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Fiecare nou\ cea[c\ de ceai are propria individuali-

tate, e rezultatul unei armonii irepetabile ̀ ntre ap\

[i foc, `ntruchipeaz\ o tradi]ie unic\, are o poveste

de spus, care e numai [i numai a ei, [i e menit\ s\ con]in\

frumuse]ea pur\.



P R E F A } |

O kakura Kakuzo– (Tenshin) s-a n\scut `n anul

1862, la Yokohama. La numai cinci ani de la

na[terea sa, a avut loc Restaura]ia Meiji (1867),

care a redeschis por]ile Japoniei c\tre lume, dup\ o izolare

cvasicomplet\ de dou\ sute de ani. Meiji (1868–1912) a fost

`n primul rând perioada ̀ n care Japonia a p\[it pe drumul

moderniz\rii, adoptând modelele vestice atât `n econo-

mie [i politic\, cât [i `n art\, cultur\ [i `nv\]\mânt. Pe de

alt\ parte, contactul cu Occidentul i-a stimulat pe japonezi

s\-[i ̀ ndrepte aten]ia [i asupra propriilor valori culturale; ̀ n

aceast\ perioad\, de exemplu, a fost redescoperit\ literatura

clasic\ [i au fost puse bazele etnologiei na]ionale. 

Kakuzo– a studiat ini]ial Politic\ [i Finan]e la Universi -

tatea Imperial\ din Tokio, dar ̀ ntâlnirea din 1879 cu Ernest

Fenollosa i-a trezit interesul pentru arta [i cultura veche
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japonez\ [i asiatic\. Dup\ absolvirea facult\]ii, a fost numit

responsabil cu restaurarea [i p\strarea vechilor temple

shinto– [i budiste [i cu promovarea educa]iei pentru art\ la

Ministerul Japonez al Culturii. ~ntre 1887 [i 1888 a petre-

cut un an `n Statele Unite ale Americii, ca trimis special al

guvernului pe probleme de cultur\ [i art\; la `ntoarcere, a

fondat {coala de Arte din Tokio, al c\rui decan a fost [i la

care a ]inut cursul de istoria artei japoneze. Tot `n aceast\

perioad\ s-a implicat [i `n mi[carea de revigorare a picturii

tradi]ionale, „Nihonga“, care era `n pericol de a fi dat\

uit\rii [i `nlocuit\ cu pictura `n stil occidental. 

~n 1903 a scris, `n englez\, The Ideals of the East with

Especial Reference to the Art of Japan. ~n aceast\ prim\

carte, publicat\ la Londra, Kakuzo– a deplâns `napoierea

Asiei fa]\ de Occident, f\când `n acela[i timp [i elogiul

culturii japoneze pe care o considera cea mai avansat\

din Orient. Despre The Ideals of the East se poate spune

c\ este expresia na]ionalismului japonez din perioada

cuprins\ `ntre r\zboiul sino-japonez (1894–1895) [i cel

ruso-japonez (1904–1905). 

~n 1904, Kakuzo– a r\spuns invita]iei Muzeului din

Boston de a deveni consultantul sec]iei de art\ sino-japo-

nez\, iar `n 1910 a fost numit curatorul colec]iei de art\

asiatic\ a muzeului. Astfel, pân\ la sfâr[itul vie]ii, Kakuzo–

a continuat s\ c\l\toreasc\ `ntre Japonia [i Statele Unite,
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petrecându-[i jum\tate de an la Boston, iar pe cealalt\ la

locuin]a sa din prefectura Ibaraki. 

La sfâr[itul anului 1904, Kakuzo– a publicat ̀ n America

a doua sa carte, The Awakening of Japan, iar `n 1906, The

Book of Tea (Cartea ceaiului). Aceast\ din urm\ lucrare,

scris\ ̀ n englez\ [i publicat\ la New York, prezint\, ̀ ntr-o

form\ u[or de `n]eles pentru occidentali, istoria ceremo-

niei ceaiului, influen]ele ei asupra artei, dar [i asupra sti-

lului de via]\ asiatic, `n general, [i japonez `n special,

Kakuzo– sus]inând c\ arta ceaiului, n\scut\ ̀ n China, a atins

perfec]iunea abia dup\ ce a ajuns pe t\râmurile nipone. 

