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Cd,nd trece o cometd,...

CAnd veli citi aceasti carte o si vi considerali
un om norocos. Nu oricine are qansa s5" priveasci
de aproape gi si inteleag5. combustia unei comete

unice, care iradiazi lumind qi poezie. Este prilejul
intAlnirii cu un mare poet, contemporanul nostru

din familia stelari care ii cuprinde pe un Ruben

Dario, Pablo Neruda, Walt Whitman ori Saint John
Perse, Umberto Saba sau Edmond Jabes. E familia
poelilor care respirS, amplu in atmosfera rarefi'ath a

piscurilor Poeziei, gtiind si decanteze infinitezimal
elementel e rare ale chimiei sufletului, Jidi Majia,
autorul acestei impresionante cirli de poezie, este,

de felul siu, o persoani discreti, IasS' versurile si
vorbeasc[, iar versurile sale sunt puternice, cu ima-

gini fulgurante, indriznefe, surprinzhtoare, dega-

jAnd o for!5. eliberatoare convingS"toare. Universul
s5,u poetic este acela al unui timp 9i al unei geografii

ce line de inceputurile lumii, mari desf69ur5'ri de

forle, de emolii qi imagini care te conving ci lumea

omului este o parte infimi din Marea Lume, dar o
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parte care ii d5" acesteia culoare gi sens. Jidi Majia
este unul dintre acei poefi care cred cu toat5. puterea
talentului lor ci Poezia are capacitatea de a schim-
ba lumea. Iar pentru a o schimba, trebuie s5. mergi
la esenfe, la origini. Una dintre cii, poate cea mai
sigurS, este explorarea lumii prin Poezie. Nu este
vorba de o descoperire a lumii, aga cum au ficut-o
cll6torii fdrl tintl, dintotdeauna, ci este o parcurge-
re cu ochii larg deschigi, cu simlurile in alert5, a ciii
maestre a vielii ins5"gi. Poetul despre care vorbesc
nu-gi trdiegte doar unica sa existen!6,, cireugegte si
parcurgd simultan trecerea prin lume a arborilor, a
ghelarilor alpini, a panterei zdpezilor, a ierbii din
platourile inalte, trecerea prin lume a lui Garcia
Lorca, a porumbelului din Jerusalem, a bibliotecaru-
lui genial Jorge Luis Borges. Nu este o simpli figur5.
de stil. Pentru a vd doved"i ci lucrurile stau aga, vi
voi spune cd niciieri in lume nu mai existS. un minu-
nat templu al poeziei, construit in apropiata noas-
tr5. contemporaneitate, un templu adevdrat intr-un
complex arhitectonic ce permite sutelor de iubitori
ai Poeziei sd vad5. gi sd asculte vocea Poeziet, ingA-
nati de vocea poefilor invita{i si rosteasci propria
versiune a istoriei lumii, nicS"ieri nu mai existS. decAt
in apropiere de izvorul Fluviului Galben care, acolo,
e inc5" albastru. Acest Templu al Poeziei a fost ridi-
cat din inifiativa, cu stridania poetului Jidi Majia.
LAngd uluitorul Lac Qinghai, din platoul nord-estic

8



Ju Ma.nn t

al Tibetului existi un zid. Un zid in marea de ierburi
prin care navigheazi iacii lAnogi cu migciri incete,

d.ar de neoprit. Este un zid pe care se afli efigiile

marilor poe{i ai lumii. Chiar in mijlocul siu am des-

coperit imaginea lui Mihai Eminescu. Pentru mine,

a fost un moment de mare gi intensi emolie si v5'd

chipul inconfundabil al Poetului romAnilor acolo, pe

o margine a Acoperigului Lumii, in compania mari-

lor spirite de la Shakespeare gi Goethe laTzvetaeva'
Acolo, pe malul Lacului Qinghai, Ia peste 3000 de

metri altitudine , Poezta este celebratS. de poelii lu-

mii, participanli la Festivalul Mondial de Poezie,

Antilopa tibetani de aur. Este o alti infiptuire a

devo{iunii fali de Poezie a lui Jidi Majia. Nu este un

Iucru obignuit sd asculli poezia lumii recitati de po-

efii venili de pe toate continentele . Iar ca un corolar

s-au auzit acordurile Orchestrei Simfonice 9i vocile

artigtilor lirici interpretAnd oper5- italianS. Era in-

credibil, inimaginabil 9i, totuqi, se intAmpla!
Veli gisi in acest volum un poem de ample di-

mensiuni dedicat panterei de zipad6, un animal
rarisim, misterios, un simbol al noble{ei, singuri-
tilii 9i al fascinaliei inilfimilor pure gi reci. Este

un poem magnific, revelator, al bogS'tiei sufleteqti,

al sensibilititii qi al impasului condiliei umane'

Excelenta traducere aparlinAnd domnilor Adrian
Daniel Lupeanu gi Constantin Lupeanu, ambii re-

puta{i sinologi gi autori a numeroase tilmiciri din
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limba cirnezl,reu$egte pe deplin transpunerea unei
emotii artistice inalte, cu o diversitate lingvistici ui-
mitoare. Prin acest amplu poem, Jidi Majia aqaz6. o

nou5" piatrS. miliard a drumului spre modernitate a
liricii chineze.

