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NIEWZRUSZONA WOLA
Żyjesz na świecie w cierpieniu
Walczysz wciąż o przetrwanie
Kiedy tylko Fa otrzymasz  
Wracaj – krokami bez zatrzymywania

19 lipca 2004

POWRÓT
Pośród ludzi nieprzebranego morza cię wołam 
Falun wiruje przed nadejściem katastrofy
Przysięgałeś zstąpić dla Fa do ludzkiego świata 
W oczekiwaniu przez tysiące lat reinkarnacji 
Dla uratowania istot w swoim raju
Nie daj się zwieść kłamstwom
To Bogowie nam kazali głosić ci prawdę
To wezwanie Stwórcy

Wiosną 2009

PRAWDA DAWNO JUŻ ZOSTAŁA JASNO PRZEPOWIEDZIANA
Przenikliwy chłód obłoków i mgły przy schodzeniu z Niebios
Bierne dryfowanie przez świat i pogrążenie w prochu
Poprzez lata wielkich zmian wciąż kolejne wcielenia
Przychodzę na ten świat, aby otrzymać Fa
Gdzie mam Go szukać  w niekończącym się ludzkim morzu 
Postarzały się Niebiosa i Ziemia, ludzkie serca podupadają
Bogowie i Buddowie przyszli na Ziemię rozpowszechniać Fa
Prawda dawno już została jasno przepowiedziana 

Jesienią 2009

 
WYPROWADZIĆ CIĘ Z ZAGUBIENIA
Chociaż szczęście jest ludzkich serc pragnieniem 
Niepowodzenia ludziom często towarzyszą
Jakkolwiek nie byłbyś silny i twardy
Jakkolwiek nie byłbyś skromny i zdolny
Los będzie zawsze górą
Nie narzekaj
Utrzymuj w sobie dobroć
Zapomniałeś o prawdziwym pragnieniu i nadziei,
które cię tu przywiodły
Żywię nadzieję, że moja pieśń otworzy ci serce
Żywię nadzieję, że moja pieśń pomoże ci rozproszyć zagubienie,
iluzję która cię zwiodła
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Zimą 2009

GDZIE JEST DROGA DO NIEBIOS
Gdzie jest droga do Niebios
Emocje i iluzja ci ją zagradzają
Dlaczego nie dostrzegasz Bogów
Rezygnując z rozgłosu i korzyści nie będziesz oślepiony
Większość ludzi przybyła z Niebios
Staliście się istotami ludzkimi, żeby móc spotkać Stwórcę 
Na końcu czasów zjawi się dla ratowania ludzkich i boskich istot 
Ateizm i teoria ewolucji to kłamstwo
Nauka skierowała ludzkość w niebezpiecznym kierunku
Wracaj, by odnaleźć właściwą drogę
Na końcu tej drogi są wszyscy Bogowie

Zimą 2009

CHWAŁA POWRÓCI
Niszcząc „Cztery Przesądy” [1]
i „Cuchnącą Dziewiątkę” [2]
Pięć tysięcy lat cywilizacji 
Zostało zrujnowane 
Nieustanne kampanie prześladowań
Miliony za milionami dusz pokrzywdzonych
Rzeki i strumienie wyschnięte, ziemia wyjałowiona  
Blizny i rany na całej boskiej krainie
Partyjna mentalność
i demoniczna teoria walki
Nieustępliwa nad ludźmi kontrola
Krew „4 czerwca” [3]
i uczniów Dafa dusze
Walka z Niebiosami
i walka z Ziemią
Zuchwałe zło, które śmie mordować uczniów drogi Buddy
Wyczerpując wszystkie złe sztuczki jadąc na tygrysie, zsiąść  z niego trudno 
Nadchodzi czas, by wyeliminować czerwoną dynastię
Nie uniknie tego
Gdy prawda objawi się przed ludzkim światem
Chwała powróci

W Nowy Rok 2010

BOGOWIE WYBIERAJĄ ISTOTY

Nie dopuść, by zaślepiły cię władza i pieniądze 
Ludzkich hierarchii nie ma wśród Bogów
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Z powodu władzy i pieniędzy możesz stracić rozsądek 
Nic trwałego nie osiągniesz, to tylko mrzonki
Ścieżki trzeba przekraczać, ja niczego nie oczekuję – nie bądź obojętny
Wszyscy uczniowie Dafa ratują istnienia
W pełnym chaosu świecie Bogowie istoty wybierają 
Tylko te życzliwe wsiądą do ocalającej łodzi

 3 marca 2010

OTWÓRZ NA OŚCIEŻ WROTA ILUZJI
Ludzie tego świata pochodzą z Niebios
By otrzymać Fa weszli w pełną prochu matnię  
Jak wiele od zamierzchłych czasów do teraz przeszedłeś żywotów 
Koniec czasów już nastał, poszukuj więc Pana Boga  
Wszystkim wiadomo, że Fa się teraz rozprzestrzenia
Lecz prawda miesza się z kłamstwem, co dezorientuje
Jednak kto jest życzliwy, a kto zły – powinieneś odróżnić
Prawda otworzy na oścież wrota iluzji   

Wiosną 2010 
 

DLACZEGO TAK TRUDNO CIĘ OCALIĆ
Przepowiadali przez wieki prorocy
Wszystkim istotom grozi teraz śmiertelne zagrożenie
Sieć otwarta jest z jednej strony – tak wygląda prawda
Do serca więc weź to sobie – samego siebie nie oszukuj 
Tak trudno ludzi tego świata ocalić 
Media złej partii wypełniły ich kłamstwami
Skoro wszyscy wiedzą, że złem jest czerwona partia 
To dlaczego za nią idziesz i brakuje ci współczucia 

6 kwietnia 2010

PORUSZAJĄCA REFLEKSJA 
Pomimo wichru i deszczu  dziedziniec [Niebios] od dziesięciolecia kwitnącymi 
lotosami wypełniony
Pomarańcz, żółć, purpura, zieleń rozświetlają najwyższe Niebiosa 
Wielokrotnie hartowani, diamentową czystość teraz ukazują
Niebo dzięki prawym myślom w jasne przemienione 
Uczniowie Dafa przemierzają świat pełni współczucia
Kierując się dobrocią ratują ludzi, usuwają widmo zła  
Na drodze każdy krok z prawymi myślami – to Bogowie są na świecie
Powracają hojnie obdarzeni – wszyscy Bogowie ich przyjmują

29 czerwca 2010
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DLATEGO ŻE PRZYSIĘGLIŚMY
Przed zstąpieniem na świat przysięgliśmy
Ktokolwiek pierwszy Fa otrzyma innych będzie odszukiwał
Ofiarowuję ci teraz prawdę, dlaczego ją odrzucasz
Do przesytu nakarmiony zostałeś kłamstwami na temat prześladowań
Co więc wiesz o Falun Gong
To ścieżka ku boskości, którą praktykujący podążają
Nad ludzkim światem zawisła zagłada 
Jeśli będziesz zatruty, to razem z czerwonym demonem spotka cię zniszczenie 
Poświęcamy każdą minutę, każdą sekundę, aby nieść ludziom ratunek  
Nie spełni się moje pragnienie dopóki cię nie ocalę 
Dla ratowania ludzi nie boję się groźby przemocy 
Dlatego, że przysięgliśmy przed zstąpieniem na ten świat  

16 sierpnia 2010

NIECH SIĘ SPEŁNI MOJE ŻYCZENIE  
Płyną białe obłoki przez błękitne niebo
Proszę niech spotka mnie  radość  w sercu z czyjegoś powodu
Miliony lat oczekiwania nie na próżno
Dafa rozpowszechnia się szeroko i ja znajdę moją więź przeznaczenia
Od teraz już nie ma szukania w rozgardiaszu
Płyną białe obłoki przez błękitne niebo 
Proszę niech spełni się moje życzenie wobec kogoś mi drogiego 
Z tą myślą w dążeniu naprzód – wspólnie będziemy kultywować

Latem 2011

 
PRAWDA W TEJ MUZYCE 
Nie wiem kim jesteś
Nie ma znaczenia skąd pochodzisz
Wiem, że większość ludzi zjawiła się z Niebios
W oczekiwaniu na Stwórcę
Gdy grzechy wyeliminowane tylko wtedy możesz tam powrócić 
Gdy Bogowie i Buddowie zstępują do tego świata to szaleją demony
Nie wierz kłamstwom czerwonego demona
Który chce, byś utracił ten uświęcony związek przeznaczenia 
Odnajduj szybko uczniów Dafa i dowiedz się prawdy
Całe eony na to czekałeś
To dla ciebie ostatnia nadzieja

Latem 2011

JAK DŁUGA JEST ŚCIEŻKA LUDZKIEGO ŻYCIA
Dla kogo jesteś tak sobą na tym świecie zajęty 
Jak długo w końcu czasów potrwa życia pomyślność 
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Jak długa jest przed tobą droga    
Jak wiele spotka cię nieszczęść   
Kiedy światło świecy już prawie przygasa, to rozbłyskuje nagle  
Rzeczy stają się klarowniejsze pod ostatnimi słońca promieniami 
Nadeszła zagłada, a także Bogowie się zjawili  
Prawda z Niebios smutek rozproszy   

23 lipca 2011

DAFA SIĘ ROZPOWSZECHNIA  A TY WCIĄŻ ZAGUBIONY 
Od wschodu wstaje poranne słońce, wytrwale przesuwa się ku zachodowi
Pośród czasów formowania-stabilizacji-degeneracji-destrukcji wszystko stało się 
zepsute
Bogowie w oczekiwaniu Dafa na ziemski świat zstąpili
Otrzymanie Fa i powrót do Niebios – to twoje najgłębsze życzenie
Nie pozwól się oślepić pieniądzom
Abyś po życiu nie odszedł z pustymi rękami, by twoje wysiłki próżne nie były
Reinkarnując w morzu cierpienia w tym właśnie momencie 
Dafa się rozpowszechnia, a ty wciąż zagubiony 

Jesienią 2011

ŚCIEŻKA WYZNACZONA PRZEZ BOGÓW I BUDDÓW
O ludzie świata
Chcąc was ocalić nie bałem się okrucieństw czerwonego demona
waszą nadzieją jest prawda, którą ofiarowuję
To pomoże wam wykrztusić pigułkę iluzji, którą musieliście połknąć
Dostrzec Dafa prowadzące cię do Niebios
I usłyszeć Stwórcy wołanie
To z tej przyczyny do świata zstąpiłeś znosząc gorzkie udręki 
Moją obietnicą jest ocalanie ludzi pośród niebezpieczeństw 
To ścieżka wyznaczona przez Bogów i Buddów

Jesienią 2011

 
PIEŚŃ W MOIM SERCU 
W głębi mego serca pradawna pieśń
Jest tęsknota w tej płynącej melodii 
Jakkolwiek nie byłbym obolały na ciele czy sercu
Jakkolwiek nie czułbym się w życiu przegrany
Tę pieśń będę cicho w sercu nucił 
Utrzymam życzliwość i w tym jest nadzieja
Nasz dom jest w Niebiosach
Melodii tej nigdy nie zapomnę
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Jesienią 2011

ROZMYŚLANIA W DNIU ŚRODKA JESIENI 
Jak często Księżyc jest w pełni tak wysoko 
Środek jesieni w Smoczych Źródłach, gdzie dom przodków
Srebrzyste promienie księżyca u góry, noc wciąż chłodna pozostaje  
Synowie i córki Chin uradowani choć z nutą smutku
Księżycowe promienie rozświetlają rozległe niebo, powietrze coraz bardziej 
przejrzyste 
Słabnie czerwona fala, demony chcą uciekać 
Wielka fala naprawy Fa sunie przez Niebiosa i Ziemię
Nie zatrzyma się dopóki całe zło nie zostanie zlikwidowane
Trzy Sfery powrócą do prawości
Gdy Fa ludzki świat oczyszcza ciesz się znowu czasem środka jesieni

