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Den sang der tonede gennem hans luftrør  
Fortsatte og fortsatte til hans tunge blev følelsesløs.  ¨

Han var sin sangfamilies 57. led.  
Hvem ved hvad for en krop sangen får efter ham? ¨

* 

Jeg drømte min mor stod med en slev  
Og øste honning op fra en gylden flod. 

Solskinnet bragte uorden i hendes hår.       

Om forfatteren 
Jidi Majia (f. 1961) i Sichuan tilhører den etniske minoritet yi-folket, en befolkningsgruppe, som udgør ca. 8
millioner og fortrinsvis bor i Sichuan. Han begyndte at skrive digte, da han gik på gymnasiet i Chengdu og
her læste en kinesisk version af Pusjkins værker. Siden har han skrevet 20 bøger. I sin måde at skrive på
ønsker han at give livet, han stammer fra, yi-folkets særlige ånd og kultur en stemme i verden. Jidi Majias
digte er blevet oversat til mange europæiske sprog, og han er blevet tildelt mange kinesiske, men også

internationale priser, bl.a. Sholokhovs mindemedalje for litteratur i 2006 fra den russiske forfatterforening og
HOMER – The European Medal of Poetry and Art i 2016.
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