De-a lungul ̀ ntregii sale vie]i, Kakuzo– a ̀ ncercat s\ pro-

moveze arta [i gândirea japonez\ [i asiatic\ `n Occident,

v\zând `n schimburile culturale reciproce o cale de re-

conciliere a diferen]elor dintre cele dou\ lumi. Cu toate

acestea, nu poate fi negat faptul c\ lucr\rile sale, inclusiv

Cartea ceaiului, poart\ amprenta, pe de o parte, a panasia-

tismului, iar pe de alt\ parte a na]ionalismului japonez al

vremii, care le [tirbe[te din obiectivitate. Acest neajuns

este `ns\ compensat de limbajul poetic folosit de Kakuzo–,

a c\rui putere de convingere a f\cut din Cartea ceaiului

una dintre lucr\rile de referin]\ pentru ceremonia ceaiului.

IRINA HOLCA



S\ vis\m, a[adar, la evanescen]\

[i s\ gust\m frumuse]ea ascuns\

`n nimicnicia lucrurilor.



1
C U P A  U M A N I T | } I I

La `nceput, ceaiul a fost medicament, `ns\ cu

timpul a devenit b\utur\ reconfortant\. A p\ -

truns pe t\râmul poeziei, ca una dintre distrac]iile

societ\]ii educate `n China secolului al VIII-lea, iar `n

Japonia secolului al XV-lea a fost ridicat la rangul de re-

ligie a frumosului, sub numele de „calea ceaiului“ – un

cult bazat pe adora]ia frumuse]ii ascunse ̀ n sordidul co-

tidian. Calea ceaiului propov\duie[te puritatea [i ar-

monia, miracolul bun\t\]ii reciproce, romantismul

`ncrederii `n ordinea social\. El constituie `n esen]\

o religie a imperfectului, pentru c\ `ncearc\ s\ trans-

pun\ `n form\ posibil\ imposibilul vie]ii de zi cu zi.
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Filosofia ceaiului nu este doar o sum\ de concepte

estetice, ̀ n accep]ia obi[nuit\ a termenului, deoarece

exprim\ [i ideile noastre etice [i religioase despre

natur\ [i om. Este totodat\ igien\, pentru c\ vorbe[te

despre binefacerile cur\]eniei; este economie, pentru

c\ dovede[te c\ putem g\si confort [i ̀ n lucrurile sim-

ple, nu numai ̀ n cele complexe [i scumpe; este de ase-

menea geometrie moral\, `n m\sura `n care define[te

propor]ia dintre om [i univers; ̀ ntrupeaz\ adev\ratul

spirit al democra]iei orientale, pentru c\ le permite

tuturor adep]ilor s\i s\ fie aristocra]i ai gustului.

Lunga perioad\ `n care Japonia a fost izolat\ de

restul lumii a favorizat introspec]ia, care la rândul ei

a dus la rafinarea filosofiei ceaiului. Casele noastre,

obiceiurile, hainele [i buc\t\ria japonez\, ceramica,

pictura, chiar [i literatura noastr\, toate au fost

profund influen]ate de calea ceaiului. Cei care vor s\

[tie mai multe despre cultura japonez\ nu pot `n nici

un caz trece cu vederea influen]a pe care a avut-o

ceaiul asupra acesteia. Cultura ceaiului a p\truns atât

`n elegantele budoare ale nobililor, cât [i `n umilele

case ale oamenilor de rând. Orice ]\ran [tie s\ fac\

aranjamente florale, orice muncitor [tie s\ aprecieze
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frumuse]ea apelor [i a mun]ilor no[tri. ~n limbajul

cotidian, spunem despre cineva c\ „nu are pic de ceai

`n el“ dac\ nu-[i d\ seama de tragicomicul dramei

personale; pe de alt\ parte, despre estetul care d\ prea

mult\ importan]\ emo]iilor emancipate [i nu are

ochi pentru dramele din imediata sa apropiere spu-

nem c\ „are prea mult ceai `n el“.