W Środku Jesieni, w ósmym księżycowym miesiącu 2011

REFLEKSJA
Co jest Niebiosami
A co Ziemią
Ludzkie oczy widzą ludzkie zasady
Czym jest Bóg
Czym jest dusza
Głupie duchy nie potrafią rozpoznać Bogów
Czasoprzestrzeń jest tak złożona, ludzie tego nie dostrzegają
Przenikają się ciała wszystkich istot
Twój kościół – to jego świński chlewik
Twój stół w jadalni – jego toaleta
Cenisz sobie rzeczywistość, a on uważa, że głupiec z ciebie
Ludzie u swych podstaw różnią się odmienną mądrością

4 stycznia 2012

ŻYCIE POCHODZI Z NIEBIOS
Życie człowieka jest jak labirynt – dokąd zaprowadzi 
Skąd przyszedłem – jest to niejasne i zatarte
Wcielenia jedne po drugich, kolorów skóry zmienianie
Król lub wieśniak, bogaty czy biedny – kto te zmiany wyznacza
Większość ludzi na świecie przyszła z Niebios
Spadła w dół, by się na powrót odnowić  i wrócić do Niebios
Szamocząc się w koło, w oczekiwaniu na Fa w ludzkim świecie 
Dafa może wykuć nieśmiertelnych o prawej świadomości  

Wczesną wiosną 2012
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BOGOWIE OBSERWUJĄ WSZYSTKO SIĘ DZIEJE 
Wielka rzeka płynie na wschód, by nigdy nie zawrócić
Czas mija, zmieniają się rzeczy, nic się nie powtarza
Bogowie obserwują i wszystko mają w pamięci
Prześladowanie uczniów Dafa – kto jest aż tak niegodziwy
Kłamstwa czerwonej dynastii zwiodły ludzi świata
Błazeńskie wyskoki, by wywrócić Niebiosa i Ziemię
Falun wciąż wiruje, a serce jest kluczem 
Diabelski wiatr końca czasów nie będzie dął bez przerwy 

Wiosną 2012

SŁOWA PRAWDY
Formowanie-stabilizacja-degeneracja-destrukcja to prawo
Kosmiczne ciała ostatecznie spotka katastrofa
Poszukując Dafa, aby uratować istoty w Niebiosach 
Miriady Bogów znosząc cierpienia do tego świata zstąpiły 
Nie utrać tego, na co czekałeś przez tysiąclecia  
Stwórca, Pan Bóg, już dawno się zjawił
Szeroko rozpowszechnia  Dafa i ratuje istoty
Czerwony demon pył wzbijając kłamstwa rozgłasza 
Prawdę z fałszu trudno wydobyć – serce jest przewodnikiem 
Czy nie zauważyłeś, że po eonach brama Niebios jest otwarta
Zapomniałeś w iluzji kim jesteś
Prawda Dafa rozwiąże tę zagadkę
Twoja niebiańska rodzina ciebie oczekuje
Zrzuć ludzką powłokę i do łodzi Fa wsiadaj szybko   

15 marca 2012

WYBÓR
Dafa ocalające świat narodziło się na Wschodzie
Ale nie jest demonem komunistycznej chińskiej partii
Co było przyczyną, że ten ląd wybrał Stwórca 
Dlatego, bo ogień złej partii diament może oszlifować 
Czyż to nie uczniowie Dafa są tymi oświeconymi, którzy cierpią
Nie obierz błędnego kierunku
Nadskakujesz złemu reżimowi, a swoimi sztuczkami wystrychnie cię na dudka 
Dafa rozprzestrzeniło się z Chin na Zachód 
Rozpoznaj prawdę – jest ratującą cię nadzieją

3 maja 2012

SKĄD LUDZIE POCHODZĄ
Gęsi lecą na południe z północy
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Czy wiesz, że twoim domem jest pałac w Niebiosach
Co było przyczyną zstąpienia do świata i pogrążenia się w jego pyle
Kto krąg wcieleń zaplanował
Skąd u ciebie ta szczególna bliskość z Bogami i Buddami
Falun Dafa może to łatwo wyjaśnić
Nie uważaj nas tylko za ofiary prześladowań
To wzbił się proch, gdy cię ocalamy

Latem 2012

SŁOWA PRAWDY ŚPIEWAM
Śpiewem prawdę ci przekazuję 
Ludzkie życie nie ma być oddaniem się dla złej partii
Obydwoje ty i ja przybyliśmy z Niebios
Kolejne wcielenia bez postępu naprzód
Z oczekiwaniem na Króla Fa, który stworzył wszechświat
Nie wierz kłamstwom czerwonego demona
Czerwony mur runie, żebyś został ocalony
Z wyglądu to prześladowania
A to zło rzuca wyzwanie Bogom
Nie strać szansy eonów
Śpiewam o nadziei, na którą tak długo czekałeś

1 lipca 2012

SENS ŻYCIA
Tak prędko czas przepływa
Pragnienia niespełnione, starość już nadchodzi
Tak wiele żalu 
Tak wiele emocji
Ludzkie życie to krótka kilkudniowa wizyta
Wciąż nie pamiętasz powodów dlaczego przyszedłeś
Z niebiańskiego królestwa niosłeś nadzieję i prośbę ocalenia 
Żeby otrzymać pomoc od Stwórcy
Schodziłeś coraz niżej i niżej, ostatecznie bez powrotu
Złudzenia w ludzkim świecie wciąż sprowadzały cię na manowce
Zdobyte sukcesy i korzyści nic nie znaczą
Otrzymaj Fa, by powrócić do Niebios – to twoje przeznaczenie

8 lipca 2012

MOIMI PIEŚNIAMI DO CIEBIE MÓWIĘ 
Podróżuję pomiędzy scenami świata
Pot i łzy muzyce towarzyszą 
Uznanie i uśmiechy jednym brzmią chórem  
Ponieważ mówię prawdę moimi pieśniami
I poprzez taniec rozgłaszam nadzieję
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Głos Fa Stwórcy rozbrzmiewa pomiędzy Niebiosami a Ziemią
Ludzkość czekała na to od milionów lat
Właśnie dla ciebie także i nie strać tej szansy
Nie obawiam się znużenia i kłamstwa odpieram
W podróży pomiędzy scenami świata
Moimi pieśniami prawdę ci przekazuję

Jesienią 2012

PRZEJRZYJ PRZEZ TO, NIC W TYM TAJEMNICZEGO
Jaśniejący Księżyc częstokroć się pojawia
Gdy jesteś podchmielony nie szukaj odpowiedzi w Niebiosach
Człowiek rzadko ogląda niebiańskie pałace 
W tym roku ostateczna jest ta noc
Prochem jest to co wiatr rozwiał 
Bojaźliwi chłodu na górze się obawiają 
Wspinaj się do góry, Księżyc jasny obejmij  
Bogini Chang’e w ludzkim świecie
Na Księżyc w pełni spójrz teraz, a potem
Otrzymaj Fa i powróć do Niebios

W Środku Jesieni 2012

Nota odautorska:  W internecie jest, że demon [4] wykorzystał  słowa z wiersza Su 
Shi Preludium do wodnej melodii i powiedział, że trzeba „osiodłać wiatr i powrócić”. 
Zaśmiałem się na to i napisałem ten wiersz. 

NASTRÓJ ŚRODKA JESIENI 
Rześka jesienna pora i jaśniejący Księżyc – znowu powracają
Tułanie się po ludzkim świecie – tysiące razy
Jak wielu było tutaj bohaterów
Jasny Księżyc zawieszony wysoko, wszystko poniżej widoczne
Zagrożenie na końcu czasów jest tuż przed tobą
Bohaterowie z przeszłości czekają na osiągnięcie oświecenia 
Pomagają Mistrzowi w ratowaniu ludzi, kultywują Dafa
Jaśniejsi od Księżyca, lśnią niebiańskim światłem
Tworzą kosmos, odmieniają Niebiosa i Ziemię
Przemieniają jasny Księżyc, więc noc ciemna nie będzie 

W Środku Jesieni 2012 

OGLĄDANIE KSIĘŻYCA
Jasny Księżyc, wiatru jesiennego towarzysz
Bogini Chang’e, dawnej cytry mistrzyni
Wespół z dzwonieniem wiatru wirującego pod dachem
Śmiechy tylu niebiańskich panien
Nieba bezmiar, mil dziesięć tysięcy
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Jaśniejącego jak morze lampionów
Chociaż środek nocy Niebiosa i Ziemia oświetlone
Śmiechy i rozmowy do wczesnego ranka
Chmury błyszczą w świetle Księżyca
W cyklu egzystencji wciąż i wciąż kolejne reinkarnacje 
Błąkanie się po ludzkim świecie 
Możesz się zabrać do łodzi ocalenia

W Środku Jesieni 2012

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA CIEBIE
Na co czekamy w tym ludzkim życiu
Kto pomiędzy Niebiosami a Ziemią panuje  
Falun Dafa otwiera w moim umyśle tajemnicę 
Większość nas przyszła z Niebios powyżej  
Zjawiliśmy się w ludzkim świecie chcąc uratować od zniszczenia ciała kosmiczne  
Aż kiedy Stwórca naprawi Fa wszechświata
Mając Fa i odnowieni – tylko wtedy powrót do Niebios możliwy 

Zimą 2012
 

ŚPIEWANIE PIEŚNI NAWOŁUJĄCEJ LUDZI ŚWIATA
Śpiewam pieśń nawołującą ludzi tego świata
Bogowie niechybnie się zjawią zanim godzina katastrofy wybije 
Prawdę rozgłaszają uczniowie Dafa 
A Bogowie otwierają wrota Niebios 
Świat zajęty krzątaniną, rozgardiasz końca czasów
Czerwony demon  równocześnie kłamstwa rozsiewa 
Wrota Niebios wkrótce nieodwołalnie zamknięte
Ilu zdoła powrócić, ilu się w proch przemieni 

Zimą 2012

NIEBAŃSKA TAJEMNICA
Nie ma znaczenia jakiej narodowości jesteś
Moje pieśni prawdę ci powiedzą 
Czy wiesz skąd pochodzisz
I dlaczego przybierałeś człowieczą postać przez niezliczone wcielenia 
Większość ludzi świata była Królami w Niebiosach
Zstąpili z wysoka dla ratowania swoich czujących istot
Święty Król przychodzi na świat, by rozpowszechniać Dafa
Wypełnij przysięgi, a twoja mądrość odtąd zajaśnieje

Zimą 2012
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RATOWANIE WSZELKIEGO ISTNIENIA
Człowiecze życie jak gra w teatrze, jedna za drugą scena 
Rozgłos, pieniądze, uczucia, nienawiść – jak przepływające obłoki 
Poprzez wcielenia zmiany ról w każdym życiu 
Król lub biedak – grą pochłonięci
Tak naprawdę pochodzą z Niebios
Zeszli do ludzkiego świata w poszukiwaniu Dafa
Aby otrzymać Fa musisz oczekiwać na Stwórcę
Kultywuj, odnów siebie i potem wróć do Niebios
Stwórca, Król Fa, już zjawił się na tym świecie 
W ludzkiej postaci Fa Buddy głosi, szalejącą nawałnicę zatrzymał  
Nie pozwól przywiązaniom blokowania cię na ścieżce
Tracąc szansę w rozpaczy będziesz przez wieczność    

