
Lok Hup Ba Fa – część I 

 

Lp Nazwy angie lsk ie  Nazwy polsk ie  

1 Stop car t  to  ask for  d irect ions  Zatrzymać koło wodne i  zapytać o k ierunk i  

2  Hold horse at  c l i ff  Utrzymać konia na skalnym urwisku  

3  Close door  and push away moon  Zamknąć drzwi i  wypchnąć księżyc  

4  Part  c louds and see sun  Rozdzie l ić  chmury i  zobaczyć s łońce  

5  Hold horse at  c l i ff  Utrzymać konia na skalnym urwisku  

6  Pick  a s tar to swi tch for  North Star  Zastąpienie gwiazdy przez gwiazdę północną  

7  Geese f lying in pairs  Lecące gęsi  

8  Close door  and push away moon Zamknąć drzwi i  wypchnąć księżyc  

9  Lonely goose leaves f lock  Samotna gęś opuszcza stado  

10 W ild horse chases wind  Dzik i  koń goni  wiatr  

11 Running water never  ceases  Płynąca woda . . .  

12 Crouching t iger  l is tens to wind  Leżący tygrys nas łuchuje na wietrze  

13 Make noise at  east and h it  west  Uderzenie na zachodzie czyni  zg ie łk  na wschodzie  

14 Green dragon stretches c laws  Zie lony smok pokazuje pazury  

15 ‘Dan’ formed after  n ine turns  Ukończenie złotej  p igułk i po dziewięc iu obrotach 

16 Part  c louds and see sun  Rozdzie l ić  chmury i  zobaczyć s łońce  

17 Push boat  wi th the f low of  water  Popychać łódź zgodnie z nur tem  

18 Angry horse turns head  Gniewny koń potrząsa łbem  

19 Flower  fa l ls  on inkpot  Kwiec ie opada na pok ład  

20 High mountain and running water  Wysokie góry i  p łynąca woda  

21 Chi ld del ivers let ter  Dziecko doręcza l is t  

22 Lumberjack carr ies logs  Drwal podnosi  wiązk i chrustu  

23 Angel points at  star  Anioł wskazuje gwiazdę  

24 Five c louds hold sun  Pięć chmur trzyma s łońce  

25 Support  sky and cover  earth  Podeprzeć niebo i  os łonić  ziemię  

26 Swal low sk ims water  Jaskółka muska wodę  

27 Morning sunshine f i l ls  the water  Poranny s łońca b lask wypełn ia wodę  

28 Intercept  and double push  Przechwycić i  podwójn ie pchnąć  

29 Gent le wind sweeps leaves  Łagodny wiatr  wymiata l iśc ie  

30 Swal low carr ies sand  Jaskółka n iesie grudkę p iasku  

31 Monkey p icks f rui t  Małpa zrywa owoc  

 