Pentru un str\in, calea ceaiului poate s\ par\ mult

zgomot pentru nimic. O furtun\ `ntr-o cea[c\ de

ceai, cum s-ar spune. Totu[i, dac\ ne gândim cât de

mic\ este cupa bucuriei umane, ce u[or poate fi ea

umplut\ cu lacrimi sau, pe de alt\ parte, cum setea

noastr\ de infinit o poate seca dintr-o `nghi]itur\,

dac\ ne gândim la toate acestea, ne vom da seama c\

nu e nimic r\u `n a stârni furtuni `ntr-o cea[c\ de

ceai. Oamenii au f\cut lucruri mult mai rele de-a

lungul istoriei. Câte sacrificii au fost f\cute `n nu-

mele lui Bachus! {i nu tot oamenii au fost cei care au

glorificat imaginea lui Marte cel sângeros? De ce s\

nu ne l\s\m, m\car de data asta, purta]i de valul

parfumat [i cald ce se revars\ din altarul Reginei

Cameliilor? ~n gustul chihlimbarului lichid din cu-

pele de por]elan alb-sidefiu cei ini]ia]i vor reg\si ceva
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din st\pânirea de sine caracteristic\ lui Confucius,

din picanteria lui Laotse sau poate chiar din parfu-

mul eteric al lui Buddha Sakyamuni.

Cel care nu e con[tient de propria micime nu

va putea niciodat\ `n]elege grandoarea celuilalt.

Occiden talul de rând, care nu face nici un efort s\-[i

dep\[easc\ limitele, nu vede `n ceremonia ceaiului

decât `nc\ una dintre miile de ciud\]enii ale

Orientului `napoiat [i infantil. El s-a obi[nuit s\ vad\

`n Japonia doar un t\râm barbar atât timp cât ea s-a

consacrat artelor pa[nice [i a `nceput s-o aprecieze ca

fiind civilizat\ numai atunci când [i-a `ndreptat

aten]ia asupra artelor r\zboiului, cotropind f\r\ mil\

Manciuria! Codul Samuraiului – arta de a muri,

care-i face pe solda]ii no[tri s\ `mbr\]i[eze autosacri-

ficiul cu atâta patos – este comentat pe larg ̀ n ultima

vreme `n Vest, dar culturii ceaiului i-a fost acordat\

prea pu]in\ aten]ie pân\ acum, de[i el constituie o

parte integrant\ a artei noastre de a tr\i. Dac\ a fi

civilizat `nseamn\ s\ ie[i victorios `n nenum\rate

r\zboaie sângeroase, mai bine s\ r\mânem barbari,

a[teptând clipa `n care arta [i idealurile noastre se

vor putea bucura de respectul cuvenit.
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Când, oare, va `ncepe Occidentul s\ ̀ n]eleag\, sau

cel pu]in s\ `ncerce s\ `n]eleag\, Orientul? Suntem

adesea `ngrozi]i de pove[tile fantasmagorice care au

fost scornite despre noi, asiaticii. Se spune c\ ne-am

hr\ni numai cu parfum de lotus sau chiar cu [oareci

[i gândaci. C\ ne-am deda fie unui fanatism impo-

tent, fie, dimpotriv\, unei volupt\]i f\r\ seam\n.

Spiritualitatea indian\ a fost luat\ `n râs ca pur\ ig-

noran]\, sobrietatea chinez\ ca prostie curat\, pa-

triotismul japonez ca rezultat al fatalismului. Am

auzit spunându-se chiar [i c\ am fi insensibili la r\ni

[i durere, pentru c\ sistemul nostru nervos este

alc\tuit altfel!

