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U
nul dintre cei mai celebri fi-
losofi budişti din Thailanda, 
Ajahn Chah, compara, 
cândva, pacea interioară cu 
o broască ţestoasă��� cu mus-

taţă� Să te străduieşti să atingi o stare de se-
ninătate este ca şi cum ai căuta o astfel de 
creatură inexistentă� În fapt, „liniştea inte-
rioară te va găsi automat, când vei fi pregă-
tit“, consideră Chah� O formulare pe cât de 
ciudată, pe atât de înrădăcinată în filoso-
fia budistă� Ca să o împărtăşească lumii în-
tregi, thailandezii au lăsat deoparte metafo-
rele complicate şi au creat un festival care să 
transforme în realitate cuvintele înţelepţi-
lor şi să le împărtăşească lumii întregi� 

Ce înseamnă asta? În timpul Festivalul 
Luminilor – numit de localnici Loy 
Krathong – se eliberează de-a lungul râului 
Chao Phraya, din Bangkok, vase confecţio-
nate din frunze de bananier (krathonguri)� 

Pe acestea poţi să „aşezi“ toate sentimentele 
pe care nu le mai doreşti în viaţa ta: tristeţe, 
suferinţă, durere, regrete sau greşeli� Toate 
se vor duce cu apa, iar în locul lor va veni, 
cred cu tărie thailandezii, exact acea seni-
nătate despre care vorbea Chah� 

sărăCIe ŞI BOGăţIe. Drumul spre 
seninătatea propovăduită de către filosofii 
budişti începe, însă, mult mai prozaic� Mai 
precis, începe pe străzile din Bangkok un-
de, în luna noiembrie a fiecărui an, milioa-
ne de oameni se strâng pentru a participa la 

Sub luna plină 
din Bangkok
Strânge-ţi la un loc tristeţea şi ghinioanele şi eliberează-le 
de-a lungul apelor thailandeze! Luna plină din noiembrie 
ţi le schimbă în fericire şi noroc, cu ocazia festivalului 
luminilor. De Diana-Florina Cosmin
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festival� Când aterizezi în Bangkok, arun-
că o privire atentă în jurul tău şi explorea-
ză puţin acest oraş nebun şi fermecător de-
opotrivă, pentru că sub luna plină thailan-
deză ţi se va părea cu totul altfel decât la lu-
mina zilei� Vizavi de hotelurile de cinci ste-
le care strălucesc de curăţenie, se află case 
care stau să se dărâme şi ai căror locuitori 
îşi câştigă existenţa vânzând obiecte arti-
zanale sau mâncare tradiţională� Este ade-
vărat că vânzătorii ambulanţi dau culoare 
capitalei Thailandei, dar ar fi bine să te re-
zumi la a fotografia sau a filma „delicatese-
le“ pe care le oferă� 

Deşi mulţi turişti susţin că sunt ex-
traordinar de gustoase, cuvântul „igienă“ 
nici nu intră în discuţie când vorbim des-
pre un cazan aburind, aşezat direct pe tro-
tuar, în care amestecă plină de sârg o thai-
landeză zâmbitoare, îmbrăcată sărăcăcios� 
Mai curajoasă, Dina Faramelli, o studentă 
din SUA care a ales să studieze un semes-
tru la campusul din Bangkok al universi-
tăţii Webster, se declară un fan al bucate-
lor thailandeze de la colţ de stradă� „Vizavi 
de facultate, e o doamnă care vinde cartofi 
copţi în unt� Mă sperie să mă gândesc în 
ce condiţii au fost gătiţi, dar sunt cei mai 
buni pe care i-am mâncat în viaţa mea“, po-
vesteşte Dina, cu umor� Aşteaptă-te să vezi 
maşini scumpe, cu geamuri fumurii, tre-
când pe străduţele mici şi înguste, presărate 
nu doar cu micii vânzători ambulanţi, ci şi 
cu buticuri care vând kilograme întregi de 
bijuterii din aur� Te simţi un bun negocia-
tor? Atunci ai toate şansele să te tocmeşti cu 
thailandezii şi să pleci acasă cu câteva „pie-
se exclusive“ la preţuri de două sau trei ori 
mai mici decât cele din Europa� 

lANTerNe ŞI vIse. Organizat în 
noap    tea cu lună plină a celei de-a două-
sprezecea luni a calendarului fazelor Lunii 
– întotdeauna în noiembrie - Loy Krathong 
adună laolaltă sărăcia şi bogăţia din capita-
la Thailandei� Indiferent dacă cel care le-
a lansat pe apă este un rege sau doar un 
bătrân care vinde cartofi copţi într-o ghe-
retă dărăpănată în centrul Bangkokului, 
bărcuţele din frunze de bananier îi  
poartă norocul şi speranţele cu la fel de 
multă graţie� 

