DE DW AAS - KAHL I L GI B R AN
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Je vr aagt me hoe ik een dwaas wer d.
Het gebeur de aldus: Op zeker e dag, lang voor
vele goden gebor en war en, ont waakt e ik uit
een diepe slaap en zag dat al mij n masker s
gest olen war en.
De zeven masker s die ik in zeven levens
gevor md en gedr agen had -ik snelde
ongemasker d door de volle st r at en en
schr eeuwde: 'Dieven, dieven, de ver vloekt e
dieven.'
Mannen en vr ouwen lacht en me uit en
sommigen liepen uit angst vlug naar hun
huizen.
En t oen ik op de mar kt kwam, r iep een
jongen die op het dak van een huis st ond:
'Het is een dwaas.' I k keek naar hem op; de
zon kust e voor de eer st e maal mijn naakt
gelaat en in mij n ziel ont br andde de lief de
voor de zon, en ik ver langde niet meer naar
mijn masker s. En als in een dr oom r iep ik:
'Gezegend, gezegend zijn de dieven die mij n
masker s st alen.'
Z o wer d ik een dwaas.
En ik heb in mijn dwaasheid zowel vr ijheid
als veiligheid gevonden; de vr ijheid der
eenzaamheid, en de veiligheid van niet begr epen-wor den, want wie ons begr ij pen,
maken iet s in ons t ot slaaf .
Maar laat ik niet t e t r ot s zijn op mijn

veiligheid. ant ook een dief in de gevangenis
is veilig voor een dief .

GOD
I n voor bije dagen, t oen de eer st e t r illing van
de spr aak mij n lippen in beweging br acht ,
beklom ik de heilige ber g en spr ak t ot God,
zeggende: 'Meest er , ik ben je slaaf. Je
ver bor gen wil is mijn wet en ik zal je t ot in
eeuwigheid gehoor zamen.'
Maar God ant woor dde niet , en ging voor bij
als een macht ige st or m.
En na duizend jaar best eeg ik weer de ber g
en spr ak God opnieuw aan, zeggende:
'S chepper , ik ben je schepsel. Uit klei heb je
me gevor md en aan jou dank ik alles.'
En God ant woor dde niet , maar ging voor bij
als op duizenden snelle vleugels.
En na duizend jaar beklom ik opnieuw de
ber g en ik spr ak weer t ot hem, zeggende:
'Vader ik ben je zoon. I n mededogen en liefde
heb je me gebor en doen wor den, en door
lief de en aanbidding zal ik j e koninkr ij k
beër ven.'
En God ant woor dde niet , en als de mist die de
ver r e heuvels omhult , ging hij voor bij.
En na duizend jaar beklom ik opnieuw de
heilige ber g en spr ak opnieuw t ot God,
zeggende: 'Mij n God, mijn doel en ver vulling:
ik ben jouw gist er en en jij bent mijn mor gen.
I k ben je wor t el in de aar de, en j ij bent mijn
bloem in de lucht , en samen gr oeien wij op
voor het aangezicht van de zon.'
T oen boog God zich over mij heen en

f luist er de in mijn or en lieflijke woor den, en
zoals de zee een beek in zich opneemt die
naar haar t oest r oomt , zo nam hij mij in zich
op.
En t oen ik naar de valleien af daalde, en naar
de vlakt en, was God ook daar .

MI JN VR I E ND
Mij n vr iend, ik ben niet wat ik schijn. W at ik
schijn is een kleed dat ik dr aag - een
zor gvuldig geweven kleed, dat mij bescher mt
t egen je vr agen, en jou t egen mijn
nalat igheid.
Het 'ik' in mij , mijn vr iend, woont ineth huis
der st ilt e, en daar in zal het voor alt ij d blijven,
onopgemer kt , ongenaakbaar .
I k zou willen dat je niet geloof de wat ik zeg,
noch ver t r ouwt wat ik doe - want mijn
woor den zijn niet s dan mijn eigen ver klankt e
gedacht en, en mijn daden je eigen wer kzame
ver wacht ingen.
W anneer j e zegt : 'De wind waait naar het
oost en', zeg ik: 'Z eker , de wind waait naar
het oost en'; want ik zou niet willen dat j e
weet dat mijn gedacht en niet t oeven bij de
wind, maar bij de zee.
Je kunt mijn zeevaar der s-gedacht en niet
begr ijpen, en dat zou ik ook niet willen. W ant
ik wil alleen zijn op de zee.
W anneer het dag is voor j ou, mijn vr iend, is
het nacht voor mij; maar zelf s dan spr eek ik
over de middagst ond die danst op de
heuvelen en over de pur per en schaduw die
st il heenglijdt over de vallei; want je kunt de
lieder en van mijn duist er nis niet hor en, noch
mijn vleugels zien slaan t egen de st er r en - en
ik zou niet wi1len dat je hoor t of ziet . W ant ik

wil alleen zij n met de nacht .
W anneer j e opst ijgt naar j e hemel, daal ik af
naar mij n hel -ook al r oep je me t oe van over
de onover br ugbar e kloof heen: 'Mijn
met gezel, mijn makker ', en r oep ik t er ug naar
jou: 'Mijn makker- mijn met gezel'- want ik
zou niet willen dat je mijn hel zag. De vlam
zou het gezicht van je ogen wegbr anden, en
de r ook zou je neusgat en vullen. En ik heb
mijn hel t e lief dan dat ik zou willen dat j e
haar bezocht . I k wil in de hel alleen zijn.
Je hebt waar heid en schoonheid en
ger echt igheid lief , en om wille van jou zeg ik
dat het goed en bet amelij k is deze dingen lief
t e hebben. Maar in mijn har t lach ik om je
lief de. T och wil ik niet dat j e mijn lach ziet . I k
wil alleen lachen.
Mij n vr iend, je bent goed en voor zicht ig en
wij s; nee, je bent volmaakt - en ook ik spr eek
wij s en voor zicht ig met je. En t och ben ik
dwaas. Maar ik ver ber g mijn dwaasheid
acht er een masker . W ant ik wil alleen dwaas
zijn.
Mij n vr iend, je bent mijn vr iend niet , maar
hoe kan ik je dit lat en ver st aan! Mijn pad is
jouw pad niet , t och wandelden wij samen,
hand in hand.