Zimą 2012

PRAWDZIWY SENS ŻYCIA
Straciły prawość Niebiosa i Ziemia
Na końcu czasów czerwony demon się podnosi 
Stwórca przybył na ziemski świat
Zło w walczące z prawością oburza Niebiosa, wstrząsa Ziemią 
To nie jest jak mówienie przez sen  
To chodzi o rozpowszechnianie prawdy
Ponieważ prześladowania są tak groźne
Ratowanie ludzi będzie wzniecało pył i brutalność
Kłamstwa Niebiosa zasłonią, okryją Ziemię 
Jednak prześladowania wykuwają uczniów Pana Stwórcy
Boga wolą jest ocalanie ludzi na końcu czasów 
Nie odpuszczę, by nie uratować chociaż jeszcze jednej istoty więcej
Szybko odszukaj prawdę
To sens twojego życia prawdziwy 

Zimą 2012

ŚPIEWAM DLA CIEBIE
Drogi przyjacielu
Dla ciebie śpiewam
Szczerość jest w tej pieśni 
Mówi o płynących z serca odczuciach 
Uczniowie Dafa to Bogów posłańcy 
głoszący prawdę dla ocalenia ludzi tego świata
Neron był demonem
Czerwony demon niczym się nie różni od niego  
Lekcji z przeszłości zapominać nie można  
Ci śmiejący się teraz pożałują tego później 
Ci obudzeni kroczą zawsze boską ścieżką 
Drodzy przyjaciele
To dla was śpiewam
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Jest w tym nadzieja na którą czekaliście

10 stycznia 2013

TEGO PRAGNĘ
Rozpowszechniam prawdę, aby ratować czujące istoty
Nie trzymaj się kłamstw, nie odmawiaj słuchania
Nie mam zamiaru zmieniać twoich przekonań 
Nie dawaj się zwodzić propagandzie prześladowców  
Nie namawiam cię, byś został uczniem Dafa
Ocalanie ludzi przysięgłem przed Bogami   
Oddalanie zagrożenia zanim godzina katastrofy wybije 
Kiedyś Bogów błagałeś, by uratowali cię z powrotem do Niebios

6 lutego 2013
 

LUDZKIE PRZYWIĄZANIA BLOKUJĄ NA ŚCIEŻCE
Szukając nieśmiertelnych dążąc do Tao żyć chciałbyś wiecznie 
Starzejesz się biegając pomiędzy wszystkimi świątyniami 
Po przeczytaniu tysięcy ksiąg uczonym się stajesz 
Nad pustką Buddy i Tao rozważania przy świetle gasnącym  
W oczekiwaniu, że Stwórca przyjdzie ostatecznie
Gdy na świat zstępuje ocalać ludzi, w furię wpada czerwony demon
Kto spomiędzy fałszu słowa prawdy wyłowi 
Przechodzą próbę wasze serca nim dostaniecie się na łódź ocalenia 

6 lutego 2013

ŁÓDŹ FA ODPŁYNIE – CZY ZNAJDZIESZ SIĘ NA NIEJ   
Zstępując na świat, by oczekiwać na Fa i ratować istoty
Wciąż kolejne wcielenia, zagubieni jak w labiryncie
Szukając i szukając, gdzie jest Fa
Bezowocne roztrząsanie pism przy świetle gasnącym
Stwórca, Król Fa, podtrzymuje nieboskłon 
Fa rozprzestrzenia się na końcu czasów, czerwony demon we wściekłości
Słowa prawdy lub fałszu do rozróżnienia dla ciebie 
Łódź Fa odpłynie – czy znajdziesz się na niej    

6 lutego 2013

POWRÓT  WSZYSTKICH ISTOT
Dla ocalenia wszechświata rozszalałe fale powstrzymuje 
Pan Fa stwarza kosmos i Bogowie zstępują 
Większość ludzi świata to przybysze z Niebios
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Czekają na rozpowszechnianie Fa, aby ratować istoty w kosmosie  
Zejść na świat łatwo, do Niebios powrócić trudniej
Zagubieni przez rozgłos i korzyści, uwięzieni przez emocje
Stwórca, Pan Fa, przybył już na świat
Niebiańskie tajemnice odsłania, warunki tworzy aby Fa nauczać  
Poznaj prawdę i wstąp na pokład łodzi ocalenia 

7 lutego 2013

WSPÓŁCZUCIE UCZNIÓW DAFA  

Chociaż ci wyjaśniłem 
Ty wierzysz nadal w kłamstwa prześladowań
Ocalać ludzi przed Bogami przyrzekłem 
To trudne zadanie bez grosza zapłaty
Pragnę jedyne uratować cię od zagrożenia
Na tym polega współczucie uczniów Dafa
Zanim tu przyszedłeś  było to twoje wytęsknione pragnienie 
To twoja nadzieja na powrót do Niebios
To jest wołanie Stwórcy  

Wczesną wiosną 2013

ILU NA ŚWIECIE JEST OBUDZONYCH
Zachodzące słońce wieczorne obłoki rozświetla
W wieczornej poświacie jest zawsze coś nostalgicznego
Chwilę trwa tylko piękno ostatnich promieni 
Ciemność przenika przez chmur zarysy
W Krainie Środka ostatni poblask gaśnie     
Jak wiele domostw przetrwa, gdy czas końca dobiegnie 
Gdzie znajdą się ludzie
Ci roztropni przewyższą Królów i Panów 

Wczesną wiosną 2013

WYRAZ BOSKOŚCI
Pieśni nie z ludzkiego świata
Tańce jakby z Niebios
Czarowne niebiańskie panny
Płyną z gracją przez scenę
Ludzkie i boskie – wydają się zarazem
Tańce Shen Yun przebijają się poza Trzy Sfery

25 marca 2013

ROZMOWY PRZY HERBACIE
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Jasny księżyc srebrem promiennym oblewa  
Lekkiej herbaty kolejne filiżanki obok świątyni i wieży
Przy herbacie wszyscy o Shen Yun rozmawiają  
W sukcesie jednak jest także pewien posmak goryczy 

19 czerwca 2013

JASNY KSIĘŻYC
Od prawieków po dziś dzień Księżyc jasny świeci
Pieśni z Hong Yin rozbrzmiewają wiecznie
Wciąż i wciąż reinkarnując na ten właśnie moment 
Szczere jest złoto na końcu ścieżki ku boskości

21 czerwca 2013

DWUWIERSZ ŹRÓDŁO WSZELKIEGO FA
Zhen Shan Ren – bezgraniczna jest moc Fa w tych trzech świętych słowach 
Falun Dafa to dobro – prawe myśli wszystkie katastrofy odmienią  

Latem 2013

DLACZEGO ODMAWIASZ
Zanim zstąpiłeś na świat złożyłeś Stwórcy przyrzeczenie
Gdy Dafa rozchodzi się szeroko postaraj się je odnaleźć  
Przekazuję ci teraz prawdę, dlaczego więc odmawiasz
Jak wielu przepełnionych jest kłamstwami o prześladowaniach 
Życzliwi ludzie nie wierzcie tej propagandzie
Bogowie prowadzą ścieżkę którą obraliśmy
Bogom ocalanie ludzi obiecałem 
Zanim nastąpi wielka katastrofa każdą minutę, każdą sekundę musimy 
wykorzystywać 
Gdy ratuję ludzi nie obawiam się śmieszności
Gdy ratuję ludzi niegroźna mi czyjaś brutalność 
Dopiero gdy wszystkie istoty otrzymają Fa spełni się moje pragnienie 
Dopiero gdy wszystkie istoty będą uratowane spełni się moje pragnienie 

Latem 2013

SEN Z ODLEGŁEJ PRZESZŁOŚCI
Szukałem w myślach tego snu z odległej przeszłości
To było trochę jak bajka nie do opisania święta
Podpisałem w Niebiosach wtedy przyrzeczenie  
Dlatego spełniłem zamiar zstąpienia, by moją misję wypełnić 
Zagubiony w morzu cierpień, wciąż i wciąż wcielenia 
Ten odległy obraz teraz ostatecznie stał się prawdą
Przybył Stwórca, aby rozpowszechniać Dafa, istoty do wysokich sfer ratuje 
To dlatego w oczekiwaniu na Fa tutaj do świata zszedłem 
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Wypełniam przyrzeczenie z odległej przeszłości
To już nie jest jak bajka
Ten sam sen jest wielu innym znajomy

Latem 2013

SENS ŻYCIA PRAWDZIWY
Nieprzewidywalne są losu koleje 
Przyjemnościom zawsze smutek towarzyszy 
A szczęście na trudach zbudowane jest często
Nadzieje nieraz stracone, często zastanawiam się 
co jest prawdziwym celem życia
Dafa dostrzec prawdę mi pomaga 
Większość ludzi zjawiła się z Niebios
Ponieważ kosmiczne ciała w niebezpieczeństwie, schodzą na Ziemię
W oczekiwaniu na Stwórcę, aby ich odnowił
Nie ma już we mnie smutku, ani nie czuję zagubienia
Ponieważ pojawił się Stwórca, Król Fa, którego wyczekiwałem
Ponieważ podążam boską ścieżką powrotu do domu  
 
Latem 2013
TWOJA DŁUGO WYCZEKIWANA PIEŚŃ

Moja pieśń prawdę ci powie
Człowiecze życie to nie zmagania dla rozgłosu i korzyści
Ty i ja z Niebios nad nami pochodzimy 
W oczekiwaniu poprzez wcielenia na Stwórcę, Króla Fa
Prześladowania są tylko zewnętrznym objawem
Abyś prawdy nie dojrzał 
Zanim wybije godzina katastrofy Stwórca zjawi się rozpowszechniać Dafa
Czerwony mur kłamstw zburzę, żeby cię uratować  
Moja pieśń jest nadzieją, na którą tak długo czekałeś

Latem 2013

OTO PRAWDA
Chociaż się nie znamy
Pośród zagrożeń rękę do ciebie wyciągnę 
Ponieważ większość ludzi świata ma niebiańskie pochodzenie 
Zstąpili na ten świat w oczekiwaniu na Fa i by ratować czujące istoty
Odnawiają boskie ciała, prawy owoc osiągają i powrócą do Niebios
Pragnienie osiągnięcia prawego owocu niechybnie rozwściecza demony
Jest przyczyną niezasłużonych prześladowań Dafa, rozpowszechniania kłamstw
Aby odgrodzić cię od połączenia z boskością
Aby nie dopuścić cię do ujrzenia prawdy 
Żebyś stracił to, na co przez wieki czekałeś 
Będące nadzieją twojego życia

Latem 2013
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DLACZEGO ODMAWIASZ GDY CIĘ NAWOŁUJĄ
Dlaczego odwracasz głowę
Nie zamierzam zmieniać twoich przekonań
A tym bardziej nie myślę, by zrobić z ciebie wyznawcę boskości
O tym decyduje związek przeznaczenia
Moją przysięgą złożoną przed Bogami jest ocalanie istot pośród niebezpieczeństw 
Jedyne czego chcę, to byś poznał prawdę 
Tak jak błagałeś Bogów, żeby uratowali cię na powrót do Niebios
Teraz wierzysz kłamstwom i odtrącasz nawoływania
Tego o czym mówią uczniowie Dafa – przez całe życie wyczekiwałeś 

6 lipca 2013

OGLĄDANIE GÓRY
Mgła górę spowija, obłoki niebo zasłaniają
Górski aromat herbaty w połączeniu z dymem z gotowania
Filiżanką jej się sycąc  – czystą i chłodną i słodką
Odnaleziony moment odpoczynku – pośród spraw dziesiątków tysięcy  