Cititorului romAn i se ofer5. o cale de inlelegere
a complexitnlii literaturii contemporane chineze, a
poeziei de astizi, care este o rezultanti a experien-
{ei poetice milenare a liricii clasice cu experimentele
moderne ale poeziei universale. lntr-o aIt6" carte a
sa, o carte de eseuri privind lirica universalS mo-
derni, Jidi Majia aicituiegte o panorami a marilor
poeli cu un acut spirit de observalie gi o profundd
infelegere a fenomenului poetic universal din se-
colul al XX-lea. Este o carte cu un mare merit de
indrumdtor in fluxul gi refluxul marilor curente ale
poeziei moderne, Am menfionat acest fapt pentru a
sublinia modernitatea nu doar in form5", ci chiar in
substanla poeziei acestui mare poet chinez din zilele
noastre. Jidi Majia este un vArf de lance al sincroni-
zdrri crea\iei poetice chineze la marile fenomene ale
modernititii pistrAnd, totodati, nealterati mogte-
nirea unei literaturi care igi numiri istoria in mi-
Ienii. Este o mare surprizS, o mare realizare gi un
inestimabil dar ficut cititorului romAn.

Este trecerea unei comete care prevestegte o

mare emofie interioarS.
Eugen Uricaru
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PimAnt sacru, pimAntul bucurret

Acolo, la rS.s6rit d.e Lacul Qinghai,
VAntul bate in rafale peste

Serbirile colorate din cele patru sezoane.

Cu toate c5. nu deslugesc direclia de zbor

Pot totugi, din locuri diferite
Si privesc pAni departe

$irurile de sate ca niqte constela{ii.

Vdd doi porumbei albi ca zdpada

Pereche de soli cereqti indrigostifi
Care se pierd o dati 9i inci o datl in adAncimea

timpului!
Acolo - vizduhul este crea{ia dintAi

O sumedenie de linii ca norii de pe oalele colorate

$i urmele unor uriagi; asemenea celebriri
Sunt ritual de mii de ani!

Cine este stS"pAn acolo? SAngele proaspit care

pulseazS.

ln gAtul yakului certifici imparfialitatea cu care
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Soarele lumineazS. pimAntul.
Acolo, sus, stelele gi luna se inalli de atAta vreme

Se spune ci s-au purificat, au devenit corpuri
transparente.

Acesta este pimAntul sacru, pS"mAntul bucuriei
Ales de omenire. Aici -
in lumina gi umbra apelor, se revarsi numele

Nemuritorilor reincarna[i. Aici nu este inceputul
unui destin

Ci o odi a luminii qi a nagterii.
NenumS"rate triburi au viefuit aici
CrestAnd nagterile gi morlile in mitologii.
Acolo, pe platourile inalte gi in zonele de tranzi{ie
S-au revirsat imnuri de slavi cetililor pieritoare

Iar in cele din urmi, ca viala s[ continue

Au ajuns in valea celei mai puternice fecunditili.
Acolo -
Aromele grAului auriu se abat de departe peste

fierbinleala
Cartofi.lor de chihlimbar copli in groap5.

Acolo, tineri gi tinere cAnti de cAnd se nasc qi pAni
mor

De la moarte gi pAni ia via!5., acesta este sunetul
Cel mai tuiburS.tor al lumii!
Cine gtie cAte povepti de dragoste sunt
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in cAntecele lor? Ele pitrund
ln sufletul gi in mlduva a zece mii de lucruri. Aici -
Vor fi fost gi mbrunte dispute

Dar pe lAng6 miile de ani de conviefuire pagnici

Acestea sunt atAt de neinsemnate!

Tradifiile mlrefe gi darurile istoriei au dat

Oamenilor de aici o firi de sfArqit in{elepciune de

via{i.
Acolo, in partea rS.sdriteani a Lacului Qinghai
tn acel bazin al platoului inalt, poate ci toate

acestea

intr-o buni zivor d,eveni amintire.
tns5 nu sunt in niciun caz numai ele.

Pe planeta aceasta, pAni in ziua de astizi
Uciderea omului de citre om n-a dispS.rut, n-a

incetat

Acolo - in partea ri,s5.ritean6. a Lacului Qinghai!
Oameni! Aceasta este o lec{ie mai de pre! decAt

aurul
Ea ne face s5. in{elegem adevirul -
AdicS: linigtea, pacea eternS. pot veni numai din

Toleran!5., egalitatea de ganse, coexistenfi, ajutor
recrproc

$i respect pentru viafi!
AltX cale nu exist5.!
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