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Vontade firme
Nascido em meio aos sofrimentos
Debatendo-se para sobreviver
Uma vez obtido o Dafa
Não detenha seus passos de retorno
19 de julho de 2004

Regressar
Estou clamando num mar de pessoas
O Falun do período final da última catástrofe já está girando
Descer ao mundo para obter o Fa é seu voto
Há milhares de anos, em meio às reencarnações você tem esperado
Pelos seres do seu reino celestial
Não deixe as mentiras lhe confundirem
Foram os Deuses que nos chamaram
Aquele chamado vem do Criador do universo
Primavera de 2009

A verdade já foi esclarecida há muito tempo
Desceu além do Céu, atravessando as nuvens e rompendo a névoa
Enterrado na poeira e vagueando no mundo todo
Transmigrando em reencarnações por um longo tempo
Entrou no mundo unicamente para obter o Fa
No vasto mar de pessoas, onde encontrar?
Céu e Terra envelhecem, corações humanos se degeneram
Deuses e Budas vieram a este mundo para divulgar o Dafa
A verdade já foi esclarecida há muito tempo
Outono de 2009

Dissipar os mistérios e empecilhos
A felicidade é o desejo das pessoas
Mas as desventurasi sempre acompanham as pessoas
Não importa o quão forte você seja
Não importa o quão humilde e competente você seja
O destino sempre o despreza
Não reclame
Mantenha sua benevolência
Você esqueceu seu verdadeiro voto e esperança de quando veio
Espero que minha canção destranque a fechadura do seu coração
Espero que a minha canção ajude a dissipar suas ilusões e empecilhos
Inverno de 2009

Onde está o caminho celestial
Onde está o caminho celestial
As emoções e ilusões bloqueiam o caminho
Por que você não vê os Deuses
Depois que você salta para fora da fama e dos benefícios, seus olhos não
estarão mais cegos
A maioria das pessoas veio do reino celestial
Veio para ser humano a fim de encontrar o Criador do universo
Veio para ser humano para no período final salvar a multidão de seres
celestiais
Ateísmo e teoria de evolução são mentiras
A ciência conduz a humanidade para o perigoso caminho da perdição
Vire a cabeça e procure o caminho tradicional
Todos os Deuses estão no fim da linha
Inverno de 2009

Esplender mais uma vez
Destruiu os quatro velhosii
A fétida nona categoriaiii
A civilização de cinco mil anos
Tornou-se decadente

Movimentos incessantes
Milhões de pessoas inocentes mortas
Rios secaram e terras infertilizaram
A terra divina está toda ferida
A cultura do partido
A teoria perversa das lutas
Amarraram as pessoas fortemente
O sangue do incidente de 4 de junho
As almas dos discípulos do Fa
Lutam contra o Céu
Lutam contra a Terra
A grande audácia do mal
Atrevem-se até a matar os discípulos do Buda
É um caminho sem volta, truques perversos se esgotaram
Já chegou o momento para exterminar a dinastia vermelha
Não há para onde escapar
A verdade se revelará para as pessoas do mundo
Esplenderá mais uma vez
Ano novo de 2010

Os Deuses estão selecionando vidas
Não deixe poder e dinheiro cobrirem os seus olhos
A profissão humana não é sagrada
Poder e dinheiro podem fazer uma pessoa ser o “dono do pedaço”
Porém nada é eterno, no final das contas, tudo é um sonho
Ao se encontrarem, não há nada a se pedir, mas não seja tão frio
Todos os discípulos do Fa estão salvando seres conscientes
Em tempos de turbulência, os Deuses estão selecionando vidas no
período atribulado
Apenas pessoas bondosas entram no barco de salvação
3 de março de 2010

Abrir a porta em meio às ilusões
Pessoas originalmente vieram do céu
Entraram na poeira das ilusões para obter o Dafa

Quantas gerações se passaram desde a antiguidade até hoje
Chegou o período final para buscar o Deus soberano
Todos sabem que neste tempo o Fa começou a ser transmitir
Entre verdades e mentiras, as pessoas do mundo se confundem
É preciso distinguir o benevolente do malevolente
A verdade abre a porta em meio às ilusões
Primavera de 2010

Por que é difícil salvar você
Profecias do passado e presente são de imortais e pessoas virtuosas
Os seres já estão perante perigo e desastre
O caminho para escapar é a verdade
Use o coração para entender, não faça de qualquer jeito
Por que é difícil salvar pessoas no mundo?
Língua e gargantaiv do partido perverso injetam mentiras
Todo o mundo sabe que o partido vermelho é perverso
Por que ajudar o tirano e não ter compaixão no coração?
6 de abril de 2010

Sentimento
Dez anos de tempestade, corte cheia de lótus
Laranja, amarela, roxo, verde brilham nos céus
Metal de ouro forjado inúmeras vezes, a pureza emerge
Pensamentos retos fazem todo o céu ficar ensolarado
Os benevolentes discípulos do Fa caminham no mundo
Pensamento de compaixão salva pessoas e elimina espíritos perversos
Pensamento reto ao longo do caminho, os Deuses estão no mundo
Voltarão bem sucedidos e serão recebidos pela multidão de deuses
29 de junho de 2010

Porque nós havíamos combinado
Antes de descer no mundo, nós havíamos combinado
Quem obtivesse o Fa primeiro ia procurar o outro

Agora estou lhe dando a verdade, por que não quer?
Você está cheio demais das mentiras da perseguição
O quanto você sabe sobre Falun Gong?
É o caminho dos Deuses que os cultivadores estão seguindo
A grande catástrofe já chegou para as pessoas do mundo
Carregado de toxinas, você será desintegrado junto com o Demônio vermelho
Nós estamos correndo contra o tempov para salvar pessoas
Só quando você conseguir ser salvo, é que o seu voto será cumprido
Para salvar pessoas, eu não temo a violência
Porque nós havíamos combinado antes de descer no mundo
16 de agosto de 2010

Leve meu desejo
Nuvem branca que passa flutuando no céu azul
Por favor leve a alegria para a pessoa no meu coração
A espera por milhares de anos não foi em vão
Na difusão do Dafa, eu conectei a relação predestinada
A partir daí não procuro mais na obscuridadevi
Nuvem que passa flutuando no céu azul
Por favor leve o meu desejo para a pessoa querida
Eu quero avançar e cultivar junto com ela
Verão de 2011

Essa é a voz verdadeira
Eu não sei quem você é
Não importa onde você esteja
Eu sei que a maioria das pessoas no mundo veio do céu
A fim de esperar O Criador do Universo
Eliminar o carma dos pecados, para só assim poder retornar ao paraíso celestial
Deuses e Budas vêm ao mundo, certamente demônios furiosos ficarão loucos
Não acredite nas mentiras do demônio vermelho
Pois a intenção é de não deixar você conectar com a relação divina predestinada
Procure depressa pelos discípulos do Dafa para conhecer a verdade
Aquilo é sua espera de milhares de anos
Aquilo é sua última esperança
Verão de 2011

Quão longo é o caminho de vida humana

Por quem as pessoas do mundo se ocupam
Quanto tempo ainda pode durar a boa paisagem no período final?
Não sabe quão longo é o caminho pela frente
Quantos perigos e dificuldades estão ao redor
Quando a vela está prestes a acabar, de repente fica mais brilhante
Como uma pessoa que se reanima à beira da morte, prédios formam fileiras
A grande catástrofe já chegou, os Deuses também chegaram
A verdade dissolve preocupações e conecta o paraíso celestial
23 de julho de 2011

Você ainda está perdido enquanto o Dafa está sendo
transmitido?
Sol nascente sobe no oriente e dirige para o oeste
No ciclo da Formação, Estabilidade, Degeneração e Destruição, as coisas estão se
degenerando
Multidão de deuses desceram ao mundo para esperar o Dafa
Obter o Fa para retornar o céu é o desejo primordial
Não deixe dinheiro cegar os seus olhos
Sua vida e esforço serão desperdiçados a troco de nada
Reencarnando no mar amargo até este momento
Você ainda está perdido enquanto o Dafa está sendo transmitido?
Outono de 2011

O caminho apontado por Deuses e Budas
Ah, pessoas no mundo
Para te salvar, eu não temo a violência e a crueldade do demônio vermelho
Aquela verdade que dei para você é a esperança
Ela é capaz de fazer a pessoa vomitar a droga ingerida
Ver o Dafa para retornar ao céu
Ouvir o chamado do Criador do Universo
Para isto que você desceu ao mundo e persiste nos sofrimentos
Salvar pessoas no mundo em meio aos perigos e dificuldades é meu voto
Esse é o caminho apontado por Deuses e Budas
Outono de 2011

A canção de dentro do meu coração
Há uma antiga canção no fundo da minha vida
Em sua melodia permeia a expectativa
Toda vez que meu corpo ou coração estejam machucados
Toda vez que surge nebulosidade na vida
Eu sempre canto silenciosamente no coração
Há esperança enquanto mantiver a benevolência
O nosso lar está no paraíso celestial
Essa melodia eu nunca esquecerei
Outono de 2011

Nota casual em 15 de agosto
Não é sempre que a lua está cheia lá no alto
Passando Dia da Luavii no templo LongQuanviii
A noite ainda está fria sob a luz prateada
Alegria acompanhada de tristeza nos chineses
A lua ilumina o vasto céu, o ar gradualmente clareia
A onda vermelha recua, os demônios tentam escapar
O poder da retificação do Fa está cobrindo o céu e a terra
Só vai parar quando todo o mal estiver totalmente eliminado
Devolve para mim os três reinos, restaure a retidão
O Fa retifica o mundo humano novamente neste outono
Dia da Lua de 2011

Nota casual
O que é o Céu?
O que é a Terra?
O olho humano só reconhece a lei humana
O que é Deus?
O que é o espírito?
Demônios estúpidos não conseguem distinguir os Deuses
As pessoas nem fazem ideia do quão complexo são os espaços-tempo
Corpos dos seres se cruzam uns aos outros
A sua igreja é o chiqueiro dele
A sua mesa de refeição é o banheiro dele
Você aprecia o mundo material, há quem diga que você é burro
Entre as raízes da sabedoria de pessoas há sábias e estúpidas
4 de janeiro de 2012

