is een werk, zonder te werken; daarom moet men 
voor ‘t vergaren daarvan zijn andere zaken, zelfs zijn pen, 

weggooien, zodat men in alle ontspanning en verlicht 
de kennis vergaart; de kennis is vergaard zodra men, al-

licht, 
het eind van de evolutie daarvan bereikt heeft; 
wie ‘t werk afmaakt, die ‘t werk gedaan heeft. 

Het werk zelf is de genezing van 
de pijn van het werk, beste man. 
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Niets doen is de beste maat van onwetendheid, met fat-
soen, 

en de onwetendheid is de beste partner van het niets 
doen. 

Zoek je kennis, moet je je oor sluiten voor opmerkingen, 
net zo goed voor alle commentaren en aanmerkingen. 

Zodra je gewend bent om te werken, dan zit jij 
op de glijbaan van het resultaat, frank en vrij. 

Kennis is voldaanheid, 
genoegdoening, altijd. 

Wie de kennis van het werk heeft, beste man, 
heeft het werk van de kennis, zonder rataplan. 

Wie kennis heeft, heeft het werk. 
Voldaanheid en genoegdoening, altijd, 

brengen vreugde en onvermoeibaarheid. 
De kenners zeuren niet, klagen niet 
en zijn niet mismoedig met verdriet. 

Zodra het licht van voldoening en genoegdoening schijnt, 
is het bestaan, ondanks al zijn beroerdigheden, een festijn. 
Het vuur van kennis legt ellende in as; uit de as daarvan 
ontstaan honderd blije werelden, mijn beste wijze man. 

Door kennis vallen ieder moment 
honderd werelden weg, heel decent, 

en ontstaan honderd hoogstaande werelden dan 
in plaats daarvan; kennis is ’t leven, beste man.” 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

De wijze kenner 
 

Er leefde eens een kenner met wijsheid; 
hij haalde op een dag een hoeveelheid 

aarde en gooide deze voor zijn huis; toen maakte hij 
van deze aarde met water een mengsel, vochtig klei. 

De wijze kenner maakte deze klei helemaal plat; en toen 
tekende hij op deze vochtige en platte klei, met fatsoen, 
mooie afbeeldingen van gezichten en sterren, vol elan. 

Hij tekende eigenlijk de hemel op zijn klei; 
Op zijn platte en vochtige doek tekende hij 
eigenlijk alle sterren in de hemel, gelijk aan 

de echte sterren aan de hemel van dit bestaan. 
Dagenlang met verbazing en verbijstering bekeek 

de burgerij al deze handelingen, zonder een preek. 
De wijze kenner werkte in alle stilte en de burgerij 

wachtte vol verwachting op resultaten van ‘t karwei. 
Toen de wijze kenner klaar was met zijn werk, 
sprak hij tot de burger zacht, maar ijzersterk: 

“Al deze beelden zijn gelijk aan de ware zaken 
aan de hemel met zijn azuurblauwe hoge daken. 
Zoals jullie zien staat op mijn platte aardendoek 
het hele bestaan; als ik niet er was op de hoek, 

bestonden dan al deze beelden niet; 
het ware bestaan bestond ook niet 

als de maker daarvan niet bestond; alle mensen, 
van alle mannen tot alle vrouwen, met hun wensen, 

komen en gaan, maar het bestaan blijft bestaan; 
bestond Hij niet, dan bestond er niets voortaan! 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

De man van geheimen 
 

Er was eens een oude man die veel wist van 
de geheimen van het bestaan, beste man. 
Op een dag hoorde hij een roep: “Hé jij, 

de oude man die veel geheimen kent oprij. 
Zeg tegen je volk wat je wilt zeggen, want 

je bent ook nu een aartsvader voor je land.” 
De oude man sprak met kennis en wijsheid: 
“Ik heb begrepen dat alle aartsvaders altijd 

in problemen zaten; zij droegen in hun hele leven 
de last van de zorg voor hun volk, niet voor even. 

Waar nog meer ellende was daar liepen meer 
aartsvaders rond; daadwerkelijk was, ach Heer, 
de bezigheid van alle aartsvaders alleen maar 

ellende; als het met de aartsvaders die, voorwaar, 
de verkoren mannen van U waren, zo gin, wat verwacht 
men van een gewone oude man, zonder gezag en macht? 

Ik zoek geen glorie en geen bezittingen, met of zonder 
smet; 

zelfs ben ik niet blij met mijn kennis, in het bijzonder met 
mijn kennis over de geheimen van het bestaan; was ik 

maar 
die simpele onwetende man van voorheen gebleven, 

voorwaar. 
Wie meer weet, die meer last moet dragen; wie weinig 

weet 
weinig last staat hem te wachten; de aartsvaders droegen 

leed 
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en waren dag en nacht aan het werk; ik heb hun kracht 
en hun geduld niet; laat mij met rust; wat ik, dag en nacht, 

ook zou zeggen tegen het volk dat buiten mijn huis is, 
zal dit volk geen woord van mij voor waar nemen, gewis. 

Ik ben als een stuk hout, dat in een woelige oceaan 
terecht is gekomen en zal uiteindelijk uit dit bestaan 

verdwijnen in de buik van de wal die koning is 
van deze oceaan; wil je in je levensgeschiedenis 

gelukkig zijn, blijf op lange afstand van het volk, zoek 
geen kennis, vooral over geheimen van ’t levensboek!” 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

De vlieg en de bijenkorf 
 
Op zekere dag vloog een hongerige vlieg van rechts naar 

links en van links naar rechts naar eten; hij zag, weliswaar, 
in de verte een bijenkorf; hij kreeg plotseling een onge-

kende zin 
in de honing in de bijenkorf, in afwezigheid van de bijen-

koningin. 
De vlieg was als een verliefde die, na een lange tijd, 

zijn lang verwachte geliefde zag zitten in zijn nabijheid. 
Door de liefde voor honing begon hij in zichzelf te spre-

ken: 
Zou de koningin van de bijenkorf mij, zonder mij te ste-

ken, 
een toegang verlenen tot de bijenkorf in ruil voor een 

gerstzaad? 
Als de honingbij dit zou laten gebeuren dan ben ik, inder-

daad, 
op deze dag één van de gelukkigste vliegen, in mijn wo-

ning! 
dit bij zich bedenken, vloog hij richting de bijenkorf met 

honing. 
Daar aangekomen, riep hij tot de honingbijen luid: 

“Zouden jullie mij voor een gerstkorrel, zonder huid, 
een toegang geven tot de opslagruimte van jullie honing?” 
De honingbijen antwoordden hem vanuit hun zoete wo-

ning: 
“Je bent welkom in onze korf, in ruil voor die gerstzaad!” 

Nadat de vlieg de ene gerstkorrel aan hen, zonder gepraat, 
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gaf, deed één van de honingbijen de deur van hun korf 
open 

en riep: “Ga je gang maar, entree! Je mag naar binnen lo-
pen!” 

 
Het laatste woord van deze honingbij was nog maar 

net uitgesproken of de vlieg vloog de korf in, voorwaar. 
 

Door hevige verlangen naar honing kwam hij 
vast te zitten in de honing; een lastige karwei. 

Hij kon niet meer vliegen en plakte muurvast aan de ho-
ning; 

zijn kreet van ellende en radeloosheid klonk in de bijen-
woning: 

“De honingbij is mij nog bitterder dan gal! Ik heb één 
gerstzaad 

gegeven om in deze korf terecht te komen; ik ben nu, in-
derdaad, 

bereid om nog twee gerstkorrels te geven om hier van-
daan 

vrij te komen; liefde voor honingbij brengt je, in je bestaan, 
in een hel van ellende; ik waarschuw alle vliegen van dit 

land 
voor de zoetlekkere honing, voor een vlieg en ook een oli-

fant. 
Let wel, het meest lekkere eetwaar kan 

de meest bittere spijs worden, beste man. 
Pas op jouw verlangen altijd, 

en voor jouw onachtzaamheid! 
Wil je niet terechtkomen in een hel van zoetlekkere honing 
laat jouw verlangen daarnaar bedaren, in jouw woning!” 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Soefi en de dochter van de hondenwachter 
 
Eens leefde onder de zon een soefi die een hoge rang had 
en droeg daarom een sjeiksmantel; hij kwam op zijn pad, 
op een dag, de dochter van een hondenwachter tegen en 

hij 
verloor zijn hart ogenblikkelijk aan dit meisje; liefdeskar-

wei. 
 

De verlangen naar de dochter van de hondenwachter van 
de stad 

beroofde de soefi van zijn, rust, evenwicht en slaap, zon-
der debat, 

hij bleef alle dagen en ook vele nachten in de buurt van 
de dochter van de hondenwachter, ofwel de hondenman. 

 
Na een tijd kreeg de moeder van dit meisje in de gaten dat 
de soefi verliefd was op haar geliefde dochter, zonder de-

bat. 
Zij sprak daarom tot de soefi: “Ach soefi, ben je je hart 

kwijt? 
 

Als je onze dochter wilt, moet je weten dat ons brood, al-
tijd, 

van het zorgen voor honden komt; mijn echtgenoot is, 
net als zijn grootvaders, een hondenwachter, gewis. 

 
Als je met ons gezin familie wilt trouwen, dan 

moet je ook honden gaan verzorgen, beste man. 
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Als je één jaar lang werkt als hondenwachter, dan mag je 
bij 

ons komen om de hand van onze dochter te vragen; trou-
werij.” 

Omdat de soefi een man van daden was en niet 
alleen van woorden, ging hij, zonder verdriet, 

één jaar lang als hondenwachter werken; hij was, te weten, 
de man niet die zijn liefde voor het meisje kon vergeten. 

 
Daarom hield hij het één jaar vol om dag en nacht 

met de honden te leven; de soefi, met al zijn kracht, 
was iedere dag op de markt te zien met een hond in zijn 

kielzog; 
hij had zijn reine sjeiks-mantel afgedaan en zonder list en 

bedrog 
de smerige werkkleding van een hondenwachter aange-

daan; 
hij had een zielsverwant, die ook een soefi was in zijn be-

staan. 
 

Deze soefi kwam de soefi met hond op de markt tegen; 
toen hij zijn kameraard met een hond zag, vol zegen, 

sprak hij tot hem: “Dertig jaar lang was jij man van rein-
heid, 

man van religie en man van vrome daden, overal en altijd. 
Vertel eens waarom nu in kielzog van een hond 

loop je door de straten en op de stadsmarkt rond?” 
De hondenwachter van nu en de soefi van ‘t voorheen, 
sprak tot hem: “Je bent een man die, over het algemeen, 

niet de waarheid kent. Ik kan geen verhaal voor jou doen, 
alleen de Almachtige kent mijn geheim van dit seizoen. 
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Als jij ook man van liefde zal zijn, dan zal Hij 
dit ook jou laten gebeuren; een goddelijke karwei” 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Woorden van Attar 
 

Hoe lang moet ik praten over de hartenpijn 
en smart van het bestaan die ik, per dozijn, 

krijg bij het afleggen van de weg naar de waarheid; 
mijn hart is helemaal bebloed door mijn grote strijd 

en de pijn en smart van de weg, overal en altijd; 
Er was geen hulp en bijstand, beste maat, 
omwille van niets heb ik zoveel gepraat. 

Maar, ik zag gedurende al die lange jaren in dit land 
geen van jullie één vraag zou stellen met goed verstand 
naar de geheimen van mijn woorden; als jullie allemaal 
de geheimen van de weg naar de waarheid en de taal 

van de waarheid begrijpen en kennen, dan weten 
en begrijpen jullie mijn pijn en smart van heden. 

Als ik nog meer hierover praat, zullen jullie allenmaal 
in slaap vallen door mijn gepraat als een slaapverhaal. 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Volgeling en de sjeik 
 

Ooit vroeg een volgeling aan zijn meester en leraar: 
“O sjeik, geef mij een wijsheid, zonder bezwaar!” 

De sjeik zei: “Indien je je gezicht van valsheid 
schoonwast, dan geef ik je een grote wijsheid!” 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Smekingen 
 
O Almachtige, schenk mij een wijs woord, zodat mijn ziel 

leeft; 
o Almachtige, laat mijn oren luisteren naar wat voor altijd 

leeft, 
naar het lied van waarheid, dat door de monden van de 

dronkaards 
worden geuit in hun roes tegen alle deugdzamen en ook 

de lafaards. 
O Almachtige, de verlangen komen van U; het verwezen-

lijken daarvan 
komen ook van U; gevaar komt door U; veiligheid van een 

machte sultan 
tot een gewone man komt ook door U; o Almachtige God, 
herstel de fouten die wij maken; o Eigenaar van het gebod, 
de grote Hersteller, U bent de Koning van alle woorden en 

daden; 
o Almachtige, help mij om wat minder te verlangen naar 

kwaden 
en meer Uw genade te wensen; o Almachtige, U bent het 

ware pad; 
U bent de weg; Almachtige, help mij om, zonder een ver-

dere debat, 
te leren van mijn ervaringen; o Almachtige breng mij in 

Uw licht; 
o Almachtige, midden in modder kan ik niet rijn blijven, 

allicht. 
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O Almachtige, een wijze toespraak bij de onwetenden 
heeft geen nut; 

het lijkt op het voortdurend dragen van water naar een 
bodemloze put! 
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Hoofdstuk tweeënveertig 
 

DE ZEVEN LANDEN VAN DE TOCHT DER LIEFDE 
 
1 het land der wil 
2 het land der gehechtheid 
3 het land der kennis 
4 het land der verzadiging 
5 het land van het monotheïsme 
6 het land der verbijstering 
7 het land der armoede en der vergankelijkheid 
 
Het land van het monotheïsme 
 

Na het land der verzadiging komt het land van 
het monotheïsme op je pad, beste wijze man. 

Dan komen de pleisterplaatsen van afzondering en inkeer; 
alle gezichten die de woestijn van dit land, keer op keer, 

passeren, worden verenigd in één gezicht; in dit land 
zijn kleine of grote hoeveelheden één en dezelfde variant. 
Als één maal één altijd één is, zijn alle enen de enige één; 
de één die je niet naar het monotheïsme leidt, is geen één, 

die is allen maar het getal één; monotheïsme gaat altijd 
boven cijfers en getallen; deze Eén is de eeuwigheid 

en heeft geen begin en geen einde; in deze Eén 
verdwaalden het begin en het einde meteen 

en lieten geen sporen na; als alles niets is, 
dan is niets alles in de hele geschiedenis. 

In principe bestaat buiten het monotheïsme niets dan 
zorg, pijn en last voor iedere vrouw en iedere man. 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Edele man en de dwaze 
 

Een edele man sprak eens tot een dwaze: “Vertel mij 
wat de zin is van deze wereld en dit moeilijke karwei? 

Is deze wereld ons huis? Zijn we dan blij?” 
De dwaze krabbelde op zijn hoofd en zei: 

“Beste edele man, weet dat deze wereld met 
al zijn goed en kwaad, zijn tegenspoed en pret, 

zijn slechte naam en zijn bekende faam 
lijkt op een palm met een rijzig lichaam 

met honderd verschillende kleuren; Als iemand, in zijn 
sas, 

deze palm even aanraakt, dan is deze palm zo zacht als 
was. 

Maar voor een ander is deze palm hard als staal; de zacht-
heid 

en de hardheid van deze palm zit niet in zijn aard en leef-
tijd. 

Deze hangen van degene af die met deze palm te maken 
heeft; 

de kleuren van deze palm zijn zoveel, dat iemand, die dit 
beleeft, 

kan zeggen welke kleur deze palm heeft, want de kleur 
van deze palm verandert razend, voordat men de kleur 
die hij heeft waargenomen als de kleur van deze palm 

aangeeft; 
maar hoe dan ook, deze palm is maar één, die altijddu-

rend heeft. 
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Er bestaat geen tweede exemplaar; als de gang van zaken 
zo is, 

dan bestaat noch ‘ik’ noch ‘jij’; alle mensen gebruiken ge-
wis 

‘ik’ en ‘jij’ als ladder om omhoog te klimmen; maar het 
adamskind 

heeft niet door dat deze ladder nergens tegenaan rust en is 
van wind. 

Dus, elk moment kan deze ladder vallen of verdwenen en 
degene die 

op een hogere tree staat, loopt meer schade op; dan is ei-
genlijk wie 

naar nog hogere tree streeft, dwazer dan degene die één 
tree 

lager dan hem staat; dan is de wijze die, met ach en wee, 
zelfs niet op de eerste tree van deze ladder staat; 
wie op een hogere tree staat, krijgt door zijn daad 

nog meer breuk in zijn botten, zodra deze ladder valt of 
verdween; 

wie de vruchten van deze boom neemt, weet niet en heeft 
geen 

benul dat de gif slechts de vrucht van deze palm is; weet 
dat er maar 

één boom is en wij ook allemaal samen één lichaam vor-
men, voorwaar. 

Wij zijn geen vennoten van elkaar, 
maar wij zijn delen van elkaar.” 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Oude vrouw en de geleerde Avicinna 
 
Een oude vrouw ging eens naar Avicinna, de geleerde ge-

neesheer; 
zij had gouden briefgeld bij zich; zij sprak tot Avicinna: 

“Meneer, 
neem dit gouden geld van mij!” Avicinna sprak tot de ou-

de vrouw: 
“Ik heb aan mezelf beloofd, dat ik nooit, zelfs niet in nood 

en nauw, 
iets zal ontvangen voor niets; ik zal nooit, onterecht, 
iets van iemand in ontvangst nemen; ook geen geld.” 

De oude vrouw sprak: “Zou je mij dan kunnen zeggen, 
hoe ben jij 

zo slechtziend geworden? Hier is niemand anders behalve 
ik en jij. 

Hier is geen Mekka noch een tempel; je bent geen man van 
belofte noch van deugd; je ziet alleen maar jezelf en dan 

hebt geen benul van de anderen; weet je: een deugdzame 
man 

weigert de liefde die hem wordt getoond niet, met of zon-
der elan! 

Zodra een man de graad van edelheid bereikt, zal hij 
nog zachtmoediger worden; hij zal dan, frank en vrij, 

beter zien en beter horen; hij zal zich onder de mensen 
niet anders voelen; een edele man heeft goddelijke wen-

sen; 
dat wil zeggen dat zijn gedrag goddelijk is; een edele man 
zal niemand anders zien en horen dan God; een edele man 
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heeft voortdurend gezelschap van God; 
een edele man is voortdurend van God. 

Wie niet verdwaald in de zee van eenheid 
is geen adamskind en mens, in geen tijd. 

Een ieder die tot het volk van de kunst van geborgenheid 
toebehoort, heeft eigenlijk een zon in zijn zak voor altijd. 

Wie een zon in zijn zak heeft, kan deze niet 
voor altijd verborgen houden, zonder verdriet. 

 
Eens komt deze zon tevoorschijn; 
en niet meer weg te denken zijn. 

Wie zijn eigen zon bereikt, is bevrijd zowel van 
het kwade als van het goede, beste redelijke man. 

Wie onderscheid kan maken tussen goed en kwaad, 
heeft gezelschap van ‘t kwade en ‘t goede, beste maat. 

Zodra men verdwaalt in de zee van eenheid 
is hij bevrijd van alle soorten handel voor altijd. 
Wie blijft in zichzelf gevangen, kamt constant 
met ‘t kwade en ’t goede, in zijn huis en land. 

De mens moet niet vergeten dat een mens 
van niets is geboren, zonder een wens 
en terechtgekomen in de gevangenis 

van zijn ego, in zijn levensgeschiedenis. 
Vaak hoopt men dat men niet geworden was 
zoals men nu is in zijn duistere levensmoeras. 

Vaak hoopt men dat men maar een kind was gebleven; 
zo wil men van zijn kwade eigenschappen, voor even, 
verschoond worden! Weet je wat de mens is en heeft? 

De mens is een handvol aarde die door de wind zweeft. 
Als men doorheeft wat men echt is, zal men de jaloersheid 

en woede uit zijn bestaan doen verwijderen voor altijd. 
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Eigenlijk hoeft men dit niet te doen, want zodra 
de wijze ogen van de mens opengaan, weldra, 

de kwade eigenschappen, zoals woede en jaloersheid 
de mens verlaten; velen weten niet eens wat zij altijd 

in hun lijven dragen; ze zijn niet op de hoogte van het 
vuur 

waarvan de brandstof het kwade is, die de mens elk uur 
door zijn handel en wandel verwerft; in ieder mens 

wordt soms een vuur geborgen van wil en wens. 
 

In dit vuur worden vele draken geborgen 
die de mens hartkloppingen bezorgen. 

De mens geeft door onwetendheid en laksheid, 
deze draken vrije gang; daarnaast houden, altijd, 

vele wurgslangen en vele gifslangen het gezelschap 
van het adamskind, ‘t hele leven en bij elke voetstap. 

 
Het adamskind slaapt eigenlijk zijn hele leven op een ma-

tras 
dat gemaakt is door die wurgslangen en gifslangen, alras. 

 
De meeste adamskinderen slapen rustig op de wakkere 

slangen; 
die zich vermenigvuldigen voortdurend en worden ver-

vangen 
door nieuw slangen, maar het adamskind 

blijft maar rustig doorslapen, doof en blind. 
Ieder adamskind heeft eigenlijk een vuur in zijn lichaam 

waarvan 
de vlammen wurgslangen en gifslangen zijn, beste wijze 

man. 
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De mensen zijn dag en nacht bezig met het werk van hun 
vuur; 

de bevrijding uit dit vuur is slechts, door de stem van de 
natuur, 

in de handen van het adamskind zelf in de hele wereld en 
altijd; 

echter, vele mensen verlaten dit vuur zodra zij, in werke-
lijkheid, 

hun laatste adem uitbliezen en voorgoed in de aarde ver-
dwenen; 

onder de aarde wordt het adamskind, van zijn hoofd tot 
de benen, 

de prooi van slangen en reptielen, zonder genade en par-
don, 

in hun laatste onderkomen, ergens in een plaatsje onder 
de zon. 

Degenen die zich, vóór hun laatste adem, uit hun vuur 
van kwaad 

bevrijden, zijn edele mensen, anders worden zij, zonder 
gepraat, 

onder de aarde, gebeten en gevreten door wurmen en 
slangen 

tot de Dag des Oordeels dat zij hun oordeel van Hem ont-
vangen. 

Zeg tegen dezulken dat zij boven de aarde en onder de 
aarde 

zijn niets dan een ondermaatse wurm, en dragen geen 
waarde. 

 
Ach, beste dichter Attar, hoe lang wil je nog, 
zoveel woorden aankondigen tegen bedrog? 
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Hoe lang wil je je nog bezig houden in deze lastige tijd 
met de geheimen en de geborgenheden van de eenheid? 
Let wel, beste Attar, zodra een wijze man, in zijn leven, 

het punt van wijsheid bereikt, zal men al zijn streven 
besteden aan zijn edelheid; dan zal men verdwalen in de 

eenheid, 
in de eenheid van de mensheid; dan is men in zijn levens-

tijd 
een druppel in een oceaan; een druppel die de eigen-

schappen heeft 
van de oceaan; dan verdwaalt men in de eenheid, als men 

nog leeft. 
Als de eenheid verschijnt, verdwijnt het individualisme en 

zodra 
de eenheid begint met praten, zwijgt het individualisme 

weldra. 
De kleine deeltjes vormen de grootheid; zodra de groot-

heid 
zich verheft tot eenheid, zijn dan, voorgoed en voor altijd, 

alle afzonderlijke deeltjes van voorheen niet meer 
te herkennen; de kleine deeltjes zijn nu, alweer, 

groot en één; de aard van de mens is fenomenaal; 
de lijf en het lichaam van een mens zijn normaal 

en geen bron van verbazing en bijzonder; 
de ziel van de mens is een groot wonder. 

