
Drieënzeventig

Vermetelheid leidt tot de dood.
De moed om niet te wagen leidt tot het leven.

Deze beide dingen zijn
soms heilzaam en soms schadelijk.

De hemel heeft zijn antipathieën, en wie kent de reden?
Zelfs de wijze vindt dit moeilijk.

De hemelse Tao vecht niet, maar overwint met groot gemak,
spreekt niet, maar antwoordt wel,
wordt niet geroepen, maar komt vanzelf,
is geduldig, maar zeer vindingrijk.

Het net van de hemel is onafzienbaar, onafzienbaar uitgestrekt,
zeer grofmazig, doch niets ontsnapt eraan.

Drieënzeventig

Wie moed gebruikt om iets te wagen, zal vergaan;
wie moed toont in het niet-wagen, zal leven.
Van deze twee dingen is het ene nuttig en het andere schadelijk.
Wie kan zeggen of een van beide door de hemel wordt verafschuwd?
Het Tao van de hemel strijdt niet, maar behaalt zeker de overwinning.
Het spreekt niet, maar het antwoordt zeker.
Het roept niet, toch komen alle dingen uit eigen beweging.
Het blijft zwijgen, toch maakt het zeker plannen.
Het net van de hemel is groot, en zijn mazen zijn wijd.
Toch ontsnapt niets er aan.

[Sam Hamill; Carolus Verhulst]

Drieënzeventg

De moed van de waaghals leidt hem naar de dood.
De moed van de behoedzame redt hem het leven.
Het ene is heilzaam en het andere is schadelijk.
Wat maakt het de Hemel uit?
Zelfs de wijze heeft er zijn twijfels over.

Overwinnen zonder t stijden, gehoor geven zonder t antwoorden,
gehoord worden zonder t roepen, voorbereiden zonder drukt t maken,
dat is de Weg van de Hemel.

Groot is het Hemels net, wijd zijn mazen en niets of niemand die erdoor ontglipt.

Drieënzeventig

Wanneer je dapper bent in het vermetel zijn, zul je worden gedood;
Wanneer je dapper bent in het niet vermetel zijn, zul je blijven leven.
Met deze twee dingen is er in het ene geval voordeel, in het andere geval nadeel.

De dingen waar de Hemel een hekel aan heeft – wie weet waarom?
De Weg van de Hemel is niet te vechten en toch goed te zijn in winnen –
Niet te spreken en toch bekwaam te antwoorden –
Niemand roept het op en toch komt het vanzelf –
Je op je gemak voelen en je toch zorgvuldig voorbereiden.

Het web van de Hemel is groot en onmetelijk;
Zijn mazen mogen grof zijn maar toch slipt er niets doorheen.

[Michael Baker; Henricks, Robert G.]