A vida se originou do Céu
A vida de pessoa é como uma ilusão, para onde vai?
De onde eu vim parece um mistério
Trocando cores da pele nas transmigrações e reencarnações
Rei, plebeu, pobre, rico, quem conduz a troca de papel?
A maioria das pessoas do mundo é do reino celestial
Caiu para ser remodelado para retornar aos Céus
Transmigrando no mundo humano para esperar o Fa
O Dafa é capaz de forjar divindades com iluminação reta
Início de 2012

As pessoas estão fazendo, e os Deuses estão olhando
O grande rio corre para o leste e não volta para atrás
Circunstâncias mudam com o passar do tempo, o que passou não volta mais
Os Deuses olham o que a pessoa faz, e registram no livro
Perseguindo os discípulos do Fa, quem é o vergonhoso?
Mentiras da Dinastia vermelha enganam pessoas do mundo
Inverteram Céu e Terra, os palhaços se contorcem
O Falun está girando novamente, e olha o coração das pessoas
O vento perverso do período final não durará por muito tempo
Primavera de 2012

Palavras verdadeiras
Existe a lei da formação, estabilidade, degeneração e destruição
Corpos celestiais passarão por catástrofes no período final
Buscar o Dafa com objetivo de salvar os seres celestiais
Miríades de Deuses desceram ao mundo persistindo nos sofrimentos
Não deixe passar a espera de milhares de anos
O Criador do Universo já chegou
Transmitindo o Dafa em grande escala para salvar os seres conscientes
As mentiras do demônio espalham poeiras
É difícil distinguir verdade e falsidade, depende do coração da pessoa
A porta celestial não ficará aberta para sempre
Em meio às ilusões, esqueci quem eu sou
A verdade do Dafa desvendou o enigma
Parentes do reino celestial estão esperando
Embarque depressa para o barco do Fa, para se livrar do corpo carnal
15 de março de 2012

Escolha
O Dafa que salva o mundo nasceu no Leste
Mas não é o partido perverso do comunismo chinês
Por que o Criador do Universo escolheu aquela terra?
Porque queimando o partido perverso forjam-se diamantes
Qual é a diferença entre um discípulo do Dafa e a divindade que sofre adversidades?
Pessoas: não escolham a direção errada
Agradar a política perversa fará com que vocês caiam na armadilha do demônio
O Dafa já transmitiu da China para o Ocidente
Saber a verdade é a única esperança de salvação
3 de maio de 2012

De onde vem os humanos
Gansos selvagens vindos do Norte voando para o Sul
Pessoas: vocês sabiam que a casa de vocês é o palácio dos Céus?
O que fez você descer ao mundo e ser enterrado nas poeiras?
Quem arranjou as transmigrações e as mudanças?
Por que há um sentimento especial diante dos Deuses e Budas?
Falun Dafa pode esclarecer a verdade
Não olhe apenas que nós estamos sofrendo na perseguição
Aquilo são as poeiras que foram levantadas por nós querermos salvar você
Verão de 2012

O que eu canto é a verdade
Eu uso a canção para lhe dizer a verdade
O propósito da vida não é para ser oferecida para o partido perverso
Tanto você quanto eu viemos do Céu
Não é para competir que nós transmigramos e reencarnamos
O que esperamos é o Rei do Fa da criação do universo
Não escute as mentiras do demônio vermelho
A muralha vermelha foi derrubada só para salvar vocês
A perseguição é o fenômeno superficial
O mal sempre tem desafiado Deuses
Não perca esta oportunidade milenar
O que eu canto é a esperança que você tem esperado por muito tempo
1º de julho de 2012

O destino da vida
O tempo passa tão depressa
Voto ainda não-cumprido mas já chegou à idade avançada
Há tantos arrependimentos
Há tantos lamentos
Vida humana é apenas uma estadia de alguns poucos dias
O motivo para vir ao mundo foi esquecido
Você veio carregando o pedido de salvação e promessa do reino celestial
A fim de adquirir ajuda do Criador do Universo
Descendo nível a nível, você foi prosseguindo sem olhar para trás
As ilusões do mundo humano fazem as pessoas se perderem
Sucesso em fama e ganância não valem nada
Somente obter o Fa para retornar ao Céu é o seu destino
8 de julho de 2012

Usando a canção para lhe dizer
Eu perambulo nos palcos do mundo
Suor e lágrima acompanham as melodias
Aplausos e risos cruzam formando ressonância
Porque eu uso a canção para contar a verdade
A esperança transmitida nos movimentos de dança
A voz do Fa do Criador do Universo já está ressoando entre o Céu e a Terra
Isto é o que pessoas do mundo têm esperado por milhares e miríades de anos
Para você não perder a oportunidade
Eu não temo a perseguição e enfrento as mentiras
Perambulando nos palcos do mundo
Usando a canção para lhe dizer a verdade
Outono de 2012

Se desiludir não é estar perdido
Sempre tem lua luminosa
Embriagado, não pergunte para o Céu
É difícil para as pessoas verem os palácios do Céu
Esse é o ano do fim
Aquele que vai com o vento é poeira
Covardes temem alto e frio
Subir para alto para pegar a lua luminosa
Chang Eix está no mundo humano
Às vezes olha e espera a lua tornar redonda
Obter o Fa para retornar o Céu novamente

Dia da Lua de 2012
Nota: A internet divulgou que Jiang Zemin usou um trecho do poema clássico de Su
Shi, e diz que quer “retornar com uma brisa”. Fiz esse poema aproveitando do riso.

Poesia do Dia da Lua
Outono claro, lua luminosa, girando nas transmigrações
Vagueando no mundo humano por inúmeras vezes
Quantas pessoas grandiosas já passaram
A lua luminosa pendurada no alto, consegue ver tudo
O desastre do período final é iminente
Os heróis do passado aguardam a Iluminação
Ajudar o Mestre a salvar pessoas e cultivar o Dafa
Mais brilhante do que a lua luminosa, a luz da divindade resplandece
Criar o universo, renovar o Céu e a Terra
Recriar a lua luminosa, a noite não está tão tarde
Dia da Lua de 2012

Ver a Lua
A lua luminosa acompanha o vento de outono
Chang Eix toca Gu Zhengx
O vento agita sino do beiral do telhado em sintonia
Risos acompanham divindades do Céu
O vasto céu estende para dez mil milhas
A luz como lâmpada dentro do mar de nuvens
Ilumina o Céu e a Terra à meia noite
Conversas e risos de madrugada
Nuvens se movendo debaixo da Lua
Reencarnando nas transmigrações
Vagueando no mundo humano
A fim de embarcar para o barco da salvação
Dia da Lua de 2012

Isto é sua bênção
O que nós estamos esperando na vida humana?
Quem é o soberano entre o Céu e a Terra?
Falun Dafa eliminou a confusão no meu coração
A maioria das pessoas do mundo veio do Céu

Veio ao mundo humano para salvar os corpos celestiais dos perigos e catástrofes
Porque o Criador do Universo vai retificar o Fa do universo
Somente sendo remodelado pelo Fa é que poderá retornar ao paraíso celestial
Inverno de 2012

Cantar uma canção em voz alta para acordar pessoas
do mundo
Cantar uma canção em voz alta para acordar as pessoas do mundo
Certamente os Deuses virão antes dos perigos e desastres
Discípulos do Dafa transmitem a verdade
São os Deuses que estão abrindo o portão do Céu
Insanidade e caos dispersando na prosperidade do período final
Ainda o demônio vermelho está espalhando notícias mentirosas
O portão do Céu não vai ficar aberto por muito tempo
Quantos vão ao retorno, quantas fumaças e poeiras
Inverno de 2012

Segredo do Céu
Todos são iguais não importa de que povo sejam
A minha canção irá lhe dizer a verdade
Você sabe de onde você veio?
Porque tomou a forma de um humano nas inúmeras transmigrações?
A maioria das pessoas do mundo eram reis do Céu
Desceram do Céu para salvar seus seres
O rei sagrado veio ao mundo para transmitir o Dafa
Só cumprindo o voto é que sua luz de sabedoria poderá brilhar
Inverno de 2012

Salvar seres
A vida é uma encenação
Fama, ganância, emoção e vingança são como nuvens e fumaças
Vida após vida, trocando de papéis nas transmigrações
Rei e plebeu se invertem nas cenas
As vidas se originaram do paraíso celestial
Vieram ao mundo para buscar o Dafa
Para obter o Fa é necessário esperar o Criador do Universo
Cultivar e remodelar para retornar ao Céu

O Rei do Fa da criação do universo já veio ao mundo
Fa-Buda, imagem humana, segurando a pressão
Não deixem que os corações humanos obstruam o caminho
Se perder a oportunidade, seu arrependimento não terá fim
Inverno de 2012

O verdadeiro propósito da vida
O Céu e a Terra perderam a justiça
O demônio vermelho aparece no período final
O Criador do Universo já desceu ao mundo
A luta entre o reto e o perverso surpreende o Céu e estremece a Terra
Não estou dizendo palavras de sonâmbulo
Estou transmitindo a verdade
Apesar de a perseguição ser covarde a esse ponto
Salvar pessoas consequentemente pode provocar poeiras flutuantes, crueldade e
opressão
As mentiras cobrem o Céu e a Terra
As tribulações demoníacas estão formando os discípulos do Deus soberano
Salvar pessoas no período final é a intenção dos Deuses
Na compaixão, eu não quero abandonar nenhuma pessoa
Procure a verdade depressa
Isso é o verdadeiro propósito da sua vida
Inverno de 2012

Cantar por vocês
Queridos amigos
Eu canto por vocês
A canção transmite a minha sinceridade
A canção passa todas as verdadeiras palavras do meu coração para você
Os discípulos do Dafa são emissários de Deus
Contam verdades para salvar pessoas do mundo
O Nero é o rei dos demônios
O demônio vermelho também é igual
Não esqueça as lições da história
Aqueles que zombam são sempre o prelúdio do arrependimento
Queridos amigos
Eu estou cantando por vocês
Esta também é a esperança a qual você tem esperado
10 de janeiro de 2013