Zodra de mens verdwijnt in eenheid 
behoort hij dan tot het eeuwigheid; 

eeuwigheid die noch begin noch einde kent; 
de hele geschiedenis is een gebed zonder end. 

Op de leerschool van dit geheim van het bestaan 
zitten duizenden wijzen vol verbazing en voldaan 
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het tafereel te aanschouwen van laag tot hoog; 
uit gevoel en verbazing zijn hun lippen droog. 
Zij vroegen in koor: “Wat is verstand hierbij? 
Verstand is weg! Wat een bijzondere karwei!” 

Deze wijzen zijn als een net geboren kind 
helemaal en volledig doof, stom en blind, 

tegenover de verbazing van de eenheid van de mensheid; 
zodra de kleine deeltjes het geheim van deze eenheid 

eigen maken, verheffen zij zich tot het koning-zijn 
van beide werelden; ‘t is dan rozengeur en maneschijn. 

Anders weet men niets over zowel het kleine deel 
als het geheel; een wijze mens is op ’t levenstoneel 

in zijn eentje de gehele wijsheid; deze mens is het bestaan 
en wat buiten het bestaan bestaat of niet bestaat; zo vol-

daan! 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Wijze Lokman 
 

Op een dag sprak Lokman uit de stad Sarchas tot God: 
“O God, ik ben oud, verdwaald dolend en enigszins zot. 

 
U weet dat een meester, zodra zijn knecht 

een oude mens wordt, deze knecht, oprecht, 
blij maakt met een geschenk; de meester geeft hem een 

vrijbrief 
en laat hem gaan als een vrij mens; nu ben ik ook oud en 

inactief, 
een oudgediende knecht, die zijn hele leven aan het Hof 
van zijn Almachtige Meester heeft gediend met veel lof. 

 
Mijn haar is in Uw Hof vergrijst; ik heb vele betere dagen 
en ook vele minder betere dagen meegemaakt met klagen. 
Als een oude man verwacht ik van u het vreugdevolle be-

richt; 
wilt U mijn vrijbrief aan mij verschaffen in Uw hemel-

licht?” 
 

Toen Lokman klaar was met zijn woorden, hoorde hij een 
roep: 

“O jij, de oude ingewijde dienaar; wie verlossing zoekt 
met een loep 

voor zijn knechtschap, zal deze krijgen; maar dan verliest 
hij tegelijk 

zijn verstand en zijn plicht; indien je de vrijheid wilt als 
een oude sjeik, 
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dan is dit in je eigen handen; maak je los van je verstand 
en plicht; 

na dit gehoord te hebben, sprak Lokman tot God, in het 
zonnelicht: 

“Ik wil U voor altijd; dit verschaft mij de eer; 
ik hoef geen verstand en plicht, mijn Heer!” 

 
Na deze verklaring werd Lokman verlost van zijn ver-

stand en plicht; 
hij liep dansend en vreugdevol op straat en riep dwaas in 

het daglicht: 
“Knechtschap is weg, vrijheid is niet gebleven; 

er bestaat helemaal niets van verdriet in ’t leven. 
Ik voel ook geen enkele vreugde in mijn hart; 
ik heb geen eigenschappen meer, noch smart! 

Ik ben een kenner zonder kennis, een wijze zonder wijs-
heid; 

ik weet niet meer of ik U ben of U mij; ik ben voor altijd 
helemaal gesmolten in U 
en mij kwijtgeraakt in U!” 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Geliefde in het water 
 
Plotseling viel de geliefde van een jongeman in het water; 
de jongeman kon dit niet aan en hij sprong ook even later 

met haast in het water; en toen deze geliefden elkaar 
in het water vonden, sprak de geliefde tot haar minnaar: 

“Ik viel in het water en dit was bepaald door het lot; 
maar waarom sprong jij in het water; was je dan zot?” 

“Ik kon geen onderscheid maken tussen mijzelf en jou;” 
zo sprak de jongeman tot zijn geliefde, zeer getrouw. 
Na een adempauze zei hij nog: “Zonder mits en maar 

zijn we nu al een tijd samen; wij horen bij elkaar. 
Jij bij mij, ik met jou en we zijn samen één voor altijd; 

ben je mij of ben ik jou? Wat betekent dan eenzaamheid? 
Zijn we met z’n tweeën twee of zijn wij twee met zijn 

tweeën één; 
zolang er twee bestaan, komt er geen eenheid; dit weet 

iedereen. 
Zijn twee weg? Dan komt er de één! Als één smelt 

en verdwijnt in de ander, dan ontstaat op ‘t levensveld 
de eeuwigdurende eenheid; 
dus verdwijn in eenheid!” 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Sultan Mahmoed en de zalige dag 
 

Er werd vertelt dat op een zalige en vreugdevolle dag 
het leger van Mahmoed paraat voor hem was, met vlag. 

 
Die dag was de dag van saluut; tegen het middaguur ging 

de sultan 
alleen naar het woud, zonder zijn rijders op paarden en 

olifanten dan. 
 

Toen hij, helemaal alleen, in het woud bij een heuvel 
kwam, zag hij daar 

twee van zijn dienaars: Ayaz en Hasan; toen de dienaars 
hun sultan daar 

zagen, spraken zij in koor tot sultan Mahmoed: 
“Uw leger, waarin ontelbare mannen met moed 

en olifanten en paarden zijn, lijkt in het verre op een leger 
van 

mieren en sprinkhanen; de mensenwereld heeft, grote sul-
tan, 

nog nooit zo’n groot krijgsmacht gezien.” Toen sultan 
Mahmoed 

dit hoorde, sprak hij tot zijn ingewijde dienaar Ayaz, heel 
zoet: 

 
“O jongen, al mijn olifanten en paarden en het hele leger is 

voor jou; 
dit alles is nu van jou en jij bent nu mijn sultan; waar-

heidsgetrouw!” 



- 559 - 
 

Hoewel sultan Mahmoed zijn woorden serieus uitte, had 
zijn knecht 

Ayaz geen ernstige aandacht hiervoor; hij was, op zijn 
zachtst gezegd, 

door de verklaring van sultan Mahmoed even vergeten 
dat hij maar 

een knecht was van de sultan en dat Mahmoed zijn sultan 
was, aldaar. 

Daarom diende hij daar de sultan niet, zoals dit hoorde; en 
toen Hasan 

zag dat Ayaz sultan Mahmoed niet naar behoren diende 
werd hij dan 

woedend en sprak tot Ayaz: “Jij, de knecht en de dienaar, 
heb niet door hoe onze sultan jou zo looft; wees dankbaar! 

 
Als een knecht door zijn sultan gecomplimenteerd wordt, 

moet hij 
niet vergeten dat een knecht altijd een knecht is bij iedere 

karwei 
en een sultan blijft sultan; de hoogste beloning van een 

knecht, afijn, 
is de instemming van de sultan dat de knecht zijn knecht 

mag zijn.” 
 

Toen Ayaz deze woorden van Hasan gehoord had, 
beantwoordde: “Je hebt gelijk, zonder enige debat. 

 
Een goede knecht moet zijn sultan dienen en hem voor 

altijd 
gehoorzaam zijn; alle kennis van een knecht is onwetend-

heid 
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als hij zijn sultan niet volkomen gehoorzaam is; een 
knecht 

hoort bij zijn sultan te blijven in overwinning en bij ge-
vecht. 

 
De grootmoedigheid van de sultan is iets eeuwigs voor 

zijn dienaar; 
zelfs de straf van de sultan is voor de knecht een zegen, 

voorwaar. 
Een knecht dient te dienen en de sultan blijft regeren; 

de dienst van een knecht is geen dienst, maar het leren 
van de zegening van het dienen; door het dienaar zijn 
groeit en bloeit de knecht; dan is hij niet meer klein. 

 
Vergeet niet dat ‘t dienen aan het hof van de sultan 
ontwikkelt de liefde in het hart van een dienstman!” 

 
Toen Hasan al deze woorden hoorde, bejubelde hij Ayaz: 
“Bravo, bravo, bravo, je bent een ware knecht, in je sas. 

Ik getuig dat ik nog nooit een eerlijker knecht heb gezien 
dan jij; je bent het dienen van onze sultan waard; boven-

dien, 
je verdient de beloning van onze sultan;” 
Ayaz onderbrak de woorden van Hasan 

en zei: “Hoewel het knecht zijn van de sultan 
de allergrootste status is die een knecht kan 

krijgen, heb ik deze nog niet; de sultan en ik houden el-
kaar 

gezelschap; ik ben zijn ingewijde, maar jij, voorwaar, 
beste Hasan, bent de meest ingewijde dienstman 
onder alle ingewijden van onze machtige sultan.” 



- 561 - 
 

Na dit gehoord te hebben, nam Hasan afscheid 
van Ayaz om naar de sultan te gaan op tijd. 

 
In de namiddag gaf de sultan Hasan opdracht 
om naar het leger te gaan, naar de strijdmacht. 

 
Ayaz kwam bij de sultan om te horen of hij 

nog zaken moest gaan regelen of een karwei. 
 

De sultan sprak tot Ayaz: “Wat goed dat jij bij mij 
bent gekomen; ik heb een vraag: hebben Hasan en jij 

vandaag met elkaar gesproken?” Ayaz antwoordde hem: 
“Majesteit, mijn eeuwige sultan, u heeft zelf mij met klem 

geleerd om de woorden die alleen tussen twee mensen 
zijn 

uitgewisseld, moeten altijd tussen deze twee blijven, afijn! 
Maar als de majesteit wil, vertel ik wat er tussen Hasan en 

mij 
is besproken;” de sultan bejubelde dit gedrag van Ayaz en 

zei: 
“Nee, laat maar wat tussen jullie is besproken, jullie 

woorden zijn; 
een schaduw, hoe groot ook mag zijn, verdwijnt zodra, op 

het plein, 
een kleine glimp van de zon schijnt; een dienst van een 

dienaar 
aan de sultan is geen dienst, deze is maar een zegen, 

voorwaar.” 
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Hoofdstuk drieënveertig 
 

DE ZEVEN LANDEN VAN DE TOCHT DER LIEFDE 
 
1 het land der wil 
2 het land der gehechtheid 
3 het land der kennis 
4 het land der verzadiging 
5 het land van het monotheïsme 
6 het land der verbijstering 
7 het land der armoede en der vergankelijkheid 
 
Het land der verbijstering 
      

Na het land van het monotheïsme komt met spoed 
het vastgestelde land der verbijstering je tegemoet. 

In dit land zul je niets anders dan smart 
en heimwee ervaren met pijn in je hart. 

Hier is elke ademtocht als een doorn in je keel. 
hier kent elk moment zijn jammerklacht, veel. 

Hier bestaat, net als ieder land overal, dag en nacht, 
maar de dag is geen dag en de nacht is geen nacht. 

Hier kent men slechts zuchten en zielensmart; 
elke haar op je lijf is als een doorn die je hart 

en je lichaam tot bloedens toe verwondt; dit land 
is als een armoedig vlammetje waaraan een wijze man, 

zich tot zijn ongelofelijke verbijstering, toch branden kan. 
Wanneer een geleerde in dit stadium komt, zal hij, 
tot zijn verbijstering, toch verdwalen, frank en vrij. 
Hij raakt de weg der verbijstering kwijt en is dan 
verbaasd en versuft; hij zal zich, beste wijze man, 
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niet bewust zijn van zichzelf of van de hemelen; wie het 
land 

van monotheïsme heeft bereisd, kan zeer zeker ook het 
land 

van de verbijstering overwinnen; als iemand hem zou 
vragen: 

“Besta je of besta je niet? Ben je nog de heer van je levens-
dagen 

en het beste van de schepping of niet? Of ben je binnen of 
ben jij 

buiten, of ben je binnenstebuiten, of ben je beide? Of ben jij 
geen van beide? Ben je erbuiten, of ben je erbinnen, of ben 

jij 
zichtbaar of ben je onzichtbaar? Ben je vergankelijk of ben 

jij 
onovergankelijk of ben je allebei of ben je geen van bei-

de?” Hij zal 
zal antwoorden: “Ik weet dit niet en ik weet ook dat niet. 

In ieder geval 
weet ik van niets; in ben verliefd, maar ik weet niet op wie 

of wat; 
ik ben geen gelovige en ik ben ook geen ongelovige; ik ban 

dat, 
maar ook dit; wat ben ik dan eigenlijk? Ik ben mij niet be-

wust van 
mijn liefde; ik heb een hart vol liefde en tegelijk is het leeg, 

beste man.” 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Prinses en de knecht 
 

Er was eens een koning; hij was de koning van 
de hele wereld; de hele wereld stond voorgoed dan 

onder zijn bevel; deze koning had een dochter; zij was 
een schoon en excellent meisje; ze verbleef, in haar sas, 

in het paleis van deze koning. Een mooi meisje dat 
de volle maan evenaarde; je kon dit meisje, een schat, 
als een engel zien; gezien schoonheid kon je haar dan 
met het symbool van schoonheid in de heilige koran, 

Jozef, de zoon van Jakob, vergelijken en haar 
de vrouwelijke Jozef noemen, zonder bezwaar. 

Ze had een prachtig kuiltje in haar kin; haar lokken waren 
geurig en maakten honderden harten verliefd; al jaren 

lokte iedere haar van haar lokken een man; 
honderden jongemannen droomden dan 

iedere nacht van deze engel; ze waren bereid om hun le-
ven 

te ruilen voor een nacht met haar; ze wilden hun ziel ge-
ven 

met een kus op galg voor een kus van dit meisje; zodra 
dit meisje naar buiten kwam, zongen de mannen, weldra, 

die naar haar verlangden, in koor liefdesoden; 
haar ogen waren dromerig, als die van goden. 

Haar wimpers leken op pijlen die uit een boog werden 
geschoten 

naar de bebloede harten van al die mannen met dezelfde 
loten! 
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Eén blik van dit meisje bezorgde deze mannen nog meer 
roes 

dan een kruik sterke wijn; iedere nuchtere man, zonder 
smoes, 

viel in diepe dronkenschap door een glimp uit haar ogen; 
haar gelaat 

was schitterend als de zon; haar liefde was voor de man in 
de straat 

onbereikbaar; haar dromerige ogen leken op twee schitte-
rende juwelen; 

haar lippen leken op vochtige robijnen met zoetigheid, 
waar velen 

naar smachten; zelfs honing droomde naar de zoetheid 
van haar 

lippen; haar geest was zo zalig dat zelfs de Heilige Geest 
daar 

naartoe verlangde; een glimlach op haar mooie lippen was 
maar 

levenswater voor de dorstige mannen die als bedelaars 
daarnaar 

verlangden; welke man dan ook in dat kuiltje van haar kin 
keek, 

viel in de diepe kuil van haar liefde; er kwamen iedere 
week, 

nog honderden mannen in de lok van haar blik; zo was 
dan 

het verhaal van het meisje en honderden mannen, beste 
man. 

Op een dag kwam er een knecht in de dienst van de ko-
ning; 

deze knecht leek op de schone Jozef; heerlijk als honing. 
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De maan en de zon waren samen gesmolten in de stralen 
uit de ogen van deze knecht; net als in de liefdesverhalen 

was hij de enige op de aarde die je een mooie man 
kon noemen; bij de aankomst van deze jongeman 
hadden alle vrouwen van de stad een belevenis: 
Een blik ontvangen van deze man was niet mis. 

Vrouwen in honderden getallen begaven zich op de ba-
zaar, 

wanneer deze knecht boodschappen kwam doen aldaar. 
 

Zodra deze knecht op de straat liep in zonlicht 
verloren ontelbare vrouwen hun evenwicht. 

 
De vrouwen versteenden zodra deze knecht in hun buurt 

was; 
alle vrouwen verlangden vurig om in zijn buurt te komen, 

alras. 
 

Op een zekere dag stond de mooie dochter van de koning 
op het balkon van haar paleis, een majesteitelijke woning. 

 
De knecht verscheen op de binnenplaats van haar paleis; 
de prinses, op wie honderden mannen verliefd waren on-

wijs, 
verloor haar hart aan deze knecht; haar verstand vloog 

weg 
en maakte plaats voor de aankomst van de liefde, zonder 

uitleg. 
Liefde komt, verstand gaat weg; haar heerlijke jonge geest 

was nu helemaal verkocht aan de knecht; klaar voor ‘t 
feest. 



- 567 - 
 

Nu moest zij liefdespijn ervaren, die zij, in haar leven, 
met haar vurige liefde honderden mannen had gegeven. 

Zij nam de tijd en dacht even na; als je het nadenken kunt 
noemen; 

zij koos voor de liefde van de knecht; als je het kiezen kunt 
noemen. 

Het vuur van de liefde voor de knecht had het meisje 
meester gemaakt; 

wat het meisje niet wist, was het feit dat de knecht waas 
ook geraakt 

door de liefdesgevoel voor haar; het meisje had tien diena-
ressen en zij 

vormden een muziekgezelschap; iedere dienares was in 
haar karwei 

en vak een meesteres; zodra deze dames muziek speelden 
namen 

de nachtegalen en de andere zangvogels een stilte in acht 
om samen 

naar hun muziek te luisteren; hun muziek was hemels en 
hun gezangen 

waren zo mooi als die van koning David; ze werden harte-
lijk ontvangen. 

 
Op een avond, nadat de muzikanten voor hun meesteres, 

hun prinses, 
de dochter van de koning, hadden gespeeld op het excel-

lente bordes, 
biechtte prinses haar liefde voor de knecht; na het biech-

ten, was 
de prinses opgelucht; maar haar geheim was nu openbaar, 

alras. 
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Zij vroeg aan haar dienaressen om raad; zij zei: 
“Als ik mijn liefde voor de knecht openbaar, kan hij 

het misschien verkeerd begrijpen, dan 
heb ik levenslange ellende door die man. 

Dan werden mijn status en glorie misschien aangetast; 
een knecht hoort toch niet bij een prinses, zonder last? 

Als ik mijn liefde voor deze man niet openbaar 
dan ga ik dood van dit grote geheim, voorwaar. 

Mijn beste muzikanten en dienaressen, lees alstublieft mij 
geen boek van geduld voor, want ik heb voor deze karwei 

de laatste honderden boeken van geduld van begin 
tot eind uitgelezen; geduld is niets voor een vorstin. 

Beste dames, verdraagzaamheid is mij onbekend; 
Ik ben verliefd; ik moet hem; als hij permanent 

de mijne is, dan is het leven het mijne, dan 
is het geluk het mijne, ook deze jongeman.” 

 
Toen de dienaressen en muzikanten het hartgeheim 

van hun meesteres kenden, zeiden zij in koor, op rijm: 
“Maakt u geen zorgen; wij bezorgen deze man 

vannacht bij u; wij zullen hem stiekem dan 
bij u brengen, zodat zelfs hij, voor dat hij bij u is, 

dit niet zal merken; hij komt bij u in de duisternis.” 
 

Eén van de dienaressen liep naar de knecht; toen zij 
bij hem was, zei vriendelijk: “Weer is een dag voorbij; 

wil je even naar de wijnkelder gaan en een kruik wijn ha-
len? 

Dan gaan we samen een klein feest vieren, met veel verha-
len!” 
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De knecht ging weg en keerde met een kruik wijn terug; 
maar 

de dienares vroeg toen de knecht om ook noten en eet-
waar 

te halen; zodra de knecht uit het oog was, deed zij een 
hoeveelheid 

slaapdrank in de beker van de knecht; in minder dan geen 
tijd 

verscheen de knecht met een dienblad vol met lekkernijen: 
allerlei noten, zoetigheden en droge abrikozen en moer-

beien. 
 

De dienares en de knecht proostten en gooiden de wijn 
achterover; en zodra de wijn, op hun aangename festijn, 
de keel van de knecht voorbij was, viel hij in een diepe 

slaap; 
de andere dienaressen kwamen naar die dienares en de 

knaap 
te hulp; zij brachten de dronken knecht naar hun prinses; 
de hele nacht was de knecht beschonken op het bordes. 

 
Een dronken man weet niet wat er in de wereld gaande is; 
de dienaressen legden de dronken knecht, zonder erger-

nis, 
op het grote majesteitelijke bed van de prinses; 

besproeiden de knecht met rozenwater uit de fles 
en muskus; daarna verlieten zij de slaapkamer, heel snel; 
midden in de nacht gingen de ogen van de knecht, dan 

wel 
de dronken en beschonken jongeman, half open; hij was  
tussen slapen en waken; hij bemerkte dat waar hij was 
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niet zijn eigen slaapkamer was, maar hij was te bedwelmd 
om 

de werkelijkheid te beseffen; de knecht vroeg zich af 
waarom 

hij niet in zijn eigen bed was; dit bed was versierd met 
zijden stoffen en juwelen, en met fijne watten opgezet. 

 
Overal in de kamer, die groot en prachtig was, 

brandden er geurkaarsen; allerlei wierook, alras, 
vulden de kamer; buiten de kamer, met poëzie, 
speelden de muzikanten een hemelse melodie. 

De knecht was in geestvervoering en opgetogenheid; 
hij beleefde een hemelse stemming en een fijne tijd. 

De prinses betrad de kamer als de volle maan 
in de duistere nacht ongedwongen en spontaan. 

De opgetogen knecht kon de werkelijkheid 
niet beseffen; gezelligheid kent geen tijd. 

Was het midden in de duistere nacht of was het 
een schitterende warme zonnige dag, vol met pret? 

De muziek, de wijn en de heerlijke geur maakten samen 
de knecht doofstom, waarvoor hij zich moest schamen. 

Hij voelde de warmte van de liefde, afijn; 
de prinses reikte de knecht een beker wijn 

vergezeld met zoetigheid en een hartelijke zoen; 
de prinses wilde echter geen half werk doen. 

De knecht en de prinses waren stil, terwijl hun ogen 
praatten met ongezegde woorden, zonder dialogen. 

Iedere kus van de prinses was zoet, maar tegelijk 
brandend; de knecht was door extase als een lijk. 

De ogen van de knecht waren bedelend en hij 
geen woord meer kon zeggen, vrank en vrij. 
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De tong van de knecht werkte niet meer: 
daarom vertelde hij zijn woorden zozeer 

met de tranen die hij liet; de prinses huilde evengoed 
door de tranen van de knecht; de kussen smaakte zoet 
als suiker en honing, maar ook smaakten ze naar zout; 
de prinses liet haar lange lokken wild, heel vertrouwd, 

over het gezicht van de knecht, en het gezicht van 
de knecht verdween in de lokken van de prinses dan. 

De dronken knecht had geen woorden meer; 
hij was in de roes; het was een lieflijke sfeer. 
Met open ogen van verbazing en ongeloof 

beleefde de knecht alles, blind en doof. 
Zo brachten de knecht en de prinses de hele nacht 
samen door tot de zonsopgang; met wil en smacht. 

Na zonsopgang, brachten de dienaressen van de prinses 
de knecht naar zijn onderkomen, naar zijn woonadres. 
Daar legden zij hem in zijn bed en verdwenen; en toen 
de knecht bij zijn positieve was en wakker in de noen, 

in zijn eigen bed, zag hij dat er geen sporen van de nacht 
daarvoor te bekennen was; de knecht had dorst en smacht 

in zijn hart, maar er was geen water om dit te lessen; 
de knecht hunkerde naar het liefdeswater in flessen. 

