
Vijftien

De oude meesters van de Tao zochten het mysterie en de diepste geheimen
door in het duister door te dringen.

Omdat wij die niet kunnen kennen, blijft ons slechts de beschrijving:
zij waren voorzichtig, als bij het doorwaden van winterse rivieren;
behoedzaam, met respect voor buren;
beleefd als een gast;
meegevend als smeltend ijs;
eenvoudig als onbesneden hout;
open als een vallei;
amorf als modderwater.

Maar het modderigste water wordt helder als het tot stilstand is gekomen,
en uit die stilstand staat het leven op.

Wie zich aan de Tao houdt verlangt niet vervuld te worden,
en hoeft, daar hij niet wenst vol te zijn zijn hoofd niet te bedekken.

Vijftien

In oude tijden was de volmaakte mens, die zich zo aan Tao wijdde, 
subtiel, en zo diep dat hij nauwelijks begrepen kon worden.
Omdat hij niet begrepen kan worden, 
zal ik proberen hem te schilderen:
hij is voorzichtig als iemand die ‘s winters een rivier oversteekt;
hij aarzelt als iemand die zijn buren vreest;
hij is bescheiden als een gast;
hij is meegaand als smeltend ijs;
hij is simpel als ongekorven hout;
hij is ledig als een vallei;
hij is duister als troebel water.
Want wie kan het duister zo zuiveren dat het langzaam licht wordt?

Wie kan het troebele tot bedaren brengen,
tot het langzaam helder wordt?
Wie kan het stilstaande in beweging brengen 
tot het langzaam vooruit gaat?
Wie deze beginselen volgt, verlangt niet naar volheid.
Daarom kan hij zich vernieuwen, wanneer hij in verval raakt.

Vijftien

De wijzen van weleer waren zo subtiel, mysterieus, 
duister en doordringend, dat ze niet herkend konden worden.
Omdat ze onherkenbaar waren, doe ik een poging ze te omschrijven:

zij waren voorzichtig als hij die ‘s winters een rivier oversteekt;
behoedzaam, als hij die zijn buren vreest;
terughoudend, als een gast in den vreemde;
veranderlijk, als ijs en water;
uit één stuk, als het ruwe hout;
diep en weids, als een vallei;
ondoorzichtig, als troebel water.

Wie anders kan, in rust, het troebele tot klaarheid brengen?
Wie anders kan, in beweging, vanuit kalmte tot leven brengen?

Wie Tao volgt is nergens vol van
en vernieuwt zich door de leegte.