DE VOGEL VER S CHR I KKER
EENS Z EI I K t ot een vogelver schr ikker : 'Het
moet je wel ver velen om st eeds maar in dit
eenzame veld t e st aan.'
En hij zei: 'De vr eugde, die het schr ikaanjagen geef t , is diep en blijvend, en het
ver veelt me nooit .'
Na enkele ogenblikken van nadenken,
ant woor dde ik: 'Dat is waar ; want ik heb die
vr eugde ook gekend.'
W aar op hij zei: 'Alleen zij, die gevuld zijn met
st r o, kunnen het wet en.'
Daar op ver liet ik hem, niet wet end of hij me
een compliment had gemaakt , dan wel voor
de gek had gehouden.
Een jaar ging voor bij, en in die t ijd wer d de
vogelver schr ikker een wijsgeer .
En t oen ik weer eens langs hem kwam, zag ik
hoe t wee kr aaien een nest bouwden onder
zijn hoed.

DE S L AAPW ANDEL AAR S
I n de st ad, waar ik gebor en ben, woonden
een vr ouw n haar docht er , die beide
slaapwandelden.
Op zeker e nacht , t oen de st ilt e de wer eld
omhulde, kwamen de vr ouwen haar docht er ,
wandelend in hun slaap, elkaar t egen in hun
t uin.
En de moeder spr ak en zei: 'Eindelijk,
eindelijk, mij n vijand! Jij hebt mijn j eugd
ver woest , je leven gebouwd op de r uines van
het mij ne - hoe gr aag zou ik je doden!'
En de docht er spr ak en zei: '0, hat elijke
vr ouw, zelf zucht ig en oud! Je st aat t ussen mij
en mijn vr ije zelf ! Je zou willen dat mij n leven
een echo was van j e eigen ver vliet end leven!
I k wou dat je dood was!'
Op dat ogenblik kr aaide een haan, en beide
vr ouwen ont waakt en. De moeder zei zacht :
'B en jij daar , lieveling?' En de docht er
ant woor dde: 'Ja, lief st e.'

DE W I JZ E HOND
Op zeker e dag kwam een wijze hond voor bij
een gezelschap kat t en.
T oen hij dicht er bij kwam en zag, dat zij zeer
aandacht ig met iet s bezig war en, en hem niet
zagen, bleef hij st aan.
Daar op ver hief zich uit het gezelschap een
gr ot e, er nst ige kat die hen t oespr ak:
'B r oeder s, bidt ; en als ge t elkens opnieuw
bidt , zonder t e t wijf elen, waar lijk dan zal het
muizen r egenen.'
T oen de hond dit hoor de, lacht e hij in zichzelf
en ging zijns weegs, zeggende: '0 blinde en
dwaze kat t en, st aat het niet geschr even en
hebben mijn vader en voor mij niet gewet en,
dat het , als ant woor d op smeekbeden en
geloof , nooit muizen r egent , maar kluiven?'

DE T W EE KL UI Z E NAAR S
Op een eenzame ber g woonden t wee
kluizenaar s, die God dienden en elkaar
lief hadden.
Nu bezat en deze t wee kluizenaar s één
aar den schaal, en dit was hun enige bezit .
Op zeker e dag dr ong een kwade geest het
har t van de oude kluizenaar binnen en hij
ging naar de jongst e t oe en zei: 'R eeds lang
hebben wij hier samen geleef d. De t ijd van
scheiden is gekomen. L at en wij onze
bezit t ingen ver delen.'
De jonger e kluizenaar was zeer ver slagen en
hij zei: 'Het smar t me, br oeder , dat je me
ver lat en gaat . Maar indien je moet gaan, laat
het dan zo zijn,’ en hij haalde de aar den
schaal en gaf hem die, zeggende: 'W ij kunnen
haar niet ver delen, br oeder , behoud jij haar .'
Daar op zei de ouder e kluizenaar :
'L ief dadigheid wil ik niet . I k wil niet meer dan
het mij ne. Z ij moet ver deeld wor den.'
De jonger e zei: 'I ndien de schaal gebr oken
wor dt , van welk nut zal ze dan zijn voor jou
of mij ?
I ndien het je behagen kan, lat en wij dan
liever het lot wer pen.'
Maar de ouder e kluizenaar zei opnieuw: 'I k
wil enkel, dat er r echt gedaan wor dt , en
alleen het mijne aanvaar den, en ik wil noch

het r echt noch mij n eigendom wagen aan een
kans. Die schaal moet ver deeld wor den.'
T oen kon de jonger e kluizenaar geen r edenen
meer aanvoer en, en hij zei: 'Z o dit inder daad
je wens is, en je dit inder daad ver langt , lat en
we dan nu de schaal br eken.'
Maar het gelaat van de ouder e kluizenaar
wer d nog duist er der en hij schr eeuwde:
'ver vloekt e lafaar d, je wilt niet vec
h t en.'

OVE R GEVEN EN NEMEN
Er leef de eens een man, die een vallei vol
naalden bezat . Op zeker e dag kwam de
moeder van Jezus t ot hem en zei: 'Vr iend, het
kleed van mijn zoon is gescheur d en ik moet
het nodig her st ellen voor hij naar de t empel
gaat . Z ou je mij niet een naald willen geven?'
Hij gaf haar echt er geen naald, maar hield
een geleer d bet oog over 'geven en nemen'
om dat voor t e leggen aan haar zoon, voor hij
naar de t empel ging.

DE Z EVEN Z EL VEN
I n het st ilst e uur van de nacht , t oen ik half
slapend t er neer lag, zat en mijn zeven zelven
bij elkaar en voer den f luist er end dit gespr ek:
Het eer st e zelf : 'Hier , in deze dwaas, heb ik al
deze jar en geleef d, met geen ander e t aak dan
over dag zijn pijn t e her nieuwen en 's nacht s
opnieuw zijn zor g wakker t e r oepen. I k kan
mijn lot niet langer ver dr agen, en nu ver zet
ik mij.'
Het t weede zelf : 'Jouw lot is bet er dan het
mijne, br oeder , want mij is opgedr agen het
vr eugdevolle zelf van deze dwaas t e zijn. I k
lach zij n lach en zing zijn gelukkige ur en, en
met dr ievoudig gevleugelde voet en dans ik
zijn klaar der e gedacht en. I k ben het , die mij
ver zet t en wil t egen mijn t r eur ig lot .'
Het der de zelf : 'En ik dan, het door liefde
gedr even zelf , het vlammende hout van wilde
har t st ocht en en f ant ast ische ver langens ? I k,
het lief hebbende zelf, zou t egen deze dwaas
willen opst aan.'
Het vier de zelf : 'Onder jullie allen ben ik de
ellendigst e, want mij wer d niet s geschonken
dan ver f oeilijke haat en ver niet igende
ver vloeking. I k, het st or macht ige zelf ,
gebor en in de duist er e kr ocht en der hel, wil
deze dienst baar heid af schudden.
Het vijf de zelf : 'Nee, niet jij, maar ik, het
denkende, het ver beeldingr ijke zelf, dat

