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1
Spodobało ci się uczynić mnie bezkresnym. Wciąż na nowo
opróżniasz to kruche naczynie
i napełniasz je świeżym życiem.

Niosłeś tę malutką piszczałkę z trzciny przez wiele wzgórz i dolin
wydmuchując z niej wiecznie nowe melodie.

Pod nieśmiertelnym dotknięciem twej dłoni moje drobne serce
wychodzi z siebie
i na świat wydaje niewysłowione wyrazy.

Twoje nieskończone dary dochodzą do mnie tylko za pośrednictwem
moich własnych jakże maleńkich dłoni.
Wieki mijają, a ty ciągle nalewasz
i ciągle jest miejsce, które warto napełniać.

4
Życie mojego życia! zawsze będę się starał ciało me
utrzymać w czystości, wiedząc,
że na wszystkich mych członkach spoczywa twoje żywe dotknięcie.

Zawsze będę się starał od myśli moich oddalać wszelką nieprawdę
wiedząc, żeś ty jest prawdą,
która w umyśle moim zapaliła światło rozumu.

Zawsze będę się starał odpędzać od serca mego wszelkie zło
i nie pozwolę przekwitnąć miłości mojej
wiedząc, że ty zasiadasz w najgłębszym serca mego przybytku.

I zawsze dążyć będę do objawiania ciebie w mych czynach
wiedząc, że to właśnie twoja moc
daje mi siłę działania.
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7
Pieśń moja pozbyła się swych ozdób.
Obcy jest jej przepych stroju i klejnotów. Byłyby skazą
na tym związku, wdarłszy się pomiędzy
ciebie i mnie. Szepty nasze by zagłuszył ich brzęk.

Moja próżność, żem pieśniarz, na twój widok
umiera ze wstydu. Mistrzu! piewco! siadłem u twych stóp.
Daj mi tylko życie me uczynić prostym
jak trzcinowa fletnia, byś ją muzyką wypełnił.

8
Dziecko wystrojone w książęce szaty,
z łańcuchami klejnotów na szyi,
traci całą przyjemność zabawy:
jego strój przeszkadza mu na każdym kroku.

Bojąc się, żeby go nie podrzeć lub nie pobrudzić ziemią,
trzyma się z daleka od świata,
lęka się nawet poruszyć.

Matko! ta niewola świetnego stroju nie wychodzi na dobre,
jeżeli odcina człowieka od pyłu zdrowego ziemi,
jeśli odbiera mu prawo wstępu
na wielkie targowisko pospolitego życia ludzkiego.

9
Głupcze, usiłujący unieść samego siebie
na swoich własnych ramionach!
Żebraku, przychodzący żebrać u swoich własnych drzwi!
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Całe brzemię swoje złóż w ręce tego, który wszystko udźwignie,
i nie oglądaj się z żalem.

Twoja pożądliwość gasi natychmiast lampę,
której dotknie swoim oddechem.
To skalana pożądliwość! nie bierz darów z jej rąk nieczystych.
Tylko to przyjmuj, co uświęcona podaje miłość.

10
Tu twój podnóżek i stopy twoje spoczywają tu,
gdzie żyją najbiedniejsi, zgubieni i poniżeni.

Kiedy staram ci się pokłonić,
nie umiem się w pokłonie schylić tak nisko
jak stopy twe spoczywają wśród najbiedniejszych,
zgubionych i poniżonych.

Duma nigdy się nie zdoła zbliżyć do ciebie,
który chodzisz w stroju pokornych
wśród najbiedniejszych, zgubionych i poniżonych.

Serce moje nigdy nie znajdzie drogi tam,
gdzie ty towarzyszysz
samotnym wśród najbiedniejszych,
zgubionych i poniżonych.

11
Daj spokój temu zawodzeniu i śpiewom,
i odmawianiu różańca!
Komu ty cześć oddajesz
w tym samotnym, ciemnym zakątku świątyni,
przy zamkniętych drzwiach? Otwórz oczy i patrz:
twego Boga nie ma przed tobą!
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On jest tam, gdzie oracz orze swoją zeschłą ziemię
i gdzie brukarz tłucze kamienie na drogę.
Przebywa z nimi w słońcu i w ulewie,
a szata jego pokryta jest pyłem.
Zrzuć ten święty płaszcz i jak on zejdź na pylną ziemię!

Wyzwolenie? Gdzie znaleźć to wyzwolenie?
Nasz mistrz sam radośnie przyjął więzy stworzenia:
i związał się z nami na zawsze.

Otrząśnij się z tej medytacji, rzuć te kwiaty i kadzidła!
Co to szkodzi, że ci się szaty podrą i zabrudzą?
Spotkaj się i bądź z nim
w trudzie i w pocie swojego czoła.

21
Muszę zepchnąć na wodę swą łódź.
Ospałe godziny wloką się na brzegu... Biada mi!

Wiosna przekwitła i odeszła.
A ja z brzemieniem zwiędłych, jałowych kwiatów
ociągam się i zwlekam.

Fale czynią zgiełk, a na brzegu wzdłuż cienistej ścieżki
żółte liście trzepocą i spadają.

W jaką to pustkę się gapisz? Czy nie czujesz,
jak dreszcz idzie w powietrzu z echem odległej pieśni,
dochodzącym z tamtego brzegu?
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23
Czy w tę burzliwą noc jesteś na dworze,
śpiesząc po drodze miłości, mój przyjacielu?
Niebo jęczy jak ktoś pogrążony w rozpaczy.

Nie mogę spać tej nocy. Wciąż otwieram drzwi
i wyglądam w ciemność, mój przyjacielu!

Nic nie widzę przed sobą. Gdzie twoja ścieżka?

Po jakim to mrocznym brzegu czarnej jak smoła rzeki,
po jakim odległym skraju posępnej puszczy,
przez jaki gąszcz głębokiej ciemności
kroczysz, do mnie śpiesząc, mój przyjacielu?

28
Nieustępliwe są moje więzy,
a przecież serce boli mnie, gdy je próbuję zerwać.

Pragnę tylko wolności,
a przecież wstydzę się spodziewać, że ją uzyskam.

Mam pewność, że w tobie są bezcenne bogactwa
i że jesteś najlepszym z mych przyjaciół,
a przecież nie mam odwagi wymieść połyskliwego śmiecia,
którego pełno w mej izbie.

Okrywa mnie powłoka prochu i śmierci:
nienawidzę jej, a przecież tulę ją do siebie miłośnie.

Wiele jestem winien,
błędy me ogromne, hańba tajemna i ciężka:
a przecież, gdy przychodzę prosić o swe dobro,
drżę z obawy, że modlitwa moja może być wysłuchana.


