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Îmblânzirea tigrului, învingerea dragonului.
(Proverb chinezesc)

Apoi, am vãzut pogorându-se din cer un înger, care þinea în
mânã cheia Adâncului ºi un lanþ mare. El a pus mâna pe balaur,
pe ºarpele cel vechi, care este Diavolul ºi Satan, ºi l-a legat
pentru o mie de ani. L-a aruncat în Adânc, l-a închis acolo ºi a
pecetluit intrarea deasupra lui, ca sã nu mai înºele Neamurile...

(Apocalipsa 20:1-3)
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Multumiri,

C artea acoperã o lungã cãlãtorie ºi mulþi oameni au jucat un
rol important în realizarea ei.

În primul rând, îi mulþumesc soþiei mele, Sara, pentru
înþelepciunea ei. Ea este prietenul meu cel mai bun, un
încurajator devotat ºi criticul cel mai de încredere. Cu un
zâmbet, ea aduce echilibru într-o lucrare cu adânci satisfacþii,
deºi uneori epuizantã din punct de vedere emoþional. ªi fiilor
mei, Ethan ºi Jacob, care spun „Tati, ne e tare dor de tine când nu
eºti aici”, ºi care-mi amintesc atunci când ajung acasã cã tãticii
existã pentru a se juca cu copiii lor, a le spune poveºti, a-i sãruta
ºi a-i îmbrãþiºa.

Aceastã carte n-ar fi fost posibilã fãrã devotamentul tenace al
Angelei Little, cel mai bun co-autor pe care ºi l-ar putea dori
cineva. A fost o potrivire imediatã din momentul în care ne-am
întâlnit prima datã, iar entuziasmul ei pentru acest proiect a fost
hotãrât ºi contagios. Îþi mulþumesc cã ai acceptat sã participi la
acest proiect ºi sã-l duci pânã la capãt. Îþi mulþumesc pentru cã
ai înþeles cine eram. Îþi mulþumesc pentru cã ai înþeles cine am
devenit.

Phil, soþul Angelei, îþi mulþumesc pentru toatã susþinerea ºi
încurajarea ta. ªi fiului lor, Samuel, care a sacrificat cu
generozitate atâta timp pe care l-ar fi putut petrece cu mami. Le
sunt recunoscãtor multor prieteni ºi membri de familie care au
susþinut-o pe Angela pe parcursul acestui proiect. În mod
special, le mulþumesc lui Gordon ºi Dorothy Little, Tony ºi Linda
Smith ºi Chris ºi Linda McIntire, pentru susþinerea lor practicã ºi
încurajarea lor.
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Îi mulþumesc lui Malcolm Down ºi echipei de la Authentic
Publishing pentru entuziasmul, curajul ºi credincioºia lor în
acest proiect.

Îi mulþumesc Consiliului meu Director, care a continuat sã-mi
dea îndrumare ºi direcþie în lucrarea mea: Rob Land, Martin
Eady, Sara Anthony, David Coleman, David Duell, Patrick
Russell-Mott, Tina May, Jane Christian ºi Luke Dobson.

Le mulþumesc mentorilor mei: George Verwer, Steven
Hembery, Gwyn Jordan, David Chadwick ºi Paul Wilcox, ale
cãror sfaturi ºi înþelepciune m-au îndrumat ºi mi-au îmbogãþit
viaþa ºi lucrarea.

În sfârºit, vã mulþumesc ºi vouã, cititorilor. Vã mulþumesc cã
vã faceþi timp pentru a citi povestea mea.

Tony Anthony
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Shane D’Souza era aproape de nerecunoscut. Gardienii i-au
luat trupul ciopârþit de pe pardoseala celulei ºi l-au aºezat

pe o targã murdarã. Fusese bãtut, lovit, tãiat, violat ºi distrus în
toate privinþele. Bãlþi de sânge formau pete mari, de un roºu
întunecat, pe pardoseala rece de beton. Urma mutilãrii ºerpuia
pe coridorul întunecat în timp ce-l duceau la spitalul închisorii.
Micul grup de bãrbaþi s-a dat înapoi. Cu toþii ºtiam cine era
vinovat de atacarea acestui tânãr din Sri Lanka. Nimeni n-a spus
un cuvânt. Autoritãþilor nu le pãsa. Era un condamnat mai puþin
– fylakismenos, cum ne numeau ei – în aripa B. Curând, un altul
urma sã-i ia locul. Nu va fi nici o anchetã ºi nici o pedeapsã
pentru atacator. Nici o dreptate pentru prietenul meu.

Era doar o nouã zi în închisoarea centralã din Nicosia. Noi
eram ucigaºi, traficanþi de droguri, gangsteri, pedofili, hoþi,
violatori, teroriºti ºi ºarlatani: o gloatã mizerabilã de depravare
umanã; cei mai rãi dintre cei mai rãi ºi cei fãrã nici un noroc, arun-
caþi împreunã într-o groapã puturoasã care era închisoarea cipriotã.

Erau multe reguli, însã nu cele stabilite de autoritãþi se
aplicau. Fiecare trãiam dupã un cod al violenþei, necesar pentru
propria supravieþuire. Trebuia tot timpul sã-þi pãzeºti spatele.
Fiecare om era pe cont propriu ºi de multe ori se vãrsa sânge
chiar ºi de dragul distracþiei. Totuºi, era un fel de alianþã între
mine ºi Shane. Când am vãzut ce s-a întâmplat, în mine s-a
declanºat o urã întunecatã ºi periculoasã.

