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Long Hair vs. Short Hair 

 
Vietnamese Transcript: 
 
Người phỏng vấn: Xin chào bạn, mình thấy là bạn mới cắt tóc phải không? Vậy bạn thích để tóc 
dài hơn hay để tóc ngắn hơn? 
 
Người được phỏng vấn: Mình thích để tóc dài hơn là để tóc ngắn, vì hồi bé là mẹ mình là không 
cho mình để tóc dài bởi vì mẹ quan niệm là con nít thì chưa cần để tóc dài, và con nít để tóc ngắn 
thì dễ chăm sóc tóc, rồi dễ gội đầu. Nói chung là mọi thứ sẽ đều đơn giản hơn, thế nên là mẹ 
mình không cho mình để tóc dài. Mãi đến năm mà mình lên cấp hai, tức là khoảng 12 tuổi, thì 
khi đấy bố mẹ không quan tâm là mình thích để tóc ngắn hay để tóc dài. Thì vì từ bé mà, từ bé là 
rất muốn để tóc dài nhưng mà không được để tóc dài nên mình luôn nghĩ là nhất quyết mình phải 
để tóc dài cho bằng được. Và có nhiều lý do mình muốn để tóc dài. Nói chung là hồi bé thích 
điệu, mà tóc dài thì có thể cột tóc, cột nơ, nói chung là làm đủ thứ, thế thì có thể điệu được với 
tóc dài. Còn với tóc ngắn thì mình không làm được gì với nó cả, thế nên là từ bé đến lớn mình 
luôn muốn được để tóc dài. Với lại sau này thì mình cũng cảm thấy là con gái mà để tóc dài thì 
trông có vẻ dịu dàng, hiền lành, dễ thương hơn nên mình cũng thích để tóc dài hơn. Và cũng qua 
nhiều lần thử để tóc ngắn, thì mình rút ra được bài học, đó là mặt mình để tóc ngắn không hợp. 
Suy ra là, nói chung là mình thích để tóc dài hơn là để tóc ngắn. 
 
Người phỏng vấn: Ồ, vậy bạn thích tóc dài hơn...nhưng mà có bao giờ bạn để tóc dài quá nửa 
người chưa? Hay là theo bạn thì tóc dài đến đâu là đẹp? 
 
Người được phỏng vấn: À, thì từ trước đến giờ, mình chưa bao giờ để tóc dài quá nửa người, 
bởi vì như thế thì quá dài, và việc gội đầu, chăm sóc tóc trở nên rất là khó khăn. Cũng như là khí 
hậu ở Việt Nam thì nóng, nên là nếu mà tóc bạn quá dài, quá dày thì nói chung là rất khó chịu, 
không phù hợp với thời tiết. Nên mình chưa bao giờ mình để tóc dài quá nửa người, và mình 
nghĩ mình sẽ không bao giờ để tóc dài quá nửa người. Thế nên là phần lớn thời gian là mình đều 
để tóc dài quá vai một chút, rồi sau đó thì thường xuyên đi cắt tóc để giữ độ dài đấy, không để nó 
dài quá. Thỉnh thoảng có nhiều giai đoạn thì mình để tém, tức là cắt tóc ngắn, rất ngắn để thay 
đổi. Nhưng mà như mình đã nói từ trước là sau nhiều lần như thế thì mình rút ra được bài học đó 
là tóc ngắn không có hợp với mặt, cũng như là mình không thích cái nhìn của tóc ngắn. 
 
Người phỏng vấn: Vậy thì, sau mấy lần chuyển từ tóc dài rồi qua tóc ngắn thì bạn có thấy sự 
khác biệt nào rõ rệt trong việc chăm sóc tóc không? Chẳng hạn như là tóc dài phải cẩn thận hơn, 
rất mất nhiều thời gian gội đầu hơn, hoặc là mất nhiều thời gian như thế nào đó để mà chăm sóc 
cho tóc hơn? 
 
Người được phỏng vấn: Thì tất nhiên là tóc dài thì bạn gội đầu phải lâu hơn này, bạn gội đầu 
xong phải đợi tóc dài khô thì cũng lâu hơn là tóc ngắn này, xong rồi tóc dài thì nếu mà tóc bạn 
không suông, không đẹp thì rất dễ là bị nhìn ra hơn là tóc ngắn. Thứ nhất là mình nghĩ là tóc dài 
cần nhiều thời gian, với lại là cần nhiều cố gắng để chăm sóc nó hơn là tóc ngắn. Thì mình thấy 
thế... nói chung là khi tóc bạn đen, dài rồi bạn cắt tóc ngắn thì bạn cảm nhận được một sự khác 
biệt hoàn toàn. 



 
 
English Translation:  
 
Interviewer: Hello, I see that you’ve just had a haircut? So do you prefer long or short hair? 
 
Interviewee: I like long hair better than short hair, because when I was little, my mother did not 
allow my hair to grow long since she thought that kids don’t need long hair, and short hair is 
easier to nourish and wash. Overall, everything becomes simpler, so my mother did not allow me 
to grow long hair. It was not until I reached middle school, when I turned 12, that my parents 
stopped caring about how long my hair was. Since I was little, I had always wanted to have long 
hair but because I couldn’t, I always thought that I had to grow long hair at any cost. And there 
are other reasons that I want long hair. Basically when [I was] little I liked to be girly, because I 
could tie long hair back with barrettes, basically everything, so I always wanted to be girly in 
long hair. But with short hair I can’t do anything, so since I was little I’ve always wanted to grow 
long hair. And now I’ve realized that girls with long hair look sweeter, more gentle and cuter, so 
I like long hair better. And after having tried short hair several times, I’ve come to learn that 
short hair does not suit my face. So overall I like long hair better than short.  
 
Interviewer: Oh, so you like long hair better…but have you ever tried hip-length hair? Or in 
your opinion, how long should the hair be to be considered beautiful? 
 
Interviewee: Ah, up until now, I’ve never tried hip-length hair, because that’s too long, making 
washing and nourishing hair very difficult. Also the weather in Vietnam is hot; if the hair is too 
long or thick, it gets very uncomfortable, which does not suit this weather. So I’ve never tried 
hip-length hair, and I think I won’t ever do that. So most of the time I leave my hair shoulder-
length, and occasionally have it cut to keep that length. At some point I tried chin-level hair, 
which means very short, for a change. But as I said previously, I’ve come to learn that short hair 
does not suit my face, and also I don’t like the look of short hair. 
 
Interviewer: So, after several times having shifted from long to short hair, have you noticed any 
noticeable change in hair nourishment? Like does long hair require more care, time to wash, or 
time to nourish? 
 
Interviewee: Well obviously long hair takes you longer to wash and to dry than short hair, and if 
your hair is not silky or strong, it’d be more conspicuous than with short hair. I think long hair 
requires more time and more effort to take care of than short hair. That’s what I think…Basically 
cutting black, long hair short will bring about a completely different feel.  
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