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În Bangkok era sezonul ploios. aerul era înţesat de stropi
fini de ploaie, care dănţuiau continuu în razele puternice ale
soa relui. Totuşi, pe alocuri, se întrezăreau petice de cer albas -
tru. Chiar şi când stratul gros de nori acoperea soarele, în jurul
norilor cerul strălucea orbitor. Griul impresionant prevestea o
rafală. Cenuşiul acela încărcat de semnificaţii acoperea casele
scunde, înconjurate de palmieri. 

oraşul a primit numele de Bangkok în timpul dinastiei
ayu tthaya, de la bang (oraş) şi kok (măslin), datorită puzde -
riei de măslini. i se mai spunea Krung Thep, Capitala Îngerilor.
Traficul acestui oraş, situat la mai puţin de doi metri deasu -
pra mării, este dependent de canalele navigabile. Pământul
excavat pentru con strucţia drumurilor duce la formarea iazu -
ri lor. acelaşi lucru se întâmplă şi la construcţia caselor din
pământ. apoi, în mod natu ral, iazul se uneşte cu râul. deşi
apele acestea vin din diverse direc ţii, toate se varsă în apa-mamă,
râul menam, care străluceşte în soare ca pielea brun-roşcată a
localnicilor.

În centrul oraşului erau clădiri în stil european, cu două etaje
şi balcoane, iar în comunităţile de străini se aflau multe clădiri
din cărămidă, cu un etaj sau două. Pomii de pe marginea dru -
mului, cândva mândria oraşului, fuseseră tăiaţi ici-colo pentru
con strucţia drumului, unele străzi fiind parţial pavate. arborii
de mătase care rămăseseră se întindeau peste drumuri şi opreau
soarele arzător, desfăşurând doliul umbrei lor asemenea unui văl
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de mătase, iar iarba răpusă de căldură se înviora brusc după o
rafală cu tunete, făcând buza frunzei să lucească blând. 

Prosperitatea locului te ducea cu gândul la un oraş din su -
dul Chinei. nenumărate triciclete de două locuri, cu copertina
trasă, se plimbau încoace şi-ncolo. uneori, pe lângă câmpul
inun dat din Bangkap, treceau bivoli de apă, pe spinarea cărora
poposeau ciori. Pielea cerşetorilor leproşi lucea în umbră, ase -
me nea unei pete negre, scânteietoare. Băieţii alergau în pielea
goală, iar fetiţele pur tau peste coapse acoperitori metalice îm -
po do bite cu franjuri. În piaţa de dimineaţă se vindeau fructe şi
flori deosebite. În cartierul chinezesc, pe faţadele băncilor erau
atârnate lanţuri din aur masiv, precum jaluzelele din bambus.

Când se lăsa întunericul, Bangkokul era încredinţat lunii
şi cerului înstelat. În afara câtorva hoteluri, doar casele boga -
ţilor mai erau dotate cu generatoare de curent electric, ofe rind
ici-colo un adevărat spectacol de lumini. majoritatea oamenilor
foloseau lămpi şi lumânări. În casele joase de pe marginea
râului, lumânarea de pe altarul budist străpungea noaptea şi
doar imaginea statuii lui Buddha, alungită, se profila pe pode -
lele din lemn de bambus. Beţişoare parfumate groase maro
ardeau în faţa statuii. luminile de la casele de pe malul opus
luceau pe râu şi, din când în când, erau între rupte de siluetele
bărcilor trecătoare.

Cu un an în urmă, în 1939, siam devenise în mod oficial
Thai landa. 

Faptul că Bangkok era numit „Veneţia orientului“ nu se baza
pe asemănarea exterioară a celor două oraşe, care nu pu teau fi
comparate, nici ca aspect, nici ca dimensiune. alte două criterii
le apropiau: în primul rând, aveau o reţea de canale pentru trans -
portul maritim, şi în al doilea, în ambele se găseau multe
lăcaşuri sfinte. În Bangkok erau şapte sute de temple. 

