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Železná vůle

Narozen do utrpení
Zápasil jsi o přežití
Teď když Dafa jsi získal
Vrať se a nezastavuj krok

19. července 2004

Návrat

V nekonečném moři lidí volám
Falun na konci věků otáčí se
Sestoupit do lidského světa kvůli Fa jsi přísahal
Čekal jsi, v průběhu tisíců let převtělování
Kvůli bytostem ve tvém ráji
Nenech se zmást lžemi 
To Bůh nám řekl, abychom pravdu šířili 
Je to volání Stvořitele

jaro 2009

Poznámka překladatelů: Některé básně jsou psány z perspektivy autora, zatímco jiné jsou psány z hlediska 
praktikujících.

Alternativní překlad druhého verše: „Na konci věků se zde vyučuje Falun Dafa“.

Pravda již byla dávno jasně řečena

Prostupoval jsem mraky a mlhou, sestupoval zpoza nebes
Unášen po světě, v prachu pochován
V průběhu věků, znovu a znovu jsem se převtěloval
Přišel jsem do světa, jen abych získal Fa

V nezměrném moři lidí, kde hledat Jej mám?
Nebe a Země stárnou, a lidská srdce upadají
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Božské bytosti přicházejí do světa šířit Dafa  
Pravda již byla dávno jasně řečena

podzim 2009

Rozptýlit pro tebe klam

I když lidská srdce touží po štěstí
Rány osudu jsou tím, co lidi často provází
Ať jsi jakkoliv statečný či smělý
Ať jsi jakkoliv skromný či schopný
Osud se na tebe vždy bude dívat shora
Nestěžuj si
Ale udržuj si svou laskavost
Zapomněl jsi na to skutečné přání a naději, se kterými jsi přišel
Kéž by má píseň mohla pomoci odemknout tvé srdce
Kéž by má píseň mohla pomoci rozptýlit klam, který tě svazuje

zima 2009

Kde je cesta do nebe?

Kde je cesta do nebe?
Touha a iluze tvou cestu blokují
Proč nevidíš Boha?
Vykročíš-li ze slávy a zisku, tvé oči slepé nebudou
Většina lidí přišla z nebes
Stali se lidskými bytostmi, aby se mohli setkat se Stvořitelem
Přijde na konci věků a zachrání bytosti lidské i božské
Ateismus a evoluce jsou lži
Věda zavedla lidi nebezpečným směrem
Vrať se a tradiční cestu hledej
Na konci té cesty jsou všichni bohové

zima 2009
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Opětovná sláva

Zničili tradice
A ocejchovali inteligenci jako „odpornou“
Pět tisíc let civilizace
Zůstalo v troskách
Ustavičné kampaně
Miliony duší utrpěly bezpráví
Řeky a potoky vysychají, země je vyprahlá
Jizvy a rány po celé božské zemi
Stranická kultura
A zlá teorie boje
Lidi tvrdě ovládá 
Masakr na Tiananmen
Vraždění učedníků Dafa
Boj s Nebesy
A boj se Zemí
Troufalé je zlo, jež
Odváží se zabíjet učedníky Buddhovy cesty
Všechny své podlé triky vyčerpalo – jezdíš-li na tygru, je těžké sesednout
Nadešel čas odstranit rudou dynastii
Nemá kam uniknout
Když se před lidmi světa odhalí pravda
Čína se ke své slávě navrátí

na Nový rok 2010

Bohové si vybírají duše

Nenech se zaslepit mocí a penězi
Lidské pocty nejsou božskými
Kvůli moci a penězům se můžeš stát bezohledným
Vše je pomíjivé, je to jen sen
Kdyby se naše cesty setkaly, nic neočekávám – jen nebuď příliš chladný
Všichni učedníci Fa zachraňují lidi
V tomto chaotickém světě, bohové si duše vybírají
Pouze ti laskaví nastupují na loď spásy

3. března 2010
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Dveře klamu otevřít

Lidé tohoto světa původně přišli z nebes
Vstoupili do prašného bludiště, aby se naučili Cestu
Kolik životů jsi měl, od dávných dob až dodnes
Již je tu konečné údobí, tak Pána Boha hledej
Jeho Cesta se teď světem šíří
Ale pravda je smíchána se lžemi, a to lidi mate
Kdo je laskavý a kdo zlý – měl bys to rozpoznat
Pravda dveře klamu otevře

jaro 2010

Proč je těžké tě spasit?

Proroci v průběhu věků předpověděli
Všechny bytosti budou v této době čelit vážnému nebezpečí
Na jednom konci sítě ponechán je otvor – je zde pravda
Snaž se ji srdcem pochopit – nebuď neupřímný
Proč je lidi tohoto světa tak těžké spasit?
Zlá média je sytí lžemi
Všichni vědí, že rudá strana je zlá
Tak proč jí pomáháš a nemáš žádný soucit?

6. dubna 2010

Pohnut úvahou

Po deset let podrobeny větru a dešti, lotosové květy zaplňují nádvoří
Oranžová, žlutá, purpurová, zelená, nejvyšší nebesa osvěcují
Když diamant mnohokrát se opracuje, čistota jeho se nyní ukazuje
Pravými myšlenkami se celá obloha rozzářila
Učedníci Dafa se soucitem světem chodí
Laskavými myšlenkami lidi zachraňují, zlého ducha odstraňují
Se spravedlivými myšlenkami na každém kroku cesty – ve světě jsou bohové
S vrchovatou odměnou se vracejí, všichni bohové je vítají

29. června 2010
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Protože jsme uzavřeli dohodu

Před sestoupením do světa jsme uzavřeli dohodu
Ten, kdo Cestu jako první nalezne, vyhledá toho druhého
Když ti teď pravdu nabízím, proč ji odmítáš?
Příliš tě zahltily lži toho tyrana
Nakolik znáš Falun Gong?
Je to božská cesta, po které kráčejí ti, kdo se kultivují
Lidé světa stojí před katastrofou
Máš-li v sobě jed, budeš rozložen spolu s rudým démonem
Abychom lidi zachránili, využíváme každou minutu, každou vteřinu
Mé přání se nenaplní, dokud nebudeš moci být spasen
Abych zachránil lidi, násilí vzdoruji
Protože před sestoupením do světa jsme uzavřeli dohodu

16. srpna 2010

Vezměte mé přání

Bílé mraky po modrém nebi plynou
Prosím, přineste radost té, kterou v srdci nosím
Miliony let čekání nebyly marné
Dafa široko daleko se šíří, a já nalézám své předurčené pouto
Odteď už žádné hledání ve zmatku
Mraky po modrém nebi odplouvají
Prosím, vezměte mé přání k té, která je mi drahá:
S ní pilně kupředu chci jít – společně se kultivovat

léto 2011

Tato hudba je pravdivá

Nevím, kdo jsi
A ať už jsi kdekoliv
Vím, že většina lidí přišla z nebes
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Aby čekali na Stvořitele
Jen když jsou tvé hříchy odstraněny, můžeš se vrátit do nebe
Když božské bytosti přicházejí do světa, démoni určitě budou šílet
Nevěř lžím té Rudé šelmy
Mají ti zabránit, abys opět navázal posvátné pouto
Rychle vyhledej učedníky Dafa, aby ses pravdu dozvěděl
Na tohle jsi čekal po věky věků
Je to tvá poslední naděje

léto 2011

Jak dlouhá je cesta života člověka?

Pro koho se v tomto světě honíme?
Jak dlouho dobrý život v konečném údobí potrvá?
Jak dlouhá je cesta před námi?
Kolik neštěstí na nás dolehne?
Když světlo lampy zmírá, náhle se rozzáří
Pod posledními paprsky slunce západu, věci uspořádaně se jeví
Bůh je v těchto nebezpečných dobách s námi
Pravda rozpouští žal, spojuje s nebesy

23. července 2011

Dafa se šíří, ale ty jsi stále ztracen

Ranní slunce vychází na východě, vytrvale se pohybuje na západ
Uprostřed utváření-stagnace-úpadku-zániku se všechny věci odchýlily
V očekávání Velké Cesty božské bytosti sestoupily do lidského světa
Cestu se naučit a vrátit se do nebe – to je tvé původní přání
Nenech se zaslepit penězi
Jinak na konci života zůstaneš s prázdnýma rukama, snažení marné
Převtěloval ses v moři utrpení jen pro tuto chvíli
Dafa se šíří, ale ty jsi stále ztracen

podzim 2011
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Cesta, již vedou bohové

Ach, lidé tohoto světa
Abych vás spasil, nebojím se krutosti Rudé šelmy
Pravda, kterou vám nabízím, je vaší nadějí
Pomůže vám vykašlat pilulku iluze, kterou jste byli přinuceni spolknout
Uvidět Dafa – Velkou Cestu do nebe
A uslyšet volání Stvořitele
Pro tohle jste sestoupili do světa a snášeli hořké utrpení
Zachránit lidi uprostřed nebezpečí je můj slib
Toto je cesta, již vedou bohové

podzim 2011

Píseň v mém srdci

V hlubinách mého srdce je dávná píseň
Její melodie plyne s toužebným přáním
Kdykoliv jsem zraněn, na těle či v srdci
Kdykoliv se cítím v životě ztracen
Tuto píseň si v srdci potichu zpívám
Laskavosti se držím, a budu mít naději
Náš domov je v nebi
Tuto melodii nikdy nezapomenu

podzim 2011

Úvaha o Středu podzimu

Jak často úplněk vysoko visí?
Střed podzimu v Dragon Springs, domově předků
Stříbřité měsíční paprsky nad námi, noc stále chladná
Synové a dcery Číny se radují, ale se zármutkem
Měsíční paprsky osvětlují nezměrnou oblohu, vzduch se pročišťuje
Rudý příliv ustupuje, duchové chtějí uniknout
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Veliká vlna nápravy Fa žene se Nebesy a Zemí
Nezastavuje se, dokud zlo není odstraněno
Do Tří říší se spravedlivost navrací
Jakmile Fa napraví lidský svět, opět se radujeme ze Středu podzimu

