
24 CURIERUL ROMÂNESC Ianuarie - Martie  2004

_________________________________________________________________________________________
(Continuare din pag. 23: C`l`torie în …)

{i cum era vorba de un bazar, m-am tocmit peste tot.
Surpriza mea a fost c` nici un negustor nu p`rea
deranjat de îndr`zneala mea, ba din contr` f`ceau
jocul, spre deosebire de magazinele din Ginza sau de
la Castelul Nijo. Tocmeal` ca la pia]`! Concluzia este
c` în bazare, la negustori, oriunde în lume este
valabil` regula de baz` a comer]ului liber: tocmeala!
Foarte multe magazine vindeau bijuterii, care erau în
propor]ie de 90% italiene[ti, dar de duzin`, sau mai
bine zis, din acelea pe care le vezi cam peste tot în
lume: frumos f`cute, dar, cum spuneam ca student`,
”mergeau singure pe strad`” de la Roma la Tokyo, de
la Bucure[ti la Stockholm. Spre deosebire de maga-
zinele de bijuterii din Bucure[ti, care vând tot aceste
produse italiene[ti, unde al`turi de 1-2 vânz`toare
sunt [i 1-2 paznici, în magazine acestea din Japonia
nu erau decât 1-2 vânz`toare [i nici un paznic! Într-
unul din magazine mi s-a întâmplat ceva deosebit de
pl`cut. Când am intrat în magazin, am întâlnit privirea
prietenoas` a unei femei de 40-45 de ani, probabil
proprietara sau [efa magazinului; am spus imediat c`
nu vrem s` cump`r`m nimic, ci doar s` vedem bijute-
riile. Cu un gest din mân`, ne-a poftit s` ne uit`m.
Am observat cum femeia trece cu privirea de la gâtul
meu la care aveam un medalion din 1887, cup`rat la
licita]iile Bolin, la br`]ara de pe mân`. S-a apropiat de
mine [i m-a întrebat dac` vreau s`-i dau medalionul.
I-am aruncat o privire întreb`toare so]ului meu [i,
pu]in îngrijorat`, l-am scos încet de la gât [i i l-am
înmânat; cu acela[i zâmbet amabil, mi-a cerut [i
bra]ara [i inelele. M-am gândit c` probabil dorea s`
vad` medalionul, care este neobi[nuit [i clar nu ceva
ce se vindea acum în magazine sau poate, m-am
gândit într-o frac]iune de secund`, vroia s` vad` care
este calitatea aurului? Nu m` temeam de jaf, c`ci îmi
spusese Cajsa, de la Biroul de Turism Japonez din
Stockholm, c` în Japonia nu se poate întâmpla, ca
turi[ti str`ini, s` fim ataca]i! (Glumesc, evident, dar
pot s` spun c`, într-adev`r, în Japonia peste tot m-am
sim]it în siguran]`!) M` jenam îns` pu]in, c`ci
bijuteriile mele erau cam transpirate, f`r` luciu, dup`
ce le purtasem o s`pt`mân` pe o c`ldur` de 27 de
grade, mai ales c` eu îmi îngrijesc bijuteriile [i le
cur`] periodic singur`. Proprietara sau [efa magazi-
nului imediat a chemat o salariat`, o fat` tân`r`, care
a venit cu o ”cutiu]`” în care le-a b`gat. {i hokus-
pokus, le-a scos str`lucind! Plecându-se, mi le-a
înmânt înapoi cu un zâmbet. M-am aplecat [i eu,
mul]umind, dar pu]in stânjenit` de gândul care m`
chinuise de când i-am dat bijuteriile: cât o fi costând?
{i am întrebat: ”Cu cât sunt datoare?” Cu acela[i
zâmbet pe buze mi-a spus: ”Nu cost` nimic. A fost
pl`cerea mea s`-]i fac o bucurie!” Ce r`spunzi la o
astfel de amabilitate?! M-am aplecat adânc [i apoi am
ie[it din magazin. Trebuie s` spun c` pe atunci nu
[tiam nimic despre acea ”cutiu]`” miraculoas`, dar
acum am [i eu una - o cutie electric`, care, cu unde
scurte, cur`]` bijuterii!
Din magazin în magazin, am ajuns la Sensoji, care,
cunoscut sub numele de Asakusa Kannon, este cel
mai sfânt templu din Tokyo. Zona templului a fost
prezentat` de arhitectul Ciupitu în num`rul 2/2002 al
CURIERULUI ROMANESC, de aceea eu voi aminti
numai câteva informa]ii absolut necesare.
Legenda spune c` în anul 628 d.Hr. doi pescari au
pescuit din fluviul Sumida, fluviu care limiteaz` la est
zonele de nord [i central` a ora[ului Tokyo de azi, o
mic` statuie din aur a zei]ei budiste a milostiveniei,
Kannon (de origine indian` - Avalokite-svara).
Patronul acestor pescari a construit în apropiere, la
vest de fluviul Sumida, un ”l`ca[ sfânt” în cinstea
zei]ei Kannon, iar în anul 645, omul sfânt Shokai, a
ridicat un templu în cinstea zei]ei. Faima, bog`]ia [i
popularitatea acestui templu a crescut [i mai mult
atunci când, în 1657, centrul de pl`ceri [i distrac]ii,
Yoshiwara, s-a mutat în apropierea acestei zone.
Templul Sensoji a rezistat marelui cutremur din 1923,
dar nu [i bombardamentelor de la sfâr[itul celui de-al
doilea r`zboi mondial. Cl`dirile principale din incinta
lui distruse atunci au fost înlocuite dup` r`zboi cu c

Ne-am oprit la un cazan mare din bronz de fumiga]ie
ritual` (joukoro), de lâng` templul Sensoji, în care ard

tot felul de plante mirositoare, tipice pentru
ceremoniile buddhiste. Se spune c` fumul acesta este
t`m`duitor [i, pentru ca s` te lecuiasc`, trebuie s` te

”ungi” cu fumul în locurile unde ai dureri.
Foto: Octavian Ciupitu / © CR.

