
I

El torn de la vida en quatre dies m’ha passat
com l’aigua pel torrent o el vent per la prada.
Però hi ha dos dies que mai no em preocuparan,
el dia que ja ha passat i el dia que ha d’arribar.

II

Llàstima que el llibre de la joventut ja s’hagi tancat,
i que la primavera de la vida fugi a l’hivern gèlid.
Aquell ocell cantor de goig que anomenàvem joventut...
Ai! Qui sap quan va arribar, qui sap quan ha partit!

III

A la porta de la taverna vaig trobar un mestre
i li vaig preguntar si sabia res dels qui han marxat.
Em digué: «Beu vi, que molts com nosaltres un dia
marxaren, però encara no n’ha tornat mai cap.»
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IV

Els secrets de l’eternitat ni tu ni jo no els sabem,
i aquest mot misteriós ni tu ni jo no el podrem llegir.
Rere una cortina es discuteix el teu futur i el meu;
quan la cortina es descorri, ni tu ni jo ja no hi serem.

V

¿Fins quan hauré de llançar fang a l’oceà?1

N’estic fart, d’adoradors d’ídols i de temples.
Khayyam, ¿qui és que t’ha dit que hi ha un infern?
¿Qui ha anat a l’infern? ¿Qui ha tornat mai del cel?

VI

La forma de la natura és un instant de decisió.
Tu viu alegre encara que observis la injustícia,
comparteix el teu temps amb la gent aciençada,
que el teu cos només és sorra i vent, sang i pols.

VII

Com que el girar de la roda2 no és a gust del savi,
tant se val que comptis set cels o en comptis vuit.
Si la mort és segura, i tots els desigs han d’esvair-se,
¿què t’importa si el llop se’t menja al prat o la formiga a la tomba? 
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VIII

Com que no pots abastar la veritat i la certesa,
no pots viure tota la vida en el temor i el dubte.
Val més que no se’ns escapi la copa de les mans,
i que, serens o embriacs, romanguem en la ignorància.

IX

Si el que hi ha al món no és sinó vent a les mans,
i si el que hi ha és incomplet i defectuós,
pensa que tot el que veus al món no existeix,
imagina que allò que no existeix es troba al nostre món.

X

Encara que és ben ferma l’arrel de la teva permanència,
i sobre el teu cos la vida és com un vestit flonjo i lleuger,
a la tenda del cos, que és com un lloc de repòs per a tu, 
vigila de no aturar-t’hi massa estona, que té els vents febles.

XI

Aquells que són la font de l’excel·lència i del saber
a la reunió dels doctes van il·luminar els companys.
Van caminar per un sender, allunyant-se en la nit fosca,
van explicar uns quants contes abans d’anar-se’n a dormir.
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