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Večer se vrátila  

Nejspíš také začal  a povolalo vlhovce 
meditovat nějakou  červenokřídlé, 
Pohodlnou Metodu. aby je snědli. matka a mladý muž domů 
Kdyby nebyl tak romantický, Za pár vteřin  a uviděli dítě, 
kdyby nepotkal tuto  zůstaly na lánu  kadeř vonících vlasů a 
vílu a neměl zlomené srdce, s čili papričkami spálené stromy kolem domu, 
kdyby jeho duše nebyla jen zelené lístečky. proto se dovtípili, 
„uchvácena“ jí, Teď byla řada že se stalo něco špatného. 
pak by zřejmě  na obyvatelích nebeské  Mladík si vyložil  
už dostal zasvěcení. vesnice, aby mu pomohli syna na záda, 
Seděl tam tedy  postavit dům z perel  běžel do lesa  
a plakal, božstvo ryb  uprostřed nebeské řeky. a s tváří k oblakům 
se nad ním slitovalo Nebyl hotov  plakal devět dní  
a svolalo všechny ryby během měsíce, a devět nocí. 
na pomoc. ani během jedné sezóny. Vesničané ho natolik litovali, 
Úhoři se stali Tato řeka nebyla  že přispěli penězi 
pilíři domu, obyčejná řeka, že? i úsilím a požádali  
okouni se navzájem spojili Vítr tam byl silný kováře, aby mu vyrobil  
a vytvořili podlahu; a vlny veliké.  železného páva. 
sumci udělali trámy, Bůh nebe věděl,  Mladý muž 
kapři střechu, že je to obtížné místo  a jeho syn jeli na tom pávovi 
želvy vytvořily kuchyni, ke stavění domu, přímo do oblak. 
krabi kamna proto k tomu mladíka  Bůh nebe nakonec nařídil, 
a úhoři a mřenky vyzval v naději, že pokud ten mladík  
vytvořily most, který  že nebude schopen splní tři věci, které  
spojoval pobřeží s domem, ho postavit. bůh nebe požaduje, 
který se leskl jako perly  Zaprvé, po sezamu  bude se moci 
uprostřed řeky. se na poli jen zaprášilo, setkat s devátou vílou.  
Bůh nebe a jeho skupina jak ho mohl všechen  Brzy ráno následujícího dne 
špatných božstev  vysbírat? začal otec a syn  
musela poslat loď, Zadruhé, jak mohl sníst  sbírat sezamová semínka. 
aby přivezla ochuzeného  všechny čili papričky Víte co je „vừng”? 
mladíka a jeho syna na  na poli? To je sezam. 
setkání s devátou princeznou. Zřejmě se tyto dva úkoly Ale za celé dopoledne  
Zlé božstvo převrátilo  daly splnit, toho moc neposbírali. 
dům vzhůru nohama. ale bude nemožné  Božstvu jich bylo líto, 
Rozdělali oheň postavit dům okamžitě  
v kamnech. na nebeské řece. se zjevilo a svolalo  
Želvám bylo takové horko, Když se mladíkovi  na pomoc hejno vrabců. 
že se želvy, které se staly po opakovaných pokusech  Netrvalo dlouho, 
falešnou kuchyní nedařilo dům postavit,  a na poli nebylo po sezamu  
horkem tak rozpálily, svíral svého syna v náručí ani památky. 
že zmizely do řeky. a plakal u řeky. Mladík se vydal k lánu   
Všechny ryby také Božstvo ryb se nad ním  s čili papričkami 
spěchaly do vody,  smilovalo a svolalo všechny a snažil se je jíst, 
dům tedy zmizel. ryby, aby mu pomohly. ale když jich snědl několik, 
Pilíře byly z ryb, Hlavně, když žil na Zemi, už měl žaludek  
úhořů byl vegetariánem. v jednom ohni, 
a kuchyně z želv, Neubližoval  oči měl celé červené. 
když byl tedy zapálen oheň, žádným zvířatům. Božstvo se opět zjevilo 
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Být loajální ke králi, s takovými příběhy, bylo tam takové horko, 
neznamená ke každému králi, jako příklady,  že všichni odpluli. 
jen k těm dobrým. aby dal ostatním lidem  Zlá božstva  
Ke špatným králům bychom   a žákům vědět,  se potopila uprostřed  
neměli být loajální. aby si to pamatovali. ohromné nebeské řeky. 
V Au Lac (Vietnamu) Obvykle, když sedíme Když se topili 
byl nejvyšší vzdělanec. a mluvíme o mnoha věcech,  hlasitě křičeli. 
Také sloužil  nikdo nechce poslouchat. Od té doby  
královskému dvoru. Když jim řekneme,  manžel a devátá víla 
Byl to velmi chytrý  aby byli vegetariány, dohlíželi  
a loajální úředník. dělali dobré skutky,  na nebeské království, 
Všichni špatní úředníci  přeříkávali jména Buddhů, regulovali déšť  
ho nesnášeli. nikdo nechce poslouchat. a slunce, aby byla  
Každý den mu dělali potíže Milují ale příběhy. na Zemi hojná úroda. 
a pomlouvali ho u krále. Příběhy o tom, že se  Jednou za čas 
Je to ale zvláštní. někdo ožení, to milují. si zalétli dolů okoupat se 
Většina králů měl ráda Když jsem vám včera v perlovém jezeře 
špatné úředníky, vyprávěla ten druhý příběh, na vrcholu hory 
ne ty loajální. líbil se vám. a pak navštívili  
Upřímná rada  Vaše oči tak zářily. starou matku a vesničany.  
byla málokdy vítána. Dnes se vám ten příběh  Konec. 
Ten král tedy nebyl  také líbil. Je to pravdivý příběh? 
moc chytrý. Ahoj, všichni.  Je zřejmě pravdivý. 
Všichni králové nejsou  (Dobrý den, Mistryně!)  Je to zřejmě pravdivý příběh. 
chytří…velmi málo. Jak se máte? (Dobře.) Tento příběh je zobrazením 
Většina králů se narodila Dlouho jsme se neviděli. naší duše, která byla  
jako princové, Mistryně! Mistryně! oddělena od Nebe. 
když jejich otec zemřel, Ahoj, Mistryně. Proto trpíme,  
stali se králi. Ahoj, všichni!  ale nakonec se sjednotíme. 
Někdy dokonce zařídili, Máte se dobře? (Ano.) Když praktikujeme  
že starý král zemřel, Dobře jste meditovali?  Metodu Quan Yin, 
když se k umírání neměl. (Ano.) pak můžeme společně  
Ano,  Jak můžeme my praktikující žít šťastně napořád. 
byli takoví princové. mít problémy? Velmi době. 
Jinak, kdyby nebyli (Ano. Žádné.) Dobrý příběh? 
korunními princi, Ano. Všechny problémy Velmi dobrý. 
zabili by  zmiznou během chvíle. Vidíte to? 
korunního prince. V nejhorším zemřeme.  Dokonce i v Nebi 
Pak by si vzali trůn, Dříve nebo později zemřeme. jsou zlá božstva. 
například. Qu Yuan zemřel,  Co to je? 
Takže, ne každý král když mu jeho král řekl, že? Je to negativní síla, 
byl dobrý. Nebo zemřel dobrovolně? která odděluje naše duše 
Špatní králové přitahovali Dobrovolně. a nedovoluje nám  
tyto špatné… Zemřel sám. vrátit se do Nebe. 
Špatné úředníky. Proč? V tomto příběhu  
Všichni byli špatní. Tady v tomto světě  to jasně vidíte. 
Špatní lidé jsou většinou není jen jeden král. Tento příběh není zřejmě 
spolu. Je jich mnoho, že? jen pro pobavení. 
Zaprvé,  Když tento král není dobrý, Nejspíš v té době  
byl tam špatný král poohlédneme se po dalších. přišel osvícený Mistr 
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a pak tam byli  
špatní úředníci.   
Byli dobrými partnery. 
Tito špatní úředníci  
věděli jak mluvit. 
Ať řekl král cokoli, 
oni řekli: 
„Dobrá, dobrá. Ano, ano.“ 
Protože tak prošli 
a mohli být povýšeni 
výš a výš. 
Pak se stali mocnějšími 
a byli po boku krále. 
Někdy používali svoji moc, 
aby někomu ublížili  
pro svůj prospěch. 
Stejné to bylo  
s aulackým (vietnamským) 
králem. 
Nebyl moc chytrý. 
Tento loajální úředník 
byl velice chytrý. 
Byl vegetariánem 
i praktikujícím 
Metodou Quan Yin. 
Většina z nich byla taková. 
Král ho nenáviděl. 
Proč vegetarián? 
Král měl rád bifteky, 
ale úředník trval na tom, 
že bifteky jsou špatné.  
Globální oteplování? 
Lidé měli rádi velká auta, 
která spotřebují hodně  
benzínu, ale úředník řekl, 
že produkují 
emise uhlíku, což  
je pro svět špatné. 
On řekl, že bifteky 
jsou bezcitné, bez lásky 
a poškozují Zemi. 
Králi se nelíbilo,  
že byl kritizován. 
On často kritizoval  
krále, proto  
ho král neměl rád. 
Ale nemohl najít žádnou  
záminku, aby se ho zbavil. 
Jednou už ho měl zlý král 
a zlí úředníci dost. 