Střed podzimu, Osmý lunární měsíc, 2011

Zamyšlení

Co je Nebe?
Co je Země?
Lidské oči vidí lidské principy
Co je Bůh?
Co je duch?
Mnozí je pošetile zaměňují
Časoprostor je rozmanitý, ale lidé nevidí
Těla všech bytostí se prolínají
Tvůj kostel – jeho chlívek
Tvůj jídelní stůl – jeho záchod
Ty si ceníš „skutečnosti“, on říká, že blázen jsi
Lidé jsou obdařeni různou mírou moudrosti

4. ledna 2012

Život pochází z nebes

Lidský život je jako bludiště – kam směřuje?
Odkud jsem přišel – to je zahaleno mlhou
Znovu a znovu jsem se převtěloval, měnil barvu pleti
Král či plebejec, bohatý či chudý – kdo tyto změny řídí?
Většina lidí pochází z nebes
Klesli dolů, aby byli přetvořeni a vrátili se zpět do nebe
Zmítáni stále dokola v lidském světě, na Cestu čekají
Dafa může ukovat nesmrtelné se spravedlivým uvědoměním

počátek roku 2012
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Vše, co lidé dělají, sledují bohové

Velká řeka plyne na východ, nikdy se nevrací
Čas běží, věci se mění, nikdy se znovu nepřihodí
Bohové vše sledují a zaznamenávají
Kdo pronásledováním učedníků Dafa hlupáka ze sebe dělá?
Lži rudé dynastie klamou lidi světa
Klauni šaškují, chtějí převrátit Nebesa a Zemi
Falun se znovu otáčí, srdce je tím, co se počítá
Zlovolný vítr posledních dní nepotrvá věčně

jaro 2012

Pravdivá slova

Utváření-stabilita-úpadek-rozpad je zákon
Vesmírná těla se na konci setkají s pohromou
Aby zachránili bytosti na nebesích, Cestu hledají
Nesčetní bohové sestoupili do světa a utrpení snášejí
Nenech si ujít to, na co jsi čekal tisíce let 
Stvořitel, Pán Bůh, už dávno přišel
Do široka Dafa šíří a všechny bytosti zachraňuje
Rudý démon lži šíří a víří prach
Těžko rozlišit pravdu od lži – srdce je vodítkem
Copak nevidíš, po nekonečných věcích je nebeská brána otevřena
V iluzi jsi zapomněl, kým jsi
Pravdy Dafa tu hádanku řeší
Tvá rodina na nebesích čeká
Rychle nastup na loď Fa, odhoď svůj lidský obal

15. března 2012
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Volba

Na Východě se zrodil Dafa, který zachraňuje svět
Ale není to ta zlá Komunistická strana Číny
Proč si Stvořitel zvolil tuto zemi?
Protože spálením té zlé strany může diamanty ukovat
Nejsou učedníci Dafa stejní jako osvícené bytosti, jež trpěly?
Nezvol si špatný směr
Podlézej tomu zlému režimu, a budeš napálen triky démona
Dafa se šíří z Číny na Západ
Poznej pravdu – to je tvá naděje na spásu

3. května 2012

Odkud lidé pocházejí

Husy letící na jih přilétají ze severu
Zdalipak víš, že tvým domovem je palác v nebi?
Kvůli čemu jsi sestoupil do světa a nechal se prachem zasypat?
Kdo sestavil ten koloběh převtělování?
Proč máš zvláštní spřízněnost s božskými bytostmi?
Falun Dafa může pravdu jasně vysvětlit
Nedívej se jen na to, že trpíme uprostřed pronásledování
To je prach, zvířený tím, jak tě zachraňujeme

léto 2012

Co zpívám, je pravda

Svým zpěvem ti pravdu sděluji
Lidský život není k tomu, aby ses obětoval té zlé straně
Ty i já, oba jsme přišli z nebes
Zas a znovu jsme se převtělovali, ne abychom bojovali
Ale abychom očekávali Krále Fa, který stvořil vesmír
Nevěř těm lžím rudého ďábla
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Rudá zeď bude svržena, abys byl zachráněn
Pronásledování je na povrchu
Zlo se snaží bohy napadat
Nenech si utéct tuto příležitost věků
Zpívám o naději, na kterou jsi dlouho čekal

1. července 2012

Životní osud

Příliš rychle čas letí
Přání nenaplněna, nastává stáří
Příliš mnoho lítosti
Příliš mnoho pocitů
Lidský život není nic víc než krátká návštěva na pár dnů
Přesto zapomínáš na důvody, proč jsi přišel
Z nebeského království přinesl sis naději a prosby o spásu
Abys získal pomoc Stvořitele
Sestupoval jsi úroveň za úrovní, odhodlaný a neochvějný
Ale iluze lidského světa tě svedla na scestí
Úspěchy na poli slávy a zisku se za nic nepočítají
Získej Fa, aby ses vrátil do nebe – to je tvůj osud

8. července 2012

Říkám ti svými písněmi

Mezi jevišti světa cestuji
Pot a slzy hudbu provázejí
Potlesk a smích sborově znějí
Protože svými písněmi pravdu sděluji
A tancem naději šířím
Stvořitelův hlas Fa rozléhá se mezi Nebesy a Zemí
Na toto lidé čekali miliony let
Aby ti tato příležitost neutekla
Nebojím se útlaku a lžím vzdoruji
Mezi jevišti světa cestuji
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Pravdu ti písněmi sděluji

podzim 2012

Prohlédneš-li, není to záhada

Častokrát se jasný měsíc zjeví
Když jsi opilý, nehledej u nebes odpovědi
Nebeské paláce lidé zřídka spatří 
Tato noc je posledním rokem
Co zmizí s větrem, je prach
Zbabělci mají strach z chladu ve výšinách
Vystoupej vysoko, obejmi jasný měsíc
Bohyně Chang'e je nyní v lidském světě
Zadívej se tu a tam na úplněk
Získej Fa a vrať se do nebe

Střed podzimu 2012

Poznámka: Na internetu se psalo, že ten satan použil verš ze Su Š'iho básně „Předehra k vodní 
melodii“ a prohlásil, že chce také „osedlat vítr a vrátit se“. Zasmál jsem se a napsal tuto báseň.

Melodie Středu podzimu

Jiskřivý podzim a jasný měsíc – zase jsou zpět
Sem a tam v lidském světě putují – tisícekrát
Kolik hrdinů už tu bylo
Zářivý měsíc vysoko visí, vše pod ním jasně viditelné
Nebezpečí v časech konce je přímo před tebou
Hrdinové minulosti čekají, až dosáhnou dokonalosti
Pomáhají Mistrovi zachraňovat lidi, kultivují se v Dafa
Jasněji než měsíc božské světlo probleskuje
Nový vesmír tvoří, Nebe i Zemi mění
Přetváří jasný měsíc, aby noc nebyla temná

u příležitosti svátku Středu podzimu 2012
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Dívám se na měsíc

Jasný měsíc, společník podzimního vánku
Nadaná Chang'e u starobylé citery
Doprovázena větrnou zvonkohrou, jež ze střechy visí 
Smích nebeských dívek všude vůkol
Obloha je nezměrná, deset tisíc mil
Září jako moře luceren
Přestože půlnoc je, Nebesa a Země prosvětleny jsou
Smích a povídání až do časného jitra
Oblaka se třpytí pod měsíčním svitem
Převtělování v koloběhu života, znovu a znovu
Touláš se v lidském světě
Abys mohl na loď spásy nastoupit

Střed podzimu 2012

Toto je tvé požehnání

Na co v lidském životě čekáme?
Kdo vše mezi Nebem a Zemí řídí?
Tu záhadu v mé mysli Falun Dafa odmyká
Většina lidí pochází z nebes nad námi
Přišli do lidského světa, aby zachránili vesmírná uskupení před nebezpečím
Protože Stvořitel se rozhodl napravit vesmírný Fa
Získej Fa, nech se přetvořit – jen pak se můžeme vrátit na nebesa

zima 2012

Zpívám píseň, abych na lidi světa zavolal

Zpívám píseň, abych na lidi světa zavolal
Než udeří pohroma, určitě přijde Bůh
Učedníci Dafa pravdu šíří
To Bůh otvírá nebeskou bránu
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Svět je ve shonu, příznaky chaosu na konci věků oplývá
A Rudý ďábel zatím šíří lži
Nebeská brána se zanedlouho uzavře
Kolik se jich vrátí? Kolik se jich obrátí v prach?

zima 2012

Nebeské tajemství

Ať jsi jakékoliv národnosti, je to stejné
Mé písně ti pravdu povědí
Víš-li, odkud pocházíš
A proč máš v nesčetných převtělováních lidskou podobu?
Většina lidí na světě bývala králi na nebesích
Sestoupili shůry, aby zachránili své vnímající bytosti
Svatý Král přišel do světa, aby Dafa šířil
Naplň svůj slib a nech svou moudrost zazářit

zima 2012

Zachránit všechny bytosti

Lidský život je jako hra, jedna scéna za druhou
Sláva, zisk, emoce, nenávist – přelétnou jako mraky
V každém životě se s převtělením mění role
Král či prostý muž – zabráni do hry
Bytosti byly původně na nebesích
Přišly do lidského světa, aby hledaly Dafa
Abys Fa získal, musíš počkat na Stvořitele
Kultivuj se, přetvoř se, a pak se vrátíš do nebe
Stvořitel, Král Fa, už do tohoto světa přišel
Šíří Buddhův Fa v lidské podobě, běsnící vlny zastavuje
Nedovol, aby ti lidské myšlenky stály v cestě
Necháš-li si tu příležitost ujít, budeš nekonečně litovat

zima 2012
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Pravý smysl života