De ce s\ nu v\ distra]i pe seama noastr\? La urma

urmei, [i noi facem acela[i lucru. Ce amuzant ar fi

dac\ a]i [ti ce am scris [i inventat noi despre voi! ~n

pove[tile noastre am transfigurat farmecul locurilor

`ndep\rtate prin filtrul omagiului subcon[tient al

mir\rii, dar [i prin cel al resentimentului `mpotriva

noului [i necunoscutului. V-am `nzestrat cu virtu]i

prea rafinate, chiar [i pentru a le face obiectul invi-

diei, [i v-am acuzat de crime atât de neobi[nuite,

`ncât nici nu exist\ legi care s\ le condamne!
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~n]elep]ii de alt\dat\ – probabil c\ [tiau ei ce [tiau –

ne-au informat c\ ave]i cozi stufoase ascunse `n pan-

taloni [i c\ v\ delecta]i adesea cu toc\ni]\ de

nou-n\scu]i. Ba chiar circula un zvon [i mai urât

despre voi: cum c\ a]i fi cei mai nepractici oameni

din univers, pentru c\ ave]i obiceiul s\ spune]i lu-

cruri pe care nu le face]i niciodat\.

~n zilele noastre, pu]ini sunt aceia dintre noi care

mai cred ̀ n astfel de pove[ti. Comer]ul a f\cut ca lim-

bile europene s\ fie vorbite `n multe porturi asiatice.

Tinerii no[tri se gr\besc s\ se familiarizeze cu

[tiin]ele moderne la facult\]ile din Occident. Nu

suntem `n stare `nc\ s\ `n]elegem `ntru totul cultura

voastr\, dar cel pu]in ne d\m silin]a. Unii dintre

compatrio]ii mei au adoptat chiar prea multe dintre

obiceiurile [i preten]iile voastre, iluzionându-se pro-

babil cu gândul c\ gulerele `nalte [i jobenele de

m\tase echivaleaz\ cu `n]elegerea deplin\ a culturii

occidentale. Oricât de patetic [i nedemn ar fi com-

portamentul acesta, el demonstreaz\ c\ suntem

dispu[i s\ `mbr\]i[\m valorile voastre, uneori chiar

`njosindu-ne. Din p\cate, Occidentul nu face acela[i

lucru. Misionarii au venit ̀ n Asia ca s\ aduc\ credin]a,
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nu s\ ̀ mprumute ceva de la noi. Toat\ informa]ia pe

care o de]ine]i voi despre cultura noastr\ se bazeaz\

pe câteva `ncerc\ri firave de a traduce imensa litera-

tur\ a Orientului sau, [i mai r\u, pe anecdotele f\r\

cap [i coad\ ale câtorva c\l\tori `n trecere prin Est.

Foarte rar s-a `ntâmplat – de exemplu `n cazul lui

Lafcadio Hearn sau al autorului c\r]ii despre „pânza

vie]ii indiene“1 – ca peni]a unui occidental s\ str\pung\

v\lul misterului asiatic, iluminând tenebrele acestui

t\râm necunoscut cu propriile sim]iri [i impresii.

Probabil c\ sinceritatea de care am dat dovad\

pân\ acum m\ tr\deaz\ ca fiind insuficient ini]iat `n

cultul ceaiului. Aceasta, `n spiritul polite]ii caracte-

ristice, ne `ndeamn\ s\ spunem numai ceea ce tre-

buie, nici un cuvânt `n plus. Dar m\ tem c\ nu am de

gând s\ fiu politicos. Prea mult r\u a fost f\cut deja

din cauza ne`n]elegerilor dintre Lumea Veche [i cea

Nou\; nu trebuie, cred, s\-mi cer scuze pentru c\

`ncerc s\ promovez `n]elegerea reciproc\. ~nceputul

secolului XX n-ar fi cunoscut atâtea r\zboaie
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`nfior\toare dac\ Rusia ar fi binevoit s\ afle mai

multe despre Japonia. Ignoran]a amestecat\ cu dis-

pre] cu care sunt tratate problemele Orientului poate

avea consecin]e catastrofale asupra umanit\]ii.

