
Vijfenvijftig

Wie vol deugd is, is als een baby:
bijen, schorpioenen, slangen en adders zullen hem niet bijten;
wilde dieren zullen hem niet aanvallen;
vogels zullen hem niet raken.

Botten zwak, spieren zacht, 
toch is zijn greep stevig.

Hij weet nog niet van man en vrouw in gemeenschap,
en toch komt zijn penis omhoog, groeit zijn wezen.

Alle dagen huilt hij zonder schor te worden,
zijn harmonie geperfectioneerd.

Harmonie kennen wordt ‘eeuwig’  genoemd.
Het eeuwige kennen wordt ‘verlichting’ genoemd.
Je levenskracht vergroten wordt ‘een zegen’ genoemd.
Hart en geest die je levenskracht leiden wordt ‘kracht’ genoemd.

Maar de sterken worden weldra oud.
Noem dit ‘niet-Tao’.
Niet-Tao is niet blijvend.

Vijfenvijftig

Wie gezegend is met veel deugd kan vergeleken worden met een kind.
Geen venijnige insecten steken hem; 
geen wilde beesten grijpen hem;
zijn beenderen zijn teer, zijn zenuwen gevoelig, maar zijn greep is krachtig.
Hij kent de paring van mannelijk en vrouwelijk niet,
en toch is hij seksueel ontwikkeld;
het betekent dat zijn vitaliteit uitstekend is.
Hij kan de hele dag schreeuwen zonder schor te worden.
Het betekent dat hij volmaakt harmonisch is.
Deze harmonie kennen is nader komen tot de eeuwigheid;
de eeuwigheid kennen is tot verlichting komen.
Het leven vermeerderen leidt tot een ramp;
de adem te zeer door het hart doen versnellen, leidt tot verstarring.

[Sam Hamill, Carolus Verhulst]

Vijfenvijftg

Wie de volheid van de Deugd heeft is als een pasgeborene.
Giftge reptelen bijtn hem niet. Wilde beestn valen hem niet aan.
Roofvogels werpen zich niet op hem.

Zijn beenderen zijn zwak, zijn spieren slap, maar zijn greep is strk.
De geslachtsdaad is hem onbekend, maar tch wordt zijn orgaan geprikkeld,
want hij beschikt over de volheid van zijn zaad.
Hij schreeuwt de hele dag, maar wordt niet schor. Hij is de volmaakt harmonie.

In harmonie zijn is het eeuwige kennen. Het eeuwige kennen is verlicht zijn.
Erop los leven leidt tt rampspoed. 
Wanneer het hoofd de adem de baas is, is het snel met je gebeurd.

Wanneer de dingen tt vole wasdom zijn gekomen begint de aftakeling.
Zo vergaat ales wat stijdig is met Tao. Wat Tao niet volgt vindt een vroege dood.

Vijfenvijftig

Hij die de volheid van de Deugd omhelst, 
kan vergeleken worden met een pasgeboren baby.
Wespen en schorpioenen, slangen en adders steken hem niet;
roofvogels en wilde beesten grijpen hem niet;
zijn botten en spieren zijn zacht en plooibaar, toch is 
zijn greep stevig;
hij weet nog niet van de ontmoeting tussen man en vrouw, 
toch wordt zijn orgaan geprikkeld –
dit komt omdat zijn wezen op het hoogtepunt is.
Hij kan de hele dag krijsen, toch zal hij niet hees worden-
Dit komt omdat zijn harmonie op haar hoogtepunt is.

Harmonie kennen wordt 'het eeuwige' genoemd; het eeuwige 
kennen wordt 'wijs zijn' genoemd; 
toevoegen aan het leven wordt een 'slecht voorteken' 
genoemd; om de geest de ademhaling te laten beheersen – dat
wordt 'dingen forceren' genoemd. 

Als dingen hun hoogste volmaaktheid bereiken worden ze oud;
dit wordt 'niet de Weg' genoemd;
wat niet de Weg is zal vroeg aan zijn einde komen.

[Michael Baker; Robert G. Henricks]