Am trecut pe lâng` o fântân` pentru sp`lat ritual [i
mi-am spalat [i eu, poate, o parte din p`cate.

Foto: Octavian Ciupitu / © CR.

În Parcul Ueno era mult` lume. Dup` ce feti]a din
fotografie s-a învârit de câteva ori în jurul nostru, ne-a

întrebat dac` am dori s` facem o fotografie cu ea.
Octavian Ciupitu cu familia japonez`.
Foto: Silvia Constantinescu / © CR.

`diri noi, care sunt îns` realizate în stilul vechii
arhitecturi din perioada Edo.La Marea Hal` a
templului Sensoji, sanctuarul cel mare, poleit cu aur,
în care din 1958 se afl` ad`postit` [i statuia original`
a zei]ei Kannon, vine mult` lume, care  aprinde
lumân`ri, se roag` zei]ei Kannon [i arunc` monezi.
Am f`cut [i noi la fel. Am trecut apoi pe lâng` statuia
lui Buddha Nadi Botokesan, vindec`torul, [i bine-
n]eles c` l-am mângâiat de multe ori [i l-am rugat
pentru s`n`tatea copiilor, a so]ului meu, a nepo]ilor [i
a mea. Cam multe rug`min]i deodat`, dar pentru c`
nu voi mai veni alt` dat`, am sperat ca Buddha Nadi
Botokesan s` ar`te în]elegere. Am admirat Pagoda cu
5 etaje, am trecut pe lâng` o fântân` pentru sp`lat
ritual [i ne-am spalat de p`cate; am trecut pe lâng`
joukoro, marele cazan de fumiga]ie ritual`, [i ne-am
”uns” cu fumul emanat din cazan. Nu se putea s` nu
trecem [i pe la micul templu Awashima, dedicat unui

zeu care le protejeaz` pe femei, mai ales c` noi
suntem în familie 7 femei. Era foarte pl`cut de
plimbat în aceast` zon` [i de aceea n-am observat
cum a trecut timpul. Stabilisem diminea-]` s` luam
masa de prânz aici [i apoi, cel mai târziu la ora 13, s`
plec`m spre Parcul Ueno. Când am realizat c` timpul
a zburat [i c` era aproape ora 14, am conve-nit cu
so]ul meu s` ne ducem direct la Parcul Ueno [i s`
mânc`m acolo repede ceva, c`ci doream neap`rat s`
vizit`m Muzeul Na]ional. Eu am diabet, boal` care
cere respectarea orelor de mas`, printre altele. Nici la
Stockholm, dar nici în aceast` excursie, n-am p`strat
nici cele mai elementare reguli care i se impun unui
diabetic [i mai ales n-am respectat orele de mas`.
So]ul meu, care este disperat de aceast` indisciplin` a
mea, care duce la dese hipoglicemii, m` oblig` s` am
cu mine întotdeauna glucoz`, un m`r [i biscui]i. {i în
aceast` c`l`torie mi-am luat de la Stockholm o geant`
plin` cu bombone f`r` zahar, care-mi stimuleaz`
saliva, biscu]i [i glucoz`. Dar în diminea]a aceea, în
grab`, din neaten]ie, am uitat ”pache]elul” la hotel. În
metrou, de la Asakusa spre Ueno, am sim]it acel gol
în stomac, care-mi preveste[te o hipoglicemie. Nu i-
am spus nimic so]ului meu, c`ci el se panicheaz`
întotdeauna mai mult decât mine, sper`nd c` imediat
ce ajungem la gara Parcului Ueno intr`m într-un
restaurant s` mânc`m. Drumul a fost destul de lung,
iar la coborârea din metrou n-am g`sit imediat un
restaurant. Am început s` tremur. M-am a[ezat pe
gardul de piatr` de la întrarea în parc [i abia atunci i-
am spus so]ului meu c` mi-e r`u [i n-am cu mine nici
glucoz`, nici biscui]i. Eu nu eram în stare s` mai fac
nici un pas, a[a c` so]ul meu a fugit în josul str`zii, de
unde a cump`rat tot ce a g`sit dulce. Am mâncat 4
sau 5 pr`jituri de tip baclava. Ce-i drept, zah`rul mi-a
crescut, dar [i durerea de cap. So]ul meu era decis s`
întrerupem vizitarea muzeului [i a parcului [i s`
mergem direct la hotel cu un taxi, unde s` mânc`m [i
s` m` odihnesc. N-am vrut nici în ruptul capului. Am
continuat drumul prin imensul parc Ueno.

Intrarea în Honkan.

Intrarea în Heiseikan,
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