








Atingerea peniţei lui 
Man, Zeul Literaturii, 
aduce noroc 
scriitorilor dar şi 
tuturor oamenilor  
de carieră 

tesc câțiva peștișori aurii. Plătind doar cinci yeni 
pe punguță, poți să eliberezi peștii în apa râului, 
făcând astfel un gest simbolic pentru îmbunătățirea 
karmei și pentru noroc.

TEMPLUL MAN Mo І HONG KONG
Așezat la picioarele unui mănunchi de zgârie-nori, 
cel mai vechi templu din Hong Kong (peste 150 de 
ani) este dedicat zeului literaturii (Man Cheong) și, 
respectiv, zeului artelor marțiale (Kwan Yu, denumit 
„Mo“). Nu doar scriitorii au parte de inspirație dacă 
ating penița din bronz pe care o ține în mână statuia 
îmbrăcată în catifea verde a lui Man. Penelul zeului 

aduce noroc, succes profesional și prosperitate 
pentru toate breslele. Dacă finanțiștii de la Lehman 
Brothers ar fi făcut o vizită în templul taoist Man 
Mo din Hong Kong, cine știe... poate falimentul care 
a dat tonul crizei globale n-ar mai fi avut loc. 

La intrarea în templu, clopote din bețigașe 
aromate ard răspândind un miros pe care l-aș 
recunoaște dintr-o mie și pe care-mi place să-l 
numesc „parfumul Asiei“. Tot acolo, în funcție 
de anul nașterii, îți poți găsi propriul zeu într-un 
șir de douăzeci de statuete și poți lăsa o rugăciu-
ne scrisă pe o bucată de hârtie în cutia aferentă lui. 
Penelul lui Man a adus și o afacere prosperă pentru 
templu: un loc pentru o urnă de cenușă în came-
ra memorială costă aproape 20.000 de euro. Pare 
exorbitant? Într-o țară care prețuiește principiile 
feng-shui și are suficientă dare de mână să le apli-
ce, nimic nu este „prea mult“. Te vei convinge sin-
gur admirând un bloc cu 30 de etaje... cu o gaură 
în mijloc. De vină nu este viziunea arhitectului, ci 
o veche legendă despre dragonii care locuiesc în 
pădurea din spatele clădirii. Dacă n-ar fi gaura în 

clădire, pe unde ar băga dragonul capul ca să bea 
apă din Marea Chinei de Sud? Știu, și tu te gân-
deai exact la asta!

TEMPLUL CERULUI І BEIJING
Ca să strivești dintr-o lovitură toate prejudecățile 
pe care le-ai avut vreodată în legătură cu China 
comunistă, e de ajuns să faci o vizită la Templul 
Cerului, în Beijing. Pe lângă construcția în sine, 
o mică bijuterie, cu adevărat fermecătoare este 
atmosfera care domnește în parcul templului, 
locul unde pensionarii din Beijing se întâlnesc, 
zilnic, pentru a-și face bătrânețea mai... distrac-
tivă. Avându-i în minte pe militarii care băteau 
pas de defilare pe dalele de la piața Tiananmen, 
oprind la întâmplare cetățeni chinezi pentru a-i 
pune să citeze din „Învățăturile lui Mao“ (nu, nu 
este doar un mit!), în parcul templului am avut 
impresia că mă aflu pe platoul de filmare al unui 
film. Mai precis al unui musical asiatic, combinat 
cu comedie, dans și... poveste de dragoste. 

Lângă culoarul pe care împăratul își purta 
cândva ofranda către zei sunt așezate, de la șapte 
dimineața, coșuri de picnic, casetofoane cu difu-
zoare imense sau chiar computere cu boxe (pen-
sionarilor chinezi nu le este străină tehnologia!). 

Deja la prânz petrecerea este în 
toi: concursuri de karaoke în aer 
liber, cupluri dansând pe evergre-
enuri chinezești și chiar și trupe 
de dans ad-hoc, formate din per-
soane de peste 60 de ani. Cât des-
pre partea cu „povestea de dragos-
te“, doi copaci din parcul templului 
reprezintă locul de întâlnire ofici-
al al părinților dornici să-și căsăto-
rească odraslele celibatare (și mult 
prea dependente de muncă pentru 
a avea timp să-și caute singure iubi-
rea!). Înarmați cu CV-uri și fotogra-
fii, părinții fac schimb cu numerele 
de telefon ale copiilor.  F

Mausoleul lui  
Chiang Kai-Shek  
este aşezat în 
mijlocul unui parc 

Templul Cerului  
este un simbol  
al Beijingului, iar 
porţile sale sunt 
vopsite în roşu 
(pentru noroc) şi 
galben (culoarea 
imperială) 
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