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hông biết tôi đã mê thích áo dài từ hồi nào. 
Khi mỗi tuần tham dự thánh lễ chiều Chúa 
Nhật tại thánh đường St. Nicholas, được 

nhìn ngắm các chị trang phục với áo dài Việt Nam 
thướt tha tuyệt đẹp. Hình như cảnh trí buổi lễ có khởi 
sắc, linh hoạt, và mang hồn người gần với quê hương 
Việt Nam hơn nhờ những áo dài truyền thống của các 
chị.   
 
 Những áo dài quê hương muôn sắc muôn màu 
và hoa văn lạ mắt, thanh nhã giữ các chị tươi trẻ, 
duyên dáng quá! Vẻ đẹp mềm mại, dịu dàng và kín 
đáo của áo dài Việt Nam đã tăng vẻ đẹp của các chị và 
các chị cũng làm áo dài đầy đặn theo những đường 
cong tạo vóc dáng yêu kiều. Thật là một sự cộng 
hưởng và kết hợp hài hòa! 

 Trong những buổi lễ lớn, những lần rước kiệu, 
các chị đều có trang phục áo dài theo màu sắc, kiểu áo 
của nhóm mình. Các chị Ca Đoàn rực rỡ với màu đỏ 
như cánh hồng; các chị Legio Mariae yêu màu xanh 
thiên thanh của áo Đức Mẹ; các chị Trường Việt Ngữ 
tươi trẻ trong màu xanh lá mạ; các chị Hội Bà Mẹ 

Công Giáo dịu dàng với màu trắng trinh nguyên; các 
chị Ban Hướng Dẫn mang màu tím hoa cà mộng mơ. 
 
 Tôi yêu áo dài truyền thống. Áo kiểu cổ cao 
thật quý phái, mà kiểu cổ thấp, cổ tròn hay cổ thuyền 
cũng không kém phần đáng yêu, trẻ trung. Bờ vai tròn 
trịa, mềm mại với hai tà áo thon gọn thướt tha. Chiếc 
áo có bề dài vừa phải, không lê thê phết gót mà cũng 
không ngắn quá, tạo chiều cao cho người mặc, cho 
thấy màu quần một tí sẽ đẹp (chừng năm, bảy phân.) 
Tay áo dài cân đối; thân và eo áo rộng rãi nhưng cũng 
tạo dáng thắt đáy lưng ong; ngực tròn (chớ nhọn!)  
Cài nút bấm hay dây kéo bên hông đều tự nhiên, đẹp 
hơn may dây kéo sau lưng vì hoa văn có thể bị thay 
đổi. 
 
 Tôi yêu lắm dáng áo dài thướt tha, từng bước 
yểu điệu trên đôi giày cao, gót nhọn, nhìn các chị 
không thua gì người mẫu đi catwalk trình diễn thời 
trang! 
 
 Mấy năm sau này, người ta thiết kế nhiều mẫu 
mới cho áo dài Việt Nam. Họ gọi là áo dài cách tân. 
Vải áo dài cách tân mỏng dính, trong suốt, hay thật 
dày, thân áo ngắn trên đầu gối và quần tây ống túm 
nhỏ.   
 
 Cách tân hay sửa kiểu áo dài có cần thiết 
không? Nếu thay đổi mà giảm giá trị thẩm mỹ của 
chiếc áo đẹp thì sao? Kiểu áo dài mà chúng ta vốn có 
đã phát triển hoàn mỹ tuyệt vời. Xin đừng thay đổi 
người ơi! 
 
 Áo dài VN quá độc đáo, tôn vinh nét đẹp dịu 
dàng, thanh tao của phụ nữ Việt, khiến bao người bản 
xứ trầm trồ khen ngợi. Một giáo dân Mỹ từng chia sẻ 
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ông đã làm việc ở nhiều quốc gia nhưng ông vẫn mến 
yêu phụ nữ VN nhất. Họ như những cánh bướm đầy 
sắc màu chợt khi tà áo phồng bay trong gió. Sao mà 
họ xinh đẹp mỹ miều thế! 
 
 Nét đẹp làm say đắm lòng người này cũng là 
chủ đề của những màn văn nghệ Tết Xuân được các  
 
 

chị Hội CBMCG cống hiến Cộng Đoàn nhiều năm 
nay. Ai cũng nhớ về quê hương qua các màn trình 
diễn áo dài VN; từ thời xưa với áo tứ thân, đến áo dài 
ba miền, áo cưới hoàng hậu, áo trắng học trò, áo tím 
thương nhớ người yêu. 
 

Xin các chị hãy giữ gìn áo dài VN cho các thế 
hệ trẻ, cho họ hãnh diện khi tiếp tục truyền thống đáng 
yêu này. Các chị cứ hãy mang áo dài truyền thống quê 
hương không cầu kỳ, mềm mại như lụa làm nổi bật 
hình thể duyên dáng rất kín đáo. Áo dài VN là một 
trang phục dân tộc góp phần tạo nên văn hóa VN, vì 
giá trị thẩm mỹ, nghệ thuật của nó. Người xưa có câu: 
“Người đẹp vì lụa” thật đúng. Áo dài thực sự là một 
trang phục sang trọng, lịch sự cho phụ nữ VN khi 
tham dự thánh lễ hay các dịp lễ hội trang trọng.  
 

Ôi, các chị yêu dấu và áo dài, khen ngợi nào 
cho đủ để diễn tả hết nét đáng yêu? 