Imperialismul european, care nu uit\ nici o clip\ s\

arate cu degetul spre Pericolul Galben, nu-[i d\

seama c\ va veni ziua `n care Asia va `n]elege crudul

adev\r ascuns `n spatele Dezastrului Alb. E posibil s\

fim lua]i `n râs fiindc\ „avem prea mult ceai“, dar

oare noi chiar ne `n[el\m atunci când v\ suspect\m

c\ „n-a]i avea pic de ceai“ `n voi?

Mai bine s\ oprim totu[i schimbul acesta de re-

plici `n]ep\toare dintre continente; [i dac\ nu

putem fi mai `n]elep]i prin câ[tigul unei jum\t\]i

de emisfer\, s\ `ncerc\m m\car s\ fim mai toleran]i.

Culturile noastre s-au dezvoltat `n direc]ii diferite,

dar asta nu `nseamn\ c\ nu ne putem completa unii

pe al]ii. A]i reu[it s\ v\ extinde]i `n cele patru col]uri

ale lumii, dar v-a]i pierdut `n schimb lini[tea sufle-

teasc\, ̀ n timp ce noi am creat o armonie fragil\ care

se poate pr\bu[i la cel mai mic semn de agresiune.

Indiferent dac\ v\ vine sau nu s\ crede]i, ̀ n unele pri-

vin]e Estul `i este superior Vestului!
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~n mod ciudat, ceaiul este ceea ce ne-a unit pân\

acum. Calea ceaiului este singurul ceremonial asiatic

care se bucur\ de respectul tuturor. Omul din rasa

alb\ a strâmbat din nas la auzul credin]elor noastre

morale [i religioase, dar a acceptat f\r\ ezitare

b\utura de culoarea chihlimbarului. ~n zilele noas-

tre, ceaiul de dup\-amiaz\ joac\ un rol foarte im-

portant `n societatea occidental\. Sunetul delicat al

ce[tilor [i farfurioarelor, fo[netul molatic al ve[min-

telor gazdei, catehismul zah\rului [i al laptelui, care

se repet\ la fel `n fiecare zi, toate acestea ne arat\ c\

ceaiul se afl\ la loc de cinste `n Vest. Resemnarea

filosofic\ `n fa]a sor]ii, pe care musafirul o simte

atunci când e servit cu decoctul suspect numit ceai,

este dovada de necontestat c\ `n acele clipe spiritul

Orientului a triumfat.

Cea mai veche men]iune a ceaiului `ntr-o scriere

european\ se bazeaz\ pe spusele unui c\l\tor arab,

dup\ care, `ncepând din anul 879, principalele surse

de venit ̀ n Canton erau taxele pe comer]ul cu sare [i

ceai. La rândul lui, Marco Polo men]ioneaz\ c\ `n

1285 un ministru chinez de Finan]e a fost demis pen-

tru c\ ar fi m\rit f\r\ motiv taxele pe ceai. Tot acum
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`ncepe [i epoca marilor descoperiri, când ochii euro-

penilor se `ndreapt\ cu din ce `n ce mai mult interes

spre Extremul Orient. La sfâr[itul secolului al XVI-lea,

olandezii r\spândesc vestea c\ `n Asia ar exista un ar-

bust din frunzele c\ruia chinezii prepar\ o b\utur\ f\r\

seam\n. Ceaiul este men]ionat [i ̀ n scrierile c\l\torilor

Giovanni Batista Ramusio (1559), L. Almeida (1576),

Maffeno (1588) [i Tareira (1610)1. 

~n 1610, vapoarele Companiei olandeze a Indiilor

de Est au adus pentru prima dat\ ceaiul `n Europa.