Když jezdili na lodi po řece, 
král uviděl  
loajálního úředníka. 
Nemohl ho vidět, 
byl mu trnem v oku. 
Řekl: „Jak dlouho 
už jsi se mnou?“ 
On mu řekl  
počet let, 
pak král řekl: 
„Proč mě stále sleduješ?“ 
Pak ten král pokračoval: 
„Proč mě tak dlouho  
doprovázíš?“ 
Loajální úředník odpověděl: 
„Vaše Milosti, proto, 
že jsem velice loajální. 
Jsem loajální úředník. 
Pokud Vaší Milosti nevadím 
a stále jí mohu být někde 
užitečný, samozřejmě, 
budu vás následovat.“ 
Král řekl: 
„Dobrá, dobrá. 
Říkáš, že jsi loajální, 
velmi dobře. 
Slyšel jsem staré rčení…“ 
„Když chce král,  
aby úředník zemřel, 
musí zemřít.“ 
Co když úředník 
nezemře, když 
král chce, aby zemřel? 
Pak řeknou jeho špatní  
rádcové jednohlasně: 
„On není loajální!“ 
Oni už se spikli 
předtím. 
Chudák hoch! 
Všichni řekli, 
že není loajální. 
Král tedy řekl: „Kdybych   
teď chtěl, abys zemřel,  
a ty bys nezemřel, 
znamenalo by to, 
že jsi neloajální. 
Zemřeš?“ 
On řekl: „Ano.“ 
Král řekl: „Skutečně?“  
On řekl: „Skutečně.“ 

„Dobrá, skoč teď  
do řeky a zemři.“ 
Jen úředník jako  
Qu Yuan byl považován  
za loajálního úředníka. 
Proto okamžitě  
skočil do řeky. 
Pak zlý král  
a zlí úředníci 
pili šampaňské, 
zpívali, tancovali 
a byli velice šťastní. 


