
FIND	  LOVE	  IN	  PARIS	  
 
Thực tế là tôi đang đi bộ trên đường phố ở Paris đã làm cho tôi có nổi da gà. Có ai 
đã không mơ ước được ở Paris? Đó là, các thành phố của ánh sáng, nơi mà sự 
lãng mạn đã được tìm thấy, nơi Beret được gọi là thời trang, bánh Croissant là giấc 
mơ ... Một số người đến đây để nhìn cái tháp Eiffel nổi tiếng, một số đến vì muốn có 
cuộc sống của một Parisienne, và một số người, như tôi, để tìm ra một hy vọng để 
tìm thấy tình yêu. Tình yêu này không có nghĩa là sự tương tác giữa một người con 
trai và một người con gái. Nó cũng đơn giản chỉ là một chút lay động vào trái tim của 
bạn để xem những tia lửa của sự lãng mạn và tình yêu. Nhưng trong thời điểm đó, 
đó là tình yêu dành cho Paris. 
 
 

 
 
Thành phố này luôn có thể làm cho bạn trở lại lần này đến lần khác và bạn không 
bao giờ có thể cảm thấy chán Paris. Khi mặt trời đi lên, bắt đầu một ngày mới với 
một tách cà phê và bánh sừng bò đã tở thành một thói quen Parisienne của tôi. Liệu 
đó có phải là một truyền thống ở đây không? Tôi thực sự không biết, nhưng chúng 
ta hãy giả sử nó là như thế giống như nó được nhìn thấy trên phim ảnh. Cà phê 
Pháp có vị hơi khác - một chút đắng hơn, nhưng dù sao cũng không chua - và quan 
trọng hơn, nó mang lại cho bạn một cảnh báo cho một ngày bận rộn. 
 
Những điều tuyệt vời về Paris là bạn luôn luôn có một cái gì đó để làm. Nếu bạn 
đang đến đây lần đầu tiên, tôi không thể nói đủ những gì bạn có thể làm, những gì 
bạn có thể tham quan, và nó có lẽ sẽ mất vài ngày để tham quan tất cả các điểm 
tham quan du lịch. Không phải lần đầu tiên của tôi ở Paris nhưng nó dường như vẫn 
còn mới mẻ với tôi như thể đó là lần đầu tiên. Đi bộ trên những con đường phố khác 
nhau hoặc vào những con hẻm nhỏ có thể cho tôi những cảm giác khác biệt. Nó có 



thể thay đổi bất cứ nơi nào bạn đang đi và những gì bạn nhìn thấy. Tôi tản bộ xuống 
các đường phố với riêng tôi. Khi đó có một chút khí lạnh, và phải nói là, khá mưa 
nữa. Tôi ghét mưa nhưng không hiểu sao mà  tôi đã không cảm thấy phiền lắm. 
Hôm đó hoá ra là ngày lao động tại Pháp. Các đường phố hoàn toàn trống rỗng, đến  
tôi có thể đi bộ ở giữa long đường các con phố mà không có bất kỳ chiếc xe chạy 
ngáng tôi. 
 

 
 
"Bạn biết đấy, là người Parisienne là rất căng thẳng và bận rộn. Chúng tôi chạy từ 
một đến nơi khác để làm việc hay trường học của chúng tôi. Chúng tôi thậm chí 
không có thời gian để nấu ăn. Và đôi khi, chúng ta cảm thấy áp lực vì chúng tôi là 
Parisienne, chúng tôi bị nhìn vào phải được cư xử tốt và xuất hiện đứng đắn. "- 
Romana nói tôi nghe, người đã sống ở Paris trong phần lớn cuộc sống của cô. 
 
Nhưng bằng cách nào đó, mà làm cho cuộc sống ở Paris rất thú vị với rất nhiều 
người. Có lẽ vì lối sống Pháp mà nhiều người vẫn đang tìm kiếm. Và một số chia sẻ 
với tôi rằng họ cảm thấy "tự do", họ cảm thấy như "đang được một pha trộn vô danh 
trong đám đông '. Sau đó, tôi tự hỏi, nếu họ quá bận rộn trong cuộc sống, trong quan 
hệ tình yêu của họ phải mệt mỏi lắm. Bạn nghĩ sao? 
 
Điều gì làm cho Paris trở thành một “thành phố của tình yêu”? 

 
Nhảy từ một quán cà phê này đến quán khác, tôi đã có cơ hội để có một số chit-chat 
với một số người. Một số người là đến từ Paris, một số từ nhiều nơi khác. Dù thế 
nào, cả hai đều ở một nơi vì một lý do - Paris. Cuối cùng thi, có lẽ tất cả chúng ta 
đến đây với lý do tương tự và mang chúng ta lại với nhau. Đó là tìm kiếm tình yêu. 
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