 
Door het ongeloof scheurde hij zijn kraag en plukte in on-

geloof 
zijn eigen hoofdhaar; hij was door die fantastische man-

nenroof 
uit een hemelse nacht in een ellende dag terechtgekomen; 
de knecht begaf zich op de straat, door de liefde betomen, 

in een verwarde toestand en in gescheurde kleren; 
op de straat vroegen alle dames, net als alle heren 
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naar de reden van zijn verwarde toestand; de knecht zei: 
“Ik kan niets over het verhaal van mijn ongelovige karwei, 

verwardheid en mijn gesteldheid aan jullie vertellen; 
wat ik gisterennacht heb gezien is niet voor te stellen, 

noch wat ik heb meegemaakt; ik ervoer de ware betekenis 
van dronkenschap voor het eerst in mijn levensgeschiede-

nis. 
 

Ik was kapot van dronkenschap; wat ik gisterennacht 
heb beleefd, heeft niemand, met of zonder macht, 

ooit meegemaakt; laat staan heeft daarover begeren 
of gedroomd; wat ik gisterennacht, met hart en nieren, 
meegemaakt heb, heeft zeker niemand beleefd en wat 

ik gisterennacht heb meegemaakt en heb allemaal gehad 
zal ik nooit vertellen; er bestaat geen echte belevenis dan 
wat ik gisterennacht heb meegemaakt als een jongeman. 

 
Gisterennacht was mysterieus, raadselachtig en nobel; 
het was heerlijk koel als Hemel en gloeiend als Hel.” 

 
De mensen op straat zeiden van alles en nog wat, 

maar de knecht bleef stil zwijgen bij elk debat. 
 

Eén van de aanwezigen zei tegen de knecht: 
“Je moet bij jouw positieven terug, oprecht, 

en ons vertellen wat je hebt meegemaakt, althans 
een deel daarvan; we kennen veel liefdesromans!” 

De knecht zei: “Mijn verwarde toestand is de prijs voor 
wat ik 

gisterennacht heb meegemaakt, in een onbewaakt ogen-
blik. 
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Ik weet niet of alles van gisterennacht gebeurde door mijn 
roes 

of door mijn dronkenschap, of mijn dronkenschap was 
een smoes 

voor het gebeuren van wat ik beleefd heb; ik weet niet, 
echt niet, 

of ik gisterennacht nuchter was en dat alles die ik, zonder 
verdriet, 

heb gehoord te horen waren, of mijn oren waren doof en 
ik 

heb dit alles echt gedroomd; ik heb alles gezien, terwijl ik 
niets zag, ik heb niets gezien, terwijl ik alles zag; 
daar stond ik met mijn goede of kwade gedrag.” 

 
Een wijze bejaarde man sprak tot de knecht: 

“Zeker heb je alles gedroomd; ‘t was niet echt. 
 

Door die droom ben je nu in de war geraakt 
en je in de toestand van dwazen ontwaakt.” 

De knecht antwoordde: “Ik weet het niet, maar 
het lijkt dat ik alles heb gedroomd, voorwaar. 

Misschien heb ik een dagdroom gehad; 
de toestand die ik nu heb, zonder debat, 

is de aller vreemdste van de hele wereld; terwijl ik 
alles zie, is alles verborgen voor mij op dit ogenblik. 

Ik weet niet of ik gisterennacht alles hoorde, of ‘t was 
stil; ik was tussen slaap en wakker; ik verkeerde alras 

tussen dronkenschap en nuchterheid; ik kan niets 
vergeten en kan mij niets herinneren, of zoiets. 

Ik zie geen sporen van dat alles; ik heb gisterennacht 
een schoonheid, een volmaakte schoonheid, vol pracht, 
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gezien en meegemaakt; ik zie geen sporen van die 
schoonheid 

bij een ander; zelfs de schitterende zon komt, in deze tijd, 
te kort bij het vergelijken met haar; alleen de God, 
de Almachtige, de Alwetende weet; ik ben een dot, 

en weet niets; en van niets kan ik iets zeggen; ik heb haar 
gezien 

en meegemaakt, maar het lijkt dat ik haar niet gezien heb; 
bovendien, 

verkeer ik tussen deze toestand 
en tegelijk de andere toestand.” 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Moeder op het graf van haar dochter 
 

Een moeder huilde op het graf van haar kind, 
haar lievelingsdochter; zij was haar bemind! 

Een wijze voorbijganger zag deze vrouw; 
hij zei terloops: “Deze moeder is in rauw 

en van een andere orde; zij weet van hetgeen 
waarvan wij helemaal niets weten, geen één. 

Zij heeft een dierbare persoon verloren; dit verlies 
maakt haar rusteloos; voor haar is er geen advies, 

dan steun van God de Almachtige; alleen maar Hij is 
op de hoogte van de toestand van deze vrouw, gewis. 

Alleen Hij weet waarom deze vrouw hier zit bij 
het graf van haar dochter te huilen; slechts Hij.” 

 
De rouwende vrouw sprak tot deze wijze passant: 

“Ik huil hier dag en nacht bij ‘t graf van mijn amant. 
Ik zit in de rouw van mijn dochter, mijn lievelingskind, 
ik heb zolang hier gehuild dat ik helemaal doof en blind 
geworden ben en dat ik niet meer weet voor wie ik huil; 
door de verbijstering en rouw ben ik, bij deze grafkuil, 
mijn bewustzijn verloren; de vrouw die in dit graf ligt, 
is verlost van alle lasten en leed; echter, zij heeft allicht 

een zaak achter zich gelaten; en dat is mijn heimwee 
naar haar; ik blijf in rouw achter met veel ach en wee. 
Zij heeft alle grenzen van de dood gepasseerd en zij is 

heen gegaan; ik blijf voor de rest van mijn geschiedenis 
in verbijstering achter; mijn hart is met haar meegegaan 
en ik blijf achter met een gebroken lijf in mijn bestaan. 
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Ik weet niet waar mijn rust is; de draad van het verstand 
ben ik kwijt geraakt; het lijkt alsof een huis in brand 

is geraakt en voorgoed zijn enige deur is kwijtgeraakt; 
wie in de situatie terecht komt, waarin ik ben ontwaakt, 

zal zeker met al zijn hebben en houden voorgoed verloren 
gaan; 

wie op ‘t graf tot wijsheid komt, begrijpt ‘t geheim van ‘t 
bestaan! 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Lied en soefi 
 

Een mysticus, ofwel een soefi, hoorde een lied; 
een voorbijganger zong dit lied met verdriet: 

 
“Ik ben mijn sleutel kwijt; heeft iemand 
mijn huissleutel gevonden in dit land? 

De deur van mijn huis is op slot, 
ik ben buiten gesloten, bij God. 

Als de deur op slot is, is er geen toegang tot het huis; 
ik ben radeloos, treurig en moe, maar nog steeds kuis, 

en ik sta buiten het huis; wat moet ik nu doen?” 
De soefi, ofwel de mysticus, sprak tot hem toen: 

“Blijf moe en ga de strijd aan; houd je mond dicht, 
blijf gesloten, achter een gesloten deur, buiten licht. 

Blijf achter deze gesloten deur een lange tijd zitten, dan 
gaat de deur voor jou open, dan gaat een vrouw of man 

de deur voor jou openen; jouw werk is eenvoudig, achter 
een gesloten deur te blijven wachten, net als een wachter. 

Het moeilijke werk is mijn werk; mijn ziel brand 
door de verbazing; mijn werk in mijn toestand, 
kent geen einde en is vol met mysterie; ik bezit 

eens geen sleutel van het huis, vlakbij de mesigit, 
waar mijn bestaan is; dit huis heeft geen deur; 
had maar het huis van mijn bestaan een deur, 

deze deur had maar één sleutel en deze sleutel was maar 
zoek en daar was maar hoop aanwezig om weliswaar 

ooit deze deur te openen; de mensen hebben niets, 
behalve een dagdroom, een hallucinatie of zoiets. 
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Men weet niet of men droomt van het leven 
of men leeft in een droombeeld voor even. 

Niemand weet iets hierover; daar kun je met je pet niet bij 
wie ook in het land van verbijstering terecht komt, zal bij 
iedere adem verlangen naar de oplossing; de rusteloos-

heid, 
de verbazing en een dwaaltocht zullen overal en altijd 

het bestaan vormen van de mens; ik weet niet wat wat is; 
had ik maar geweten wat wat is; in het levensgeschiedenis 

eindigt het weten de verbazing; de klacht van alleman 
wordt het grote woord van dank door verbazing dan. 
Dan zal ongeloof geloof worden en geloof ongeloof; 
een doof een sprekende en een sprekende een doof!” 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Sjeik van het dorp Nasr Abad 
 

Sjeik van het dorp Nasr Abad kreeg eens pijn 
in zijn ledematen; hij was daardoor chagrijn. 
Deze sjeik was al veertig keren op bedevaart 

geweest naar Mekka, te voet en op paard. 
Nu was het de tijd van het grijs zijn, onaangenaam, 
en van het krachteloze, zwakke en pijnlijke lichaam. 

Het lichaam van de sjeik was zo broos dat hij zelfs de 
hardheid 

van zijn kleren niet meer kon dragen; zijn hart was in deze 
tijd 

rusteloos en zijn ziel brandde; hij droeg slechts een kaftan 
en geen tulband meer; de hele dag speelde deze oude man 
tamboerijn en zong goddeloze liederen; hij was nu alleen 

maar 
te vinden bij de grote tempel van de vuuraanbidders, 

voorwaar. 
Een voorbijganger sprak op een dag tot 

de sjeik van het dorp Nasr Abad, als spot: 
 

“O grote man, wat is dit alles? Weet je waar je mee bezig 
bent? 

Schaam je je niet voor alles wat je doet, o grote elite en do-
cent? 

Je bent zo vaak op bedevaart geweest naar Mekka in je 
levenstijd? 

Hoe is het mogelijk dat je nu de foute weg van de godde-
loosheid 
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hebt gekozen? Hoe is het mogelijk dat iemand als jou, in 
onze stad, 

met zoveel devotie aan het eind van zijn leven op het ver-
keerde pad 

is gekomen? De soefi’s en mystici schamen zich voor jou 
beruchtheid; 

zeg mij welke sjeik dan heeft ooit gedaan wat je nu doet? 
In welke tijd? 

Weet je eens niet wat een tempel van de vuuraanbidders 
betekent? 

Laat alle inwoners van onze stad zien dat je een vrome 
man bent!” 

Sjeik van het dorp Nasr Abad kwam overeind en zei: 
“Ik verkeer in een moeilijke toestand; het is voor mij 
ondraaglijk; het vuur is aangestoken in mijn verblijf, 
in mijn kleren, in mijn ziel, in mijn hart en in mijn lijf. 
Dit vuur heeft al mijn hebben en houwen in as gelegd; 
ik ben mijn naam en faam kwijt; ik ben zeer onterecht 

berucht geworden; de bron van mijn beruchtheid 
is niets anders dan mijn ‘ik’ in mijn hele levenstijd. 

Het is dus een koek van mijn eigen deeg, mijn eigen 
schuld; 

weet je hoe het komt? Ik kan niet meer met valse geduld, 
dus met list en bedrog en met schijnheiligheid leven; 

als je niet meer met list en bedrog, zelfs voor even, 
te maken hebt, dan kom je in een vuur terecht; het vuur 

van de waarheid en het vuur van de eerlijkheid, ieder uur! 
Na het ontstaan van dit vuur ben je niet meer bezorgd om 

een naam, 
noch een faam; nadat ik brandde in dit hevige vuur, begon 

ik langzaam 
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de Mekka, de Kaäba en alle tempels beu te worden; als jij, 
net als ik, 

verbijsterd wordt, zelfs heel klein beetje, dan zul je, zon-
der schrik, 

heimwee hebben voor het vuur dat mij in as legt voor-
goed; 

anders weet je niet waar je een rustig bestaan zoeken 
moet.” 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Meester en de nieuwe volgeling 
 

Een oude meester had een nieuwe volgeling die 
bij deze meester begonnen was met zijn karwei. 

Echter, de meester overleed plotseling en op de nacht 
van de dag van het heengaan van de meester, 

droomde die volgeling over zijn meester. 
Hij sprak tot zijn meester in zijn droom: 
“Door verbijstering ben ik slap en loom 

geworden en mijn hart is bebloed; kunt u mij 
iets over het hiernamaals zeggen en uw karwei? 
Hoe gaat het met u daar? Mijn hart is opgebrand 
als een kaars door het afscheid van u in dit land! 

Nadat u bent vertrokken, blijf ik met het verlangen naar 
u; ik brand in het vuur van de heimwee naar u, voorwaar. 

Door deze heimwee zoek ik alle hoeken en gaten, maar 
tevergeefs; zeg mij alstublieft, wat uw toestand is daar?” 

De oude meester antwoordde hem rustig en wijs: 
“Ik doe hier, na het treffen van de man met de zeis, 

niets anders dan het beleven van verbijstering en van 
dronkenschap; de hele tijd bijt ik op mijn lippen van 

spijt, van spijt sla ik op mijn hand; weet je, hier zijn wij 
nog meer in verbazing van jullie daar en jullie karwei. 

Mijn nieuwe volgeling, een geringe hoeveelheid 
van de verbazing die hier aanwezig is, in deze tijd, 

is nog groter dan de hoeveelheid verbazing, zo groot 
als honderd bergen daar op de aarde; open en bloot!” 
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Hoofdstuk vierenveertig 
 

DE ZEVEN LANDEN VAN DE TOCHT DER LIEFDE 
 
1 het land der wil 
2 het land der gehechtheid 
3 het land der kennis 
4 het land der verzadiging 
5 het land van het monotheïsme 
6 het land der verbijstering 
7 het land der armoede en der vergankelijkheid 
 
Het land der armoede en der vergankelijkheid 
 

Na het land der verbijstering is er de beurt en de tijd 
voor het land der armoede en der vergankelijkheid. 

Daar is niet de gewoonte om te praten; dit land is 
het land van vergetelheid, sinds mensenheugenis; 

ook van twijfel, stomheid, doofheid en onbewustheid; 
al heb je honderdduizend schaduwen, in je levenstijd 
ze zullen allemaal verdwijnen door een straaltje van 
jouw eigen zon; wanneer de Grote Zee, beste man, 
begint te golven, zullen op haar oppervlakte geen 
beelden meer verschijnen, zelfs niet van een steen. 

 
Beide werelden lijken daadwerkelijk op deze Grote Zee; 
wie zegt dat dit niet waar is, die verliest met ach en wee. 
Wie in de Grote Zee der Liefde verdrinkt, ervaart rust, 
terwijl hij zinkt; in deze zee vol rust, maar zonder kust, 
kan het hart alleen maar verloren gaan; en als het hart 
het dwalen overwonnen heeft, zal het, zonder smart, 
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Hem ontmoeten; het zal vele geheimen kennen voorgoed; 
in deze zee zijn vele ervaren grote mannen, met moed, 

verzonken en bij de eerste stap meteen verdwaald; weet 
hun tweede stap werd nooit gezien; bedenk wel en ver-

geet 
niet: het verdwalen van de grote mannen, bij hun eerste 

stap, 
is niets dan een voorbeeld; hout en wierook worden, in 

één klap, 
tot as in de vlammen, hoewel beide as zijn, zijn ze in kwa-

liteit 
verschillend; als de onreinheid in de Grote Zee, in een kor-

te tijd, 
smelt, blijft zijn identiteit bestaan, maar de reinheid laat 

van haar bestaan geen sporen na; in geen enkel staat. 
Haar beweging zal de beweging van de zee zijn; 
hoewel zij niet meer bestaat, is zij werkelijk rein 

en een grote bron van schoonheid; ondanks het feit dat zij, 
logisch gedacht, niet kan bestaan, bestaat zij frank en vrij. 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Geliefde van Toesi 
 

Eens sprak de geliefde van Toesi tot hem in liefdestaal: 
“Als jij veel over hebt voor de liefde, dan ben je, globaal, 

zo mager en zwak als een mier; dan kan jouw geliefde jou, 
ergens tussen haar hoofdhaar plaatsen, zeer getrouw. 

Wie van zijn geliefde veel houd, wordt hij 
zo klein en dun als een mier, dan komt hij 

terecht in de lokken van zijn geliefde; ben je de man 
van je woord, ben je de man die de weg aflegt, dan, 

begeef je je in liefde; wie zich opoffert voor 
zijn geliefde en voor de genegenheid voor 

zijn geliefde, gaat niet verloren; zijn verloren gaan 
in de liefde voor zijn geliefde is in zijn bestaan 
de eeuwigheid van de liefde en genegenheid; 

ben je man van hart van de liefde in je levenstijd 
neem dan de weg naar het vuur van de liefde, dan 
hoef je je geen zorgen te maken, als een echte man 

voor het vuur van jouw kachel of open haard, 
noch voor olie en olielamp, van maart tot maart. 
Dan heb je geen last van rook, zo zwart als roet, 
in je hele leven als een mens van vlees en bloed. 

Zodra olie op het vuur van de liefde wordt gedaan 
ontstaat daar de rook van de liefde in je bestaan. 

Wie kiest voor de weg naar het liefdesvuur 
en naar zijn geliefde in zijn levensduur 

staat hij gelijk aan het woord van de gehechtheid, 
dan is hij gelijk aan het boek van liefde voor altijd. 
Dan is hij gelijk aan de glorie van de genegenheid, 

gehechtheid en liefde; dan is hij overal en voor altijd 
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bevoegd namens de liefde te handelen en zakendoen; 
wil je zo’n status bereiken en eerzaam en met fatsoen 

in zo’n niveau komen, moet je, als eerste stap, 
jezelf opofferen als je laatste levensboodschap. 

Zodra je je hebt opgeofferd, ben je in de vergankelijkheid; 
dan draag je de mantel der vergankelijkheid voor altijd. 

Dan is je enige voeding de vergankelijkheid; 
dan drink je uit de beker der vergankelijkheid. 

Wil je dit echt, dan moet je afzien van je huidige bestaan; 
moet je ‘het moet!’ laten voorgoed; dan moet je voortaan 
list en bedrog ook voorgoed vergeten; heb je dit gedaan 

dan rij je op het paard van vergankelijkheid in je bestaan. 
Dan brengt dit paard jou galopperend naar 

de allerhoogste plaats, waar, voorwaar, 
niets hoger is, waar niets heerlijker en zaliger is 

dan je vergankelijkheid, in je levensgeschiedenis. 
Wil je dit echt, dan moet je je ogen sluiten voor 

al jouw hebben en houden, door en door. 
Dan heb je geen ogen om het weinige noch het vele te me-

ten; 
dan ben je in een roes van de liefde, dan ben je, in zweten, 

verdwaald in het land van de liefde en genegenheid; 
een verdwaalde in het land van de liefde is in geen tijd 
een verdwaalde; wil je dit echt, dan moet jij voor altijd 

afzien van je rust, dan moet je kiezen voor rusteloosheid. 
Als je een geringe hoeveelheid van wat je bezit in je leven 
nog bij je hebt, dan kom je niet daar, ook niet voor even. 
Als er nog een kleine hoeveelheid, zo klein als een haar, 

van jouw eigen ‘ik’ bij jouw blijft, dan kan, voorwaar, 
het water van zeven zeeën jouw vuilheid rein maken; 
zelfs als jij al jouw hebben en houden zou kwijtraken. 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

De vlinders 
 

Op een nacht kwamen alle vlinders bijeen, 
ze verzamelden zich allen, één voor één, 

op een nauwe plek om de kaars in haar licht 
gezelschap te houden. Ze riepen ogen dicht: 
“Weet de kaars van onze liefde voor haar?” 

Eén van de vlinders bood aan om daar, 
namens alle vlinders, naar de kaars te gaan 

om haar te vragen of zij, in haar bestaan, 
op de hoogte was van de grote liefde van 

alle vlinders voor haar en hun liefdesplan.” 
 

Alle vlinders riepen zonder bezwaar: 
“Goed, ga naar haar toe en vraag haar!” 

 
De bewuste vlinder vloog naar de kaars toe; 

de kaars brandde in een paleis, vraag niet hoe; 
het paleis was verlicht door kaarslicht; 
dit was echter een slag in zijn gezicht. 

De vlinder keerde naar zijn vrienden terug 
en zei driftig tegen de andere vlinders vlug: 

“Vrienden, het licht van de kaars verlicht het paleis; 
in vergelijking met maanlicht, zag ik tijdens mijn reis, 

stelt kaarslicht niet zo veel voor; daarom 
heb ik met haar niet gesproken, kortom!” 

 
Na deze woorden, bood een andere vlinder aan 

om nog een andere vlinder naar de kaars te gaan. 
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Daarop vloog weer een vlinder naar 
de kaars met een boodschap, voorwaar. 
Toen de vlinder bij het paleis aankwam 

vloog hij naar de bewuste kaars; de vlam 
van de kaars, de bron van het kaarslicht 

verbrandde één van zijn vleugels, allicht. 
Deze vlinder vloog terug naar zijn maten; 
bij hen aangekomen, begon hij te praten: 

“Vrienden, ik ging daar wel dichterbij de kaars, maar 
echter één van mijn vleugels werd verbrand door haar.” 

 
Eén van de meest oude vlinders, die meerdere levensmo-

menten 
had meegemaakt, sprak tot deze vlinder, met nodige ac-

centen: 
“Mijn beste maat, jouw liefde voor kaarslicht 

was groter dan die van de eerste vlinder, allicht. 
Maar mijn goede vriend, jouw liefde voor kaarslicht, 

was niet groot genoeg, op het eerste gezicht.” 
 

De oudere vlinder, die in de roes was 
van de liefde voor het kaarslicht, alras, 

zei dat hij ook naar de kaars gaat; 
hij voegde dan hieraan zijn daad. 

 
Toen deze vlinder bij het paleis, waar de kaars brandde, 

was, 
begaf zich in de kaarsvlam dansend en zingend, in zijn 

sas. 
In zijn roes, verenigde hij met de kaars; 

hij verdween van top tot teen in de kaars. 
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Toen, na een lange tijd, keerde de derde vlinder niet terug 
naar andere vlinders, zei één van de vlinders, na een kuch: 

“We moeten naar de kaars op zoek naar onze maat;” 
daarop vlogen alle vlinders naar het paleis, met smaad. 

 
Toen de vlinders bij het paleis aankwamen, zagen zij 

dat het paleis in duisternis gehuld was; ook de eregalerij. 
Er brandde geen kaars; er was geen spoor van een vlinder 
te bekennen; de kaars was afgebrand, en ook die vlinder 

in het vuur van zijn liefde voor de kaars, ofwel zijn afgod; 
één van de zeer ervaren vlinder riep tot de vlinders tot 

slot: 
“De liefde van de laatste vlinder was de ware, want 

hij is verenigd met zijn geliefde; dit is in het land 
van de liefde een vaste traditie; in het land van de ge-

hechtheid 
ervaart geen enkel persoon de liefde, voordat deze voor 

altijd, 
afstand neemt van al zijn hebben en houden; wie zich in 

het vuur 
van de liefde voor zijn geliefde begeeft, die krijgt zeker en 

vast 
een eeuwig leven in de liefde; anders is hij een lege boe-

kenkast. 
Wie in het gezelschap van zijn geliefde niet ingewijd is, 

heeft geen toegang tot de liefde in zijn levensgeschiedenis. 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Spijt van een soefi 
 

Eens liep een soefi uit verveling zomaar op de straat; 
omdat hij in zijn hoofd bezig was, in zijn soefi-gewaad, 

botste hij hevig tegen een voorbijganger; hij keek naar de 
man 

en zei: “Dertig jaar lang mediteer ik, dag en nacht, met 
veel elan 

en bots tegen niets; nu heb ik maar een klein stuk gelopen 
en dan 

bots ik tegen jou; hoe is het mogelijk? Weet je waarom, 
beste man?” 

