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خوردن و آشامیدن...
و سپس پیر مرد صاحب مهمانسرائی پیش آمد و گفت :
از خوردن و آشامیدن با ما بگو ...
و حکیم پاسخ داد :
کاش می توانستید از عطر زمین نیرو گرفته و به سان گیاهان از نور تغذیه
کنید...
ولی از آنجائیکه برای خوردن ،مجبور به ُکشتن  ،وبرای رفع تشنگی ،مجبور
به ربودن شیر مادر ،از دست نوزاد هستید؛ پس ،این عمل را به ُزهد و
پارسائی برگزار کنید،
تا سفره تان محرابی گردد که بر روی آن ،بی گناهان جنگل و دشت ،برای
آنچه که در انسان پاک تر و خالص تر است ،قربانی شوند...
و آنگاه که حیوانی را می ُکشید ،در قلب خود به او بگوئید :
با دستان همان "قدرتی" که ترا قربانی می کند،
من نیز به قتل خواهم رسید،
و من هم بلعیده خواهم شد...
چرا که همان قانونی که ترا به دستان من واگذار نموده ،مرا نیز به دستان
تواناتری تسلیم خواهد کرد.
خون تو و خون من ،چیزی جز شیرۀ حیات درخت خداوند نیستند...
و آنگاه که دندانهایتان را با لذت در میان یک سیب می نشانید ،در قلب خود به
او بگوئید:
دانه های تو  ،در جسم من ،زندگی خواهند کرد...

و غنچه های "فردا" ی تو ،در قلب من خواهند شکفت،
و عطر تو ،رایحۀ نفسهای من خواهد بود،
و با هم در همۀ فصلها  ،شاد و خرسند خواهیم گشت...
ودر پائیز ،آنگاه که خوشۀ انگور را از تاکستان می چینید ،در قلب خود به
او بگوئید :
من نیز یک تاکستانم و میوه هایم برای افشره گشتن ،چیده خواهند شد ،
و همچون شرابی تازه در کوزه های ابدیت جای خواهم گرفت...
و هنگامیکه در زمستان از شراب بهره می گیرید ،باشد که در قلبتان ،برای
هر جام آوائی سروده شود،
و در هر نغمه نیز ،یادی از روزهای پائیز ،
از تاکستان،
و نیز از چرخشت*...
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