Pagodele budiste străpungeau frunzişul şi erau primele care
se bucurau de lumina zorilor şi ultimele care absorbeau razele
soarelui spre asfinţit, de-a lungul zilei îmbrăcând o multitudine
de culori.

8



micul templu Wat Benchamabopit, Templul de marmură,
construit de Regele Rāma al V-lea, Chulalongkorn, în secolul
al XiX-lea, era cel mai nou şi cel mai somptuos templu. 

Regele actual, Rāma al Viii-lea, ananda mahidol, fusese în -
coronat în anul 1935, la vârsta de unsprezece ani, însă ime diat
a plecat să studieze la lausanne. Şi acum, la vârsta de şap tespre -
zece ani, încă era devotat cercetării. În absenţa sa Prim-minis -
trul, luang Phibun, conducător totalitar, păstrase parlamentul
doar de formă, cu rol consultativ. au fost nu miţi doi regenţi: pri -
mul, Prinţul achitto apar, mai degrabă un ele ment decorativ,
pe când cel de-al doilea, Prinţul Pridi Phanomyong, deţinea
adevărata putere.

În timpul lui liber, Prinţul achitto apar, adept devotat al
budismului, mergea la diverse edificii religioase. Într-o seară,
i-a fost anunţată vizita la Templul de marmură. 

sanctuarul se afla pe strada nakhon Pathom, pe malul
unui pârâu flancat de arbori de mătase.

Porţile ruginii ale Templului de marmură, protejate de o
pereche de cai din piatră, cu nimburi de flăcări albe, cristalizate
în stil arhaic Khmer, erau deschise. de o parte şi de alta a cărării
pavate ce ducea către corpul principal, în iarba cu scli piri de
smarald, se aflau două pavilioane în stil vechi javanez, cu aco -
pe rişuri suprapuse. Coroanele rotunde ale arbuştilor de pe pa -
jişte erau înflorite, iar pe streşinile pavilioanelor dansau lei albi,
cu flăcări sub picioare. 

Coloanele albe de marmură indiană din faţa clădirii cen -
trale, perechea de lei protectori din marmură şi balustrada joasă
în stil european reflectau razele orbitoare ale soarelui la asfinţit
şi formau o canava de un alb imaculat, pe care se perindau o
mul  ti tudine de jocuri de culori galbene şi purpurii. anca -
dramentele interioare ale ferestrelor, cu ogive zugrăvite în sta -
cojiu, erau cuprinse de flăcări ornamentale, galbene. Chiar şi
coloanele albe ale faţadei, poleite de soare, erau decorate cu
şerpi protectori Naga, încolăciţi, care se ridicau vertiginos din
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coronamentul coloanelor. Rândurile de şerpi cu capetele înăl -
ţate spre acoperişurile arcuite, alcătuite din rânduri de ţiglă
chinezească, şi vârfurile ascuţite ale fiecărui acoperiş suprapus,
împodobite cu cozi de şarpe fine şi aurii, asemenea tocului
ascuţit de la un pantof de damă, ţinteau în sus, ca într-o com -
pe tiţie, către cerul albastru, poate chiar către Paradis. Tot auriul
acesta avea o strălucire întunecată în razele soarelui tropical şi
scotea în evidenţă albul porumbeilor jucăuşi de pe acoperiş. 

Însă când păsările albe, speriate de ceva, şi-au luat zborul
spre cerul tot mai înnegurat au devenit negre, asemenea pra -
fului de funingine. era ca şi cum funinginea flăcărilor aurii
din ornamentele omniprezente pe faţadele templului s-ar fi
transformat în păsări. 

În grădină, palmierii păreau împietriţi de uimire, ca nişte
fântâni arteziene lemnoase, ca nişte arcuri trimiţând săgeţi de
frunziş tot mai aproape de cer.

Plantele, animalele, metalele şi stacojiul dominant se ames -
tecau armonios, dansând în lumină. Până şi coamele de mar -
mură ale leilor albi, care protejau intrarea, se desfăceau ca
floarea-soarelui. dinţii le erau aliniaţi în gurile larg deschise, ase -
menea unor seminţe, iar feţele lor aduceau cu o floarea-soa -
relui albă, mânioasă. 