Nebe a Země už nejsou poctivé
V konečném období rudý ďábel povstává
Stvořitel přišel do tohoto světa
Dobro a zlo spolu zápasí, Nebesa a Země se otřásají
Toto není mluvení ze sna
Já tímto svým zpěvem pravdu šířím
Tomu hrozivému pronásledování navzdory
Zachraňování lidí prach a krutost rozvíří
Lži pokryly Nebesa, zahalily Zemi
Avšak učedníky Pána Boha utrpení zoceluje
Zachránit lidi na konci věků je Boží vůle
Ze soucitu neopustím ani jediného člověka
Rychle najdi pravdu
To je pravý smysl tvého života

zima 2012

Pro tebe zpívám

Drahý příteli
Pro tebe zpívám
Touto písní se nese upřímnost
Má píseň ti svěřuje pocity mého srdce
Učedníci Dafa jsou poslové Boží
Říkají pravdu, aby zachránili lidi ve světě
Nero byl ďábel a tyran
Rudý démon teď není jiný
Ponaučení z dějin bychom neměli zapomínat
Ti, kdo se teď smějí, budou zanedlouho litovat
Ti probuzení vždy po božské cestě kráčejí
Drazí přátelé
Zpívám pro vás
Toto je naděje, již jste očekávali

10. leden 2013
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Toto je mé přání

Abych spasil vnímající bytosti, pravdu šířím
Nedrž se lží a neodmítej to volání
Nemám v úmyslu měnit tvou víru
Nenech se podvést propagandou těch, kdo nás pronásledují
Nežádám tě, aby ses stal učedníkem Dafa
Záchrana lidí je slib, který jsem dal Bohu
Pro tebe odstraňuji nebezpečí, než udeří neštěstí
Protože jsi kdysi Boha prosil, aby tě vysvobodil zpět na nebesa

6. února 2013

Lidská připoutání stojí v cestě

Hledáš nesmrtelné, pátráš po Tao, přeješ si žít věčně
Jak pobíháš mezi všemi těmi chrámy, stárneš
Přečetl jsi tisíce svazků písem, je z tebe učenec
Pod skomírajícím světlem naprázdno debatuješ o Buddhovi a Tao
Čekáš, a pak konečně přichází Stvořitel
Sestoupil do světa, aby zachránil lidi, rudý démon běsní
Kdo dokáže rozlišit slova pravdy od pomlouvačných lží?
Než nastoupíš na loď spásy, tvé srdce je zkoušeno

6. února 2013

Loď Fa se chystá odplout – zdalipak nastoupíš?

Sestoupils do světa, abys čekal na Fa, jenž spasí všechny bytosti
Znovu a znovu ses převtěloval, ztracen v bludišti
Hledáš a hledáš, ale kde ten Fa je?
Pod skomírajícím světlem, naprázdno debatuješ o písmech

Stvořitel, Král Fa, podpírá padající nebesa
Fa na konci časů šíří, rudý démon běsní
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Slova pravdy či pomluvy, měl bys to rozeznat
Loď Fa se chystá odplout – zdalipak nastoupíš?

6. února 2013

Všechny bytosti se vracejí

Aby zachránil nebeskou klenbu, běsnící vlny zadržel
Pán Fa vytvořil svět a bohové sestupují
Většina lidí na světě jsou hosty z nebes
Aby zachránili bytosti na nebesích, čekají na šíření Fa
Snadné je sestoupit do světa, těžké je na nebesa se vrátit
Ztraceni ve slávě a zisku, svázáni emocemi
Stvořitel, Pán Fa, konečně do světa přišel
Odhaluje nebeská tajemství, přichystal jeviště pro učení Fa
Pravdu si zjisti a nastup na loď spásy

7. února 2013

Soucit učedníků Dafa

Dávám ti klíče ke svobodě
Přesto se kloníš k tomu, věřit lžím útlaku
Záchrana lidí je slib, který jsem dal
Pracuji tvrdě, nikdo mi ani halíř nedá
Přeji si pouze, abych tě uchránil před nebezpečím
Toto je soucit učedníků Dafa
Je to tvá naděje, jež tě sem přivedla
Je to tvá příležitost vrátit se do nebe
Je to volání Stvořitele

počátek roku 2013
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Kolik na světě se jich probudilo?

Zapadající slunce osvětluje večerní oblaka
Večerní světlo má vždy nádech smutku
Poslední paprsky krásné jsou pouze na chvíli
Okraji mraků prosakuje temnota
Poslední záblesk na Pláni středu umírá
Kolik jejích staveb přetrvá?
Kam půjdou lidé?
Ti moudří přesáhnou Krále a Pány

počátek roku 2013

Projevené božství

Písně, ne z lidského světa
Tance, jakoby z nebes
Nádherné jsou ty nebeské dívky
Po pódiu s elegancí plují
Lidské, či božské – obojí, zdá se
Tance Shen Yun Tři říše přinášejí

25. března 2013

Povídání nad čajem

Z jasného měsíce stříbrná záře line se
Několik šálků jemného čaje u chrámu a věže
Nad čajem, všechen hovor točí se okolo Shen Yun
Za úspěchem je příchuť hořkosti

19. června 2013
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Měsíc je jasný

Od starých dob až po dnes, jasný měsíc svítí
Písně v průběhu věků Hong Yin velebí
Převtělovali jsme se znovu a znovu, jen kvůli dnešku
Opravdové zlato je na konci božské cesty

21. června 2013

Zdroj veškeré moudrosti

(dvojverší)

Zhen, Shan, Ren – tři posvátná slova mají nezměrnou moc Fa
Falun Dafa je dobrý – upřímná myšlenka přetváří všechny pohromy

léto 2013

Proč se odvracíš?

Předtím, než sestoupil jsi do světa, se Stvořitelem uzavřel jsi dohodu
Až se bude široce hlásat Dafa, přál sis být vyhledán
Však teď, když pravdu ti sděluji, ty se odvracíš
Kolik lidí má hlavu naplněnu lžemi pronásledování
Laskaví lidé, nenechte se propagandou svést
Cesta, kterou jdeme, je vedena božím světlem
Spasit lidi je můj svatý slib
Předtím, než přijde velká pohroma, musíme se chopit každé minuty, každé vteřiny
Abych zachránil lidi, nebojím se posměchu
Abych zachránil lidi, nebojím se krutosti
Až když všechny bytosti Cestu naleznou, mé přání se naplní
Až když všechny bytosti spásu získají, mé přání se naplní

léto 2013
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Dávný sen

Dlouho jsem hledal ten dávný sen
Bylo to jako pohádka, ale neporovnatelně posvátná
Byli jsme tehdy v nebi a smlouvu jsem podepsal
Neustále jsem sestupoval, jen abych naplnil své poslání
Znovu a znovu jsem se převtěloval, ztracen v moři utrpení
Konečně se ten vzdálený sen uskutečňuje
Stvořitel přišel, Dafa šíří, zachraňuje bytosti do vysokých úrovní
Kvůli tomu jsme sestoupili do světa, abychom čekali na Fa
Plním teď smlouvu z těch dávných dob
To, co se nyní odehrává, není pohádka
Mnoho lidí má tentýž sen jako já

léto 2013

Pravý smysl života

Jak nepředvídatelné jsou změny v životě
Radost vždy doprovází žal
A štěstí je často vystavěno z utrpení
Když naději ztrácím, často si říkám
Co je opravdovým smyslem života
Dafa mi pomohl pravdu uvidět
Většina lidí přišla z rozličných nebes nad námi
Přišli jsme, když vesmír byl v nebezpečí 
A čekáme na Stvořitele, aby náš život očistil
Už víc nejsem zarmoucen ani se necítím ztracen
Protože Stvořitel, Král Fa přišel, na Něj jsem čekal
A nastoupil jsem božskou cestu návratu domů

léto 2013

Píseň, na niž jsi dlouho čekal

Má píseň ti pravdu poví
Lidský život není bojem o slávu a zisk
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Ty i já jsme přišli z nebes nad námi
Na Stvořitele, Krále Fa, jsme život za životem čekali
Pronásledování je jen zdání
Pravdu uvidět, v tom zabránit ti má
Předtím, než katastrofa udeří, Stvořitel přišel, Dafa šíří
Abych tě spasil, rudou zeď ze lží strhávám
Má píseň je nadějí, na niž jsi dlouho čekal

léto 2013

Toto je pravda

I když se neznáme
Uprostřed nebezpečí ti svou ruku podávám
Protože na počátku přišla většina lidí světa z nebes
Sestoupili do světa, aby čekali na Fa a zachránili vnímající bytosti
Svá těla v božská přetvořili, dosáhli spravedlivého osvícení, vrátili se do nebes
Přání dosáhnout spravedlivého osvícení však určitě dožene zlé duchy k šílenství
Bezohledně Dafa utlačují, lži šíří
Aby ti v opětovném spojení s Bohem zabránili
Aby tě vidět pravdu nenechali
Abys promeškal to, na co jsi celé věky čekal
Toto je naděje tvého života

léto 2013

Proč odmítáš to volání?