Din scrieri ulterioare afl\m c\ `n Fran]a el s-a r\spân-

dit dup\ 1636, iar `n Rusia dup\ 16382. Ceaiul a fost

`ntâmpinat `n Anglia `n 1650, ca „acea b\utur\

chinezeasc\ nemaipomenit\, ale c\rei efecte bine -

f\c\toare sunt recunoscute de to]i doctorii mapa-

mondului, pe care chinezii o numesc Cha, iar celelalte

neamuri Tay sau Tee“.

Ca toate lucrurile bune din lume, ceaiul n-a fost

`ntotdeauna primit cu bra]ele deschise. Eretici ca

Henry Saville (1678) au criticat obiceiul de a bea ceai
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pe care l-au numit „murdar“. Jonas Hanway, `n al

s\u Eseu despre ceai (1756), spune c\ b\rba]ii `[i pierd

demnitatea [i femeile frumuse]ea atunci când beau

ceai. ~n plus, pre]ul ceaiului `n perioada imediat

urm\toare introducerii sale `n Europa (cincisprezece-

[aisprezece [ilingi pe livr\) l-a f\cut ini]ial inaccesi-

bil maselor [i, `n acela[i timp, „un accesoriu nelipsit

de la petrecerile [i sindrofiile din cercurile `nalte“,

„darul cel mai potrivit pentru prin]i [i nobili“. 

Totu[i, `n ciuda acestor neajunsuri, ceaiul s-a

r\spândit cu extrem\ rapiditate. ~n prima jum\tate

a secolului al XVIII-lea, cafenelele londoneze se

transformaser\ `n ceain\rii unde litera]ii vremii, pre-

cum Addison sau Steele, petreceau ore `ntregi `n fa]a

unei ce[ti cu ceai. Nu dup\ mult timp, ceaiul a de-

venit o necesitate zilnic\ – numai bun\ deci pentru

a fi impozitat\. Coloniile din Lumea Nou\ au `ndu-

rat cu stoicism opresiunea colonizatorilor din

Lumea Veche, dar numai pân\ când taxele impuse

pe comer]ul cu ceai au `mpins r\bdarea uman\ la

limit\. Când aceasta a fost dep\[it\, mii de cutii cu

ceai [i-au g\sit sfâr[itul pe fundul oceanului `n por-

tul ora[ului Boston, americanii dovedindu-[i astfel
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independen]a. Iat\ una dintre dovezile c\ ceaiul a

jucat – [i nu o singur\ dat\ – un rol extrem de im-

portant `n istoria omenirii.

Gustul ceaiului are un farmec aparte, care-l face

irezistibil [i `ndeamn\ la idealizare. Umori[tii occi-

dentali n-au `ntârziat s\ combine aroma glumelor lor

cu cea a ceaiului, pentru c\ acesta din urm\ nu are

arogan]a vinului, nici stâng\cia cafelei care pare s\

fie prea con[tient\ de propria importan]\ [i nici ino -

cen]a copil\roas\ a unei ce[ti de cacao. ~n 1711, `n

ziarul The Spectator ap\rea scris: „Prin urmare, reco-

mandarea noastr\ este ca toate familiile cumsecade

s\ rezerve `n fiecare diminea]\ o or\ anume numai

pentru degustarea ceaiului [i a pâinii cu unt; pen-

tru binele lor, le-am sugera de asemenea s\ aib\ grij\

ca acest ziar s\ le fie adus spre consultare `n fiecare

zi, ca parte a celor necesare savur\rii ceaiului.“

Samuel Johnson se autocaracterizeaz\ ca „un b\u -

tor neru[inat [i `nr\it de ceai, care vreme de dou\zeci

de ani [i-a diluat toate mesele numai [i numai cu

infuzia acestei plante minunate; care [i-a `nveselit

serile cu ceai, [i-a luminat nop]ile cu ceai [i a `ntâm-

pinat dimine]ile tot cu ceai“. 
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Charles Lamb, [i el un mare amator de ceai, a scris