Al Capone – sau „Alcaponey”, cum îl numeau grecii – era un
tip îngrozitor. Nimeni nu-i ºtia numele adevãrat. Era unul dintre
bolnavii mintali, un criminal nebun. Tribunalele nu se încurcau

Capitolul 1
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cu azilele; îºi abandonau nebunii, aruncându-i alãturi de noi toþi.
Ei erau o lege în ei înºiºi. Alcaponey era unul dintre cei mai rãi.
Un cipriot barbar, era un singuratic, care abia dacã-ºi vorbea
propria limbã. Fiind închis pentru crimã ºi violuri multiple, era
un psihopat de gradul întâi. În timp ce majoritatea dintre noi ne
petreceam timpul cu consumul de droguri, cu furturi minore (în
special þigãri ºi ciocolatã, care erau monedele principale de
schimb) ºi ocazional cu arte ºi meserii, Alcaponey îºi petrecea
zilele mutilându-i ºi violându-i pe ceilalþi condamnaþi. Era un
condamnat pe viaþã care-ºi fãcuse o misiune din a ne face
tuturor viaþa un iad.

În ziua în care Shane a fost brutalizat, am jurat cã-l voi
rãzbuna. Alcaponey era cu treizeci de centimetri mai înalt decât
mine. Ridica greutãþi ºi braþele lui erau la fel de groase ca ºi
coapsele mele, dar ºtiam cã-l puteam învinge. ªtiam cã-l puteam
ucide cu mâinile goale ºi-l puteam face sã sufere pentru fiecare
loviturã, fiecare mârºãvie, fiecare strop din sângele lui Shane.

În zilele care au urmat, a fost o anticipare tãcutã în atmosfera
închisorii. Fiecare ºtia cã-l urmãresc pe Alcaponey ºi cã întâlnirea
nu va fi prea plãcutã. Eu aºteptam doar momentul potrivit. Au
trecut aproape douã sãptãmâni ºi în fiecare zi mânia mea a
crescut tot mai mult, la fel ambiþia mea de a-l face sã sufere. Era
prea puþin dacã-l omoram. Voiam sã-l fac sã cerºeascã îndurare,
înainte sã-l eliberez demonilor lui. Eram campion mondial de
Kung Fu ºi puteam sã-l despic în douã ºi sã-l fac bucãþele.
Puteam s-o fac cu uºurinþã, cu mâinile goale, însã în acele zile am
purtat de multe ori un cuþit. Majoritatea aveau aºa ceva. Le
confecþionam din lamele de ras ºi le ascundeam sub limbã sau în
alt loc în care nu puteau fi uºor depistate. Nu cã le-ar fi pãsat
prea mult gardienilor. Unii gãseau o plãcere sadicã în acest
lucru. Alþii se fãceau cã nu vãd. Ce le pãsa lor dacã un
condamnat era tãiat sau violat cu o lamã la gât?

Gammodi bastardos!

Dintr-odatã, am fost trântit de perete în timp ce þipãtul lui
Alcaponey se auzea cu ecou în coridorul întunecat ºi dezolant.

10 Tony Anthony
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Eram mânios pe mine însumi pentru cã fusesem surprins cu
garda jos, însã adrenalina îmi pompa prin vene. În sfârºit, sosise
confruntarea mea cu demonul. 

Duhoarea respiraþiei lui era îngrozitoare în timp ce mã strivea
cu toatã greutatea trupului lui imens, împingându-se în mine cu
nasul lui proptit în al meu. I-am simþit lama ascuþitã la gât,
aºteptând sã-mi taie jugulara. Îndatã i-am prins faþa unsuroasã
cu mâna mea stângã liberã, cu degetul mare pe ochiul lui, gata
sã i-l scot din orbitã. Ne-am zbãtut în timp ce-mi calculam fiecare
miºcare. ªtiam cã puteam sã primesc o tãieturã mortalã, dar
nu-mi pãsa. Nimic nu mai conta. Puteam sã mor, dar îl ucideam
eu mai întâi.

Îi voiam sângele. Puteam sã-i scot cu uºurinþã un ochi înainte
sã-i smulg urechea cu dinþii. Furia clocotea în mine, însã dintr-o
datã a intervenit altceva. În toiul acelor fracþiuni de secundã
mi-am dat seama în mod ciudat de-o bãtãlie care se dãdea mult
mai adânc în interiorul meu. Avea puþin de a face cu Alcaponey.
Aceastã bãtãlie era numai a mea. Era ca ºi cum în mine s-ar fi
trezit o nouã conºtiinþã, ce-mi slãbea instinctele înrãdãcinate
care mã fãceau sã fiu luptãtorul care eram. În timp ce mã luptam
sã mã concentrez asupra urechii lui Alcaponey, în minte mi-a
apãrut imaginea a ceva ce citisem chiar în acea dimineaþã. Un
om fusese arestat pe nedrept, iar prietenul lui îl apãra, tãind
urechea slujitorului celui care-l acuza. Urechea lui Alcaponey
era la câþiva centimetri de gura mea.

– Haide, Tony, muºcã. Eºti rapid, poþi s-o faci, îmi spunea
vocea instinctului meu.

– Nu, stai... toþi cei care ridicã sabia, vor fi rãpuºi de sabie.
De unde venea asta?
– Hai, bãiete, fã-o odatã! Ce mai aºtepþi?
În timp ce conflictul interior era în toi, am simþit mâna liberã

a lui Alcaponey prinzându-mã de abdomen. Rânjetul lui
diabolic îi dezvelea dinþii rupþi ºi stricaþi, în timp ce degetele
mele se adânceau în faþa lui, întinzându-i ºi sfâºiindu-i pielea
tare. Apoi, iar am auzit vocea.

– Haide, o sã-l laºi sã te taie ºi sã te violeze ca pe Shane?
Ce mã oprea? Nu ºtiam. Þineam bestia strâns, în timp ce

Îmblânzirea tigrului 11
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corpul lui mã blocase de perete, însã ceva mã oprea sã fac
urmãtoarea miºcare. Cele douã voci din interiorul meu s-au
luptat cât timp un strop de transpiraþie s-a rostogolit pe faþa lui
Alcaponey, însã timpul pãrea sã se fi oprit în loc. Era o dezbatere
care cuprindea întreaga mea viaþã, ca o provocare a înseºi
esenþei mele, esenþa a ceea ce eram, a ceea ce devenisem.

