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za jeho oddanost a zaplavena vaší láskou A také řekl,  
a jeho úsilí, a vaší přítomností že by rád připravil celé album  
za jeho respekt (Ano.) v ten den. z vaší poezie. 
k mým veršům a ke mně. Řekněte jí, že mě mrzí, Dobrá, najde-li  
Jsem také velice, že jsem tam nemohla být,   něco hodnotného, 
velice dojata. že jsem tam ale byla duchem. ať to udělá. 
Byl skutečně dojat a  Ano. Myslím, že to  
opravdu se mu ta báseň líbila. Ona se s vámi setkala před  skutečně s nadšením udělá. 
(Ano.) devíti lety ve Fresnu. (Ano.) Nikdy jsem neměla tu čest  
A říkal, že je to  Ona je z mých oblíbenkyň, setkat se s takovými umělci  
pro něho taková čest, řekněte jí to, ano? (Ano.) osobně. 
že je tím, kdo ji zpívá. Její hlas je jako zvon, Kromě některých,  
Pro mne je to také čest. jak když zvoní zvony, které jsem viděla dříve 
Řekněte mu to. velmi, velmi čistý  na benefičním koncertě. 
Už se lidi červenám! jako potůček vody. Mně se zdáli velmi  
Myslím, že ho to  (Ano.) Čistý potůček vody dobří, jako superhvězdy.  
překvapilo, přes potoky, V zásadě 
když presentoval  tak krásný. to byl skutečně velký úspěch 
vaši píseň a zpíval Ano, ano. a všichni byli  
(Ano.) vaši píseň. Hodně lidem se na koncertě opravdu dojati,  
A ještě další poznámka, také moc líbil její zpěv. skutečně, upřímně dojati. 
řekl, abychom mu řekli, (To mě těší, to mě těší.) (Dobře.) 
kdybyste v budoucnu  A další příběh je od  A všichni se velice 
měla přednášku, zpěváka Vũ Khanh, (Ano.) dobře bavili a byli 
že se jí rád zúčastní. on řekl, že zpívá 25 let,  poctěni, že tam mohou být. 
Rád by vás přijel navštívit. ale že na našem koncertě  Skvělé, skvělé. 
Ano, já bych se také ráda k třetímu výročí (Děkuji Vám, Mistryně.)  
účastnila, bude-li se to znovu měl pocit, (Ano.) jako by Dobré zprávy, dobrá práce. 
konat, budeme-li mít vůbec  znovu zpíval poprvé, Dobrá práce.  
čas to udělat. díky vaší lásce Dobré zprávy. 
Dobrá, teď je planeta a byl tak dojat.  Zdravím, Mistryně. (Ahoj.) 
na prvním místě, ano? Říkal mi, že na ostatní Mám ještě nějaké příběhy, 
(Ano, ano.) písně o lásce dobré příběhy 
To je vše, Mistryně. mu stačí krátká doba, z toho koncertu. 
Děkujeme Vám mnohokrát. aby se je naučil, Jeden je od zpěvačky 
Děkujeme Vám za vaši lásku. ale že vaši píseň  Thanh Hà. 
Děkuji vám. se učil mnohem déle, (Ano, znám ji.) 
Děkuji vám,  protože se chtěl naučit Ona říkala,  
že jste se postarali o umělce, každé slovo že je velice šťastná, 
že se cítili vítáni, a rozumět mu a  že je na našem koncertě  
milováni a jako doma. zazpívat ho srdcem. a že je na stejném pódiu 
A dokonce jim moc chutnalo  Rozumím. s dalšími slavnými  
vegetariánské jídlo. Řekněte mu, americkými zpěváky. 
(Tím jsem si jista.) že mu velice děkuji. (Ano.) 
On říkal, že kdyby měl  A říkal,  Nicméně řekla, 
každý den k jídlu takové  že skutečně, opravdu miluje  že by byla mnohem  
jídlo, hned by se  vaši píseň a báseň. šťastnější, kdyby se ten 
z něho stal vegetarián. Řekněte mu, prosím, den mohla setkat s Vámi. 