 
De voorbijganger zei: “Al die dertig jaar was je op zoek 

naar 
een botsing; dus, jouw hoogste doel was geen meditatie, 

maar 
een botsing, ofwel een contact; beter gezegd een gunstig 

contact 
om waarheid te zeggen: je zocht altijd een beloning en 

veel tact! 
Wie een daad verricht met het oog op een beloning, is zijn 

daad, 
beter gezegd, zijn intentie niet zuiver; wie voor tracht voor 

zijn baat 
en heeft geen zuivere intentie, verdient hooguit een belo-

ning, maar 
geen genade; als men op zoek is naar genade, moet men, 

voorwaar, 
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afstand nemen van al zijn hebben en houden; dus het ver-
liezen van 

al het bezit, is de eerste stap voor het krijgen van genade, 
beste man! 

Het verliezen van al het bezit is genade; een genadezoeker 
is 

altijd op zoek naar het vuur om in as te worden gelegd, 
gewis. 

Vergeet niet dat als een genadezoeker een geringe zaak 
als appeltje voor de dorst behoudt, proeft hij bitter smaak 

van narigheid en ontvangt te nimmer genade onder de 
zon; 

heb je weleens het verhaal van Jezus niet gehoord? Hij kon 
de Allerhoogste hemel bij zijn hemelvaart niet bereiken, 

omdat 
hij een naald, iets gerings van aardse bezittingen, bij zich 

had. 
En deze aardse geringe zaak was de bron van het bezwaar 
dat Jezus de allerhoogste hemel niet kon bereiken, voor-

waar. 
Dus, een genadezoeker voor het bereiken van 
de allerhoogste moet totaal afstand nemen van 

zijn aardse bezittingen; zodra men afstand neemt van 
al zijn bezittingen, dan heeft hij geen zorg, beste man, 

voor het goede, noch voor het kwade en narigheid; 
daarom heb je thans voor de genade geen capaciteit!” 

 
Na dit gehoord te hebben, zei de soefi zacht, maar sterk: 
“Dus, was ik niet zuiver met mijn intentie en oogmerk!” 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

De derwisj, de liefde en de prins 
 

Er was eens een koning; van wie het gezicht hemels was 
en zo mooi als de zon; hij had een zoon, die ook, alras, 

mooi en charmant was; deze zoon was net als mooie man 
uit de islamitische verhalen, Jozef uit Kanaän, zoon van 
Jakob, een mooie, schone en charmante man; je kon hem 

wel de mooiste jongeman van zijn tijd noemen, met klem. 
Alle meisjes van het land waren verliefd op deze konings-

zoon; 
’s nachts was hij de maan van het hof van zijn vader met 

kroon. 
Overdag was hij de zon van ‘t vorstelijke paleis; geen pen 

kon de schoonheid van deze koningszoon beschrijven, 
zegt men. 

Duizenden mooie meisjes waren gevangen in het zwarte 
hoofdhaar 

van de prins; vele maagden droomden over deze prins, 
voorwaar. 

Zij dachten dag en nacht aan deze zoon van de koning; 
voor hen was hij de volmaakte man, zo zoet als honing. 

Als alle schrijvers vijftig jaar lang zouden schrijven in hun 
hele leven, 

was het hen niet gelukt om een voorstelling van de prins 
weer te geven. 

Zodra hij zijn ogen opende, gingen de ogen van honder-
den schoonheden 

dicht uit bewondering; zodra hij zijn ogen sloot, gingen in 
alle steden 
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de ogen van honderden schoonheden open, uit hartstoch-
telijke begeren; 

zijn aanwezigheid was voor vele dochters van de hoogge-
plaatste heren 

als vuur in hun bestaan, die daar aanwezig waren; zodra 
hij zijn mond 

opendeed, ervaarden talloze schoonheden suiker en kan-
dij in hun mond. 

 
Zijn aanwezigheid was gelijk aan een rozentuin; voor het 

ontvangen van 
een glimp van deze prins stonden de schoonheden uren-

lang, met veel elan, 
te wachten in volle spanning; deze koningszoon was kort-

om de idool 
van duizenden maagden; wat men ook over hem schrijf, 

als symbool 
van de mannelijke schoonheid, is maar een zeer kleine 

silhouet van 
een groot persoon; hij was voor vele meisjes van het hele 

land, de man. 
 

Zodra deze koningszoon op zijn paard tevoorschijn 
kwam, begeleiden hem 

vele ruiters met blote zwaarden die allen waarschuwden 
met een luide stem. 

 
Wie durfde richting deze prins te kijken, werd direct aan-

gehouden door 
de wachters die de prins begeleidden; zo was het leven in 

de stad voor 
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alle inwoners, waar de vader van deze prins regeerde als 
de staatsman, 

ofwel de koning, de majesteit, of anders gezegd de keizer 
of de sultan! 

 
Op een dag kwam een derwisj, een bedelaar, deze stad; 
toevallig was de koningszoon op dat ogenblik op pad. 

De prins kwam toen op het plekje waar deze derwisj was; 
iedereen sloot zijn ogen om niet door de wachters alras 
te worden meegenomen; de derwisj, die straatbedelaar, 

die niet op de hoogte was van de regels, wierp daar 
zijn blik op de prins; de derwisj was helemaal verkocht 
aan de schoonheid van deze jongen in zijn zwerftocht. 

Wat derwisj voor deze ene oogopslag ontving, was niets 
behalve rusteloosheid opgejaagdheid en onrust of zoiets. 
Zijn bestaan was in vuur en vlam; hij had geen dapper-

heid 
om een woord over zijn liefde voor de prins in die tijd 
te zeggen; de derwisj had geen andere bezigheid dan 
dag en nacht rond te zwerven; voor deze arme man, 

als een derwisj, bestond er nu niets dan zijn heerlijkheid 
van die ene oogopslag die hij van de prins had, in die tijd. 
Zijn ogen waren dag en nacht bewolkt en betraand; hier-

over 
sprak derwisj geen woord; zijn liefde voor zijn hartenro-

ver, 
de prins, was heimelijk; slaap kreeg geen toegang tot de 

ogen 
van de derwisj; de liefdesvogel van de derwisj was gevlo-

gen. 
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Omdat deze derwisj een eenzame man was, had hij nie-
mand 

om met hem te praten over zijn pijn en smart, in dat land. 
Het leven van deze derwisj was nu alleen maar wachten, 
wachten en nog eens wachten met zijn vurige smachten. 
Het enige dat de derwisj nog in leven hield, was het feit 
dat de derwisj kon nu en dan de prins, die schoonheid, 

op de straat zien voorbijgaan; zodra de koningszoon op de 
straat 

verscheen, raakte de hele straat in rep en roer, zonder ge-
praat. 

Zodra de prins, omsingeld door zijn wachters, deze bede-
laar 

voorbij ging, nam de prins het hart van de derwisj, voor-
waar, 

met zich mee; zo ging het leven van deze arme man 
met zijn grote heimelijke liefde voor de prins dan. 

 
Na een lange tijd besloot de derwisj om zijn liefde te ver-

klaren; 
maar de vraag was dan: hoe; en met welke woorden of 

gebaren? 
 

Op een dag dat de prins, omsingeld door zijn wachters, 
weer 

op de straat kwam, wierp de derwisj zich op de grond 
neer, 

en begon net als mensen met epilepsie te bewegen, 
ellendig en vernederend, maar op hoop van zegen. 

De derwisj bewoog zeer hevig en krioelde, waardoor 
verzamelde een groep mensen, waaronder een majoor, 
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zich om de derwisj; de stoet van de prins stond, zo te pas, 
bij de derwisj stil; de prins vroeg wat er aan de hand was. 

 
Toen de prins hoorde dat iemand daar lag te krioelen, vol 

gedoe, 
steeg hij van zijn paard af en liep naar de wemelende 

derwisj toe; 
 

Zodra de derwisj de prins bij zich opmerkte, schreeuwde 
hij 

uit het diepst van zijn hart: “Prins, mijn verstand heeft mij 
verlaten en ik verlang naar jou; door jou is mijn ziel ver-

brand; 
hoe lang wil je mij in vuur en vlam houden in dit grote 

land? 
Geduld is een vreemde zaak voor mij; leven zonder jou 
is mij onmogelijk; thans ben ik als een kat in het nauw.” 

De dwalende man zei dit en vervolgens sloeg hij 
met zijn hoofd, uit woede en wanhoop en razernij, 
tegen iedere steen die hij tegen kwam op die straat, 
tot hij verloor zijn bewustzijn en viel als een granaat 

op de grond; het bloed liep uit zijn ogen en oren een poos; 
de prins verliet de derwisj en ging, noch kalm, noch boos, 

omsingeld door zijn wachters, naar zijn paleis; en toen 
de wachters van de prins zijn grote paleis, in de noen, 
binnen traden, kwamen er de lakeien hen tegemoet; 

de lakeien brachten de prins naar binnen, na hun groet, 
en de wachters verlieten het paleis; echter het hoofd van 
de wachters ging naar de koning, haastig en zonder elan, 

om hem verslag te brengen van die dag en het verhaal 
van de derwisj die zwevende straat bedelaar, die brutaal. 
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In het paleis van de koning aangekomen, zei hij tegen de 

sultan: 
“Een slimmerik is verliefd op uw kroonprins; een dolende 

man!” 
 

Na dit gehoord te hebben werd de koning razend boos; 
zijn bloed aantasting van zijn eer kookte voor een poos. 

 
Zijn hersenen werden heet van wraak en onbehagen 
werd hem meester; hij stond op en riep zo verslagen: 

 
“Pak hem op, bind zijn handen en voeten vast, 

breng hem naar de galg en hang hem op alvast!” 
 

Toen het bevel van de sultan was uitgesproken in zijn wo-
ning, 

ging een aantal knechten en functionarissen van de ko-
ning, 

onder leiding van een minister, naar de derwisj, de dolen-
de man; 

zij pakten hem en slopen hem, conform het bevel van de 
sultan, 

naar de plek waar de galg voor de misdadigers stond; 
daar 

verzamelden vele burgers zich om zelf, direct en welis-
waar, 

getuige te zijn van het terechtstellen van de derwisj, de 
dolende man; 

geen van de aanwezigen was op de hoogte van de liefdes-
pijn en van 
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de verlangen van de derwisj; niemand probeerde de ont-
hoofding 

van de derwisj te voorkomen; want het was het bevel van 
de koning. 

 
Toen het zover was, brachten de functionarissen de der-

wisj op het schavot; 
de voltrekker van de ophanging plaatste het touw, in de 

naam van God, 
om de nek van de derwisj; echter, de derwisj riep luid uit 

radeloosheid: 
“Omwille van God, geef mij tijd; ik wil mijn laatste gebed 

in deze tijd 
verrichten richting Mekka!” De voltrekker van de ophan-

ging keek 
richting de minister, en deze stond hem dit toe; een laatste 

preek. 
De beul haalde het touw los, de derwisj boog diep zo 

nauwgezet, 
legde zijn voorhoofd op de grond en begon met zijn laat-

ste gebed. 
 

Hij riep: “O God, de koning van deze staat wil mij terecht-
stellen 

voor een schuld die ik niet heb; Ik kan dit aan niemand 
vertellen; 

 
Ik ben onschuldig; o Almachtige, U weet alleen dat ik 
onschuldig ben; ik verzoek U om mij, op dit ogenblik, 

genadig te zijn en mij nog een keer gelegenheid 
te schenken om, vóór het einde van mijn levenstijd, 
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vóór mijn dood, voor een laatste keer die jongen te zien; 
alstublieft, schenk mij de ruimte om de prins, misschien, 
nog voor de laatste keer te mogen zien; dan ben ik bereid 
om te sterven; ik wil alleen, nog een keer, in mijn levens-

tijd, 
een glimp van hem ontvangen, dan geef ik mijn leven 

aan de engel des doods; o Almachtige, dan ga ik sterven. 
Ik ben een nietig schepsel van U; mijn enige schuld 

is mijn liefde voor die prachtige prins, zonder geduld; 
ik ben verliefd en daarom wordt ik opgehangen en ge-

dood; 
ik ben verliefd en dus geen ongelovige; ik verkeer in nood. 

O God, verhoor mijn laatste gebed voortaan; 
dan ben ik helemaal klaar om dood te gaan!” 

 
Het laatste woord van de derwisj was maar 
net uitgesproken, of het leek dat, weliswaar, 

hij zijn doel bereikt had, want de minister had de gebeden 
van de derwisj gehoord; en omdat hij, volgens de zeden, 

de verantwoordelijke persoon voor de terechtstelling was, 
beval hij de beul om de derwisj niet op te hangen met de 

das. 
De minister sprak tot de functionaris van ophanging: 
“Wacht tot ik terug kom, in de naam van de koning!” 

 
Na dit gezegd te hebben, ging de minister naar de sultan; 
daar aangekomen vertelde hij aan de machtige staatsman 
bedroefd en met tranen in zijn ogen wat hij had gehoord 

van de derwisj bij diens gebeden, woord voor woord. 
De vertelling van de minister verzachte de grote sultan 

en de koning schonk gratie aan de derwisj, die arme man! 
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Tevens beval de koning de prins om een bezoek 

aan de derwisj te brengen in zijn armoedige hoek. 
De koning zei tegen de prins: “Ga naar die zieke man, 
die arme derwisj; hij is dwaas en ziek geworden van 
de liefde, liefde voor jou; blijf bij hem in genegenheid 

en geef hem aardige woorden; geef die arme man de tijd 
en probeer om hem naar de goede weg te leiden; kom dan 
met hem naar mij toe; toon hem de genade van de sultan!” 
 

De prins, die zo mooi was als Jozef, boog uit eerbied, 
kuste de grond en verliet ‘t paleis met een stuk verdriet. 

 
Toen even later de prins bij de menigte kwam, waar 
de derwisj op het schavot stond in het levensgevaar, 
ontstond daar geroezemoes; de derwisj hoorde toen 
de stem van de prins en daarom boog hij uit fatsoen 

diep, legde zijn voorhoofd op de grond en dankte God 
voor de komst van de prins; nu was hij blij met zijn lot. 

 
De prins sprak tot de functionaris van ophanging: 

“Maak zijn handen los; in de naam van de koning!” 
De functionaris gaf bevel tot het losmaken van 
de handen van de derwisj; die verliefde man. 

De beul maakte de handen van de derwisj los; de prins 
stapte op het schavot en vroeg aan de derwisj, enigszins: 

“Hoe gaat het met jou?” De derwisj was zijn tong verloren 
door de komst van de prins en wat hij hoorde met zijn 

oren. 
Daarom antwoordde de derwisj de vraag van de prins 
met zijn ogen en tranen en door zijn tranen en alleszins 
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begon de prins ook te huilen; echter, de prins deed zijn 
best 

om zijn tranen te verbergen voor zijn mannen en voor de 
rest. 

Maar de tranen van liefde zijn niet te verbergen; weet; 
wie echt verliefd is, komt bij zijn geliefde; niet vergeet! 

 
De prins reikte zijn hand tot de huilende derwisj en hij 

stond op; de derwisj had tot dat moment en van dichterbij 
nog niet de stem van de prins gehoord; hij was alleszins 
verliefd door het ontvangen van een glimp van de prins. 

 
De stem van de prins versterkte de liefde en gehechtheid 

van de arme derwisj, waardoor en zonder enige minnenijd 
schreeuwde de derwisj een luide kreet van dankbaarheid, 
zweeg voorgoed en gaf de geest in minder dan geen tijd. 

 
De derwisj stierf terp lekke net als een kaars, die lacht 

met haar licht en sterft aan het eind van de duistere nacht. 
 

Nu de derwisj zijn geliefde had bereikt, was hij klaar 
met zijn leven; maar door de dood van een minnaar 

en geliefde eindigt de liefde niet; de reizigers van het land 
van de liefde weten dat de liefde een zee, zonder strand, 
kent van pijn; echter, deze pijn is heerlijk en zaliger dan 
iedere genezing; liefdespijn is fijn; de liefdespijn, beste 

man, 
maakt uiteindelijk een einde aan het bestaan van een rei-

ziger van 
het land van de liefde; maar de liefde blijft, evenals de 

naam van 
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de ware geliefden; de ware geliefden vereeuwigen zich 
met 

hun liefde; de liefdespijn is de allerhoogste belevenis, vol 
pret, 

van de eindeloze aardse en hemelse genade en zaligheid; 
weet; 

het genot kent een evenbeeld, wiens naam de pijn is en 
leed! 

 
Zoek je genot zonder pijn, zoek je water in de woestijn; 
wie met de liefde kennis maakt; wie de liefde, zo fijn, 

de hand toereikt; wie de geliefde zoekt, beleeft de gene-
genheid 

en de liefde; de liefde is niets anders dan dit, overal en 
altijd. 

 
Weet, je zult jezelf niet bereiken, voordat je de onderste 

bent 
en de bovenste onder is; weet, je leven, je tijd en je mo-

ment, 
evenals je bestaan, niets zijn, anders dan een flits, 

die tijdens het onweer verschijnt; liefde is een flits! 
 

Weet, het verstand is bestemd voor de wijzen, de dwaas-
heid 

voor de geliefden; wil je liefde, gooi het verstand voor al-
tijd 

in het vuur; dan krijg je de alchemie; wil je deze alchemie, 
dan 

weet je wat je moet doen; het verstand in het vuur gooien, 
dan 
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jezelf bekijken, van binnen naar buiten en van buiten naar 
binnen; 

dan bereik je ook wat de derwisj bereikte: de status van 
het winnen 

van het derwisj-zijn; en het derwisj-zijn betekent: het ver-
keren elk uur 

in de allerhoogste status door het gooien van het verstand 
in het vuur. 

 
Weet, het goede en het kwade komen door het verstand; 

heb je het niet, 
dan is ‘t goede gelijk aan ‘t kwade en ‘t kwade aan ‘t goe-

de; einde lied. 
 

Weet, in jezelf verdwalen, is het zalige bestaan 
en het verdwalen in het leven en in het bestaan 

is niets anders dan beroerdigheid, 
ellende en narigheid voor altijd. 

 
Weet, zodra de zon der armoede jou bestraalt, dan ben je 

rijk, 
zowel hier ondermaans als daar hiernamaals, altijd en te-

gelijk. 
 

Weet, het gokken van het leven kent geen verliezer noch 
winnaar; 

wat ook men in het gokken van het leven heeft, is niets, 
voorwaar! 

 
Weet, je leven is een druppel van de zee van het bestaan, 
die in de zee is; buiten de zee verdampt deze; tenietgaan. 
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Weet, het verdwalen in je zelf is geen gemakkelijk werk en 

karwei; 
iedereen is niet in staat om in zich zelf te verdwalen, frank 

en vrij. 
Maar het verdwalen in het bestaan, beste man, 

is een gemakkelijke zaak, die een ieder kan. 
 

Weet, in de wereld tussen een vis bij de zeebodem en de 
stralende maan 

in de hemel, niet iedereen zoekt de dwaling in zichzelf in 
zijn bestaan! 

 
Weet, de dwaling in jezelf begint met het werpen van het 

verstand 
in het vuur; daarna beleef je het ware bestaan in je levens-

land! 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

De verwarde minnaar 
 

Eens was er een minnaar die zeer verward en chaotisch 
was; 

door misère sliep hij op grond, bij een gedroogde oude 
moeras. 

 
Op een dag bracht zijn minnares hem een bezoek; 

zij trof haar minnaar slapend op een armzalige hoek. 
De minnaar was helemaal verdwenen in zijn roes; 
de minnares schreef snel en zonder enige smoes 

een paar woorden op een stuk papier, legde deze bij een 
steen, 

vlakbij haar in de trance geslapen minnaar neer en ver-
dween. 

Toen de minnaar wakker werd, trof hij 
het schrijven van zijn minnares, waarbij 

zij het volgende geschreven: “O man, o stille man, 
ontwaak; als je een handelaar en zakenman bent, dan 

zal je goud verdienen; als jij een vrome man bent, 
dan moet je evengoed ontwaken, om op dit moment 

wake te houden voor het verrichten van het nachtgebed; 
dus, slapende man, je moet wakker worden in je bed, 

of voor goud, als je aardse rijkdom, 
of voor God, de Almachtige, kortom. 

Beste man, je moet in je knechtschap goed zijn 
of de knechtschap aan goud of aan God, afijn! 

Wil je succes boeken, moet je wakker worden en dan 
een gehoorzame knecht zijn; maar als jij de man 
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bent van de liefde moet je je schamen, want de slaap al-
daar 

en de ogen van een geliefde zijn niet vrienden van elkaar! 
Een man van de liefde is overdag een medereiziger van de 

wind 
en ’s nachts een metgezel van de maneschijn, beste 

adamskind. 
Als je dat niet bent en ook niet dit dan ben je, beste man, 

de liefde niet waard, noch het zakenleven op je divan! 
Dan ben je een lafaard; de slaap van een geliefde gebeurd 

alleen 
in de lijkwade, in de lijkkist, in het graf en onder een graf-

steen. 
Een slapende geliefde is verliefd op zichzelf; dus beste 

minnaar, 
omdat je bij je liefde voor mij onwetend bent, wens ik je 

aldaar 
welterusten; je bent onrijp in liefdesbewering en voor 

het tonen van de liefde; ga dus naar je handelskantoor. 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

De wachter 
 
Er was eens een wachter en hij was verliefd en in de roes 

van de liefde; daarom was hij rusteloos, zonder enige 
smoes. 

’s Nacht had hij geen slaap noch overdag 
één van zijn vrienden sprak tot hem: “Ach, 

mijn beste vriend, je moet rust hebben, vooral nachtrust;” 
de wachter zei: “Liefde en slapen, bewust of onbewust, 

zijn twee aartsvijanden van elkaar; zodra een adamskind 
verliefd wordt, gaat zijn hele slaap, op hetzelfde moment, 

voorgoed met gehaaste tred op reis; een wachter slaapt 
ook niet; 

de slaap past niet bij een wachter, vooral op het liefdesge-
bied. 

Een verliefde wachter moet twee keer zoveel wakker zijn; 
dus voor mij is de slaap ongeoorloofd; iedere nacht, afijn, 
word ik op de proef gesteld als geliefde, en frank en vrij 
als de wachter; ik wacht de liefde en de liefde wacht mij! 
Soms breng ik de hele nacht door met het bespelen van 
slaginstrumentje triangel, soms met de sitar, beste man. 

Echter, indien, bij wijze van voorbeeld, dat 
nooit en te nimmer schiet, dan ik op mijn pad 

even in slaap val, dan droom ik over de genegenheid 
en liefde; omdat ik de hele nacht wakker ben, altijd, 

zing ik de hele nacht door; soms een klaagzang 
soms een treurlied; hierdoor beroof ik allang 
anderen van de slaap; zo is dus mijn leven; 
zo heb ik mij voorgoed in dit pad begeven.” 
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Op een andere dag sprak één van de wijkgenoten 
van deze wachter tot hem met horten en stoten: 

“Je leeft in rusteloosheid; geen nacht gaat voorbij 
dat jij je ogen rust gunt; je ben je eigen tegenpartij!” 

 
De wachter antwoordde zijn wijkgenoot: “Het slapen 

is niet bestemd voor een wachter; ook geen gapen. 
Het gezicht van een geliefde wordt alleen 
gewassen door tranen, van top tot teen. 

