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Khi con gái N mua vé máy bay, cô nàng mua trước ngày đi và ngày về (3 tuần), sau đó 2 mẹ con mới quyết 
định đi những đâu? Vé mua có thể đi thẳng Los Angeles đến Ba Lê hoặc Luân Đôn. N nói con book đi Paris 
trước, sau đó mới đi xe lửa qua Luân Đôn (thể theo lời yêu cầu của một người bạn trong nhóm). Theo kinh 
nghiệm lần này, nếu bạn mang nhiều hành lý, bạn không nên đi xe lửa mà nên đi bằng máy bay nha. Thời 
gian cũng thế thôi, không xê xích là bao nhiêu, bạn đỡ phải gánh gồng, khiêng vác hành lý một quãng dài, 
phải đưa hành lý lên xuống xe lửa rất nặng nề và mất công.  
 
Ở Luân Đôn chơi 4 ngày, “highlight”, điểm đến chính là Stonehenge, một kỳ quan trên thế giới, nơi mà kỳ 
trước N chưa đi. Sau đó, cả nhóm bay qua Hòa Lan ở 4 ngày, lấy tour một ngày qua Bỉ Quốc, ngủ một đêm rồi 
bay qua Ý đi du thuyền. Du thuyền sẽ ghé Santorini, Athens, Olympia, Montenegro (một quốc gia nhỏ xíu có 
600,000 dân), Venice v…v… Còn lại 2 ngày cuối, không muốn về lại Paris nên N nói con book đi Milan, một 
thành phố nước Ý mà N chưa từng ghé. Milan là thành phố nổi tiếng về fashion, về design (như interior 
design, art design, hoặc bất cứ loại design nào cần phổ biến vì Milan hay tổ chức những Design Festivals, 
Designers’ Shows cho những người có máu mặt trên thế giới đến xem). 
 
N nói chuyện với chị Thu Tâm, chị ở nước Ý khoảng 8 năm. Hiện chị đang làm chương trình, lay out ra những 
tours đắt tiền (mấy chục ngàn một tour) cho một hãng du lịch “high end”. Chị cho biết Milan có bức tranh 
original “The Last Super” của thiên tài hội họa Leonard De Vinci. Con N research thì nói ở Milan có một ngôi 
nhà thờ đẹp lắm!  
 
Con gái N tìm cách book vé qua Internet để đi xem bức họa chính gốc “Bữa ăn tối cuối cùng” nhưng họ không 
bán cho mình, những tour companies đã mua trước hết vé nên ai muốn đi xem, phải book tour qua họ.  
 

Cảm giác đầu tiên khi N đến Milan là giá xe đi taxi rẽ (chỉ đắt hơn Uber 
một chút) và tiện lợi. Đường phố thênh thang, rộng rãi, nhiều con 
đường được lót bằng gạch, design rất đẹp! Một thành phố lớn của nước 
Ý mà tương đối ít người, không bị đông đúc, chen chân như ở Venice, 
ở Rome. Hàng quán đóng cửa khá sớm. Chỗ con N thuê rộng rãi, sạch 
sẽ, interior design mới mẻ (modern). Cũng như những thành phố khác 
mà nhóm N đã đi qua, con gái N book chỗ ở ngay gần trung tâm thành 
phố. Chỉ đi bộ tà tà khoảng 10, 15 phút là đến điểm hẹn để đi tour, là 
đến khu nhà thờ Milan Catheral huy hoàng. Hai mẹ con thức dậy sớm, 
đi bộ đến điểm hẹn để lên xe bus đi tour. Trên đường đi, thấy ngôi nhà 

thờ nhỏ này, vì…ghiền chụp hình nên N chụp, hihi… Con gái N đôi khi không muốn nhưng cũng phải chìu mẹ, 
“bị” làm “người mẫu” cho N chụp hình 
 

  
Khoảng 8 giờ rưởi sáng mà đường phố thưa thớt xe. Đường lót bằng gạch chứ không tráng nhựa. Piccolo ở 
Milan là theater đầu tiên của nước Ý, được xem là một nhà hát lớn, quan trọng không những ở nước Ý mà 
trong toàn cõi Âu Châu. 



 

  
N thấy có nhiều du khách đi vào trong tường thành này để xem nhưng 2 mẹ con N không có thì giờ, thôi để 
dành cho lần sau vậy. N chụp từ trong xe bus. Xe bus này rất khó để chụp hình vì chỗ ngồi chật hẹp. Cửa số 
lại ngắn, nhỏ không được lớn, thoáng như những xe bus khác 
 

N đang đứng xếp 
hàng để đợi vào 
nhà thờ. Họ kiểm 
soát rất kỷ càng, 
xem xét ví, túi, rà 
người mình xem có 
mang theo vũ khí 
hoặc bomb không? 
Từ ngày có tụi 
khủng bố, mọi việc 
đều thay đổi, an 
ninh tăng cường tối 
đa ở những nơi 
quan trọng, những 
nơi có nhiều người. 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 
Trong khi chờ đợi, khoảng hơn 45 phút lận, N chụp gần (close up) những “bức” tượng được khắc trên vách 
tường ngoài của nhà thờ.Vách được xây dựng bằng marble (cẩm thạch), và những tác phẩm điêu khắc nổi lên 
trên vách cũng bằng cẩm thạch, được khắc thật tỉ mỉ, chi tiết, thật đẹp, thật công phu! 
 

  
 
Đây là cổng đi vào (N chụp trên cao để tránh chụp người lổn nhổn ở phía dưới, hihi..) khu shopping center 
lớn. Đứng xếp hàng, hổng biết làm gì nên N cứ dơ máy lên chụp đó mà. 
 

  
 
Cũng từ chỗ xếp hàng, chả biết làm gì nên N chụp chung quanh nơi mình đứng… Chắc mắt N có vấn đề, 
hehe… nên dễ thấy cái đẹp (đẹp đối với N thôi nhe) mà người đời phần đông… hổng thấy  
 



                           

  
 
N đứng giữ chỗ, nói con gái mang baby ra ngoài chụp hình với mặt chính của nhà thờ. Khi con N quay lại, trời 
đổ mưa lất phất. Cái dù này N mua ở Sak Fifth, rất nhẹ, rất tiện để mang theo. Khi trời mưa, gặp nước, những 
hình ảnh trên dù đổi mầu rất đẹp! Được vào trong nhà thờ rồi! N đứng ở cửa nhà thờ chụp ra ngoài nè.. 
 
 

      
 
Đẹp quá chừng! Cũng đáng công 2 mẹ con N bay qua Milan để chiêm ngưỡng nhà thờ này chứ nhỉ? 
 



   
 

          
 
Milan Cathedral hay Milano Duomo là đại giáo đường lớn hàng thứ năm, cũng là nhà thờ lớn có nhiều hình 
tượng nhất trên thế giới. The Duomo được xây cất hơn 6 thế kỷ (600 năm) mà đến giờ này vẫn chưa hoàn tất 
(N nghe ông tour guide nói thế) đó các bạn à. 
 

  
 
Còn tiếp…. 
 
Như Nguyệt 
 


