
Vijftig

Wij verschijnen in het leven en gaan terug naar de dood.
Metgezellen van het leven zijn er dertien;
Metgezellen van de dood zijn er dertien;
En toch komen de mensen, omdat ze in al hun handelingen leven als LEVEN beschouwen, tot de 
dertien die behoren bij het rijk van de dood?
Nu, waarom is dit zo?
Het is omdat ze leven als LEVEN beschouwen.

Ongetwijfeld heb je gehoord over hen die goed zijn in het vasthouden aan het leven;
Als zij door de heuvels lopen, gaan zij neushoorns en tijgers niet uit de weg;
Als zij in gevecht raken, gebruiken ze geen wapens of schilden;
De neushoorn vindt geen plaats waar hij met zijn hoorn in kan dringen;
De tijger vindt geen plaats waar hij zijn klauwen in kan slaan.
En wapens vinden geen plaats waar hun klingen houvast hebben.
Nu, waarom is dit zo?
Omdat er geen plaats voor de dood is in hen.

Vijftig

Uitgaan is geboren worden; ingaan is sterven.
Dienaren des levens zijn er op de tien mensen drie;
dienaren des doods zijn er op de tien mensen ook drie; 
maar mensen die trachten het leven te onderhouden, door al hun handelingen 
streven naar de doodsplaats, zijn er ook drie op de tien.
Hoe komt dat? Door de overmaat waarmede zij hun leven trachten te 
onderhouden.

Ik heb dan ook gehoord dat zij, die het leven goed vast hebben, 
wanneer zij te land reizen, geen neushoorns of tijgers ontmoeten;
en, wanneer zij ten strijde trekken, noch kolder noch wapens aangorden.
De neushoorn vindt geen plaats in hem om zijn hoorn in te stoten;
de tijger vindt geen plaats in hem om zijn klauwen in te slaan;
wapens vinden geen plaats in hem om hun lemmet te doen indringen.
Hoe komt dat? Omdat zij geen doodsplaats hebben.

[Robert G. Henricks, J.J.L. Duyvendak]

Vijftg

Leven is aankomen, en strven is trugkeren.
Drie op de ten zijn metgezel van het leven.
Drie op de ten zijn metgezel van de dood.
Drie op de ten leven, maar zijn op weg naar de dood.
Waarom? Omdat zij t fel aan het leven hangen.

Wat ik heb horen zeggen is dit:
“Hij die zich niet vastklampt aan het leven, gaat op weg en vreest de neushoorn en de 
tjger niet.
Ongewapend beteedt hij het stijdperk.

De neushoorn heeft niets om naar t sttn.
De tjger heeft niets om open t rijtn.
Het zwaard dringt nergens binnen.
Waarom? Omdat de dood in hem geen plek heeft.”

Vijfig

Tussen het verschijnen in het leven en het verdwijnen in de dood zijn het de derten 
metgezellen die het verschil maken tussen bestaan of vergaan.

Maar de mensen gaan om met hun leven op een manier waarop ze tot derten doodsplekken 
worden.

Wat kan de reden daarvan zijn?
Dat ze te kwistg met hun leven omgaan.

Ik heb echter vernomen dat zij die erin slagen hun greep op het leven te bewaren 
op het land niet beducht zijn voor rinocerossen en tjgers,
in het leger geen wapenrustng dragen.
Rinocerossen vinden in hen geen plek om hun hoorn in te boren,
tjgers geen plek om hun klauwen in te slaan,
scherpe wapens geen manier om hun te deren.

Wat kan hiervan dan de oorzaak zijn?
Dat er in hen geen doodsplek is.

[Michael Baker, Kristofer Schipper]


