Ceļojums uz Francijas dienvidiem
Esam atklājuši 2018. gada ceļojumu sezonu. No 28. aprīļa līdz 7. maijam mūsu
lieliskais četrinieks devās izbaudīt Francijas dienvidus , tā saucamo franču rivjēru.
Vistiešākajā nozīmē tas bija lidojums, ne tikai turp un atpakaļ, bet visu tur pavadīto
laiku bija brīnišķīga lidojuma sajūta. Atkārtoti pārliecinājāmies, ka, lidojot virs
sniegotajām, majestātiskajām Alpu virsotnēm, pārņem nerealitātes sajūta. Tas bija
tik iespaidīgi!
Liels paradokss bija tas, ka vismaz 2 dienas šeit Latvijā laika apstākļi bija krietni
labāki un vasarīgāki nekā Vidusjūras piekrastē. Franču izsmalcināto stilu izjutām kino
festivāla gaidās esošajās Kannās. Kino slavenību plaukstu nospiedumu alejā pielaikoju
Katrīnas Denēvas plaukstiņas un apbrīnojamā kārtā tās sakrita ar manām viens pret
vienu. Taču slavenā Silvestra Stallones plaukstas šķita milzīgas kā lāpstas.

Nica mūs sagaidīja ar pārsteidzošu, tur mītošo nāciju, daudzveidību un visām
lielajām metropolēm raksturīgo netīrību. Pilsētā milzum daudz greznu, lieliski uzturētu
un skaistu ēku, strūklaku, pieminekļu. Skaistās, greznās, majestātiskās jahtas
daudzajās piestātnēs lika iztēloties, ka esam ieļuvuši kādā no franču vai amerikāņu
seriāliem par šīs pasaules bagātajiem, veiksmīgajiem,varenajiem un skaistajiem.

Vispārsteidzošākās sajūtas mūs pārņēma bagātajā Monako. Montekarlo
pārsteidza ar greznību, sakoptību, skaistiem, krāsainiem un koptiem apstādījumiem,
daudzajiem gaumīgajiem dārziem un parkiem. Šķita, ka gaisā virmo naudas, izklaižu,
vieglprātības un nepārspējamā franču šarma aromāts. Neesam azartiski, tāpēc
slavenos Casino apskatījām vairāk no ārpuses. Slaveno un dārgo zīmolu mašīnas tik
daudz un vienuviet vēl nebijām redzējuši. Izsmalcināti un saldi smaržoja eksotiskie
ziedi, augi, citrusaugļu koki. Visi cilvēki tik relaksēti, nesteidzīgi un dzīves apmierināti.
Tā dzīvot, tik lieliski justies un baudīt dzīvi varam tikai vēlēties.

Brīnišķīgas bija mazās pilsētiņas Laturbī un Mentola. Tā īsti Francijas
nepārspējamo šarmu varējām izbaudīt tieši mazpilsētiņās, kur pārsvarā dzīvo tikai
pamatnācijas pārstāvji. Tik garšīgi, pufīgi un smaržīgi kruasāni ir baudāmi tikai Francijā.
Mazajās beķerejās pirktās vēl karstās franču bagetes nespējām neapēst turpat tuvumā
esošajos skvēriņos. Pārliecinājāmies, ka izslavētā franču sieviešu elegance un spēja
nemanāmi koķetēt ir tieši tik nepārspējama, kā vērots daudzajos franču kino klasikas
šedevros.

Kad pienāca ceļojuma pēdējā diena, visi vēlējāmies kaut laiks apstātos, kaut
nebūtu jāatgriežas ikdienā un dārzos nebūtu jāveic iekavētie sēšanas un stādīšanas
darbi. Slavenie franču sieri vēl joprojām tiek baudīti un labi, ka atmiņas ir mūžīgas!

