
LUULET 

Li Во 

JOOGEM VEINI! 

Mu isand, kas näed, õtse taevast kui alla toob 
Kollane jogi need veed. 

Mere poole ta veeretab laineid ja tagasi 
enam ei ole tal teed. 

Mu isand, kas näed, kambris peegli ees seda, et 
halliks on läinud su pea. 

Lumivalgeks on muutunud süsimust siid — hommik 
õhtuks on saamaski pea. 

Kui hing ihkab rõõmu, siis ära end salga ja 
rõõmule annagi teed. 

Ära tühjana lase sa seista küll peekrit kesk 
heledat kuuvalget ööd. 

Kui taevas on õnnistand andega sind, seda 
jaga ja rõõmusta maad. 

Tuhat kuldraha isegi raiskad kui ära, veel 
enam sa tagasi saad. 

Tapa härg, aja vardasse oinas ja tee, et su 
tuju saaks kõigiti heaks. 

Ühekorraga kolmsada peekritäit veini siis 
ära sa jooma küll peaks. 

Täitkem karikad, isandad kallid ja sõbrad, jooma 
kutsuda plaan on mul teid. 

Kõrvad lahti ja kuulake mind, oma lauluga 
rõõmustan mina nüüd teid. 
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Parim muusika, hõrgumad road, liiga kalliks ma 
ühtegi asja ei pea. 

Tahan purju end juua ja seda, et kaineks ei 
saakski siis enam mu pea. 

Targad pühakud muistsed kord olid ja elasid, 
keegi ei mäleta neid. 

Palju kuulsamad joodikud on, kelle seltsist ei 
puudunud iialgi vein. 

Muiste kuningas Chen kui korraldas peo oma 
Rahu ja rõõmu palees. 

Tuhat vaati läks veini ja vahet ei olnud, vaid 
pidu ja pillerkaar kees. 

Kas mõelda võib peremees kunagi sellest, et 
raha on nappimas tal. 

Kui sõbrad on majas, siis veinipoe manu tal 
tee olgu jalgade all. 

Poiss kasu saab ratsu ja kuldkirja kuub rahaks 
teha, et ei lõpeks vein. 

Koos teiega prassime nõnda, et ununeks 
muistsete aegade lein. 

ÜKSIPÄINI KUUVALGEL PURJUTADES 

Rohuaias õite keskel 
veinikannuga 

üksi purjutan, ei ühtki 
sõpra minuga. 

Tõstan peekri, viipan enda 
seltsi taevast kuu. 

Minu enda vari tahab 
olla kolmas suu. 

Vaene kuu on hädas — ta ei 
mõista juuagi. 
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Vari täpselt kõik teeb järgi, 
mida minagi. 

Nõnda mina, kuu ja vari 
aega veedame. 

Elust tunneme koos rõõmu, 
kuniks kevade. 

Laulu löön, kuu seisatab ja 
kuulatama jääb. 

Tantsides kuid vari mulle 
muudkui jalgu jääb. 

Kaine peaga koos me pidu 
alustasime. 

Purjus peaga ise suunda 
lõpuks lahkume. 

Nüüdsest sõbrad igaveseks, 
lähme oma teed. 

Teinekord me kokku saame 
sealpool Linnuteed. 

VEINI JUUES KUULE 

Kuldne kuu, kui kaua juba 
taevas rändad sa? 

Käsi peekriga jääb seisma, 
kui sult küsin ma. 

Mitte keegi sinuni 
ei jõua iialgi. 

Sina kõike tead ja näed, miks 
olema peab nii? 

Ripud väravate kohal — 
sädelev kristall. 

Kirkalt valgustad sa maad, kui 
udu hajub all. 
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Igal õhtul mere poolt sa 
tõused taevasse. 

Enne hommikut kuid juba 
kaodki pilvisse. 

Valge jänes eluvett on 
segamas su peäl. 

Üksipäini Küüneid kurvalt 
jalutamas seal. 

Tänastele paistad, nagu 
muistsel ajalgi. 

Muistsetele paistsid nõnda, 
nagu meilegi. 

Tänased ja muistsed põlved 
jõena voolamas. 

Kuu on ikka ühtemoodi 
taevas hulkumas. 

Mina soovin vaid, kui laulu-
veini aeg on käes. 

Peekri põhi säragu kesk
öise täiskuu väes. 

KUULATES SHU MUNGA KANDLEMÄNGU 

Mungakuues kaugelt Läänest 
tulnud Shu-maa mees. 

Hoiab õrnalt hõbekeelset 
kannelt enda ees. 

Peened sõrmed vaevu-vaevu 
keeli riivavad. 

Tundub, nagu kümme tuhat 
mändi mühavad. 

