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Esențiale pentru călătorie
Ce s` împachetezi [i de ce

R
ecent, în Azerbaidjan, m-a vizitat 
un prieten vechi. Am stat de vorbă 
în timp ce despacheta bagajele și 
l-am întrebat despre conserva de 

anșoa pe care o avea în geamantan. „Întot-
deauna car cu mine câteva!”, mi-a răspuns el 
zâmbind. „Sunt esenţiale pentru a îmbunătă-
ţi gustul unei mâncări. Nu se știe niciodată.”
Destul de convins, ziua următoare am adă-
ugat conserva de anșoa, plus niște suc de lă-
mâie, peste sote-ul meu de dovlecei cu ustu-
roi: delicios. A fost o mâncare ce mi-a dat și 
de gândit. Mai mult ca sigur, știi ce să pui în 
bagaj atunci când pleci undeva. Și eu. Dar ce 
iau ceilalţi domni la ei ? Le-am scris câtorva, 
așteptând sugestii. Iată câteva dintre ele.
Edgar, un român din Singapore, mi-a spus: 
„Îmi iau punga magică cu pastile pentru di-
aree, gripă, dureri și migrene. 
Cred că sunt ipohondru. Și mai 
pun în bagaj și Confesiunile Sfân-
tului Augustin. 600 de pagini. Nu 
le citesc niciodată, dar mă simt 
mai deștept și mai aproape de 
Dumnezeu, dacă le am la mine.”
Între timp, diplomatul fran-
cez Jerome îmi scrie din Africa. 
„Dana, soţia mea româncă, nu 
călătorește niciodată fără cafea 
măcinată, cafea boabe și cafea 
instant. Adoră cafeaua. În cana ei 
specială!”
Jude, din Liverpool, îmi suge-
rează: „Două ventuze cu cârlig, 
un cablu și clești de rufe pentru 
a usca hainele la hotel; huse din 
neopren pentru a ţine reci sticlele cu bere, un 
telefon mobil cu trei benzi de frecvenţă, pen-
tru a putea folosi SIM–ul local, și un permis 
internaţional de conducere.”
Vlad, din București îmi spune: „Trei cămăși 
din mătase – mai mici decât o minge de tenis 
atunci când sunt împachetate, care se spală 
și se usucă foarte ușor, cu uscătorul de păr de 
la hotel! Mai sunt și sexy pe deasupra. Un sac 
de dormit călduros; o brichetă Zippo, pentru 
a le da de lucru și a irita personalul de la ae-
roport, asta pentru că măsurile de securitate 
sunt absurde, inefi ciente și, adesea, aplicate 
în mod abuziv.”
Doug, un american din Ucraina, îmi reco-
mandă: „O lanternă care se fi xează pe cap, 
pentru pene de curent și plimbări nocturne. 
Adesea, iau cu mine beţele pentru trekking; 

am fost cu ele și la Sibiu. De asemenea, o bu-
solă, pentru a mă orienta în orașele noi.”
Rupert, din București, îmi spune: „O jachetă 
călduroasă, în caz că nu merg caloriferele, și 
un briceag.”
Kevin, un globetrotter englez, îmi recoman-
dă: „Obișnuiesc să iau la mine un briceag, în 
caz că vreau să înjunghii personalul navigant 
și să iau piloţii ostatici. În orice caz, ultima 
oară am uitat să-l pun în bagajul de cală și mi 
l-au confi scat. Din fericire, eram în Elveţia, 
așa că am putut să-mi cumpăr unul nou, din 
duty-free, înainte de îmbarcare! Sunt vegeta-
rian, așa că iau la mine nuci, soia și seminţe.”
Paul, din Tel Aviv, își aduce aminte: „Acum 20 
de ani m-am ales cu o infecţie urâtă la ochi. 
De atunci, nu plec fără picături la mine.”
Eddie, din Yorkshire, un adevărat guru în 

materie de marketing, îmi spune: „Iau în-
totdeauna cu mine Pass the Pigs, este un joc 
fantastic. Plus cărţi de vizită, pastile pentru 
diaree, chiloţi de schimb - în bagajul de mână 
- ac și aţă.”
Tony, din Adelaide, recomandă: „Ia cu tine 
sticluţe pentru șamponul și gelul de duș pre-
ferate, și păstrează costumul împachetat așa 
cum îl iei de la curăţătorie. Îl vei putea împă-
turi fără să se șifoneze.”
Om de afaceri, Peter, din Bruxelles, e de păre-
re că: „E bine să ai la tine săpun-gel dezinfec-
tant; e foarte igienic și util într-o conversaţie, 
#hei, vrei niște gel?#. Apoi, pungi din plastic 
goale, pentru a împacheta ce ai nevoie – șose-
te murdare sau un cadou.”
Ascanio, din Roma, ia întotdeauna cu el un 
talisman primit de la soţia sa din Kazahstan. 

„Un arici din sticlă, într-o cutie din piele (po-
recla mea este Yozhik, care înseamnă arici). 
Două sacoșe mari, pentru cumpărături com-
pulsive; adaptoare electrice pentru 6 conti-
nente; un hard disc de 1 TB, pe post de back 
up pentru laptop; cărţile Un nou pământ sau 
Puterea prezentului, ale lui Ekhart Tolle, pen-
tru a le citi dacă sunt stresat. Și o boxă USB 
mini,  pentru că muzica este esenţială.”
Dominic, din Devon, îmi sugerează: „O plasă 
pentru ţânţari, dacă pleci la tropice, ţigări (nu 
pentru a fuma, ci pentru a #unge# angrenaje-
le birocraţiei) și un smartphone cu încărcător 
solar.”
Câţiva respondenți au insistat să nu iei nimic 
altceva în afară de bagajul de mână, cum ar 
fi  Henry, un ziarist englez, care îmi spune: 
„Înjumătăţește bagajul și dublează suma de 

bani. Când ajungi la destina-
ţie, cumpără ce-ai uitat să aduci 
cu tine.” Cum ar fi , Confesiunile 
Sfântului Augustin?
Premiul întâi în materie de lu-
cruri esenţiale pentru călătorie 
îi revine prietenului meu Dirk, 
un arhitect londonez. El suferă 
de hemofi lie severă și, pentru o 
vacanţă de două săptămâni în 
străinătate, ia la el 21 de fi ole de 
Factor VIII, 21 seringi cu apă ste-
rilă, adaptoare sterile pentru 7 
injecţii intravenoase, ace-fl uture, 
tampoane cu alcool, un garou și 
vată. Are în plus și virusul HIV, 
și trebuie să înghită trei pilule pe 
zi pentru asta. Kit-ul său medi-

cal mobil, pentru două săptămâni, valorează 
peste 40.000 de dolari. Nu este de mirare că 
britanicii sunt atât de mândri de serviciul lor 
naţional de sănătate, NHS. Pe de altă parte, 
NHS îi datorează măcar asta lui Dirk, pentru 
că ei l-au îmbolnăvit prin transfuzii cu sânge 
infectat, în timpul regimului politic al așa-zi-
sei Doamne de Fier, atunci când profi tul con-
ta mai mult decât oamenii.
În ceea ce privește sfatul meu, eu prefer să că-
lătoresc cât mai aproape de natură, însoţit de 
un partener de nădejde. Așa că, din experien-
ţa mea, și după multe mile fericite, vă reco-
mand un măgar, un morcov și o bâtă.
Drum bun! 
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