ªtiam care voce trebuia sã câºtige. Însã ce avea sã se întâmple
dupã aceea? Puteam eu sã-l las sã mã mutileze ca ºi pe prietenul
meu? Sau oare chiar puteam sã am încredere cu adevãrat în
aceastã nouã conºtiinþã, aceastã nouã voce care pãrea atât de
hotãrâtã, atât de sigurã? Brusc, mi-au ieºit niºte cuvinte pe gurã.
Erau calme, clare ºi cu autoritate. Alcaponey vorbea doar
greceºte, dar, în suprarealismul scenei, am vorbit în englezã. În
timp ce spuneam acele cuvinte, i-am dat drumul ºi am aºteptat.

În urmãtoarea fracþiune de secundã am simþit greutatea unui
ºoc strãbãtând corpul lui Alcaponey. A tremurat ºi pielea umedã
i s-a fãcut ca de gãinã. Ochii lui întunecoºi mã priveau cu teroare
ºi m-am pregãtit pentru asalt. Dintr-odatã, corpul meu a sãltat,
în timp ce el îºi slãbea prinsoarea. Am stat, la câþiva centimetri
unul de altul, privindu-ne cu ochii pironiþi. Apoi, cât ai clipi din
ochi, s-a întors ºi-a fugit. Era ca un om posedat, fugind cu
mâinile þinându-se de cap. Urletul lui, care-þi îngheþa sângele-n
vine, se lovea de pereþii de beton în timp ce-l priveam cum
dispare în întuneric.

Mi-am dus mâna la gât ºi mi-am luat lama de pe piele. Nu
lãsase nici o urmã.

12 Tony Anthony
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Aveam patru ani când a venit la noi un strãin. Oamenii nu
veneau în casa noastrã, aºa cã atunci când am auzit

soneria, m-am oprit emoþionat în capul scãrilor. Tatãl meu l-a
lãsat sã intre ºi l-a invitat în sufragerie. Strãinul era chinez, ca ºi
mama mea. M-am aplecat sã arunc o privire prin uºa
întredeschisã. Vorbeau atât de încet, încât nu puteam auzi ce
discutau. Din ascunzãtoarea mea puteam sã vãd faþa strãinului.
Avea o faþã fioroasã.

– Intrã, Antonio, m-a speriat vocea mamei mele. 
Fiind atent sã nu privesc direct spre acel bãrbat, am trecut

repede pe lângã el ºi am încercat sã mã ascund în spatele
picioarelor tatãlui meu. Mama ºi-a întins mâinile ºi m-a tras
înspre ea. Nu ºtiam ce sã fac. M-am uitat la tata, însã el se uita fix
la ºemineu. Clipea des, de parcã îi intrase ceva în ochi. 

Dintr-odatã, strãinul m-a apucat de încheietura mâinii.
Tresãrind, am încercat sã scap, însã el mã þinea ºi mai strâns ºi
mama mi-a aruncat acea privire care-mi spunea sã mã liniºtesc.
I-a dat strãinului o geantã micã ºi, înainte sã-mi dau seama, eram
afarã, mergând pe cãrarea din grãdinã, îndepãrtându-ne tot mai
mult de pãrinþii mei.

Nu-mi amintesc prea multe despre cãlãtorie. Strãinul nu mi-a
spus nimic. Nu ºtiam unde mã duce. Când m-am trezit la
aeroport, am început sã tremur de emoþie ºi fricã. Aceasta putea
fi o aventurã fantasticã, însã nu, ceva nu era deloc în regulã. În
timp ce urcam în avion, strãinul a rãmas mut. Pe mãsurã ce
trecea timpul, teama mea a crescut tot mai mult. Pãrea cã acel
zbor nu se mai termina. Sigur cã mama ºi tata urmau sã vinã ºi ei!

Capitolul 2
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ªi vom merge din nou acasã. Totul va fi bine. Habar n-aveam cã
eram într-un avion care se îndrepta spre China.

La vârsta de patru ani, n-aveam cum sã înþeleg complexitatea
vieþii pãrinþilor mei. Ce cunoºteam, totuºi, era ura mamei mele.
Stând în avion, nu mã puteam gândi decât la faptul cã era
supãratã pe mine. Ce mai fãcusem de data asta? ªtiam cã i-am
distrus viaþa mamei mele. Îmi spusese asta. Era mereu mânioasã.

Cu puþin timp înainte sã vinã strãinul la noi, a avut loc
un incident pe care nu l-am uitat niciodatã. Ne mutaserãm
din apartamentul nostru mic din West End într-o casã mare
din Edgware, în nord-vestul Londrei. Mie mi se pãrea uriaºã
ºi-mi amintesc cã am þipat de încântare, fugind dintr-o
camerã în alta. Mama ºi tata au cumpãrat un pat mare ºi nou
ºi eu sãream pe el, aruncându-mã cu faþa înainte în
plapuma de puf. Dintr-odatã, mama a intrat val-vârtej în
camerã.

– Opreºte-te imediat, copil prost ce eºti! a strigat ea, dându-mi
o palmã peste picioare.

Mergând apoi la masa de toaletã, a luat o oglindã mare de
mânã ºi a început sã se priveascã, scoþându-ºi bãrbia în afarã,
þuguindu-ºi buzele ºi aranjându-ºi genele, cum fãcea ea de
obicei. M-am târât sã mã dau repede jos din pat dar, în graba
mea, mi-am sprijinit greºit picioarele ºi am cãzut înapoi pe
cuverturã. Nu m-am putut abþine sã nu râd. 