A já jsem mu řekla: že mu mnohokrát děkuji  A můžeme říci, 
„Proč to nezkusíte?“ za jeho lásku, že byla velice dojata 
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potřebu jíst.  nedělejte si starosti. Ano.  
Děkuji Vám, Mistryně. Později zjistíte, Dejte mu nějaké recepty. 
(Není zač.)  že nepotřebujete  Ano, vím, vím. 
Také mám pro Vás  tak moc ovoce. (Ano.) Lidé si myslí,  
nějaké dobré zprávy Na začátku, ano. že vegetariáni  
z výročí. Pak zjistíte, žvýkají jen 
Jedna z hostů, Dorit, že vám stačí jen  nějakou zeleninu, 
ona je zakladatelkou  jedno mango nebo cokoli, ale není to tak, 
filmového festivalu zeleného půl manga ráno je to velice chutné, že?  
životního stylu v Hollywoodu nebo půl večer,  I teď, když 
(Ano.). budete mít pocit, že jste plná. jsem se stala frutariánkou, 
Ona si s sebou  (Ano, ano.) ještě si pamatuji tu chuť  
vzala celý tým. Nechtějte příliš. vegetariánského jídla. 
Vzala si s sebou asi Pokračujte pomalu, ano? Děkujeme Vám, Mistryně. 
12 lidí z jejího týmu. (Ano, ano, Mistryně.) Zdravím, Mistryně. (Ahoj.) 
(Ano.) Krok za krokem (Dobrá.) Také už jsem frutariánkou. 
Jim skutečně moc chutnalo. a dostanete se tam. Ano? Proč?  
(To si myslím.) Jednoho dne zjistíte, Přišlo to přirozeně. 
Skutečně si užívali jídla, že již nepotřebujete  (Dobře.) 
(Jistě, tolik ovoce. A cítím se dobře. 
to si myslím, že ano.) Skutečně je to tak. (Ano.) I když je to jednoduché, 
přestože někteří  Říkám vám pravdu, velmi jednoduché. 
z nich nejsou vegani. protože to znám.  Také si myslím, 
(Ano.) Vím to. Je to tak. že proto, že sleduji 
Ona byla velmi vděčná, (Děkuji Vám, Mistryně.) vaše kurzy vaření 
že mohou ochutnat velmi Velmi jednoduché. a jídlo s co nejmenší karmou. 
dobré veganské jídlo. A budete taky překvapená. (Ano.) 
Tak jim to chutnalo, Řeknete si: „Och, Je to velice inspirující. 
že jedli a přidávali si jak to, že jsem dnes  Děkuji Vám, Mistryně. 
a hodně jídla si vzali domů. měla jen půl manga Dobře, dobře. 
Bylo to velice dobré. a mám dost.“ Ve skutečnosti 
Dobré, dobré zprávy. (Ano.) A pak pomalu ovoce ze stromů, 
(Ona to skutečně milovala.) budete mít pocit, „Já  jako jsou švestky, melouny 
Dobrá, to mango ani nemusím mít.“  a podobně, 
řekněte to lidem z kuchyně, Ano? dáte si jen jednou 
„Dobrá práce.“ To by bylo dobré. nebo dvakrát denně ovoce 
Ano. A bylo  Alespoň bych na to a budete se cítit skvěle. 
to skutečně krásné nemusela tolik myslet, Budete spokojeni. 
naaranžování toho jídla jaké ovoce chci. Nebude vám  
bylo taky to velmi atraktivní. Ne, ne, nedělejte si starosti. nic chybět 
Ano, něco z toho jsem viděla. Jen si vemte co se  a dokonce získáte  
A Dorit vám v té době namane. více energie. 
moc chutnalo  (Ano, děkuji Vám, Mistryně.)  To je pravda. 
Nebeské veganské víno. Jezte kolik chcete Mám dojem,   
(Ano?) toho ovoce nebo více že jím příliš hodně ovoce. 
Tak jí chutnalo, jiného ovoce. Měla bych jíst jen 
že ho chtěla mít  Jezte cokoli, ano? dva nebo tři kousky. 
jako oficiální víno (Ano, Mistryně.) (To je v pořádku. 
na filmovém festivalu. Pak pomalu  Je to jen voda, jen voda.) 
