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I Kairo i Egypten levde för åtskilliga hundra år sedan 
en fattig kock vid namn Assad. Han var den 
välvilligaste människa, som man gärna kunde råka, 
och som han därtill var mycket skicklig i sitt yrke, så 
skulle man ha väntat, att han hade fått anställning i 
något förnämligt hus, där man behöll sina tjänare år 
efter år och bestod dem en god avlöning. Men så var 
ingalunda förhållandet. I början av sin bana fick 
kocken verkligen några utmärkta platser, men han 
förlorade dem genast. Det gick alltid på samma sätt. De 
första dagarna var husbönderna överlyckliga att äga ett 
sådant under till kock, och man förvånade sig över att 
mannen inte hade blivit kallad till tjänstgöring hos 
sultanen själv, men när någon tid hade förflutit, 
avskedade man honom under verop och okvädinsord. 
 Den stackars kocken, som hade en gammal mor 
och en ung hustru att försörja, fick nöja sig med allt 
sämre och sämre platser, och till sist måste han 
bekväma sig att tjäna hos Said Effendi, en gammal 
girigbuk, som hade förtjänat sin förmögenhet på ocker 
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och slavhandel och hade det sämsta tänkbara 
anseende. Denna man blev överlycklig som alla andra, 
när han märkte, att hans kock lagade en mat, som 
kunde ha anstått en storvesir. Han visste, att Assad 
hade måst byta herrar otaliga gånger, men han lovade 
sig själv, att han aldrig skulle begå en sådan dumhet 
som att avskeda honom. 
 Emellertid ville olyckan, att det på Said Effendis 
gård fanns tvenne bakugnar. Den ena var nyuppförd 
och begagnades varje dag, den andra däremot var så 
gammal och sprucken, att den aldrig mer togs i bruk. 
Ingen kock i Said Effendis tjänst hade så mycket som 
sett åt den, men Assad hade inte länge tjänstgjort i 
huset, förrän han tittade in i den gamla ugnen, som var 
uppförd tätt utanför köksdörren och närmast liknade 
en hög och vid bikupa. Han fann den, som naturligt 
var, ända till randen fylld av sopor och trasor, och då 
han var en ytterst ordentlig och renhetsälskande man, 
blev han förfärligt upprörd. ”Må vara, att den här 
ugnen inte mer begagnas”, sa han, ”men det är i alla 
fall en bakugn, och det är en skam, att den ska brukas 
till soplår. Said Effendi skulle med rätta bli förtörnad, 
om han upptäckte ett sådant oskick.” 
 Härmed grep kocken en eldtång, lyfte en brand 
från härden och stack in den i bakugnen. Allt det skräp, 
som hade hopats där sedan åratal tillbaka, fattade 
genast eld, och på samma gång drog en tung, 
illaluktande rök ut över omgivningen. 
 När Said Effendi några timmar senare steg ur sin 
kammare för att njuta av aftonsvalkan på gårdsplanen, 
låg denna obehagliga rök ännu kvar och vaggade i 
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luften. Han undrade varifrån den kom och begav sig 
genast över åt kökssidan för att fråga. Redan innan han 
hade hunnit fram till köksdörren, såg han emellertid, 
att eld och rök strömmade ut ur den gamla bakugnen, 
och i nästa ögonblick stod han darrande av raseri 
framför kocken, frågade honom hur han hade kunnat 
fördrista sig att göra upp eld i den utdömda ugnen och 
befallde honom att utan dröjsmål lämna hans tjänst. 
 ”Men, herre”, sa kocken, som hade trott sig bevisa 
den gamla herrn en välgärning, ”bakugnen var full av 
sopor, och jag tänkte … 
 ”Man ska aldrig tänka”, ropade Said Effendi och 
höjde käppen. ”Ut med dig!” 
 Kocken undvek käppen och närmade sig dörren. 
Här hejdade han sig dock för att påminna om den lön, 
som han hade att fordra. 
