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Tả cảnh đường phố sau khi cơn mưa vừa tạnh - Bài làm 1
Từ hè đến giờ, trời chẳng đổ mưa làm cây cối, đất đai héo mòn. Rồi đến tối thứ Bảy, tôi đang
say mê học bài thì bỗng có một tiếng sấm vang trời kéo theo một cơn mưa đầu mùa vù đến.
Vui mừng biết bao, tôi ghé qua cửa sổ mong chờ ngày mai - buổi bình minh trong vườn.
Sáng sớm, vừa thức dậy tôi đã vọt ra khu vườn cạnh nhà. Đó là nơi tôi thường chơi đùa cùng
chú chó Mực thân thương. Chao ôi! khu vườn hôm nay thật đẹp. Đẹp đến lộng lẫy với bầu trời
trong xanh mát dịu. Ánh nắng lại chiếu sáng rực rỡ những thảm cỏ xanh. Nắng lấp lánh như
đùa giỡn, nhảy nhót với những gợn sóng trên dòng sông Nhuệ. Mấy chú chim không rõ tránh
mưa ở đâu giờ đang đậu trên cành cây cất tiếng hót véo von. Chị gà mái tơ náu dưới gốc cây
bàng đang rũ rũ bộ lông ướt lướt thướt. Đàn gà con xinh xinh đang lích rích chạy quanh mẹ.
Bộ lông vàng óng của chúng vẫn khô nguyên vì chúng vừa chui ra dưới đôi cánh to của gà
mẹ. Chú mèo khoang ung dung bước từ trong bếp ra ngoài sân. Chú chọn chỗ sân đã kịp ráo
nước, nằm duỗi dài phơi nắng có vẻ khoái chí lắm. Mấy chú chim không biết chú mưa ở đâu
giờ bay ra hót râm ran.
Chà, không gian thật thoáng đãng không khí trong lành đến tuyệt vời. Sau cơn mưa, có lẽ
cây cối, hoa lá là tươi đẹp hơn cả. Những hàng cây ven đường được tắm nước mưa thỏa thuê
nên tươi xanh mơn mởn.Vườn cây trước nhà không một tý bụi, tràn trề sức sống. Mấy cây hoa
trong vườn còn đọng những giọt nước long lanh trên lá đang nhè nhẹ tỏa hương.Mấy khóm
hoa mười giờ như trang điểm lại dung nhan của mình để phô hương khoe sắc.
Con đường trước cửa đang khô dần. Trên đường, xe cô lại nườm nượp như mắc cửi. Mọi
người ai nấy đều bắt tay ngay vào công việc của mình. Tiếng người cười nói, đi lại rộn rịp. Túa
ra từ những chỗ trú mưa, mọi người đang vội vã trở lại công việc trong ngày. Góc phố, mấy cô
bé đang chơi nhảy dây. Những bím tóc tun ngủn vung vẩy theo từng nhịp chân nhảy.
Khu vườn trong nắng mai của nhà em thật đẹp để lại cho em nhiều ấn tượng không bao giờ
phai . Em sẽ chăm sóc khu vườn để nó luôn luôn tươi đẹp.
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Đám mây xám xịt phủ kín bầu trời. Gió cuồn cuộn. Mưa trút xuống ầm ầm. Mưa kéo dài non
một tiếng đồng hồ, rồi tạnh đột ngột như lúc bắt đầu. Bầu trời trở lại trong xanh. Gió lặng.
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Đường phố đầy những vũng nước. Con hẻm nhỏ nhà em ngập nước lõng bõng. Bọn con nít
được dịp đùa nghịch. Chúng đuổi nhau, té nước lên nhau. Có đứa lại làm bộ té để có cớ dầm
mình trong nước. Tiếng bà mẹ gọi con the thé. Bên nhà cô Xuyến vang lên tiếng lách cách
rửa tô chén. Nồi nước lèo bốc khỏi nghi ngút, đưa mùi thơm đi khắp xóm. Rổ mì vàng ươm đã
được trụng xong. Cô tất tả gánh ra chợ bán. Con hẻm nhỏ lầy lội không ngăn được bước chân
cô, có chăng chỉ làm cho ỉánh hàng của cô thêm trĩu nặng trên bờ vai hẹp.
Bên nhà cô Tư, tiếng bé Ni khóc ngằn ngặt đòi bú chen trong tiếng chổi quét nước ngoài sân
xoèn xoẹt. Chị Nga đang dọn dẹp để mở cửa quán sinh tổ. Chú Ấn mải bày biện mấy lọ bánh
kẹo.
Mấy đứa nhỏ trong xóm đi học về, đứa nào đứa nấy ướt như chuột lột. Ba em cũng vừa về
tới: quần xắn cao đến gối, áo sùng nước, dắt xe đạp, lội bì bõm. Nước mưa ròng ròng trên
mặt. Cái kính trắng tuột xuống sống mũi. Mớ trắng bết trên trán.
Em không thích trời mưa. Mưa làm trở ngại cho công việc làm ăn của bà con trong xóm. Mưa
làm ba em thêm cực khổ.

Tả cảnh đường phố sau khi cơn mưa vừa tạnh - Dàn ý
Mở bài: Giới thiệu cảnh mưa tạnh.
Thân bài:
a) Cảnh bầu trời:
-

Mưa thưa dần, rồi dứt hẳn.

-

Bầu trời sáng dần lên, mặt trời lại loé lên những tia nắng nhạt.

b) Cảnh trên hè phố:
-

Chim lại từ nơi trú túa ra, bay nhảy như để vận động sau thời gian bị tù túng.

- Người trú dưới hiên nhà bên đường ùa ra hè, vội vã đi nhanh như để bù vào thời gian bị
chết.
-

Mấy đứa trẻ lại ra hè chạy nhảy

c) Cảnh dưới lòng đường:
-

Cac loại xe lao nhanh trên đường, vừa đi vừa bóp còi xe inh ỏi.
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Ôtô bật pha đèn, soi đường thì ít mà xin đường là chính.
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-

Người trên xe máy rạp người trên tay lái, cố” vớt vát thời gian còn lại.

-

Lòng đường chỉ lúc trước im ắng, vắng lặng, nay ồn-ã, đông xe, hối hả.

Kết bài: Trận mưa làm không khí mát mẻ, con người khoan khoái, phấn khởi hơn. Trận mưa
làm đường phố sạch đẹp, sáng bóng dưới ánh trời.
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