1 sierpnia 2013

WYBIERZ PRZYSZŁOŚĆ
Powiedziałem ci prawdę
Prześladowane są w rzeczywistości wszystkie istoty
Ocalamy ludzi przed katastrofą
Wypełniając dane Stwórcy przedwieczne przyrzeczenie  
Trudny wysiłek bez odpłaty  
To jest współczucie uczniów Dafa
To twoje życzenie zanim postanowiłeś zostać ludzką istotą
To nadzieja twojego życia
Uwolnij się od kłamstw, które świat omamiły
Z prawdziwymi myślami - wybierz przyszłość

Jesienią 2013

STWÓRCA CIĘ NAWOŁUJE
Wielkiej katastrofie ludzka nadzieja na ocalenie towarzyszy 
Bogowie wypełniają przysięgi i obietnice 
Nieważne kim jesteś
Nieważne z jakiego zakątka świata pochodzisz 
Stwórca cię nawołuje
Ludzi zwodzi czerwony demon 
Prawość i demonizm w odwróceniu, dobro i zło trudne do rozróżnienia
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Propaganda kłamstw i pieniądze, aby cię przekupić
Nie zostaniesz więc ocalony
Nie wysłuchasz więc prawdy
Prawda, którą głoszą uczniowie Dafa, może rozbić krępującą cię iluzję

Jesienią 2013

TYLKO STWÓRCA JEST NADZIEJĄ LUDZKOŚCI  
Chcę powrócić do Niebios, brak mi skrzydeł
Chcę wykroczyć poza świat, brak mi Fa na przewodnika podróży
Doświadczyłem na świecie tak całej chwały jak i poniżenia
Kosztowałem wszystkich człowieczych goryczy, radości i smutków 
Gdy Stwórca nadejdzie 
Tylko w Nim będzie nadzieja

Jesienią 2013

NIE BĄDŹ ZAGUBIONY
Tysiące lat wcieleń
Trudności życia jedne za drugimi
W szamotaninie zagubiona prawdziwa natura 
Dawnej czystości nie da się odnaleźć 
Człowiecze życie zdane na los przypadkowy 
Ateizm to kłamstwo
Teoria ewolucji jest śmieszna
To Stwórca stworzył ludzkość
Poprowadzi On ją w powrotem do Niebios

Jesienią 2013

PRAWDA
Czy potrafisz otworzyć pamięć z odległej przeszłości
Czy wciąż jest tam jeszcze przysięga złożona przed zejściem na świat  
Czekaliśmy poprzez wcielenia
Wszystko czego wyczekiwaliśmy jakiś czas temu już nadeszło  
Prawda może otworzyć twoją pamięć tak długo pogrzebaną  
Prawda pomoże ci uniknąć unicestwienia
Serca ludzkie zepsute na końcu czasów
I prawda pod tak wieloma przywiązaniami ukryta 
Skoro poznałeś prawdę zrozumiesz
Dlaczego prześladuje się uczniów Dafa
Prawda pomoże ci się odnaleźć
Radość wypełni serca nieprzypadkowo wybranych

Jesienią 2013

PIEŚŃ NA KTÓRĄ CZEKAŁEŚ
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Pieśń w sercu śpiewam
Jej meloda jest zawsze ze mną
Dziełem Stwórcy są Niebiosa i Ziemia i galaktyki
I rozsieje On błogosławieństwa na końcu czasów
Wyczekują Go wszystkie istoty 
Taki jest cel życia – nie dopuść, by cię to ominęło
Prawda otworzy ci serce
Nie traktuj tego jako zwykłych prześladowań
Gdy my cię ratujemy, to czerwony demon mąci
Nie wierz w kłamstwa prześladowań
Nie trzymaj się uprzedzeń, którymi cię karmiono
Na tę pieśń czekałeś przez tak wiele żywotów 

Jesienią 2013

PIEŚŃ DLA CIEBIE ŚPIEWAM
Znam świętą pieśń która mówi
Kto stworzył Niebiosa i Ziemię i miriady rzeczy
Dlaczego życie człowiecze to podróż w zagubieniu poprzez morze cierpienia
Kim ja jestem
Kim jestem ja
Podczas wcielenia zawsze borykanie się, zawsze błądzenie 
Dafa otwiera moją mądrość, jest mi pomocą
W zrozumieniu życia, już dłużej bez trosk w błahych sprawach
Stwórca przyszedł na świat
Powiedział mi On, żeby przed nadejściem katastrofy budzić zagubione owce
To pieśń na którą czekasz
To melodia z Niebios

W październiku 2013

BOSKIE PIĘKNO
Płyną, ich rozpostarte szeroko rękawy 
Zgrabne, szczupłe sylwetki, bajkowe piękno
Niebiańskie panny poruszają się z wdziękiem 
Lekkim stąpaniem suną w eleganckim tańcu

Muzyka Niebios z wysoka 
Zdumiewające brzmienia obłoki przenikają
Pieśń zmywa pył wieków
Każdy szczegół przypomina ci o powrocie do Niebios 

Zimą 2013

PRAWDZIWY SENS
Przyjacielu
Bogowie nie chcą z ciebie zrezygnować
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Nie dlatego, że specjalnie się czymś wyróżniasz
Ale ze współczucia dla istot
Prawda odsłoni ci to, co iluzja zakrywa
Brudy przeciwko Dafa do czysta zmyte zostaną
Kłamstwa serce ci zatruły
Gdy ciału rany zadane można uleczyć   
To istoty zatrute czeka podczas katastrofy rozproszenie   
Pragnę tylko byś jasno rozpoznał, co jest dobrem, a co złem
Pragnę byś poznał prawdziwy sens życia  

Zimą 2013

MOJE SERCE JEST JAK BEZMIAR OCEANU
Moje serce jest jak bezmiar oceanu
Wszystko pod nieba błękitem jest moją sceną
Towarzyszenie Mistrzowi przy ocalaniu istot to moja przysięga 
Rozpowszechnianie prawdy zaplanowane przez Bogów
Słodka rosa wszędzie skropiona ponad lądem, chatami i pałacami
Eony wyczekiwania nie poszły na marne 
Stwórca już się zjawił
Uczniowie Dafa z całą mocą pomimo trudności ocalają istoty  
Te szalone znalazły się na skraju przepaści   
Znosimy trwającą niesprawiedliwość
A to co czerwona fala wynosi, to bohaterowie wieków  
Ku boskiej przyszłości odtąd kroczymy 

Zimą 2013

ZBAWIENIE
Odwraca się ostatnia karta tego kosmosu
To czas ocalania, Bogowie zwracają się do mnie, bym cię obudził
Ponieważ brudem jesteśmy skalani 
Prawda wszystko do czysta usunie 
Trujące kłamstwa w twoim sercu pozostały  
Gdy cielesne szkody można uleczyć
To zatrute istoty będą usunięte razem z umierającą czerwoną dynastią
Życzę ci tylko, byś dobro od zła odróżnić potrafił
Wybór należy do ciebie 
Jedyne czego chcę, to żebyś dowiedział się prawdy
Ponieważ Bogów kiedyś błagałeś, by cię nie opuścili

1 stycznia 2014

PIEŚŃ OD PRZODKÓW
Oto pieśń mego serca
Przekazana mi przez przodków
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Bogowie i Buddowie zjawią się u schyłku panowania czerwonej dynastii
Uczniowie będą cierpieć dla ludzi świata
Ta legenda spełnia się teraz w naszych czasach
Melodia mówi nam, by nie utracić związku przeznaczenia
To ostatnia nadzieja dla żyjących
To pragnienie ocalenia wszystkich istot

9 stycznia 2014

 

BOGOWIE NIE ZŁAMIĄ PRZYRZECZENIA
Bogowie kiedyś przyrzekli
Na końcu czasów wszystkich ludzi ocalić do Niebios  
Przez nieskończone stulecia wszystkie istoty tego wyczekują
Gdy jednak teraz ktoś na ciebie skinie – patrzysz, ale nie dostrzegasz
Dafa się rozprzestrzenia 
Ludzkie cierpienia krwawo znoszą boscy wyznawcy 
Głoszą prawdę pomimo prześladowań, by ludzi ratować
Bogowie nie złamali przysięgi 
Wciąż jednak niektórzy zajęci są tylko sobą
Nie dostrzegają jasno kłamstw prześladowań
Niezdolni pojąć, że Bogowie naprawdę wypełniają przyrzeczenie 

15 stycznia 2014

OBUDŹ SIĘ OBUDŹ
Już tak dawno temu zszedłeś na ten świat
Tysiące lat wcieleń
Prawdziwa natura zanikła w życiowych zmaganiach
Czystość podeptana przez własne korzyści 
Ateizm to kłamstwo 
Zła teoria ewolucji odwróciła słowa Bogów
Jednak Bogów za brak opieki winisz w niebezpieczeństwie 
Nie używaj nauki do spychania ludzkości w zagrożenie
Znalazłeś się na świecie, żeby odnaleźć szansę na ratunek 
Powrót do Niebios – tylko takie jest pragnienie twojego życia
Powrót do Niebios – masz jedyną szansę na którą czekałeś

23 stycznia 2014

BEZGRANICZNA ŁASKA
Bóg stworzył wszechświat i miriady rzeczy
Podczas odnowy kosmosu uratuje On istoty z powrotem do Niebios 
Bóg przychodzi, ale nie tak jak to sobie wyobrażasz
Nie pozwól poglądami zamknąć drogę do zbawienia
Ani żeby emocje przeszkadzały ci w zrozumieniu 
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Wszystkie istoty są równe bez względu jak je oceniasz
Ocalenie zależy od tego, czy jesteś niegodziwy, czy dobry
Zstąpił Stwórca urodzony na Wschodzie
Wszystkie boskie i człowiecze istnienia od Jego łaski zależą
Niebiosa, Ziemia i miriady rzeczy to Jego dzieło
Ocali On z powrotem istoty do Niebios w kosmicznej odnowie 

30 stycznia 2014 

STWÓRCA DAJE ZNAKI
Stwórca daje znaki
Z tego powodu wszystkie istoty zstąpiły do świata człowieczego 
W tym czasie czerwony demon kłamstwa rozpowszechnia 
Ludzie muszą rozróżnić pomiędzy prawym sumieniem, a demoniczną myślą
Zbliża się wielka katastrofa, trudno o ocalenie
odkąd karma cię blokuje poprzez wcielenia zgromadzona  
Co wybierasz – twój wybór
Przez tysiąclecia na ten moment wyczekiwałeś
Stwórca już daje znaki

30 stycznia 2014

REFLEKSJA CHWILI
Wdzięcznie przesuwają się przez scenę
Niebiańska muzyka unosi się nad orkiestrą
Młodzi mężczyźni prezentują swoją siłę
Pełne elegancji piękne kobiety w tańcu z długimi szarfami  

Ludzie i Bogowie odgrywają tańcem wiosny i jesienie  
Niebiańska muzyka ogarnia przeszłość i teraźniejszość
Spektakl Shen Yun
Odnawia pięć tysięcy Słońc i Księżyców

5 lutego 2014

POMAGAM CI
Przyjacielu
Nie chcę z ciebie zrezygnować
Skoro błagałeś kiedyś Bogów, by cię uratowali
Zewnętrznie wygląda na prześladowania, lecz prawdziwy powód się za nimi kryje 
Uniemożliwienie ludziom ocalenia i poznania zasad Fa
Brudy przeciwko Dafa z czasu prześladowań będą przez Bogów do czysta usunięte 
Jeśli rany na ciele można uzdrowić 
To jednak zatruty kłamstwami unicestwiony zostaniesz
Zanim nadejdzie katastrofa pomagam ci dojrzeć prawdę ukrytą za iluzją
To twój wybór czy możesz zostać ocalony 
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6 lutego 2014

