
Bất cứ một Bạn nữ nào cũng 
phải thừa nhận rằng: xinh đẹp 
thì “nàng” nào chẳng thích. 
Vậy mà có một số Bạn nữ sinh 
năm thứ nhất Khoa Du lịch 
học (trường đhKhxh&nV) lại 
than rằng: “trời cho nhan sắc 
mặn mà làm chi?”. hỏi ra mới 
Biết các Bạn ấy sợ Bị gắn cho 
những Khiếm Khuyết chẳng 
Dễ nghe chút nào. có thật là: 
con gái xinh thì Kiêu; con gái 
xinh lại điệu Và con gái xinh thì 
học Dốt...? chúng mình đã làm 
một cuộc điều tra để tự “minh 
oan” cho giới của mình... 

xinh xắn nhưng Không Kiêu 

nếu bạn thắc mắc, trong khi các bạn 
cứ luôn miệng khen mình xinh thì 
chẳng lẽ mình lại không có quyền tự 
hào về hình thức bên ngoài mà ông 
trời đã ban tặng hay sao? “trang luôn 
được nghe những lời khen, trầm trồ 
của các bạn khác giới mỗi khi trang 
xuất hiện ở đâu đó. mình tự hào 
nhưng không vì thế mà tỏ ra kiêu 
căng với bạn bè và mọi người xung 
quanh. mình chưa bao giờ nghĩ vì xinh 
mà được đứng trên người khác…” - 
hồng trang, cô sinh viên năm thứ 2 
tâm sự. còn Diệu thúy, cựu sinh viên 
Khoa đông phương học thì chia sẻ: 
“hồi sinh viên, mình được coi là hoa 
khôi của lớp. nhiều bạn nam cứ xì 
xào đằng sau rằng mình kiêu, nhưng 
mình đâu có thế. mình rất thân thiện, 
vui vẻ với mong muốn có thật nhiều 
bạn bè và luôn cố gắng gìn giữ những 
tình bạn đẹp ấy. nhưng thật tiếc 
rằng các bạn nam mình quen được 
một thời gian lại chuyển sang... cưa 
cẩm. nhưng các bạn ấy đâu có biết 
rằng khi còn đi học mình chưa thích 
yêu và cũng không muốn vì chuyện 
đó mà xao nhãng những việc khác 
quan trọng hơn. giá mà các ấy cứ 
hồn nhiên làm bạn của mình thì tốt 
biết mấy...”. hóa ra, có những bạn 

nam sẵn sàng gán cho phái đẹp tính 
từ “kiêu” khi bị từ chối trước những 
lời tỏ tình không đúng lúc. còn các 
bạn nữ thì luôn hiểu nhầm, nhiều bạn 
thậm trí ghen tỵ, trách móc chỉ vì bạn 
gái của mình... xinh. nhưng các bạn 
ấy đâu biết rằng mỗi người đều có 
những vẻ đẹp đáng để người khác 
chiêm ngưỡng, yêu quý, vấn đề là ở 
chỗ mình nhận ra và phát huy nó... 

đáng yêu nhưng đâu có... 
điệu

đa phần các bạn nữ sinh khi được hỏi 
đều khẳng định rằng: con gái điệu 
chẳng có gì là xấu. con gái biết làm 
đẹp, biết điệu đà thì mới nữ tính. chỉ 
cần không quá đà để mỗi sáng mất 
cả tiếng đồng hồ ngồi ngắm mình 
trong gương hay mỗi khi xuất hiện 
khiến bạn bè nhận xét rằng: “Bạn 
ấy điệu chảy nước” là được. “mình 
nghĩ điều quan trọng nhất là không 
đua đòi mà ăn mặc, trang điểm lại có 
“gu” thẩm mỹ. Ví dụ nhiều cô bạn 
bảo rằng mình có quá nhiều quần 
áo cũng chỉ bởi mẹ mình cứ đi chợ 
nhìn thích mắt là sắm cho chứ chẳng 
khi nào mình đòi hỏi. trang phục của 
mình cũng không bao giờ “lố lăng” 
hay “mát mẻ”. thậm chí mình còn bị 
dị ứng nặng với những loại mốt “hở 
hang” mà nhiều bạn cùng lứa vẫn 
mặc đi trên phố hàng ngày...” - lan 
thảo, nữ cử nhân triết học tương lai 

thổ lộ. cùng chung quan điểm với 
thảo, Khánh Vân, sinh viên Khoa 
ngôn ngữ học tỏ ra khá chin chắn: 
“tôi luôn biết như thế nào là phù hợp 
với lứa tuổi sinh viên. tôi không quan 
niệm đồ phải quá đắt tiền thì mới 
có giá mà quan trọng là đồ ấy hợp 
với mình. trước khi lên giảng đường 
hoặc đi đâu đó, tôi cũng trang điểm, 
nhưng nếu tôi có dùng phấn son thì 
cũng chỉ một chút để tăng thêm tự tin 
chứ đâu có “bôi như bôi chấu, chát 
như chát xi” hay “mắt xanh, mỏ đỏ” 
gì phải không?”... 

mình là cô gái xinh & thông 
minh 

“mình là một cô gái có suy nghĩ nên 
chưa bao giờ phải xấu hổ vì cách cư xử 
của mình. mình luôn cố gắng để học 
giỏi. giấc mơ của mình là trở thành 
một nhà giáo viên dạy giỏi và mình 
đang cố gắng phấn đấu vì mục tiêu 
đó. năm thứ 3 này thời điểm quan 
trọng trong cuộc đời mình để biến 
giấc mơ thành sự thật vì vậy mình 
luôn dành mọi thời gian có thể cho 
việc học...” - Diệu an, cô nữ sinh hoa 
khôi của Khoa sư phạm, đhQghn 
chia sẻ. nghe tâm sự của Diệu an như 
vậy, nếu bạn nào vẫn băn khoăn về 
cái đẹp đồng hành với sự dốt nát hãy 
suy nghĩ lại nhé... chẳng phải đã có 
bao tấm gương học rộng, tài cao mà 
xinh đẹp đó sao! 

Không phủ nhận là cũng có những 
bạn nữ vì sắc đẹp mà kiêu căng, coi 
thường người khác, thậm chí dùng 
vẻ đẹp như một vũ khí lợi hại để đạt 
được những mục đích riêng. nhưng 
con gái xinh xắn mà tính cách hiền 
lành, dễ thương vẫn còn nhiều lắm! 
hãy đến trường đhKhxh&nV, bạn 
sẽ gặp được...

>> liên hương 
Khoa Du lịch học, Trường 
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em xinh, nào có tội tình gì đâu?
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