Ano. Můžeme ho dodat. už nebudete mít takovou Nedělejte si starosti, 
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že roztáli Já jsem si myslela, Ona si objednává… 
a že tam byla velice že ona plakala. Řekněte jí ale, že ho musí 
milující atmosféra. Ano.  objednat hodně předem, 
Bylo to nádherné! To už se stalo dávno (Ano.) 
To jste byli vy, lidi, a vy ještě pláčete. protože je hodně objednávek. 
já jsem tam ani nebyla. Muselo to být  Ano, 
Byla jsem tam  emočně velmi krásné. ona už si objednala. 
jen přes telekonferenci. Ano, to bylo. Promiňte. Dobře, dobře. 
Děkuji vám tedy všem, Ne, to je v pořádku, A druhý den také psali 
že dobře reprezentujete. pokračujte. na svém blogu 
Jste mýma očima, Jen aby se vám nerozmazala velice detailně o výročí, 
mýma ušima, mýma rukama, Jen aby se vám nerozmazala  o každém představení 
mýma nohama a vším. řasenka a make-up, a velmi hezky. 
Jsme šťastní. vaše přírodní krása. Byli tedy velmi,  
Oni jsou to také Nedělejte si starosti. velmi šťastní.  
lidé velmi čistého srdce. Vy jste lidi každý den To je od nich milé. 
Jsou jako květina, hezčí a hezčí, (Ano.) Skvělé. 
která čeká  všimli jste si toho? A byl tam další host, 
na správné podmínky Alespoň jste si všimli Rainbeau Mars. 
a příležitost, aby vykvetla. jeden druhého, ne? Je slavnou vegetariánskou 
Ano. Jste velice hezcí. učitelkou jógy. 
Ve skutečnosti, Muži i ženy, Natočili jsme  
láska obměkčí i kámen. všichni jste stále krásnější. s ní rozhovor 
Ano, to je pravda. Promiňte, ano.  a vysílali jsme o ní pořad. 
Skutečně jsme cítili  Příští den si napsala Moc se jí líbila 
vaši lásku, Mistryně. do svého Facebooku představení, protože 
Cítili jsme vaši lásku tento vzkaz… jsme představovali  
a všichni byli tak šťastni. Och, dítě. různé kultury. 
Myslím, že byl  (Promiňte.) Ona procestovala  
velký rozdíl mezi To je v pořádku, je dobré, tyto různé země, 
tím, když přijeli  dobré plakat. Vyčistíte se. tak to skutečně ocenila. 
a když odjížděli. Opravdu v tom pokračujete. Skutečně však dojatá  
Opravdu odjížděli Napsala: byla z vaší přítomnosti, 
s rozzářenou tváří „Byla jsem na oslavě Mistryně. 
a velkým úsměvem třetího výročí  Také se více dozvěděla  
a ve vaší lásce, Mistryně Supreme Master Television o Vás, 
roztáli. a jsem tak dojata  o vašem učení 
(Dobrá.) touto společností. a o vaší inspirující práci. 
Mnohokrát vám děkuji. Děkuji, Byla tak dojata, 
To je to, co dělá s lidmi Supreme Master Television.“ že měla slzy v očích,  
láska, se všemi lidmi. Děkuji Vám, Mistryně, když odcházela. 
Ano. za vaši lásku! (Bůh jí žehnej.) 
Vy v sobě také musíte  Máme tolik  Ano, říkala: „To je to, 
mít hodně lásky, nádherných přátel. co jsem hledala.“ 
díky vám se tak cítili. Máme velké štěstí. Bůh jí žehnej. 
Vše je vaše láska, Mistryně. Děkuji vám, že jste  A druhý den, 
Dost vašich slz, se dotkla jejich srdcí. promiňte, 
jinak vám nic nezbude. My jsme šťastní lidé. jsem tak emocionální. 
Vy roztajete také, ano? Viděla jsem, že jste se  Co se stalo? 
Ano. skutečně dotkla jejich srdcí, Pláčete? 
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Nenajdeme vás pak. 
Ano, ano, mladá dámo. 