 Men Said Effendi, som i likhet med alla verkliga 
girigbukar inte vågade anförtro sina pengar och 
värdepapper åt sitt kassaskrin, utan förvarade dem på 
alla möjliga och omöjliga ställen, hade för några dagar 
sedan stuckit undan en skuldsedel på ett par tusen 
zekiner i den gamla bakugnen, och när han hörde, att 
mannen, som var skuld till att dessa pengar hade gått 
förlorade, gjorde anspråk på lön, blev han alldeles 
utom sig av förbittring. 
 ”Du, son av en buffeloxe”, utropade han, ”begär 
du, att jag ska betala dig, därför att du har gjort mig 
utfattig? Laga dig genast i väg, annars låter jag piska 
opp dig. Jemil, Musa! Var håller ni till, era dagdrivare? 
Hit med er!” 
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 Said Effendi föreföll så fruktansvärd i sin vrede, 
att kocken inte vågade trotsa honom. Han störtade ut 
på gatan och fortsatte att springa en lång stund, av 
fruktan att husbonden skulle sända sina drängar efter 
honom. När han äntligen tordes stanna och besinnade 
vad som hade hänt honom, greps han av den mörkaste 
hopplöshet. 
 ”Alla världars behärskare och styresman”, 
utropade han och vände blickarna mot himlen, ”varför 
förföljer du din tjänare med dessa olyckor? Du vet, att 
jag alltid handlar efter bästa förstånd. Jag söker alltid 
att ärligt och oegennyttigt tjäna mina husbönder. 
Varför blir jag då på detta sätt bortjagad?” 
 Han påminde sig den rika köpmansänkan Fatima, 
som hade behållit honom i sin tjänst i hela tre 
månader. Hon hade varit en frikostig och klok 
matmoder, och han hade hoppats att få stanna kvar 
hos henne under hela sitt liv. Men en gång hade han 
råkat upptäcka, att hennes lilla son smög sig in i hans 
skafferi och stal bort hans honungskakor och 
kanderade frukter. Han hade funnit det beklagligt, att 
sonen till en så förträfflig moder skulle lägga sig till 
med sådana ovanor, som kunde bli farliga för hans 
framtid, och en dag tilldelade han honom en rätt 
allvarlig bestraffning. Men änkan hade blivit lika 
uppbragt som Said Effendi nu för en stund sedan. Hon 
hade inte velat höra på hans förklaringar, utan genast 
jagat bort honom. 
 Han tänkte vidare på Selim Bey, hans första herre, 
som hade drivit bort honom ur sin tjänst, därför att 
han hade påmint honom om profetens förbud mot 
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vindrickande. Han tänkte på alla de andra, som hade 
blivit förargade på honom för saker, som han hade 
företagit sig av ren välmening. ”Allbarmhärtige”, 
utropade han, ”varför straffar du mig på detta sätt? Du 
förföljer mig hårdare, än om jag hade stulit eller 
mördat. Låt detta stoftgrand, som nu ropar till dig, 
åtminstone få veta på vad sätt det har förbrutit sig!” 
 Medan den stackars mannen på detta sätt 
fördjupade sig i betraktelser och böner, hade han, utan 
att han själv visste det, kommit att slå in på en gata, 
som leder till den östra stadsporten. Han hejdade sig 
plötsligt. 
 ”Vad tänker jag på?” sa han till sig själv. ”Jag har 
vandrat åt galet håll. Jag har blivit så yr i huvudet av 
olyckan, att jag inte hittar hem.” 
 Han ämnade genast vända om, men när han 
besinnade, att han vid hemkomsten måste berätta för 
sin mor och sin hustru, att han återigen stod utan 
plats, att han måste lyssna till deras förebråelser och 
jämmer hela kvällen för att nästa dag springa staden 
runt och söka en anställning, som han åter skulle mista 
om någon vecka, kände han en outhärdlig trötthet och 
leda. 