Este é o desejo da minha vida
Eu transmito verdades para salvar os seres
Não carregue mentiras nem recuse os chamados
Não tenho intenção de mudar suas crenças
Não se engane com as palavras e com as pressões da perseguição
Não estou implorando a você para se tornar discípulo do Dafa
Salvar pessoas é o meu voto diante dos Deuses
Estou dissolvendo perigos e desastres para você antes da catástrofe
Porque você tinha implorado aos Deuses pela salvação para retornar ao Céu
6 de fevereiro de 2013

Os corações humanos barram o caminho
Buscando imortais e procurando o Tao com intenção de obter a longevidade
Passando em todos os templos, com a idade avançando com o tempo
Colecionando milhares de Sutras e livros, tornou-se erudito
Conversas vazias sobre Buda e Tao, servindo de companhia para um lampião prestes
a se extinguir
Finalmente chegou o esperado Criador do Universo
Desceu ao mundo para salvar pessoas, o demônio vermelho enlouqueceu
Quem consegue distinguir verdades de boatos
Testando o coração humano no embarque para o barco da salvação
6 de fevereiro de 2013

O barco do Fa está zarpando, você irá embarcar ou
não?
Desceu ao mundo esperando o Fa para salvar os seres
Perdido na confusão durante as transmigrações
Buscando e procurando, onde está o Fa?
Conversas vazias sobre os sutras, servindo de companhia para um lampião prestes a
se extinguir
O Rei do Fa da criação do universo está sustentando o Céu
Transmite o Fa no período final, o demônio vermelho enlouquece
Verdades e boatos se misturam para que você as distinga
O barco do Fa está zarpando, você irá embarcar ou não?
6 de fevereiro de 2013

Retorno dos seres
Detém a onda violenta a fim de salvar o firmamento
O Senhor do Fa, o Deus da criação do universo, desceu ao mundo dos mortais
A maioria das pessoas são visitantes do Céu
Esperam a difusão do Fa a fim de salvar os seres celestiais
Descer ao mundo é fácil, mas retornar ao Céu é difícil
Perdido na fama e ganância, envolvido por emoções
Finalmente o Senhor do Fa da criação veio ao mundo
Revelou segredos do Céu e transmitiu o Fa
Quem conhece a verdade, entra no barco da salvação
7 de fevereiro de 2013

A compaixão dos discípulos do Dafa
Eu já revelei para você
Mas você prefere acreditar nas mentiras da perseguição
Salvar pessoas é meu voto diante dos Deuses
Em meio às amarguras, ninguém me deu nenhum centavo
Eu apenas penso em salvar você dos perigos e desastres
Isso é a compaixão dos discípulos do Dafa
Isso é o voto de quando você veio
Isso é a esperança para retornar ao Céu
Isso é o chamado do Criador do Universo
Início de 2013

Quantas pessoas no mundo estão conscientes
O sol poente ilumina as nuvens
O pôr do sol sempre carrega pesar
A beleza do Crepúsculo perdura só por um momento
Após isso a escuridão mancha as nuvens
A luz reflete na China
Quantos prédios vão restar após o período final?
Para onde irão as pessoas?
Uma pessoa lúcida é melhor do que reis e nobres
Início de 2013

Transmitindo o divino
A canção não é uma música humana
A dança parece vinda do Céu
Elegantes deusas voando
Passando graciosamente no palco
Parece tanto com uma divindade como com uma mortal
Shen Yun dança nos três domíniosxi
25 de março de 2013

Conversas com chá
A lua espalha luz prateada
Uns copos de chá acompanham as torres do templo
O chá acompanha conversas sobre assuntos do Shen Yun
Há amargura e sofrimentos atrás do sucesso
19 de junho de 2013

Lua luminosa
Uma lua brilhante ilumina o passado e o presente
Canções longas de milhares de anos louvam Hong Yinxii
Transmigrações foram todas para o momento de hoje
São ouros verdadeiros aqueles que chegam no final do caminho dos Deuses
21 de junho de 2013

Versos simétricosxiii
A origem de todos os Fa
O poder do Fa das três palavras sagradas Zhen Shan Ren é ilimitado
O pensamento verdadeiro de “Falun Dafa Hao” transforma miríades de catástrofes
imediatamente
Verão de 2013

Por que não quer?
Você tinha combinado com o Criador do Universo antes de descer ao mundo
Que depois que o Dafa difundisse, procuraria você sem falta
Nesta hora digo a você a verdade, por que não a quer?
Quantas cabeças de pessoas foram cheias de mentiras da perseguição
Pessoas benevolentes: não sigam correndo em direção dessas propagandas
O que nós seguimos é o caminho apontado por Deus
Salvar pessoas é o voto que eu fiz perante os Deuses
Temos que correr contra o tempo antes da catástrofe
Para salvar pessoas, eu não temo a zombaria
Para salvar pessoas, eu não temo a violência
O meu voto será cumprido só quando os seres conscientes obtiverem o Fa
O meu voto será cumprido só quando os seres conscientes obtiverem o Fa
Verão de 2013

Sonho de um tempo remoto
Eu sempre estive à procura daquele sonho de um tempo remoto
Parecido com um conto infantil, mas imensamente sagrado
Naquele momento tinha assinado um acordo no paraíso celestial
Vim descendo no caminho a fim de cumprir a missão
Perdido e selado no mar de amarguras durante transmigrações e reencarnações
Finalmente o sonho de um tempo remoto foi realizado
O Criador do Universo já veio transmitir o Dafa e salvar as multidões
É para isso que eu desci ao mundo para esperar o Fa
Eu já cumpri o acordo pré-histórico
Isso não é um conto infantil que está acontecendo
Muitas pessoas também possuem um sonho igual ao meu
Verão de 2013

O verdadeiro significado da vida humana
A vida humana muda o tempo todo
A alegria sempre é acompanhada de preocupação e tristeza
A beleza geralmente é precedida por dificuldades e sofrimentos
Após a esperança cair no vazio, eu sempre penso:
Afinal, o que é a vida humana?
O Dafa me esclareceu a verdade
A maioria das pessoas veio de diferentes paraísos celestiais

Nós viemos para a Terra quando os corpos celestiais entraram em perigo
Esperando o Criador do Universo para purificar as vidas
Minhas tristezas sumiram, não estou mais abatido
Porque chegou o meu esperado Rei do Fa da criação do universo
Porque eu já estou no caminho divino para retornar à casa
Verão de 2013

A canção que você esperou por um longo tempo
Minha canção irá lhe dizer a verdade
A vida humana não é para competir por fama e ganância
Tanto você quanto eu viemos do Céu
Esperamos pelo Rei do Fa da criação do universo em meio às transmigrações
A perseguição é apenas um fenômeno superficial
Com o objetivo de impedir você de ver a verdade
Antes da calamidade, o Criador do universo já veio ao mundo para transmitir o Dafa
Para salvar você, eu derrubo a muralha vermelha das mentiras
Minha canção é a esperança que você esperou por um longo tempo
Verão de 2013

Essa é a verdade
Apesar de nós não nos conhecermos
Eu irei estender a mão em meio aos perigos e desastres
Porque há muito tempo, muitas pessoas do mundo vieram do Céu
Desceram ao mundo para esperar o Fa para salvar os seres
Reconstruir o corpo divino, consagrar o fruto reto para retornar ao paraíso celestial
Se você quiser cultivar um fruto reto, com certeza os demônios irão enlouquecer
Lançam perseguição loucamente, espalhando mentiras
Pois não querem que você conecte-se à relação predestinada sagrada
Para que você não consiga ver a verdade
Perder sua espera de milhões de anos
Aquela é a esperança da sua vida
Verão de 2013

Por que recusa o chamado
Por que virar o seu rosto
Não é para alterar suas crenças
Tampouco faz você se tornar um discípulo sagrado
Isso depende de, se você tem ou não aquela predestinação

Salvar pessoas na catástrofe é meu voto diante de Deus
Eu apenas quero que você conheça a verdade
Porque você tinha implorado ao Deus para salvar a si mesmo no retorno ao Céu
Este momento você escuta e acredita nas mentiras e recusa os chamados
O que o discípulo do Dafa diz é a esperança da sua vida
6 de julho de 2013

Observando as montanhas
As névoas cobrem as montanhas
As montanhas exalam aroma de chá
Tomando do copo
Um ócio em meio às tarefas

As nuvens cobrem o céu
Acompanhadas de fumaça de cozinha
Doce e refrescante
Ainda há uma infinidade de coisas

1º de agosto de 2013

Escolher o futuro
Eu já falei a verdade para você
Os que estão sendo realmente perseguidos são os seres
Nós estamos salvando pessoas antes dos perigos e desastres
Cumprindo o voto pré-histórico perante o Criador do universo
Apesar de estar sofrendo e não obter recompensa
Essa é a misericórdia dos discípulos do Dafa
Esse é o voto que você fez ao vir para ser um humano
Essa é a esperança da vida
Livre-se das mentiras que enganam o mundo
Use seus pensamentos verdadeiros para escolher o futuro
Outono de 2013

O Criador do universo está chamando por você
A esperança humana acompanha a catástrofe
Deus começa a cumprir o voto e o acordo
Não importa quem você seja
Não importa onde você esteja
O Criador do universo está chamando por você
O Demônio vermelho também começou a mentir
Inverteram o reto e o perverso para que as pessoas não consigam diferenciar o bem e
o mal
Divulgam mentiras, subornam com dinheiro

Com objetivo de impedir você de ser salvo
Impedir você de ouvir palavras verdadeiras
A verdade falada pelos discípulos do Dafa pode desvendar sua confusão
Outono de 2013

Somente o Criador do universo é a esperança da
humanidade
Eu quero voar para retornar ao paraíso celestial mas não tenho asas
Eu quero transcender o mundo mas não tem o Fa para guiar
Tenho passado por todos as glórias e desgraças do mundo
Tenho sentido todas as amarguras, felicidades e melancolias da humanidade
Quando vem o Criador do universo?
Apenas ele é a esperança da humanidade
Outono de 2013

