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Sài Gòn Xuân: Xinh Đẹp Đường Hoa Nguyễn Huệ

SAIGN -- Vào 19g45, tối 7-2 (27 tháng chạp), đường hoa Nguyễn Huệ mới mở cửa đón khách,
nhưng từ 18g hàng chục ngàn du khách đã đổ về khu vực này đón chờ thời khắc khai mạc. Ai cũng
náo nức mong muốn sớm được chiêm ngưỡng đường hoa tròn 10 tuổi (2004 – 2013).
Theo một
bài viết trên báo Tuổi Trẻ, giám đốc khu du lịch Bình Quới (đơn vị thi công chính đường hoa) Chiêm
Thành Long cho biết đường hoa năm nay như một bản hòa tấu tổng hợp những nét đặc sắc nhất,
giữa cái cũ và cái mới để thành một đường hoa mới hơn với chủ đề “Trái tim Việt Nam” chia thành 3
khu vực chính: Xuân non cao, Xuân đồng bằng và Xuân biển đảo.
Đường hoa Nguyễn
Huệ.
Ngay trước tòa nhà Sun Wah (ở đầu đường hoa) trưng bày 10 con linh vật trong 12 con
giápvới kích thước thu nhỏ, rồi đến những tiểu cảnh đặc trưng của đường hoa trong suốt nhiều năm
qua, như cầu khỉ, ruộng lúa, khóm tre, hồ nước, bông sen, xe thổ mộ, vườn rau, nhà tranh….
Đến
từ xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi vợ chồng anh Thanh Sang cho biết nghe nói đường hoa năm nay
rất đặc sắc vì tròn 10 năm tuổi nên anh và vợ đã chuẩn bị đi từ chiều: “Tưởng mình đến sớm ai dè
nhiều người còn đến sớm hơn mình.Tôi sẽ chụp thiệt nhiều hình về để cho mọi người ở nhà xem”.
Đường hoa Nguyễn Huệ.
Anh Trương Thiên Thái chạy từ đường Kha Vạn Cân
(quận Thủ Đức) cùng vợ con và hai người bạn tranh thủ chụp những khoảnh khắc đẹp cho nhau.
Anh nói: “Đây là lần đầu chúng tôi đi đường hoa nên háo hức lắm, đẹp hơn coi trong ti vi nhiều”.
Ở góc đường Nguyễn Huệ giao với Lê Lợi, chị Đoàn Thị Tuyết Mai (nhà ở quận 4) đẩy xe lăn cho mẹ
mình đã 80 tuổi đi dạo. Chị Mai cho biết: “Mấy năm trước, mẹ tôi bị bệnh nặng nằm một chỗ, không
đi xem được nên năm nay việc đi xem đường hoa là niềm vui lớn của gia đình”. Chị không quên nhờ
thợ ảnh ghi lại giây phút đại gia đình vui vầy bên nhau.
Đường hoa Nguyễn Huệ.
Chị Khánh Vân đi cùng người bạn người Phần Lan là anh Henri, 29 tuổi đến đây từ 18g. Henri
cho biết, anh rất thích những biểu tượng ở đường hoa: “Tôi thích không khí đông vui ở đây và những
tiểu cảnh làm rất khéo, tỉ mỉ. Nếu lần sau có ở Việt Nam, tôi nhất định sẽ đến đây tiếp”.
Đường
hoa Nguyễn Huệ mở cửa đón khách liên tục đến 22 giờ ngày 13-2 (mùng 4 tết).
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