 ”Tjänar det verkligen något till att vända om hem 
för att gå igenom allt detta plågsamma?” frågade han 
sig. ”Varför inte hellre vandra bort från alltsammans? 
 Han fortsatte således att gå rätt framåt. Han 
lämnade porten bakom sig, och efter att ha letat sig väg 
över några med gravvårdar tätt besatta kyrkogårdar, 
kom han ut i den vida sandöknen, som på denna sida 
nådde ända fram till staden. Snart nog råkade han in 
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på den stora karavanvägen till Röda havet, som här 
slingrade fram mellan låga bergkullar, övertäckta med 
flygsand. 
 Men vid åsynen av dessa kullar uppvaknade ett 
barndomsminne hos den förtvivlade flyktingen. Han 
drog sig till minnes hurusom han och hans far en 
vacker morgon hade vandrat ut mellan dem för att fira 
Mustafa Halils årsfest. Under färden hade fadern 
berättat honom om den gamle Mustafa, som på sin tid 
hade varit en mycket helig man, gjort många under och 
samlat omkring sig en stor skara dervischer. Den 
heliges grav, en liten vit kupoltäckt byggnad, hade legat 
så väl undangömd mellan flygsandskullarna, att de 
knappast hade kunnat finna den, men när de väl 
kommit fram, hade de funnit, att en stor skara 
människor redan hade samlats dit, och festen hade 
varit i full gång. Han kom ihåg hur Mustafa Halils 
dervischer sittande i en vid krets på marken, hade 
hängivit sig åt heliga övningar, och med förundran 
hade han sett de stora skaror av ökenfolk, som från de 
omgivande höjderna fortfor att närma sig till den 
ensamma graven. Kameler, hästar, människor, alla 
hade med en egendomlig klarhet avtecknat sig mot den 
gula marken, som gnistrade av solljus. 
 Nu, då han sorgsen och förbittrad hasade sig fram 
i karavanvägens djupa spår, sa han plötsligen till sig 
själv: 
 ”Det är sant, att Mustafa Halils dervischer är 
döda, och jag tror knappast, att någon numera tänker 
på att fira hans årsdag, men det hindrar inte, att han 
ännu i dag kan ha kvar sin makt och vishet, och 
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törhända skulle han vilja ge mig de upplysningar, som 
jag behöver. Han påminner sig kanske ännu i dag, att 
min far var en av hans trogna anhängare.” 
 Utan tvekan övergav han karavanvägen och begav 
sig in bland kullarna. Lyckan var honom bevågen, så 
att han efter någon stunds sökande nådde fram till den 
lilla helgongraven. 
 Det föreföll verkligen, som om Mustafa Halil 
skulle vara alldeles glömd. Flygsanden hade ostört fått 
hopa sig utanför väggarna, gångstigen var igenyrd, och 
de två trappstegen, som förde upp till gravrummet, var 
knappast synliga. 
 När Assad märkte denna vanvård, blev han så 
upprörd, att han glömde att tänka på sin egen nöd. 
Han började ögonblickligen att med händerna ösa 
undan sanden från gångstigen. Om detta får fortfara, 
tänkte han, blir snart hela graven översandad, och man 
kommer inte att kunna skilja den från en vanlig 
flygsandskulle. 
 Det var ett drygt och långsamt arbete, som kocken 
hade påbörjat, och han hade knappast hunnit fram till 
de båda trappstegen, då solen helt plötsligt sjönk i 
väster och mörkret nästan omedelbart sänkte sig över 
jorden. Kocken, som var ganska trött efter en 
ansträngande dag, kände genast en stark lust att sova.  
”Jag får lägga mig ner och vila en stund”, tänkte 
han. ”Det tjänar till ingenting att arbeta i mörkret. Så 
snart som jag har sovit ut, ska jag fortsätta 
grävningen.” 