honger kent en dor st , dat gedoemd is om t e
zwer ven zonder r ust , zoekend naar het
ongekende en naar nog niet geschapen
dingen, ik zou me willen ver zet t en.'
Het zesde zelf : 'En ik, het wer kende zelf , de
beklagenswaar dige ar beider , die met
geduldige handen en ver langende ogen, de
dagen vor mt t ot beelden en de vor mloze
element en nieuwe en eeuwige vor men
schenkt -ik, de eenzame, zou op willen st aan
t egen deze r ust eloze dwaas.'
Het zevende zelf : 'Hoe vr eemd, dat jullie
allen je t egen deze mens zou willen
ver zet t en, omdat ieder van jullie een
bepaalde plicht ver vullen moet . W as ik maar
als een van j ullie, een zelf met een bepaalde
t aak! Maar ik heb er geen, ik ben het zelf , dat
niet s ver r icht , dat wer keloos neer zit , zonder
bezigheid, t er wijl jullie het leven her schept .
W ie van ons moet zich dus ver zet t en?'
T oen het zevende zelf zo spr ak, keken de
ander e zes het met medelijden aan, maar
zeiden niet s meer ; en naar mat e de nacht
dieper neer daalde, sliep het ene na het
ander e in, vol nieuwe en gebr ekkige
onder wor penheid.
Maar het zwevende zelf bleef waken en
st aar de naar het niet s, dat acht er alle dingen
is.

OOR L OG
Op zeker e nacht wer d er in het paleis een
f eest gevier d, en een man t r ad binnen, die
zich t ot de vor st r icht t e, en alle gast en keken
naar hem; zij zagen, dat hij een van zijn ogen
mist e en dat de lege holt e bloedde.
De vor st vr oeg hem: 'W at is je over komen?'
De man ant woor dde: '0 vor st , ik ben een dief
van ber oep, en deze nacht ging ik, omdat de
maan niet scheen, er op uit om de winkel van
de geldwisselaar t e ber oven; maar t oen ik
door het venst er naar binnen klom, beging ik
een f out en dr ong de winkel van de wever
binnen, en in de duist er nis st r uikelde ik over
het weef get ouwen ver loor een van mij n
ogen. En nu, mijn vor st , kom ik u vr agen
r echt t e doen.'
Daar op liet de vor st de wever halen; deze
kwam, en er wer d bepaald, dat een van zijn
ogen uit ger ukt zou wor den.
'0 vor st ,' zei de wever , 'het oor deel is juist .
Het is r echt vaar dig, dat een van mijn ogen
weggenomen wor dt . Maar helaas!, ik heb
beide zo nodig om de t wee zijden t e kunnen
zien van het kleed dat ik weef . I k heb echt er
een buur man, een schoenlapper , die ook
t wee ogen heef t , en hij heef t bij zijn wer k
niet beide nodig.'
Daar op zond de vor st om de schoenlapper .
Deze kwam, en zij ont namen hem één van
zijn ogen.

En aan het r echt was voldaan.

DE VOS
Een vos keek naar zijn schaduw, t oen de zon
opkwam, en zei: 'I k zal vandaag voor mijn
middaget en een kameel nodig hebben.' En de
hele mor gen zocht hij naar kamelen.
Maar t oen de middag aangebr oken was en hij
opnieuw naar zijn schaduw keek, zei hij : 'Een
muis zal ook wel voldoende zij n.'

DE W I JZ E KONI NG
Eens heer st e in de ver afgelegen st ad W ir ani
een koning, die zowel macht ig als wijs was.
En hij was gevr eesd om zijn macht , maar
gelief d om zijn wijsheid.
W elnu, in het midden der st ad bevond zich
een br on, welks wat er koel was en kr ist allijn,
waar uit alle bewoner s dr onken, zelf s de
koning en zijn hovelingen; want er was geen
ander e br on.
Op zeker e nacht t oen allen sliepen, t r ad een
t ovenaar de st ad binnen en schonk zeven
dr oppels van een vr eemde vloeist of in de
br on, zeggend: Vanaf dit ogenblik zal ieder
die van dit wat er dr inkt gek wor den.'
De volgende mor gen dr onken alle inwoner s,
behalve de koning en zijn kamer heer , uit de
br on en wer den gek, zoals de t ovenaar
voor speld had.
En op die dag deden de bewoner s dier st ad in
de nauwe st r at en en op de mar kt plaat sen
niet s ander s dan elkaar t oef luist er en: 'De
koning is gek. Onze koning en zijn kamer heer
hebben hun ver st and ver lor en. Nat uur lijk
kunnen wij ons niet door een gekke koning
lat en r eger en. W ij moet en hem ont t r onen.
Die avond beval de koning, dat men hem een
gouden beker vullen zou aan de br on. En t oen
die hem gebr acht wer d, dr onk hij er uit en gaf
hem zij n kamer heer om ook t e dr inken.

En er heer st e gr ot e vr eugde in de st ad
W ir ani, omdat de koning en zijn
hof ambt enaar hun ver st and her kr egen
hadden.

EER Z UCHT
Dr ie mannen ont moet t en elkaar aan een t af el
in een her ber g. De een was een wever , de
ander een t immer man en de der de een
doodgr aver .
De wever zei: 'I k ver kocht vandaag een fijn
linnen doodskleed voor t wee goudst ukken.
L at en wij zoveel wijn dr inken als wij
beger en.'
'En ik,' zei de t immer man, 'ik ver kocht mijn
best e doodskist . W ij zullen een heer lijk
wildbr aad gebr uiken bij de wijn.'
'I k dolf maar één gr af ,' zei de doodgr aver ,
'maar mijn pat r oon bet aalde me dubbel.
L at en wij ook honingkoeken nemen.'
En heel die avond was het dr uk in de her ber g,
want zij r iepen dikwijls om wijn, vlees en
koeken. En zij war en ver heugd.
En de waar d wr eef zich in de handen en
glimlacht e t egen zijn vr ouw, want zijn gast en
war en r oyaal.
T oen zij heengingen, st ond de maan hoog
aan de hemel, en zij wandelden langs de weg
zingend en elkaar t oeschr eeuwend.
De waar d en zij n vr ouw st onden in de deur
en keken hen na. '0,' zei de vr ouw, 'welk een
her en! Z o r oyaal en zo vr olij k! Konden zij ons
ieder e dag maar zo’n gelukje bezor gen! Dan
wer d onze zoon nooit her ber gier en zou
nimmer zo har d moet en wer ken. W ij zouden

hem een goede opvoeding kunnen geven, en
hij zou pr iest er wor den.'