Não se perca
Transmigrações por milhares de anos
Dificuldades e sofrimentos de todas as vidas
Em meio às competições, o que se perdeu foi a natureza inata
O que não se pode recuperar é a pureza
A vida humana foi considerada como uma sorte ocasional
O ateísmo é uma mentira
A teoria da evolução é um truque
Foi o Criador do universo quem criou a humanidade
E também irá levas as pessoas de volta ao paraíso celestial
Outono de 2013

Verdade
Você já abriu a memória remota?
O voto feito antes de descer ao mundo ainda existe?
Todos os nós estávamos esperando nas transmigrações
Tudo que esperávamos já chegou
A verdade é capaz de abrir a memória enterrada por longo tempo
A verdade pode evitar que a pessoa seja eliminada
No período final, os corações são corrompidos
A verdade também foi encoberta pelos tantos apegos

Uma vez que souber a verdade, conseguirá entender
O porque de os discípulos do Dafa estarem sendo perseguidos
A verdade pode fazer você se reencontrar
Àqueles com predestinação, com certeza se encherão de emoção
Outono de 2013

Esta é a canção que você esperou
O que eu canto é a canção dentro do coração
Esta melodia sempre me acompanhou
O Criador do universo criou o Céu, a Terra e as galáxias
Transmitirá a voz da bençãoxiv no período final
Todos os seres conscientes estão esperando por ele
Este é objetivo da humanidade, não o perca
A verdade irá abrir a fechadura do coração
Apesar de nós estarmos sendo perseguidos
Isso é o demônio vermelho que foi provocado por salvarmos você
Não escute nem acredite nas mentiras da perseguição
Não carregue o preconceito que lhe foi injetado
Esta é a canção que você esperou por vidas
Outono de 2013

Canção cantada para você
Eu tenho uma canção sagrada
Quem foi que criou o Céu, a Terra e todas as coisas
Por que a vida humana é uma viagem perdida no mar amargo?
Eu sou quem?
Quem sou eu?
Durante as transmigrações, sempre me esforço mas sempre me perco
O Dafa abriu a minha sabedoria
Compreendi o sentido da vida humana, não me preocupo mais por coisas mundanas
O Criador do universo já veio ao mundo
Ele me chamou para despertar os cordeiros perdidos antes da calamidade
Esta é a sua esperada canção
Esta melodia veio do paraíso celestial
Outubro de 2013

Harmonia das divindades

Estendendo mangas largas airosamente
Com postura ereta e elegante, bela como divindade
Reviravolta de linda Deusa celestial
Revela postura, dança ágil, formosa e leve
A música é uma melodia do Céu
O som elegante atravessa as nuvens
A voz da canção abre o selo antigo
Cada som desperta para o retorno ao Céu
Inverno de 2013

Princípio verdadeiro
Amigo
Os Deuses não querem abandonar você
Não é que você seja tão extraordinário
Isso é a compaixão perante a vida
A verdade pode lhe dizer a resposta dos enigmas
A difamação do Dafa será limpa
O que as mentiras envenenam é o interior do seu coração
As feridas do corpo podem ser curadas
Mas os seres envenenados se desintegrarão na catástrofe
Eu apenas quero que você visualize claramente o bem e o mal
Eu quero lhe dizer o verdadeiro princípio da vida
Inverno de 2013

O mar é a amplitude do meu espírito
O mar é a amplitude do meu espírito
Debaixo do Céu azul, tudo é meu palco
Ajudar o Mestre para salvar pessoas é o meu voto
Transmitir a verdade é o arranjo dos Deuses
O orvalho se espalha na Terra toda, casas de povo e palácios
A espera de milhões de anos não foi uma persistência em vão
O Criador do universo já veio
Durante tribulações, discípulos do Dafa estão salvando pessoas do mundo com todo o
esforço
Mas debaixo dos pés das pessoas arrogantes está o abismo
Apesar da injustiça que caiu sobre nós ter sido clareada
O que a onda vermelha levantou foram os heróis da eternidade
Porque nós estamos caminhando para o futuro dos Deuses
Inverno de 2013

Salvação
A última página do universo já virou
Na salvação, os Deuses me chamaram para despertar você
Apesar de termos sido difamados
A verdade irá purificar tudo
Mas os venenos das mentiras estão dentro do seu coração
As feridas do corpo carnal podem ser curadas
Mas os seres envenenados se desintegrarão com o fim da dinastia vermelha
Eu apenas quero que você distinga o bem e o mal
A escolha depende de você mesmo
Eu apenas quero que você entenda a verdade
Porque você tinha implorado aos Deuses para que não lhe abandonasse
1º de janeiro de 2014

Canção deixada por ancestrais
Há uma canção dentro do meu coração
Passada para mim desde meus ancestrais
Após o fim da dinastia vermelha, Deuses e Budas virão
Os discípulos irão assumir os pecados das pessoas do mundo e afastar seus infortúnios
Nos dias de hoje, essa lenda está se cumprindo
As melodias dizem para que a minha geração possa se conectar às relações
predestinadas sem falta
Aquela é a última esperança da vida
Aquele é o desejo de salvação dos seres
9 de janeiro de 2014

Os Deuses não faltaram com a palavra
Os Deuses haviam prometido
Que iriam salvar as pessoas de volta ao céu no período final
Os seres estavam esperando por milhares e miríades de anos
Neste momento estão sendo chamados, mas não conseguem perceber isso
O Dafa esteve sendo difundido esse tempo todo
Os discípulos sagrados usam seu sangue para suportar os desastres das pessoas
Transmitem verdades para salvar as pessoas na pressão
Os Deuses não faltaram com a palavra
Há pessoas que só olham para os benefícios pessoais
E não distinguem as mentiras da perseguição
Pois não querem acreditar que são os Deuses que estão fazendo valer essa realidade
15 de janeiro de 2014

Acorde!
Faz um longo tempo que desceu ao mundo
Transmigração por milhares de anos
A natureza original se desgastou nas intrigas e competições
A inocência foi esmagada por benefícios pessoais
O ateísmo é uma mentira
A teoria perversa da evolução derrubou palavras divinas
Mas em meio aos desastres, culpam os Deuses por não cuidarem deles
Não use a ciência para empurrar a humanidade ao perigo
Ter descido ao mundo é para buscar a oportunidade de salvação
Retornar ao céu é o desejo essencial da vida
Retornar ao céu é a oportunidade que você tem esperado
23 de janeiro de 2014

A imensa e vasta graça do Mestre
Tudo do céu e da terra foi iniciado e criado pelo criador do universo
Ele quer salvar as pessoas para retornarem ao céu em meio à renovação do universo
Quando Deus vem, não será da forma como você deseja
Não deixe suas crenças impedirem você de ser salvo
Não utilize emoção para atrapalhar a inteligência das pessoas
Todos os seres são iguais não importa a sua imagem
Obter salvação dependerá de se é mal ou benevolente
O criador do universo desceu ao mundo e nasceu no oriente
Todos os Deuses e humanos dependem da sua bênção
Tudo do céu e da terra foi constituído pelo criador do universo
Ele quer salvar pessoas para retornarem ao céu na renovação do universo
23 de janeiro de 2014

O criador do universo está chamando
O criador do universo está chamando
Para isto que os seres desceram para o mundo carnal
Ao mesmo tempo o demônio vermelho também espalha mentiras
As pessoas foram colocadas para distinguirem entre o bom senso e os pensamentos
malignos
É difícil ser salvo diante da calamidade
Isto é devido às dívidas cármicas acumuladas de várias vidas que barram a pessoa
O que escolhe depende de você mesmo
Você esperou este momento por milhares de anos
O criador do universo já está chamando
30 de janeiro de 2014

Nota casual
Movendo elegantemente no palco
Música de divindades, som além do fosso da orquestra
Os homens transpiram masculinidade
As beldades exibem charme com lenço longo
Humanos e Deuses dançam a primavera e o outono
O som celestial ressoa do passado até hoje
Uma performance de Shen Yun
O Sol e a Lua de cinco mil anos renovam
5 de fevereiro de 2014

Eu estou lhe ajudando
Amigo
Eu não quero abandonar você
Foi você que tinha implorado aos Deuses para que eu lhe salvasse
A perseguição é um fenômeno superficial, há motivos por detrás disso
Impedir que as pessoas sejam salvas e que entendam os princípios do Fa
Os Deuses irão limpar a perseguição e a difamação
As feridas do corpo irão sarar
Quem foi intoxicado pelas mentiras será desintegrado
Eu ajudo você a visualizar claramente a resposta de enigma antes da calamidade
Poder ser salvo ou não, dependerá de você mesmo
6 de fevereiro de 2014

A lenda da minha terra natal
Há uma lenda da minha terra natal
Quando flores amarelas desabrocham, flores vermelhas caem
Vem o Criador para salvar pessoas retornarem ao reino celestial
Ocultar a verdade e a perseguição irão trazer desgraças dos Céus
Não se sabe quantas pessoas sobreviverão após a calamidade
São os discípulos sagrados que estão salvando as pessoas em meio as tribulações
É o demônio vermelho que está oprimindo e perseguindo
Usando coração perverso para difamar palavras verdadeiras com mentiras
Apenas achando a verdade é que será capaz de passar dessa calamidade
A realidade está cumprindo esta lenda
As flores amarelas estão desabrochando, a onda vermelha está caindo
O criador está salvando pessoas para retornarem ao reino celestial

10 de fevereiro de 2014

Pensamento reto
Ventos velozes e descargas elétricas sobem aos nove céus
Trovões e relâmpagos que pesam dez mil toneladas e são mais altos que o céu
Varrem até o infinito do Cosmos
E eliminam seres corrompidos e criaturas degeneradas de uma vez
13 de fevereiro de 2014

Queimando o demônio vermelho e refinando
diamantes
Dezenas de milhares de pessoas reivindicam na sede de Zhongnan
O líder dos bandidos do perverso partido tem o cérebro deficiente
Apostando a dinastia vermelha, desafia o Fa celestial
Com ventos sombrios pelos oito cantos, espalha boatos sorrateiros
Uma grande feiura histórica, na China e no exterior
Se agita loucamente, desgasta a vida e cava seu túmulo
O diamante refinado centenas de vezes, a dinastia vermelha se dissipa
Os discípulos do Fa retornam aos Céus e cumprem suas promessas
14 de fevereiro de 2014