Proč odvracíš svou tvář?
Nechci měnit tvou víru
A už vůbec tě nezamýšlím obrátit na Božího následovníka
To záleží na tom, zdali ti to je či není předurčeno
Zachraňovat lidi uprostřed nebezpečí je můj svatý slib
Chci jen, abys pravdu znal
Protože jsi kdysi Boha prosil, aby tě zpět do nebe zachránil
Teď však věříš lžím a Jeho volání odmítáš
Co učedníci Dafa říkají, celý život jsi očekával

6. července 2013
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Dívám se na horu

Mlha horu obklopuje, nebe mraky pokrývají
Vůně horského čaje, doprovázena kouřem z vaření
Nápoj v šálku – čistý a chladivý a sladký
Chvíle klidu nalezena – uprostřed deseti tisíc věcí

1. srpna 2013

Zvol si budoucnost

Pověděl jsem ti pravdu
Ve skutečnosti jsou pronásledovány všechny bytosti 
Snažíme se zachránit lidi před katastrofou
Plníme dávný slib, který jsme dali Stvořiteli
Tvrdě pracujeme, avšak bez odměny
Takový už je soucit učedníků Dafa
Právě kvůli tomuto jsi přišel a stal ses lidskou bytostí
Toto je naděje tvého života
Osvoboď se od lží, jež podvádějí svět
Vyslyš své srdce a zvol si budoucnost

podzim 2013

Stvořitel tě volá

Naději lidí doprovází velká pohroma
Bohové naplňují své přísahy a sliby
Ať jsi kdokoliv
Ať v kterémkoliv koutě světa jsi
Stvořitel tě volá
Rudý démon začal lidi klamat
Spravedlivé a zlé jsou převráceny, dobré a špatné je těžké rozlišit
Lži propagandy a peníze, které si tě mají koupit
Abys nebyl spasen
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Abys pravdu neslyšel
Pravda, řečená učedníky Dafa, může rozehnat iluzi, která tě svazuje

podzim 2013

Jen Stvořitel je nadějí lidstva

Chci letět zpět do nebe, ale nemám křídla
Chci přesáhnout tento svět, ale nemám Fa, aby mou cestu vedl
Zakusil jsem všechnu slávu a hanbu světa
A ochutnal všechnu hořkost, radost a smutek mezi lidmi
Kdy přijde Stvořitel?
Jen On je nadějí lidstva

podzim 2013

Nebuď ztracen

Tisíce let převtělování
Útrapy jeden život za druhým
Pravá povaha ztratila se v boji
Čistotu nelze znovu nalézt
Lidský život se považuje za náhodu
Ateismus nás oklamal
Evoluční teorie si z nás žerty tropí
Lidstvo je dílem Stvořitele
A On si přeje zpět do nebe nás vzít

podzim 2013

Pravda

Zdali už jsi odemkl svou paměť ze vzdálených věků?
Je ta přísaha, učiněná před sestoupením do tohoto světa, stále tam?
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V průběhu převtělování jsme čekali
Vše, co jsme očekávali, už před časem přišlo
Pravda může tvou dlouho zasypanou vzpomínku odemknout
Pravda ti pomáhá, abys unikl zničení
V časech konce jsou lidské mravy pokažené
A pravda je překryta příliš mnoha připoutáními
Jakmile jednou pravdu poznáš, vše se vyjasní
Proč jsou učedníci Dafa pronásledováni
Pravda ti může pomoci opět nalézt sebe sama
Srdce předurčených se vzedmou radostí

podzim 2013

Píseň, na kterou čekáš

Zpívám píseň svého srdce
Ta melodie mne provází odedávna
Stvořitel Nebesa, Zemi a galaxie vytvořil
A na konci věků bude šířit požehnání
Všechny bytosti na Něj čekají
To je smysl života – nenech si ho ujít
Pravda tvé neklidné srdce odemkne
Nedívej se jen na to, že jsme pronásledováni
Rudý démon je podrážděn, protože tě spasit chceme
Nevěř lžím pronásledovatele
Nedrž se předsudků, které ti byly vštípeny
Toto je píseň, na kterou jsi čekal mnoho životů

podzim 2013

Píseň, kterou ti zpívám

Mám posvátnou píseň, která mi říká
Kdo stvořil Nebe a Zemi a bezpočet věcí
Proč se lidský život zdá být ztracenou výpravou v moři utrpení
Kdo jsem
Kdo jsem já
V převtělování, vždy jsem usiloval, vždy se ztratil
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Dafa mi odemkl moudrost a pomohl mi
Pochopit život, už se nestrachovat o nepodstatné věci
Stvořitel do světa přišel
Požádal mne, abych před příchodem katastrofy ztracené ovečky probudil
Toto je píseň, na kterou čekáš
Ten nápěv z nebeských výšin pochází

říjen 2013

Božský půvab

Vznášejí se, široké rukávy rozvinují
Krásné jako víly, nefrity stojící
Dívky nebeské, ladně se otáčejí
Elegantně tančí, lehkými krůčky plují

Ta hudba z nebes pochází
Úžasná melodie mraky proniká
Písně prach věků stírají
Každý tón zpět do nebe tě volá

zima 2013

Pravdivý princip

Můj příteli
Bůh není ochoten to s tebou vzdát
Ne snad proto, že bys byl někým výjimečným
Ale takový už je soucit k bytostem
Pravda ti prozradí, co je za iluzí
A pomluvy, jež očerňují Dafa, dočista smyje
Bojím se, že tvé srdce je lžemi otráveno
Zatímco rány na těle se mohou zahojit
Otrávená duše se rozplyne při katastrofě
Přál bych si jen, abys dokázal jasně rozlišit dobré od zlého
Mým přáním je sdělit ti pravdivý princip života

zima 2013
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Mé srdce je široké jako oceán

Mé srdce je široké jako oceán
Vše pod modrým nebem je mým jevištěm
Pomáhat Mistrovi zachraňovat bytosti je můj slib
Šíření pravdy je Božím plánem
Sladká rosa kropí celou zemi, chýše i paláce
Eóny čekání nebyly marné
Stvořitel už přišel
Učedníci Dafa uprostřed utrpení ze všech sil bytosti zachraňují
Ti pobláznění stojí na okraji útesu
I když nespravedlnost, kterou trpíme, přetrvává
Tím, koho rudý příliv pozdvihuje, jsou hrdinové věků
Protože my kráčíme vstříc božské budoucnosti

zima 2013

Spása

Poslední stránka vesmíru byla otočena
V průběhu spásy mne Bůh žádá, abych tě probudil
Třebaže nás očerňují
Pravda vše dočista smyje
Ale jed z těch lží zůstal ve tvém srdci
Třebaže tělesné zranění se může zahojit
Otrávené životy se rozpadnou s umírající rudou dynastií
Přeji si jen, abys odlišil dobré od zlého
Ta volba je na tobě
Chci pouze, abys pravdu znal
Protože jsi kdysi snažně prosil Boha, aby tě neopustil

1. ledna 2014
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Píseň předávaná od předků

V srdci mám jednu píseň
Kterou mi odevzdali předkové
Na konci rudé dynastie přijdou božské bytosti
Učedníci budou kvůli lidem světa trpět
Tato legenda se nyní v naší době naplňuje
Melodie nám říká, abychom vyslyšeli volání osudu
Toto je pro všechny životy poslední naděje
To je ta spása, na niž jsme všichni čekali

9. ledna 2014

Bůh svůj slib neporušil

Bůh kdysi slíbil
Že v časech konce spasí lidi a vezme je zpět do nebe
Všechny bytosti na to po nekonečné věky čekaly
Ale teď, když jsi volán – díváš se, avšak nevidíš
Dafa se šíří
Boží následovníci snášejí utrpení lidstva svou krví
I když jsou utlačováni, šíří pravdu, aby lidi zachránili
Bůh svůj slib neporušil
Ale někteří lidé se starají jen o své zájmy
A nevidí jasně lži toho tyrana
Zdráhají se uvěřit, že Boží slib se právě naplňuje

15. ledna 2014

Probuď se, probuď 

Už je to příliš dávno, co sestoupil jsi do světa
Převtěloval ses po tisíce let
Uprostřed životních usilování tvá původní povaha vybledla
Čistotu osobní zájem pošlapal
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Ateismus je lež
Boží slovo vytlačila zlá evoluční teorie
Uprostřed katastrofy však Bohu vyčítáš, že se o tebe nestará
Nepoužívej vědu, abys zatlačil lidstvo do nebezpečí
Přišel jsi do světa, abys hledal šanci na spásu
Vrátit se do nebe – jen to je tvým životním přáním
Vrátit se do nebe – jen na tuto příležitost čekáš

23. ledna 2014

Nekonečné milosrdenství

Vesmír a nespočet věcí jsou dílem Stvořitele
Při obnově vesmíru spasí bytosti zpět do nebe
Když přijde Bůh, nebude to tak, jak jsi čekal
Nedopusť, aby ti tvé přesvědčení zabránilo ve spáse
Ani aby tvou inteligenci zastřely city
Všechny bytosti jsou si rovny, ať vypadají jakkoliv
Spása závisí na tom, zda jsi podlý či laskavý
Stvořitel již sestoupil, narodil se na Východě
Na Jeho milosrdenství spoléhají všechny bytosti, božské i lidské
Nebesa, Země a nespočet věcí jsou dílem Stvořitele
Při obnově vesmíru spasí bytosti zpět do nebe

23. ledna 2014

Volání Stvořitele

Stvořitel nás volá 
Kvůli tomu všechny bytosti sestoupily do lidského světa
Rudý démon zároveň s tím šíří lži
Lidé musí rozlišit dobré svědomí od zlé myšlenky
Přichází velká pohroma, ale získat spásu je obtížné
Protože karma nahromaděná v průběhu životů ti brání
Co si vybereš, je na tobě
Na tuto chvíli jsi čekal tisíce let
Stvořitel už volá

30. ledna 2014
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Chvilková úvaha

Ladně se pohybují po jevišti
Zpoza orchestru božská hudba vychází
Mladí muži ukazují svou mužnou sílu
Krásné ženy s dlouhými rukávy elegantně tančí

Lidé a božstva tančí, jara a podzimy
Nebeská hudba se vine minulostí a současností
Představení Shen Yun
Obnovuje pět tisíc sluncí a měsíců