PRZEPOWIEDNIA Z RODZINNEGO MIASTA
Jest taka przepowiednia z mojego rodzinnego miasta
Gdy żółte kwiaty zakwitną, to czerwone więdnąć zaczną 
Przybędzie Stwórca ratujący ludzi z powrotem do Niebios  
Kłamstwa i represje przyniosą  zniszczenia z nieba  zsyłane  
Ilu uniknie katastrofy trudno powiedzieć   
Ci którzy od niej innych ocalają to boscy wyznawcy   
To czerwony demon prześladuje i szkodzi ludziom 
Kłamstwa wymierzone w prawdę i zamiary nikczemne 
Szukanie prawdy – to tylko może uchronić przed katastrofą 
Przepowiednia ta spełnia się w naszej rzeczywistości  
Żółte kwiaty w rozkwicie, czerwona fala się cofa
Stwórca ratuje ludzi z powrotem do Niebios   

10 lutego 2014

PRAWE MYŚLI
Prędkie jak światło, wzbijające się na kosmiczne wyżyny
Potężne jak piorun, sięgają poza niebo
Mkną poprzez kosmos, nie ma miejsc pominiętych
Wspólnie usuwając wszystko co zepsute i co od prawości zboczyło

13 lutego 2014

PALENIE CZERWONEGO DEMONA, KSZTAŁTOWANIE SIĘ DIAMENTU 
Dziesięć tysięcy osób apelowało na Zhongnanhai
Jednak prowodyrowi złej partii nie dostało rozumu
Walkę czerwonej dynastii z niebiańskim Fa ryzykuje
Rozgłasza przebiegłe kłamstwa, zły wiatr na osiem kierunków
Trafił się taki odrażający drań w dziejach świata
Jego wykopaną mogiłę wichura zaraz rozwieje
Wiele prób kształtuje diament, rozkruszy czerwoną dynastię 
Uczniowie Dafa wracają do Niebios po wypełnieniu przysięgi 

14 lutego 2014

PIEŚŃ OD PRZODKÓW
Znam taką pieśń
To legenda od przodków
Z prostą czystą melodią  
Przesłanie wierszy zachęca do przemyśleń
Kiedyś na końcu czasów godzina katastrofy wybije 
Uczniowie Dafa będą ratować ludzi, spotkają ich jednak prześladowania
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Prawdziwe słowa skalane kłamstwami  
Niełatwe to będzie do rozróżnienia, a kataklizm do uniknięcia trudny 
Nie postąpisz źle dobroć utrzymując 
Gdy prawdę odnajdziesz wymkniesz się zagładzie 
To legenda od przodków
Katastrofy znaki ostrzegawcze pieśń tę potwierdzają 
Legenda mówi, że głoszący prawdę uczniowie Dafa rozproszą iluzję
Pragnę wypełnić słowa legendy
Pragnę wypełnić słowa tej pieśni

15 lutego 2014

WYPEŁNIAM SEN
Śniłem
Że nadejdzie dzień, w którym do Niebios powrócę 
Tam jest dom prawdziwego życia
Stwórca przyszedł już na ten świat
Rozpowszechnia Dafa, aby ocalić ludzi do Niebios
Nie chcę stracić tej szansy
Chcę ten sen urzeczywistnić 
To dla ludzkości jedyna nadzieja 
 
15 lutego 2014

UCZNIU DAFA PODĄŻĘ ZA TOBĄ  
Gdy spotkaliśmy się głęboką troskę mi okazałeś
Chociaż nie otworzyłeś się nigdy przede mną
To na twojej twarzy było zdecydowanie i uprzejmość
Chociaż odradzałeś mi, bym podążył za tobą
Przyznałeś, że od ratowania ludzi świata nie odstąpisz 
I tym bardziej nie chciałeś dopuścić, by demon mnie oszukał
Głoszenie prawdy jest twoją przysięgą
Twoja dobroć przypomina kogoś o boskiej duszy
Pójdę za tobą na zawsze
Nawet jeśli będę musiał przechodzić niebezpieczeństwa

16 lutego 2014

WIARA W BOGA TO WYPEŁNIANIE JEGO WOLI
Wszyscy Bogowie i kosmiczny nieboskłon są Stwórcy dziełem 
Bez względu na to jaką wiarę wyznajesz
Twój Bóg jest jak drobina w strukturze wielkiego kosmosu
Uwolnij się od uprzedzeń do narodowości
Niezależnie jak często jakiś kościół odwiedzasz  
Bogowie i tak będą wyniośle z góry na ciebie spoglądać 
Bez względu na to jaki masz wygląd 
Wszystkie istoty z bożych domów tak samo pochodzą 
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Nie ma znaczenia kim jesteś 
Wszyscy wyczekujecie zbawienia przez Stwórcę
Wszyscy Bogowie oczekują, by On ich wybrał 
Ludzkość musi dokonać wspólnego wysiłku
Sprzeciwiając się siłom szatańskiego czerwonego demona
Zanim boska ścieżka rozwinie się przed tobą

30 marca 2014

ŚWIĘTA PIEŚŃ
Ludzki los zawsze skrywa iluzji zasłona
Za każdym razem gdy w życiu oparcie stracone
Cicho w moim sercu pieśń będę śpiewał  
Nie narzekaj
Utrzymuj w sobie dobroć
Większość ludzi pochodzi z Niebios
W oczekiwaniu na Stwórcę zostali człowieczymi istotami 
To jest dla wszystkich istnień tą długo wyczekiwaną nadzieją 
Ta pieśń budzi mnie
Ta pieśń daje mi siłę
Niebo staje się czyste dzięki tej świętej melodii

Wiosną 2014

UŚWIĘCONE PIĘKNO
Snem jest zaczarowana kraina ludzkiego świata
Szerokie i długie rękawy i taniec wykwintny
Oczy widzów pełne jasnych błyszczących barw – to damy starodawnego dworu
Wysmukłe, piękne sylwetki, boską poświatą emanują

Tyle żywotności w tańcach pełnych sprawnej siły
Mocni mężczyźni z Chin, boskie światło promieniuje
Prawi i wspaniali, mężnym napełnieni duchem 
Przywracanie tradycji nie kończy się tylko na zamiarach

Wiosną 2014

MIJAJĄC MIASTO HAZARDZISTÓW
Tysiące mil jazdy nocą, droga zamglona 
Głowy sennie opadają w staraniu, by trzymać oczy otwarte
Głęboko w górach tysiące latarń świeci  
Jakby gwiazdy spadające z Drogi Mlecznej 
Jasno od świateł, wina nadmiar, zwodzące pokusy
Smoki z rybami w jednym stawie, wszyscy o swoje walczą   

Wiosną 2014
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POMAGANIE CI UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA
Człowiek zapomniał o boskiej przepowiedni
Tysiące lat po niej Pan Demonów pojawi się ponownie
Szatan utworzy czerwone władztwo
Zimna Wojna zakończona, chociaż komunistyczna partia Chin jeszcze bardziej 
niebezpieczna
Mur Berliński zburzony, lecz widmo zła wciąż pozostaje
O ludzie świata
Znaleźliście się na świecie, by wypełnić swoją misję
Nie oddalajcie się zbyt daleko od ścieżki tradycji
Nowoczesny sposób myślenia spycha na krawędź zagłady
Nowocześni ludzie wszyscy ujrzą obraz tego przed końcem 
Tylko uczniowie Dafa mogą pomóc ci uniknąć zagrożenia 

6 lipca 2014

CZY NADAL DZIKO SIĘ ZACHOWUJESZ
Dzikie skoki w górę i w dół
Kłamstwa demonicznych mediów jak bestie ryczą
Opanowani nikczemnością wspierający obłęd podobni do upiorów 
Prawych myśli już nie ma, sumienia zatracone 
Czerwień z jesiennym wiatrem zmieni się na żółty  
Ustanie szaleństwo, codzienny harmider
Niegodziwców szybko kara dosięgnie bez szansy ucieczki
Zło czyniący wszyscy zapłacą
Czy odważysz się nadal dziko zachowywać

15 lipca 2014

NADZIEJA
Nieważne skąd przyszedłeś
W Niebiosach jest twój dom prawdziwy 
Wyglądamy różnie, ale łączy nas człowieczeństwo
Kiedy życie odchodząc od prawdziwej natury stało się zepsute 
Przyszliśmy na Ziemię 
Mamy usuwać zło i wrócić z powrotem do Niebios
Uczniowie Dafa rozpowszechniają prawdę
Niebiańska brama długo otwarta nie będzie
Powrót jest twoją nadzieją 

19 lipca 2014

ŻYCIE PRZEMIJA
Czuję się często życiem przytłoczony 
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Poraniony i obolały, tak jakbym trafił na pustynię
Lecz kiedykolwiek zagubiony jestem w życiu  
Prawdziwa myśl niech mi rozbłyśnie
Nie bądź przygnębiony
Nie poddawaj się lękowi
Czekamy na Stwórcę, który odnowi nasze istnienia
Wrócimy do Niebios – nie daj się zwieść reputacją, korzyściami i emocjami
Ta rozbłyskująca myśl podnosi mnie na duchu
Życie przemija, muszę więc być w sercu odpowiedzialny
W końcu odkryję jaki jest cel życia 

1 sierpnia 2014

DWUWIERSZ
SPEŁNIA SIĘ ŻYCZENIE BOGÓW  
Shen Yun rozkwita, cudowny aromat przez tysiące mil
Prawda rozchodzi się szeroko, ratuje czujące istoty

2 sierpnia 2014

SENS ŻYCIA
Moją pieśnią pamięć ci otworzę
Czy zapomniałeś przyrzeczenia złożonego przed przyjściem na świat
Aby uratować czujące istoty własnego raju
Zjawiłeś się pomiędzy ludźmi w oczekiwaniu na Stwórcę
Kłamstwami zostaniesz oszukany, gdy rozzuchwali się czerwony demon 
I będziesz unikać słuchania prawdy od uczniów Dafa 
Moje miłosierdzie nie pozwala mi cię opuścić 
Ratując czujące istoty znowu cię nawołuję
Wypełnienie przez ciebie przyrzeczenia – to tylko jest życia celem
  
7 sierpnia 2014

PRAWE SĄ SŁOWA UCZNIÓW DAFA
Jest wyższa radość nad zdobywanie uznania i zysków
Pośród namiętności i złudzeń wznoszenie się i opadanie
Ludzie schodzą się lub rozstają, marzenia spełnione lub stracone
Zaabsorbowani rozgłosem i korzyściami, a przecież grą jest to wszystko
Piękno ledwie się pojawi to zaraz gaśnie, podobne do kwiatu kaktusa
Patrząc wstecz gorycz dodana do wielu namiętności 
O co tak naprawdę chodzi w życiu
Prawe są słowa uczniów Dafa
Moją jedyną nadzieją, że nie stracę szansy

10 sierpnia 2014

PRAGNIENIE
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Po twarzy wieczorny powiew głaszcze 
Nocy letniej chłód przynosi
W myślach zadumałem się nad przeszłością     
Burzliwe fale towarzyszyły mojemu dorastaniu 
Wściekłość wspierana kłamstwami
Utwierdziła mnie tylko w wierze 
Co za szczęście, że Dafa w tym życiu zdobyłem  
Dobrze jest tą radością podzielić się z innymi 
Żyję na wygnaniu, uniknąłem prześladowań  
Jedyne czego chcę, by ludzie poznali prawdę
Znam cel życia
Tak aby mogli w czasach zagłady odnaleźć nadzieję 