Canção dos ancestrais
Tenho uma canção
É uma lenda dos ancestrais
A sinfonia é antiquada
O significado da letra faz as pessoas refletirem
Assim que chega a catástrofe-final, haverá uma grande calamidade
Os discípulos do Dafa salvam as pessoas mas são perseguidas
Palavras verdadeiras serão manchadas por mentiras
As pessoas do mundo não conseguem identificar, e não poderão escapar do grande
desastre
Mas se mantiverem a bondade, não haverá problemas
Só se pode escapar se encontrarem a verdade
Essa é uma lenda dos ancestrais
Os prelúdios da grande calamidade confirmaram minha canção
A lenda diz que os discípulos do Dafa estão esclarecendo a verdade e quebrando as
ilusões
Eu quero cumprir essa lenda

Eu quero cumprir essa canção
15 de fevereiro de 2014

Realizar meu sonho
Eu tenho um sonho
Um dia, irei retornar aos Céus
Pois lá é o verdadeiro lar da vida
Porque o Criador já veio ao mundo
Para difundir o Dafa, salvar as pessoas do mundo para que voltem ao paraíso
Não quero perder essa oportunidade
Eu quero realizar esse sonho
Essa é a única esperança das pessoas
15 de fevereiro de 2014

Seguindo você – discípulo do Dafa
Quando nos vimos, você carregava profundos sentimentos
Mas nunca deixou claro seus pensamentos
Suas expressões resilientes refletiam bondade
Mas não deixava eu caminhar junto contigo
Você diz que a salvação dos seres do mundo não pode parar
Mais que isso, que não queria que eu fosse humilhado pelos demônios
Esclarecer a verdade é a sua promessa
Sua bondade se assemelha a uma divindade
Eu acompanharei você até a eternidade
Mesmo quando você vagueia dentro de perigos
16 de fevereiro de 2014

Se você acredita nos Deuses, então faça como os
Deuses dizem
O Criador constituiu os Deuses e os corpos celestiais
Independentemente da teoria em que você acredita
O Deus que você acredita é só uma partícula da estrutura dos corpos celestiais
Deixe de lado preconceitos étnicos
Caso contrário, os Deuses o desprezarão por mais que você vá à Igreja
Não importa o quanto as pessoas sejam superficiais
Todas as vidas vêm da Terra natal dos Deuses
Não importa quem você seja
Você está esperando que o Criador possa salvá-lo
Os Deuses também estão esperando que ele possa escolher a si mesmo
A humanidade precisa se unir e cooperar
Enfrentar as forças malignas do satã vermelho

Até que o caminho dos Deuses se conecte a você
30 de março de 2014

Canção sagrada
Sempre haverá perdição na vida humana
Sempre que o cotidiano perde a direção
A canção dentro do coração entoará suavemente
Não reclame
Segure a bondade
A maioria das pessoas vêm dos Céus
Vieram ser pessoas para esperar pelo Criador
Aquela é a esperança que as vidas esperaram por muito tempo
O som dessa canção me faz consciente
O som dessa canção me dá forças
A sinfonia sagrada faz o céu ficar límpido
Primavera de 2014

A harmonia dos Deuses
Domínios divinos na humanidade, é como um sonho
Mangas longas e danças longas, um charme envolvente
Aos olhos, brilho e elegância de mulheres ancestrais
Belas como jade, com o esplendor de luzes divinas
Técnicas corporais robustas e danças habilidosas
Guerreiros da China desabrocham em luzes divinas
Retos e magnânimos, verdadeiros homens
Resgatar o tradicional não é uma mera esperança
Primavera de 2014

De passagem pela cidade das apostas
Andando milhares de quilômetros na noite, o caminho não é claro
Cambaleando de sono, piscando os olhos
No âmago de montanhas desertas mil luzes brilham
Como se fossem estrelas caindo da Via Láctea
Luzes vermelhas e bebidas alcoólicas verdes, fazem o que querem
Peixes e dragões se misturam em uma mesma poça, competindo por seu fedor
Primavera de 2014

Ajudando você a deixar os perigos

As pessoas esqueceram a profecia dos Deuses
De que depois de milênios, o rei-demônio iria ressurgir
Satanás construiu o regime político vermelho
A guerra fria acabou, mas a China comunista é mais perigosa ainda
O muro de Berlim caiu, mas os fantasmas malignos não se dissiparam
Pessoas do mundo...
Vocês vieram ao mundo para cumprir a promessa
Não se distanciem tanto do caminho tradicional das pessoas
As ideologias modernas estão arrastando as pessoas para o limiar da destruição
Todas as pessoas de hoje irão ver as experiências antes do fim
Apenas os discípulos do Dafa irão ajudar você a deixar os perigos
6 de julho de 2014

Ainda insolente?
Pulando loucamente
Berrando mentiras e boatos como lobos
Pessoas malignas como demônios ajudam a onda de loucuras
Não possuem pensamentos retos, perderam toda sua essência bondosa
O vento do outono emerge, o vermelho se torna amarelo
A arrogância some, passam os dias em pânico
Retribuição ainda nessa vida, ninguém escapará
Todas as maldades feitas pelas pessoas precisam ser pagas
Não acredito que você continuará com sua insolência
15 de julho de 2014

Expectativa
Não importa de onde você vem
O verdadeiro lar das pessoas fica no paraíso
Nossas aparências diferem, mas a natureza humana se assemelha
Quando as vidas se divergem da natureza original
Viemos para a Terra
Com o objetivo de eliminar os carmas dos pecados e retornar à terra natal dos Céus
Os discípulos do Dafa estão transmitindo a verdade
As portas dos Céus não ficarão abertas por muito tempo
O regresso é a sua expectativa
19 de julho de 2014

A vida humana é passageira
No cotidiano, frequentemente há desilusões
Nos momentos de dor, é como entrar em um deserto
Sempre que a vida humana se prende em perdição

Haverá um pensamento verdadeiro passando pela cabeça
Não se desanime
Não se acovarde
As pessoas estão esperando o Criador reconstruir suas vidas
Para retornar ao paraíso, não se iluda com fama, riquezas e qing
Esse pensamento que passou me faz ficar motivado
A vida humana é passageira, se conduza com o coração
No final das contas, quero conquistar o objetivo da vida
1º de agosto de 2014

Versos simétricos
Os Deuses estão cumprindo:
A harmonia dos Deuses fazem desabrochar as flores, cujos perfumes se espalham por
dez mil milhas
A verdade está se difundindo amplamente para salvar os seres
2 de agosto de 2014

O sentido da vida
Irei usar a canção para ajudá-lo a abrir as memórias
Será que você esqueceu a promessa feita antes de vir para o mundo?
Para que os seres de seu Reino celestial possam ser salvos
Para ver o Criador vir para o terreno dos humanos
Quando o demônio vermelho estava arrogante, você foi enganado por mentiras
Os discípulos do Fa contaram a verdade a você, mas você se esquivou
A compaixão me faz não querer te abandonar
Para salvar os seres, chamo por você mais uma vez
Cumprir a promessa é que é o objetivo da vida
7 de agosto de 2014

O que os discípulos do Dafa disseram não está errado
Divertindo-se em meio às conquistas de fama e riqueza
Sucumbindo-se em meio a altos e baixos de ilusões sentimentais
União e separação, distanciamento e reunião, sonhos se concretizam e se esfacelam
Percorrendo por fama e riqueza, mas não passa de uma encenação
Os luxos são como uma flor que murcha assim que aparece
Quando são relembradas, as emoções acompanham amarguras
O que é a vida humana afinal de contas...?
O que os discípulos do Dafa disseram não está errado
Espero que a oportunidade ainda exista, e que eu não tenha a perdido
10 de agosto de 2014

Desejo do coração
A brisa noturna bate no rosto
Traz um fio de frescor para a noite de verão
Lembranças passadas me levam para o devaneio
Tribulações acompanharam meu crescimento
A loucura mantida pelas mentiras
Fortalecem minhas crenças
Me sinto com sorte por ter obtido o Dafa nessa vida
Para compartilhar essa felicidade com outras pessoas
Por isso me distanciei de minha terra natal, fugindo da perseguição
Só para que as pessoas compreendam a verdade
Para que saibam do objetivo da vida humana
Para que encontrem a esperança em momentos de perigo
12 de agosto de 2014

Reencarnação
Caso a vida realmente tenha reencarnações
Quem eu tenho sido nas inúmeras vidas?
De onde todos viemos?
Quando poderemos regressar?
Por que as vidas precisam se reencarnar?
Sol, lua e galáxias circulam constantemente, quem criou isso tudo?
Os discípulos do Dafa dizem que o Criador fez tudo
Essa resposta enche os ouvidos como um trovão
Para ir ao paraíso, ele precisa salvar de volta os seres
15 de agosto de 2014

Ter vindo para o mundo, foi só para essa vez
Por que a vida é tão cansativa?
Por quem é a vida humana?
Amor e ódio, sentimentos e desafetos, tudo passa como fumaça
Apenas depois de despertar, se dá conta do drama dentro dessa encenação
Dinheiro, fama e riquezas não podem ser trazidos
Uma vida de lutas, no final das contas é tudo prejuízo
As pessoas vêm para o mundo para esperar o Fa
Os bondosos voltam aos Céus e retornam às suas casas
Reencarnando e tramitando milhares de anos
Ter vindo para o mundo, foi só para essa vez
16 de agosto de 2014

O Criador já veio
O Criador já veio
Todas as pessoas do mundo estão esperando por ele
Tudo que há no mundo existe por causa Dele
O Criador já veio
Porque o céu está se desintegrando, e a terra está se degenerando
Criação-estabilidade-corrupção-destruição, a catástrofe-final vem rápido demais
O Criador já veio
Para transmitir o Dafa, salvar os seres e varrer a névoa sombria
Os diversos reinos celestiais só sobreviverão com a retificação do Fa
17 de agosto de 2014