5. února 2014

Přicházím ti na pomoc

Drahý příteli
Nechci tě opustit
Protože jsi kdysi prosil Boha, aby tě spasil
Na povrchu se odehrává pronásledování, skutečný cíl je však jiný
Zabránit lidem, aby byli spaseni a poznali principy Fa
Pomluvy proti Dafa, vzešlé z pronásledování, božské síly dočista smyjí 
Zatímco rány na těle se mohou zahojit
Kdo bude lžemi otráven, rozpadne se
Než přijde kalamita, pomáhám ti uvidět pravdu za iluzí
Zda můžeš být spasen, však záleží na tobě samotném

6. února 2014

Legenda z mého domova

V mém rodném městě máme legendu
Když žluté květy rozkvetou, červené květy uschnou
Stvořitel přijde, aby lidi spasil a přivedl zpět do nebe
Klam a perzekuce přivodí nebeskou katastrofu
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Těžko říci, kolik lidí tu pohromu přežije
Tím, kdo lidi před katastrofou zachraňuje, jsou svatí učedníci
Rudá šelma lidi utiskuje a ubližuje jim
Pravda je lživě napadána, záměry jsou ničemné
Až když člověk pravdu nalezne, pouze tehdy může katastrofu přežít
Legenda se skutečností stává
Žluté květy rozkvétají, rudý příliv opadává
Stvořitel lidi zachraňuje a přivádí zpět do nebe

10. února 2014

Spravedlivé myšlenky

Rychlé jako blesk, letí vzhůru k vesmírným výšinám
Mocné jako hrom, dosahují až za nebesa
Ženou se vesmírem, žádné místo nevynechají
Zcela odstraňují vše zkažené a pokřivené

13. února 2014

Rudý démon hoří, diamanty ukovává

Deset tisíc lidí se přišlo na Zhongnanhai odvolat
Ale ten vůdce zlé strany to neměl v hlavě v pořádku
V boji proti Cestě nebes vsadil si na rudou dynastii
Rozšířil prohnané lži a zlý vítr do osmi směrů
Tak odporný darebák nemá v historii světa obdoby
Jakmile se divoký vítr rozptýlí, hrob bude mít vykopán
Diamanty se mnohokrát ukovávají, rudá dynastie se rozpadá
Učedníci Dafa se vracejí do nebe, naplňují své sliby

14. února 2014
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Píseň předků

Znám jednu píseň
Je to legenda mých předků
Její melodie prostá je a dobrotivá
Poselství těch veršů však vybízí k zamyšlení
Až nadejde konečné období, má udeřit katastrofa
Učedníci Velké Cesty budou lidi zachraňovat, ale budou pronásledováni
Pravdivá slova budou lžemi zakryta
Pro lidi to bude těžké rozlišit a katastrofě bude těžké uniknout
Stále se však vyplatí zachovat si laskavost
Až když člověk pravdu nalezne, katastrofě unikne
Toto je legenda od předků
Varovné signály katastrofy mou píseň potvrzují
Jak legenda pravila, učedníci Dafa teď pravdu sdělují a rozptylují iluzi
Tu legendu si přeji naplnit
Přeji si naplnit tuto píseň

15. února 2014

Uskutečnit svůj sen

Mám jeden sen
Že jednoho dne se vrátím do nebe
To je opravdový domov života
Stvořitel už přišel do světa
Šíří Velkou Cestu, aby lidi spasil a přivedl zpět do nebe
Nechci tu příležitost zmeškat
Přeji si tento svůj sen uskutečnit
Toto je jediná naděje člověka

15. února 2014
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Budu tě následovat, učedníku Dafa

Když jsme se setkali, projevoval jsi hlubokou starostlivost
Ale nikdy jsi své srdce neodkryl
Ve tváři jsi měl odhodlaný a laskavý výraz
Přesto jsi mne s tebou kráčet nežádal
Říkal jsi, že nemůžeš přestat zachraňovat lidi světa
Tím méně jsi chtěl, aby démon podvedl mne
Sdělovat pravdu je tvůj slib
Tvá laskavost je laskavostí božských bytostí
Budu tě navždy následovat
I kdyby to znamenalo bloudit uprostřed nebezpečí

16. února 2014

Věříš-li v Boha, pak jednej tak, jak Bůh říká

Stvořitel vytvořil všechny božské bytosti a vesmírné tělo
Ať už věříš jakýmkoliv principům
Bůh, ve kterého věříš, je jen smítkem ve struktuře vesmíru
Vzdej se rasových předsudků
Jinak, ať chodíš do kostela jakkoliv často, božské bytosti se na tebe budou dívat shora
Ať máš jakoukoliv barvu kůže
Všechny bytosti přišly z božských domovů
Ať už jsi kdokoliv
Všichni čekají na Stvořitelovu spásu
Dokonce i každá z božských bytostí touží, aby si ji vybral
Lidstvo musí vynaložit společné úsilí
Aby vzdorovalo zlé síle satana, toho rudého démona
Až dokud se před tebou nerozprostře božská cesta

30. března 2014
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Posvátná píseň

Lidský život je vždy obestřen iluzí
Pokaždé, když život ztratí směr
Potichu si píseň ve svém srdci zazpívám:
Nestěžuj si
Udržuj si svou laskavost
Většina lidí přišla z nebe
Stali se lidmi, aby čekali na Stvořitele
To je ta dlouho očekávaná naděje všech bytostí
Tato píseň mne probouzí
Tato píseň mi dodává sílu
Posvátná melodie rozjasňuje oblohu

Jaro 2014

Božská krása

Rajská říše v lidském světě, snu se to podobá
Rukávy široké a dlouhé, tančí s elegancí
Sytí zrak jasně zářivými barvami – dvorní dámy dávnověku
Ladné, podobny jadeitu, vyzařují éterické světlo

Plni energie, mocnými pohyby tancují
Hrdinové dávné Číny, božským světlem září
Čestní a majestátní, mužným duchem oplývají
Obnovení tradice už není jen přáním

Jaro 2014

Projíždím kolem města hazardu

Nocí jedu tisíce mil, cesta rozmazaná
Ospalá hlava klesá, oči snažím se udržet dokořán
Hluboko v horách, tisíce světel září
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Jako by hvězdy z Mléčné dráhy popadaly 
Světla jasná, vína hojnost, touhy pohánějí cestu
Ryby a draci ve stejném rybníce, všichni bojují za své zájmy

jaro 2014

Pomáhají vám, abyste se vyhnuli nebezpečí

Lidé zapomněli na Boží proroctví
Za tisíc let, Pán démonů se znovu objeví
Satan vybuduje rudou mocnost
Studená válka skončila, ale Komunistická strana Číny je ještě nebezpečnější
Berlínská zeď padla, ale zlý přízrak stále přetrvává
Ach, lidé světa
Přišli jste na tento svět, abyste naplnili své poslání
Neodchylte se příliš daleko od tradiční cesty
Moderní myšlení stahuje lidi na pokraj zničení
Soudobí lidé všichni ty scény před koncem spatří
Jen učedníci Dafa vám mohou pomoci vyhnout se nebezpečí

6. července 2014

Stále se chováš tak divoce?

Jako blázni v záchvatu zuřivosti
Zlá média lži šíří, jako vlci vyjí
Lidé ničemní, jako duchové, šílenství napomáhají
Tytam jsou laskavé myšlenky, svědomí nemají
Jak začíná foukat podzimní vítr, červená ve žlutou se mění
Šílenství je pryč, panika propuká
Brzy přichází odplata, už není kam se skrýt
Všichni, kdo páchají zlo, musejí zaplatit
Ještě stále si troufáš chovat se divoce?

15. července 2014
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Naděje

Ať už pocházíš odkudkoliv
Tvým pravým domovem jsou nebesa
Podobou se lišíme, ale uvnitř stejní jsme
Když se život odchýlil od své původní podstaty
My na zem jsme přišli
Abychom se mohli očistit od hříchu a vrátit se do nebe
Učedníci Dafa šíří pravdu
Ale nebeská brána nezůstane otevřená dlouho
Návrat je tvou nadějí

19. července 2014

Život je pomíjivý

V životě se často objevují nesnáze
Když trpím, mám pocit, jako bych se ocitl na poušti
Ale kdykoliv jsem bezradný
V hlavě se mi náhle vyjasní:
Nezoufej
Buď silný
Vytrvej, protože Stvořitel nás všechny přetvoří
Nedopusť, aby tě z cesty zpět do nebe odlákaly světské věci
Tyto myšlenky mi dodávají sílu
Život je pomíjivý, je na čase převzít zodpovědnost
A konečně objevit svůj pravý cíl

1. srpna 2014

Božské bytosti naplňují svůj slib

(dvojverší)

Shen Yun vzkvétá, jeho vůně zaplavuje svět
Pravdu široko daleko objasňuje, vnímající bytosti zachraňuje

2. srpna 2014
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Smysl života

Svou písní snažím se ti pomoci tvou paměť odemknout
Už jsi zapomněl na ten slib, který jsi učinil, než jsi přišel na tento svět?
Abys spasil vnímající bytosti ve svém ráji
Přišel jsi mezi lidi, aby ses setkal se Stvořitelem
Když ten rudý démon zuří, necháš se lžemi podvést
A vyhýbáš se pravdě, kterou ti učedníci Dafa sdělují
Nechci tě opustit, vždyť soucit mám
Zatímco zachraňuji vnímající bytosti, opět na tebe volám
Naplň svůj slib – pouze toto je cílem života

7. srpna 2014

Co říkali učedníci Dafa, je pravda

Proslulost a bohatství mohou přinést štěstí
Ale pocity jsou iluzorní a nemají dlouhého trvání
Lidé se setkávají a loučí, jen některé sny se splní
Proslulost a bohatství nejsou o nic skutečnější než divadelní hra
Květ mladosti zanedlouho uvadá
Při pohledu zpět, v mnoha pocitech hořkost se mísí
K čemu opravdu tedy život je?
Co říkali učedníci Dafa, je pravda
Jen doufám, že mi ta šance neunikla

