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lalal ad-Din Muhanunad Din ar-Rmni, poeta e místico persa, nasceu 
em 1207 no Afeganistão, que era na época parte do Império Persa, e veio 
a falecer em 1273. Sua fanúlia emigrou para a Pérsia para escapar à invasão 
dos Mongóis, e ao final se estabeleceu no que é hoje a Turquia ocidental. 

Seu pai era um teólogo e jurista, místico de linhagem incerta. Com 
a sua morte, Rumi ocupou seu lugar de slzeiklz, instrutor e orientador, na 
comunidade religiosa local. Sua vida parece ter sido relativamente nonnal 
para um erudito religioso - ensinar, meditar, ajudar os pobres - até que, 
em 1244, com 37 anos, Rumi encontrou lun estranho que lhe propôs 
lUTIa questão. O estranho era mn dervixe errante, Shams ad-Din, de Tabriz, 
que viajara pelo oriente próximo procurando e orando por alguém que 
pudesse "agüentar a sua companhia". Uma voz veio: "O que dará em 
troca?" "Minha cabeça!". "Aquele que você procura é lalal ad-Din de 
Konia". 

A questão proposta por Shams fez o professor desmaiar. Ao que 
parece, era a seguinte: quem era maior, Maomé ou Bestami, sendo que 
Bestami disse: "Como é grande minha glória", enquanto Maomé 
reconhecera, em sua oração a Deus, que "Nós não O conhecemos como 
deveríamos" . 

Rumi percebeu a profundidade da questão, e finalmente - depois 
de voltar a si - respondeu que Maomé era maior, pois Bestami tomara 
um gole do divino e parara por aí, enquanto que para Maomé o Caminho 
estava sempre se abrindo e expandindo. Há várias versões do encontro 
entre Rumi e Shams, mas quaisquer que tenham sido os fatos, os dois se 
tomaram inseparáveis. Sua Amizade é um dos mistérios; passavam meses 
sem qualquer necessidade humana, transportadas a uma região de pura 
conversação. Esta conexão extática causou dificuldades na comunidade 
religiosa - ciúmes e outras coisas similares. Por isso, Shams desapareceu 
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tão repentinamente quanto surgira, e Rmni começou a tornar-se o grande 
artista místico que viria a ser no futuro: começou a escrever poemas, 
ouvir música e cantar, e dançar girando interminavelmente, hora após 
hora. 

Rumi reencontrou Shams depois em Damasco, e o trouxe de volta 
a Konia. Dizem, do reencontro dos dois, que caíram ambos aos pés um 
do outro, e que era difícil saber quem era o amante e quem era o amado, 
quem era o professor e quem era o aluno. Shams ficou na casa de Rumi, 
casou-se com uma jovem que fora criada pela família, até novamente 
desaparecer, provavelmente assassinado com o conhecimento de um dos 
filhos de Rumi - cumprindo a promessa de ter que entregar a própria 
cabeça. 

O mistério da ausência do seu Amigo tomou a obra de Rumi. 
Novamente partiu atrás dele em Damasco, onde por fim escreveu: 

Por que deveria eu procurar? Sou o mesmo 

que ele. Sua essência fala através de mim. 

Tenho procurado por mim mesmo! 

A união estava completa; afana, aniquilação no Amigo, era total. 
Shams ou Rumi escreveram os poemas? Nasceu a obra Os trabalhos de 
Shams de Tabriz. 

Depois de Shams, Rumi encontrou outros Companheiros: Saladin 
Zarkub - a quem Rumi se dirige em muitos de seus poemas - e Husam 
Chelebi, seu discípulo predileto, a quem ditou os seis volumes da obra 
Masnavi. 

A obra poética de Rumi consiste principalmente de quadras curtas 
ou de fábulas mais longas, chamadas Masnavi, nome também de sua obra 
principal. O Masnavi típico é um poema narrativo relativamente longo, 
feito de versos rimados, veículo para a expressão de histórias épicas ou 
românticas, com tema filosófico ou místico. 

124 

HERMES 

o estilo poético de Rumi caracteriza-se pela profundidade de 
sentimento e riqueza de imagens obtidas da vida cotidiana. Freqüentemente 
suas idéias eram muito distantes das regras e conceitos ortodoxos da 
retórica persa e da religião muçulmana; no entanto, foi reconhecido como 
o grande mestre e inovador em ambos os campos, e sua poesia trouxe 
um verdadeiro renascimento filosófico e religioso ao Islã. Seus seguidores 
fundaram a ordem Mevlevi, dentro do sufismo, que é a dos dervixe 
dançarinos, existentes até hoje. Essa ordem, sediada em Konia, na Turquia, 
deu origem a talvez a mais importante das linhagens sufis. 

O tema básico das poesias de Rumi é o amor. Ocupa-se com os 
problemas e questões relativos à conduta, significado e propósito da vida 
e com o anseio da alma humana pela união com Deus. Aquele a quem ele 
se dirige pode ser o mestre espiritual, Deus, ou qualquer um que seja 
amado; para ele, todas as formas do amor fazem parte do mesmo contínuo. 

Os textos aqui apresentados foram rapidamente traduzidos do inglês, 
e são todos provenientes das quadras curtas, reunidas na edição americana 
"Open Secret". 

Quadras 

158 
Muito além das idéias sobre o certo e o errado, 

há um campo. Encontro-me com você lá. 

Quando a alma estende-se na grama, 

o mundo é grande demais para falar a respeito. 

Idéias, linguagem, mesmo as palavras eu e você 

não fazem nenhum sentido. 
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511 

O elo claro, no centro, muda tudo. 
Não há fronteiras para o meu amor agora. 
Ouvi que há uma janela que se abre 
de uma mente para outra, 
mas se não há paredes, não há necessidade 
de janelas, ou trancas. 

568 
A forma humana é um fantasma 
feito de distração e dor. 
Às vezes pura luz, às vezes cruel, 

tentando desesperadamente abrir-se, 
essa imagem que seguramos, apertada, dentro de nós. 

914 
Venha ao pomar na primavera. 
Há luz e vinho, e seres amados nas flores de romã. 
Se você não vier, estas coisas não importam. 
Se você vier, estas coisas não importam. 

1088 

O mistério não se toma mais claro ao repetir-se a questão, 
nem pode ser comprado indo-se a lugares maravilhosos. 
Até que você tenha mantido seus olhos 
e seu desejo imóveis por cinqüenta anos, 
ainda não começou a atravessar a confusão. 


