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La cinci ani distanță de cele trei săptămâni în Himalaya,
autorul volumului de povestiri Sfârșit de sezon publică o
nouă carte, în urma călătoriei sale în Anzi – Trei săptămâni
în Anzi*. Pasiunea pentru înălțimi l-a făcut pe Marius
Chivu să vrea din nou să pornească într-o călătorie undeva
în America de Sud. Cu ajutorul lui M. (noul său partener
de călătorie), a ales ca destinație Peru. Luna în care „pla-
netele s-au aliniat” și au putut să își potrivească programul
pentru a putea pleca a fost luna mai. Pregătirile au durat
aproximativ două luni. De la bun început, cei doi au
hotărât să evite contactarea agențiilor ce organizează călă-
toriile până la cel mai mic detaliu, cu ore stabilite pentru
vizitarea obiectivelor turistice importante, neratând în
acest fel ocazia de a cunoaște îndeaproape o altă civilizație.
În afara satisfacției pe care ți-o poate aduce călătoria pe cont
propriu, cei doi s-au gândit că în felul acesta banii vor
ajunge direct la localnici, fără intermediarii care nu le-ar
răsplăti eforturile așa cum s-ar cuveni. De-a lungul cărții,
întâlnim pasaje întregi în care Chivu pledează în favoarea
călătoriei lipsite de mijloacele tehnologiei de ultimă oră:
„(…) tot ce trebuie să faci e să-ți folosești picioarele și
mintea.(…) Hărțile on/off line și GPS-ul transformă
lumea într-o simulare a călătoriei și, cel mai rău, te fac de-
pendent de capriciile tehnologiei, îți distrag atenția de la
semen, te transformă într-un analfabet geografic.” (p.122).

În stabilirea obiectivelor, Chivu a urmărit ca acestea să
fie „pe cât posibil, mai puțin turistice” (p.9), hotărându-se
asupra următoarelor ținte: Machu Pichu – pentru care au
ales traseul mai ocolit prin Choquequirao, Nevado Mismi
(5597 m) – muntele unde se află izvorul Amazonului, Cani-
onul Colca (3517 m, al doilea ca adâncime din lume), iar
la sfârșitul călătoriei vor poposi pentru câteva zile pe coasta
Pacificului.

După aterizarea în Lima, iau alt avion spre Cuzco, de
unde se deplasează spre Cachora, locul de unde va începe
traseul celor doi spre Choquequirao. Să te bazezi pe ospi-
talitatea și ajutorul localnicilor presupune și anumite
riscuri. Pe lângă ciupiturile de țânțari care începeau să le
dea bătăi de cap și durerea de picior a lui Chivu, cei doi
au nimerit un cărăuș cu totul diferit de cel pe care și-l
doreau. În loc să aibă parte de un „arriero simpatic și isteț,
cu care putem râde și sta la povești” (p.42), Lucho nu le-a
indicat drumul și a mers cu mult înaintea lor cu tot cu
măgarul care ducea în spate rucsacurile în care se găseau

apa și proviziile: „i-am plătit lui Nancy un arierro hablador
pentru șase zile și ne-am ales cu Speedy MutuLuchito”
(p.63). Întâlnirile cu alți localnici care strâmbau din nas
când auzeau de Lucho păreau să le accentueze și mai tare
starea de frustrare, căci la sfârșitul zilei „suntem însetați,
înfometați, obosiți și demoralizați, chiar iritați din cauza
imprudenței lui Lucho de a nu ne aștepta și de a urca de
căpiat pe munte până la mama dracului.” (p.55). Chiar
dacă îl plătiseră de dinainte, cei doi renunță la ajutorul lui
Lucho, care mai mult îi încurca pe traseu. În afară de
Lucho, cei doi întâlnesc oameni ospitalieri, care îi găzdu-
iesc în gospodăriile lor, le gătesc, le povestesc despre obi-
ceiurile locurilor. Singurul impediment ce le putea umbri
realizarea traseului părea să fie durerea de picior a lui Chivu,
care s-a lăsat învinsă în cele din urmă de antiinflamatoare,
unguent și vizita la apele termale.