c\ cea mai mare bucurie este s\ faci pe ascuns o fapt\

bun\, care mai apoi s\ ias\ la iveal\ doar din `ntâm-

plare. ~n spusele lui auzim ecoul adev\ratei c\i a ceaiu-

lui, care, dup\ cum se [tie, este arta de a ascunde

frumuse]ea pentru pl\cerea de a o descoperi mai târ-

ziu, de a sugera ceea ce nu `ndr\zne[ti s\ spui pe

[leau. Este secretul nobil de a putea s\ faci haz de tine

`nsu]i, cu calm, dar [i cu meticulozitate – umorul pur,

zâmbetul filosofic. Astfel, to]i adev\ra]ii umori[ti pot

fi considera]i filosofi ai ceaiului: Thackeray, de exem-

plu, [i, bine`n]eles, Shakespeare. Poe]ii decaden]i

(dar când n-a fost lumea „decadent\“?) [i protestele

lor ̀ mpotriva materialismului au reprezentat un mij-

loc de acces c\tre calea ceaiului. ~n zilele noastre,

Orientul [i Occidentul deopotriv\ ̀ [i pot da ̀ ntâlnire

pentru a se consola reciproc `n aceast\ sfioas\ con-

templare a Imperfectului care este ceremonia ceaiului.

Taoi[tii ne povestesc c\, la marele `nceput al

Ne-`nceputului, Spiritul [i Materia s-au luptat pe

via]\ [i pe moarte. ~n cele din urm\, ~mp\ratul

Galben, Soarele, a triumfat asupra lui Shuhyung,

demonul ̀ ntunericului [i al ]\rânei. Titanul ̀ n agonie
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a lovit cu capul bolta cereasc\, sf\râmând `n mii de

buc\]ele domul de jad albastru. Stelele [i-au pierdut

l\ca[ul, iar Luna a r\t\cit f\r\ rost `n abisul pustiu al

`ntunericului. Disperat, `mp\ratul Galben a c\utat

de-a lungul [i de-a latul Universului pe cineva ̀ n stare

s\ repare cerul – [i c\utarea nu i-a fost zadarnic\, pen-

tru c\ din Marea de Vest s-a `n\l]at regina Niuka, cea

cu coad\ de dragon [i coroan\ de coarne, str\luci-

toare `n armura ei de foc. Niuka a topit curcubeul

cu cinci culori `n cazanul ei fermecat [i a ref\cut

cerul chinezesc. Dar se mai spune [i c\ Niuka a uitat

s\ umple dou\ mici goluri din firmament, dând ast-

fel na[tere dualismului dragostei: dou\ suflete care se

rostogolesc `n Univers [i nu-[i g\sesc lini[tea pân\ nu

se `ntâlnesc pentru a completa lumea. To]i oamenii

trebuie s-o ia mereu de la cap\t, reconstruind din te-

melie propriul cer al speran]ei [i p\cii. 

Lupta titanic\ pentru bog\]ie [i putere a sf\râmat

bolta lumii moderne. Oamenii r\t\cesc `n `ntuneri-

cul f\r\ ie[ire al egoismului [i vulgarit\]ii. Pre]ul

cunoa[terii este o con[tiin]\ `nc\rcat\, iar bun\voin]a

este practicat\ numai de dragul utilit\]ii. Estul [i

Vestul, ca doi dragoni arunca]i `ntr-o mare agitat\,
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se zbat `n van s\ recapete comoara vie]ii. Avem ne-

voie de o nou\ Niuka pentru a pune cap\t devast\rii

din lume; suntem `n a[teptarea avatarului salvator. 

Dar pân\ atunci s\ lu\m mai bine o ̀ nghi]itur\ de

ceai. Razele soarelui de dup\-amiaz\ str\pung frun-

zele de bambus, izvoarele susur\ `ncânt\tor, fo[netul

pinilor se aude [i `n apa ce clocote[te `n ceainicul

nostru. S\ vis\m, a[adar, la evanescen]\ [i s\ gust\m

frumuse]ea ascuns\ `n nimicnicia lucrurilor.




