
Zeventig

Mijn woorden zijn zeer gemakkelijk te begrijpen,
zeer gemakkelijk in praktijk te brengen.

Niemand ter wereld kan ze begrijpen,
niemand kan ze in praktijk brengen.

Woorden hebben geschiedenis.
Daden hebben meesters.

Voorwaar, als je dit niet weet,
ken je mij niet.

Zeldzaam zijn zij die mij kennen.
Daarom word ik gewaardeerd.

Daarom draagt de wijze grove kleding.
En verbergt de jade eronder.

Zeventig

Woorden hebben voorouders, daden hebben een meester.
Mijn woorden zijn gemakkelijk te kennen, en zeer gemakkelijk toe te passen.
Maar niet alle mensen in de wereld kennen ze, noch passen zij ze toe.
Dat komt omdat ze niet weten, omdat ze mij niet kennen.
Wanneer weinigen mij maar kennen, ben ik waarschijnlijk boven alle lof

verheven.
Daarom kleedt de wijze zich in ruwharige kleding, en draagt juwelen in zijn
 boezem;
hij kent zichzelf, maar stelt zich niet ten toon;
hij heeft zichzelf lief, maar acht zichzelf niet hoog;
hij verwerpt het laatste en kiest het eerste.

[Sam Hamill, Carolus Verhulst, K. Schipper]

Zeventg

Wat ik zeg is makkelijk t begrijpen en heel eenvoudig uit t voeren.
Maar niemand begrijpt het en geen mens handelt ernaar.

Mijn woorden hebben hun oorsprong.
Mijn daden hebben hun meestr.
Niemand kent ze.
Niemand kent mij.

Slechts zelden volgt er iemand en zo is het juist goed.
Want, in lompen gehuld ontrekt de wijze de schat aan het oog.

Seventy

My words [Laozi says, and ditto for my activities] are very easy to understand
and very easy to put into practice. But [still even] them of the others no one is 
able to understand and no one is able to put into practice.

[My] words have the principle.
[My] activities have the ruler.

It is [hence] as fact that only those
without any understanding will
therefore not understand me [and
dito for practice].

[Consequently] the fewer there 
are of those who understand me
the more I am honored.

That is why the Sage wears coarse cloth 
but carries a piece of jade in his bossom.

[Michael Baker; Rudolf G. Wagner / Wang Bi]


