
What if you thought of it  

As the Jews consider the Sabbath… 
The most sacred of times  

Cease from travel,   

Cease from buying and selling   
Give up, just for now,    

On trying to make the world 
Different than it is.    

Sing. Party. Touch only those  
To whom you commit your life.  

Center down.     
 

And when your body has become still, 
Reach out with your heart.   

Know that we are connected   
In ways that are terrifying and beautiful.  

(You could hardly deny it now.)  
Know that our lives  

Are in one another’s hands   
(surely, that has come clear.) 

Do not reach out your hands.   
Reach out your heart. 

Reach out your words.    
Reach out all the tendrils 

Of compassion that move, invisibly,  
Where we cannot touch.    

Promise this world your 
love-   

For better or for worse  
In sickness and in health,  

 

Bạn ơi hãy nghĩ lúc này 

Như người Do Thái trong ngày Sabbath 
Ngày thiêng liêng nhất đời ta 

Dừng ngay du lịch, mua và bán buôn 

Hãy tập từ bỏ đi luôn 
Đừng buộc thế giới theo khuôn ta đòi 

Hát hò, ăn tiệc, chạm người 
Chỉ người yêu dấu cả đời mà thôi. 

Tịnh tâm chánh niệm bạn ơi! 
Và khi thân đã tĩnh rồi 

Hãy đưa tâm huyết ra ngoài thế gian 
Chúng ta gắn bó buộc ràng 

Thật kinh dị nhưng mang mang nhiệm màu  
Không sao phủ nhận được nào 

Ta nhờ vào bạn, bạn nhờ ở ta 
Đừng đưa tay, hiến tim vàng 

Dâng lời nói phải, giăng hàng tơ xanh 
Sợi tơ thương mến mỏng manh 

Đến được nơi chốn ta đành chịu thua 
Cho đời lời hứa thương yêu 

Dù khi sung sướng dù khi nghèo nàn 
Dù khi khoẻ mạnh an khang  

Dù khi bệnh tật hoành hành xác thân  
Suốt đời gắn bó thủy chung 

Cho đến hơi thở cuối cùng của nhau 

Thúy Messegee phỏng dịch 3/19/20 

So long as we all shall live. 

Lynn Ungar 3/11/20 
 