De grootste eigenschap van een wachter is slapeloosheid; 
als een verliefde niet huilt, dan verlangt zijn gezicht altijd 

naar het vocht uit zijn eigen ogen; iedere slaapplaats is 
een doornland voor een wachter in zijn levensgeschiede-

nis; 
ook voor een verliefde; verliefdheid en wachten zijn 

evenbeelden; slapeloosheid hoort bij het wachten; afijn. 
Het wachten hoort bij de liefde; wie lekker slaapt, is 

buiten de rijk van de liefde; weet, als iemand op zoek is 
naar zijn geliefde, moet hij de slaap voorgoed vergeten; 

slapen en liefde gaan niet samen; van oudsher tot heden, 
weet ‘Slaap lekker!’ was en is een scheldwoord en beledi-

ging 
voor een geliefde; wil je een glimp, zonder verontschuldi-

ging, 
van je geliefde ontvangen, moet je als een echte wachter, 

altijd 
wakker in haar buurt blijven, want de plaats van de gene-

genheid 
en de geliefde je hart is; je moet aanhoudend wakker zijn 
in de buurt van je hart, en als een wachter wachten, afijn! 
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Vergeet niet dat er vele hartendieven rondlopen; wil jij 
deze tegenhouden, dan moet je voortdurend en dolblij 
je hart blijven bewaken; zodra het wachten van je hart 
je beroep wordt en vaste baan, ben je de liefdessmart 

waard; dan komt de liefde naar je toe; van de genegenheid 
en de liefde wordt je wijs; liefde zonder stoten is altijd 

een losse gedachte; de wijsheid komt door het wakker zijn 
en de slapeloosheid; wie veel slaapt, heeft in het levens-

plein 
weinig wijsheid; omdat de wijsheid door de slapeloosheid 

en wakker zijn komt, begeef je je weinig in bed; 
een slapende mens is gelijk conform de levenswet 

aan een drenkeling; een drenkeling hoort niets en weet 
ook van niets; slechts een wakker mens hoort en weet. 
Horen en weten zijn de hoekstenen van de wijsheid; 
de geliefden leggen de wet van het bestaan af, altijd; 

zij zijn in de roes van de liefde en leven in liefde; 
wil je het bestaan proeven, ga dan naar je geliefde; 

verlaat het bed en weet dat wie gedurende zijn levenstijd 
de smaak van het bestaan proeft, beleeft de genegenheid. 

Wie de smaak van de liefde proeft, heeft in zijn leven 
de zaligheid en de gelukzaligheid, maar niet voor even. 

De verliefde man en de verliefde vrouw zijn 
geen man en geen vrouw meer in ’t levensplein; 

ze zijn verliefd; en een verliefde mens 
leeft in de zee van de liefde vol met wens. 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 
Abbasa* en haar uitsprak over de liefde 
 

Abbasa sprak eens tot een man: “O man, 
weet, wie dan ook een kleine straling van 

de liefde ontvangt, wordt hij een zon, 
een warmte gevende en stralende zon. 

Wie de liefde proeft, proeft tegelijkertijd de liefdespijn; 
man en vrouw, beiden zijn gelijk in het liefdesplein. 
Een man wordt geboren uit een man en een vrouw 

en een vrouw uit een vrouw en een man, zo getrouw. 
Heb je ooit het bijzondere verhaal van Maria gehoord? 
Zij baarde een man: Jezus; conform het Gods woord. 

De liefde is een zaak die geen begin kent, 
noch een einde voor een vrouw of een vent. 

De liefde is een boek waarvan het eerste hoofdstuk 
en het laatste hoofdstuk zoek zijn, niet per ongeluk. 
Heb je de liefde, heb je geluk; behalve de liefde is er 

geen leven; leven zonder liefde is de dood, her en der! 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
* Abbasa: een zus van de beroemde Kalief Haroen ar-
Rasjid van de Abbasiden dynastie; 777 - 825 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

De man van het zuivere geloof 
 

Eens vroeg een man van het zuivere geloof 
aan een wegwijzer, een zeer wijze filosoof, 
met een lantaarn het volgende: “Zou je mij 
willen zeggen wat de afstand is tussen mij 

en mijn geliefde in dit vergankelijke bestaan?” 
De wegwijzer met de lantaarn keek hem aan 

en zei: “Tussen jou en jouw geliefde is een afstand 
ter grote van zeven zeeën van het licht zonder strand 

en zeven woestijnen van het duister; 
wil je je geliefde ontmoeten, luister! 

Je moet de gehele weg naar je geliefde van je leven 
afleggen, en zodra je deze zeven zeeën en deze zeven 

woestijnen achter de rug hebt, dan komt de tijd 
om je geliefde te omarmen in alle genegenheid. 
Let wel; de reis door al deze zeven woestijnen 

en deze zeven zeeën, waarin je wordt verdwijnen, 
duurt meer één ademtocht, mits je met je hart 
verliefd bent en klaar voor veel liefdessmart, 

anders is iedere zee een zee van bloed en iedere woestijn 
een woestijn van vuur; een onbeschrijfbare grote terrein. 
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Hoofdstuk vijfenveertig 
 
Het laatste hoofdstuk 
 

De vogels op weg naar de 30-Vogel 
 

Alle vogels van de hele wereld waren in rep en roer, 
want de woorden van armoe en eindigheid brachten ru-

moer. 
Zij werden bedroefd en hun harten bloedden, 

ze wisten nu zeker wat zij al langer vermoedden: 
er stond een zware opdracht voor hen klaar; 

alleen de allersterksten kregen het voor elkaar. 
De zielen van alle vogels werden rusteloos, 

de eersten bezweken al na een heel korte poos. 
Later stierven er vogels in elke volgende fase: 

telkens minder landden er bij iedere nieuwe oase. 
En bij elke oase nog verderop 

raakten meer en meer vogels verward in hun kop. 
Zo gingen jaren voorbij, ze vlogen over woestijnen en stra-

ten 
en alsmaar meer oases werden achtergelaten. 

Velen haalden de volgende oase niet, 
hun tijd was om, tot ieders verdriet. 

Geen pen is in staat om het hele verhaal 
te vertellen, niet in de eigen, noch in een andere taal. 

Pas als jij je ook ooit op die weg begeeft, 
kun je begrijpen wat al deze vogels hebben beleefd. 

Dan begrijp je de pijnen die de vogels in hun harten dra-
gen, 

versta je hun verwarring en al hun onbehagen, 
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en ook waarom er zoveel jaren moesten verstrijken 
bij hun poging om hun koningin, de 30-Vogel, te bereiken. 

 
Van het grote leger dat ooit op reis was gegaan 
kwamen uiteindelijk slechts enkele vogels aan. 

 
Elk van deze vogels was daarom bij de poort, 

die aan de residentie toebehoort, 
een vertegenwoordiger in deze zin, 

dat ze tegenover hun Koningin 
namens duizenden vogels aanwezig waren; 

dat zag je terug in al hun gebaren. 
 

Sommige vogels waren de zee ingevlogen, 
verdwenen voorgoed en men moest gedogen 

dat ze geen spoortje achter konden laten; 
sommige vogels vlogen tegen de bergwanden: 

zij gaven hun ziel ter plekke uit handen. 
 

Dorstig, bevreesd en gestressed omtrent hun lot, 
maar ook verbijsterd over zoveel wreedheid van hun God 

vielen sommige vogels in de woestijn 
op de hete droge zand, korrelig en fijn. 

 
Zij gaven hun ziel aan de hete zon, 

zelfs hun veren verbrandden onder die hittebron. 
 

Sommige vogels eindigden als prooi 
voor luipaarden en leeuwen van laag allooi, 

die toevallig langs hun route slopen, 
om dan de tanden in hun bloed te dopen. 
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Sommige vogels gaven uit angst hun geest: 
zij gingen dood , zoals al gevreesd. 

Sommige vogels vlogen tenslotte dagen lang 
door, ook zonder speeksel in hun wang. 

Velen daarvan stierven intussen van dorst 
zonder het te voelen en dat als offer voor hun vorst. 

 
Zo beleefden zij hun tragische roes en werd het alsmaar 

later; 
sommige vogels stierven smekend om een zaadje of wat 

water. 
Sommige vogels vlogen als vlinders, fladderend de 

vlammen in; 
het licht van alle kaarsen bracht hen niet bij zin. 

 
Een aantal vogels bereikte toch, met vallen en opstaan, 

vermoeid en gebroken, doch met de wil om door te gaan 
als de 30-Vogels de nabijheid van hun koningin; 
zij herdachten toen echter, heel diep binnenin, 

al de vogels welke zij hadden verloren, 
in ’t verdriet om dat lijden raakte hun vreugde bevroren. 

 
De groep die op de bestemming was aangekomen 
was verbijsterd en rusteloos, zelfs in hun dromen. 

De dertig vogels stonden daarnaast in vreugde stil: 
zij hadden voldaan aan hun streven en wil. 

Zij leken tenslotte uit duizenden uitverkoren, 
de anderen hadden het zicht op hun einddoel verloren. 

 
Bij de bestemming, op de top van de berg, 

was geen spoor van een paleis, dat vonden ze erg. 
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Zelfs zagen ze geen koninklijk onderkomen: 
hadden ze dan hiervoor de reis ondernomen? 

De vogels waren verbaasd, verbijsterd en ze hadden een 
vraag: 

ziet de 30-Vogel, de koningin der vogels, ons soms niet 
graag? 

 
In ‘t geroezemoes der vogels klonk telkens weer de zin: 

‘Waar, wat? Er is geen koningin?!’ 
 

“Die koningin der vogels, die 30-Vogel is er zeker wel: 
wij zijn het zelf! Kijk eens rond en tel maar snel!” 

riep toen één der vogels opgewonden en met luide stem; 
dus na de roep van deze vogel richtte ieder zich tot hem: 

“Waar heb je ’t over, is dat allemaal waar?’ 
dezelfde vogel riep gelukzalig uit: “Kijk toch naar elkaar, 

tel onze groep maar na en vergeet geen enkel dier!’ 
Iedereen begon te tellen: ‘Eén, twee, drie, vier….. 

…. achtentwintig, negenentwintig, met mijzelf is de dertig 
vol!! 

En zie: het aantal klopte, van blijdschap werd men dol. 
 

De vogel riep daarop, volkomen in extase: 
‘Wij zijn nu samen de 30-Vogel, ’t is echt geen holle frase! 

Met z’n dertigen zijn wij nu zelf de koning en de koningin, 
stel je dat eens voor, denk je dat eens in!’ 

 
Dertig vermoeide vogels met gebroken hart, 

een stervende ziel en droef van smart 
en een lichaam met meerdere gebreken, 

stonden er tegenover hun spiegelbeeld en keken … 
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Iedere vogel zag in de ander de 30-Vogel voor zich staan! 
Zo troffen deze vogels daar hun majesteit aan! 

Hun koningin, de 30-Vogel, was bijzonder: 
niets minder dan een megawonder! 

Zij was van ongekende status gebleken! 
Het ging ieder begrip te boven, wel bekeken. 
Er straalde een verzadigdheid uit haar geest 

die voor honderd werelden genoeg zou zijn geweest! 
Alles ging eensklaps in vlammen op 

door slechts één straling uit de ogen in haar kop! 
Honderdduizenden zonnen vormden samen in dit uur 

slechts een kleine vlam, vergeleken met haar vuur. 
Honderdduizenden manen en even vele stemmen 

konden de kleinste straling van haar licht niet temmen. 
 

Voor de groep vogels die de top van de berg had bereikt 
Scheen dit feit van weinig belang, maar wel iets dat ieder 

verrijkt. 
 

De vogels riepen in koor en tegen elkaar: 
‘Wat een licht, wat een warmte, alles is gesmolten in haar! 

Hoe zijn wij in staat geweest om samen 
onszelf als de 30-Vogel te bekwamen? 

Een weg moest worden afgelegd vol arbeid en vreugd 
om een eerzame 30-Vogel te worden die deugt. 

Wat wij eerder dachten over de 30-Vogel, onze koningin, 
was van een heel andere orde, was geheel zonder zin. 
Hier vormen honderden heelallen slechts een geringe  

aarde, 
of wij daarop al of niet nog bestaan is een overweging 

zonder waarde 
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De 30-Vogel, wel, die bestaat, 
dat is waar het nu om gaat! 

 
Zo veel vogels begonnen de weg vanuit hun innerlijke 

roep, 
maar alleen wij, vogels van dertig kwamen aan als kleine 

groep. 
Al die vogels zijn geborgen binnen ons dons, 

ze zijn gesmolten en gevlogen in de kern van ons. 
 

Toen klonk een roep: de 30-Vogel is iedere vogel afzon-
derlijk 

maar ook in vereniging, al klinkt dat misschien wonder-
lijk. 

 
O, dertig vogels, uit welke stad of dorp komen jullie toch 

vandaan? 
Jullie bestemming is de top van de berg, daarheen moet je 

gaan! 
 

Hoe heten jullie? de 30-Vogels! Hier is jullie onderkomen; 
dat is welverdiend, als je zo’n reis hebt ondernomen. 

Zolang een groep vogels dezelfde weg niet samen heeft 
afgelegd, 

is ‘t een groep zwakkelingen, dat moet maar eens gezegd! 
 

Zeg vogels, vanwaar die weg naar hier? ’t Is ongehoord! 
Toen riepen de dertig vogels in koor ten antwoord: 

 
‘Wij kwamen hier, zoals eerder beweerd, 

naar de 30-Vogel, onze koningin die hier resideert. 
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Wij zijn verenigd met onze koningin en wel met hart en 
ziel, 

wij willen haar nu zien: en face en profiel. 
Jarenlang hebben wij doorgevlogen 

om deze plaats te bereiken en dat is niet gelogen. 
Van honderdduizenden vogels zijn wij dertig het slechts, 
die deze status hebben bereikt, maar blijkbaar werkt dat 

averechts. 
Wij smachten nu naar de koningin der koninginnen, 

wij zijn rusteloos en raken bijna buiten zinnen! 
 

De roep vervolgde: ‘Jullie zijn met elkaar de koningin, 
De 30-Vogel, de koningin der vogels, geloof daar in! 

En jullie, de 30-Vogel, leven in Zijn Koninkrijk, 
de Eeuwige Koning van het bestaan, dat is Zijn Eeuwig 

Rijk! 
Honderdduizenden legers vormen hier 

niet meer dan een enkele mier. 
 

Jullie zijn verbijsterd, zijn slechts een handvol veren! 
Na deze woorden te hebben horen beweren, 

gaven de dertig vogels hun ziel, vol overgave , 
om zich aan de zaligheid van de Koning te laven! 

 
Sindsdien zijn die 30-Vogels 
vereeuwigd in de 30-Vogel, 

de koningin der vogel!’ 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Majnoen, de dwaze geliefde 
 

Majnoen, de dwaze geliefde, zei op een ogenblik: 
“Als de hele wereld aan mij wordt gegeven, zodat ik 

mijn geliefde, Leili, één koud woord over zal spreken, 
zal ik dit aanbod weigeren om de banden niet verbreken; 
sterker nog: één koud woord van mijn geliefde, Leili, is 

mij 
veel warmer dan duizenden warme woorden, frank en 

vrij. 
 

Een berisping van mijn geliefde, Leili, is voor mij nog 
heerlijker dan duizenden complimenten, zonder bedrog. 
Alleen maar het roepen van de naam van mijn geliefde, 

Leili, is 
mij nog zaliger dan beide werelden in mijn levensgeschie-

denis. 
Een doorn van mijn geliefde, Leili, is mooier dan alle ro-

zen bij elkaar; 
mijn leven is niets anders dan een oogopslag van mijn Lei-

li, voorwaar, 
ook als deze onverschillig is; een vlinder is verliefd op het 

kaarslicht; 
een vlinder zonder liefde voor het kaarslicht, is geen vlin-

der, allicht. 
Het leven van een vlinder is het cirkelen om de kaars voor 

het licht; 
de kaars is de geliefde van de vlinder en ongetwijfeld het 

kaarslicht 
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is zijn liefde; de betekenis van de vlinder is te vinden in 
het licht 

van de kaars; dus het vuur, de vlam; ook al zijn einde is in 
zicht. 

Hoewel mij het niet lukt om met mijn geliefde te zijn, 
leef ik in gelukzaligheid met mijn liefde voor haar; afijn. 

Als het niet mogelijk is, om bij je geliefde te zijn en haar te 
zoenen, 

stuur haar dan duizenden kussen in je gedachten in alle 
seizoenen. 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Vogels en de vlinder 
 

Alle vogels van de wereld praatten op een dag 
met een vlinder over zowel hun openlijk gedrag 
en zaken, als hun geheimen; zij zeiden in koor: 
“Ach jij vlinder, wat ben je zwak; door en door; 

Hoelang wil je in het duister naar je geliefde, de kaars, 
vliegen en volledig in haar vuur branden als de zondaars 

in de Hel, en zodoende jouw eenmalige, edele leven 
met je eigen handen in brand steken en weggeven? 

Heb je ooit behalve brand, vlammen en vuur 
nog iets anders ontvangen in je levensduur?” 

 
De vlinder raakte door deze woorden in extase en roes, 

en in die gesteldheid sprak hij zonder enige smoes: 
“Het is mij genoeg dat men de kaars en mij 

in één adem noemt; we staan in één schilderij. 
Mijn liefde voor de kaars en haar licht is mijn leven; 
het eindeloos vliegen in het duister is niet voor even, 
het is het streven naar mijn geliefde; het vliegen naar 

de vlammen en het vuur is mijn levensdoel, voorwaar. 
Het branden in het vuur van de liefde is het ware leven; 

het is zich voorgoed op het gezegende pad begeven.” 
 

De woorden van de vlinder werd de sluier van onwe-
tendheid 

opgelicht voor de vogels in die tijd en ook voor onze tijd! 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

De broers van Jozef uit Kanaän 
 

Eens brachten tien broers van Jozef hem naar de kuil; 
eigenlijk gooiden zij hem in Egypte, zonder gehuil, 

want Jozef werd uit de kuil gehaald door een handelaar, 
meegenomen naar Egypte en werd verkocht in de bazaar. 

 
Bij het kopen van Jozef vroeg Potifar, de hof-functionaris, 

aan de verkoper om een verkoopbewijs voor de archivaris. 
De verkoper schreef een verkoopbewijs en gaf dit 
aan Potifar, en zo werd Jozef als slaaf zijn bezit. 

De hof-functionaris gaf dit verkoopbewijs 
jaren later aan Jozef tijdens een zakenreis. 

Jozef bewaarde dit verkoopbewijs zeer zorgvuldig; 
een spreekwoord luidt immers: ‘papier is geduldig!’ 

 
Na vele jaren, toen Jozef grootminister was van Farao, 

en het de magere jaren waren, had Jozef een vaderimago. 
Iedereen kwam naar Jozef voor een verzoek van graan; 

ook zijn broers kwamen uit Kanaän in Egypte aan. 
 

De zonen van Jakob kwamen om graan te halen, 
zij waren bereid om daarvoor veel geld te betalen. 

 
Toen Jozef aan zijn broers, zijn tien broers, vroeg of zij 
nog een andere broer hadden, ‘nee’ antwoordden zij. 

 
De broers hadden hun broer Jozef niet herkend; 

Echter, Jozef herhaalde zijn vraag met accent: 
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“Hebben jullie echt geen andere broer, jonger of ouder?” 
De broers ontkenden het opnieuw, schouder aan schou-

der. 
Op de tweede ontkenning van de mannen uit Kanaän, 

sprak de grootminister Jozef tot hen, man tot man: 
“Ik heb een document dat in het Hebreeuws is geschre-

ven; 
ik ken zelf het Hebreeuws niet; ik wil dit aan jullie geven 
om dit, uit het Hebreeuws, voor mij te vertalen; als jullie 

dit doen 
dan geef ik jullie graan, zoveel maar als jullie willen, zon-

der poen.” 
Na dit gezegd te hebben rijkte Jozef zijn verkoopbewijs 

aan 
de hoedende mannen uit; en toen de gebroeders uit Kana-

an 
het document lazen, begonnen zij te beven 

van angst en vrees; ze bleven voor even 
doof en blind door het verhaal op het papier; 

ze bleven stil als een graf; Jozef, de grootvizier, 
vroeg: “Wat staat daar geschreven? 
Waarom zijn jullie zo stil, zo-even?” 

 
De beschaamde gebroeders uit Kanaän stonden doodstil 

daar 
met hun gebogen hoofden; de oudste broer zei: “Voor-

waar 
waren wij maar door u onthoofd, of inpakken en wegwe-

zen, 
dan door u gevraagd te worden om dit schrijven te lezen!” 
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De aankomst van de vogels  
bij residentie van de 30-Vogel 

 
Toen die dertig vogels zwaar vermoeid, 

maar door hun prestatie opgebloeid, 
naar die glorieuze status keken 

en naar de plek die zo waardevol was gebleken, 
zagen ze hun eigen werk, 

voelden zich daardoor ijzersterk! 
 

Hoe zij ook keken, 
het volgende is gebleken: 

alles wat ze van ’t begin af aan 
op hun reis al hadden gedaan 
tot aan het uur van arriveren 

was, zoals zij konden constateren, 
niets dan de verbeelding van hun koningin; 

dit besef drong door, tot diep binnenin. 
 

Hun reis, van begin tot eind goed voorbereid, 
was hard, vol pijn en innerlijke strijd. 

 
Toen de vermoeide vogels dit alles bekeken, 

hebben ze zich met Jozef vergeleken, 
gevangen in de kuil van zijn broers, 
maar die door zijn wil en vaste koers 

die diepste diepte uit wist te gaan 
en op Egyptes hoogste trede kwam te staan. 

 
Hij werd op de markt verkocht als slaaf; 
de verkoper van Jozef, was hij te braaf?, 
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wist niet welk juweel hij aangeboden had; 
de wijsheid die Jozefs verhaal bevat, 

luidt: wie op de markt of bazaar wordt verkocht 
kan koning worden, raakt dan aan zijn volk verknocht. 

 
Weet dat je uiteindelijk de aarde 

zonder have en goed van enige waarde, 
hongerig en met een bloot lijf zult verlaten; 

hou dat vooral goed in de gaten! 
 

Weet ook dat je alleen met je blote lijf 
naar hier kwam zonder bagage voor je verblijf. 

 
Je schreeuwde van honger en met lege maag 

en dacht: ik krijg wel iets als ik daar om vraag! 
 

Wat er tussen je komst in dit bestaan 
en je weggaan hier vandaan 

gelegen is, zie dat als meegenomen, 
zelfs het geringste, het moge je wel bekomen! 

 
Alles heb je kosteloos en voor niets gekregen; 

dat heeft niet aan jou gelegen: 
je had geen enkele zorg omtrent kosten en baten; 

je moet nu ook alles kosteloos achterlaten! 

 
Uit deze in- en verkooponderhandeling 

die het leven heet in de wandeling 
vloeit winst noch verlies voort, 
zelfs niet aan de hemelpoort! 
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Van dertig vogels hadden de zielen de residentie bereikt: 
ze kookten van spanning en van verlegenheid. 

en versnelden zich in het absolute vergaan 
van hun verlangen voor hun koningin te staan! 

 
De 30-Vogel zien: dat was hun dure plicht; 

haar weerschijn was scherper dan magnesiumlicht. 
 

Toen deze dertig vogels, allen tezamen, 
zoals ze bij de 30-Vogel kwamen 

zuiver werden van hun ‘zijn’ en van hun schaduw ont-
daan 

zagen zij het licht van de Koning van het bestaan. 
 

In Zijn Koninkrijk raakte hun verleden verloren, 
kregen zij nieuw leven en voelden zich herboren. 

 
Maar hun verbijstering leefde voort 

in een verbijstering van een andere soort. 
 

Een verbijstering van hogere kwaliteit: 
die van totale zuiverheid. 

 
Van de gevolgen van hun vroeger gedrag 

maakten zij nu gezuiverd gewag. 
 

Hun hele lichaam was nu gelijk hun hart; 
ze kenden geen leed meer en ook geen smart. 

 
De zon van vereniging met de geliefde, 

de zon van diens aanwezigheid zoals men het beliefde, 
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de zon der nabijheid van de geliefde, als in hun dromen, 
straalde waar de dertig vogels aan waren gekomen! 