HET NI EUW E VER MAAK
Ver leden nacht vond ik een nieuw ver maak
uit , en t oen ik het voor de eer st e maal
uit pr obeer de, kwamen een engel en een
duivel op mijn huis af st or men.
Z ij ont moet t en elkaar aan mijn deur en
vocht en met elkaar over mijn pas geschapen
ver maak, de een r oepend: 'Het is een zonde!'
-de ander : 'Het is een deugd!'

DE ANDER E T AAL
Dr ie dagen nadat ik gebor en was en, in mij n
zijden wieg liggend, met ver baasde
ver legenheid de nieuwe wer eld om mij heen
inkeek, vr oeg mijn moeder aan de min: 'Hoe
gaat het met mijn kind?'
En de min ant woor dde: 'Het gaat best met
hem, mevr ouw, ik heb hem dr ie maal gevoed,
en nog nooit heb ik een zo jong kind zo
vr olijk gezien.'
I k was ver ont waar digd, en r iep uit : 'Het is
niet waar , moeder ; want mij n bed is har d, en
die melk die ik gezogen heb is bit t er van
smaak en de geur van de bor st en st inkt in
mijn neusgat en, en ik voel me
aller ellendigst .'
Maar mijn moeder begr eep me niet , noch de
min; want de taal die ik spr ak, was die van de
wer eld, vanwaar ik kwam.
En op de een-en-t wint igst e dag van mijn
leven, t oen ik gedoopt wer d, zei de pr iest er
t egen mijn moeder : 'U mag u gelukkig
pr ijzen, mevr ouw, dat uw zoon als chr ist en
gebor en wer d.'
En ik was ver r ast , - en zei t ot de pr iest er :
'Dan zal uw moeder in de hemel wel er g
ongelukkig zijn, want u wer d niet als chr ist en
gebor en.'
Maar ook de pr iest er begr eep mijn t aal niet .

En na zeven manen keek op zeker e dag een
waar zegger naar mij, en zei t egen mijn
moeder : 'U w zoon zal een st aat sman wor den
en een gr oot leider van mensen.'
Maar ik r iep uit : 'Dat is een valse
voor spelling; want ik zal musicus wor den, en
niet s ander s dan een musicus zal ik zijn.'
Maar zelf s op die leef t ijd wer d mijn t aal niet
begr epen, -en gr oot was mijn ver bazing.
En na dr ie en der t ig jar en, waar in mijn
moeder , en de min, en de pr iest er allen
gest or ven war en (de schaduw Gods r ust e op
hun zielen), leef de alleen de waar zegger nog.
En gist er en ont moet t e ik hem aan de poor t
van de t empel; en t er wij l wij met elkaar
spr aken, zei hij: 'I k heb alt ijd gewet en, dat je
een gr oot musicus zou wor den. T oen je nog
een kind was, heb ik het al voor speld.'
En ik geloof de hem - want nu ben ook ik de
t aal van die ander e wer eld ver get en.

DE GR ANAAT APPE L B OOM
Eens t oen ik leef de in het har t van een
gr anaat appelboom, hoor de ik een zaadje
zeggen: 'Op zeker e dag zal ik een boom
wor den, en de wind zal zingen in mijn
t akken, de zon zal dansen op mijn blader en,
en ik zal st er k en schoon zijn in alle
jaar get ijden.'
Daar op spr ak een ander zaadje, en zei: 'T oen
ik zo jong was als jij, koest er de ik ook van die
ver wacht ingen; maar nu ik de dingen wegen
en met en kan, weet ik dat mijn hoop ijdel is.
En een der de zaadj e spr ak eveneens: 'I k zie
niet s in ons, dat een belof t e van zo'n gr ot e
t oekomst inhoudt .'
Een vier de zei: 'Maar welk een bespot t ing zou
ons leven zijn zonder een gr oot ser t oekomst !'
Een vijf de viel in: 'W aar omzouden wij
spr eken over wat wij zullen wor den, wanneer
wij niet eens wet en wat wij zijn.'
Maar een zesde ant woor dde: 'W at wij ook
zijn, wij zullen st eeds zo blij ven.'
En een zevende spr ak: 'I k weet pr ecies hoe
alles wor den zal, maar ik kan het niet in
woor den zeggen.'
Daar op spr ak een acht st e -en een negende –
en een t iende -en ver volgens velen -t ot allen
t egelijk spr aken, en ik niet s meer
onder scheiden kon dan de vele st emmen.

Daar om ver huisde ik diezelf de dag naar het
har t van een kweepeer , wier zaden weinige
zijn en weinig spr eken.

DE T W EE KOOI EN
I n de t uin van mijn vader st aan t wee kooien.
I n de ene zit een leeuw, die door de slaven
van mijn vader meegebr acht wer d uit de
woest ijn van Nineveh; in de ander e zit een
mus.
I eder e mor gen bij zonsopgang r oept de mus
de leeuw t oe: 'Goeie mor gen, mijn
br oeder gevangene.'

DE DR I E MI ER EN
Dr ie mier en ont moet t en elkaar op de neus
van een man, die in de zon t e slapen lag.
Nadat zij elkander gegr oet hadden, ieder
volgens de gewoont e van zijn st am, bleven
zij samen st aan pr at en.
De eer st e mier zei: 'Deze heuvels en vlakt en
zijn de kaalst e, die ik ooit heb gezien. I k heb
de hele dag naar een of ander zaadje gezocht
en er geen gevonden.'
De t weede zei: 'Ook ik heb niet s gevonden,
hoewel ik ieder plekje en hoekj e door zocht
heb. Dit is, geloof ik, wat mijn volk het
zacht e, bewegende land noemt , waar niet s
gr oeit .
Daar op hief de der de mier zijn hoof d op en
zei: 'Mijn vr ienden, wij st aan nu op de neus
van de opper st e Mier , de macht ige en
oneindige Mier , wiens lichaam zo gr oot is, dat
wij het niet kunnen over zien, wiens schaduw
zo ver r eikt , dat wij ze niet kunnen
begr enzen, en wiens st em zo luid is, dat wij
haar niet kunnen hor en; en hij is
alomt egenwoor dig.'
T er wijl de der de mier aldus spr ak, keken de
ander e t wee elkaar aan en lacht en.
Op dat moment bewoog de man zich, hief in
de slaap zijn hand op, st r eek langs zijn neus,
en ver plet t er de de dr ie mier en.