Lições históricas
As pessoas sempre esquecem as lições históricas
Como Sakyamuni transmitiu seus princípios de Buda?
À época, o Bramanismo também rejeitou esse desafeto
Jesus também mexeu com os interesses da religião
Além de ter sido pregado na cruz, tomou um golpe de uma lança
O Dafa se difunde, o novo Universo se abre
Quem protege os interesses da religião são sacerdotes delinquentes
E estão todos do mesmo lado que os demônios vermelhos do ateísmo
As pessoas gostam de enterrar as lições negativas dentro dos corações
E usar as lições positivas como meramente contando histórias
A história é a sabedoria deixada para as pessoas, e é incomparavelmente preciosa
No momento final da humanidade, o Dafa está revelando as respostas dos enigmas
Não repita a mesma trilha de fracasso ao ser cegado pelos boatos do perverso partido
19 de agosto de 2014

Ainda há esperança
Por que deixei que você soubesse da verdade?
A grande catástrofe das pessoas do mundo irá cair dos Céus
Não se torne um bode expiatório do demônio vermelho
Perseguir os discípulos do Fa que salvam o mundo é um crime imensurável
Caso os perseguidos realmente sejam Deuses, o que acontecerá?
As verdadeiras vítimas são os que acreditam nos mentirosos
Por mais difícil que seja, os discípulos do Dafa estão no caminho dos Deuses
Você só terá esperanças se compreender a verdade
20 de agosto de 2014

Perguntando aos Céus
As águas correm para o mar

As nuvens flutuam para os limites do céu
Reencarnando por milhares de vidas
Em todas as vidas, se pergunta o motivo de ter vindo
Cantando uma canção em alto volume
Mostrando as vozes para os Céus
Para onde vão os humanos?
Quando os Deuses vêm?
3 de setembro de 2014

O mesmo caminho
Querido amigo
Não desperdice o tempo
O convido para que trilhe o mesmo caminho que eu
O Dafa é a riqueza da minha vida
Para ser uma pessoa de hoje, quase todos vêm dos Céus
Para esperar que o Criador venha reconstruir
É que os colegas cultivadores podem estar com os corações no mesmo lugar
Estarem diligentes em conjunto, ajudando-se uns aos outros
E caminhando para o destino apontado pelos Deuses
4 de setembro de 2014

Vagando
Vagando pelos oito cantos, acompanhado de uma brisa leve (expressão chinesa para
indicar falta de dinheiro)
Enfrentando adversidades que pisotearam a porta de casa
Indo e vindo sem pendências, apenas com o Fa
Sem fama, sem riquezas e sem brigas no coração
Lendo na calada da noite, a lua serve como lâmpada
O céu é o cobertor, a terra é a cama, estrelas enchem o quarto
Percorrendo o ambiente mundano esclarecendo a verdade
Ajudando o Mestre a retificar o Fa nessa vida
14 de setembro de 2014

O coração do discípulo do Dafa
Seus olhos carregam sentimentos profundos
Eu te retribuo com um sorriso, os passos do esclarecimento da verdade não pararam
Suas palavras carregam afeto
Eu sempre finjo que não estou entendendo
Os discípulos do Dafa perambulam em meio à perseguição
Como podem acrescentar mais uma preocupação e se inquietar por isso?
Só posso esconder isso dentro do coração
E cumprir a promessa que fiz aos Deuses – andar pelo mundo para salvar os seres

13 de setembro de 2014

Soltando a voz e cantando por você
Solto a voz e canto por você
Para que você não se perca dentro dos perigos
Para despertar suas memórias longínquas
Você verá a esperança da vida
Foi o Criador quem fez o céu, a terra e os Deuses
E então fez com que os Deuses criassem os humanos na Terra
Para serem humanos quando as vidas caíssem
Para que eliminem os carmas dos pecados e voltem de novo ao paraíso
Estou cantando a verdade
Antes da grande tragédia, o Criador já abriu por completo as portas dos Céus
15 de outubro de 2014

Expulse as injeções do perverso partido
A realidade sempre muda seu caminho
Mas nas entrelinhas há coisas pré-determinadas
Foi você quem, em meio às ilusões, se esqueceu do motivo de ter vindo ao mundo
Fama, riqueza e qing fizeram seus passos ficarem bagunçados
Usando mentiras, o demônio vermelho induziu você a entrar em natureza demoníaca e
se perder do caminho
Deixe de lado as noções e conceitos do perverso partido
Pois seu destino verdadeiro é obter o Fa e voltar aos Céus
10 de novembro de 2014

Apressando
Escute meu clamor a você pela canção
Entre sua sinfonia está compaixão e salvação
O quão longo ainda é o caminho da vida humana?
Olhar para a verdade pode quebrar as ilusões e clarear a visão
Os Deuses não irão deixar o mundo corrompido perseverar
Deixar o bondoso e eliminar o maligno: isso é inevitável
Os Deuses estão salvando o mundo; pessoas, despertem rápido
12 de novembro de 2014

Versos simétricos
O Fa retifica o grande Cosmos:

Um pensamento do Buda principal cria o vasto Universo
O Fa retifica o Cosmos e os novos céu e terra
12 de novembro de 2014

Versos simétricos
A grande bênção e a recriação:
O Dafa constitui tudo que há entre o céu e a terra
O rei do Fa comanda os seres do Cosmos
12 de novembro de 2014

Versos simétricos
Deuses e Budas estão no mundo:
Amanhece e as luzes dissipam nuvens flutuantes
Pensamentos retos e corações leves neutralizam os perigos
12 de novembro de 2014

Missão
Nos sonhos, voltei para os Céus
Não consigo esquecer da beleza dos domínios sagrados
Percebi que o ateísmo é uma imensa mentira
Todos os Deuses das lendas estão nos Céus
Não quero mais voltar para o saco de pele do homem
Os Deuses dizem que as maravilhas já não durarão por muito mais
O Dafa que liberta está sendo difundido no mundo
Só o encontrando é que as vidas terão esperança
As pessoas carregam exortações de seus respectivos reinos celestiais e nasceram nesse
mundo
Todos aqueles reinos estão esperando por seus Reis
Eu descobri a minha missão
A vida humana não é mais um vazio
14 de novembro de 2014

Eu o ajudo a limpar
Os discípulos do Dafa já lhe disse as respostas
Os que realmente foram envenenados foram a multidão e você
Quem acreditar nas mentiras irá se desintegrar junto com o demônio vermelho
Esclarecer a verdade e salvar as pessoas: essa compaixão emerge de dentro do meu
coração
Sem recompensas, frequentemente acordando cedo no frio
Deixando de lado até as refeições, sem descansar nem no calor ardente
Ao salvar os seres, o que se carrega é terror e pressão
Porque havia prometido aos Deuses que iria fazê-lo acordar no momento de perigo
O seu objetivo de ter vindo dos Céus é obter o Dafa
Isso fará com que os seres do seu reino celestial escapem da catástrofe
Essa é a relação predestinada de você ter descido ao mundo e se tornado um humano
Não deixe que ser cérebro seja lavado pela cultura do partido do demônio vermelho
Os seres do seu reino celestial estão na expectativa
2 de dezembro de 2014

Em uma varrida de mão
O vento sopra
As nuvens flutuam
As ondas malignas da maré vermelha são implacáveis
O navio benevolente salva as amarguras e elimina tribulações gigantescas
O vento malicioso está a dez mil milhas de distância
Quando veio, flores vermelhas derramavam como sangue
Quando voltou, flores amarelas delicadas por toda a terra
3 de dezembro de 2014

Observando sentado o ambiente mundano
No longo céu flutuam nuvens negras
Depois do vento da montanha, as luzes do lago reluzem
Sentado de pernas cruzadas num quiosque da montanha, concentrado em corpo e
mente
Observando o ambiente mundano silenciosamente, a grande catástrofe é iminente
A dinastia vermelha já caiu, bem e mal se separam
Procurem logo pelo caminho da vida, procurem pelo Fa
Estando fora do mundo, mas se preocupando com ele
As pessoas do mundo de hoje são Deuses celestiais
4 de dezembro de 2014

Seus seres estão esperando por você
Você já sabe das respostas sobre a perseguição
Na repressão, o envenenado é você
Acreditar nas mentiras fará com que você se desintegre junto com o demônio
vermelho
Eu prometi aos Deuses que iria fazê-lo acordar
O objetivo de você ter vindo à Terra é para obter o Dafa
Para que os seres de de reino celestial possam escapar da catástrofe
Essa é a origem da predestinação de você ter se tornado um humano
Não deixe que o demônio vermelho que engana o mundo arruíne você mesmo
Compreenda a verdade, pois os seus seres estão esperando por você
11 de dezembro de 2014

O caminho para voltar aos Céus
Amigo, por que você só se preocupa com suas ocupações?
A humanidade já está trilhando em um caminho perigoso
O ateísmo arruinou o destino das pessoas
O evolucionismo é mentira e veneno
A ciência é a aposta que perderá a humanidade
O demônio vermelho também injeta a maldade nas pessoas
Os discípulos do Dafa estão revelando a verdade
Já que você havia pedido ajuda aos Deuses
Antes do fim, você será conduzido para o caminho para voltar aos Céus
2 de janeiro de 2015

Acorde, povo chinês!
Depois de 65 anos, a China já não é um país decente
As vozes que fingem que está tudo bem ainda enganam as pessoas
O céu azul no qual flutuam nuvens brancas
Tinham nas lembranças do passado
Montanhas verdes e riachos límpidos
As pessoas ouviram como lendas de gerações passadas
Naquele tempo, um bando de bandidos atraíram a tragédia vermelha
Mataram a elite do povo chinês
Queimaram milênios de heranças e artefatos do povo
Continuam negando a história, a natureza humana e as tradições
A civilização de cinco mil anos tem decaído desde então
Acordem, chineses!
Desintegrem esse demônio vermelho
E retornem àquele país ancestral da dinastia celestial
Janeiro de 2015