Înainte sã-mi dau seama ce se întâmplã, iar s-a dat la mine.
Am auzit o loviturã puternicã în jurul capului meu, un pocnet
asurzitor ºi vocea pãtrunzãtoare a mamei, înjurându-mã ºi
blestemându-mã. Capul mi se învârtea din cauza unei dureri
bruºte ºi intense. 

– Copil idiot, ce þi-am spus eu? þipa ea înnebunitã. Acum
uitã-te la tine!

A ieºit din camerã, trântind uºa în urma ei. Dintr-un motiv
sau altul, nu mã puteam miºca. Oglinda era blocatã peste umerii
mei ºi bucãþi ascuþite de sticlã mã tãiau pe gât ºi pe faþã. Îmi
curgea ºi sânge, ºi curgea tot mai mult, în timp ce tresãream în
agonie, încercând sã-mi îndepãrtez o bucatã de sticlã ascuþitã
din obraz.

14 Tony Anthony
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M-am trezit speriat ºi mi-am dat seama cã ne dãdeam jos din
avion. Unde eram? Am încercat sã mã frec la ochi, însã strãinul
încã mã mai þinea de încheietura mâinii. Voiam sã plâng.
Auzeam multe cuvinte, însã nu înþelegeam nimic. Oamenii
strigau, însã vocile lor erau înalte ºi ciudate. Teama ºi confuzia
mi-au umplut sufletul. Cine era acest bãrbat? Unde m-a adus?
Oamenii se grãbeau pe lângã noi cu bagaje, cãrucioare ºi
pachete, însã nu semãna cu aeroportul din care plecasem. Aerul
era plin de fum de þigarã ºi de alte mirosuri ciudate. Copleºit de
ameþealã, am început sã plâng cu lacrimi mari ºi cu sughiþuri. 

– ªºº, m-a oprit strãinul, strângându-mã ºi mai tare de mânã,
pânã când i-am simþit unghiile intrându-mi în carne. 

Plânsul meu a fost repede suprimat în durere ºi teroare
surdã. M-a tras din nou, de aceastã datã scoþându-mã în aerul
serii. Abia atunci mi-am dat seama cã eram departe, foarte
departe de casã.

Ca un iepure speriat am privit împrejurul meu, sperând sã o
vãd pe mama sau pe tata. Oamenii purtau haine ciudate. Mulþi
strigau, câini lãtrau ºi un om avea niºte pãsãri într-o colivie.
Ne-am oprit. Înaintea mea stãtea un bãrbat cu spatele drept,
îmbrãcat într-o hainã de mãtase neagrã, cu manºete largi ºi guler
înalt. Mai târziu, am aflat cã acesta era bunicul meu. Însã atunci
n-am fãcut cunoºtinþã. N-am schimbat nici un zâmbet. N-am
avut parte de nici un bun venit. Am fost luat pe sus cu duritate
ºi aºezat în cãruþa lui trasã de cai ºi, la o pocniturã din limbã, am
pornit-o în noapte.

Pe mãsurã ce ne îndepãrtam de aeroport, puteam sã vãd
umbre ciudate de copaci ºi animale care se miºcau în toate
pãrþile în semiîntuneric. Eram îngrozit ºi simþeam cã-mi vine rãu
la stomac din cauza duhorii din aer. (Mai târziu am aflat cã acesta
era mirosul de sãpun de lãcrãmioare pe care-l folosea bunicul
meu. Era des folosit de chinezi, recunoscut pentru proprietãþile
lui antiseptice, însã parfumul lui odios mi-a provocat
întotdeauna greaþã.) Urma sã devinã mirosul paranoii mele. 

Cãlãtoria pãrea cã nu se mai terminã. Când ne-am oprit în
sfârºit, era întuneric beznã. Abia dacã distingeam umbrele din
împrejurimi, însã simþeam cã un grup de femei stãteau la poartã.

Îmblânzirea tigrului 15

C02-014.qxd  06/02/2006  12:18  Page 15



Poate cã ne aºteptau pe noi. Femeile nu m-au plãcut. Am simþit
aceasta imediat. Însã cu ce greºisem? Aceasta m-a fãcut sã mã
gândesc din nou la mama mea. Apoi, cu priviri dispreþuitoare ºi
cârâit ca de ciori, toate femeile au dispãrut, cu excepþia uneia. Ea
era „Jowmo”, bunica mea.

În casã, am început sã tremur de frig. Tot nu vorbea nimeni
cu mine. Voiam sã-i întreb unde sunt, însã când am încercat sã
vorbesc, mi s-a rãspuns cu un deget pe buze ºi un „ªºº!” foarte
aspru. Aveam patru ani ºi eram complet singur, într-o lume
ostilã ºi înspãimântãtoare.

Casa era tare ciudatã. M-a ºocat sã vãd deodatã cã un întreg
zid se miºcã. Femeia m-a îndemnat sã merg la patul din colþ. Nu
semãna deloc cu patul meu de acasã. Beþe de bambus erau
aºezate peste o ramã hodorogitã. A scârþâit când m-am aºezat pe
pat ºi la fiecare miºcare îmi ciupea pielea. Cearºaful subþire de
muselinã abia dacã mã acoperea, dar l-am îndesat bine în jurul
umerilor, mi-am ridicat genunchii la piept ºi am plâns în tãcere
pânã când am adormit. În zilele ºi sãptãmânile care au urmat am
învãþat repede sã-mi stãvilesc lacrimile.