DE GR AF DEL VER
Eens t oen ik een van mijn dode zelven
begr oef , kwam de gr af delver nader bij en zei:
'Van alle
n , die hier komen begr aven, houd ik
alleen van jou.'
I k ant woor dde: 'Dat ver heugt me
buit engewoon, maar waar om hou je van mij
?'
'Omdat ,' zei hij, 'zij wenende komen en
wenende gaan -jij alleen komt lachende en
gaat lachende heen.'

OP DE T R APPE N VAN DE T EMPEL
Gist er avond zag ik op de mar mer en t r appen
van de t empel een vr ouw zit t en t ussen t wee
mannen. De ene zijde van haar gelaat was
bleek, de ander e bloosde.

DE GEZ EGENDE S T AD
I n mijn jeugd ver t elde men mij, dat in een
bepaalde st ad ieder een leef de volgens de
S chr if t en.
Daar om zei ik: 'I k wil die st ad en haar zegen
gaan zoeken.' Z ij was echt er ver weg, dus
maakt e ik uit gebr eide t oeber eidselen voor
mijn r eis. En na veer t ig dagen zag ik de st ad
en op de een-en-veer t igst e dag t r ad ik haar
binnen.
En ziet ! alle inwoner s hadden slecht s één oog
en één hand. En ik ver wonder de mij en zei t ot
mezelf : 'Z ouden zij, die deze heilige st ad
bewonen, slecht s één oog en één hand
bezit t en?'
T oen zag ik, dat ook zij ver baasd war en, want
zij ver wonder den zich uit er mat e over mij n
t wee handen en t wee ogen. En t er wijl zij
onder elkaar fluist er den, vr oeg ik hun: 'I s dit
wer kelijk de Gezegende S t ad, waar ieder
mens leef t volgens de S chr if t en?'
En zij zeiden: 'Ja, dit is de st ad.'
'En wat ,' zei ik, 'is u over komen, en waar
zijn
uw r echt er ogen en r echt er handen?'
En allen war en diep ont r oer d, en zeiden:
'Kom en zie.'
Z ij br acht en mij naar de t empel in het midden
der st ad. En in de t empel zag ik een gr ot e
hoop handen en ogen. Alle ver dor d. T oen zei
ik: 'Helaas! welke ver over ar heef t deze
wr eedheid aan u bedr even?'

Een gemur mel ging door de r ijen. En een van
de oudst en t r ad naar vor en en zei: 'W ij zelf
hebben dit gedaan. God heef t ons het kwade,
dat in ons was, doen over winnen.'
En hij leidde mij naar een hooggelegen
alt aar , en de menigt e volgde. -En hij t oonde
mij een inscr ipt ie, die boven het alt aar
aangebr acht was, en daar las ik: 'I ndien dan
uw r echt er oog u in zonde ver st r ikt , zo r uk het
uit en wer p het van u; want het is u bet er dat
één uwer leden ver lor en ga, dan dat uw
gehele lichaam in de hel gewor pen wor dt .
-En indien uw r echt er hand u in zonde
ver st r ikt , zo houw ze af en wer p ze van u;
want het is bet er voor u, dat één uwer leden
ver lor en ga, dan dat uw hele lichaam in de
hel gewor pen wor dt .’
T oen begr eep ik. En ik keer de me t ot de hele
menigt e en r iep: 'Heef t geen man of vr ouw
onder u t wee ogen of t wee handen?'
En zij ant woor dden mij, zeggende: 'Neen,
niet één. Niemand is compleet , behalve zij die
nog t e jong zijn om de S chr if t t e lezen en
haar gebod t e begr ijpen.'
En t oen wij uit de t empel kwamen, ver liet ik
haast ig de Gezegende S t ad; want ik was niet
t e jong, en ik kon de schr if t lezen.

DE GOEDE EN DE KW ADE GOD
De goede God en de kwade God ont moet t en
elkaar op een ber gt op.
De goede God zei: 'Goede dag, mijnbr oeder .'
De kwade God ant woor dde niet .
En de goede God zei: 'Gij zijt vandaag in een
slecht humeur .'
'Ja,' ant woor dde de kwade God, 'want de
laat st e t ijd heeft men me vaak voor u
aangezien, ben ik genoemd bij uw naam, en
behandeld alsof ik u was, en dat mishaagt
me.'
En de goede God zei: 'maar ook mij heef t
men ver keer delijk voor u aangezien en bij uw
naam genoemd.'
De kwade God ging daar op zijns weegs, de
dwaasheid der mensen ver vloekende.

'NEDER L AAG'
Neder laag, mijn neder laag,
mijn eenzaamheid en af zonder ing;
Je bent me liever dan een duizend
over winningen, En lieflijker voor mijn har t
dan alle wer eldse glor ie.
Neder laag, mijn neder laag,
mijn zelf kennis en mijn bespot t ing,
Door jou weet ik,
dat ik nog j ong en snel van voet ben
En niet ver leid zal wor den
door ver dr oogde laur ier en.
I n jou heb ik mij n eenzaamheid gevonden
in ons st er ven,
En de vr eugde van geschuwd t e wor den en
ver acht .
Neder laag, mijn neder laag,
mijn glanzend zwaar d en schild,
I n je ogen heb ik gelezen
Dat t en t r oon ver heven wor den
onder wer ping is
En begr epen wor den een ver neder ing;
Dat ver st aan wor den zeggen wil t ot volheid
komen,
En vallen als een r ijpe vr ucht die geget en
wor dt .
Neder laag, mijn neder laag,
mijn st out moedige met gezel,
Je zult mijn zangen hor en,
mijn kr et en en mij n st ilt en,
En alleen jij zult t ot me spr eken
van het geklapwiek van vleugels
En het voor bij dr ij ven van de zeeën

En van ber gen, die br anden in de nacht ,
En jij alleen
zult mij n st eile en r ot sacht ige ziel
beklimmen.
Neder laag, mijn neder laag,
mijn onst er f elijke moed,
Jij en ik samen zullen lachen met de st or m,
En samen zullen wij gr aven delven voor allen
En wij zullen st aan in de zon, vast van wil,
En wij zullen ver vaar lijk zij n.