O Shen Yun me faz voltar para a corte real chinesa
Vestidos largos, mangas grandes dançam a grandiosidade
A aura de retidão e força de Tang, Song e Mingxv
Da canção forte do grande Hanxvi, a soberania persiste
Voando e girando com técnicas corporais apuradas
Damas graciosas e divinas com charmosas roupas alongadas
Como se fossem dançarinas celestiais que caem sobre o palco da multidão
Pura genuinidade e pura bondade faz os outros se perderem em meio às belezas
Delicadas, sublimes com passos elegantes
O Shen Yun me faz voltar para a corte real chinesa
Escrito para a turma de 2007
2015

O Shen Yun veio de domínios sagrados e está na
humanidade
Trajes ornamentados, belas paisagens e divindades voando
Delicadas, graciosas e habilidosas conduzem as danças
Técnicas incríveis de rapazes vigorosos expõem o ontem e o hoje
Músicas divinas e canções sagradas ecoam nos Céus
No palco de jóias flutuam fumaças rosadas
De belezas sem defeitos, saias coloridas balançam
Os trajes tradicionais chineses dos homens transmitem grandiosidade
Esse show veio de domínios sagrados e está na humanidade
Escrito para a turma de 2008
2015

As tradições ancestrais do Shen Yun
Músicas divinas e sombras elegantes, as saias balançam
Homens de trajes tradicionais chineses de ânimos elevados
Zhou, Han, Tang e Ming aparecem nas danças
O tempo corre para trás em puro passeio
Jovens moças inocentes, a beleza de várias flores
Homens vigorosos dançam e expõem auras de retidão
As tradições ancestrais da civilização chinesa são mostradas para todo o mundo
Regressa-se ao tradicional, centenas de flores desabrocham
No palco do Shen Yun, há tradições ancestrais
Escrito para a turma de 2009
2015

O Shen Yun abre as portas da tradição
Céu azul, nuvens brancas enfeitam beldades
Estatura delicada, poses divinas mas sem nenhuma mancha mundana
Beleza e atratividade que vêm naturalmente
Lótus recém-desabrochadas com orvalhos, a pureza de vários perfumes
Com auras magnânimas, as almas de tempos passados
Homens vigorosos dançam e voo, são os cidadãos da dinastia celestial
Desde tempos remotos, da China surgem vários heróis
Girando e se movendo, homens que são metade Deuses
O Shen Yun abre as portas da tradição
Escrito para a turma de 2013
2015

Sinceridade
Aquela amizade dentro do meu coração
É tão sincero
Quando os discípulos do Dafa sofreram
Ela aqueceu a frieza dentro do meu coração
Quando eu estava em meio às dificuldades
Essa amizade me ajudou a ficar ainda mais determinado
Quero contar a verdade a você
A minha missão é incomparavelmente sagrada
Eu irei transformar a sua sinceridade no renascimento da vida
Fevereiro de 2015

Fazer prosperar novamente
Do outro lado do oceano
Está a minha terra natal que deixei há muito
Cultura de cinco mil anos deixada pelos Deuses, incomparavelmente gloriosa
Montanhas e vales belos, belas pessoas e flores perfumadas
O Dafa se difunde, a luz do Buda ilumina a todos
O demônio vermelho tenta impedir isso, perturbam os mares e reviram os rios xvii
As montanhas não são mais verdes
As águas não correm mais
O céu não é mais azul
O arroz não tem mais sabor
Os discípulos do Dafa salvam os seres e carregam as tribulações
Afastam a maré vermelha e transmitem a verdade
Renascem as tradições e fazem prosperar novamente
22 de fevereiro de 2015

Escolher mais uma vez
Por que conto a verdade para você escutar?
Porque as mentiras envenenaram seres demais
Por que o demônio vermelho, à custa de todas as forças do país, reprimem o Falun
Gong?
Porque ele sabe que o Dafa irá salvar pessoas depois do fim, e quer que você não
consiga compreender isso
Você faz parte da multidão que foi enganada por suas mentiras
Porém os Deuses têm regras para a salvação das pessoas na catástrofe-final
Os difamadores que ajudam os tiranos já estão sendo eliminados
A compaixão é a natureza inata dos Deuses
O Criador quer dar mais uma escolha às pessoas
Para que os seres possam ser salvos
Mesmo com a perseguição, eu quero chamar a sua vida de volta
1º de março de 2015

Trazer você de volta ao paraíso
A minha canção é a verdade que você há muito esperava
O perigo da humanidade advêm da distorção dos padrões morais
O ateísmo é uma imensa mentira espalhada por Satã
O evolucionismo é uma fantasia que vem do vazio
A ciência conduziu a humanidade para uma direção perigosa
O Universo é uma obra-prima do Criador
Ele que deixou os Deuses criarem os humanos da Terra
Nós estamos esperando que ele nos conduza de volta ao paraíso
Não se deixe enganar pelo demônio vermelho
A perseguição e a repressão são para as pessoas destruírem a própria esperança
Os discípulos do Dafa são emissários dos Deuses
E estão trazendo as pessoas de volta para o caminho apontado pelos Deuses
6 de março de 2015

A luz do amanhecer
Todas as coisas do mundo dão boas-vindas ao amanhecer
O sombrio e o perverso já não têm mais forças para serem arrogantes
Depois de quinze anos de desastre
A terra já é fria e estéril
Os corações humanos já não têm mais padrões morais
Até o cereal da população está envenenada
A retribuição irá recolher as pessoas más
Vamos ver quem ri por último
17 de março de 2015

A canção da China
Civilização de cinco mil anos
Glória da cultura deixada pelos Deuses
Nós somos filhos e subordinados dos Deuses
Esforçados, corajosos, civilizados e bondosos
A volumosa história é o orgulho desse povo
Heróis históricos brilham como estrelas do céu
Sua maravilhosa terra é uma bênção dos Deuses
Pois nessa terra nasceu o Criador
Que salva os seres e restaura o caminho reto, derramando grande bênção
A civilização da China perdurará eternamente
17 de março de 2015

Quando irão acordar?
O vento frio ainda não se foi
A chuva cai solitariamente
Em meio à perseguição, apressado em salvar vidas
Os ferimentos do corpo
Podem sarar
Mas o veneno das mentiras é difícil de se curar
A catástrofe não tem sentimentos
A grande pestilência sabe em quem mirar
Não se destrua junto com o demônio vermelho
Rápido, procure a verdade
Quem sabe distinguir o bem do mal é o verdadeiro capacitado
Os discípulos do Dafa mostram benevolência
E só sofrem para salvá-lo
Apesar das incontáveis dificuldades e amarguras
Não recuam diante da maior tribulação
E não esperam nenhum retorno
Cultivadores:
Ao concluir a promessa, regressam iluminados
18 de março de 2015

Dança da harmonia dos Deuses (Shen Yun)
Mangas longas balançam, beldades divinas elegantes
Movem-se delicadamente as mangas divinas com harmonia corporal
A dança divina e a canção sagrada são belas como um quadro
Emitem infinitas luzes e eliminam a névoa sombria
Primavera de 2015

Regresso para o caminho reto
Montanhas e águas límpidas, e um quiosque antigo
Beldades divinas descem com danças graciosas e belas
Costumes divinos e harmonias antigas expõem o tradicional
A luz está no regresso ao caminho reto
25 de março de 2015

A salvação está acontecendo, a oportunidade dura
apenas um instante
Olhando para os Céus, a grandeza do Cosmos Universal
Infinitas estrelas são como areias de um rio de galáxias
O olho carnal não enxerga a imensidão de Deuses e Budas que se espalham por todo o
Céu
O ateísmo é uma mentira que engana as pessoas
O evolucionismo está arruinando as pessoas
O que a ciência conseguiu a um custo grande demais foi o controle da humanidade
pelos alienígenas
As pessoas vieram do paraíso, o mundo não é mais que um pequeno hotel
Na catástrofe-final, todo o Cosmos está se desintegrando e derretendo
O Criador está reconstruindo os Céus e a Terra
Milhares e milhares de reis e soberanos vieram a este mundo para serem humanos e
esperarem por sua salvação e aceitação
O demônio os reprime loucamente para ocultar a verdade
Não se perca ao acreditar em mentiras e falsas intimidações
Você veio a este mundo só para esperar este instante da salvação dos seres
30 de março de 2015

Funciona ou não?
Ao bem se compensa o bem, e ao mal se compensa o mal, o princípio celestial é claro
Os Céus estão repletos de Deuses e Budas que observam os atos das pessoas
Perseguir os discípulos do Fa é um crime inadmissível
A retribuição será ainda nessa vida, vamos ver se funciona ou não
3 de abril de 2015

O que fazer?
Os Céus perderam a moralidade e estão se desintegrando
A Terra perdeu a virtude, e dela estão emergindo diversas calamidades
O coração humano mudou, e não possui mais nenhum limite moral
Ao chegar a grande tragédia, quem irá cuidar de você?

