
Achtenvijftig

Wanneer een regering verward en slap is,
zijn de mensen oprecht, eerlijk.
Wanneer het bestuur spioneert en inbreuk maakt op de privacy,
zijn mensen behoeftig, tegendraads.
Ellende en voorspoed hebben een gezamenlijke opdracht.
Geluk zit in ellende verborgen.

Wie weet waar het eindigt?

Zonder rechtschapenheid worden eerlijke mensen leugenachtig,
begeven goede mensen zich op het slechte pad,
worden mensen elke dag,
bedrogen, om de tuin geleid.

Daarom stelt de wijze orde op zaken zonder te beschadigen,
wijst terecht zonder te kwetsen,
is recht op de man af, maar niet tactloos, 
verlicht, 
maar zonder te stralen.

Achtenvijftig

Als de regering dom en passief is,
zal het volg gelukkig en welvarend worden;
als de regering scherpzinnig is,
zal het volk ontevreden en rusteloos zijn.
Ellende is de ondergrond van geluk en onder het geluk ligt de ellende.
Waaraan kan men de suprematie (goede regering) kennen?
Als de regering zich onthoudt van verbeteren,
zal de oprechtheid opnieuw list worden en het goede kwaad.
Sinds lang geleden hebben de mensen daarvan geen weet.
Daarom is de wijze oprecht, maar kwetst anderen niet;
hij is hoekig, maar kerft anderen niet;
hij is rechtstreeks, maar doet anderen geen geweld aan;
hij schittert, maar verblindt anderen niet.

[Sam Hamill, Carolus Verhulst]

Achtnvijftg

Wanneer de regering zich gedeisd houdt, leeft het volk natuurlijk.
Waneer de regering van ales onderneemt, gaat het volk vreemd doen.

Voorspoed ligt beslotn in tgenspoed, zoals de tgenspoed al sluimert in de voorspoed.
Wie weet waar ze precies in elkaar overgaan?

Wanneer het natuurlijke verdwijnt, wordt het vreemde normaal gevonden en kan 
goedheid monstrachtge vormen aannemen.
De mens is het spoor al lange tjd bijstr.

Daarom is de wijze oprecht maar niet meedogenloos,
scherp maar niet kwetsend,
standvastg maar niet onwrikbaar,
helder maar niet verblindend.

Achtenvijftig

Als de regering bijziende is, is het volk louter.
Als de regering scherp ziet, is het volk vol gebreken.
Ongeluk! Het is waar geluk op steunt.
Geluk! Het is waar ongeluk in schuilt.
Wie kent daarvan het uiterste (keerpunt)?
Daar er geen normale toestand is, verkeert het normale
   weer in het grillige en verkeert het goede in iets
   onheilspellends, maar sinds lang zijn de mensen 
   inderdaad verblind.
Daarom is de Heilige vierkant zonder gesneden te zijn;
hij is recht zonder gerekt te zijn;
hij is licht zonder te schitteren.
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