10. srpna 2014

Přání

Večerní vánek tvář mi hladí
Chládek do letní noci přináší
Minulost mne zavádí do mlhavého snění
Mé zrání bouřlivé vlny provázely
Šílenství zesilované lžemi
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Jen upevnilo mou víru
Jaké to štěstí mám, získat v tomto životě Dafa
Abych tu radost s druhými sdílel
V exilu žiji, abych se vyhnul pronásledování
Chci pouze, aby se lidé dozvěděli pravdu
A smysl života poznali
Aby v časech pohromy naději nalezli

12. srpna 2014

Převtělování

Pokud se životy opravdu převtělují
Kým jsem ve všech těch životech byl?
Odkud my všichni pocházíme?
A kdy se navrátit můžeme?
Proč se život převtěluje?
Kdo učinil, že Slunce, Měsíc a hvězdy se v nekonečných cyklech pohybují?
Učedníci Dafa říkají, že to vše je mistrovským dílem Stvořitele
Tato odpověď mi v uších burácí jako hrom
Aby se do nebe vrátily, bytosti potřebují Jeho spásu

15. srpna 2014

Přišel jsi na svět jen pro tuto příležitost

Proč je život tak únavný?
Pro koho na světě žijeme?
Láska a nenávist přeletí jako prchavá oblaka
Po probuzení si uvědomíme bolest lidského dramatu
Peníze, postavení a bohatství si s sebou vzít nemůžeš
Životní usilování si svou daň vyberou
Lidé přišli do tohoto světa, aby očekávali Fa
Ti laskaví se vrátí domů na nebesa
Převtěloval ses tisíce let
Na svět jsi přišel jen pro tuto příležitost

16. srpna 2014
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Stvořitel už přišel

Stvořitel už přišel
Celý svět na Něho čekal
Vše Mu vděčí za svou existenci
Stvořitel už přišel
Protože nebesa a země se rozpadaly
Příliš brzy se existence nachýlila ke konci
Stvořitel už přišel
Šíří Dafa, aby spasil bytosti a zbavil nás zmatení
Vesmír opravil, aby všechny světy věčně trvaly

17. srpna 2014

Ponaučení z dějin

Na ponaučení z dějin se často zapomíná
Když tenkrát Buddha učil dharmu
Bráhmani jej odvrhli jako někoho, kdo k nim nepatří
Stejně tak Ježíše vnímala ostatní náboženství jako hrozbu
Přibili jej na kříž, a nakonec dokonce propíchli kopím
Spolu s tím, jak se šíří Dafa, nový vesmír započíná
Úzkoprsí lidé se však cítí nábožensky ohroženi
A volí si stranu ateismu a Rudé šelmy
Lidé si rádi uchovávají v paměti negativní ponaučení
A na ctnostné činy pohlížejí jen jako na smyšlené příběhy
Dějiny lidem zanechaly nedocenitelnou moudrost
V závěrečném období lidstva nadzvedává Dafa závoj
Neopakuj minulé chyby, nenech se lžemi zlé strany zaslepit

19. srpna 2014
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Stále je naděje

Proč chci, abys tyto pravdy znal?
Protože na lidi ve světě sestupuje velké neštěstí
Nestaň se tím, kdo bude pohřben s rudým démonem
Pronásledovat učedníky Fa, kteří zachraňují svět, je neodpustitelný hřích
Co když ti pronásledovaní jsou opravdu bohové?
Skutečnými oběťmi jsou ti, kdo věří lžím
Třebaže učedníci Dafa trpí, kráčejí po božské cestě
Jenom tehdy, když tyto pravdy pochopíš, můžeš mít naději

20. srpna 2014

Ptám se nebe

Řeky se vlévají do moře
Oblaka plují po obloze
Tisíce životů se převtěluji
V každém životě se ptám, proč jsem přišel
Z celého srdce zpívám
Do nebe svou píseň posílám
Kam se lidstvo ubírá?
Kdy jen přijde Bůh?

3. září 2014

Stejnou cestou

Drahý příteli
Nemarni svůj čas
Prosím, kráčej tou cestou se mnou
V Dafa jsem poklad nalezl
Většina lidí dnes přišla z nebe
A čeká, až je Stvořitel přetvoří
Budeme-li se společně kultivovat, naše srdce budou zajedno
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Pojďme se vzájemně povzbuzovat k píli
Kráčejme spolu k božskému domovu

4. září 2014

Putování

Všude možně putuji, lehký větřík mne provází
Vrátit se domů by bylo příliš nebezpečné
Chodím si bezstarostně sem a tam, Cesta je mi vodítkem
Mé srdce prosté je všech světských tužeb a snažení
Po nocích studuji, měsíc lampou je mi
Obloha přikrývkou, země postelí, hvězdy mi můj pokoj plní
Putuji v lidském světě, pravdu sděluji
V tomto životě pomáhám Mistrovi Cestu obnovit

14. září 2014

Srdce učedníka Dafa

Tvé oči prozrazují hluboký cit
Opětuji úsměv, svůj krok však při sdělování pravdy nezpomalím
Tvá slova nesou něžnou vřelost
Já vždy předstírám, že nechápu
Uprostřed perzekuce, učedníci Dafa nemají nikde stání
Jak bych mohl přidat další díl starosti a bolesti, narušit klid?
Vše, co mohu, je pouze v srdci tyto své pocity skrýt
A naplnit slib, který jsem dal Bohu – na své cestě v lidském světě lidi zachraňovat

23. září 2014
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Pro tebe zpívám

Pro tebe z celého srdce zpívám
Abych tě varoval před nadcházejícím nebezpečím
Probouzím tvou paměť z dávných dob
Protože tam spočívá tvá věčná naděje
Nebesa, Zemi a všechny bohy vytvořil Stvořitel
Který pak bohům přikázal, aby stvořili lidi na zemi
Když životy upadnou, stanou se lidskými
Musí své hříchy odčinit, aby se vrátily do nebe
Tato slova, jež zpívám, jsou pravdivá
V předvečer velké pohromy Stvořitel nebeskou bránu otevřel

15. října 2014

Zbav se indoktrinace zlé strany

Život vždy zdá se být pln překvapivých zvratů
Vše je však již dlouho ve skrytých rukou osudu
Uprostřed klamu jsi zapomněl ten důvod, proč jsi přišel na tento svět
Světské touhy způsobily, že jsi klopýtl
Rudý ďábel tě lžemi svádí ke zlu
Opusť doktríny a ideje zlé strany
Protože tvým osudem je získat Fa a vrátit se do nebe

10. listopadu 2014

Pobídka

Vyslyš mou píseň, s níž k tobě promlouvám
Její melodii prostupuje spásné milosrdenství
Kolik dní každému z nás zbývá?
Pravda může rozptýlit iluzi a rozjasnit tvůj zrak
Bůh nezachová zkažený svět
Ponechat laskavé a odstranit zlé – tak je to předurčeno
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Kéž by sis brzy uvědomil, že spása je nablízku

12. listopadu 2014

Fa napravuje obrovský vesmír

(dvojverší)

Pán Buddha vytváří ohromný vesmír jedinou myšlenkou
Fa napravuje vesmír, vytváří nová Nebesa a Zemi

12. listopadu 2014

Znovustvoření nezměrným milosrdenstvím

(dvojverší)

Dafa vytváří Nebesa, Zemi a nespočet věcí
Král Fa vládne vesmíru a všem bytostem

12. listopadu 2014

Božské bytosti kráčejí světem

(dvojverší)

Vycházející slunce vyzařuje narůžovělé paprsky, rozhání plující mraky
Myšlenky spravedlivé, srdce otevřené, přetvářejí nebezpečí na bezpečí

12. listopadu 2014
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Poslání

Ve snu jsem se vrátil do nebe
Na tak krásné, svaté místo, že na ně jen tak nezapomenu
Uvědomil jsem si, že ateismus je ve své podstatě nesprávný
A že ty božské bytosti, o nichž se tak dlouho mluví, v nebi opravdu jsou
Nechtěl jsem se vrátit do tohoto pozemského těla
Bůh řekl, že ta krása dlouho nepotrvá
Dafa, který nabízí spásu, se světem šíří
Jedině nalezením Dafa budou mít lidé naději
Každý z nás je zástupcem nebeského království a přišli jsme do světa kvůli němu
Tyto ráje čekají s nadějí na své krále
Teď již znám své poslání
A již nebudu v životě ztracen 

14. listopadu 2014

Pomohu ti se očistit

Učedníci Dafa ti vyjevili pravdu
Tím, kdo je skutečně otráven, je veřejnost, včetně tebe
Když lžím věříš, budeš rozložen spolu s rudým démonem
Sdělovat pravdu, abych lidi zachránil – ten soucit z mého srdce pochází
Nesklízím za to žádnou odměnu, v chladných dnech často brzy vstávám
Nemám čas na jídlo, ani v parném počasí neodpočívám
Abych zachránil lidi, snáším teror a tlak
Jelikož jsem Bohu slíbil, že tě v čase nebezpečí probudím
Pocházíš z nebe a tvým cílem je získat Dafa
Protože to pomůže bytostem ve tvém ráji uniknout pohromě
Z tohoto důvodu jsi sestoupil a stal se člověkem
Nedopusť, aby ti ten rudý démon vymyl mozek stranickou kulturou
Bytosti ve tvém ráji na tebe spoléhají

2. prosince 2014
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Mávnutím ruky

Vítr skučí
Mraky plují
Zlověstné vlny rudého přílivu nemohou zablokovat cestu
Plaví se se soucitnou spásou, odstraňují velká trápení
Čelí větru, tisíce mil cestují
Při vyplutí rudé květy jako by krví pokropil
Při návratu žluté květy nádherně kvetou po celé zemi