 
Deze dertig vogels waren, nu hun nieuwe leven begon, 

een deel geworden van de straling van de zon. 
Ze leken, afzonderlijk en verenigd op de 30-Vogel, 

gelijk in een duistere nacht de lichtende kogel. 
Ze waren de verbeelding van de 30-Vogel voortaan: 
de weerspiegeling van de Koning van het bestaan. 

 
Deze dertig vogels stonden oog in oog 

met de 30-Vogel, dat behoeft geen betoog. 
 

Toen zij de blik van de 30-Vogel begrepen, 
wisten zij dat zij, en dat is beslist niet benepen, 

als de dertig vogels gelijktijdig de 30-Vogel waren! 
Ze konden dat echter absoluut niet verklaren. 

 
Door de verbijstering om wat zij beleefden, 

wisten zij niet of zij, zolang ze er rondzweefden, 
de dertig vogels waren, zoals eerder beschreven, 

dan wel de 30-Vogel als bewijs van herboren leven. 
 

Als volledige 30-Vogel en tegelijk als dertig vogels, zo za-
gen zij zichzelf, 

zittend op de zetel van de 30-Vogel, recht onder ’t hemel-
gewelf. 

 
Het verschil tussen de 30-Vogel en de dertig vogels ver-

dween: 
de één was de ander, de ander was de één! 
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Toen de dertig vogels, door de verbijstering van hun ver-

stand 
dit niet bevatten, vroegen zij in koor, samen en hand in 

hand 
aan de almachtige Koning van het bestaan:  

‘In welke toestand zijn wij beland? Kijk aan!’ 
 

De roep luidde in stilte, uit ongeziene bron: 
‘Het bestaan is een spiegel van de zon! 

 
Iedereen ziet zich in deze spiegel weergegeven, 

ieder ziet zijn ziel, zijn geest en zijn leven. 
 

Toen jullie als de dertig vogels hier aankwamen, 
troffen jullie in deze spiegel de 30-Vogel en dus jullie sa-

men! 
 

Als er veertig, vijftig, zestig leden komen of een hele 
school, 

dan creëren zij tezamen weer hun nieuw idool. 
 

Dat is dan hun koning en of hun koningin; 
die noemen zij dan vorst en anders wel vorstin. 

 
Alles is te zien voor wie deze plek bereikt, 

alle gordijnen vallen weg voor hem die heel goed kijkt 
wie op zoek is naar de waarheid 
vindt in zichzelf die klaarheid, 

mits hij de moeite en de pijn van de weg ervaart; 
het is de aan blik van de zon wat een mier bewaart, 
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en slechts met heel hard werken kan hij dat bevatten. 
Laat dus na om dat te onderschatten; 

een mier die een aambeeld op zijn bek haalt 
kan een olifant doden als hij daarbij niet faalt! 

Alle weldaden en heldhaftige daden die jullie hebben ge-
zien, 

waren in ‘t echt weldaden, noch heldendaden bovendien. 
Maar, toen jullie eenmaal op de weg naar de 30-Vogel 

stonden 
was alles wat jullie hebben gezien, begrepen, gehoord en 

ondervonden 
de waarheid die jullie zochten: zij is nu binnen bereik; 

wat rest is je verbijstering om de Waarheid als Nieuw Ko-
ninkrijk! 

 
Jullie verbijsterde vogels bereikten je bestemming 

in liefde, spanning ,vol ongeduld maar zonder remming! 
 

De Koning van het bestaan is de Koning van alle 30-
Vogels, voorwaar! 

De 30-Vogel is de waarheid en dat zij zonneklaar. 
Wie op zoek is naar de 30-Vogel, komt bij zichzelf terecht, 

mits hij zelf de weg aflegt, dat moet gezegd. 
 

Iedereen versmelt in Zijn Koninkrijk , dat is: het Bestaan 
zodat hij of zij op enig moment voortaan 

terugkeert in de moederschoot 
die hem of haar ooit het ongeboren leven bood : 
als de Moeder van het bestaan, zo is zij gekend; 

was ieder maar in haar versmolten, zijn geluk op haar ge-
ent. 
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Kortom: 
De achtervolger is de leider 
de leider is de achtervolger 
er blijft geen achtervolger, 

er blijft geen leider! 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

De as van Hallaj 
 

Eens zij een verteller: “Het volk maakte een vuur 
en bracht Hallaj, de grote soefi, daarin, op dat uur. 
Hij was, net als een vlinder, in het vuur gevlogen, 

met zijn liefde voor de waarheid en met open ogen. 
Het volk brandde Hallaj, de grote soefi, omwille van 

zijn ongeloof, dat zijn geloof was; hij was een man 
van geloof; geloof en ongeloof zijn niets anders dan 
een verhaal van de liefde; ben je verliefd, dan pas jij 
niet meer in je lijf; ben je niet verliefd, frank en vrij, 

dan is je lijf een kist; het leven zonder liefde is 
een kaars die niet brand; een brandende kaars is 

geen eeuwig iets; wat brandt eindigt; alleen 
een koude kaars blijft een kaars, als een steen. 

Een brandende kaars brandt uit in of buiten een salon; 
een brandende kaars is een goed evenbeeld van de zon. 

De vlam heeft geen schaduw en is niet kalm; 
een brandende kaars is een altijddurende vlam. 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Met vergankelijkheid naar eeuwigheid 
 

Na het verstreken van duizenden eeuwen, de eeuwen 
waarvan 

geen begin en geen einde bekend is aan ons van vrouw tot 
man, 

werden de vogels die opzoek waren naar hun hoogwaar-
dige doel, 

hun koningin, 30-Vogel, evenals de saamhorigheidsgevoel 
van die vogels bejubeld; de vogels die zich voor hun lange 

reis, 
voor vereniging met hun koningin, opgeofferd, kregen 

hun prijs. 
Omdat die vogels hun lange weg met al hun bewustzijn 
hadden afgelegd, werden zij, na veel inspanning en pijn, 
verheerlijkt en bejubeld met de vernietiging voor altijd 

met hun koningin 30-Vogel in de eeuwige zaligheid. 
In de weg naar liefde is de vernietiging gelijk aan 
het onvergankelijke leven en het eeuwige bestaan! 

Deze vernietiging, ofwel de eeuwigheid, is voor iedereen 
die naar de ware zoekt, samen met een ander of alleen, 

gelijk aan zijn of haar doel of is een instrument 
voor het behalen van zijn of haar doel, beste vent. 

Vaak staat het doel ver weg; het is niet zichtbaar, een 
pech, 

zelfs de omschrijving en beschrijving daarvan staan ver 
weg! 

Echter, het verhaal wordt overal en altijd, keer op keer, 
in verhalen ingepakt zodat de mens de ware niet meer 
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in deze verhalen kan terugzien; vernietiging en eeuwig-
heid 

zijn voorbeelden om de zaak te kunnen begrijpen als een 
feit. 

 
Men kan nooit en te nimmer zo’n grote waarheid in een 

verhaal 
of een boek, aan de man brengen; hiervoor moeten in ie-

dere taal 
vele nieuwe boeken uitgebracht worden; de geheimen van 

het bestaan 
dat na de vernietiging komt, zijn voor niemand te ontcijfe-

ren voortaan. 
 

De grote ontcijfering van de geheimen zit in de mens zelf; 
als iemand 

de weg naar de waarheid begint met een grote intentie in 
zijn land, 

dan zal men deze ontcijfering treffen bij zijn vernietiging; 
dan zal 

men de waarheid zien; wie opzoek is naar de waarheid, 
moet overal, 

het slapen als een belemmering zien; en als men het slapen 
niet 

als een belemmering ziet, is men onwijs, domoor en vol 
verdriet. 

 
Zoek je waarheid, moet je het begin en het einde bekijken 

van 
degenen die op jou lijken; echter, je moet ook weten, beste 

man, 
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wat je eigen begin en einde zijn; als je het einde al aan het 
begin kent, 

dan is je handel en wandel anders en heb je nooit spijt, 
geen moment! 

 
Kijk eens naar je bestaan; wat was je? Een druppel vocht, 

maar 
deze druppel vocht, staat voor de spiegel, waarin dan ook 

je daar 
staat te kijken; als je dit begrijpt, dan ben je wijs en geluk 

is 
het jouwe; weet, hoe een druppel vocht, na jaren geschie-

denis, 
een wijs mens kan zijn, met eer of … ; vergeet niet dat wat 
uit de aarde komt, keert naar de aarde terug, zonder een 

debat. 
 

Dus, een mens is een bestaan tussen twee vernietigingen, 
altijd; 

twee vernietigingen in de aarde vol met tegenslagen en 
strijd. 

Het geheim van het bestaan van de menskinderen gebor-
gen is 

tussen deze twee aardse vernietigingen in levensgeschie-
denis. 

Ook wordt gezegd: ‘Dat er na de tweede vernietiging al-
tijd 

een eeuwigheid zal zijn; het hiernamaals; maar je weet 
niet 

wat jouw deel is na de tweede vernietiging; wie met ver-
driet 
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of zonder verdriet, geluk zoekt in zijn ondermaanse wo-
ning, 

moet op zoek zijn naar de tevredenheid van de Ware Ko-
ning; 

de Ware Koning die buiten alle vernietigingen is; 
vertrouw je deze Koning, dan is, in je geschiedenis, 

de vernietiging niet de jouwe; dan wordt je bij de dag 
rijker en rijker; wie de groei, de glorie en het gezag 
in deze Koning zoekt, moet zich wijden aan het pad 
die naar deze Koning loopt; wat ook buiten de Stad 

en het Rijk van deze Koning is, is vernietiging, en wie zich 
niet 

vernietigd voor het bereiken van deze Koning, ontvangt 
verdriet!’ 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

De koning van de zeven landen van het bestaan 
 

Eens leefde er een koning; de zeven landen van het be-
staan 

stonden onder zijn gezag; hij was een grote vorst en hu-
maan. 

Hij leek op Alexander de Grote, wat betreft macht en man; 
zijn legers pareerden van het oosten naar het westen en 

van 
het noorden naar het zuiden; zelfs de schitterende maan 
aan de hemel behoorde tot zijn grote rijk; in zijn bestaan 

leefde ook een schoonheid, die nog mooier was dan 
de volle maan en de schitterende zon, met veel elan. 
Deze koning had een grote, edele en wijze dienaar 

die zijn eerste minister was; zonder enige mits of maar 
was de edelmoedige grootheid van deze dienstman 

zijn meest opvallende eigenschap; met veel elan 
had deze goede, wijze en kundige minister een zoon; 
deze zoon was wijd en zijd bekend als een persoon 

die veel charme had en zeer schoon was; zijn gezicht 
was mooi, fijn en teer; echter, hij kon in het daglicht, 
ondanks al deze schoonheid, niet naar buiten gaan; 

als hij overdag naar buiten ging uit zijn huis vandaan, 
ontstond er een groot geroezemoes; tot die tijd 
had de gehele geschiedenis van de mensheid 

geen mooiere en fijnere man gezien dan deze zoon 
van de minister; men dacht dat er geen enkele persoon 

ooit zal in deze wereld komen die zo mooi zal zijn 
als deze zoon van de minister van die ambtstermijn. 
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Het gezicht van deze jongeman was nog stralender dan 
de zon; zijn hoofdhaar geurde naar muskus; zijn elan 

en bijzijn waren voor het rijk van de koning een zegen; 
zelfs de zee had zijn versheid van deze man gekregen. 

 
Zijn wenkbrauwen, ogen, wangen, neus en lippen waren 
de mooiste van de hele wereld, zonder mitsen en maren. 

 
Iedereen was helemaal weg van hem; iedereen 
droomde iedere dag van hem; van top tot teen 

was hij als de mooiste ster in de hemel van de mensheid, 
gelijk aan het getal van het hoofdhaar liepen daar altijd 
schoonheden die op hem verliefd waren; hij schoot dan 
de pijlen van zijn wimpers met de bijzondere boog van 

zijn wenkbrauwen naar de schoonheden die op hem 
verliefd waren; uit zijn mond kwamen met klem 

de woorden als suiker en kandij; zijn prachtige tanden 
waren 

een rij van parels, mooi en prachtig; zonder mitsen en ma-
ren. 

Zijn lippen waren twee zoete robijnen; de pen is zwak om 
alle schoonheid van deze jongeman te beschrijven, kort-

om. 
Al deze eigenschappen en de schoonheid van deze jonge-

man 
vormden de bron van de liefde van de koning voor hem 

dan. 
De koning was zo verliefd op deze jongeman dat hij 

ziek werd; niemand wist van dit geheim en de karwei 
van de koning; de artsen konden geen reden op die tijd 
benoemen voor de rusteloosheid en de slapeloosheid 
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van de koning; de minister en zijn zoon waren hele dag en 
nacht 

in dienst van hun machtige koning; ze hielden met al hun 
kracht 

de hele nacht en de hele dag de koning gezelschap; zodra 
de jongeman sliep, bewonderde de koning hem en dacht 

na. 
De jongeman was als een kaars in de duistere nacht 

van het leven van de koning met veel man en macht. 
Soms gooide de koning bloembladeren voor de voeten 

van 
deze jongeman en soms besproeide hij deze jongeman 
met rozenwater; soms huilde de koning van liefdespijn 

en soms liep hij in rusteloosheid op het paleis-plein 
heen en weer; soms vierde hij met hem een feest 

en soms zat hij met hem praten met zij hart en geest. 
Dan schonk de koning hem wijn, begeleid met 
een hand vol suikergoed of een heerlijk banket. 
Deze machtige koning hield dus deze jongeman 
dag en nacht bij zich; de vader en de moeder van 
deze jongeman zagen hun zoon niet langer en zij 

durfden over dit gedrag van de koning, frank en vrij, 
geen woord te uiten; zij leefden met hun hartzeer 

en ze wisten dat de gedane zaken nemen geen keer. 
 

De koning had een aardige buurman, die één van 
de notabelen van zijn wijk was, een goede koopman. 

Deze buurman had een mooie tuin, die veel kleiner was 
dan die van de koning; deze buurman, reuze in zijn sas, 

had een zeer bekwame dochter, een schoonheid, 
haar gezicht evenaarde de zon; een goede meid. 
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Op een dag, dat de zoon van de minister in de tuin van 
de koning wandelde, zag hij het buurmeisje, met elan. 

 
Zij wandelde op dat moment in hun prachtige tuin; 

de jongeman werd met hart en ziel en zonder bazuin 
verliefd op dit meisje; voor het eerst voelde hij 
de warmte van het liefdesvuur, frank en vrij. 

 
Na veel nadenken maakte de jongeman een plan 
om het meisje zijn liefde te openbaren, nu en dan. 

 
Buiten het weten van de koning regelde hij een feest, 
een nachtelijk feest voor het meisje, met hart en geest. 

 
Tegen de avond vroeg de jongeman aan de koning of hij 
die nacht naar zijn ouders mocht gaan voor een karwei. 

De koning gaf de jongeman, tegen zijn zin en wil, 
toestemming; maar zijn hart stond echter even stil. 

 
De jongeman verliet de koningstuin en begaf zich naar 
de tuin van de buren, waar zijn geliefde meisje, aldaar, 
op hem stond te wachten; en het feest van de jonge be-

minden 
kende geen mate en was heerlijk; door liefde waren ze 

blinden. 
 

Midden in de nacht, toen de machtige koning, 
die veel wijn in zijn majesteitelijke woning 

had gedronken om de afwezigheid van de jongeman 
enigszins te kunnen verdragen, begaf zich alsdan 
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in zijn koninklijke tuin met een dolk in zijn hand; 
hij liep van zijn liefde voor de jongeman razend 

door zijn tuin, en op een gegeven moment hoorde hij dan 
muziek uit de tuin van zijn buren, die beroemde koop-

man. 
De koning klom in een boom en daarvandaan zag hij 

dat een meisje en een jongeman, zeer frank en vrij, 
daar zaten te liefkozen, en toen de koning dit zag 
laaide de vuur van zijn wraak op; een wangedrag. 

Verliefd en dronken was de koning, maar zijn geliefde had 
nu zelf een geliefde; de koning dacht zonder enige debat: 
‘Hoe is het mogelijk dat deze jongeman, een ander voor 

mij, 
de machtige koning van zeven landen, kiest? Wat denkt 

hij? 
 

Wat ik voor hem tot nu toe gedaan heb, heeft niemand 
voor hem gedaan; waarom bestraft hij mij met zo’n band 
en met het kiezen voor een ander? Ik heb in mijn leven 
de sleutels van al mijn schatkamers aan hem gegeven! 

Ik heb hem tot mijn metgezel benoemt voor dag en nacht; 
hij is toch de bron van mijn liefdespijn en mijn smacht! 

Hij is tegelijk het medicijn van mijn liefdespijn; hoewel hij 
kan kiezen voor het gezelschap van de koning, heeft hij 
ervoor gekozen in nabijheid te zijn van een burger van 

mij; 
nu zal ik hem een grote les leren; het is voorgoed voorbij! 

Na dit gedacht te hebben, riep hij zijn beul resoluut; 
de beul en een aantal soldaten renden geen minuut 
naar de koning die hen beval: ‘Pak die jongeman;’ 
de soldaten pakten meteen de jongeman op en dan 
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brachten hem naar de koning die beval woedend 
om hem in het openbaar op te hangen spoedend. 

 
De beul moest van de koning de jongeman 

vóór de ophanging ontvellen; zo wilde hij dan 
niet alleen deze jongeman maar al zijn onderdanen 

een les geven; hij wilde iedereen in zijn staatsorganen 
laten weten dat als iemand tot de koning toebehoord, mag 
behalve hem, aan niemand anders toebehoren op een dag, 

laat staan, naar een ander mag weleens kijken; 
en van de rechte koers van de koning afwijken. 

 
De soldaten brachten de jongeman, vol levensverlangen, 
naar de galg, om hem daar te ontvellen en op te hangen! 

 
Toen de minister, de vader van deze jongeman, 
dit hoorde, sprak hij tot zichzelf, zonder elan: 

 
Wat een lot; wat een wreed en vijandige daad 
van de koning tegen mijn zoon; mijn nazaat. 

 
Na dit gedacht te hebben, zuchtte hij even 

en haastte hij zich tot de beul, erg gedreven. 
Daar aangekomen, zei de minister tegen de beul daar: 
‘Stop, want de koning is zeer beschonken weliswaar 

en heeft zijn bevel in zijn hoge dronkenschap gegeven; 
mijn zoon heeft geen schuld; hij is alleen in zijn leven 

verliefd op een meisje, wat het recht is van iedere jonge-
man; 

ik weet zeer zeker dat als morgen de koning wakker is, 
dan 
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hij grote spijt zal hebben voor zijn beslissing in dronken-
schap; 

besluiten in dronkenschap is geen wijsheid van een wijze 
knap. 

Dan zal de koning de persoon die deze jongeman 
heeft gedood niet zonder straf laten; stop dus dan.’ 

 
De beul en de soldaten riepen in koor: 

‘Als de koning nu hier komt met zijn majoor 
en ziet dat wij zijn bevel niet hebben uitgevoerd 

worden wij allen onthoofd en onze familie ontroerd.’ 
 

Toen de minister deze verklaring gehoord had, 
vroeg hij het volgende aan de beul van de stad: 

‘Is er in de gevangenis een misdadiger die 
opgehangen moet worden? Weet je wie?’ 

 
De beul antwoordde nadenkend en zacht: 

‘Ja, er zijn drie misdadigers die zijn verdacht 
van moord en die door rechter van de koning 
veroordeelt tot onherroepelijke ophanging.’ 

 
De minister vroeg aan de beul om één van 
die drie misdadigers te ontvellen en dan 

deze aan de galg te laten hangen en wachten tot morgen; 
zo gezegd zo gedaan; de beul, met enige kopzorgen, 

nam de jongeman mee en de minister ging naar 
de het gebedshuis voor het bidden bij het altaar. 

 
De volgende ochtend toen de machtige koning 

wakker werd met een grote kater in zijn woning, 
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brandde zijn hart door zijn woede en boosheid; 
hij riep de beul bij zich en vroeg met veel nijd: 

‘Wat hebben jullie met die oneerbare hond gedaan?’ 
De beul antwoordde: ‘We hebben hem, gelijk aan 

uw woorden, ontveld en opgehangen op het stadsplein;’ 
toen de koning dit hoorde, was hij blij en voelde zich fijn. 

Hij schonk daarom de beul en al zijn helpers, te weten 
tien trouwe knechten, per man, speciale hoffelijke eten 
en drinken en nog duizend gouden munten per man 

en als laatste een koninkrijke geborduurde kaftan. 
Daarop riep de koning: ‘Laat deze hond de hele dag 

aan de galg hangen als een les voor zo’n gedrag!’ 
 

De hele dag hing een bloederig en ontveld lijk 
aan de galg en de burgerij uit iedere woonwijk, 
van klein tot groot, van man tot vrouw kwam 
om dit lijk te bekijken, volgens een program! 

Daar hing aan de galg een hoeveelheid bloedig vlees, 
de hele stad was verbijsterd en geschokt vol met vrees! 
Na een aantal dagen had de koning veel heimwee naar 

zijn trouwe metgezel, de zoon van de minister, voorwaar! 
De koning had spijt van zijn verschrikkelijke besluit; 

zijn woede en wraak waren weg; hij ging de deur niet uit. 
De liefde had aan de koning getrokken nog een keer; 
het leeuwenhart van de koning was nu zacht en teer. 
De koning liep nu dag en nacht in zijn paleis uit spijt 

voor zijn onherroepelijke beslissing en uit rusteloosheid. 
Voordurend dronk de koning de wijn, zonder iets te eten, 
om het gemis van de lieve zoon de minister te vergeten. 
Iedereen kon nu zien, door het gedrag van de koning, 
dat hij spijt had en als spook zweefde in zijn woning 
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De koning begaf zich iedere dag naar de galg en daar 
huilde hij uit voor zijn verloren liefde, zo herkenbaar. 

 
Dag en nacht huilde de koning en had spijt 

om zijn trouwe zielsverwant voor altijd. 
De koning was behoorlijk ziek van heimwee en hij 

werd bedlegerig; zijn fijne dagen waren voorbij! 
De koning had spijt van zijn daad; zijn boosheid 
was nu weg en zijn liefde was terug zonder nijd. 

De ziel van de koning brandde door heimwee naar 
zijn oude metgezel; ’s nachts was hij alleen aldaar, 
gelijk aan de kaars die in zijn galerij brandde en hij 
huilde in stilte ook gelijk aan de kaars in zijn galerij. 

Op een ochtend, na de zonsopkomst verliet de koning 
zijn kamer en begaf zich op de straat bij zijn woning. 

Huilend en wenend om zijn metgezel en zielsverwant 
zocht de koning de zoon van de minister constant. 

Veertig dagen lang deed de koning niets anders dan 
wenen en huilen en opzoek gaan naar die jongeman. 

Daarop ging hij naar zijn werkkamer en deed de deur op 
slot; 

hij had geen zin voor de ontvangst van mensen; hij was 
kapot. 

De koning bleef veertig etmalen in zijn afzondering 
alleen in zijn kamer; in die veertig etmalen at de koning 

niet, noch dronk hij water, waarop viel hij in slaap 
en in die korte slaap droomde hij over die knaap. 

Het gezicht van die knaap was vol met tranen en zijn hele 
lichaam 

was bebloed; daarom sprak de koning tot hem zeer on-
aangenaam: 
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‘Waarom zit je van top tot teen in het bloed?’ 
de jongeman antwoordde hem met gemoed: 

‘Dit heb ik te danken aan het maken van kennis met jou; 
dit heb ik gekregen als beloning voor trouw aan jou! 