22 de abril de 2015

Quem compreende a verdade já foi salvo
Os Deuses perderam a moralidade, e os Céus estão se desintegrando
As pessoas do mundo já não têm mais virtude, e a grande tragédia virá à tona
O Criador já veio a este mundo
Para refazer o Cosmos e transmitir os princípios do Fa
A maioria das pessoas são Deuses que vieram aqui, mas que agora não se conhecem
mais
Vieram aqui para pedir salvação e reconstrução
Uma vida será lavada ao compreender a verdade
Com um pensamento reto que emerge, você já foi salvo
23 de abril de 2015

O que mostramos é a verdade
Para salvar os seres, nós estamos em rotas distantes
Voando pelos planaltos, altas montanhas e oceanos
Transmitindo o chamado do Criador
E expondo a glória da cultura trazida pelos Deuses
Nos palcos, esclareço a verdade
Quantas pessoas puderam despertar e não mais ficarem perdidas
Fazer os seres acordar é a minha missão
Os discípulos do Dafa estão salvando as pessoas de volta para o paraíso
28 de abril de 2015

Dança dos Deuses e harmonia divina
Divindades caem sublimemente dos nove Céus
Girando e caminhando graciosamente no ambiente mundano
Com danças elegantes e expressões corporais esbeltas
Cada lótus pura leva consigo límpidos orvalhos
Sombras elegantes e beleza extrema caminham pelas nuvens
Canções suaves e flores flutuando, as mangas longas balançam
Uma gota de verde exala perfume no charme das belezas celestiais
Que dançam serenamente com seus corpos de jade
19 de maio de 2015

Despertar as esperanças usando canções
Estou em cima do palco do mundo

Para despertar a esperança das pessoas usando canções
Em sua sinfonia, transmito o chamado dos Deuses
Nas letras, esclareço a verdade
Enfrento as pressões para tirar você do perigo
A maioria das pessoas do mundo vêm do paraíso
Vieram ser humanos para salvar os seres de seus reinos celestiais
Já que o Cosmos está se desintegrando após o fim
Desceram ao mundo para obter o Fa
Limpar seus pecados e carmas
Cultivar novamente o corpo divino
Iluminar-se e voltar ao paraíso
29 de maio de 2015

Debaixo de um quiosque de meditação
A brisa passa pelo local de meditação
As aves cantam debaixo das árvores
As montanhas e as águas estão límpidas como antes
Várias vezes, observo o verão desse quiosque
13 de junho de 2015

Acreditar ou não, fica a seu critério
Olho para as constelações procurando o meu lar
A maioria das pessoas são reis celestiais que vieram a esse ambiente mundano
Depois do fim, esperam o Fa se transmitir para salvar os seres dos reinos celestiais
Depois de muito tempo, já esqueceram a promessa feita antes de vir
As pessoas de hoje já foram levadas para um profundo abismo
O ateísmo está destruindo a natureza divina das vidas
A perversa teoria evolucionista insulta os humanos chamando-os de bichos e primatas
A ciência moderna trouxe as pessoas para a calamidade
A humanidade já se caminha para o perigo final
A benevolência é a natureza inata dos Deuses
O Dafa que salva está se difundindo e cumprindo as relações predestinadas
Encontrá-lo é a esperança das pessoas
Encontrá-lo possibilita retornar ao lar dos Céus
13 de junho de 2015

Retribuição
Com o coração cheio de medo
Pois sabem que tem os dias contados
Passam os dias cheio de medo
As sirenes da viatura

Após a perseguição, tudo deve ser pago
Os métodos da maldade estão todos anotados nas dívidas
Cada sensação que quebra os demônios por dentro
Demônio podre, seja mais arrogante...
Seu conselheiro com cabeça de cachorro não passa de um pequeno patife
Uma doninha cheia de ideias malignas
Esse é o fim da linha, não há onde se esconder
A retribuição na humanidade ainda não é o fim
O anzol celestial perfurará sua pele e o pendurará na praça
Nas profundezas do Inferno, os demônio de lá terão bastante trabalho
15 de junho de 2015

Navegando para a margem indicada pelos Deuses
Se a vida de uma pessoa perder o rumo
É como um barquinho dentro do oceano
Nas horas boas, navega a plenas velas
Mas na maioria das vezes, se encara grandes ondas e costas perigosas
Sem saber a direção
Sem portos onde atracar
Pessoas, não esqueçam a promessa antiga da pré-história
O Universo passa por mudanças gigantescas
A maioria das pessoas veio do paraíso
Desceram a este mundo para esperar o Dafa e receber a predestinação sagrada
Para eliminar os pecados e os carmas
E reconstruir o corpo divino
Só assim se pode salvar os perigos dos respectivos reinos celestiais
Erga todas as velas
E procure pela oportunidade
Navegando para a margem indicada pelos Deuses
Junho de 2015

Banda de música Reino Divino (Tian Guo)
Tambores e cornetas do Fa demonstram a majestade dos Céus
Eliminam as perversidades e maldades, e despertam para o regresso
Salvando pessoas no final do mundo, estremecem o Céu e a Terra
O Fa retifica o Cosmos e espalha sua luz
1º de agosto de 2015

Quantas pessoas despertam
Por melhor que seja a humanidade, não se compara ao paraíso
Os sentimentos das pessoas são instáveis, e dificilmente duram por muito

Cem anos de prosperidade não podem ser trazidos consigo
Competindo e lutando por fama e benefícios, se ocupar tanto para quem...?
As pessoas vieram dos Céus para obter o Fa
Eliminar os crimes e carmas, construir o corpo divino
O seu reino celestial dá as boas-vindas ao novo Rei
Agosto de 2015

Dançando junto com os Deuses e montando a ponte
para o Céu
Fazendo turnê pelo mundo, trilhando grandes distâncias
Atravessando cidades, mares e altas montanhas
Para salvar os seres e esclarecer a verdade
Dançando junto com os Deuses e montando a ponte para o Céu
Após o fim, o Criador virá
Diversos Deuses desceram ao mundo para procurá-lo
Os corpos celestiais serão reconstruídos, o grande caminho será transmitido
Ao obter o Fa e ser reconstruído, os seres irão sorrir
Você já pediu aos Deuses para que seja salvo de volta aos Céus
Eu uso o som da canção para lhe dizer
O turnê pelo mundo está chamando pelas pessoas
Agosto de 2015

Por quem a lua fica redonda
Ao longo da história, no dia da lua a lua se pendura no alto
Num dia de lua cheia, meu coração sentiu uma frieza
Os discípulos do Fa estão sofrendo, quem está olhando para a lua?
Todo ano, nesse dia a lua fica à toa
Hoje é dia da lua de novo, a encenação dos palhaços terminou
O perverso partido caduca como o outono, vamos ver quem está nervoso agora...
Tenho a intenção de contemplar a lua, mas ainda é difícil levantar o olhar
Assim que a maré vermelha cair, a lua ficará mais cheia ainda
Dia da lua de 2015

A lua se ilumina pelas pessoas
A lua ilumina a calada da noite por milênios
Não deixando a escuridão estrangular as pessoas
Entre primaveras e outonos, quantas mudanças...
A lua cheia ainda reluz fortemente como antes
Mares viram desertos, e vice-versa, num ciclo constante
Mas o caminho reto nunca se distorceu nessa longa história
Reencarnando vez após vez, para quê?

A lua brilhante não responde ao lançar a pergunta aos Céus
Só no período final é que se entende que é para esperar a salvação dos Deuses
Novamente, o caminho para os Céus está entre o bem e o mal
Dia da lua de 2015

Festival do dia da lua
Dançando suavemente, as beldades divinas estão na humanidade
Com técnicas corporais articuladas, rapazes vigorosos demonstram sua beleza
Para o dia da lua, a dança do regime comunista chinês é uma mentira escrita e
encenada por eles mesmos
Entre canções, risos e festividades, a maré vermelha cai e fica mais rasa ainda
A cultura deixada pelos Deuses se prepara para desabrochar e aguarda o renascimento
Em breve, as celebridades de hoje chamarão ainda mais atenção
Dia da lua de 2015
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
i
Nota da tradutora: pode também ser traduzido como infortúnio ou adversidade.
ii	
  Nota da tradutora: quatro	
  velhos	
  são:	
  velhas	
  ideias,	
  velha	
  cultura,	
  velhos	
  
costumes,	
  velhos	
  hábitos.	
  
iii	
  A fétida nona categoria: os intelectuais foram classificado na nona categoria
iv	
  mídia	
  
v	
  tempo	
  
vi	
  palavra	
  em	
  chinês:	
  confusão,	
  algo	
  vasto	
  e	
  nebuloso,	
  perdidos,	
  etc	
  
vii	
  o	
  dia	
  do	
  meio	
  do	
  outono:	
  ou	
  Festival	
  da	
  Lua.	
  Cai	
  no	
  dia	
  15	
  de	
  agosto	
  do	
  
calendário	
  lunar.	
  
viii	
  Nome	
  do	
  tempo,	
  Long	
  significa	
  Dragão,	
  Quan	
  significa	
  fonte	
  (de	
  água),	
  os	
  dois	
  
ideogramas	
  juntos	
  apenas	
  designar	
  um	
  nome.	
  
ix	
  Nota	
  da	
  tradutora:	
  Nome	
  de	
  uma	
  imortal	
  feminina	
  que	
  mora	
  na	
  Lua	
  
x	
  Nota	
  da	
  tradutora:	
  Instrumento	
  musical	
  tradicional	
  da	
  China	
  
xi	
  Nota	
  da	
  tradutora:	
  OBS:	
  	
  三才	
  foi	
  traduzido	
  como	
  	
  "Três	
  Talentos"	
  e	
  "Três	
  
Presentes"	
  no	
  Hong	
  Yin	
  2	
  português.	
  Mas	
  eu	
  prefiro	
  a	
  tradução	
  de	
  três	
  domínios,	
  
que	
  foi	
  a	
  tradução	
  em	
  inglês	
  do	
  Hong	
  Yin	
  2:	
  Três	
  Domínios.	
  
xii	
  Nota	
  da	
  tradutora:	
  Poesias do Mestre	
  
xiii	
  Nota	
  da	
  tradutora:	
  versos	
  do	
  estilo	
  chinês,	
  normalmente	
  colocados	
  na	
  porta	
  
de	
  entrada	
  para	
  casa	
  ou	
  apartamento,	
  1o	
  verso	
  colocado	
  em	
  cima	
  da	
  porta,	
  2o	
  e	
  
3o	
  versos	
  são	
  colocados	
  de	
  forma	
  vertical	
  e	
  paralela	
  nos	
  laterais	
  da	
  porta	
  
xiv	
  Nota	
  da	
  tradutora:	
  tradução	
  literal	
  é	
  voz	
  da	
  benção	
  ou	
  boa	
  notícia	
  para	
  cristão,	
  
a	
  palavra	
  sempre	
  foi	
  traduzido	
  como	
  evangelho	
  	
  	
  
xv	
  Nota	
  do	
  tradutor:	
  dinastias	
  chinesas.	
  
xvi	
  Nota	
  do	
  tradutor:	
  dinastia	
  antiga	
  chinesa,	
  também	
  é	
  o	
  nome	
  da	
  etnia	
  
predominante.	
  
xvii	
  Nota	
  do	
  tradutor:	
  causam	
  confusões	
  