3. prosince 2014

Sedím a pozoruji lidský svět

Po rozlehlé obloze plují temná mračna
Nad jiskřivým jezerem vane vítr z hor
Sedím v horském altánu v meditačním sedu, tělo a mysl bez hnutí
Tiše pozoruji lidský svět, velká pohroma se blíží
Rudá dynastie padla, dobro a zlo jsou rozlišeny
Rychle vyhledej Cestu, a život si můžeš zachránit
Sedím mimo svět, však tolik se o něj bojím
Vždyť duše dnes na této zemi božské jsou

4. prosince 2014

Tvé vnímající bytosti na tebe čekají

Pravda o pronásledování je ti již známa
Teď už bys měl vědět, že to ty jsi jeho skutečnou obětí
Ti, kdo věří lžím rudé šelmy, se rozpadnou spolu s ní
Slíbil jsem Bohu, že tě probudím
Přišel jsi na tento svět, aby ses Velkou Cestu Dafa naučil
Tak se bytosti ve tvém ráji vyhnou nebezpečí
Kvůli tomu jsi sem přišel a stal se lidskou bytostí
Nenech si ubližovat rudou šelmou, která klame svět
Pravdu poznej, tvé vnímající bytosti na tebe čekají

11. prosince 2014
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Cesta zpět do nebe

Můj příteli, proč jsi stále tak zaneprázdněn?
Lidstvo se ubírá nebezpečným směrem
Ateismus zničil lidem cestu domů
Evoluční teorie je lživá a jedovatá
Moderní technika je pro lidstvo nebezpečná
A ta Rudá šelma vštěpuje do mysli lidí zlo
Učedníci Dafa však odhalují pravdu
Protože jsi kdysi prosil Boha
Aby ti ukázal cestu zpět do nebe, než přijde konec

2. ledna 2015

Vzbuď se, vzbuď se, čínský národe

Po pětašedesáti letech už Čína není tím, čím bývala
Vznešené fráze o míru a bezpečí stále podvádějí lid
Bílá oblaka plující po modré obloze
Jen ve vzpomínkách nalézám
Zelené kopce a pole, čisté říčky
Existují už jen ve vyprávěních našich rodičů
Rudá pohroma, kterou přivodila ta zločinecká banda
Zabila to nejlepší z čínského národa
Spálili národní památky, staré tisíciletí
Popřeli dějiny, lidskost a tradici
Civilizace stará pět tisíc let pak začala upadat
Vzbuďte se, vzbuďte se, Číňané
Rozložte toho zlého ducha a rudého démona
A navraťte Číně její dávnou, božskou slávu

leden 2015
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Shen Yun mne přenáší zpět na hanský dvůr

Široká roucha, velké rukávy, tance impozantní
Mužská síla, spravedlivý duch, dynastie Tang, Song a Ming
Hrdinné písně stále nesou majestátnost velkého Hanu
Skoky ve vzduchu, salta a otočky s hbitými pohyby
Mírné a éterické dámy elegantně tančí s dlouhými hedvábnými pentlemi
Jako kdyby na rozlehlém dvoře přistály nebeské víly
Ryzí opravdovost a ryzí laskavost, jejich krása okouzluje
Půvabné a jemné, kroky elegantní jako jadeit
Shen Yun mne přenáší zpět na hanský dvůr

2015, psáno pro Shen Yun třídu 2007

Shen Yun ukazuje nebeské výjevy v lidském světě

Oslnivé kostýmy a nádherné scény dávají vyniknout létajícím vílám
Ladné a hbité, elegantními kroky tančí
Hrdinové s magickými schopnostmi minulost a současnost ukazují
Nebeská hudba a posvátné písně dosahují k oblakům a obloze
Nad překrásným jevištěm v růžovém oparu se vznášejí
Dokonalé krásky v pestrobarevných sukních tančí
Muži v rouchách Hanu velkou energií překypují
Shen Yun ukazuje nebeské výjevy v lidském světě

2015, psáno pro Shen Yun třídu 2008

Shen Yun tančí v klasickém stylu

Nebeská hudba hraje, krásné postavy se v širokých sukních točí
Oděni do čínských hávů, muži překypují dobrou náladou
Dynastie Zhou, Han, Tang a Ming se v tancích objevují
Pohybují se zpět v čase, cestují si dle libosti
Nevinné mladé dívky, jako překrásné květiny
Hrdinové tančí a skáčou, se spravedlivým duchem létají
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Prastaré způsoby Číny se ve světě zobrazují
K tradici se navracejí, stovky květin kvetou
Shen Yun na jevišti v klasickém stylu tančí

2015, psáno pro Shen Yun třídu 2009

Shen Yun otevírá dveře tradici

Pod modrou oblohou s bílými mráčky, krása dívek je zvýrazněna
Útlé jako vrbové větvičky, božské jsou jejich pohyby, neposkvrněny prachem
Tisícovka krás a stovka půvabů přirozeně se u nich objevují
Jako svěží, orosený lotos, čisté jsou všechny kvítky
Velkolepí a důstojní, s nadčasovým duchem
Tancující hrdinové vzduchem létají, ministři Nebeské říše
Od pradávných dob Čína oplývala mnoha hrdiny
Přemety a otočky, jsou to napůl lidé a napůl bohové
Shen Yun otevírá dveře tradici

leden 2015, psáno pro Shen Yun třídu 2013

Upřímnost

Cítím v srdci tvé přátelství
Je tak upřímné
Když učedníci Dafa čelí utrpení
Rozehřívá chlad v mém srdci
Když čelím těžkostem
Toto přátelství mi pomáhá být ještě pevnější
Chci ti říct pravdu
Mé poslání je nekonečně posvátné
Skrze tvou upřímnost ti přinesu nový život

únor 2015
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Obroda národa

Za oceánem leží
Můj domov, jejž před dávnem jsem opustil
Božská kultura pěti milénií je nesmírně nádherná
Její hory a řeky okouzlující, lidé krásní a květy vonící
Dafa do široka se šíří, Buddhovo světlo všude září
Rudý démon se tomu snaží zabránit, divoké vlny rozdmýchává
Hory už nejsou zelené
Řeky přestaly téct
Obloha už modrá není
A rýže ztratila svou chuť
Učedníci Dafa zachraňují bytosti, útrapy na sebe berou
Šíří pravdu a rudý příliv ustupuje
Oživují tradice a probouzejí národ

22. února 2015

Znovu si vyber

Proč chci, abys tuto pravdu vyslechl?
Protože lži ublížily příliš mnoha životům
Proč používá Rudá šelma všechnu moc státu, aby potlačila Falun Gong?
Jen tě chce zmást, neboť ví, že Dafa může lidi v konečném údobí zachránit
Ty jsi mezi lidmi, které její lži podvedly
Ale Bůh stanovil podmínky pro záchranu lidí v časech konce:
Ti, kdo zůstanou uprostřed pronásledování mlčet, zachráněni nebudou
Ti, kdo pomáhají zlu a Dafa hanobí, jsou odstraňováni
Povahou Boha je soucit
Stvořitel chce dát lidem ještě jednou na výběr
Aby mohly být všechny bytosti zachráněny
Perzekuci odolávám, abych tvou duši nazpět přivolal

1. března 2015
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Zpět do nebe

Svou písní zpívám pravdu, na niž jsi dlouho čekal
Lidstvo setkává se s nebezpečím, neboť mravy upadly
Ateismus je velká lež, již satan šíří
Teorie evoluce je smyšlenka, která se nezakládá na skutečnosti
Věda zavedla lidstvo na nebezpečnou cestu
Vesmír je mistrovským dílem Stvořitele
Který požádal božské bytosti, aby stvořily lidi na zemi
Čekáme na Něho, aby nás zpět do nebe vzal
Nenech se podvést Rudou šelmou
Pronásleduje lidi v naději, že se sami zahubí
Učedníci Dafa jsou Boží poslové
Kteří vedou lidi zpět na cestu, kterou ukázal Bůh

6. března 2015

Ranní světlo

Všechny věci ranní slunce vítají
Zlo marně na odiv svou sílu staví
Patnáct let chaosu a pohrom
Země zpustošená je
Lidská srdce už tradice nenásledují
Jed už pronikl i do potravy lidí
Na špatné lidi hrozivá odplata čeká
Uvidíme, kdo naposled se bude smát

17. března 2015

Píseň o Číně

Civilizace trvající pět tisíc let
Slavná kultura, nebesy svěřená
Jsme potomky bohů
Pracovití, odvážní, civilizovaní a laskaví
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Bohatá a hluboká historie je slávou našeho národa
Hrdinové v průběhu věků září jako hvězdy
Nádherná země, dar, jimž nás požehnali bohové
Toto je místo, kam sestoupil Stvořitel
Zachraňuje všechny bytosti, svým nezměrným milosrdenstvím obnovuje spravedlivou cestu
Čínská civilizace bude navždy pokračovat

17. března 2015

Kdy se probudíš?