 Knappast hade han slumrat in på den varma 
sandbädden, förrän han i drömmen såg hur dörren till 
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graven öppnades och en liten puckelryggig gubbe 
trädde ut på trappan. Hans tankar var likaså klara, som 
om han skulle ha varit vaken, och han erinrade sig 
genast, att den fromme Mustafa Halil i livstiden hade 
varit puckelryggig. Han tvivlade alltså inte ett 
ögonblick, att det var den helige själv, som nu visade 
sig för honom. 
 Besynnerligt nog, tycktes Mustafa Halil vara i 
högsta grad uppretad. Han svängde i luften en lång 
vandringsstav, hans gamla huvud skakade av 
upphetsning, och ur hans strupe framträngde ett tjut, 
som inte kunde ha ljudit mer hotande, om det hade 
uppstämts av ett lejon eller en hyena. 
 ”Vad är din mening, vandrare, med att föra bort 
den skyddande sanden från min bostad?” ropade han 
och stötte på samma gång mycket omilt till 
drömmaren med sin käpp. 
 Den stackars kocken ville försvara sig på sitt 
vanliga sätt, säga, att han hade tänkt, att han hade 
trott, att allt hade varit gjort i största välmening, men 
såsom det ju ofta nog kan gå i drömmen, kände han sig 
på något sätt förlamad och alldeles ur stånd att få fram 
ett ord till förklaring. 
 I alla fall föreföll det, som om den helige skulle ha 
kunnat läsa hans tankar. 
 ”O, du plågoande!” ropade han till. ”Med ditt 
tänkande och din välmening förorsakar du fler olyckor 
än en ökenstorm.” 
 Återigen försökte kocken ursäkta sig, men till sin 
gränslösa fasa märkte han, att hans läppar var 
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tillslutna och att intet ljud förmådde tränga fram ur 
strupen. 
 ”På den tiden, då vägen till min grav ännu var 
öppen och lätt att befara”, fortsatte helgonet, ”var den 
en tillflyktsort för en skara råa rövare. De förtappade 
gjorde detta mitt hus till skådeplats för sina dryckeslag 
och utsvävningar. Nu, sedan den barmhärtiga sanden 
har gjort vägen hit mera svårtillgänglig, får jag sova i 
ro. Tror du, att jag önskar att det förra tillståndet ska 
återinträda? Tror du, att jag begär bättre, än att hela 
byggnaden måtte översandas? O, din missdådare! Jag 
ser intet annat medel att hindra dig från att fullfölja 
ditt onda uppsåt än att begrava dig under sanden, där 
du nu ligger, så att du aldrig mer kan skåda himmelens 
ljus.” 
 Knappast var detta sagt, förrän den förskräcklige 
gubben böjde sig ner över den drömmande och började 
ösa sand över honom, utan att han var i stånd att röra 
ett finger för att undgå en säker död. 
 ”Vad i all världen ska jag göra?” tänkte 
kocken. ”Hur ska det gå med mig? Mustafa Halil 
kommer helt säkert att fullfölja sin avsikt och begrava 
mig levande.” 
 Liksom för att göra faran ännu mer fruktansvärd 
visade sig i detta ögonblick tre nya personer, två män 
och en kvinna, på platsen framför graven, alla tre 
beväpnade med jättestora skovlar. Med kläderna 
flaxande omkring sig skyndade de sig fram till Assad, 
skrikande av glädje över den olycka, som hade hänt 
honom. 
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 ”Känner du igen mig, du odjur till kock?” ropade 
kvinnan. ”Jag är den Fatima, som en gång hade 
olyckan att ha dig i sin tjänst. Min son hade haft en 
svår öronsjukdom, den var nära nog botad, men du 
tillät dig att slå honom en fruktansvärd örfil, det onda 
kom tillbaka, och nu blir min son döv för livstiden. Jag 
vill mer än gärna hjälpa till att begrava dig.” 