12 sierpnia 2014

REINKARNACJA
Jeśli naprawdę jest reinkarnacja
Kim byłem we wszystkich poprzednich żywotach
Skąd się wszyscy wzięliśmy
I kiedy możemy powrócić
Dlaczego życie łączy się z wcieleniami
Kto stworzył Słońce, Księżyc i gwiazdy wirujące bez końca 
Uczniowie Dafa twierdzą, że wszystko jest dziełem Stwórcy
Ta odpowiedź jak piorun grzmi mi w uszach  
Jego zbawienia istoty potrzebują na powrót do Niebios  
 
15 sierpnia 2014
 

PRZYJŚCIE NA ŚWIAT TYLKO DLA TEJ SZANSY
Życie tak trudne jest do zniesienia
Dla kogo na tym świecie żyjemy
Miłość i nienawiść przesuwają się jak płynące obłoki 
Gdy się obudzisz, zrozumiesz smutek dramatu egzystencji
Pieniędzy, uznania i korzyści nie da się zabrać ze sobą
Borykając się z życiem wciąż będzie ci ich brakować
Ludzkość znalazła się na tym świecie w oczekiwaniu na Fa
Ci dobrzy do domu w Niebiosach powrócą
Reinkarnując poprzez tysiące lat tysiące
Przyszli na świat właśnie dla tej szansy

16 sierpnia 2014

PRZYBYŁ STWÓRCA
Przybył Stwórca
Ludzie świata wszyscy na Niego czekali
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Niebiosa, Ziemia, wszystko dzięki Niemu istnieje
Przybył Stwórca
Ponieważ Niebiosa są w rozpadzie, a Ziemia w upadku
Formowanie-stabilizacja-degeneracja-destrukcja – zbyt szybko nadszedł koniec 
czasów
Przybył Stwórca
Rozpowszechnia Dafa, ratuje istoty, ciemne chmury rozpędza
Fa czyni prawość, dlatego też nie ulegną zniszczeniu wszystkie królestwa kosmosu 

17 sierpnia 2014

LEKCJE PRZESZŁOŚCI
Lekcje przeszłości zawsze są w zapomnieniu 
Dharma Buddy jakiej Siakjamuni nauczał
Została później odrzucona przez braminizm jako odchylenie
Podobnie Jezus naruszył religijne interesy 
I został przybity do krzyża, przebity włócznią
Dafa rozchodzi się szeroko i zapoczątkowuje nowy kosmos
Ci uprawiający religijne interesy to występni mnisi
Trzymający razem z ateizmu czerwonym demonem
Ludzie lubią pamiętać negatywne doświadczenia
A pozytywne lekcje traktować za jakieś powiastki
Skarbnicę mądrości pozostawiła przeszłość 
Dafa w czasie ostatecznym odsłania istotom prawdę skrytą za iluzją  
Nie powtórz błędu i nie daj się zwieść propagandzie złej partii  

19 sierpnia 2014

WCIĄŻ JEST NADZIEJA
Dlatego zależy mi żebyś poznał prawdę 
Bo z nieba na ludzki świat spada wielki kataklizm  
Z czerwonym demonem nie daj się razem pogrzebać 
Prześladowania ratujących świat uczniów Dafa to grzech bezmierny
A co jeśli prześladowani to naprawdę Bogowie
Ofiarami są ci wierzący w kłamstwa
Uczniowie Dafa niezależnie jak bardzo cierpią boską ścieżką podążają
Tylko jeśli jasno wysłuchasz prawdy możesz mieć nadzieję 

20 sierpnia 2014

PYTANIE DO NIEBIOS
Woda wpływa do morza
Chmury płyną aż po skraj nieboskłonu
Wcielenia przez żywotów tysiące
Przy każdym z nich pytanie dlaczego przyszedłem
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Pieśń głośno śpiewam
Do Niebios ją kieruję 
Gdzie będą zmierzać ludzie
Gdy Bogowie nadejdą    

3 września 2014 

TĄ SAMĄ ŚCIEŻKĄ
Drogi przyjacielu
Nie marnuj czasu
Pójdź ze mną proszę tą samą ścieżką 
Dafa to skarb mojego życia
Większość obecnych ludzi przyszła z Niebios
Czekają na odnowienie przez Stwórcę
Gdy kultywujemy razem nasze serca będą jak jedno
Podążajmy razem pilnie i wspierajmy się
Prowadzeni przez Bogów w powrocie do domu 

4 września 2014

WĘDROWANIE
Tułam się wszędzie, rześki wiatr mi towarzyszy 
Prześladowany do domu mojego wrócić nie mogę  
Jestem raz tu, raz tam, nic poza Fa nie ma znaczenia
Bez reputacji i korzyści, moje serce nie goni za niczym  
Gdy w nocy czytam do późna księżyc jest moją lampą
Niebo moim okryciem, ziemia moim posłaniem, 
gwiazdy wypełniają mi pokój 
Prawdę rozgłaszam wędrując w ludzkim świecie
Towarzysząc Mistrzowi w tym życiu w naprawie Fa 

14 września 2014

SERCE PRAKTYKUJĄCEGO DAFA
W twoich oczach odbijają się głębokie uczucia
Odpowiadam ci z uśmiechem, ale nie wstrzymuję kroków 
w mówieniu prawdy
W twoich słowach jest delikatne ciepło
Staram się zawsze udawać, że nie rozumiem
Praktykujący Dafa podczas prześladowań zdają się na bieg wypadków
Jak tu wziąć na siebie jeszcze więcej zakłócających spokój trudności i bólu  
Mogę go tylko w moim sercu utrzymać
Wypełniam przyrzeczenie złożone Bogom - ratuję ludzi podczas wędrówki po świecie

23 września 2014
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DLA CIEBIE GŁOŚNO ŚPIEWAM 
Śpiewam dla ciebie głośno 
Żebyś nie zagubił się w niebezpieczeństwie
Budzę twoją pamięć sprzed bardzo dawna
Abyś dostrzegł z życiu nadzieję
Niebo, Ziemia i Bogowie to dzieło Stwórcy
Który nakazał Bogom stworzyć człowieka na Ziemi
Kiedy istoty spadły na dół, to stały się ludźmi
Eliminując grzechy powrócą do Nieba
To co śpiewam jest prawdą
Stwórca otworzył szeroko bramę Nieba w przededniu wielkiej katastrofy

15 października 2014

POZBĄDŹ SIĘ INDOKTRYNACJI PRZEZ ZŁĄ PARTIĘ
Rzeczywistość zawsze potrafi zmienić twoją ścieżkę
Przeznaczenie oczekuje pośród nieznanego  
W ułudzie zapomniałeś powodu przyjścia na ten świat
Reputacja, korzyści i emocje zmyliły twoje kroki 
Czerwony demon kłamstwami sprowadził cię na demoniczną drogę
Porzuć złej partii pojęcia i zasady
Uzyskaj Fa i wróć do Niebios - to tylko jest twoim przeznaczeniem

10 listopada 2014

PONAGLENIE  
Usłysz moją pieśń poprzez którą do ciebie przemawiam
W melodii tej jest miłosierdzie i ratunek
Jak długa jest podróż ludzkiego życia
Dostrzeżenie prawdy może rozwiać iluzję i rozjaśnić twoje zrozumienie
Zepsutego świata Bogowie nie będą utrzymywać  
Pozostawienie dobrych i eliminacja złych - jest nieuchronne
Bogowie ratują ludzi, szybko więc się obudź 

12 listopada 2014

DWUWIERSZ
FA OCZYSZCZA KOLOSALNY KOSMOS
Pan Buddów jedną myślą tworzy olbrzymi kosmos 
Fa oczyszcza wszechświat, stwarza nowe Niebo i Ziemię 

12 listopada 2014
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DWUWIERSZ
PONOWNE TWORZENIE Z BEZGRANICZNĄ ŁASKĄ
Dafa stwarza Niebo i Ziemię i niezliczenie mnóstwo rzeczy
Król Fa panuje nad światem i wszystkimi istotami

12 listopada 2014

DWUWIERSZ
BOGOWIE I BUDDOWIE W ŚWIECIE 
Wstające słońce wysyła różowe promyki, rozprasza unoszące się chmury
Gdy myśli są prawe i umysł otwarty to zagrożenie zmienione w bezpieczeństwo 

12 listopada 2014

MISJA
Do Nieba we śnie wróciłem 
Tak piękne święte królestwo długo nie do zapomnienia
Uświadomiłem sobie, że ateizm jest kłamstwem Niebo plamiącym  
Bogowie z legend wszyscy są w Niebiosach 
Do mojego ludzkiego ciała nie chciałbym już powracać 
Bogowie powiedzieli piękno nie potrwa długo
I Dafa które oferuje zbawienie rozprzestrzenia się na świecie
Tylko poprzez znalezienie Dafa istoty mogą żywić nadzieję
Ludzie przyszli na świat, każdy z nadzieją przyniesioną z własnego raju 
Te raje czekają na swoich Królów
Wiem teraz co jest moją misją
I więcej nie będę w życiu zagubiony

14 listopada 2014

POMAGAM CI SIĘ OCZYŚCIĆ
Uczniowie Dafa powiedzieli ci prawdę ukrytą za iluzją
Ogrom ludzi łącznie z tobą naprawdę zatrutych 
Wierząc kłamstwom rozpadniesz się wraz z czerwonym demonem
Mówię prawdę by ocalać ludzi - to miłosierdzie płynie z mojego serca
Nie licząc na żadną nagrodę często w zimne dni wstaję wcześnie
Nie mam czasu, aby jeść lub odpocząć podczas parnej, gorącej pogody
Dla ratowania ludzi znoszę terror i trud
Odkąd obiecałem Bogom obudzić cię w czasie niebezpieczeństwa
Przyszedłeś z Niebios i uzyskanie Dafa jest twoim zamierzeniem
To pomoże istotom w twoim raju nieszczęścia uniknąć 
To jest powód dla którego stałeś się człowiekiem
Nie pozwól żeby czerwony demon wyprał ci mózg  partyjną propagandą
Istoty w twoim raju tęsknią za tobą

2 Grudnia 2014
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JAK ZA MACHNIĘCIEM RĘKI
Duje wiatr
Chmury przepływają
Czerwony przypływ występnej fali nie zablokuje drogi do celu  
Miłosierne zbawiające żeglowanie, eliminacja olbrzymich cierpień
Zahartowany przeciwko wiatrom, mil tysiące przemierzonych
Po przybyciu czerwone kwiaty jak krwią podlewane
Po powrocie żółte kwiaty pięknie kwitną w całym kraju

3 grudnia 2014

SIEDZĄC I OBSERWUJĄC LUDZKI ŚWIAT
Na rozległym niebie kłębią się ciemne chmury
W górach wiatr wieje nad jeziorem, małe fale się iskrzą   
Siedzę w pawilonie ze skrzyżowanymi nogami, nieruchome ciało i umysł 
Na ludzki świat spoglądam, zbliża się wielkie nieszczęście
Czerwona dynastia słabnie, dobro i zło można odróżnić
Szybko szukaj wyjścia, szukaj Fa 
Siedząc poza światem jestem o wszystkich pod niebem zatroskany
Ludzie w dzisiejszym świecie Bogami byli w Niebiosach

