CÁI CHẾT CỦA CON SƯ TỬ SINGAPORE
Death of Singapore Merlion
New York có tượng Nữ Thần Tự Do. Paris có tháp Eiffel. Singapore có tượng Sư Tử Merlion.
Tượng Merlion với cái đầu sư tử và thân mình cá là biểu tượng của Singapore. Ở Singapore có 5
tượng Merlion được công nhận bởi Singapore Tourist Board (STB):
Tượng đầu tiên chính gốc cao 8,6 thước ở công viên Merlion.
Tượng Merlion con cao 2 thước đứng sau tượng chính gốc trong công viên Merlion.
Tượng cao 37 thước ở đảo Sentosa.
Tượng cao 3 thước ở Tourism Court gần đường Grange
Tượng cao 3 thước trên núi Faber.
Tượng chính gốc được khánh thành vào năm 1972 bởi chính thủ tướng thời đó Lê Quang Diệu. Hơn
28 năm qua, tượng cha con Merlion chẳng những là tiêu biểu của sự phát triển lớn mạnh về kinh tế,
tài chính, văn hoá và đời sống của Singapore mà cũng là nơi hẹn hò của hằng trăm ngàn cặp tình
nhân người Singapore. Du khách ngoại quốc đều đến viếng hai tượng nổi tiếng nầy.
Tượng Merlin con

Tượng Merlin con.
Hình chụp tháng 1 năm 2010

Tượng Merlin cao nhất
ở đảo Sentosa

Tượng Merlin đầu tiên. Hình
chụp tháng 1 năm 2010

Hãy tưởng tượng một ngày đó, tượng Nữ Thần Tự Do bị che lại vĩnh viễn và du khách không còn
thấy tượng được nữa. Hay là tháp Eiffel bị biến đổi thành một khách sạn cao nhất thế giới chỉ dành
cho những du khách giàu có. Chúng ta đồng ý là chuyện như thế không thể nào xảy ra. Chỉ có
những phần tử phản văn hoá, phản lịch sử mới có thể ngu ngốc làm những chuyện như thế.
Đáng tiếc là chuyện ngu ngốc mà chúng ta nghĩ là không thể xảy ra đã xảy ra trong xứ văn minh
Singapore. Cuối tuần qua, ghé lại thăm Singapore, tôi rất ngạc nhiên khám phá ra là một khách sạn
đã được xây vòng quanh tượng Merlin chính gốc. Một tiêu biểu của quốc gia và thành phố đã bị
thương mại hoá dành cho một số ít người giàu có. Đại đa số dân Singapore và du khách ngoại quốc
đã bị cướp đi một bức tượng đẹp nổi tiếng trên thế giới.

Tượng Merlin đầu tiên về đêm.
Hùng vĩ đứng gác Marina Bay
và sông Singapore.
Hình chụp tháng 1 năm 2010

Khách sạn Merlion Fullerton
bao trùm tượng Merlion
Hình chụp 6 tháng 5 năm 2011
Phần dưới của tượng
Merlion vẫn còn thấy

Merlin con nhớ cha không còn
phun nước
Hình chụp 6 tháng 5 năm 2011
Khách sạn mới này chỉ có 2-4 phòng. Chỉ có khách ở khách sạn mới được vào. Khách có lẽ trả rất
nhiều tiền để được ngủ với cái đầu con sư tử nhìn khách giận dữ.
Dân chúng Singapore ai cũng bất mãn với quyết định ngu ngốc nầy. Đối với tôi, một du khách đến
Singapore thường xuyên, tôi cảm thấy buồn tiếc vế cái chết của con nửa sư tử nửa cá một thời oanh
liệt nầy.
Tường trình từ Singapore
Ngày 7 tháng 5 năm 2011
Xin viếng Picasa site để xem hình Singapore xưa và nay