DE NACHT EN DE DW AAS
I k ben als jij, o nacht , duist er en naakt ; ik
wandel op het vlammende pad, dat boven
mijn dagdr omen
ligt , en waar mijn voet de aar de r aakt , r ijst
een r euzeneik omhoog.'
'Neen, je bent niet als ik, o dwaas, want je
kijkt nog om, om t e zien hoe gr oot de indr uk
is van je voet in het zand.'
'I k ben a
l s jij, o nacht , zwijgend en diep; en
in het har t van mijn eenzaamheid ligt een
godin in haar kr aambed; en in hem die
gebor en wor dt , r aakt de Hemel de Hel.'
'Neen, je bent niet als ik, jij dwaas want nog
ver t eer t je de smar t , en de zang uit de kr ocht
ver schr ikt j e.'
'I k ben als jij , o nacht , wild en
ver schr ikkelijk;
want mijn or en zijn ver vuld van de kr et en
van over wonnen nat ies en de zucht en naar
ver get en landen.'
'Neen, je bent niet als ik, jij dwaas, want nog
neem j e j e kleine zelf als met gezel, en met je
r euzenzelf kun je nog geen vr iendschap
sluit en.'
'I k ben als jij , o nacht , wr eed en
schr ikwekkend, want mijn boezem wor dt
ont st oken door br andende schepen op zee,
en mijn lippen zijn nat van het bloed van
ver slagen kr ijgslieden.
'Neen, je bent niet als ik, j ij dwaas, want nog
ver vult je het ver langen naar een

zust er geest , en je bent jezelf nog niet t ot wet
gewor den.'
'I k ben als jij , o nacht , ver heugd en blij; want
hij die in mijn schaduw t oef t , is dr onken nu
van maagdelijke wijn, en zij die met mij gaat ,
zondigt in vr olijkheid.
'Neen, je bent niet als ik, jij dwaas, want je
ziel is gehuld in een sluier met zeven plooien
en je houdt je har t niet in je hand.'
'I k ben als jij , o nacht , geduldig en
har t st ocht elijk; want in mijn bor st zijn
duizend dode minnaar s begr aven in
lijkwaden van ver dr oogde kussen.'
'Ja, dwaas, ben je mij gelijk? B en je als ik? En
kun e de st or m ber ijden als een r os, en de
bliksem gr ij pen als een zwaar d?'
Als jij, o nacht , als jij, mácht ig en ver heven,
en mijn t r oon gebouwd op st apels gevallen
goden; en ook voor mij t r ekken de dagen
voor bij om t e kussen de zoom van mij n kleed,
zonder ooit een blik t e wer pen op mijn
gelaat .'
'B en jij als ik, kind van mijn donker st har t ?
En denk je mij n ont embar e gedacht en en
spr eek je mijn zo omvangr ijke t aal?'
'Ja, wij zijn t weelingbr oeder s, o nacht ; want
jij openbaar t de r uimt e, en ik openbaar mijn
ziel.'

GEZ I CHT EN
I k heb een gelaat gezien met wel duizend
uit dr ukkingen, en een gelaat , dat slecht s één
enkele uit dr ukking had, alsof het geper st was
in een masker .
I k heb een gelaat gezien, waar van de glans
een blik mij gunde op de lelijkheid er onder ,
en een gelaat , waar van ik de glans weg
moest nemen om t e zien hoe het was.
I k heb een oud gelaat gezien, welks vele
lijnen niet s zeiden, en een onger impeld
gelaat , waar op alle dingen geschr even
st onden.
I k ken gezicht en, omdat ik heen kijk door het
weef sel dat mijn eigen oog weeft , en de
wer kelijkheid daar onder schouw.

DE W I JDER E Z EE
Mij n ziel en ik gingen naar de gr ot e zee om t e
baden. En t oen wij op het st r and kwamen,
keken we uit naar een ver bor gen en eenzame
plaat s.
Maar voor t wandelend, zagen wij op een
gr ot e r ot s een man zit t en, die klompjes zout
uit een t as t e voor schijn haalde en in zee
wier p.
'Dit is de pessimist ,' zei mijn ziel. 'L at wij
en
deze plaat s ver lat en. Hier kunnen wij niet
baden.'
W ij t r okken ver der , t ot dat we een inham
ber eikt en. Daar zagen wij op een wit t e r ot s
een man st aan, die zijn handen een kist je
vast hield, met juwelen bezet , waar uit hij
suiker nam en in zee wier p.
'En dit is de opt imist ,' zei mijn ziel, 'ook hij
mag onze naakt e lichamen niet zien.'
Ver der gingen wij . En bij het wat er zagen wij
een man zit t en, die dode vissen opr aapt e en
ze t eder weer in het wat er wier p.
‘Ook hier kunnen wij niet baden,’ zei mijn
ziel, ‘die man is een filant r oop.’
En we gingen voor bij.
T oen kwamen we op een plaat s, waar een
man zij n schaduw t r ok in het zand. Gr ot e

golven kwamen en vaagden haar weg. Maar
t elkens weer t r ok hij de lijnen in het zand.
'Dat is de myst icus,' zei mijn el.
zi 'L at en we
hem alleen.'
W ij wandelden ver der , t ot dat wij op een
r ust ige plek een man zagen st aan, die schuim
ver zamelde en het opbor g in een albast en
schaal.
'Dat is de idealist ,' zei mijn ziel. 'Z eker mag
hij onze naakt heid niet aanschouwen.'
Ver der gaande, hoor den wij plot seling een
st em r oepen: 'Dit is de zee. Dit is de diepe
zee. Dit is de gr ot e en de macht ige zee. En
t oen wij de plaat s ber eikt en, vanwaar de
st em t ot ons gekomen was, zagen wij een
man, die met zij n r ug naar de zee gekeer d
st ond, en t egen zijn oor een schelp hield,
naar welks gemur mel hij luist er de.
En mijn ziel zei: L at en wij ver der gaan. Dat is
de r ealist , die het geheel, dat hij niet
omvat t en kan, de r ug t oekeer t , en zichzelf
t evr eden st elt met een gedeelt e.'
W ij gingen dus ver der . En op een plaat s vol
onkr uid, onder de r ot sen, zagen wij een
mens, die zijn gelaat in het zand ver bor g. En
ik zei t ot mijn ziel: 'Hier kunnen wij baden,
want hij kan ons niet zien.
'Neen,' zei mijn ziel, 'want hij is de
ver schr ikkelijkst e van allen. Hij is een
pur it ein.'
T oen viel een gr ot e dr oef heid over het gelaat

van mijn ziel en weer klonk in haar st em.
'L at en wij van hier gaan,' zei zij, 'want er is
hier geen eenzame plaat s waar wij baden
kunnen. I k zou deze wind niet willen lat en
spelen door mijn gouden haar , of mijn blanke
boezem willen ont blot en in deze lucht , of in
dit licht mijn heilige naakt heid willen
ont hullen.'
Dus ver liet en wij deze zee, om een wijder e t e
zoeken.