Sub luna plină thailandeză, lumea bo-
gaţilor şi a săracilor arată la fel: plină de lu-
mină� Numele festivalului provine chiar de 
la denumirea thailandeză a bărcuţei care 

se lansează pe apă: „krathong“, în timp ce 
„loy“ înseamnă lumină� Pe lângă krathon-
guri, pe apele râului Chao Phraya mai plu-
tesc şi lanterne din hârtie, numite „khom 
loy“, care fac spectacolul să fie şi mai fee-
ric� Pregăteşte-te pentru o noapte plină 
de distracţie şi de antren, mai ceva ca un 
Revelion! Localnicii profită de Festivalul 
Luminii pentru a organiza concursuri de 
miss şi târguri unde să-şi vândă bijuteriile, 
hainele şi mărunţişurile artizanale�  Chiar 
şi studenţii de la facultatea Chulalongkorn 
din Bangkok organizează interpretări pro-
prii ale festivalului, folosind, în locul râu-
lui, lacul din campusul universităţii� 

Aşteaptă-te la costumaţii şi spectaco-
le în stil tradiţional thailandez, cu multă 
muzică, dans şi culoare locală! Aşadar, te-
ai decis deja ce dorinţe vei aşeza pe kra-
thongul tău? Nu trebuie să ţi-l confecţio-

nezi singur – asta doar dacă nu ai talente 
ascunse de meşteşugar – ci îl poţi cumpă-
ra cu câţiva bahţi, moneda oficială thai-
landeză� Un leu nou echivalează cu apro-
ximativ 12 bahţi, deci nici vorbă să-ţi dai o 
gaură în bugetul de călătorie� Făcând con-
versia între moneda thailandeză şi leu sau 
euro, preţurile pe care le plăteşti pentru 
mâncare sau produse ţi se vor părea infi-
me� Pentru mai puţin de trei sute de lei, 
poţi să faci şi o croazieră pe râu, în lumina 
lunii� Imaginează-ţi: muzică thailandeză 
în surdină, interpretată de o orchestră tra-
diţională, un meniu thai cu zece feluri de 
mâncare, băuturi la discreţie, ghirlande de 
flori peste tot, iar în faţă, cât vezi cu ochii��� 
o mare de krathonguri! 

Chiar dacă bahtul nu este ceea ce ai 
numi o „valută forte“, nu pune bani pe băr-
cuţa pe care o lansezi pe râu� Deşi unii lo-
calnici consideră că două-trei monede de 
cinci sau zece bahţi aşezate pe krathong le 
asigură noroc şi fericire în viaţa de apoi, 
mai bine rezumă-te la fructe şi lumânări� 
Asta dacă nu vrei să vezi un grup de co-
pii thailandezi sărind direct în apa râului, 
pescuind bărcuţa pe care ai lansat-o şi în-
depărtându-se, în lumina lunii, cu „ave-
rea“ ta pentru viaţa de apoi�  F

legendA 
lOy KRATHOng

Conform poveştilor thailandeze, originea 
festivalului datează din vremurile în care 
un rege budist s-a îndrăgostit de o tână-
ră de credinţă brahmană. Conform obice-
iurilor brahmane, în noaptea cu lună pli-
nă din cea de-a douăsprezecea lună din 
calendarul fazelor Lunii, credincioşii tre-
buie să pregătească ofrande pentru „zeul 
râurilor“, pentru a obţine iertarea păcate-
lor şi ştergerea greşelilor. Proaspăta soţie 
a regelui, pe nume Nopamas, a confecţi-
onat cu mâinile ei o „corabie” din frunze 
de bananier, pe care a decorat-o cu coji 
de fructe şi cu o lumânare aprinsă în mij-
loc. Ritualul a fost făcut în secret, de tea-
mă că soţul său, de religie budistă, va fi 
împotriva acestei celebrări. Când regele a 
descoperit corabia din frunze de bananier 
plutind pe apă, a fost însă atât de impre-
sionat de lumina pe care o răspândea în 
noapte, încât a decis ca poporul thailan-
dez să celebreze, în fiecare an, festiva-
lul luminilor, ca o ofrandă pentru spirite-
le râurilor. 

Festivalul luminilor, 
loy Krathong, adună 
laolaltă sărăcia  
şi bogăţia din capitala 
Thailandei
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