Fiecare zi începea foarte devreme, în jurul orei 4 sau 5.
Bunicul meu (Lowsi, dupã cum mi s-a spus sã-l numesc, ceea ce
înseamnã „maestru” sau „învãþãtor”) intra în camera mea ºi mã
bãtea cu un bãþ de bambus peste cap pânã mã trezeam. În
curând, mã ridicam înainte sã-i aud paºii. Mã asiguram cã eram
treaz ºi gata sã-l întâmpin. El totuºi nu uita sã mã loveascã.
Bãtãile lui Lowsi erau brutale. În zilele ºi sãptãmânile care au
urmat m-am obiºnuit cu ele, însã erau mereu greu de suportat.
Folosea beþe verzi de bambus, lovindu-mã peste urechi, de
multe ori pânã sângeram. Rareori auzeam vreo explicaþie sau
vreun motiv. Mi-a pus eticheta de Lo han quilo, adicã „Mic diavol
strãin”. Considera cã este de datoria lui „sã scoatã ochii rotunzi
din mine cu bãtaia”. 

În calitate de singur nepot de parte bãrbãteascã al bunicilor
mei, aº fi putut fi tratat foarte diferit. În China, se crede cã bãieþii
aduc noroc ºi onoare familiei ºi sunt numiþi de multe ori „mici
împãraþi”. Sunt rãsfãþaþi ºi adoraþi de pãrinþi ºi, chiar mai mult,
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de bunici. Problema era cã mama mea se cãsãtorise cu un strãin,
un italian, care se nãscuse ºi crescuse în Anglia. Ea provocase
ruºine familiei. Se pãrea cã eu eram cel care trebuia sã plãteascã
pentru aceastã profanare.

În fiecare dimineaþã îl urmam cu credincioºie pe Lowsi afarã
în curte, unde-ºi începea exerciþiile de dimineaþã. Timp de mai
multe ore tremuram în haina mea subþire de muselinã, dar nu
îndrãzneam sã-mi iau ochii de la el, de fricã sã nu fiu din nou
bãtut. Câteodatã mã uitam pe furiº la acoperiº ºi la coamele
zidurilor. Erau decorate cu cele mai bizare ornamente: dragoni,
pãsãri phoenix, cai înaripaþi, unicorni ºi un om care cãlãrea o
gãinã. 

La început, puteam doar sã-l privesc pe Lowsi cum fãcea
acele miºcãri ciudate. Mã punea sã stau nemiºcat ºi sã respir
adânc, inspirând pe nas ºi expirând pe gurã. Era atât de
plictisitor, încât îmi amorþea mintea. Dupã mai multe sãptãmâni,
când am început sã-i înþeleg limba, el mi-a explicat cã aceste
miºcãri sunt „Tai Chi”, o disciplinã fundamentalã pentru stilul
Kung Fu.

Mi-am dat seama repede cã bunicul meu era un Mare
Maestru în aceastã strãveche artã marþialã. El era venerat de
întregul sat. De aceea, casa noastrã era mai mare decât toate
celelalte. Mi se pãrea cã seamãnã mai degrabã cu un templu pe
vârful unui deal.

Detaliile pe care le ºtiu despre arborele genealogic al familiei
mele sunt destul de puþine, dar ºtiu cã bunicul meu este originar
din nordul Chinei. A fugit în Canton pentru a scãpa de
atrocitãþile torturilor din timpul invaziei japoneze care s-a extins
pânã în anii 1940. El s-a nãscut în familia Soo, fiind un
descendent direct din Gong Soo, unul din cei aºa-ziºi „Cinci
venerabili”, care au fugit dupã distrugerea templului Shaolin
original sub dinastia Manchu în 1768. Gong Soo s-a ascuns ºi a
continuat sã practice Kung Fu. Cunoºtinþele lui au trecut de la o
generaþia la alta pânã au ajuns la bunicul meu, Cheung Ling
Soo.

În calitate de cãlugãr Shaolin, bunicul meu era mândru de
moºtenirea sa veche de peste 500 de ani. Dupã ce a pãrãsit
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templul în care s-a antrenat, a început sã-ºi dezvolte propriile
stiluri ºi sã-i înveþe ºi pe alþii Kung Fu. Curând a devenit un Mare
Maestru, deosebit de onorat. Totuºi, neavând nici un fiu,
însemna cã ramura familiei Soo se va întrerupe. Eu eram cel mai
neaºteptat ºi mai puþin probabil ucenic. Poate cã din acest motiv
el urma sã mã treacã prin cele mai extreme metode de
antrenament. Fiind pe jumãtate „cu ochii rotunzi”, ºtia cã aveam
multe de dovedit. În anii care au urmat, Lowsi mi-a descoperit
secretele ºi comorile acestei arte strãvechi. Urma sã devin un
ucenic extrem de disciplinat ºi de luminat, precum ºi un luptãtor
de neînvins.

A deveni un discipol adevãrat al artelor marþiale înseamnã a
accepta un întreg cod al vieþii, complet necunoscut lumii
occidentale. Rãdãcinile lui sunt derivate din disciplinele
spirituale ºi din practica taoismului. Conform ºtiinþei artelor
marþiale, tatãl stilului Kung Fu a fost un cãlugãr indian pe nume
Bodhidharma. Pentru chinezi el este cunoscut ca Ta Mo.
Legenda spune cã el ºi-a pãrãsit mãnãstirea din India pentru a
duce învãþãturile lui Buddha în întreaga Chinã la începutul
secolului al VI-lea. Rãtãcind prin munþii din nordul Chinei, el
s-a oprit la o mãnãstire care se numea Shaolin. Shaolin înseamnã
„copac tânãr”, care poate supravieþui vânturilor puternice ºi
furtunilor, pentru cã este flexibil ºi se poate îndoi ºi legãna atunci
când este asaltat.