4 grudnia 2014

TWOJE CZUJĄCE ISTOTY CZEKAJĄ NA CIEBIE
Poznałeś prawdę kryjącą się za prześladowaniami
To ty jesteś zatruty przez represje
Wierząc w kłamstwa zginiesz się wraz z czerwonym demonem
Obiecałem Bogom, że cię obudzę
Przyszedłeś na Ziemię, aby uzyskać Dafa
Żeby istoty w twoim raju uniknęły niebezpieczeństwa
Taki jest powód tego, że stałeś się człowiekiem
Nie pozwól, by zakłócił cię oszukujący świat czerwony demon
Poznaj prawdę, twoje istoty na ciebie czekają 

11 grudnia  2014

ŚCIEŻKA  NIEBIAŃSKIEGO  POWROTU

Mój przyjacielu, dlaczego jesteś tak skupiony na swoich sprawach
Ludzkość wkroczyła na niebezpieczną ścieżkę
Ateizm utrudnia ostateczny powrót ludzi
Teoria ewolucji to kłamstwo, trucizna
Nauka jest stawką zagrażającą ludzkości
Czerwony demon również wpaja zło w ludzkie umysły
Uczniowie Dafa ujawniają prawdę
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Ponieważ kiedyś błagałeś Bogów o pomoc
Aby przed końcem poprowadzili cię ścieżką niebiańskiego powrotu

2 stycznia 2015

OBUDŹ SIĘ,  OBUDŹ,  CHIŃSKI NARODZIE 
Naród chiński nie jest już taki sam po sześćdziesięciu pięciu latach
Te wzniosłe słowa fałszywego pokoju wciąż mamią ludzi
Białe chmury suną po niebieskim niebie
Znalazłem w pamięci z przeszłości
Zielone wzgórza i lasy, czyste rzeki
W legendach, o których mówiło pokolenie mojego ojca
Czerwona katastrofa sprowadzona przez łajdaków
Zabiła najlepszych z narodu chińskiego
I spaliła tysiącletnie narodowe relikwie
Negowanie historii, człowieczeństwa i tradycyjnych wartości
Tak zaczął się schyłek pięciu tysięcy lat cywilizacji
Obudźcie się, obudźcie rodacy
Zniszczcie tego złego ducha i czerwonego demona
Aby powrócić do Niebiańskiego Imperium, starożytnego kraju

Styczeń 2015

SHEN YUN  PRZENOSI MNIE Z POWROTEM NA DWÓR HAN
Obszerne szaty, szerokie rękawy, uduchowieni tancerze
Męska siła i prawa energia - Tang, Song i Ming 
Heroiczne pieśni wielkiego Han - wciąż mają moc
Skoki w powietrzu, przewroty i zwinne wirowanie
Pełne wyciszenia boskie damy tańczą elegancko z długimi jedwabistymi wstążkami
Jakby niebiańskie panny wylądowały na przestronnym dziedzińcu
Całkowicie prawe i ujmujące, ich piękno urzeka
Pełne wdzięku i delikatne, w ich krokach tyle elegancji
Shen Yun przenosi mnie z powrotem na dwór Han

2015, napisane dla klasy 07

SHEN YUN UKAZUJE W LUDZKIM  ŚWIECIE BOSKIE KRÓLESTWO   
Wspaniałe kostiumy i piękne sceny prezentują panny unoszące się w powietrzu
Wdzięczne i zwinne tańczą eleganckimi krokami
Bohaterowie o magicznych mocach przeszłość i teraźniejszość pokazują
Niebiańska muzyka i święte pieśni docierają do chmur i nieba
Wytworna scena, wzlatują przez różową mgłę 
Nieskazitelnie piękne panny w tańcu w kolorowych spódnicach
Mężczyźni w szatach Han wyniośle uduchowieni
Shen Yun ukazuje w ludzkim świecie Boskie Królestwo  

2015, napisane dla klasy 08
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SHEN YUN PRZEDSTAWIA TAŃCEM STAROŻYTNE ZWYCZAJE
Brzmienie boskiej muzyki, urocze dziewczęta spódniczkami powiewają
Chińskie szaty, mężczyźni pełni rozpierającej radości
W tańcach pojawiają się dynastie Zhou, Han, Tang i Ming
Powrót w przeszłość, aż serce podróżą zadowolone
Niewinne młode panny, jakby były pięknymi kwiatami  
Taniec i skoki bohaterów unoszących się w atmosferze prawości
Starożytne zwyczaje Chin objawiają się światu
Powrót do tradycji, kwitnie sto kwiatów   
Shen Yun przedstawia tańcem na scenie starożytne zwyczaje 

2015, napisane dla klasy 09

SHEN YUN OTWIERA DRZWI TRADYCJI
Pod błękitnym niebem i białymi chmurami uwydatnia się piękno panien
Delikatne jak wierzby i boskie są ich ruchy, nieskalane kurzem
Tysiąc piękności i sto uroków pochodzi z natury
Jak świeży, zroszony lotos, wszystkie kwiaty są czyste
Imponujące i dostojne, duchowość poprzez wieki
Wzbijają się w powietrzu, z Niebiańskiego Imperium pochodzą tańczący bohaterowie
Od czasów starożytnych w Chinach nie brakowało bohaterów
Ich salta i obroty, są pół-ludzkimi i pół-boskimi
Shen Yun otwiera drzwi tradycji

Styczeń 2015, napisane dla klasy 13

SZCZEROŚĆ
W moim sercu twoja przyjaźń
Jest tak szczera
Kiedy więc uczniowie Dafa stają w obliczu cierpienia
Ogrzewa to chłód w moim sercu
Kiedy mierzę się z trudnościami
Ta przyjaźń pomaga mi być bardziej niezłomnym
Chcę powiedzieć ci prawdę
Moja misja jest nieskończenie święta
Zamienię twoją szczerość w odnowę życia

Luty 2015

ODRODZENIE NARODU
Za oceanem jest
Mój dom, który dawno temu opuściłem 
Boska kultura pięciu tysiącleci ma w sobie nieskończoną wspaniałość
Cudowne góry i rzeki, piękni ludzie i kwiaty pachnące
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Dafa rozprzestrzenia się szeroko, światło Buddy promieniuje wszędzie
Czerwony demon próbuje blokować, gwałtowne fale wznieca
Góry nie są już zielone 
Wody przestały płynąć
Niebo nie jest już niebieskie
A ryż już nie ma smaku
Uczniowie Dafa znosząc trudy ratują czujące istoty 
Głoszą prawdę, a czerwony przypływ się cofa
Przywracają tradycję i naród odradzają

22 lutego 2015

JESZCZE RAZ WYBIERZ
Dlaczego mówię prawdę, którą żebyś ty usłyszał
Kłamstwa wyrządziły zło tak wielu żyjącym istotom
Dlaczego czerwony demon wykorzystuje całą władzę państwa, aby prześladować  
Falun Gong?
Żeby cię zdezorientować ponieważ wie, że Dafa ocali ludzi w czasach ostatecznych
Jesteś wśród tych oszukanych przez jego kłamstwa
Jednak Bogowie ustalili warunki ratowania ludzi w czasach ostatecznych
Ci, którzy milczą w czasie prześladowań, nie zostaną zbawieni
Ci, którzy pomagają złu i zniesławiają Dafa, są eliminowani
Miłosierdzie jest naturą Bogów
Stwórca oferuje ludziom jeszcze jedną szansę wyboru
Aby ocalić wszystkie istoty
sprzeciwię się prześladowaniom i przywrócę ci życie

1 Marca 2015

 

  
DO  NIEBA CIĘ Z POWROTEM ZABIERAM    
Moją pieśnią śpiewam prawdę na którą od dawna czekałeś
Odkąd upadła moralność ludzkości zagraża niebezpieczeństwo 
Ateizm to wielkie kłamstwo szerzone przez szatana
Teoria ewolucji jest z niczego wymyślonym oszustwem  
Nauka na niebezpieczną drogę sprowadziła ludzkość  
Wszechświat to Stwórcy arcydzieło  
Poprosił On Bogów, aby stworzyli człowieka na Ziemi
Czekamy, aż zabierze nas On z powrotem do Niebios
Nie daj się zwieść czerwonemu demonowi
Prześladowania nadeszły, aby istoty nadziei pozbawić
Uczniowie Dafa to boscy posłańcy
Prowadzą ludzi z powrotem na ścieżkę prowadzoną przez Bogów  

6 marca 2015 r

PORANNE   ŚWIATŁO
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Poranne słońce wszystko wita 
Zło wysila się na próżno 
Piętnaście lat chaosu i katastrof 
Ziemia spustoszona 
Ludzkie serca nie są już w zdrowiu 
Nawet w pożywieniu jest trucizna 
Źli ludzie otrzymają odpłatę
Zobaczysz, kto będzie się śmiał ostatni 

17 marca 2015

 
PIEŚŃ  O  CHINACH
Cywilizacja pięciu tysiącleci
Wspaniałość kultury przekazanej przez Boga
Jesteśmy boskimi potomkami
Pracowici, odważni, cywilizowani i uprzejmi                          
                                
Tak doniosła historia jest chwałą naszego narodu
Jak gwiazdy lśnią bohaterowie na przestrzeni stuleci
Ta wspaniała ziemia przez Bogów łaskawie obdarzona 
To miejsce, do którego Stwórca zstępuje
Ratuje wszystkie istoty, z Jego ogromną łaską
przywraca prawą drogę
Cywilizacja chińska wiodła będzie przez wieczność

17 marca 2015 r

KIEDY  SIĘ  OBUDZISZ
Zimny wiatr wciąż się utrzymuje 
Mży deszcz
Pośród prześladowań pilne jest ratowanie ludzi
Urazy ciała
Można wyleczyć
Trudne jest ocalenie dla zatrutych kłamstwami 
Katastrofy są bezwzględne
Jednak przed nieszczęściem można się wymknąć, 
Nie daj się wyeliminować wraz z czerwonym demonem
Szybko szukaj prawdy
Wyjątkowi uczniowie Dafa dobro od zła potrafią odróżnić, 
okazują współczucie
Cierpią tylko dlatego, że chcą cię uratować, 
znosząc tysiące trudności
Z najcięższych udręk się nie wycofują 
Nie szukają nagrody
Są kultywującymi
Wypełnią swoje przyrzeczenia i powrócą w pełnej doskonałości

18 marca 2015 r
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TANIEC  SHEN  YUN
W tańcu z długimi rękawami niebiańskie czarowne panny 
Szlachetna powierzchowność, ich boskie rękawy powiewają
Niebiańskie tańce, święte pieśni, piękno jak namalowane 
Dziesiątki tysięcy promiennych świateł, znikają ciemne chmury
 
Wiosną 2015

POWRÓT  NA  PRAWĄ  DROGĘ
Zielone wzgórza, czyste wody, starożytne pawilony
Płyną niebiańskie panny, z łagodnym tańczą wdziękiem 
Boski szyk, starożytna elegancja, tradycja się ukazuje  
Powrót do prawości, droga rozświetlona

25 marca 2015

SZANSA ZBAWIENIA TRWA CHWILĘ 
Spójrz na rozległe niebo i rozległy wszechświat
Gwiazdy niezliczone jak piasek Gangesu
Niewidzialni gołym okiem Bogowie i Buddowie na całym kosmicznym nieboskłonie
Ateizm to kłamstwo, które oszukuje ludzi
Teoria ewolucji jest dla człowieka obrazą  
Wielkie nakłady na naukę doprowadziły do zła, człowiek pod kontrolą obcych
Ludzie na krótki pobyt przybyli na ten świat z Niebios  
W czasach ostatecznych nawet kosmos się rozpada
Stwórca odtwarza Niebiosa powyżej i Ziemię poniżej
Niezliczeni Bogowie i Panowie stali się istotami ludzkimi 
w oczekiwaniu na zbawienie i przyjęcie przez Niego
Czerwony demon szaleńczo gnębi Dafa, aby ukryć tę prawdę
Nie zagub się i nie poddaj kłamstwom i presji
Przyszliście na świat, aby czekać na tę chwilę zbawienia

30 marca 2015

TO  DZIEJE  SIĘ,  PRAWDA ?
Dobro i zło odpłacone w naturze – jasne jest niebiańskie prawo
Bogowie i Buddowie w całym Niebie obserwują ludzkie postępki 
Prześladowania uczniów Dafa to najcięższy z grzechów
Zapłacą teraz - to dzieje się, prawda?