Rännumehe süda kergeks 
saab kui vetevoos. 
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Li Во 

Meenub õhtukella kaja 
helidega koos. 

Lummatuna ei ma märka 
päikest loojumas, 

ega sügispilvi sünki 
taeva kogumas. 

SÕPRA TEELE SAATES 

Põhjamüüri taga juba 
sinetavad mäed. 

Idatorni ümbritsevad 
valendavad veed. 

Selles kohas kätte jõuab 
jumalagajätt. 

Viimast korda enne reisi 
annan sulle kätt. 

Nagu tuulte meelevalda 
jäetud pilvetomp, 

kallis sõber, rändad ära, 
kurku tõuseb klomp. 

Lehvitame, aeg on käes, end 
ümber pöörad sa. 

Jumalagajätuks ratsu 
nukralt hirnatab. 

VAIKSE ÖÖ IGATSUS 

Sängi ees helendab 
kuuvalguslaik. 

Justnagu härmatand 
oleks see paik. 
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Luulet 

Kergitan ennast, kuud 
vaatama jään. 

Kodu, oh kas sind veel 
kunagi näen. 

MARMORTREPI IGATSUS 

Marmorastmed valgest udust 
üles kerkivad. 

Öösel siidsukis jalad 
külma kardavad. 

Õhkõrn kardin alla langeb, 
selle tagant ta 

läbi uduloori kuule 
pilgu läkitab. 

KEVADIGATSUS 

Põhjas stepirohi lokkab — 
roheline siid. 

Läänes mooruspuudel puhkeb 
haljaid võrseid siin. 

Millal minu kallis võtab 
koju matkata? 

Kaua jõuab noorik teda 
enam oodata! 

Kevadtuuleltki ei kuule 
miks ta nüüd mul nii 

lükkas aseme-eesriided 
lausa pärani. 

318 

Ee
st

i 
R
ah

vu
sr

aa
m

at
u
k
o
g
u
 d

ig
it

aa
la

rh
ii
v 

D
IG

A
R



Ы Во 

RASKE TEEKOND SHU'SSE 

Oh, mis hirmus! Küll on kole! 
Kõrged kaljuastangud! 
Raske-raske teekond Shu'sse 
tõuseb õtse taevasse. 
Vanal hallil ajal 

muistsed kuningad 
rajasid seal riigi — 

valdjad vägevad. 
Nelikümmend tuhat aastat 
hiljem Qin'i riigi alla 
läksid sealsed valdused. 
Valge mägestiku poole 
läände lookleb linnuradu 
üle kõrge Kulmukaare 
aheliku tippude. 
Nendes paigus mägede all 
vägimehed hukka said. 
Pärastpoole kuristikest 
üle ehitati sillad 
taevaastmeid turvama. 

Üleval on kõrged tipud, 
millest kuue lohe veetud 
päike vaevu mööda saab. 
All on vahulainetuses 
kärestikulised ojad 
veeretamas voogusid. 
Sellest kohast küll ei jõua 
kurgki üle lennata. 
Ahvil hirmust hing jääb kinni, 
kui ta katsub ronida. 
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Sinimägestikust kulgev 
kiira-kääraline rada 
iga saja sammu kohta 
oma kümme looget teeb. 
Kuklas pea ja hing on kinni — 
tähtedeni ulatumas 
oledki, kui raske ohe 
lõpuks maha surub sind. 

Sõber, millal koju jõuad 
sellelt retkelt lääne poole? 
Sealt, kus kuristiku veerel 
igivanul puieokstel 
linnud kurvalt laulavad; 
isalind kus emalinnu 
kannul okste varju kaob. 
Kaugel kukub kägu; 

täiskuu kahkjas pale 
heidab nukrat valgust 

üle kõnnumaa. 
Raske-raske teekond Shu'sse 
tõuseb õtse taevasse. 
Kui sa sellest kuulda saaksid, 
kalbeks muutuks sinu palg. 

Mägede ja taeva vahel 
tolligi ei ole maad. 
Järsakute seintel rippu 
kuivad männijässakad. 
Kärestikud, kosed kõrgelt 
kuristikku kukkudes 
möirgavad kui kümme tuhat 
kõue vastu kaljusid. 
Küll on kohutav! 
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Li Во 

Oh, kas kaugelt rajalt 
tagasi veel üldse 
koju jõuab ta! 

Käänulisi kaljuradu, 
kitsaid kuristikusildu, 
üksipäini kaitsta suudab 

kindlameelne mees, 
olgu kasvõi kümme tuhat 

vaenlast temal ees. 
Äraandjad olla 

muudetud neis paigus 
ringihulkuvateks 

rebasteks ja suteks. 
Inimsööjad tiigrid 

luurel hommikul, 
verejanulised 

hambad irevil 
Õhtuhämaruses 

madu-ussid teel — 
surmatoovad hambad, 

mürkipritsiv keel. 

