Saigon Xưa Đẹp Như Mơ
Không phải ngẫu nhiên Cố tổng thống Singapore - Lý Quang Diệu - từng có mong ước một ngày Singapore sẽ
phát triển như Sài Gòn thời bấy giờ. Sài Gòn xưa được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông mang trong mình
vẻ đẹp và sự phát triển “rất Tây”, từ kiến trúc cho đến phong thái của người dân nơi đây. Những bức ảnh về
Sài Gòn cách đây khoảng nửa thế kỷ vẫn làm cho bao nhiêu trái tim Việt thổn thức vì vẻ đẹp yêu kiều
ấy. Mytour cũng không nằm ngoài những fan phát cuồng vì vẻ đẹp cổ điển của Sài Gòn, hãy cùng xem lại
những bức ảnh màu cực hiếm về Sài Gòn những năm 1960 nhé.
Đường Phố Quy Hoạch Đẹp Mắt
Cách đây gần 50 năm, đường phố của Sài Gòn lúc bấy giờ đã được quy hoạch gọn gàng, đẹp mắt với những
ngôi nhà cao tầng, cây xanh thẳng hàng, thẳng lối. Xe hơi đậu khắp nơi ở hai bên đường. Nếu không ghi chú
đây là Sài Gòn, chắc nhiều người Việt có thể lầm tưởng ảnh được chụp ở một quốc gia nào đó tại phương
Tây.

Vẻ yên bình có phần sang trên đường Tự Do năm 1960 - Một góc đường Hai Bà Trưng năm 1970

Khung cảnh bên ngoài Chợ Lớn 1964

Chợ Bến Thành tấp nập mùa tết 1965-66

Đường phố sạch đẹp, các bảng hiệu quảng cáo thời thượng với họa tiết vintage gợi nhiều cảm hứng cho các
nghệ sĩ. Khung cảnh tươi sáng của từng con đường quen thuộc cách đây 50 năm, chắc hẳn khiến nhiều bạn
trẻ sống tại Sài Gòn phải ngỡ ngàng. Ngày ấy không nhiều nhà cao tầng như bây giờ, nhưng đường phố có
phần sạch đẹp, thoáng đãng hơn nhờ không có nhiều những “tơ trời” như các cột điện như thời nay.
Đời Sống Giản Dị, Yên Bình
Sài Gòn đô hội thật đẹp với những khoảnh khắc yên bình khó thấy ở thời bây giờ. Biết tìm đâu những tiệm cắt

tóc vỉa hè giản dị cùng một cái gương và một thợ cắt tóc lành nghề, chỉ vài ba đồng đã có một bộ tóc gọn ghẽ.

Sài Gòn 1966 vẫn có cắt tóc vỉa hè

Đám trẻ con chơi với nắp ken, ảnh chụp năm 1968
Tìm đâu những giây phút thấy đám trẻ chơi đùa với thứ
đồ chơi chẳng tốn một xu - nắp ken. Tuy thiếu thốn vật
chất nhưng có lẽ đám trẻ ấy đã có một tuổi thơ thật
đẹp, thật trong trẻo không vướng bận.
Sông Sài Gòn lúc bấy giờ vẫn đủ sạch để đám trẻ cùng
nhau tắm mát, những ngôi nhà ven sông tuy có sơ sài
nhưng vẫn mang được vẻ đẹp của một vùng sông
nước không ô nhiễm.
Trẻ em nô đùa trên sông Sài Gòn năm 1963

Sành Điệu Như Quý Cô Sài Gòn
Góp phần nên vẻ đẹp đắm say của “Hòn ngọc Viễn Đông”, chắc chắn không thể bỏ qua vẻ đẹp cuốn hút của
các quý cô Sài Thành - Những cô gái mang trong mình phong thái của người con gái đô thị hiện đại, hợp thời
và năng động.
Những quý cô với gout thời trang không thể tinh tế hơn với những bộ váy khoe dáng đẹp cùng phụ kiện ăn ý.
Những bức ảnh của các quý cô Sài Thành cách đây nửa thế kỷ cũng khiến các bạn gái hiện nay trầm trồ với
vẻ đẹp tinh tế có phần “sang chảnh” ấy. Không chỉ váy ngắn mà tà áo dài truyền thống với những đường chiết
eo táo bạo khoe trọn thân hình “thắt đáy lưng ong” quyến rũ cũng được các cô kết hợp cùng phụ kiện ăn ý.
Dù là vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm, thướt tha. Hay thời thượng cùng kính râm, giày cao gót quay mảnh… Các
quý cô đều góp phần tô điểm thêm cho Sài Gòn thêm hoa lệ trong mắt bạn bè quốc tế.
Những bức ảnh phim màu sắc mang đến cho người xem những cảm giác khó gọi tên. Những bức ảnh ấy như
làm sống lại trong hình dung mỗi người về một “Hòn ngọc Viễn Đông” đầy tươi đẹp cách đây nửa thế kỷ. Sài
Gòn xưa có phần hoa lệ như quý cô xinh đẹp, đài các, đoan trang. Sài Gòn nay xinh đẹp như một thiếu nữ
thành thị hiện đại, rực rỡ.

Váy đơn sắc, giày búp bê, túi xách tay được quý cô Sài Gòn năm 1968-69 phối hợp khéo léo - Sài Gòn 196869 vốn đẹp nhờ vẻ đẹp hiện đại, thời trang của các quý cô – Sài Gòn 1968-69 vẫn hoa lệ với hình ảnh các quý
cô trong tà áo dài thắt đáy lưng ong

1970 những quý cô Sài Gòn sành điệu với váy da chữ A, giày sandal --- Vẻ đẹp dịu dàng của cô gái Nam Kỳ,
ảnh chụp năm 1970

Cô gái lựa hoa ở đường Nguyễn Huệ, ảnh chụp năm 1963 --- Các cô gái Sài Gòn trong trang phục áo dài, ảnh
chụp năm 1968

Thật may khi Sài Gòn vẫn đẹp, vẫn được nhiều thế hệ yêu thương và giữ gìn, mong rằng, Sài Gòn vẫn sẽ
mang mãi vẻ đẹp kiêu hãnh và sẽ sớm tìm lại được ví von “Hòn ngọc Viễn Đông” như xưa.
Huyền Vịt