 Hon började att med rasande fart överhölja den 
på marken utsträckte drömmaren med sand. Den 
stackars Assad, som var en god och medlidsam 
människa, kunde inte låta bli att känna sorg över den 
olycka, som han hade vållat. Han greps av en sådan 
ånger, att han nästan kände sig värd den död, som 
hotade honom. 
 ”Låt mig också bistå vid detta goda verk!” sa den 
andre av de nyanlända. ”Du känner nog igen mig, vän 
Assad, jag är Selim Bey, din första husbonde. En dag 
var jag mycket sorgsen, därför att min bästa vän hade 
bedragit mig, jag ämnade berusa mig med vin för att 
glömma hans brott. Men du hindrade mig. Min vrede 
blev inte stillad, och när jag nästa gång mötte honom, 
slog jag honom banesår. Nu vågar jag inte mer visa mig 
i Kairo, jag har blivit en biltog ökenrövare, och allt det 
där för din skull.” 
 Därmed vräkte Selim Bey flera skovlar sand över 
den liggande, vars själ vid det här laget kände sig likaså 
belastad med samvetskval, som hans lemmar var 
tyngda av sand. 
 ”Nej, lämna också något av arbetet åt mig!” 
utropade nu Said Effendi, som var den tredje i 
raden. ”Din skenheliga usling, du hade naturligtvis 
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upptäckt skuldsedeln, som var undangömd i 
bakugnen! Du anlade eld där för att dölja, att du hade 
stulit den. Du bedragare med ditt gudsnådliga: ’Jag 
tänkte, jag trodde’… Jag ska minsann ge dig för att 
tänka.” 
 ”Du ska åtminstone aldrig mer få tillfälle att lägga 
dig i sådant, som inte angår dig”, grälade änkan och 
kastade med detsamma ner en stor sandskovel över 
drömmarens bröst och skuldror. 
 Denne, som kände hur sanden hopade sig över 
honom, utan att han kunde röra ett finger till 
motstånd, förstod, att hans sista stund var kommen. 
Hans vilja arbetade, så att han svettades, hans muskler 
spändes, men det blev till ingenting, han orkade 
varken be om nåd eller fly. Blodet stockade sig i 
ådrorna, bröstet förmådde inte mer höja sig för att 
insuga andedräkten. Den mjölfina sanden fyllde ögon, 
näsborrar, öron och mun. Om några ögonblick skulle 
han vara kvävd. 
 I denna stund av förtvivlan hörde han Mustafa 
Halils röst. 
 ”Det är nog nu, vänner”, sa han. ”Er stackars 
tjänare har nu fått sin läxa, och jag tror, att vi nu kan 
släppa honom. Hans far, den fromme Jussuf kock, var 
en av mina trognaste anhängare, och det är för hans 
skull, som jag har sökt att förhjälpa hans son till litet 
sunt förnuft.” 
 När detta var sagt, märkte den drömmande till sin 
outsägliga lättnad hur sanden avlägsnades från hans 
kropp. Bröstet kunde åter höja sig till andning, och den 
tryckande bördan, som hade vilat över honom, 
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upphörde att tynga. Han kunde åter fritt se sig 
omkring. De tre hämndlystna var försvunna. Det var 
endast Mustafa Halil, som lutade sig över honom. 
 ”Glöm aldrig den lärdom, som du har erhållit!” sa 
han i myndig ton. ”Upphör aldrig, då du råkar i 
frestelse att blanda dig i andras angelägenheter, att 
upprepa för dig själv dessa ord: Man skall aldrig 

tänka! Men tro för all del inte, min son, att jag därmed 
vill förbjuda dig allt tänkande. Besinna endast, att om 
en olycka inträffar, om ett hus brinner, om en bro 
rasar, om två skepp stöter samman, så beror detta 
oftast på att någon välvillig människa har varit framme 
och ’tänkt’. Det är för dylikt, som jag vill lära dig att ta 
dig i akt. Sköt din syssla, gör vad du har blivit ålagd 
och var viss om att till och med Muhammed, Allahs 
profet, föredrog en anhängare, som enkelt och fromt 
åtlydde hans befallningar, framför de många, som ville 
vara klokare än han själv!” 