Kuigi Siidilinnas 
lõbu laialtki, 

kindlasti on parem 
kodus tagasi. 

Raske-raske teekond Shu'sse 
tõuseb õtse taevasse. 
Kaua vaatan lääne poole, 
pikalt ohkan vaid. 
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Luulet 

SELETUSI 

Joogem veini (jiangjinjiu) on kirjutatud gushi — "vanaaegse luule" — 
stiilis ja žanriliselt liigitatud yuefit alla. Ta koosneb 25 valdavalt 7-silbi-
lisest värsireast, kuigi tuleb ette ka 5-, 6-ja 10-silbilisi ridu. Tõlkes olen 
luuletuse jaganud 22 enam-vähem ühesuguse silpide arvu ja rütmiga 
topeltvärsiks, koondades paaris kohas originaali kaks värssi ühte. 

Luuletus on Li Во paatosliku ja ekstaatilise "veiniluule" parimaid 
näiteid, kus luuletaja "kreedo" ja eluvaade on sõnastatud ehk selgemini 
kui kusagil mujal. Ajaja elu voolavus, loomulikkus kui eluviis, ennast-
unustav sõprus ja tarve oma annet välja valada inimeste rõõmuks on 
siin lausa deklaratiivselt väljendatud. Ja muidugi ülistus veinile, Li Во 
lahutamatule kaaslasele, millest luuletaja leidis nii inspiratsiooni kui ka 
lohutust. Seda väljendab eriti luuletuse lõpurida. 

Kollane jogi — Huanghe, mis on toodud elu ja aja pöördumatuse 
võrdpildiks. 

Kui taevas on õnnistand andega sind — Li Во vihjab siin oma luule-
annile kui taevasele ehk looduslikule (tian sheng — taevast sündinud), 
mitte õpitule, mis tao filosoofias vastandub eelmisele kui ren wei — 
inimese loodud. 

Isandad kallid ja sõbrad — originaalis kutsub Li Во endaga tegeli
kult jooma kaht konkreetset isikut. Esimest neist — meister Ceni (Cen 
fu-zi) — arvatakse olevat luuletaja Cen Cani (715-770), teine — Dan 
Qiu — oli Li Во sõber, tao õpetaja. 

Kuningas Chen — Kolmevalitsuse ajal (220-280) elanud valitseja, 
kes oli tuntud luuleande ja külalislahkuse poolest. Selles värsis on ka 
viide kuningas Cheni kaasaegse, poeet Cao Qi luuletusele. 
Üksipäini kuuvalgel purjutades iyue xia dun zhuo) on viiesilbiliste 
värsiridadega gushi stiilis luuletus. Nii originaalis kui tõlkes on 14 värsi
rida. Ebatüüpiline hiina luulele üldiselt, kuid üsna tüüpiline Li Bo'le on 
siin pöördumine kuu ja varju kui hingeliste poole. Luuletusest võib ehk 
välja lugeda ka teatavat eneseirooniat ja kibestumist üksindusest, mis 
lahustub siiski veini, kuu ja kevade nautimise ekstaasis. 
Veini juues kuule (bajiu wen у ue) on 16 7-silbilisest värsireast koosnev 
gushi stiilis luuletus. Temaatiliselt haakub eelmistega. 

Valgejänes — muistsed hiinlased uskusid, et kuu peäl elab võlujä-
nes, kes pressib seal jumalate jaoks elueliksiiri. 

Küüneid — legendi järgi saatsid jumalad kaunitari Chang E kuu 
peale "pagendusse", kui too oli varastanud oma jumalikku päritolu mehe 
Hou Yi tagant elueliksiiri. 
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Li Во 

Kuulates Shu munga kandlemängu {ting shu seng jun dan qin) on 
tüüpiline viiesilbiline lüshi stiilis "moodne luuletus". Nagu komposit-
sioonireeglid ette näevad, annavad kaks esimest värsirida teema (Shu 
munga kandlemäng), neli järgmist teema arenduse (kuulaja emotsioonid 
ja mälestused) ning kaks viimast lahenduse (kuulaja ärkamine muusika 
lummusest). 

Shu — Sichuani provintsi muistne nimetus; Shu's veetis Li Во oma 
lapsepõlve ja nooruse. 

Kandleks olen tõlkinud hiina rahvusliku keelpilli qini. 
Rännumees — Li Во ise. 