GEKR UI S I GD
I k r iep de mensen t oe: 'I k wil gekr uisigd
wor den!'
En zij zeiden: 'W aar om zou j e bloed komen
over onze hoofden?'
Maar ik ant woor dde: 'Hoe ander s zou j e
ver heer lijkt kunnen wor den dan door dwazen
t e kr uisigen?'
Z ij deden naar mijn woor den, en ik wer d
gekr uisigd. En de kr uisiging st ilde mijn
ver langen.
En t oen ik gehangen wer d t ussen hemel en
aar de, hieven zij hun hoof den op om mij t e
zien. En zij war en ver heer lijkt , want nog
nooit hadden zij hun hoof den opgeheven.
Maar t oen zij opkeken naar mij, r iep een:
'W aar om zoek je boet e t e doen?'
Een ander schr eeuwde: 'Vo
or welke zaak
of f er je jezelf ?
En een der de zei: 'Denk je op deze wij ze
aar dse glor ie t e kopen?'
Daar op viel een vier de in: 'Z ie, hoe hij
glimlacht !
Kan zulk een pijn ver geven wor den?'
En ik ant woor dde hen allen, en zei:
'Ont houdt alleen, dat ik glimlacht e. I k doe
geen boet e -noch br eng ik een of f er -noch

ver lang ik naar glor ie -en ik heb niet s t e
ver geven. I k had dor st , en haalde u over mij
t e dr inken t e geven van mij n eigen bloed.
W ant wat ander s kan de dor st van een dwaas
lessen dan zij n eigen bloed?
I k was st om -en ik vr oeg om wonden opdat ik
zou kunnen spr eken. I k was gevangen in
jullie dagen en nacht en -en ik zocht een
t oegang t ot gr ot er dagen en nacht en.
En nu ga ik heen -zoals ook ander e
gekr uisigden gegaan zijn. En meen niet , dat
wij het gekr uisigd wor den moe zij n. W ant wij
moet en gekr uisigd wor den door st eeds gr ot er
mensen t ussen st eeds gr ot er aar den en
hemelen.'

DE S T ER R EKUNDI GE
I n de schaduw van de t empel zagen mijn
vr iend en ik een blinde alleen zit t en. En mijn
vr iend zei:
'Z ie de gr ootst e wijze van ons land.'
Daar op ver liet ik mijn vr iend, en de blinde
nader ende, gr oet t e ik hem. En wij hadden
een gespr ek.
En na een wijle zei ik: 'Ver geef me mijn vr aag
- maar hoe lang bent u r eeds blind?'
'Vanaf mijn geboor t e,' ant woor dde hij.
I k zei: 'En welk pad van wij sheid volgt u?'
'S t er r ekundige ben ik.'
Daar na legde hij zijn hand op zijn bor st ,
zeggende: 'I k sla al deze zonnen, en manen,
en st er r en gade.'

HET GR OT E VER L ANGEN
Hier zit ik t ussen mijn br oeder de ber g en
mijn zust er de zee.
W ij dr ieën zijn één in onze eenzaamheid, en
de lief de, die ons ver bindt , is diep en st er k en
vr eemd.
Ja, zij is dieper dan de diept e van mijn zust er
en st er ker dan de kr acht van mijn br oeder , en
vr eemder dan het vr eemde van mijn
dwaasheid.
Aeonen en nog eens aeonen zijn voor bij
gegaan, sinds de eer st e gr ijze schemer ing
ons aan elkander openbaar de; en hoewel wij
de geboor t e, de volheid en de dood van vele
wer elden gezien hebben, zijn wij t och nog
ver langend en jong.
W ij zij n jong en ver langend en t och zijn wij
zonder met gezel en onbezocht , en hoewel wij
neer liggen in een onaf gebr oken halve
omar ming, zij n wij onget r oost . E n welke
t r oost best aat er voor beheer st ver langen en
niet -geuit e har t st ocht ? Van waar zal de
vlammende god komen om het bed van mijn
zust er t e ver war men? En welke vr ouwelijke
st or t vloed zal het vuur van mijn br oeder
doven? En wie is de vr ouw, die mijn har t
bevelen zal?
I n de st ilt e van de nacht mur melt mijn zust er
in haar slaap de onbekende naam van de
vuur god, en mijn br oeder r oept in de ver t e
om de koele en ver r e godin. Maar wie ik in
mijn slaap r oep, weet ik niet . Hier zit ik

t ussen mijn br oeder de ber g en mijn zust er
de zee. W ij dr ieën zijn één in onze
eenzaamheid, en de lief de die ons ver bindt , is
diep en st er k en vr eemd.

EEN GR AS S PR I ET JE Z EI
Een gr asspr iet je zei t egen een her f st blad: 'Je
maakt zo'n lawaai bij het vallen! Je ver st oor t
al mijn wint er -dr omen.'
Het blad ant woor dde ver ont waar digd: 'L aag
gebor ene en laag-wonende! S pr akeloos,
gemelijk ding! Je leef t niet hoog in de lucht
en je kunt de klank van het gezang niet
ver t olken!'
Daar op vleide het her f st blad zich neer op de
aar de en sliep. En t oen de lent e aanbr ak,
ont waakt e het weer -en was een
gr asspr iet je.
En zodr a het her f st was en de wint er slaap
zich meldde, en door de lucht de blader en
naar beneden vielen, mopper de het in
zichzelf : '0, die her f st blader en! Z e maken
zo'n lawaai! Z ij ver st or en al mijn
wint er dr omen!’

HET OOG
Op een keer zei het oog: 'Over deze valleien
heen zie ik een ber g gehuld in blauwe nevel.
I s hij niet pr acht ig?'
Het oor luist er de; en na enige t ij d aandacht ig
geluist er d t e hebben, zei het : 'Maar waar is
die ber g dan t och? I k hoor hem niet .'
Daar op spr ak de hand en zei: 'Ver geef s poog
ik hem t e voelen of t e t ast en, ik kan geen
ber g vinden.'
En de neus zei: 'Er is geen ber g, want ik kan
hem niet r uiken.'
Daar op keek het oog een ander e kant op, en
zij begonnen samen t e pr at en over de
vr eemde waan van het oog. En zij zeiden: 'Er
moet iet s niet in or de zijn met het oog.'