Studený vítr ještě přetrvává
Déšť mrholí
Uprostřed pronásledování, zachraňovat lidi naléhavé je
Zranění těla
Se dají vyléčit
Když jsi otráven lžemi, spása je těžká
Pohroma slitování nemá
Přesto velká epidemie oči má
Nebuď zničen spolu s Rudou šelmou
Pravdu rychle vyhledej
Ti, kdo dokáží rozlišit dobré od zlého, mimořádní jsou
Učedníci Dafa projevují soucit
Trpí jen proto, že si tě přejí zachránit
Tisíce těžkostí snášejí
Před nejtěžšími útrapami neustoupí
Nehledají odměnu
Jsou to duchovní kultivující
Přejí si naplnit své přání a zdokonaleni se domů navrátit

18. března 2015

Tance Shen Yun

S dlouhými rukávy tančí, nebeské dívky okouzlující
Krása v držení těla, jemné pohyby, božské rukávy se vlní
Nebeské tance, posvátné písně, krásné jako obrázek
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Desítky tisíc zářivých světel temná mračna čistí

jaro 2015

Návrat ke spravedlivé cestě

Zelené kopce, čisté řeky, starobylé pagody
Nebeské dívky se dolů snášejí, s jemným půvabem tančí
Božský styl, dávná elegance, tradice se ukazuje
Návrat ke spravedlivé cestě, budoucnost je zářivá

25. března 2015

Šance na spásu trvá jen okamžik

Pohlédni na rozlehlou oblohu a nekonečný vesmír
Hvězd nespočet jako písku v řece Ganze
Pouhým okem neviditelné, božské bytosti dlí po celé kosmické klenbě
Ateismus je lež, co lidi klame
Teorie evoluce lidi ponižuje
Cena za vědu je příliš vysoká, vede k tomu, že mimozemšťané ovládají lidi
Lidé přišli z nebe, zde ve světě jsou jen na krátko
V konečném období i vesmír rozkládá se
Stvořitel znovu vytváří nahoře nebesa a dole zem
Nesčetní nebeští pánové přišli, aby se stali lidskými bytostmi, čekali na Jeho spásu a přijetí
Rudá šelma potřeštěně utlačuje, aby pravdu zakryla
Neztrať se a nepodlehni lžím a tlaku
Na svět jsi přišel kvůli tomuto okamžiku, kdy máš šanci na spásu

30. března 2015
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Už se to děje, že?

Dobro a zlo po zásluze opětováno – zákony nebes jsou jasné
Božské bytosti v celém nebi pozorují, co lidé dělají
Pronásledování učedníků Dafa je z hříchů nejvážnější
Teď za to zaplatí – už se to děje, že?

3. dubna 2015

Co dělat?

Chybí-li Tao, nebesa se hroutí
Chybí-li ctnost, zemi potkávají všemožné katastrofy
Lidská srdce pokřivena jsou, bez konce
Až přijde velká pohroma, kdo o tebe se postará?

22. dubna 2015

Pochopíš-li pravdu, budeš v bezpečí

Když božské bytosti Tao pozbudou, nebesa se rozpadnou
Když lidé ve světě ctnosti pozbudou, nastane velká pohroma
Do lidského světa teď přišel Stvořitel
Znovu vytváří vesmír a šíří principy Fa

Většina lidí byla původně bohy, přesto se sami nepoznávají
Hledali spásu a přetvoření, a tak přišli na tuto zem
Pravda má moc tvou duši očistit
Jakmile ji pochopíš, budeš v bezpečí

23. dubna 2015
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Co vyjadřujeme, je pravda

Abychom vnímající bytosti zachránili, na dlouhou cestu jsme se vydali
Nad pláněmi, horami a moři létáme
Volání Stvořitele šíříme
A slávu božské kultury předvádíme

Na tanečním pódiu, pravdu odhalujeme
Tolik lidí prohlédlo, už ztraceni nejsou
Probudit vnímající bytosti je naším posláním
Učedníci Dafa vysvobozují lidi zpět do nebe

28. dubna 2015

Božský tanec a nebeská krása

Božské bytosti slétávají z nebeských výšin
Ladně se točí, v lidském světě cestují
Elegantně tancují, zaujímají nádherné pózy
Jako čisté květy lotosu, svěže každý orosený
Nádherné pohyby, s krásnými výrazy, jako když kráčejí v oblacích
Jemný zpěv jako padající okvětní lístky, víření dlouhých rukávů
Krásné víly, svěží a vonící
Půvabné, jako z jadeitu, s úžasnou lehkostí tančí

19. května 2015

Svou písní probouzím naději

Na pódiích světa stojím
Písněmi naději v lidech probouzím
Bůh nás prostřednictvím té melodie volá
Ve slovech, jež zpívám, pravdu předávám
Tlak snáším, abych tě před nebezpečím uchránil
Většina lidí přišla z nebe
Stali se lidmi, aby zachránili bytosti ve svých rájích
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Protože vesmír na konci časů rozpadá se
Sestoupili do světa, aby získali Fa
Očistili se od hříchů
Přetvořili svá božská těla
A zdokonaleni do nebe se navrátili

29. května 2015

Pod meditačním altánem

Nad meditační lavicí mírný vánek fouká
Pod stromy ptáci zpívají a cvrlikají
Zelené hory a čistá voda stejné zůstávají
Však zatímco z altánu se dívám, uběhlo několik let

13. června 2015

Zda tomu věříš, je na tobě

Hvězdnatou oblohu upřeně sleduji, svůj domov hledám
Většina lidí králi byla z nebes, do světa sestoupili
Na šíření Fa v konečných časech čekají, aby bytosti ve svých rájích spasili
Za ten dlouhý čas zapomněli na přání, s nímž přišli
Lidské bytosti jsou dnes vedeny do propasti
Ateismus podkopává božskou podstatu života
Ničemná teorie evoluce uráží lidi, zvěří a opicemi je nazývá
Moderní věda vede lidi do katastrofy
Lidstvo dospělo k největšímu nebezpečí
Povahou Boha je soucit
Dafa, který zachraňuje, do široka k předurčeným se šíří
Najít Dafa je pro lidi nadějí
Nalezneš-li jej, do svého nebeského domova budeš se moci navrátit

13. června 2015
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Odplata

Mysl neklidná úzkostí
Ví, že už to dlouho nepotrvá
Každý den panikaří
Sirény policejních vozů kvílí
Když pronásledování skončí, za vše se musí zaplatit
Všechny zlé skutky byly zaznamenány
Ochutnat každý z nich způsobí bolest v žaludku i duchům
Uvidíme, jestli ten prohnilý lucifer ještě bude divoce běsnit
Ten podlý štváč a gauner
Břicho plné špatných věcí má, jako lasice
Dostal se do slepé uličky, nemá kam se skrýt
Odplata v lidském světě stačit nebude
Na náměstí napíchnut bude na nebeský hák
Zlí duchové v pekle budou mít jistě plno práce

15. června 2015

Bůh tě povede

Když lidský život z cesty zbloudí
Jsme jako loď na moři ztracená
Když vody jsou klidné, plachtu napneme
Však častěji nás potkávají rozbouřené vlny a nebezpečné mělčiny
Směr neznáme
V dohledu přístav není
Nezapomínejme na ten slib, který jsme učinili v dávnověku
Vesmír prochází ohromnou přeměnou
Většina lidí přišla z nebe
Do světa jsme sestoupili, abychom očekávali Dafa a navázali posvátné osudové spojení
Odstranili hříchy
Přetvořili svá božská těla
Teprve pak můžeme zachránit své ráje před nebezpečím
Napni plachtu
A nalezni svůj osud
Bůh tě k domovu povede

červen 2015
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Pochodová kapela Tianguo

Buben Fa a lesní roh Fa nebeskou moc ukazují
Odstraňují podlé a zlé, volají lidi, aby se vrátili
Zachraňují lidi na konci časů, Nebem a Zemí otřásají
Fa napravuje vesmír, jasné světlo vyzařuje

1. srpna 2015

Kolik lidí se probudilo?

Bez ohledu na to, jak je dobrý lidský svět, s nebesy se srovnat nedá
Lidské city jsou nestálé, dlouho netrvají
Bohatství a slávu si do dalšího života nevezmeš
Kvůli komu se tak honíš, bojuješ o slávu a zisk?
Lidé přišli z nebes, aby Cestu nalezli
Hříchy své odčinili a svá božská těla přeměnili
Tvůj ráj uvítá nového krále

srpen 2015

Stavíme most do nebe

Na světovém turné vystupujeme, tisíce mil sjezdíme
Přes města a moře, po cestách vysoko v horách putujeme
Zachraňujeme všechny bytosti a pravdu šíříme
S bohy tančíme, abychom nebeský most postavili
Na konci časů přijde Stvořitel
Nespočet bohů na zem sestoupilo, hledajíce Toho
Který přetvoří kosmická těla a bude šířit Velkou Cestu
Ti, kdo ji přijali, přetvořeni jsou, všechny bytosti se usmívají
Kdysi ses k nebi modlil, abys byl spasen
Používám svou píseň, abych všechno tohle ti řekl
Na turné po světě jezdíme, lidi povoláváme

srpen 2015
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Pro koho je měsíc v úplňku?

Od dávných dob měsíc uprostřed podzimu vysoko visí
V den, kdy nadchází úplněk, v srdci mne zamrazí
Učedníci Dafa trpí – kdo by pozoroval měsíc?
Měsíc v úplňku uprostřed podzimu darmo je každý rok
Dnes opět je střed podzimu, to odporné drama se blíží ke konci
Zlá strana je jako podzim – uvidíme, kdo se bojí
Pokochat měsícem bych si přál, těžké je oči zvednout
Až rudý příliv ustoupí, měsíc bude úplnější

Střed podzimu 2015

Měsíc pro lidi září

 
Měsíc rozjasňuje noc již po tisíce let
Nedovoluje temnotě, by lidi ovládla
Jara odcházejí a podzimy přicházejí, tolik změn
Jasný měsíc stále vyzařuje tisíce světel
K převratným změnám dochází, pořád dokola
Ale spravedlivá cesta se od dávnověku nikdy neodchýlila
Převtělovat se znovu a znovu – k čemu to?
Jasný měsíc mlčí – a tak ptáme se nebes
Pravda je v konečných časech známa – na božské vykoupení čekáme
Cesta do nebe spočívá ve volbě mezi dobrem a zlem

Střed podzimu 2015
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Oslavy Středu podzimu

Božské krásky v lidském světě půvabně tančí
Silné a mrštné pohyby, hrdinové demonstrují odvahu
Společně uprostřed podzimu tancují, podle vlastní choreografie
Uprostřed veselých písní a smíchu, rudý příliv ještě více ustupuje
Božská kultura sílí, na obnovu čeká
Dnešní hvězdy budou jednoho dne zářit ještě jasněji

Střed podzimu 2015

(Český překlad naposledy upraven 27. 2. 2020.)
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