Je hebt zelf bevolen om mij te ontvellen; dit heb ik van jou, 
o koning van zeven landen; welke geliefde man of vrouw 

heeft ooit zijn of geliefde zo behandeld? Zeg mij 
voor welke schuld liet je mij ophangen, frank en vrij? 

Je mag best weten, ik ga je nooit meer 
in de ogen kijken; ik beklaag je bij de Heer 

op de Dag der Opstanding; conform het gebod 
zal ik op de Dag des Oordeels zal ik aan God, 

de Schepper van beide werelden vragen 
om jou te straffen wegens al je gedragen!’ 

De laatste woorden van de jongeman waren nog niet 
uitgesproken, of de koning sprong wakker met verdriet. 

Het vuur van zijn liefde voor de ministerszoon 
laaide weer op; zijn gesteldheid op zijn troon 
werd nog erger en moeilijker dan voorheen; 
de grootheden van zijn staat, kwamen bijeen 

om de gesteldheid van de koning te bespreken; 
zij besloten om de koning voor een aantal weken 

op te sluiten in het krankzinnigengesticht; de koning 
verbleef wenend en huilend in een luxe gekkenwoning. 

 
Hij riep de hele dag: ‘Er is niemand 

die nog rustelozer is dan ik in dit land. 
Er is niemand die nog misdadiger is dan ik; 
niemand heeft ooit zo’n verlies gehad als ik. 

Nooit heeft iemand zijn geliefde en zielsverwant, 
met zijn eigen handen, gedood, nooit, niemand. 
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Zal ik ooit weer uit deze toestand komen? Waar kan ik 
mijn geliefde zoeken en hem goed doen, op een ogenblik? 

Boosheid is geen goede antwoord voor kwaadheid. 
goedheid is het goede antwoord voor de boosheid! 
Ik liet het bloed van mijn geliefde en geestverwant 

op de grond stromen; maar toen was ik iemand 
die dronken en absurd was; mijn misdaad kwam 

door mijn dronkenschap; het hek was van de dam 
Mijn geliefde is heengegaan, en mijn gesteldheid 

is hier op de aarde niet beter dan de sterfelijkheid? 
Ik wens de dood om bevrijd te zijn van deze doolhof; 

ik ben niet bang voor de dood, lijkkist en kerkhof. 
Echter, ik ben bang voor mijn grote misdaad 
die ik mijn geliefde heb aangedaan met haat. 

Ik wens dat mijn hals ook door een mes of dolk 
wordt doorgesneden in het bijzijn van het volk. 

O God, neem mij mee; ik verdien het vuur; 
ik kan dit niet meer verdragen, geen uur! 

Hoelang moet ik nog zo blijven leven 
en tussen hemel en aarde zweven? 

Na een lange tijd van wenen en huilen werd de koning 
bewusteloos en in zijn bewusteloosheid in zijn woning 

riep hij wanhopig de naam van de zoon van de minister 
en iedereen hoorde dit; hierop besloot de wijze minister 
om een einde aan de bizarre toestand van verwardheid 
van de koning te maken; daarom ging hij na korte tijd 

naar zijn zoon en sprak met hem over de bizarre toestand 
van de koning en over de spijt van de koning van het land. 

De minister vroeg aan zijn zoon om naar de koning te 
gaan 

en hem uit zijn wantoestand te redden en hem bij te staan. 
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De zoon van de minister kleedde zich aan, nam een dolk 
en een wit stuk stof en ging naar de koning van het volk. 

Bij de bewusteloze koning, ging hij voor hem 
zitten en sprak tot hem met een zachte stem. 

Hij liet zijn tranen de vrije loop en even daarna 
deed de koning zijn ogen open en weldra 

hij de zoon van de minister daar voor zich zag, 
liet hij ook zijn tranen de vrije loop met een ach! 

Wat ik ook hierover zal zeggen, zal 
het geheim niet ontcijferen nogal. 

Toen de koning verlost was van zijn smart, spraken aldaar 
de koning en de zoon van de minister urenlang met el-

kaar. 
In de middag liepen zij samen naar het paleis kordaat; 
het kind van Adam is onwetend over wat komen gaat. 

Alles dat het kind van Adam ziet, is niet de gehele waar-
heid; 

niemand is volledig op de hoogte van wat hij doet, in geen 
tijd. 

Hoe is mogelijk dat men oordeelt uit over de zaken van 
een ander; 

het beste wat het kind van Adam kan doen over een te-
genstander 

of de zaken van anderen, is zwijgen: het zwijgen over de 
zaken 

van anderen, is de wijsheid; dus geen olifant van een mug 
maken. 

Zie naar de roos, met al haar bladeren en haar mooiste 
mond 

zwijgt wanneer de nachtegaal zingt van ochtend tot 
avond. 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

De godsgeleerde 
 

Toen een godsgeleerde op het sterfbed lag 
sprak hij het volgende, met wee en ach: 

‘Als ik toen wist, wat ik nu weet, had ik nooit 
gezegd wat ik toen zei; nog sterker, ik had nooit 
een woord gezegd, want het zwijgen is beter dan 
het zeggen van gouden woorden door een man!’ 

Als men zorg draagt voor religie, moet hij 
van mij het volgende horen, frank en vrij: 

‘Is jouw hart onbekend met de liefde, dan is 
alles dat ik je vertel, een los verhaal, gewis! 

Is liefde voor je hart iets vreemd en onbekend? 
Dan moet je gaan slapen, want mijn evenement 
of verhaal over de liefde is geen slaapverhaal; 
de beste verteller is de dichter Attar, zo loyaal. 

Wie de verhalen van hem wil horen, 
moet zich voorbereiden van te voren. 

De verhalen van Attar, zijn olie voor de lamp van wijs-
heid; 

de wijze verhalen voor een persoon, die geen genegenheid 
en liefde kent, zijn als juwelen die om de nek 

van een varken wordt gehangen, allerbeste gek. 
Het feest van het bestaan op de aarde 

kost veel moeite, en heeft geen waarde. 
Heeft men het feest voor elkaar, moet men dan 

zelf het feest verlaten op tijd verlaten, beste man. 
De liefdeloosheid kent geen genezing; er bestaan 
geen medicijnen voor deze ziekte, ook voortaan. 
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Geen enkel mens kan iets doen voor degene wiens hart 
leeg is van de liefde; voor hem bestaat alleen maar smart. 

Een kind van Adam, dat de liefde kent, is dan 
een vreemdeling voor de slaap, allerbeste man. 

De slaap is ook een vreemdeling door deze mens; 
een liefdeloos kind van Adam, met of zonder wens, 

wordt nooit wijs door een liefdesverhaal; 
liefde is een verhaal, maar wel speciaal!’ 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

De dode Alexander de Grote 
 
Toen Alexander de Grote stierf, sprak filosoof van die tijd 

Aristoteles tot het lijk van Alexander in naam van wijs-
heid: 

“Zolang je leefde, gaf ik je wijze raden in bescheidenheid; 
vandaag heb je met je dood de grootste raad en wijsheid 

achtergelaten voor alle mensen, van man tot vrouw 
met betraande ogen en gedompeld in diepe rouw. 

Ach alle mensen, van jong tot oud, trek leer 
uit de dood van Alexander de Grote, temeer 
en weet, ach kind van Adam, dat het leven 

een draaikolk is vol met nemen en teuggeven. 
Let wel, de dood komt altijd onverwachts en je moet altijd 
klaar zijn om hem welkom te heten; ik als man van wijs-

heid 
en filosofie ken tevens de taal van vogels; ik hoop dat jij 

begrijpt dat ik jou wil begrijpelijk te maken, frank en vrij. 
De vogels zijn de meest liefdevolle, want ze doen hun best 
om de kooi verlaten vóór de komst van de dood of vogel-

pest. 
Luister naar mijn verhaal, dat over de vogels gaat, 

om het verhaal van de vogels te begrijpen, beste maat, 
moet je de taal van de vogels ook verstaan; 
ach kind van Adam, let wel in dit bestaan! 

De vogel die elixer krijgt van de 30-Vogel is 
de vogel die de taal van alle vogels kent, gewis! 

Niemand is in staat om het geestelijke gezag 
onder de Griekse wijsgeren, met goed gedrag, 
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te begrijpen, mits hij als een leerling van dag één 
deze wijsheid leert; dit geld altijd voor iedereen! 

 
Men moet jaren lang naar docent en leerschool gaan 
om persoonlijke wijsheid te vergaren in zijn bestaan. 
Wie geen persoonlijke wijsheid heeft, is niet in staat 

om de godsgeleerdheid te leren, zonder enige gepraat. 
Wie de naam van zijn geliefde roept in de openbaarheid, 
behoord niet tot het gezelschap der geliefden, geen tijd! 

 
Hij is een vreemdeling in de genegenheid; 
liefde voor hem is dan een spelletje, altijd. 
Tussen het geloof en het ongeloof is alleen 

‘ON’ het verschil; deze ‘ON’ in het algemeen 
is de bron van het verschil en is de bron van 

de kennis van onwetendheid van iedere man! 
 

Ik houd van deze ‘ON’ veel meer dan van 
‘F’ van filosofie; en als deze ‘ON’, beste man, 

uiteen wordt gezet, dan zie je de ware wijsheid 
en kennis; achter die ‘F’ van Filosofie is altijd 

een grote bedrog geborgen, en zodra de kennis van 
het twisten en bekvechten tevoorschijn komen, dan 

weten de meeste mensen dat het bedrog is; 
indien een mens zich van de ware kennis 

een deel eigen maakt, dan zal hij immuun zijn 
voor bedrog en bedrieg in het grote levensplein! 

De Griekse levensbeschouwing, filosofie, kennis en wijs-
heid 

hebben de kaars van de godgeleerdheid gedoofd voor al-
tijd. 
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Ach man van de religie, kies voor de wijsheid uit het hei-
lige land 

Yasrib, ofwel Medina, stad van de Profeet; vergeet Grie-
kenland! 

O, Attar, hoelang wil je blijven praten? Je bent geen man 
van de daad en dit grote werk; komt uit jezelf, word dan 

zuiver en verdwijn in de vernietiging van de aarde; 
anders heeft je bestaan, hoe dan ook, geen waarde! 

Als je vernietigt bent, dan verdien je de kroon 
van grootwaardigheid en een goddelijk loon! 

Als je vernietigt bent, dan schenken alle vogels, die op 
weg zijn 

naar de waarheid, jou een plek die eeuwig glorieus is en 
zeer fijn! 

Mijn woorden vormen een gids voor iedereen; mijn woor-
den zijn 

de woorden van een oude kenner van de weg op het le-
vensplein! 

 
Hoewel ik niet tot de vogels toebehoor, die de weg hebben 

afgelegd, 
heb ik wel hun verhaal op papier gezet en hen herdacht, 

zo oprecht. 
Dit is mij genoeg; ik hoop dat het stof van de weg, die die 

karavaan 
heeft afgelegd, mij ook zou ook gezegend bereiken in mijn 

bestaan! 
Dan heb ik mijn deel van die karavaan; 
het beste gezelschap ooit in het bestaan! 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Een aangesproken soefi 
 

Een soefi werd aangesproken door een oude wijze man: 
“Hoelang wil je nog praten over het mannenrecht, man?” 
De soefi antwoordde: “De vrouwen vinden het heel fijn 

en opwindend om over de mannen te praten op het plein! 
Hoewel ik niet tot de vrouwen behoor, heb ik wel veel 

over de mannen gesproken; ik ben resoluut van oordeel 
dat ik gelukkig en vreugdevol ben en dat ik daar 
hartelijk en warm over heb gesproken, voorwaar! 
Hoewel ik van de suiker niets heb in mijn bestaan, 

behalve een droge naam daarvan, als een brahmaan, 
is deze droge naam van suiker nog fijner, dan 
een gift in je keel te hebben, beste wijze man! 

Mijn gehele gedichtenbundel bevat niets anders dan 
dwaasheid; 

het verstand is iets vreemds in mijn gedichtenbundel voor 
altijd. 

Ik weet niet langer waarover ik moet praten; het is onge-
woon 

dat ik op zoek ben naar iets dat ik niet kwijt ben, ofschoon. 
Door mijn dwaasheid heb ik het geluk vaarwel gezegd, 

dan 
heb ik het college voor nutteloosheid bijgewoond, beste 

man! 
Als men mij zou zeggen dat ik afgedwaald ben van het 

pad, 
heeft men geheel gelijk; mijn rampspoed en ongeluk is 

mijn eigen schuld die ik had in mijn levensgeschiedenis. 



- 654 - 
 

Of ik ooit op het rechte pad terecht zal komen, is een 
vraag; 

en of ik een geringe hoeveelheid van mijn fouten vandaag 
zal herstellen, is nog een groot raadsel, mijn fouten die ik 
voortdurend in mijn leven heb gemaakt tot op dit ogen-

blik. 
Als ik een moment bij Hem zou zijn, dan zal ik nooit meer 
een drenkeling zijn in de zee van de gedichten, beste heer. 

Als mijn voeten ooit zijn weg zullen volgen, dan zal 
de letter ‘g’ aan het begin van mijn gedichten nogal 
worden omgezet in de letter ‘g’ aan het begin van 

het woord gekwetst voor altijd; maar hoe dan 
ook moet men mij niet kwalijk nemen voor mijn 

woorden die ik in mijn gedichten heb gezegd, afijn. 
 

Het schrijven van gedichten is een bewijs van nutteloos-
heid; 

jezelf zien als het middelpunt is een bewijs van onwe-
tendheid. 

Omdat ik geen trouw mens in mijn hele leven 
gezien heb, heb ik veel gedichten geschreven. 

Ik heb mijn tranen met mijn bloed laten vloeien, en daar-
om 

smaken mijn woorden naar bloed; als je de diepe zee we-
derom 

van mijn gedichten zou ruiken, dan zal jij 
de geur van bloed ruiken, frank en vrij; 

Wie vergiftigt is door het dodelijke gif van nieuwigheid 
is deze zijn medicijn, dit zijn mijn woorden voor altijd! 
Ik ben Attar, de pillendraaier, ik heb veel medicijnen 

in mijn winkel en mijn gebroken hart draagt veel pijnen. 



- 655 - 
 

Het volk is ondankbaar en onwetend en dit doet mij pijn 
en dit bezorgt mij hartenpijn; ik heb droog brood afijn 

en dit sop ik in mijn bloedige tranen; mijn hart 
wordt door deze pijn geroosterd, meel veel smart. 

 
Af en toe nodig ik de engel Gabriel uit om hem gastvrij-

heid 
te verlenen; de Heilige Geest is tafelgenoot en ik kan altijd 

geen gast weigeren, maar ik weiger het brood van 
een ieder die niet deugd, een kind, vrouw of man. 

Ik heb genoeg aan mijn droge brood, gesopt in mijn 
eigen bloedige tranen; genegenheid en het hart zijn 

mijn leerschool en herberg; ik ben rijk hier en vandaag 
door mijn armoede en de liefde die ik in mijn hart draag. 

Ieder rijke mens die deze bezittingen heeft, is niet 
behoeftig aan iedere laaghartige of lafaard, vol verdriet. 

Ik dank God dat ik geen meerdere ben van een mens, 
ook geen mens is mijn meerdere; ik heb weinig wens 
en ik ben buiten ieder compliment, ook buiten iedere 

vloek; 
ik hoop geen hielen te likken van een laaghartige op een 

hoek 
en iedere laaghartige de status en rang te geven van God; 

ik heb nooit een hap genomen van een onrechtvaardig zot. 
Ik heb nooit het ware woord bezoedelt in een geschrift; 
ik heb alleen de waarheid verheerlijkt met levensdrift. 

Mijn lichaamsvoeding is mijn eigen ziel, mijn eigen geest; 
ik heb alleen de wijzen en de goeden gevolgd en geen 

beest, 
om als een vrij en waardig mens te mogen leven; 
ondanks het feit dat er veel ellende en niet even 
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mij omringde, leefde ik in vreugde en tevredenheid; 
ik leef buiten de kring van kwaadwilligen altijd. 

De kwaadwilligen spreken kwaad over mij 
en dit interesseert mij niet; ook interesseert mij 
hun goede woorden niet; ik leef met mijn pijn 
in mijn afzondering, en als ik over mijn pijn 

spreek, dan word je nog meer verbaast over mijn dwaal-
tocht; 

de ziel en het lichaam hebben mij verlaten; ze zijn ver-
kocht. 

Er bleef eigenlijk niets meer over van mij 
behalve pijn, heimwee en vrijdenkerij! 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

De kenner van de weg 
 

Een kenner van de weg sprak het volgende toen hij 
bij de bocht van de dood aankwam, frank en vrij: 

“Ik heb een verzoek: zodra ik deze bocht ben voorbij, 
moeten jullie klei maken van aarde van de gaanderij 

van mijn huis, water uit mijn kan en mijn tranen die ik 
uit schande, onkuisheid en schaamte van ieder ogenblik 

van mijn leven in een fles heb verzameld; dan 
moeten jullie voorzichtig en bedachtzaam van 

deze klei een paar kleiklompen voor mijn graf maken; 
in mijn kast staat een oude lap klaar als mijn lijklaken. 

Ik vraag jullie het volgende nederig en bescheiden: 
voordat jullie mijn begrafenis gaan voorbereiden 

en mij gaan wikkelen in deze lijkwade, was mij dan 
voor de allerlaatste wassing met water uit mijn kan, 

gemengd met een hoeveelheid van mijn tranen uit die fles; 
dan wikkel mij in de lijkwade, volgens het opbaren-

proces. 
Dan leg mij in mijn graf, zet één van die kleiklompen dan 

als slaapkussen onder mijn hoofd; dan probeer, beste man, 
mijn tranen, die ik nog in mijn ogen heb, te drogen 
met mijn lijkwade, vóór het sluiten van mijn ogen. 
Als jullie goed mijn lijkwade bekijken, vóór de mis, 
dan zien jullie dat de gehele lijkwade beschreven is 

met de woorden van mijn spijt en berouw; 
deze woorden zijn geuit in waarheidsgetrouw. 

Gooi dan aarde ongenadig over mij en vertrouw mij 
aan Hem toe; en als laatste bedek mijn graf met klei. 
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Als jullie doen wat ik zeg, dan zullen jullie zien dat 
tot op de Dag van de Opstanding geen enkele bad 

of regen mijn graf bevochtig kan maken dan 
de tranen van mijn spijt; beste vrouw en man, 

weten jullie waar deze spijt vandaan komt dan? 
Nee, jullie weten het niet; mijn spijt komt voorwaar 
door het beseffen dat ik niet op tijd wijs werd, maar 

bleef door gaan met mijn foute leven als een zondaar; 
vergeet nooit dat een mug in de harde wind alleen maar 
een lot heeft; en het is met de wind meegaan, voorwaar. 

 
Een schaduw zoekt altijd de zon, maar waar ook schaduw 

is, 
is er geen zon, en waar de zon is, is er geen schaduw, ge-

wis! 
 

Natuurlijk is de wens van de schaduw een onmogelijke 
zaak; 

hoewel dit duidelijk is, is het onmogelijk, volgens de af-
spraak. 

 
Wie aan Hem denkt, zal Hem ook wel begrijpen; Hij staat 

boven alle gedachten; het leven is moeilijk, zonder ge-
praat, 

en het leven wordt met de dag nog moeilijker; als de mens 
probeert de moeilijkheden van het leven en de vurige 

wens 
van iedere mens, enigszins, makkelijk te maken, wordt het 

dan 
nog moeilijker; er is iemand die nog eenzamer kan zijn 

dan 
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mij; er is niemand die nog meer alleen is dan mij; de mens 
is 

bij de zee, maar zijn lippen gedroogd zijn van de dorst; 
gewis. 

Nee, er is niemand die mij gezelschap houdt; ik heb geen 
maat; 

ik heb geen verwant; ik heb geen zin om iemand, met mijn 
daad, 

te verheerlijken, noch iemand verheerlijkt mij eens; mijn 
geest 

leeft niet in duisternis van onrechtvaardigheid die ik, on-
bevreesd, 

jegens iemand heb aangedaan; dus niemand staat naast 
mij; 

ik sta ook naast niemand; ik ben niet bezig om, frank en 
vrij, 

het goed te doen, noch kwaad; in mijn leven verlang ik 
niet naar 

een koning, noch naar een koningshuis; daarom krijg ik, 
voorwaar, 

geen weigering van een lakei, noch een majesteitelijke uit-
nodiging 

van een hofnar om een kopje thee te komen drinken met 
de koning. 

Ik ben niet gelukkig met mijn eenzaamheid, noch voel ik 
mij 

gelukkig bij de mensen; zo is mijn leven, zeer frank en vrij; 
zo leef ik mijn leventje dan;” 
zo sprak de oude wijze man. 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Uitsprak van de man met zuiver geloof 
 
Een man met zuiver geloof zei het volgende heel beleefd: 
“Ik heb dertig jaar lang mijn leven zeer nutteloos geleefd; 
Ik lijk op Ismael of Isaak, die door zijn vader Abraham, 

moest geofferd worden als een willig en gehoorzaam lam. 
 

Mijn toestand is gelijk aan zijn toestand op het moment 
dat 

het scherpe vleesmes van zijn vader op zijn jonge hals zat. 
Niemand weet hoe mijn leven nutteloos verlopen is; 

niemand weet hoe ik de dagen mijn levensgeschiedenis 
heb doorbracht in afwachting; vaak brandde ik dag en 

nacht 
net als een kaars die op de komst van een vlinder wacht. 

 
Men ziet alleen maar het licht van mijn kaars, maar 
ik voel de vlammen; men ziet de kaars en kijkt naar 

de bijzondere gezelligheid die de kaars schenkt, maar 
ziet het vuur en het branden van de kaars niet, voorwaar. 

 
Wie van buitenaf naar mij kijkt, kan het geheim van mijn 

hart 
niet zien; ik lijk op de bal van het polospel; zonder enige 

smart 
slaat me mij met een polostok; ik word geslagen van links 

naar 
rechts en van rechts naar links; Ik heb nooit in mijn leven 
enige winst en gunst geboekt en wat ik in mijn hele leven 



- 661 - 
 

gedaan heb, was helemaal niets; ik kreeg hulp van nie-
mand; 

niemand helpt mij; dus mijn hele leven is foetsie in dit 
land. 

Toen ik niets wist, had ik kracht; maar nu heb ik geen 
kracht, 

want nu ik het weet; toen ik tanden had, had ik geen nacht 
en geen dag genoeg brood; nu heb ik wel veel brood, maar 

geen tanden; nu zit ik in onmacht en ben ik zwak, voor-
waar. 

Er is geen oplossing voor mijn zaak; 
mijn leven heeft een bittere nasmaak!” 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Sjebli, de grote mysticus 
 

Toen Sjebli, de grote mysticus, deze geruïneerde wereld 
verliet 

en een bewoner werd van het hiernamaals met ongekend 
vergiet, 

verscheen hij in de droom van een vrijgevige man die hem 
vroeg: 

“Vertel mij Sjebli, o grote mysticus; hoe vaart gij zonder je 
ploeg?” 

 
Sjebli, de grote mysticus, antwoordde als volgt de vrijge-

vige man: 
“Ik heb het hier zeer moeilijk; de boekhouding hier is vol-

gen plan 
van de Heer, groot en nauwkeurig; ik ben eigenlijk mijn 

eigen vijand; 
ik ben hier zwak, wanhopig en verbaasd; toen de Almach-

tige in dit land 
mijn zwakte zag, toonde Hij Zijn grote genade en meedo-

gendheid; 
Hij vergaf al mijn zondes in Zijn goddelijke genade voor 

altijd! 
 

