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Theo con đường đi của tôi từ Bologna đến Milan, gặp mặt với một số người bạn mới 
quen rồi sau đó hướng tới Verona. Một chuyến đi đến thành phố lãng mạn của Ý có 
vẻ thú vị đó và tôi đã mong được thấy điều đó quyến rũ Verona từ rất lâu rồi, nơi câu 
chuyện của Juliette và Romeo được bắt đầu. Lang thang khắp các ngõ hẻm nhỏ là 
điều tuyệt vời nhất để làm bởi vì bạn sẽ không nhìn thấy được ở bất cứ nơi nào 
khác như ở đây trong Verona. Cuộc sống đã đi chậm hơn hay là có thể là vì mùa hè 
Italia. Tôi muốn nhìn thấy và chạm đến từng chi tiết duy nhất của thành phố vì nó 
bằng cách nào đó đã cho tôi một cảm giác khác so với các thành phố khác ở Italy. 
Dường như mặt trời Ý chưa đủ nóng hay sao, màu sắc ấm áp của tất cả các tòa nhà 
phản  chiếu vào tôi và tôi chỉ cảm thấy như mình đang ở trong lò nướng Pizza. 
Nhưng cuối cùng thì, nó đã là một mùa hè tuyệt vời, tôi không có gì để phàn nàn về 
nó. 
 
Bạn có biết được lý do tại sao khi bạn đi tới đến nơi nào đó mà bạn không có kế 
hoạch để đi, bạn sẽ thấy tất cả mọi thứ nhưng không biết những gì bạn đang nhìn 
thấy? Tôi cảm thấy khá xấu hổ về nó bởi vì tôi gọi mình là một blogger về du lịch. Tôi 
đãng lẽ phải biết nhiều điều để viết cho mọi người. Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng nó 
không quan trọng với tôi lắm. Tôi viết về một thành phố bởi những cảm xúc của nó, 
tâm trạng của nó, và cách nó được nhìn thấy trong đôi mắt của tôi. Bây giờ các web 
đã bao phủ tất cả những chi tiết mà bạn tìm kiếm. Và ở đó tôi được, cảm thấy được 
yêu bởi thành phố lãng mạn này. Không có một người đàn ông, nhưng nó không 
bao giờ nên là lý do để không cảm thấy tình yêu và sự lãng mạn. 
 