Ta Mo le-a cerut studenþilor sã fie disciplinaþi în arta
meditaþiei ºi în cãutarea continuã a iluminãrii, însã ºi-a dat
seama cã acei cãlugãri adormeau mereu în timpul meditaþiilor. A
înþeles cã trupurile lor erau slabe ºi fragile, astfel încât a gândit o
serie de exerciþii, explicându-le:

Deºi calea lui Buddha este pentru suflet, trupul
ºi sufletul sunt inseparabile. Din acest motiv, vã voi
arãta o metodã prin care sã vã puteþi dezvolta
destulã energie pentru a atinge prezenþa lui
Buddha.
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Aceste exerciþii erau o serie care slujea ca formã de meditaþie
prin miºcare. Ele erau de asemenea ºi miºcãri de luptã foarte
eficiente, care-i ajutau pe cãlugãri sã se apere de bandiþi atunci
când cãlãtoreau între mãnãstiri. Chiar ºi aºa, preocuparea
principalã a lui Ta Mo nu a fost doar sã dezvolte o putere fizicã,
ci ºi sã cultive energia internã „Ch’i”, tradusã probabil cel mai
bine prin „respiraþie”, „spirit” sau „forþã a vieþii”.

Aceastã dezvoltare a conceptului de Ch’i se aflã în centrul
tuturor artelor taoiste, incluzând artele marþiale, filosofia ºi
vindecarea. Acele prime zile de antrenament în curte, când am
învãþat tehnici de respiraþie prin ore întregi de exerciþii, urmau sã
devinã temelia a ceva extrem de puternic.

Într-o zi, Lowsi m-a îmbrãcat în haine portocalii ºi m-a dus la
templul Shaolin local. Cerul era de un albastru strãlucitor, iar în
aer se simþea un miros ciudat ºi dulce. Am urcat mulþimea de
trepte care duceau la intrare. 

– Beþiºoare de tãmâie ºi flori de cireº, mi-a spus Lowsi. Le
folosim ca daruri pentru a ne arãta respectul faþã de Buddha.

L-am urmat cu credincioºie în timp ce-a aprins beþiºoarele
pentru amândoi. 

– Aroma lor terapeuticã te va ajuta sã-þi liniºteºti mintea,
mi-a explicat el. Pe mãsurã ce vei urma calea iluminãrii, vei
deveni ca ºi fumul care se ridicã din tãmâiere spre ceruri.

Dupã ce maestrul meu m-a condus într-un loc liniºtit pentru
a ne începe meditaþia, nu m-am putut abþine sã nu mã uit pe
furiº la cãlugãrii care fãceau antrenamente de luptã. 

– ªi-au legat tãlpile ºi partea de jos a picioarelor cu niºte corzi,
mi-a spus Lowsi, observându-mi interesul. Ei fac asta ca sã fie
protejaþi ºi sã câºtige forþã în timp ce-ºi exerseazã loviturile de
picioare.

Priveam uimit peste mãsurã la viteza ºi puterea loviturilor lor. 
– Ei învaþã stilul cocor, unul din sistemele tradiþionale de

luptã Shaolin, mi-a explicat Lowsi.
M-am concentrat cu atenþie pentru a urmãri povestirea lui:
– Într-o zi, un cãlugãr a vãzut o bãtãlie dintre o maimuþã ºi un

cocor. Se pãrea cã maimuþa ar putea zdrobi foarte uºor pasãrea
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în douã, ºi totuºi, pasãrea avea mult mai multe miºcãri rapide ºi
neaºteptate. A dat din aripi ºi ºi-a aruncat ciocul înainte ºi înapoi
pânã când, în sfârºit, animalul mare a fugit. Observã graþia
miºcãrilor lor, m-a îndemnat Lowsi, lovitura puternicã cu
piciorul la mare depãrtare ºi priza pe un singur picior. Observã
cum mâinile sunt folosite ca ºi loviturile ciocului de cocor.

Pe mãsurã ce antrenamentul meu progresa, ºi eu am ajuns sã
stãpânesc stilul cocor ºi multe alte sisteme de Kung Fu. Artele
marþiale chinezeºti revendicã 1500 de stiluri. Imitarea animalelor
este cel mai vechi ºi mai clasic exerciþiu Shaolin de Kung Fu.
Maestrul meu m-a învãþat cã omul, fiind mai slab decât animalul,
se bizuieºte pe inteligenþa sa pentru a supravieþui. Totuºi, a reuºi
sã imiþi cu adevãrat miºcãrile ºi gândirea unui anumit animal
înseamnã a stãpâni arta fizicã a imobilitãþii ºi a rapiditãþii, a
observãrii ºi a reacþiei, a miºcãrii line ºi a atacului instantaneu.

– Acum concentreazã-te!
Imediat, atenþia mea s-a decuplat de la ucenici.
– Concentreazã-te asupra acestei flãcãri.
Lowsi mi-a îndreptat ochii spre o lumânare aprinsã pe care

mi-a pus-o în faþã.
– Concentreazã-te asupra flãcãrii interioare ºi elibereazã-þi

mintea. Acum respirã.

Am petrecut mai multe ore în templu, concentrându-ne
asupra flãcãrii unei lumânãri. Voiam sã-mi închid ochii, însã
când mi-au devenit grei, am simþit o loviturã de bãþ de bambus
peste faþã. Lowsi mã lovea de fiecare datã când credea cã-mi
pierd concentrarea. Scopul acelor ore de meditaþie era sã mã
apropie de Ch’i. Am fost învãþat cã toate lucrurile sunt produsul
forþelor cosmice negative ºi pozitive, yin ºi yang, care pot fi
armonizate prin studierea Ch’i. În trupul uman, Ch’i este cel mai
bine înþeles ca o curgere de energie. Ucenicii lui Tao cred cã Ch’i
le guverneazã miºcarea muscularã, procesul respiraþiei, reglarea
bãtãilor inimii ºi funcþionarea sistemului nervos. 

