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Mina strofer, verser och berättelser har förts bort av strömmen
Floden har tagit allt som jag inte höll fast vid,
mina goda och dåliga sidor, min längtan och min fromhet
allt har givits till månljuset och förts bort på nytt av månljuset

En mästare av många språk sade:
Jag kan ge var och en av er vad ni behöver med detta mynt 
Lita på mej, i tystnaden, och ni kommer att samtycka
Jag känner en ordlös inre betydelse, som gör ett enda vin av era olika ord

Sinnet klarnar, och jag vet 
kroppens avskildhet är inte 
dödens utan ett saltkorns
fortfarande förenat med berget

VASSFLÖJTENS SÅNG – början på Mesnavi

Hör vassflöjten berätta med sin stämma full av klagan,
om skilsmässan ifrån vårt ursprung och vår grund.
Den sjunger: ”Sedan Gud skar loss mej från min strandbädd 
har män och kvinnor gråtit vid min sång.
Jag längtar till ett bröst som slits itu av saknad,

att i dess tjänst få sjunga kärleksåtråns kval.

Det föds i alla som försmäktar skilda från sitt ursprung
en längtan att på nytt förbindas med sin rot och grund.
 I alla sorters hus jag lät min smärtas toner ljuda
Jag blev till tröst för fattig som för rik.
Man gjorde mej till vän så som man ville se mej, 
men ur mitt inre sökte ingen ut min hemlighet.
Min hemlighet som mina toners klagan röjer 
är ändå inte sedd och hörd.
Fast kroppen ej är dold för själen, och själen ej för kroppen,
 har ingen möjlighet att att skåda själens djup.
En eld är denna flöjtens ton, och inte vind.
 En kraftlös skugga den som inte elden har.
Den elden kärlekselden är, som föds i flöjtens kropp,
 liksom i vinet kärleksruset föds.
Flöjten är vän med var och en, som från en vän har skilts; 
dess toner blottlägger vårt inres hemlighet.
Vem vet ett gift och botemedel lika starkt som denna flöjt kan vara? 
Vem har fått möta sådan trogen vän och följeslagare som flöjten?
Den visar på en väg som fyllts med blod;
 berättar om den kärlek, som förtär och brinner. 
Blott den som är Guds dåre kan förstå dess sång 
dess melodi når endast den vars öron öppnats till det ohörbara.
 I längtans ton har våra dagar blivit långa
fastän de rusar undan i vår smärtas rymd.
 Må våra dagar fly, vad rör det oss,
så länge alltings grund och klarhet ändå finns att nå?
 Den som ej är fisk förlorar snabbt sin törst i havet,



 och lång blir dagen när man saknar bröd.
Den som vars själ har kokts kan ej förstås av hårda sinnen,
 så nog berättat nu. Frid och farväl!

Varför vill du inte
att delen återförenas med alltet,
ljusstrålen med ljuset ?
I mitt hjärta håller jag universum, 
omkring mig håller världen mig

Sent, i min ensamhet, i det skepp som är jag
 Inget ljus, inget land i sikte, tjocka moln ovanför 
Jag försöker hålla mej precis ovanför vattenytan
 men jag är redan därunder, och lever i oceanen

Låt den hänförda vara skamlig, 
galen, kärlekskrank och tankspridd
Det nyktra förnuftet hittar alltid något att oroa sej för 
Hänförelsen låter livet vara

När du är havet är jag en fisk däri
När du är stäppen är jag en gasell
Andas in i mej, för jag är din andedräkts tjänare 
Jag är ditt instrument - din flöjt, skuren ur vassen

Noaks ark, en symbol för vårt släkte
ett skepp irrande på havet
djupt ner i vattnet växer en planta
utan form och plats den hittas på

Inga vinflaskor här men vinet går runt ibland oss
Ingen rök, men elden brinner under köttet 
Lyssna till klangen från den orörda klockan,
och dess manande musik

I fullständig kontroll, föreställande kontroll
med en högburen auktoritet, är vi bluffmakare
eller kanske en gethårspensel i en konstnärs hand vi 
kan aldrig veta

Att dricka vin med dej, bli varmare och varmare
 Jag tänker: Varför inte lämna bort denna överrock
gjord av löv och jord. 
Så ser jag ut genom fönstret. Men varför. 
Båda världarna är här.