 När Mustafa Halil hade slutat detta tal, gick han 
uppför de båda trappstegen för att återinträda i sin 
grav. Men innan han öppnade dörren till sin mörka 
boning, vände han sig än en gång till den stackars 
Assad. 
 ”Jag är nästan säker om”, sa han, ”att när du om 
några timmar vaknar, kommer du att säga till dig själv, 
att allt detta endast har varit en dröm, som man kan 
glömma och förgäta, såsom man vanligen gör med sina 
drömmar! Men akta dig för något sådant! I så fall ska 
jag nog förstå att göra mig påmint.” 
 När Assad kock vaknade nästa morgon, kom han 
till punkt och pricka ihåg den förskräckliga dröm, som 
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hade plågat honom under natten. Han mindes Mustafa 
Halils vrede, den grymma ångesten, då man hade velat 
begrava honom under sanden, ja, även helgonets 
varning att inte betrakta allt detta som en tom dröm 
var tydligt inpräntad i hans minne. 
 Men detta hindrade ingalunda, att han snart 
skrattade åt alltsammans. ”Allt det där är verkligen 
inte så illa hopkommet för att endast vara en dröm”, 
tänkte han. ”Men naturligtvis är det ingenting att fästa 
sig vid. Framför allt kan jag inte tänka mig, att Mustafa 
Halil skulle misstycka, att jag avlägsnar sanden från 
hans bostad. När jag tänker på vilket värde som min 
far satte på honom, så kan jag inte låta detta elände 
fortgå.” 
 Han kastade sig verkligen ner på marken och 
började att med båda händerna ösa undan flygsanden. 
 Men knappast hade de första sandkornen flugit i 
luften, förrän han hörde över sitt huvud ett brusande 
av starka vingar. Han tittade upp, och se, en stor korp 
kom nersusande över honom. Den närmade sig 
honom, som om den ville hugga ut hans ögon, och med 
sin fula, kraxande stämma skrek den så högt, som den 
förmådde: ”Man ska aldrig tänka, man ska aldrig 
tänka!” 
 Vid denna syn greps kocken av en vansinnig 
skräck. Visserligen mindes han, att Mustafa Halil i 
livstiden hade ägt en korp, som han hade lärt att säga 
några ord, och att djuret uppehöll sig i närheten av sin 
älskade husbonde även långt efter hans död, det borde 
inte ha väckt så oresonlig förvåning och fasa. Men 
djurets uppenbarelse i detta ögonblick övertygade 
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honom, att allt, vad han hade drömt, verkligen var 
sanning, att den helige hade rätt, att han måste lyda 
hans befallningar, att han med ett ord fick lov att avstå 
från sin förhävelse och bli en annan människa. 
 Han reste sig hastigt och tog till flykten för att 
undgå korpens rasande anfall. Men fågeln förföljde 
honom med sina skarpa skrik ända fram mot 
stadsporten. 
 Och från denna dag, berättar sagan, upphörde 
Assad kock att blanda sig i andras angelägenheter utan 
att vara ombedd. Han sysslade endast med vad som 
hörde till hans ämbete och blev på detta sätt en så 
eftersökt kock, att han gick från befordran till 
befordran och till sist nådde platsen som mästerkock i 
sultanens eget kök. 
 Sagan tillägger också, att om en av hans 
kökspojkar, som hade blivit skickad till salutorget efter 
äpplen, kom tillbaka med en klase druvor, ursäktande 
sig med att äpplena hade varit dåliga och att han 
tänkte, att han trodde, att druvorna skulle vara 
tjänligare, då kunde ingen vara rappare än Assad kock 
att tilldela syndaren ett slag med kökssleven, under det 
att han ropade: 
 ”Man ska aldrig tänka, din drummel. Har jag inte 
sagt dig detta tusen gånger? Man ska aldrig tänka.” 
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