– Când vei putea armoniza complet Ch’i-ul în trup ºi în spirit,
vei atinge iluminarea ºi pacea interioarã. Vei descoperi puteri
aproape supranaturale în interiorul tãu, mã învãþa Lowsi.
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Stãpânirea Ch’i-ului este esenþialã pentru arta Kung Fu,
continua el. El permite fluiditatea. 

Umezindu-ºi o mânã într-un vas mic cu apã, el a ridicat-o în
aer, þinând-o în sus pânã când s-a format un strop mic, atârnând
în suspensie de vârful degetului lui arãtãtor.

– O singurã picãturã de apã. Singurã, ea este inofensivã,
blândã ºi fãrã putere. Dar ce-ar putea în lumea asta sã reziste
puterii unui tsunami? Valurile lui furioase au puterea de a
distruge pãmântul ºi tot ce-i stã în cale. Învaþã sã controlezi
Ch’i-ul, bãiete. Intrã pe energia lui universalã ºi vei putea ºi tu sã
ai putere, o putere de multe ori mai mare decât puterea ta
naturalã.

În anii care-au urmat, antrenamentul lui Lowsi în puterea
Ch’i mi-a devenit tot mai clar. Am înþeles Chi’i-ul ca fiind „zeul
din interior”, rãdãcina puterii mele. Adunându-mi puterea
trupului meu prin Ch’i, puteam sã sparg cãrãmizi cu mâinile
goale ºi sã fac tot felul de lucruri incredibile. Îmi dãdea, de
asemenea, o stare de conºtienþã mult mai alertã, încât puteam sã
simt miºcãrile unui adversar în întuneric ºi sã rezist la dureri
imense, redistribuind durerea în întregul meu corp.

Toatã viaþa mea din China avea de a face cu antrenamentele
Kung Fu. Ca învãþãcel, eram obligat sã fac munca cea mai josnicã
ºi mai dificilã din jurul casei ºi a templului. Tot timpul, Lowsi îmi
pregãtea trupul pentru a începe antrenamentul serios. Unul din
primele exerciþii pe care mi le-a prezentat a fost sã-mi afund
mâinile într-o gãleatã cu nisip. Ore întregi fãceam acest lucru
sub privirea lui, pânã când mâinile îmi erau pline de rãni ºi
sângerau. Dupã câteva sãptãmâni, pielea mi s-a întãrit într-atât,
încât nu mai simþeam durerea. Lowsi a amestecat pietricele în
nisip, iar eu am reluat exerciþiul. Tot la câteva zile, adãuga pietre
din ce în ce mai mari, pânã ce am ajuns sã-mi „afund” cu mare
forþã mâinile printre bolovani ascuþiþi fãrã sã mã tai sau sã-mi
iasã bãºici pe piele.

Una din treburile mele principale era sã am grijã de animale.
Bunicii mei aveau câmpuri cu orez ºi þineam gãini, capre, vaci ºi
un cal. De obicei eram lãsat sã lucrez singur ºi mã simþeam în
siguranþã, departe de biciuirile dure ale lui Lowsi. Printre
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animale, puteam lãsa deoparte durerea antrenamentului meu ºi
ura pe care o simþeam faþã de bunicul meu.

Drumurile la piaþã cu bunica mea erau o altã eliberare
aºteptatã. Trebuia sã car poveri mari, însã era mult mai bine
decât bãtãile nemiloase ale maestrului meu. Piaþa era
zgomotoasã ºi coloratã. Oamenii se îmbulzeau ºi strigau unii la
alþii peste zgomotul de fundal fãcut de casele mah-jong. Erau o
mulþime de animale vii în cuºti: câini, raþe, capre, iepuri, pãsãri,
reptile ºi tot felul de peºti ciudaþi aºezaþi pe cãrucioare mari de
lemn. Mã þineam aproape de bunica mea, de fricã sã nu fiu
observat de „omul reptilã”. Acesta era un bãtrân gârbov, cu
barbã cenuºie ºi ascuþitã, o mustaþã subþire ºi o faþã care era
crestatã ca o prunã uscatã. Din degetele lui zbârcite ieºeau niºte
unghii lungi ºi galbene, ºi folosea unghia ascuþitã a degetului
mare pentru a tãia gâtul broaºtelor þestoase pe care le vindea. Pe ta-
raba lui erau tot felul de insecte ºi ºerpi: vii, morþi, uscaþi sau jupuiþi.

Magazinul de medicamente era o altã sursã de fascinaþie
morbidã. Cobre uriaºe erau bãgate în canistre mari de sticlã ºi
fiecare raft avea rânduri dupã rânduri de borcane îngrozitoare
cu pãrþi din trupuri de animale, scorpioni, gândaci de toate
felurile ºi mãrimile, faguri de miere ºi ºerpi, toate conservate
într-un lichid care mirosea puternic.

Bunica mea se târguia la nesfârºit cu vânzãtorul de ierburi.
Mã minunam de ardeii uriaºi, de prafurile viu colorate ºi de
rãdãcinile nostime pe care le cumpãra pentru a face ginseng ºi
ceaiuri de ghimbir. Înapoi pe stradã erau tot felul de mirosuri
delicioase, iar oamenii stãteau lângã drum ºi gãteau în tigãi mari.
Erau anii 1970 ºi se pãrea cã majoritatea regiunii Canton era în
construcþie. Lângã tarabele tradiþionale de tip baracã, erau
structuri uriaºe în stil occidental care erau ridicate de chinezi
desculþi sau deºãnþaþi, care fãceau tot felul de giumbuºlucuri,
sfidând moartea pe schele de bambus.

Ne-am fãcut loc printre maldãrele de moloz ºi de resturi urât
mirositoare din piaþã, evitând mereu grupurile de ghicitori care
vindeau beþiºoare ce preziceau viitorul. Atenþia îmi era mereu
atrasã de caligrafii care se instalau pe stradã cu pensulele ºi
cerneala lor.
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– Ei folosesc o hârtie specialã de xuan, fãcutã din scoarþã ºi
paie de orez, îmi explica Jowmo. Oamenii angajeazã caligrafi
pentru a le scrie scrisori ºi a le pregãti anunþuri speciale.