Du har sagt vem du är - jag är den jag är
Dina handlingar i mitt huvud, mitt huvud här i mina händer 
Inuti - något rör sej i cirklar
i namnlös elegans



Den här maten går inte att äta
liksom denna skärva av visdom vi skymtade
 I var och en finns en hemlig kärna
som inte ens Gabriel kan förstå genom att försöka förstå

I detta stora mysterium vi lever
finns inget som tillhör oss
Varför känner vi då denna strävan
innan vi alla, en i taget går igenom samma port

Vår enda trogna följeslagare är kärleken
 En väg, ingen början, inget slut
Vi hör hjärtat ropa härinifrån:
Varför tvekar du när livet står på spel?

Jag är den som gläds i sorgen
för i samma ögonblick jag krossats byggs jag upp på nytt 
Och när jag är stilla och tyst, som jorden själv
når mina rop upp till himlen som åskans muller

Det finns en kyss, som vi önskar med hela vår gestalt
- andens genomsyrande av kroppen -
Havets vatten vädjar till pärlan att bryta sej ut
och liljan bjuder passionerat in sina rusiga besökare 
På natten öppnar jag fönstret
och ber månen att pressa sitt ansikte mot 
mitt, att andas in i mej
Stäng talets dörr och öppna kärlekens fönster
 Månen använder inte dörren, bara fönstret
Se dammkornens rörelser i ljuset invid fönstret
Deras dans är vår dans
Sällan hör vi denna inre musik
 men ändå dansar vi alla till den 
Det finns en passion i mej
som inte önskar något av en annan människa
 Jag fick något annat
en huvudbonad att bära i båda världarna
Den föll av
Må så vara
En morgon begav jag mej till en plats bortom gryningen
 en källa till flödande sötma utan slut
Jag har fått se en skönhet
 som skulle skapa förvirring i bägge världarna
 men jag ska inte orsaka något sådant
Jag är bara ett huvud placerat på marken, som en offergåva.



Var finns en fot, värdig att beträda en trädgård,
 eller ett öga som förtjänar att betrakta ett träd 
Visa mej en man som är beredd att kastas in i elden

En hemlighet virvlar runt i mitt bröst
Himlens hjul bugar sej för den
Den vet inte huvudet från foten eller foten från huvudet
den roterar innanför huvud och fot, utan huvud och fot

Jag har levt i vansinnets gränsland
 sökande efter förklaringar
bankande på en dörr. Den öppnades
Jag hade knackat från insidan!

Den här världen, med alla sina svar
 ger mej huvudvärk
fyller mina händer med vin, inte mitt glas
 Om jag kunde vakna upp från allt det här 
skulle jag berätta – utan att tala
varför jag skäms över att använda ord

Jag vill hålla dej intill mej som en luta
och sjunga ut i kärlek
Vill du hellre kasta stenar mot en spegel?
Jag är din spegel och här är stenarna

Jag kan bryta upp från vem som helst
 utom den som vilar här inne
Vem som helst kan ge gåvor
ge mej någon som tar bort

Det finns ingen kärlek som kärlek utan föremål
Inget tillfredsställande arbete som arbete utan syfte
den som övergivit sin list och förslagenhet
kan finna den verkliga kunskapen

Jag faller, med mitt vinglas i handen
reser mej igen, yr, vinglande
sjunker ned, tillintetgjord, inte länge här
ändå närvarande, stark och nykter, rakryggad

Den som säger att jag har rätt
gör mej lik de små dockorna på marknadsplatsen
Jag undanber mej sådant, jag är inget för marknaden 
Jag är en beundrare av dem som ifrågasätter mej

Det är ingen idé att söka dej ut
Bliv smältande snö
Tvätta av dej dej själv



Porten till förklaringarna är stängd
det är bäst att vi återgår till tystnaden



Varför denna nattblinda sorg som slukar mej
Är sorgen själv blind eller ser den mej som blind?
Jag hör hemma bland himlarna,
 bara min spegelbild är av vatten och lera
 och ingen kan stjäla en stjärna från vattenytan

Mitt hjärta sa till mej: Säg mej, vem söker du?
 och varför letar du världen runt i förvirring?

Jag sa: Sluta, är det bara det du vill säga mej?
Det är du som sänt mej på denna vandring,
 och du ska fråga mej!