3 kwietnia 2015
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CO ROBIĆ
Bez Tao Niebo w rozpadzie
Bez cnoty wszelkiego rodzaju katastrofy Ziemię spotykają 
Ludzkie serca bezgranicznie zdeprawowane  
Gdy nadejdzie wielka katastrofa w kim możesz mieć nadzieję
 
22 kwietnia 2015

ZNAJĄC PRAWDĘ ZOSTANIESZ OCALONY 
Kiedy Bogowie stracą Tao, Niebo się rozpadnie
Kiedy stracą cnotę ludzie tego świata, wielka katastrofa nastąpi
Stwórca przybył na ludzki świat 
Odtwarza kosmos i rozpowszechnia zasady Fa

Ludzie nie wiedzą o tym, że pochodzą z Niebios  
Znaleźli się tutaj szukając zbawienia i odnowienia
Przyjmij prawdę i odnowi to twoje życie
Kiedy odnajdziesz w sobie prawość  jesteś ocalony

23 kwietnia 2015

TO CO UKAZUJEMY JEST PRAWDĄ
Aby ocalić czujące istoty w długą podróż się udajemy 
Przelatując nad równinami, górami i morzami
Szerzymy od Stwórcy wołanie
I przedstawiamy wspaniałość boskiej kultury
Na tanecznej scenie rozgłaszam prawdę 
Tak wielu ludzi się przebudziło, już nie są zagubieni
Moją misją jest przebudzenie wszystkich istot
Uczniowie Dafa ratują ludzi z powrotem do Niebios

28 kwietnia 2015

BOSKI  TANIEC  I  NIEBIANSKIE  PIĘKNO
Boskie istoty spływają z wysokiego nieba
We wdzięcznym wirowaniu, w podróżach po ludzkim świecie
Tańczą z elegancją, uroczo się prezentują
Jak czysty lotos, każdy rosą odświeżony
Z gracją się poruszają, nieporównywalnie cudowne, 
jakby stąpały po chmurach 
Śpiewne jak lekko opadające płatki, z wirującymi długimi rękawami
Tak młode i emanujące piękne panny
Pełnia wdzięku, smukłe sylwetki, tańczą z niezwykłą łatwością
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19 maja 2015

PIEŚŃ BUDZĄCA NADZIEJĘ
Na świata scenie stoję
Budzę w ludziach nadzieję pieśniami   
Z melodią niosąc wołanie od Bogów
Prawdę wierszami przekazuję
Sam trudy przechodząc niebezpieczeństwo od ciebie odsuwam 
Większość ludzi przybyła z Niebios  
Stała się ludźmi, by uratować istoty z ich rajów 
Ponieważ kosmos ulega rozpadowi w czasach ostatecznych 
Zstąpili na ten świat, aby otrzymać Fa 
Oczyścić się z karmy
Odnowić boskie ciała
Osiągną doskonałość i wrócą do Niebios

29 maja 2015 

W PAWILONIE DO MEDYTACJI
Lekki wietrzyk płynie nad ławką do medytacji
A pod drzewem ptaki śpiewają i ćwierkają
Zielone wzgórza i czysta woda takie same są jak dotąd
Niejedno lato już przeszło, gdy tak z pawilonu spoglądam  

W czerwcu 2015

TO TWOJA DECYZJA CZY UWIERZYSZ
W poszukiwaniu mojego domu w gwiaździste niebo patrzę 
Większość ludzi była Królami w Niebiosach, którzy zstąpili na świat 
W oczekiwaniu na Fa rozpowszechniane na końcu czasów, aby ocalić istoty w ich 
rajach
Zapomnieli po tak długim czasie o pragnieniu, które ich tu przywiodło
Ludzie doprowadzeni zostali nad otchłań
Ateizm kwestionuje boskość istot  
Nikczemna teoria ewolucji ubliża człowiekowi uznanemu za zwierzę i małpę 
Współczesna nauka katastrofę na ludzi sprowadza 
Ludzkość znajduje się w skrajnym niebezpieczeństwie
Współczucie to natura Boga
Ratujące Dafa szeroko się rozchodzi dla tych z przeznaczeniem
Odnalezienie Dafa jest istot nadzieją
Odnajdując Dafa będziesz mógł wrócić do domu w Niebiosach

13 czerwca 2015

ODPŁATA 
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W poczuciu ciągłej niepewności [stanowisk] 
Gdy daremne stały się wysiłki prześladowców
W codziennej obawie
Na odgłos syren policyjnego radiowozu 
Kiedy represje się zakończą, wszystko musi zostać wyrównane
Zapisane są wszystkie zła postępki
Odcierpienie każdego z nich nawet duchy mogłoby przyprawić o niestrawność    
Jak śmiesz ty przeklęty demonie numer jeden tak się zachowywać
A ten twój prowodyr, właściwie rzezimieszek [5]
Podstępny jak łasica, pełen niegodziwych myśli  
Gdy nadejdzie jego koniec nie będzie miał gdzie uciekać
Odpłata w ludzkim świecie to za mało
Tacy zawisną na publicznym placu na niebiańskich hakach przebitych przez skórę
Piekielne duchy będą miały przy nich dość zajęcia

15 czerwca 2015

PODRÓŻ DO BRZEGU PROWADZONA PRZEZ BOGÓW
Gdy ludzkie życie traci orientację
Jest jak na morzu zagubiona łódka 
Żagiel podnosimy,  gdy wody są spokojne  
Ale częściej doświadczamy burzliwych fal i raf niebezpiecznych
Kierunku nie znając 
Bez przystani w zasięgu wzroku
Niech w naszej pamięci pozostaną  pradawne przyrzeczenia   
Kosmos przechodzi ogromne przemiany
Większość ludzi przybyła z Niebios
Zstąpiła na ten świat w oczekiwaniu na Dafa i na połączenie świętymi więzami 
przeznaczenia 
Eliminując karmę
Przemieniając nasze boskie ciała
Tylko wtedy ocalimy nasze raje od zagrożenia
Podnieśmy żagle
Odnajdźmy nasze przeznaczenie
I podążajmy w stronę brzegu prowadzeni przez Bogów

W czerwcu 2015

ORKIESTRA MARSZOWA TIANGUO
Bęben Fa i róg Fa tchną siłą potężną 
Eliminują niegodziwość i zło w nawoływaniu istot do powrotu
Ocalanie ludzi w końcu czasów wstrząsa Niebiosami i Ziemią
Fa oczyszcza wszechświat, promieniuje olśniewającym blaskiem

41



1 sierpnia 2015 

JAK WIELU LUDZI JEST OBUDZONYCH
Nie ma znaczenia jak dobry jest ludzki świat, nie dorównuje Niebiosom
Chwiejne są ludzkie odczucia, nie trwają długo 
Do następnego życia nie da się wziąć bogactw i zaszczytów
Tak sobą zajęty dla kogo walczysz więc o uznanie i korzyści
Ludzie przyszli z Niebios, aby otrzymać Fa
Dla wyeliminowania karmy i naprawy boskich ciał
Twój raj przyjmie nowego Króla

W sierpniu 2015

TANIEC Z BUDDAMI TO BUDOWANIE NIEBIAŃSKIEGO POMOSTU
Występy na scenach świata, mil tysięcy przemierzanie 
Przez miasta i morza podróż drogami wśród gór wysokich
W ratowaniu wszystkich istot i głoszeniu prawdy 
Budujący niebiański pomost taniec z Bogami 
Stwórca nadejdzie na końcu czasów
Miriady Bogów zeszły na Ziemię w Jego poszukiwaniu
Tego, który odnowił kosmiczne ciała i rozgłasza wielkie Tao
Otrzymując Fa i odnowieni, radują się wszystkie istoty
Kiedyś błagałeś Bogów, by uratowali cię z powrotem do Niebios
Mówię ci to wszystko moją pieśnią
Gdy świat objeżdżam ludzi nawołuję

W sierpniu 2015

DLA KOGO TA PEŁNIA KSIĘŻYCA
Księżyc środka jesieni od starożytnych czasów wysoko zawieszony 
W ten dzień podczas pełni chłód przenika moje serce
Uczniowie Dafa cierpią – kto by na Księżyc spoglądał? 
Pełnia Księżyca jest każdego dnia w jesieni środku na próżno  
Środek jesieni znowu teraz, okropny dramat końca już bliski 
Zła partia jest jak jesień – czy ktoś się martwi jej schyłkiem
Wspominając Księżyc ku niemu wzrok podnieść trudno 
Gdy czerwona fala opada Księżyc jest jeszcze pełniejszy   

W Środku Jesieni 2015 

KSIĘŻYCOWA JASNOŚĆ DLA LUDZI
Od tysięcy lat noc Księżyc rozświetla
Nie pozwala trzymać ludzi w ciemnościach
Przemijają wiosny i jesienie, zmian tak wiele
Jasny Księżyc wciąż świeci świateł tysiącami
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Morza miejsca kolejno zmieniają  
Tylko prawa droga od starożytności nigdy nie zbłądziła     
Reinkarnacje wciąż i wciąż – jaka tego przyczyna
Jasny Księżyc jest niemy – zwróć się do Niebios
Prawda znana na końcu czasów – w oczekiwaniu na zbawienie przez Boga
Niebiańska ścieżka biegnie pomiędzy dobrem a złem

W Środku Jesieni 2015

ŚWIĘTOWANIE ŚRODKA JESIENI
Boskie piękności tańczą z wdziękiem w ludzkim świecie  
Silni i zwinni w ruchach bohaterowie męstwo prezentują 
Odgrywają swoje role we wspólnym tańcu w środku jesieni 
Pośród radosnych piosenek i śmiechów jeszcze bardziej słabnie czerwona fala
Niebiańska kultura nabiera mocy w oczekiwaniu na odrodzenie   
Dzisiejsze gwiazdy pewnego dnia jeszcze jaśniej rozbłysną 

W Środku Jesieni 2015

Przypisy od tłumaczy:

[1]  „Cztery przesądy” – zwane również „Czterema starociami” – partyjny slogan z 
czasu tzw. Rewolucji Kulturalnej w Chinach. Stosowany przez KPCh podczas akcji 
niszczenia dziedzictwa pokoleń:  starych ideałów, starej kultury, tradycyjnych 
zwyczajów i przyzwyczajeń.
[2]  „Cuchnąca dziewiątka” albo – „Cuchnąca dziewiąta kategoria” – kwalifikacja ta 
odnosiła się do chińskiej klasy inteligenckiej, uznanej przez KPCh za najgorszą ze 
względów ideologicznych. 
[3]  Krew „4 czerwca” – dzień w którym dokonano masakry uczestników 
studenckiego protestu na Placu Tiananmen w Pekinie w roku 1989.
[4]  Wspomniany tutaj demon, to Jiang Zemin, I sekretarz KPCh 
[5]  W tych dwóch wersach mowa jest o Jiang Zeminie i jego podwładnym. 

Ostatnia aktualizacja: 2021-08-27
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