N-aº putea sã spun cã bunica mea dãdea dovadã de prea
multã cãldurã faþã de mine, însã se pãrea cã-i plãcea sã mã înveþe
tradiþiile ºi obiceiurile poporului nostru. Sunt multe festivaluri.
Anul Nou este cel mai important. Anul lunar chinez se bazeazã
pe ciclurile lunii, iar ciclul calendaristic se repetã la fiecare
doisprezece ani, fiecare an fiind reprezentat de un animal.

– Legenda spune cã Domnul Buddha a chemat toate
animalele sã vinã la el înainte sã plece de pe pãmânt, mi-a
explicat Jowmo. Însã doar douãsprezece au fost pregãtite sã-i
spunã la revedere. Ca rãsplatã, a promis sã numeascã câte un an
dupã ele, în ordinea în care au venit la el. Animalele s-au certat
cine sã ajungã primul. Pânã la urmã, totul s-a transformat într-o
competiþie. Primul animal care ajungea pe malul opus al râului
urma sã fie în capul listei, iar restul trebuiau sã-ºi primeascã anii
în funcþie de ordinea de sosire. Toate cele douãsprezece animale
s-au adunat pe malul râului ºi au sãrit în apã. Fãrã ca boul sã ºtie,
ºobolanul i-a sãrit în spate, ºi când boul era aproape sã sarã pe
mal, a sãrit de pe spatele lui ºi a câºtigat cursa, lãsându-l pe
acesta pe locul doi. Ceilalþi au urmat în ordine: tigrul, iepurele,
dragonul, ºarpele, calul, oaia, maimuþa, cocoºul, câinele, iar
porcul, care era foarte lent ºi leneº, a ajuns ultimul.

Jowmo mi-a spus aceastã poveste de multe ori. De obicei
râdea zgomotos la gândul sãracului porc leneº. 

– Tu te-ai nãscut în anul cocoºului, mi-a spus ea. Cel care se
naºte sub semnul cocoºului este muncitor ºi hotãrât în deciziile
lui. Nu se teme sã spunã ce gândeºte, dar fii atent, m-a avertizat
bunica mea, cocoºul poate sã fie foarte lãudãros ºi prea
încrezãtor în sine. Vei fi ºi foarte curajos, mi-a spus ea, uitându-se
la mine cu subînþeles.

Pe mãsurã ce Anul Nou se apropia, era o atmosferã plinã de
anticipaþie în întreaga comunitate. A douãzecea zi a celei de a
douãsprezecea luni era pusã deoparte pentru curãþenia anualã a
casei. Bunica se referea la ea ca la „mãturarea incintei”. Fiecare
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colþ al casei trebuia curãþat cu atenþie. O ajutam sã agaþe suluri
mari de hârtie roºie pe pereþi ºi pe poartã. Pe ele, cu cernealã
neagrã, frumoasã, erau scrise urãri poetice de bine pentru
familie. Decoram casa cu flori, mandarine, portocale ºi
grepfruturi mari în formã de parã care se numeau pomelo. 

– Acestea ne vor aduce noroc ºi bogãþie, mi-a spus bunica, în
timp ce fãcea un aranjament de fructe. (De fapt, acest simbolism
s-a dezvoltat printr-un joc de cuvinte. Cuvântul mandarinã are
acelaºi sunet ca ºi „noroc” în limba chinezã, iar cuvântul
portocalã are acelaºi sunet ca ºi „bogãþie”.)

– Dupã ce casa e curatã, vom pregãti sãrbãtoarea ºi îi vom
spune la revedere lui Zaowang, zeul bucãtãriei, mi-a spus
bunica mea. Tradiþia spune cã Zaowang se întoarce în prima zi a
noului an, atunci când sãrbãtoarea s-a terminat. 

Era multã muncã de fãcut. Toatã mâncarea trebuia pregãtitã
înainte de ziua anului nou. Astfel, instrumentele ascuþite, cum ar
fi cuþitele ºi foarfecele, puteau fi puse deoparte pentru a evita
tãierea „norocului” noului an.

În ajunul anului nou, familia se aduna în casa noastrã. Ei
cãlãtoreau din întreaga Chinã, iar eu priveam curios la bunica
mea, care aºeza la masã ºi locuri goale, pentru membrii familiei
care nu puteau veni. 

– Aceasta simbolizeazã prezenþa lor la banchet, deºi ei nu pot
sã fie cu noi, mi-a explicat ea.

Mã întrebam dacã era ºi un loc pentru mama mea, însã n-am
pus niciodatã aceastã întrebare. Mulþi oaspeþi mã tratau cu
acelaºi dispreþ ca ºi bunicul meu, însã mãcar mai erau ºi alþi copii
– veriºoarele mele, numai fete – cu care sã mã joc. Era de
asemenea ºi o femeie mare cu un zâmbet larg pe faþã care îmi
fãcea jucãuº din ochi. Ea era sora bunicului meu, Li Mei, ceea ce
înseamnã „floare de prun”. Cealaltã sorã a bunicului, Li Wei,
fãcea prea puþine ca sã se ridice la nivelul numelui ei, „trandafir
frumos”. Pentru mine, ea era departe de a fi frumoasã. Se uita la
mine prin aceiaºi ochi de scorpie ca ai bunicului meu. La miezul
nopþii, dupã banchet, ceilalþi copii ºi cu mine fãceam o
plecãciune ºi ne arãtam respectul faþã de bunicii noºtri ºi faþã de
ceilalþi bãtrâni. Eu fãceam ce mi se spunea, dar tot îi uram.

24 Tony Anthony
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