Giethoorn, Venice of The Netherlands
Hình Như Nguyệt chụp
Giethoorn cách Amsterdam khoảng 1 tiếng rưởi lái xe, là một village nằm trên nước, gồm có những ngôi nhà
nằm cạnh những con kênh, lạch. Ở đây, không có phương tiên giao thông nào khác ngoài thuyền, loại thuyền
chạy bằng điện êm ru. N được bạn gửi cho xem một số hình ảnh qua email có tựa đề “Ngôi làng đẹp như
trong truyện cổ tích”. N rất thích nên đã mong có dịp được đến viếng làng Giethoorn này. Giethoorn còn được
gọi là Venice of the North hoặc Venice of Netherlands. Chỉ tiếc một điều, năm nay tuy đã vào mùa Xuân; khí
hậu ở nhiều nước bên Âu châu vẫn còn lạnh giá, Hòa Lan cũng không ngoại lệ vì thế nên quá lạnh lùng! Cây
cối còn xác xơ, xơ xác; hoa chưa nở được nhiều nên ngôi làng đẹp như cổ tích này khá tiêu điều.
Mời các bạn xem một số hình ảnh mà N chụp được nha:

Lâu quá rồi, N mới được thấy lại hoa “lili of the valley”
mọc ven đường… như những ngày đầu Xuân ở New
Hampshire, vùng bắc Mỹ. Cách đây 42 mươi năm,
N đã được nhìn thấy loại hoa trắng nhỏ li ti, có hình
quả chuông xinh xắn này.
Lần đầu tiên được nhìn thấy trong đời, N đã mê loài
hoa be bé, xinh xinh này ngay lập tức vì N thích mầu
trắng và hoa lili of the valley dễ thương ơi là dễ
thương! Giản dị, thanh khiết, mỏng manh và dễ
thương quá đỗi!

Hai mẹ con N và baby Amelie ăn trưa ở nhà hàng này

Đến Giethoorn, lần đầu tiên thấy loại cây này, một dẫy cây nhìn lạ lạ, hay hay giống như hàng rào làm N chú ý

Con bé mang loại giầy sa bô đặc biệt của Hòa Lan nè J : ))
Con gái N đang đứng trên cầu, chắc tưởng mẹ chụp hình cho
có nước non phía dưới cầu nên nghiêng người làm dáng,
hehe..
Ai dè, hehehe… tại mẹ của cô chụp hình “giỏi” wa’ mờ,
ahaha…
N lại đi lang thang 1 mình để chụp hình.

…………………………………………………….…làm N liên tưởng đến nhà thờ con gà ở Đà Lạt

Trên đường về, xe bus ngừng ở đây, Nơi có những con đê (dikes). Một phần ba nước Hòa Lan, trong đó có
Amsterdam bị nằm thấp hơn mặt nước biển, có chỗ thấp hơn đến 22 feet (6.7 mét/ meters) nên họ cần những
con đê như thế này để đỡ bị lụt lội, thuở xưa nước Hòa Lan có nhiều windmills cũng vì lý do này.

