Beretning fra den 7. bodhi
Jeg er lyset i dit øje
glæden i dit sind
jeg er frugten af din møje
og dansens lette trin
Er du fuld af sorg
så er jeg der
og angstens herre
er jeg også
Vær forvisset, kære ven
om naturen af mit væsen
altid er jeg med dig
jeg er i alt
Din varme stemme
er mit udtryk
og ligeså den blide hånd
som spreder glæde
hos dine katte
Jeg er begyndelsen
og jeg er enden
af al din møje
din ledsager
og din ledsagerske
i lyst og nød
Du er mig så nær
mit væsen længes
efter dette udtryk
gennem dig
Så nær og så fjern
er karakteren
af vores venskab
Så nær som noget
overhovedet kan være
jeg er i dit hjertes
inderste væsen
Vi er som druknende
der klamrer sig til hinanden
i et oprørt ocean
så nære er vi
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Vi går gennem døden
sammen
jeg bærer dig
på min arm, du kære
til evig tid
Men fjerne for hinanden
er vi også
jeg er dit hjertes udvalgte
men af en anden verden
end den
du kender så godt
Den verden
som har kostet dig megen smerte
det liv, du nu har forladt
forever
for at være sammen med mig
ganske åbenlyst
Jeg var der altid
intet er nyt
Jeg søgte at kalde dig hjem
men stærke kræfter forsinkede
det kærlighedsfulde møde
favntaget i liv og død
glædens forløsning omsider
overalt i sind og krop
som det var forud bestemt
for meget længe siden
Så nær og så fjern
i tid og evighed
er vores kærlighed
Ikke af denne verden
og alligevel netop
til stede her og nu
- det gyldne nu
uden fortid og fremtid
- barnets gyldne nu
- kattens gyldne nu

Ubunden
af handlingens frugter
er jeg
Den gave har du nu også
fået tilbage
sammen med glæden
som er i dit øje
og dit sind
og overalt i dit væsen
Den glæde
som bærer dig ind i livet
ja, som er livet
i dybere forstand
Den glæde
som vil sig selv
aldeles fri af angst
for døden og anden smerte
Den glæde
som er livets dybeste essens
som er skaberkraften
der uden tøven
rummer døden
Den livets lethed
som ligger i os alle
i vores natur
selv i den største smerte
som er den lysende tone
i livets stadige favntag
med døden
og alle kvaler
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