DE T W EE GEL EER DEN
Eens woonden in de oude st ad Af kar t wee
geleer den, die elkander haat t en en elkaar s
ler ingen bespot t en. W ant de een ont kende
het best aan der goden, t er wijl de ander een
gelovige was.
Op zeker e dag ont moet t en deze t wee elkaar
op de mar kt plaat s, en t e midden van hun
volgelingen begonnen zij t e r edet wist en over
het best aan of niet -best aan der goden. En na
vele ur en van st r ijd scheidden zij.
Die avond ging de ongelovige naar de t empel
en knielde neer voor het alt aar , biddend, dat
de goden hem zijn dwaling ver geven
mocht en.
En op het zelf de uur ver br andde de ander e
geleer de, die de goden ver dedigd had, zijn
heilige geschr if t en. W ant hij was een
ongelovige gewor den.

T OEN MI JN S MAR T GEB OR EN W ER D
T oen mijn smar t gebor en wer d, behandelde
ik haar met zor g, en waakt e over haar met
lief devolle t eder heid.
En mijn smar t gr oeide als alle levende
dingen, st er k en schoon en vol van wonder e
ver r ukkingen.
W ij hadden elkander lief, mijn smar t en ik, en
wij hadden de wer eld om ons heen lief ; want
de smar t had een vr iendelijk har t en het
mijne was vr iendelij k door de smar t .
En wanneer wij met elkaar spr aken, mijn
smar t en ik, war en onze dagen gevleugeld en
onze nacht en omkr anst van dr omen; want de
smar t had een welspr ekende t ong en de
mijne was welspr ekend door de smar t .
En wanneer wij samen zongen, mijn smar t en
ik, zat en onze bur en aan hun venst er s en
luist er den; want vele zangen war en diep als
de zee en onze melodieën vol van vr eemde
her inner ingen.
En wanneer wij samen wandelden, mij n
smar t en ik, keken de voor bijganger s ons met
zacht e ogen aan en fluist er den woor den van
gr ot e lieflijkheid.
S ommigen keken ons vol naijver na, want de
smar t was edel en ik was t r ot s op de smar t .
Maar zoals alle levende dingen, st ier f ook de

smar t , en ik bleef alleen acht er om t e denken
en t e peinzen.
En als ik nu spr eek, vallen mijn woor den
zwaar op mijn or en.
En als ik nu mijn zangen zing, komen de
bur en niet luist er en.
En als ik door de st r at en wandel, kijkt
niemand me aan.
Alleen in mijn slaap hoor ik st emmen vol
medelijden zeggen: 'Z iedaar ligt de mens,
wiens smar t gest or ven is.'

EN T OEN MI JN VR EUGDE GEB OR EN W ER D
En t oen mijn vr eugde gebor en wer d, hield ik
haar in mijn ar men en st ond op het dak van
mijn huis, r oepende: 'Komt , mijn bur en, komt
en ziet , want deze dag wer d mij de vr eugde
gebor en. Komt en ziet dit blijmoedig wezen,
dat lacht in de zon.'
Maar geen van mij n bur en kwam om naar
mijn vr eugde t e kijken, en gr oot was mijn
ver wonder ing. En zeven manen acht er een
ver kondigde ik ieder e dag mijn vr eugde van
het dak van het huis – maar niemand sloeg
acht op me. En mijn vr eugde en ik war en
alleen, ongezocht en onbezocht .
T oen wer d mijn vr eugde bleek en t r eur ig,
omdat geen ander har t dan het mij ne haar
lief lij kheid aanschouwde en geen ander e
lippen haar lippen kust en.
Mij n vr eugde st ier f van eenzaamheid.
En nu her inner ik me enkel mijn dode
vr eugde, als ik denk aan mijn dode smar t .
Maar her inner ing is als een her fst blad, dat
een wij le mur melt in de wind en dan niet
meer wor dt gehoor d.

'DE VOL MAAKT E W ER EL D'
God van ver lor en zielen, U die ver lor en hebt
onder de goden, hoor mij:
Meedogend lot , dat over ons -dwaze,
zwer vende geest en - waakt , hoor mij:
I k woon t e midden van een volmaakt r as, ik
de meest onvolmaakt e.
I k, een menselijke chaos, een nevelvlek van
ver war de element en, ik beweeg me onder
volmaakt e wer elden -volker en met
volmaakt e wet t en en pur e or dening, wier
gedacht en ger eglement eer d, wier dr omen
geor dend, en wier visioenen ingeschr even en
ger egist r eer d zijn.
Hun deugden, o God, zijn gemet en, hun
zonden gewogen, en zelf s de t alloze dingen
die voor bijgaan in de duist er e schemer ing
van het geen noch zonde is, noch deugd, zijn
opget ekend en gecat alogiseer d.
Hier zijn de dagen en de nacht en ingedeeld
en wor den ger egeer d door r egels van
smet t eloze nauwkeur igheid.
Et en, dr inken, slapen, zijn naakt heid
bedekken, en dan ver moeid zijn t e best emder
t ijd.
W er ken, spelen, zingen, dansen, en dan
st illiggen, als de klok een bepaald uur slaat .
Z o denken, zoveel voelen, en dan, wanneer
een bepaalde st er r ijst boven gindse hor izon,
niet meer denken, niet meer voelen.
Een buur man ber oven met een glimlach,

gaven uit delen met een gr acieuze
handbeweging, voor zicht ig pr ijzen,
zor gvuldig ver oor delen, een ziel ver niet igen
met een woor d, een lichaam ver br anden met
een ademt ocht , en dan de handen wassen,
wanneer de dagt aak is volbr acht .
L ief hebben op voor geschr even wijze, zij n
best e zelf onder houden op een vast gest elde
manier , de goden gepast ver er en, de duivelen
geslepen om de t uin leiden -en dan alles
ver get en alsof de her inner ing dood war e.
L ief hebben met een bedoeling, over leggen
met ber ekening, lief lijk gelukkig zijn, dapper
lijden – en dan de beker ledigen, opdat de dag
van mor gen die
opnieuw vullen moge.
Al deze dingen, God, wor den met voor dacht ont vangen, in
vast ber adenheid gebor en, met nauwkeur igheid gevoed,
door wet t en ger egeer d, door de r ede ger icht , en daar na
gedood en begr aven op voor geschr even wijze. En zelf s hun
zwijgende gr aven die in de menselij ke ziel liggen, zijn
gemer kt en genummer d.
Het is een volkomen wer eld, een wer eld van volmaakt e
uit nemendheid, een wer eld van ver heven wonder en, de
r ijpst e vr ucht in Gods t uin, de meest er gedacht e van het
heelal.
Maar waar om zou ik hier zij n, God, ik een gr oen zaad van
ongest ilde har t st ocht , een dwaze st or m, die het oost en
zoekt noch het west en, een ver dwaasd br okj e van een
ver br ande planeet ?
W aar om ben ik hier , God van ver lor en zielen, jij die zelf
onder de goden ver lor en bent ?
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