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Parisul turistic

Nu am întâlnit, până acum, vreun alt oraş mai bine semnalizat. Orientarea e atât de bine realizată, încât

e imposibil să te rătăceşti. Fie că eşti în Montparnase, fie că eşti în Montmartre sau alt cartier al

Parisului. Reţeaua metroului e ca o sită, încât deplasarea pare cel mai simplu lucru. Pe un kilometru

pătrat ai, la dispoziţie, cel puţin cinci-şase staţii. Transferul de la o linie la alta te poate face, însă, să

baţi kilometri buni. Pe sub Paris. Eşti, însă, recompensat, ascultând tot felul de rapsozi. Foarte buni. Am

ascultat miniconcertul unui cor bărbătesc ucrainian. Suna celest. Pentru staţiile centrale, autorizaţia, pe

diverse genuri muzicale, înseamnă examene grele. Dar care staţie nu e centrală ? La Paris. Un viorist

român, da, român, cânta muzică clasică la staţia Champs Elysée. Verificaţi, s’ il vous plait !

Tot prin tuneluri îţi poţi clăti privirea cu mii de  reclame. Multe, adevărate realizări artistice.

E păcat, însă, să mergi cu metroul sau autobuzul ! La Paris. Doar dacă ai obiective de văzut, undeva, la

periferie sau în afara lui. În zona centrală, pe o rază de cinci-şapte kilometri, ai peste 90% dintre

obiectivele turistice, pe care ar vrea să le vadă orice planetar. Am spus, fără o bună documentare,

picioare zdravene şi un bun simţ de orientare, în timp şi spaţiu, poţi avea uşoare probleme. Repet. Îţi

stau la dispoziţie zeci de mijloace de transport, care fac turul oraşului în tot felul de variante. Iar filialele

bibliotecii publice parieziene îţi oferă toate informaţiile necesare, inclusiv turistice. Mii de informaţii,

pliante, hărţi, reclame, oferte … îţi stau la dispoziţie. Gratis ! Ai vreo problemă, întreabă ! Nu pe cei care

sunt cu harta în mână. Îţi vor veni imediat două-trei răspunsuri, însoţite de zâmbete înţelegătoare. Din

păcate, parizienii vorbesc foarte repede, mestecând şi scurtând cuvintele. Gramatica pentru mulţi e o

mare necunoscută. La fel ca şi multilateralele noastre vedete naţionale, care se dau, nonstop, în

spectacol pe canalele din Micul Paris !


