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J’aime les áo dài  -  Tôi yêu chiếc áo dài 
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Tôi yêu chiếc áo dài.  
 
Chiếc áo dài truyền thống Việt-Nam được yêu chuộng  vì vẻ quí phái của nó, lịch sự nhưng không kém 
phần trang nhã, giản dị tô thắm dáng dấp nhỏ nhắn của người phụ nữ Việt-Nam. Sau này, thói quen 
mặc áo dài thịnh hành trở lại trong sở làm và những buổi tiệc tùng ở quê nhà. Thời trước, áo dài được 
xem là quốc phục, khi người phụ nữ ra khỏi nhà vẫn thường khoác trên người chiếc áo mang quốc hồn, 
quốc tuý của dân tộc. Thuở mới lớn, tôi cũng như bao nhiêu thiếu nữ khác rất thích áo dài. Tuy học 
trường đầm nhưng đôi lúc đi học lại bỏ áo đầm, thay vào đó tôi mặc những chiếc áo bằng vải nội hoá đi 
đến lớp, tuy áo đơn sơ nhưng đẹp nhờ hai chiếc tà  xoè ra 
như cánh bướm mỗi khi cơn gió đến đùa nghịch, tốc bay áo 
lên. 
 
Lớn tuổi hơn, khi định cư sang Pháp, trong những buổi tiệc 
tùng, tôi luôn luôn khoác chiếc áo truyền thống của dân tộc vì 
tôi không quen mặc áo dạ hội Tây phương. Tôi cũng không 
cho mình quê mùa khi chọn cho mình kiểu áo cổ kính thuần 
tuý, trái lại cãm thấy chiếc áo xẻ tà này đẹp, và tăng thêm vẽ 
lịch lãm cho người mặc. 
 
Hôm nay soạn những tấm hình xưa của Má tôi chụp mặc 
những kiểu áo dài thời trước, tôi thấy nhớ gia đình và quê 
hương nên ghi ít dòng thố lộ tình yêu của tôi với chiếc áo dài 
Việt-Nam. 
 
 
 
J'aime les "áo dài". 
 
J'aime la tunique traditionnelle vietnamienne car elle est 
gracieuse, élégante et raffinée. Sa simplicité met en valeur la 
frêle silhouette de la femme vietnamienne. Ces derniers temps 
dans notre pays, on a repris l'habitude de porter des áo dài au 
bureau et lors des réceptions. Jadis, on la considérait comme le costume national des Vietnamiennes. 
Lorsqu'elles sortaient de chez elles, elles portaient toujours cette tunique qui, en quelque sorte, 
représentait l'âme de la nation. Adolescente, j'aimais déjà, comme tant d'autres, porter la tunique 
vietnamienne. Bien qu'élève d'un lycée français, quand j'allais en classe, j'abandonnais souvent la robe 
occidentale pour une tunique traditionnelle en tissu local. Elle était toute simple mais je la trouvais très 
belle avec ses deux pans qui virevoltaient au vent comme les ailes d'un papillon. 
 
Plus tard, en m'établissant en France, quand j'allais à une réception, j'aimais toujours porter une tunique 
vietnamienne car je ne me suis jamais habituée à des robes de soirée à l'occidentale. Je ne me sens 
jamais mal à l'aise dans ce costume traditionnel, spécifiquement vietnamien, je trouve au contraire cette 
tunique admirablement belle, qui rend élégante la personne qui la porte. 
 
Aujourd'hui, en fouillant parmi mes anciens souvenirs, j'ai trouvé quelques photos de ma mère vêtue de 
cette tunique traditionnelle. En me sentant gagnée par la nostalgie, j'écris ces lignes pour exprimer mon 
amour pour la tunique vietnamienne. 