Toen voelde ik mij als een radeloze miezerige reiziger, die 
niet weet 

welke weg hij moet inslaan; ik leek als een mier, die met 
veel leed 
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in een kuil terecht is gekomen; ik zei tegen Hem: “Ik weet 
niet 

tot welk volk ik toebehoor; tot het goede of kwade; ik weet 
niet 

waar ik vandaan kom en wie ik ben; ik was op aarde een 
kleine mens 

die eenzaam, ongelukkig, nutteloos en rusteloos; ik had 
weinig wens 

en in mijn hele leven heb ik niets gedaan; pure nutteloos-
heid; 

ik heb mijn hele leven niets beleefd dan pijn en smart al-
tijd. 

 
Ik heb van mijn leven totaal niets gemaakt; kortom: wat ik 

heb gedaan was niets; ik heb mijn aardse leven, met 
schrik, 

ingeruild voor niets en weggegeven; ik had geen goede 
daden 

verricht voor een hemelse beloning; de rest kun je wel ra-
den. 

 
Ik was geen ongelovige, noch een gelovige; in mijn hele 

leven 
verkeerde ik tussen geloof en ongeloof; ik had mij begeven 
aan kwaadwilligheid en eigenlijk stond ik tegen de muur; 

ik had geen weg voor en achter mij; ik brandde in een 
vuur. 

 
Daarom had Hij mededogen met mij; de genade van de 

Heer 
hielp mij; vergeet niet: als een mens een weg, in aller eer, 
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zonder bagage begint, heeft hij de gehele weg niets anders 
dan 

spijt, pijn, smart en misère; de mens verbrand zich met het 
vuur 

dat gemaakt is van zijn zondigheden; een zondaar moet 
elk uur 

zijn gezicht wassen met zijn tranen; dus niets kan een 
mens 

helpen, zowel daar in het aardse leven met zijn grote 
wens, 

als in het hiernamaals, behalve zijn goede daden en Zijn 
vergiffenis 

heb je Zijn genade niet, ben je eeuwig verdwaald in je ge-
schiedenis! 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

De oude wegkenner 
 

Een oude wegkenner legde een weg af; hij kwam 
een groep geestelijken tegen van een andere stam. 

 
De geestelijken discussiëren onderling heftig; 

de oude wegkenner vroeg aan hen, heel deftig, 
waarover die mannen zo heftig discussieerden daar; 
de vroomste onder die geestelijken zei zonder maar: 

 
“O oude wegkenner, wij kwamen een man tegen 
die op deze plaats zat met pijn en smart, in regen. 

 
Toen wij hem vroegen wat er met hem aan de hand was, 

liet hij een koude zucht horen, zei niets, keek naar het gras 
en liet warme tranen stromen op de grond en verdween; 
nu zijn wij hier verbazend achter gebleven, een voor een, 
met zijn achtergebleven koude zucht en warme tranen; 

eigenlijk bezorgen wij elkaar voortdurend warme tranen 
en koude zuchten; wij krijgen van elkaar niets anders dan 

koude zuchten en warme tranen; weet u, o oude wijze 
man, 

de wegkenner, we zitten in de kuil vast die wij voor elkaar 
hebben gedolven; we zitten vast in de keten die wij voor 

elkaar 
hebben gemaakt; we zitten in de gevangenis vast die wij 

voor elkaar hebben gebouwd; in deze ketenen, hebben wij, 
net als in deze kuil en gevangenis, alleen maar 
hoop op Zijn vergiffenis en genade; voorwaar! 
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O oude wegkenner, we zitten vast in de gevangenis van 
onze bedorven lichamen; we zijn onze harten, beste man, 

de liefde schuldig; hoewel wij zondaars zijn voor altijd 
en gezonken zijn in het diepe moeras van onze vuilheid, 

hebben wij hoop op Zijn genade; alleen Zijn hand 
kan ons uit dit moeras trekken naar het goede land. 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Mysticus Aboe Saeed en de dronkaard 
 

Aboe Saeed, de grote mysticus, was op een dag met zijn 
leerlingen, de mannen die de weg kenden, op het plein 
van hun tempel; zij waren bezig met meditatie en toen 

een dronkaard het plein van hun tempel, heel onfatsoen, 
binnen kwam; hij was verward; deze drukke dronkaard 

huilde en schreeuwde; hij was niet te kalmeren, voorwaar. 
Na een poos liep Aboe Saeed naar de dronkaard en zei: 
“O jij dronkaard, waarom huil je? Waarom schreeuw jij? 

Geef me je hand en kom overeind” De dronkaard zei: 
“Moge God je bijstaan! Beste Aboe Saeed, je kunt mij 

niet helpen; als je iemand had kunnen helpen, dan 
was die iemand jezelf; dus laat mij met rust, wijze man. 
Ach, Aboe Saeed, de grote mysticus, laat mij met mijn 
veel en ongekend pijn, ellende en smart op dit plein. 

Dan weet ik wat ik met Hem moet doen; beste beoefenaar 
van mystiek, in deze wereld is niemand, zelfs een leraar, 

in staat om iemand te helpen, anders was een mier 
een koning; iemand anders helpen is, heden en hier, 

niet jouw werk, ga weg en laat me alleen, Aboe Saeed;” 
na dit gehoord te hebben, viel de mysticus Aboe Saeed 

op de knieën en begon te schreeuwen tegen de dronkaard: 
“Dan neem jij mijn hand en help mij; jij bent de leraar!” 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Smekingen van een aardige man 
 

Een aardige man sprak op een dag, frank en vrij: 
“Als morgen de Almachtige jou vraagt: ‘Hé jij, 

klein nietig schepsel, wat heb je daar in je aardse leven 
gedaan? Wat heb je meegenomen en wat weggegeven?’ 
Dan zal ik Hem antwoorden: ‘O Almachtige, wat kan 
een mens uit een gevangenis meenemen? Niets dan 

smart en heimwee; O Almachtige, ik zat daar 
in de gevangenis met vele verlangens, voorwaar. 

Van het aardse leven, of beter gezegd de gevangenis, 
heb ik niets anders meegenomen dan aarde en lucht, ge-

wis! 
Dus ik zat mijn hele leven in de gevangenis van het be-

staan, 
die door U gemaakt is; dus ik zat in Uw kuil vast met veel 

traan, 
en hoop op Uw genade; verschoon mij van al mijn vuil 

door 
Uw genade; mijn aardse leven, dus een handvol as uit 

komfoor 
van het bestaan, ofwel aarde, een klomp klei, had ik 

van U gekregen; goed of kwaad; heb ik, met veel schrik, 
die klomp klei heen en weer verplaatst; U had die klomp 

klei 
gratis aan mij gegeven en hebt nu deze ook voor niets van 

mij 
teruggekregen; o Almachtige, mag ik gratis van U 

genade en gratie? Neem mij onder Uw paraplu! 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Nizam al-Molk op zijn sterfbed 
 

Toen Nizam al-Molk, de grote minister, op het sterfbed 
terechtkwam, sprak hij tot God, in een heimelijk gebed: 

“O Almachtige, ik ben nu de reiziger, van wie 
het voertuig de wind is; o Almachtige, Die 

de Barmhartig is, alstublieft, wees genadig voor mij; 
o God, ik wil U het volgende vertellen, frank en vrij: 
Wie ik tegenkwam die over U sprak, bewonderde ik 

die persoon; ik werd met hem bevriend in een ogenblik, 
want ik heb deze manier van handelen van U geleerd; 
o God, ik heb U nooit genegeerd, maar altijd vereerd, 

want ik was altijd een ontvanger, als U ter sprake kwam, 
o Almachtige, ik behoorde in mijn hele tot Uw grote stam; 

Ik word door U ontvangen na mijn laatste ademtocht; 
o Almachtige, U bent de vriend Die ik heb gezocht. 

O Almachtige, U bent de Helper van iedereen 
die geen hulp heeft; o Almachtige, U bent alleen 

de Barmhartige, help me alstublieft, vooral in mijn 
laatste momenten; o God, help mij nu en verschijn 

op het moment dat ik behalve U niemand heb; o God, 
troost mij op het moment dat mijn vrienden tot slot 

mij in mijn graf achterlaten en huiswaarts gaan; 
o God, neem mijn hand in mijn aardse bestaan 
op het uur dat alle handen mij loslaten; o God, 
wees genadig jegens mij conform Uw gebod! 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Koning Salomo en de manke mier 
 

Koning Salomo was wijs en edel; hij was ondanks zijn 
grote rijk bescheiden ten opzichte van de zwakken, afijn. 
Op een dag ging koning Salomo naar een mier en sprak 
tot hem als een zwakkeling en vroeg hem met gemak: 
“O hardwerkend dier, weet je, welk stuk grond geen 

smart, 
heimwee, verdriet, zorg en beroerdigheid bevat voor je 

hart?” 
 

De mier kwam overeind en antwoordde deze wijze man: 
“Het stuk grond dat je als laatste bezet, ter grote van 

een halve meter bij twee meter; dit stuk grond bied jou 
je rustplaats, neemt al je zorgen weg en doet al jouw 

smart, heimwee, verdriet, zorg en beroerdigheid 
te niet en maakt een einde eraan voor altijd.” 

 
Toen Koning Salomo het laatste woord van 
de mier tot zich door liet dringen, hief dan 

hij zijn hoofd tot de hemel en riep luid: 
“Waarom in de wereld van noord tot zuid, 

ach Almachtige God, zijn smart, beroerdigheid, 
heimwee verdriet en zorg aanwezig voor altijd? 

Waarom komt er alleen in dat bewuste stuk grond, het 
graf, 

een einde aan deze zaken, en waarom niet buiten het graf? 
Daarom, o God, smeek ik U om mij, voordat ik daar, 

in mijn graf, terechtkom bij te staan zonder mits en maar. 
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O God, ik smeek u om mij niet alleen te laten, zowel hier 
als in het graf en daarna; ik leer van deze zwakke mier 
dat alleen maar in dat bewuste stuk grond geen smart, 
heimwee, verdriet, zorg en beroerdigheid voor het hart 
bestaan en niet ergens anders; o God, ik schaam me zeer 
voor al mijn zonden die ik heb begaan; o God, mijn Heer, 
U bent de Almachtige en de Allerhoogst genadige; o God, 
vergeef mij voor wat ik gedaan heb in mijn leven als een 

zot, 
ook voor wat ik doe in mijn leven en wat ik zal doen; 

o Almachtige, wees mij genadig voor al mijn onfatsoen. 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Mysticus Aboe Saeed in het badhuis 
 

Aboe Saeed, de grote mysticus, was eens in het badhuis; 
de badknecht was een onervaren man, maar wel kuis. 

 
De badknecht schraapte het vuil van het lichaam van 

de grote mysticus met een grof en hard washandje dan. 
De badknecht verzamelde dit, maakte hier een bal van 
en legde deze voor het gezicht van de grote wijze man. 

Zo wilde de badknecht de mate van vuilheid van 
het lichaam van Aboe Saeed hem laten zien dan. 

Toen de badknecht klaar was met zijn werk wilde hij 
graag van Aboe Saeed, de grote mysticus, frank en vrij, 

een wijsheid leren; daarom vroeg hij aan hem: 
“O grote meester, wilt u mij zeggen, zonder klem 

wat de meest wijze grootmoedigheid is 
in deze wereld en mensgeschiedenis?” 

 
Aboe Saeed kwam overeind en zei zonder nijd: 
“Beste man, de meest wijze grootmoedigheid, 

is het verbergen van de vuilheid van een vrouw of man 
en deze vuilheid niet openbaren, met of zonder een plan!” 

 
Toen de badknecht dit hoorde van Aboe Saeed, bood hij 
zijn verontschuldigingen aan de mysticus, frank en vrij. 

Mysticus Aboe Saeed accepteerde dit excuus en bad: 
“O Almachtige, de Schepper, wijs ons het juiste pad! 

O Genadige, alstublieft heb mededogen; o God, 
U verbergt altijd de vuilheid van iedere zot! 
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O God, U maakt onze misstappen niet openbaar; 
Alstublieft, toon onze vuilheid niet hier en daar 

aan iedereen en ook niet aan ons zelf; o God, 
schenk ons een foutloos en gezegend lot!” 
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Verhaal tussendoor dat bij dit verhaal thuishoort 
 

Mystici Sjebli en Joneid 
 

Sjebli, een grote mysticus, kreeg een bezoek van Joneid, 
ook een mysticus; Joneid sprak tot Sjebli, zonder nijd: 

“Ik ben van top tot teen in ketenen; iedereen zegt tegen 
mij: 

“O Joneid, Sjebli, de grote mysticus, is toch, frank en vrij, 
een grote maat van jou, en hij bezit een kostbaar juweel; 
waarom vraag je hem niet om dat waardevolle juweel 

aan jou te geven? Nu ben ik naar jou gekomen om aan jou 
het volgende te vragen: Of schenk dat juweel heel ge-

trouw 
aan mij, of leen het voor een tijd aan mij, of verkoop het 

dan 
aan mij; dan word ik er voor altijd goed en gezegend 

van!” 
 

Sjebli, de grote mysticus, zei heel getrouw: 
“Beste maat Joneid, als ik dit juweel aan jou 

ook zou willen verkopen, je zult dit toch niet kopen kan, 
want de prijs is door jou niet te betalen, beste wijze man! 

Als ik dit juweel aan jou zal schenken, dan zal het 
voor jou niet echt waardevol zijn, want je zult het 

te gemakkelijk verkrijgen; misschien zal je ook door 
het bezitten van dit juweel, hoogmoedig worden, hoor. 

Ik heb echter een ander aanzienlijk juweel voor jou, en het 
is: 

begeef je je in de zee van hard werk in je levensgeschiede-
nis 
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en een langdurige meditatie, dan zal je in deze zee geduld 
leren; 

dan zal je ontelbare juwelen in deze zee vinden met veel 
eren. 
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Eindrede over het boek 
 
O Attar, je hebt de wereld een prachtig geschenk gegeven; 

dit is vol met geheimenissen en mysterie van het leven. 
 

Door jouw geschenk kreeg de hele wereld een heerlijke 
geur; 

door jou zijn alle geliefden in de wereld in rep en roer, zo 
peur. 

Soms spreek je over de liefde op zich, soms spreek jij 
over de liefde van de geliefden oprecht en frank en vrij. 
Jouw gedicht heeft de geliefden verrijkt met liefdeskapi-

taal; 
je hebt de geliefden in de hele wereld versierd heel speci-

aal 
met jouw liefdesgedichten; eigenlijk werd door jouw ge-

dichten 
de wereldpoëzie volmaakt net als de zon met stralende 

lichten; 
de volmaaktheid van het licht van zon is gelijk aan die van 

jou: 
de volmaaktheid van het dichten; beide met mooie regen-

bouw. 
De logica van het vliegen, die je hebt gedicht en de stadia 

van 
de vogels hebben in jouw werk hun goede plaats, o wijze 

man. 
Deze stadia zijn eigenlijk de weg van de verbazing en 

dwaasheid; 
jouw gedichtenbundel is de bundel van verbazing, voor 

altijd 
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en de dwaling en dwaasheid van de liefde; je pijn van het 
bestaan 

heeft je gedichtenbundel geschapen; wat je in je leven hebt 
gedaan 

heeft een schild gemaakt om de strijd met het bedrog aan 
te gaan; 

je bent de enige die op het veld staat van de strijd met de 
argwaan 

en list; en op dit slachtveld heeft de ziel de grootste strijd; 
de geest 

en de ziel gaan teloor in deze strijd, ook ‘t slachtveld in 
een feest! 

Heeft men geen pijn van het bestaan, dan zal hij jou niet 
gaan 

beseffen; hartenpijn is de allergrootste pijn van jouw be-
staan. 

Je bent de fakkeldrager van deze weg; als men geen pijn 
van het bestaan heeft, is men een dode die loopt op ‘t 

plein. 
Wie een verbaast hart heeft, leeft in verbazing en ruste-

loosheid; 
zoek je leven, zoek dan de pijn; de pijn is het medicijn 

voor altijd, 
Attar zegt iedereen: Zoek je weg niet in mijn boek, 
als je hoogmoedig bent, want dat is andere koek. 

Bekijk mijn gedichten niet met arrogante ogen; neem beste 
man 

een kijkje in mijn gedichtenbundel, als je pijn in je hart 
hebt, dan! 

Zodoende zullen jouw honderden pijnen worden genezen 
door de pijn die je in mijn gedichtenbundel gaat lezen. 
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Weet je wie gelukkig wordt in dit bestaan? 
degene die met pijn in zijn hart voortaan 

een kijkje neemt in de bundel mijn gedichten; 
daardoor worden ook jouw paden belichten. 

Laat de vroomheid en eenvoudigheid na, zoek de pijn, 
omdat de hartenpijn is het kapitaal van het levensplein. 
Moge de pijn van degenen die deze in het hart dragen, 
nooit worden genezen en blijven in alle levensdagen! 

Moge degene die het medicijn zoekt, geen leven, 
rust en fortuin hebben, ook niet zelfs voor even! 

Een mens moet dorstig, hongerig en slapeloos zijn; 
men moet de dorstige zijn die nooit in ‘t levensplein 

het water ontmoet; wie van deze woorden van 
deze gedichtenbundel geen geur opsnuift zal van 

de liefde geen geur opsnuiven; wie mijn gedichten 
uit het hoofd leert en voorleest, ziet nieuwe gezichten 

van het leven; welke man of vrouw dan ook begrijpt wat 
in mijn gedichtenbundel geborgen is, is in zijn of haar stad 
een gelukkig mens en krijgt die de zegening en gelukza-

ligheid; 
wie alleen bezig is met het uiterlijke, zal van de heerlijk-

heid 
van mijn woorden geen woord snappen; slechts de men-

sen 
van betekenis zijn mensen van mijn heimelijke wensen! 

Wie van mijn gedichtenbundel niets begrijpt, lijkt op 
reizigers die geen weet hebben van de weg, het dorp, 

de stad die zij afleggen of zij daarnaartoe reizen; dit boek 
is 

de versiering van de tijd, de versiering van de geschiede-
nis. 
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De ingewijden hebben deel van dit boek en de leken 
hebben hier ook plezier aan zonder lange boetepreken. 

 
Wie door inzinking zo koud is als een stuk ijs, 
zal door de gezelschap van dit boek, zeer wijs, 

warm onthaald worden en uit zijn sluier tevoorschijn ko-
men, 

net als laaiende en laaiende vlammen die uit een vuur 
komen! 

Mijn gedichten hebben een bijzondere uitwerking en wel-
ke man 

of vrouw deze leest, krijgt zegen; meer lezen, meer zegen 
dan. 

Als je kunt, moet je deze gedichtenbundel vaker lezen; 
iedere keer dat je deze gedichtenbundel met je wezen 
leest, zul je nog meer vreugde en zegening beleven; 
mijn gedichtenbundel is een bruid die zich begeven 

heeft in een duistere sluier; deze sluier niet kan 
in één beweging worden afgedaan, beste man! 

Deze bruid is niet moeiteloos toegankelijk en je moet we-
ten 

dat haar sluier zeven lagen heeft; na de val van deze zeven 
lagen, bewondert men pas deze bruid, maar tegelijkertijd 

is het einde der tijden en het beging van de ware zalig-
heid. 

Tot en met de Dag der Opstanding zal geen rusteloze als 
ik 

op de aarde komen; niemand zal de pen ooit, zonder 
schrik, 

op papier zetten, zoals ik het in mijn leven heb gedaan; 
in de zee van de waarheid ben ik de parel van het bestaan. 
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Door mij is het woord volmaakt geworden; het bewijs 
daarvan 

is mijn gedichtenbundel, waarin ik keer op keer, beste wij-
ze man, 

mijzelf verheerlijk; deze verheerlijking wordt door nie-
mand 

serieus genomen en niemand zal deze aanvaarden in een 
land! 

 
Echter, ieder rechtvaardig persoon kent mijn waarde wel; 

men kan het maanlicht niet voor altijd, met een bevel 
en een zwarte nacht versluieren; ik heb mijn gesteldheid 
niet open en bloot gezegd, mijn woorden zijn voor altijd 

mijn bewijzen; wat ik aan het volk heb gegeven 
zal voor altijd blijven bestaan in het mensleven, 

ook wanneer ik en al mijn nakomelingen er niet meer zijn; 
mijn woorden zullen in de mond van alle mensen, heel 

fijn, 
blijven bestaan, zolang de mens bestaat; mijn woorden 

zijn 
mijn herinneringen die ik zo in dit bestaan achter laat, 

afijn. 
 

Mijn woorden zullen niet verdwijnen, zelfs geen punt 
daarvan; 

wie geen toegang zoekt tot dit boek en mijn woorden, bes-
te man, 

zullen voor hem de geheimen van het bestaan versluierd 
blijven; 

ik heb ontzettend veel over de rozentuin van het bestaan 
schijven 
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en vele bloemen aan deze tuin geschonken; daarom vraag 
ik: 

vrienden, herinner mij met goede woorden ieder ogenblik! 
 

Neem zo vaak mogelijk mijn gedichtenbundel ter hand; 
mijn voorgangers gingen allen voorbij in ons vaderland 
en keken geen ogenblik achterom; ik zal ook uiteraard 

gaan, 
net als alle anderen die weg zijn; maar ik heb met mijn 

bestaan 
het leven geschonken aan de vogel van de ziel van men-

sen 
die slapend zijn; door mijn woorden allen met veel wen-

sen 
wakker worden, minstens voor een oogopslag; een oogop-

slag 
wakker zijn, is genoeg voor het wakker zijn tot de laatse 

dag. 
Vast en zeker weet ik dat mijn werk afgemaakt wordt, 

afijn, 
en daardoor komt een einde aan mijn veel zorg en veel 

pijn! 
Ik heb vaak mijzelf als een kaars laten uitbranden, zodat 

de wereld verlicht kan worden, ook mijn eigen levenspad! 
Mijn gezicht is ontzettend zwart geworden door de rook 

van 
die kaarsen, net als een schoorsteenveger of een kolen-

man. 
Mijn verlichte kaars zal het licht verlichten; overdag had 

ik 
geen eten en ’s nachts had ik geen slaap voor een ogenblik. 
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Het vuur in mijn hart werd nooit gedoofd; ik heb vaak 
tegen mijn hart gezegd: hoe lang wil je nog, vol smaak, 

over de geheimen praten en naar de geheimenissen zoe-
ken? 

Mijn hart zei voortdurend, op ieder uur: 
ik ben een drenkeling in de liefdesvuur! 
Neem mij niet kwalijk, ik blijf voor altijd 

in het vuur en brand tot in den eeuwigheid. 
Ik brand zelfs als ik stilzwijg met pijn, wee en ach; 

de zee van mijn bestaan is woelig en golft iedere dag. 
daarom kan ik niet stil en zwijgzaam zijn voor altijd. 

ik verkoop aan niemand arrogantie en hooghartigheid. 
Ik ben bezig met mijzelf, in mijzelf; ik zeg, met een hart 

vol met pijn niet dat ik niet leef, dat ik ervaar alleen smart. 
Alles dat er onder de maan bestaat, is niets anders dan 
een legende van de nutteloosheid voor een wijze man. 

Het werk van de ware mensen is op geen ogenblik 
geschoond van zelfzucht, egoïsme en mijn eigen ‘ik’! 

Zodra het hart van een mens bezig is met deze nutteloos-
heid 

zullen er hem zelfs wijze woorden niet interesseren, geen 
tijd! 

Men moet afstand doen van zijn leven, keer op keer; 
men moet berouw tonen bij de Almachtige, de Heer 

van alle werelden over de nutteloosheid op ‘t levensplein; 
de vraag: hoelang moet de zee van de ziel nog woelig zijn? 

Hoe vaak moeten de kinderen van Adam dood gaan 
en hoelang moeten zij zwijgen in hun aardse bestaan?’ 

 
Einde het boek “30-vogel / vogelslogica” 
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