BƯỚC CHÂN DUYÊN DÁNG.
Ba ̣n săn sóc cho mái tóc, làn da,
cho đôi tay ngà, cho gót chân
mề m, mà ba ̣n quên không lưu tâm
đế n cách đi đứng của ba ̣n là mô ̣t
điề u vô cùng thiế u sót. Và mô ̣t
người con gái có mô ̣t dáng đi thiế u
duyên dáng có thể làm giảm đi cái
đe ̣p trời cho của khóe mắ t của làn
môi đó ba ̣n.
Nế u ba ̣n có mô ̣t dáng đi lắ c lư
nă ̣ng nề , chân chữ bát, đi rón rén
dường như sơ ̣ sê ̣t, đi cứng ngắ c
như mấ y ông nhà binh, đi cà giựt,
hoă ̣c ba ̣n có mô ̣t dáng đi kiêu căng
v..v.. ba ̣n đề u có thể sửa đổ i và
tâ ̣p... đi trở la ̣i để ba ̣n có mô ̣t bước đi duyên dáng hơn.
Mô ̣t bước đi đe ̣p duyên dáng là bước đi ngay ngắ n không nghiêng qua ngã la ̣i hoă ̣c chồ m về
phía trước. Phương pháp thông thường để ba ̣n tâ ̣p là đă ̣t mô ̣t quyể n sách ở trên đin̉ h đầ u. Bây giờ
ba ̣n giữ thế nào cho thẳ ng thân mình từ đầ u đế n chân trong mô ̣t tư thế thăng bằ ng, để quyể n sách
trên đầ u khỏi rớt xuố ng. Quyể n sách trên đầ u sẽ giúp cho ba ̣n giữ cho thân hình ở trong mô ̣t tư thế
thẳ ng đứng và đó là điề u kiê ̣n căn bản của mô ̣t dáng đi đe ̣p và duyên dáng. Ba ̣n giữ cho lồ ng ngực
và xương số ng thẳ ng đứng
chồ m về phía trước và cũng
đừng ngã về phía sau. Mông
giữ thẳ ng, đầ u gố i và bàn
chân hướng thẳ ng về phiá
trước. Ba ̣n có thể dùng mô ̣t
sơ ̣i dây do ̣i hoă ̣c mô ̣t cái
thước giây để kiể m soát cách
đứng trước mô ̣t cái gương
lớn,
Khi ba ̣n đi bàn chân hơi
quay ra mô ̣t ít (mô ̣t it́ thôi) và
khi đă ̣t bàn chân xuố ng đấ t
thì gầ n như là thẳ ng, nhưng
sự thâ ̣t không hoàn toàn
thẳ ng, đầ u ngón chân cái hơi
nghiêng ra chừng hai ba phân là vừa. Chiề u dài của mỗi bước đi của ba ̣n tùy thuô ̣c vào chiề u cao