Rolls Royce-ul Prinţului achitto apar a oprit în faţa por ţilor.
Tinerii din fanfara militară, îmbrăcaţi în uniforme roşii, fuseseră
aliniaţi pe pajiştea dintre pavilioane şi cântau la instru mente,
umflându-şi obrajii brun-roşcaţi. Gâturile lus truite ale cornilor
reflectau în miniatură siluetele în uniforme roşii. nu putea
exista un instrument mai potrivit sub soarele tropical. 

un servitor îmbrăcat în haină albă cu brâu roşu îl urma pe
Prinţ, ţinând deasupra capului regal o umbrelă de culoarea
ierbii. Prinţul purta o haină militară albă, cu decoraţii. a in -
trat în templu însoţit de un şambelan, care ţinea ofrandele, şi
de zece gărzi imperiale.

de obicei, vizita lui dura cam douăzeci de minute. În acest
răstimp, oamenii aşteptau pe iarbă, în bătaia soarelui.
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dinăuntru s-au auzit în cele din urmă acordurile delicate
ale unei viole chinezeşti, iar servitorul cu haină albă s-a dus la
intrare şi a ridicat umbrela, în vârful căreia era prinsă o deli -
cată pagodă aurie, decorativă. Patru gărzi purtau pălării preo -
ţeşti, cu boruri ce le acopereau ceafa, şi erau aliniate pe trep tele
de piatră. interiorul, ascuns privirilor, era atât de întunecat,
încât abia se întrezărea tremurul flăcării lumânărilor. Vocile
care psalmodiau o sutră din ce în ce mai pătimaş s-au oprit la
semnalul unui clopoţel. 

servitorul a deschis umbrela verde, ţinând-o respectuos dea   -
su pra Prinţului care ieşea din templu. Gărzile au salutat,
ridicându-şi armele. Prinţul a trecut în grabă de poartă şi a in -
trat în Rolls Royce.

după o vreme, spectatorii care urmăriseră toată scena s-au
îm prăştiat, fanfara militară a plecat, iar liniştea serii s-a aşter -
nut blând peste templu. o parte din preoţii cu straie purpurii
se destindeau pe malul râului; unii citeau, alţii discutau. Flori
arămii, veştejite, şi fructe risipite pluteau pe iaz; acesta oglin -
dea arborii de mătase de pe malul opus şi frumoşii nori ai
asfinţitului. soarele se scufunda în spatele templului şi iarba
se întuneca. În scurtă vreme, doar coloanele din marmură,
leii şi faţada templului mai păstrau un alb-pal. 

*
Wat Po. 
Trebuia să-ţi croieşti drum printre oamenii care se perindau

între pagodele şi templul central, construite la sfârşitul secolu -
lui al XViii-lea de Rāma i.

arşiţă. Cer azuriu. Totuşi, grandioasele coloane albe care
for mau galeria boltită a corpului principal erau pătate, aseme -
nea picioarelor unui elefant alb. 

Pagoda era decorată cu fragmente de porţelan, al căror luciu
neted reflecta soarele. marea Pagodă purpurie avea incrustate
şiruri de mozaic albastru şi nenumărate bucăţele de ceramică,
pe care erau pictate o multitudine de flori cu petale galbene,
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roşii şi albe, pe un fundal violet-albastru: un covor persan
cera mic, desfăşurat în înaltul cerului. 

alături, o pagodă verde. o căţea gestantă, cu mamelele roz
cu pete negre, atârnându-i greu, mergea clătinându-se, de parcă
ar fi fost strivită de ciocanul soarelui. 

În sala nirvana se afla impunătoarea statuie poleită a lui
shakyamuni culcat, ale cărui bucle aurii se revărsau peste o cu -
tie-pernă din mozaic albastru, alb şi galben. Braţul auriu era
întins, pentru a-i sprijini capul, iar în colţul celă lalt al încăperii
întunecate sclipeau călcâiele aurii. 

