
Zesenvijftig

Zij die weten spreken niet. Zij die spreken weten niet.

Blokkeer je doorgangen. Doe de poort op slot.
Maak je puntigheid bot. Ontwar de knoop.

Vind een goede verstandhouding met het licht. Word één met het stof.
Dit wordt ‘intense eenwording’ genoemd.

Het is niet te verwerven, en toch houdt het ons bijeen.
Het is niet te bezitten, en toch is het onontkoombaar.
Het is niet te verkrijgen, en toch heb je er profijt van.
Het is niet te winnen, en toch kan het niet verloren gaan.
Het is niet te bezitten, en toch wordt het gekoesterd.
Het kan niet verkregen worden, maar ook niet afgebroken worden.

Daarom is het de grootste schat ter wereld.
 

Zesenvijftig

Maak bot al wat scherp is;
snijd door al wat deelbaar is;
verduister alles wat schittert;
vermeng je met alles wat nederig is als stof;
dit wordt absolute gelijkheid genoemd.
Daarom kan het niet vertrouwd gemaakt worden;
noch kan het worden vervreemd.
Het kan niet begunstigd worden;
noch kan het beschadigd worden.
Het kan niet verhoogd worden,
noch kan het worden verlaagd.
Daarom is het het kostbaarste in de wereld.

[Sam Hamill, Carolus Verhulst]

Zesenvijftg

Hij die weet spreekt niet. Hij die spreekt weet niet.

Hij dicht de gatn, sluit de poortn,
verzacht het ruwe, lost de verwarring op,
tmpert de schitering en maakt zich gelijk aan het stf.
Dit is de mysteke eenheid.

Daarom is het onmogelijk vertouwelijk met hem t worden 
en even onmogelijk je op een afstand t houden.
Het is onmogelijk hem t begunstgen en onmogelijk hem t benadelen.
Er is geen manier waarop je hem kunt verhefen en er is geen manier waarop 

je hem kunt vernederen.
Daarom is hij het meest verhevene tr wereld.

Zesenvijftig

Zij die weten spreken er niet over; 
zij die spreken weten het niet.

Hij stopt zijn openingen dicht, sluit zijn deuren, 
dempt het heldere licht, laat het stof neerdalen,
vijlt de scherpe kanten af, en ontwart de knopen.
Dit wordt Diepe Verbintenis genoemd.

Daarom, er is geen manier om vertrouwelijk met hem te 
worden, maar er is ook geen manier om hem te mijden.
Er is geen manier die hem goed doet, maar er is ook 
geen manier die hem kwaad doet.
Er is geen manier om hem te adelen, maar er is ook 
geen manier om hem te verlagen.
Juist om deze reden is hij het nobelste schepsel ter 
wereld.

[Michael Baker; Robert G. Henricks]


