
Zesenzeventig

Wij mensen worden zacht en zwak geboren.
Stijf en onbuigzaam gaan we dood.

Alles – gras, bomen – begint het leven zacht en gevoelig,
en sterft, wegrottend in verval.

Daarom is het harde en onbuigzame metgezel van de dood.
Het zwakke en soepele hoort bij het leven.

Het onverzettelijke leger kan niet winnen.
Onbuigzame bomen worden geveld.

Het grote onbuigzame hoort onder,
het soepele en zachte boven.

Zesenzeventig

Zolang de mens leeft, is hij zacht en teer;
zodra hij dood is, wordt hij taai en hard.
Alle levende dieren en planten zijn teer en broos;
zodra zij dood zijn, worden zij dor en droog.
Daarom wordt er gezegd:
het harde en taaie maken deel uit van de dood;
het zachte en tere zijn kenmerken van het leven.
Dat is de reden waarom soldaten die te taai zijn de overwinning niet kunnen 
behalen,
de boom die te taai is zal breken.
Daarom hebben de sterken en groten een lage,
de zwakken en teren een hoge positie.

[Sam Hamill; Carolus Verhulst]

Zesenzeventg

Een mens wordt zacht en soepel geboren.
Bij zijn dood is hij stam en stjf.
Plantn die groeien zijn zacht en buigzaam.
Bij hun dood zijn ze dor en droog.

Het harde en het onbuigzame zijn metgezel van de dood.
Het zacht en het tegevende zijn metgezel van het leven.

Daarom: het leger dat geen veld wil ruimen, richt zichzelf t gronde.
De strm speelt met het riet, maar velt de strkst boom.

Het harde en onbuigzame is de nederlaag.
Het zacht en tegevende is de overwinning.

Zesenzeventig

Wanneer mensen worden geboren, zijn ze soepel en zacht.
Wanneer ze doodgaan, liggen ze uiteindelijk hard en onbuigzaam;
Wanneer de tienduizend dingen en het gras en de bomen leven, zijn ze soepel 
en plooibaar;
Wanneer ze dood zijn, zijn ze verschrompeld en uitgedroogd.
Daarom zeggen we dat het harde en onbuigzame metgezellen zijn van de dood,
En het soepele, het zachte, het weke en tere metgezellen van het leven.
Als een soldaat onbuigzaam is, komt hij aan zijn eind.
Onbuigzaamheid en macht nemen de laagste positie in;
Soepelheid, zachtheid, weekheid en teerheid nemen de hoogste positie in.

[Michael Baker; Henricks, Robert G.]