Tălpile statuii erau placate cu un sidef deosebit. Fiecare seg -
ment, pe un fundal negru şlefuit cu fineţe, ca o scoică cu iriza -
ţii, descria viaţa lui Buddha, fiind împodobit cu bujori, scoici,
obiecte sfinte, stânci, flori de lotus răsărite din mlaştină, dan -
satoare, păsări ciudate, lei, elefanţi albi, dragoni, cai, cocori,
păuni, corăbii cu trei pânze, tigri, păsări Phoenix. 

Ferestrele deschise străluceau ca nişte panouri lustruite de
alamă. Pe sub tei a trecut un grup de preoţi cu sutane porto -
caliu-aprins, cu umerii brun-roşcaţi lăsaţi la vedere. 

afară, însuşi aerul părea să fie atins de febră tropicală. man -
grovele de un verde lucios îşi lăsau alene rădăcinile aeriene
peste apa stătătoare dintre pagode. stâncile cu porumbei de pe
insula din mijloc erau pictate în albastru; un fluture gigantic
era înfăţişat pe faţa stâncii, iar în vârf stătea o mică pagodă, de
un negru de rău augur. 

Şi Wat Phra Kaew1, templul protector al Palatului Regal,
era faimos pentru statuia principală, Buddha din smarald. 

din 1785, de când era construit templul, nu a fost vătă -
mat niciodată. 

În capul scărilor o Garuda2 aurie, jumătate femeie, jumă -
tate pasăre, străjuită de două colonete din aur, strălucea în
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2. Creatură din mitologia hindusă: jumătate om, jumătate pasăre,

cu corp auriu şi aripi roşii.



ploaie. Ţigla purpurie chinezească şi marginea verde erau mai
scânteietoare ca niciodată sub perdeaua luminoasă a ploii. 

Pereţii galeriei boltite mahamandapa erau acoperiţi cu o
serie de fresce care ilustrau episoade din Rāmāyana. 

hanuman, zeul-maimuţă, fiul strălucitor al Zeului Vântului,
era mai energic în povestea pictată chiar decât virtuosul Rāma.
sītā, frumuseţea aurie, cu dinţi din floare de iasomie, era ră -
pită de fiorosul rege al demonilor Rākshasa. Rāma lupta în
numeroase bătă lii, cu privirea luminoasă, îndârjită. 

sanctuare multicolore, zei-maimuţă, lupte între monştri
erau pictate pe fondul munţilor în stilul Şcolii sudice din
China, sau pe un fundal întunecat, în stilul veneţian timpu -
riu. deasupra acestor peisaje tulburătoare plana un zeu pictat în
cele şapte culori ale curcubeului, călare pe o pasăre Phoenix. un
om cu straie aurii biciuia un cal înveşmântat, care stătea jos. un
peşte-monstru îşi iţea capul din mare şi era pe punctul de a
înşfăca soldaţii de pe pod. În zare se vedea un lac albastru-pal,
iar hanuman, cu sabia scoasă, pândea din tufişuri un cal alb, cu
şa aurie; calul mergea la pas prin desişul pădurii umbroase.

*
— Ştiţi numele oficial al Bangkokului?
— nu-l ştiu. 
— este următorul: Krung Thep Phra Mahanakhon Amon

Rattanakosin Mahinthara Shiayuthaya Mafma Phop Noppala
Rachattani Prilom. 

— Ce semnifică?
— e aproape imposibil de tradus. numele acestea este ca

mulţimea de elemente decorative ale unui templu, excesiv de
sclipitoare şi bombastice, puse doar de dragul ornamentaţiei.
Krung thep înseamnă „capitală“, phop noppala este „un dia mant
cu nouă culori“, rachattani se referă la „un oraş mare“, iar prilom
înseamnă „plăcut“. se alătură substantive şi adjec tive, cât mai
insolite şi aparte, înşiruindu-se ca mărgelele pe aţă. doar pen -
tru a-i răspunde un simplu „da“ Regelui, protocolul ţării ne
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