Narațiunea simplă, presărată cu referințe livrești sau ver-
suri din poezii sau cântece ne aduce aminte de prozele din
Sfârșit de sezon. Imaginea bunicilor și a părinților repre-
zintă o constantă care apare în scrierile lui Chivu. În ver-
surile din Vântureasa de plastic avem de-a face cu neputința
fiului de a-și ajuta mama bolnavă, iar în Sfârșit de sezon –
cele două povestiri, În familie și Întoarcerea, reflectă iubirea
și grija pe care nepotul o acordă acum bunicilor care au
nevoie de ajutorul său. Dacă în munții Himalayei Chivu
a purtat ciorapii bunicului când a atins cel mai înalt punct,
în timp ce hoinărea prin orașul pierdut, Machu Pichu, el
și prietenul său beau din țuica făcută de bunicul Toma cu
aproape treizeci de ani în urmă, iar basmaua cu mașini de
epocă a bunicii Margareta a trecut-o prin găicile panta-
lonilor de trekking.

Unul dintre cele mai frumoase episoade îl reprezintă
momentul în care cei doi, alături de Hernan și Santiago,
au reușit să atingă vârful Nevado Mismi (El Mismi, 5597
m) – cu două sute de metri mai mare decât trecătoarea
orung La din Himalaya. „Arde pieptul, amorțesc pi-
cioarele, dar mai sunt doar câțiva metri de munte între
mine și cer. (…) Mă îndrept și privesc de jur împrejur…
Cordilierii! Se vede totul de aici. Văd totul (…).” (p.201)
Escaladarea vârfului reprezintă punctul culminant al călăto-
riei în Anzi, idee ce se reflectă prin intermediul narațiunii,
al cărei ritm crește treptat, odată cu atingerea obiectivului.

Trei săptămâni în Anzi nu conține doar aventurile prin
care Chivu și M. au trecut de-a lungul călătoriei în Peru,
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căci narațiunea este întreruptă din loc în loc de pasaje în
care autorul sintetizează informații preluate din mai multe
cărți și enciclopedii ce facilitează familiarizarea cititorului
cu civilizația și cultura peruană. Printre referințele folosite,
întâlnim William H. Prescott, Eugen Pop, Mario Vargas
Llosa etc. Pe lângă aceste fragmente cu caracter infor-
mațional, în carte putem găsi pasaje care se află la granița
dintre reverie și realitate – la începutul fiecăruia este trecut
numele Apukunas – o zeitate pe care Marius Chivu ar fi
visat-o, pasaje psihedelice în care scriitorul își iese din corp,
se dedublează: „mă dedublam doar pentru plăcerea de a
mă sabota. Îmi acordam victorii false pentru a-mi auto-
gâdila orgoliul. De vreme ce nu câștigam, tot eu și pier-
deam, dar câștigătorul lua totul chiar și în acest simulacru
de competiție făcut public.” (p.54).

Unul din locurile care îți rămân întipărite în minte
după ce ai terminat de citit această carte este piața. Ne-
dorindu-și să mănânce în restaurante, ci mai degrabă să

guste din tot ceea ce Peru le poate oferi, Marius și M. aleg
să mănânce în cele mai apropiate piețe. Totul te atrage în
acest loc: culorile, mâncarea, strigătul vânzătorilor ambu-
lanți, cartofii gătiți în diferite feluri: „Culorile, mirosurile,
sunetele – e ceva psihedelic în acest exotism să se manifeste
în ritmul, varietatea și vastitatea lui naturală, încă sălbatică.
«Îți mulțumesc că ai adus piața în viața mea», îi spun lui
M., care a devenit fratele meu de piață.” (p.153).

Aventura andină a lui Marius Chivu cucerește cititorul
prin dinamismul narațiunii și al descrierilor, prin atmos-
fera exotică și plină de culoare, precum și prin fotografiile
făcute de autor și selectate de Cosmin Bumbuț, care ilus-
trează povestea, facilitându-i totodată cititorului intrarea
în această lume pe care, dacă încă nu a vizitat-o, își va dori
să o vadă curând.

*Marius Chivu, Trei săptămâni în Anzi, Ed. Humani-
tas, București, 2016

The Road Again
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