của ba ̣n và chiề u dài của hai chân ba ̣n (trung biǹ h mỗi bước dài từ hai tới ba tấ c cho người đàn
bà). Nế u ba ̣n cao mà bước đi ngắ n quá dáng đi của ba ̣n trông buồ n cười, ngươ ̣c la ̣i nế u ba ̣n thấ p
mà la ̣i cố bước cho dài thì trông giố ng như anh lính lùn cố bước theo cho kip̣ đoàn quân. Vì thế
cho nên nế u ba ̣n thấ p ba ̣n phải bước ngắ n mô ̣t chút. Ba ̣n có thể tâ ̣p bước trên cát ướt bằ ng chân
không, để nhiǹ dấ u chân của ba ̣n có bước đúng hay không.
Làm thế nào để ba ̣n chia đề u sức nă ̣ng của thân hiǹ h ba ̣n khi ba ̣n đứng và đi cho đúng.
Không bao giờ đă ̣t sức nă ̣ng lên
gót chân mà phải đă ̣t ở phiá trước
của lòng bàn chân ngay sau ngón
chân cái. Đă ̣t hai bàn chân song
song với nhau, mông và đùi thẳ ng,
vai để tự nhiên, xương số ng giữ
thẳ ng, ngẩ ng đầ u lên, đầ u hơi kéo
về phiá sau (đừng bao giờ để đầ u
chúi về phía trước). Bây giờ ba ̣n
đang có mô ̣t thế đứng thẳ ng băng
rồ i đó. Giờ ba ̣n hơi duỗi các bắ p thiṭ
mô ̣t chút (nhớ giữ cho sức nă ̣ng của
thân hình ở phiá trước của bàn
chân, sau ngón cái). Bây giờ ba ̣n bắ t
đầ u bước đi từ từ, di chuyể n chân
ba ̣n từ chỗ khớp
xương đùi, đừng xoay
mông và chân theo
từng bước chân của
ba ̣n và vẫn giữ thân
hiǹ h thẳ ng vai ngang
tự nhiên, đầ u thẳ ng và
hơi về phiá sau, lồ ng
ngực thẳ ng. Mỗi bước
gót chân ba ̣n đă ̣t
xuố ng trước rồ i sức
nă ̣ng về phiá trước tức
thi,̀ do ̣c theo phiá
ngoài bờ của bàn chân
và cuố i cùng đă ̣t ở
ngón chân cái như thế
để ba ̣n sửa soa ̣n cho
bước thứ hai. Ba ̣n cứ tiế p tu ̣c điề u khiể n sức nă ̣ng như thế là vừa đúng, và bây giờ ba ̣n có mô ̣t dáng
đi uyể n chuyể n diụ dàng rồ i đó.

Và sau đây là những bước ba ̣n nên tránh:
** Đừng chiã ngón chân vào quá hoă ̣c ra quá.
** Đừng lắ c mông từ bên này qua bên kia.
** Đừng bước ngắ n quá hoă ̣c dài quá.
** Đừng nhúi đầ u về phía trước,
** Đừng rùng vai.
** Đừng vừa đi vừa giựt như người mắ c phong (có người go ̣i là đi cà giựt).

Da-̃ Thảo Quế Trầ n
Tháng12/1984
Kiń h thưa ba ̣n đo ̣c,
Bài viế t trên đây DT đã đăng trong tuầ n báo “Chuông Sài Gòn” ở Ú c hồ i tháng 12/1984. Lâu lắ m
rồ i, nhưng từ da ̣o ấ y đế n nay DT nhâ ̣n thấ y mo ̣i quan niê ̣m về cái đe ̣p của người phu ̣ nữ hầ u như
không có gì thay đổ i. Hôm nay tiǹ h cờ soa ̣n la ̣i các bài đã đăng trên báo để đưa vào website
dathaoqutrn, DT tò mò đánh máy: “gracefully walking steps” vào “search” trên net xem sao, thấ y
có nhiề u hiǹ h ảnh thić h hơ ̣p cho bài viế t, nên DT copy la ̣i đưa vào để triǹ h bày cho các ba ̣n xem
thêm cho vui và rõ ràng hơn, hy vo ̣ng ba ̣n sẽ thić h những hiǹ h mới này. Năm 1984 DT mới đế n
Ú c không bao lâu, không biế t về computer nên không tim
̀ đươ ̣c nhiề u hiǹ h ảnh như bây giờ, la ̣i
không biế t vẽ nữa chứ nên đành chiu!
̣
Hình bên ca ̣nh Thảo cũng lấ y từ internet, cô gái
vừa đi vừa cười tự nhiên chứ không gươ ̣ng ga ̣o,
lưng giữ thẳ ng tự tin với dáng vẻ bên ngoài vừa đe ̣p
vừa duyên dáng của mình, bước chân vững trên đôi
giày thấ p dễ bước không sơ ̣ mấ t thăng bằ ng như
giày cao gót nho ̣n. Cuố i cùng là em bé trai, chừng
ba tuổ i, lưng mang “balo” yên chí bước xuố ng sân
đi mô ̣t mình, trông thâ ̣t dễ thương. Và Evie Sophia,
(cháu cố ngoa ̣i DT) ở giữa, vừa đi vừa ôm biǹ h sữa.
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