Sõpra teele saates {song youren) on samuti viiesilbiline lüshi stiilis 
luuletus. 
Vaikse öö igatsus (jing ye si) ja Marmortrepi igatsus (yu jie yuan) 
on jueju luule stiilsed näited. Mõlema luuletuse põhimotiiviks on kuu 
ja igatsus — hiina rahvatraditsioonis ja luules väga oluline ja sage tee
ma, sestap on nad žanriliselt paigutatud yuefu alla. Kindlat teemat 
ja emotsiooni väljendavate luuletustena nähakse neis ka d-luule eel
käijaid (vt viide 6). Täiskuu sümboliseerib lahusviibivate sõprade ja 
armastajate igatsust teineteise järele, nende ühendajat vaimus. Hiinla
sed usuvad, et vaadates täiskuud ja mõeldes sõpradele või kodustele, 
kellest sa oled lahutatud, paneb kuu nood omakorda sinu peale mõtle
ma. Kaug-Idas on isegi spetsiaalne täiskuu vaatamise püha kuukalendri 
kaheksanda kuu viieteistkümnendal päeval. 

Sõnaga "igatsus" on tegelikult tõlgitud kaks erinevat hiinakeelset 
sõna. "Vaikse öö igatsus" pealkirjas seisab sõna si, mille kõrvaltä-
hendused on "mõte", "mälestus", "soov", "kavatsus", teise luuletuse 
pealkirjas aga. yuan, mille kõrvaltähendusteks "kurbus", "valu", "kibe
dus", "tusk". Seega on emotsionaalne häälestatus kummagi luuletuse 
puhul mõnevõrra erinev. Esimeses on see seotud mälestuspildiga kau
gest lapsepõlvekodust, mille tekitab härmatisega sarnanev kuuvalgus, 
teises luuletuses kadunud või purunenud armastusega. 
Kevadigatsus {chun si) on gushi stiilis kuuest viiesilbilisest värsist koos
nev luuletus. Temaatiliselt kuulub see tsüklisse, mis Li Во loomingus 
on üsna arvukalt esindatud — need on laulud noore naise igatsusest 
oma abikaasa järele, kes on pikkadeks aastateks saadetud kaugetele 
piirialadele sõjaväeteenistusse. 

Põhjas — originaalis on kohanimi Yan, Põhja-Hiinas praeguses 
Hebei provintsis asuv maakoht; siin peetakse silmas piirkonda, kus 
luuletuse "minategelase" abikaasa sõjaväes viibib. 
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Luulet 

Läänes — originaalis Qin — muistne vürstiriik Lääne-Hiinas, mille 
territooriumil asus ka Tangi keisrite pealinn Changan — minategelase-
nooriku kodukoht. 
Raske teekond Shu'sse (shu dao nan) on gushi stiilis yuefu luuletus, 
Li Во üks populaarsemaid teoseid. Vormilt rahvalaululähedasem kui 
enamik tema luuletusi. 

Shu — vt kommentaari "Shu munga kandlemängu" juurde. Shu alad 
on Kesktasandikust eraldatud raskesti läbipääsetavate mägialadega, mis 
tegi muistsel ajal teekonna sinna raskeks ja ohtlikuks. Ka Li Во luuletuse 
üheks motiiviks on mure Shu's viibiva sõbra saatuse pärast. 

Muistsed kuningad — originaalis on nimetatud Shu müütilisi valit
sejaid Can-congi ja Yu-fu'd, kes valitsenud neil mail kümneid tuhandeid 
aastaid enne esimesi hiina dünastiaid. 

Qini riigi alla — IV saj eKr läks Shu Qini vürstiriigi võimu alla. 
Valge mäestik, Kulmukaare ahelik — Taibo ja Emei mäemassiivid 

Sichuanis. 
Vägimehed hukka said — legendi järgi saatnud Qini valitseja Shu va

litsejale kingiks viis kaunitari, kellele viimane saatnud vastu viis ustavat 
sõjameest. Mägikoopas rünnanud neid hiigelmadu, kellega sõjamehed 
võitlusse astusid. Võitluse käigus varisesid mäed ja matsid kõik enda 
alla. Seda paika tähistab viieks jagunenud mäekuru. 

Kuue lohe veetud — muistse legendi järgi veavad kuus lohet päikese 
vankrit üle taeva. Kirjeldatud mäed on nii kõrged, et kujutavad päikese 
lohesõidukile tõsist ohtu. 

Sinimäestik — Qingni, sinisavist ja settekivimitest mäeahelik Si
chuanis, kuhu vesi hulgaliselt uhteorge on uuristanud. 

Siidilinn — Jincheng, Sichuani pealinna Chengdu muistne nimetus. 

Märt Läänemets 
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