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Đề bài: Hãy tả quang cảnh sau cơn mưa mà em đã chứng kiến 

Các bài văn tham khảo 

Bài số 1 

Bài văn tả cảnh sau mưa hay nhất 

“Líu lo… líu lo… líu lo…” 

Tôi thức giấc bởi những thanh âm trong trẻo đó của mấy chú họa mi. Qua khung cửa sổ, tôi 

biết bình minh hôm nay thật đẹp. Khi mở tung cánh cửa, tôi chợt nhận ra, rạng sáng nay, 

nhân gian đã đón một cơn mưa rào rất lớn. Cơn mưa tưới tắm vạn vật, đem đến cho chúng 

một màu tươi mới. 

Quang cảnh bình minh đâu đâu cũng lấp lánh. Lấp lánh nhờ nắng, nhờ sương. Xa xa, ông mặt 

trời vừa ló sau chòm mây trắng xóa. Chòm mây sót lại từ cơn mưa ban sớm đây mà. Nhưng 

chúng chẳng đủ lớn để che khuất mặt trời nên ông cứ thỏa sức rọi muôn tia nắng vàng tươi 

xuống mặt đất. Nắng lên, vòm trời như cao hơn. Từng chòm mây lẻ như những cục bông 

mềm mại đang lững lờ giữa không trung. Hòa với sắc trắng, sắc xanh của khung trời là vẻ 

xanh tươi của cây lá. Vòm lá xanh non mỡ màng. Muôn giọt sương mai trên mặt lá dường 

như mới tỉnh giấc, mở những con mắt long lanh đón nắng. Một vài hạt tí tách đùa vui. Hàng 

phượng đỏ rực và hàng bằng lăng tím ngắt sáng nay như phai bớt màu. Bao cánh hoa bị mưa 

gió cuốn bay, rơi đầy mặt đất. Mấy chú họa mi lí lo ban nãy sà xuống bới bới cánh hoa rồi 

nhặt nhạnh. Chẳng rõ, chúng nhặt được gì mà chiếc mỏ nhỏ xíu cứ mỏ từng nhát liên hồi.  

Nước mưa từ sáng sớm chưa rút hẳn, còn lênh láng khắp đường phố. Có những nơi, nước 

dâng cao, tràn vào vỉa hè. Dòng người đổ ra đường mỗi lúc một đông. Họ vẫn vội vã băng 

qua dòng nước để bắt đầu ngày mới bận rộn. Những chiếc xe lao vút, khiến làn nước tung ra 

tứ phía. Ở những nơi nước không dâng cao, nắng đã làm mặt đường khô dần. Các cửa hàng, 

cửa hiệu đã đón chào bình minh bằng vô vàn thanh âm nhộn nhịp. Những ngôi nhà sau mưa 

khoác trên mình vẻ tươi sáng như được sơn màu mới. Một hồi sau, nước mưa lênh láng ban 

nãy chảy về đâu hết. Đường phố lúc này sạch mới lạ kì. Những vệt nắng hắt xuống mặt 

đường nhựa tạo nên bao đốm sáng lấp lánh như kim cương. 

Chà! Quang cảnh sau cơn mưa mới tươi đẹp làm sao! Vạn vật được mưa, được nắng dệt cho 

màu vẻ lung linh, rực rỡ. Nắng lên cao giữa vòm trời, tôi chẳng thấy mấy chú họa mi hồi sáng 

đâu nữa. Chắc các chú đã đi kiếm mồi sau khi thưởng ngoạn vẻ đẹp bình minh. Tôi cũng vô 

cùng thích thú với vẻ đẹp đó. 

Bài số 2 

Con đường sau cơn mưa 

Mưa đang to hạt bỗng ngớt dần rồi tạnh hẳn. Gió dịu lại và mặt trời hé nắng. Khách bộ hành 

trú mưa ở hai bên vỉa hè lần lượt tiếp tục công việc. Em cũng rời chỗ ẩn núp trở về nhà.  

Sau cơn mưa to dường như mọi vật sáng sủa hơn, sinh hoạt có phần đông đúc và nhộn nhịp 

hơn. Trên mặt đường nước mưa còn đọng lại khá nhiều có có lẽ chưa chảy kịp xuống các 

rãnh cống. Hai dãy phố nhà nhà mở cửa toang ra tiếp tục buôn bán. Tiếng động cơ hòa lẫn 
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tiếng còi xe bóp inh ỏi... làm huyên náo cả lên. Thỉnh thoảng vài chiếc xe có động cơ chạy 

nhanh làm tung tóe nước trắng xóa. Từng dòng nước cuồn cuộn chảy về các hố "ga" dọc theo 

hai bên đường mang theo rác rưởi. Tuy mưa đã tạnh nhưng nước mưa vẫn đọng trên cành cây 

nên mỗi lần gió nhẹ thổi qua, những hạt nước ấy rơi xuống. Trên cao, bầu trời đả quang đãng 

hẳn trong xanh, vài áng mây trắng bay lơ lửng. Nước cũng đã rút cạn để lại mặt đường láng 

bóng như được ai rửa sạch. Tất cả đều hòa nhịp trở lại sinh hoạt bình thường. Các quầy hàng 

trước kia phủ đầy vải mủ để che mưa giờ đây được cuốn lại và sửa sang cho đẹp mắt hơn. 

Những người bán hàng rong, thợ sửa xe... cũng đang loay hoay dọn lại hàng hóa của mình. 

Sau cơn mưa to dường như mọi vật sáng sủa hơn, sinh hoạt có phần đông đúc và nhộn nhịp 

hơn. 

Trên đường về, với không khí mát mẻ trong lành lòng em như tươi mát hẳn ra. Theo em nghĩ, 

thỉnh thoảng cũng nên có những cơn mưa to như thế này để đổi thay một cái gì đó cho con 

người, cho mọi sinh hoạt trong cuộc sống. 

Bài số 3 

Cơn mưa làm cảnh vật thay đổi theo 

Thoát ra ngoài cái ánh nắng chói chang là một cơn mưa tươi tắn. Sau bao ngày trời đổ nắng, 

cuối cùng cũng có một cơn mưa, làm cho trời trong xanh, cây cỏ tươi tốt, cái hơi se lạnh làm 

lòng ta thoải mái nhường nào. 

Sáng sớm thức dậy, em mở tung mọi cửa sổ để đón cái hơi sương còn thoang thoảng dưới 

từng tán lá, em bước ra khu vườn nhỏ của mình, vươn vai hít một hơi thật sâu tận hưởng cái 

cảm giác bao ngày mình mong ước, trời mưa làm cây cỏ xanh tốt, khu vườn nhà tôi thấy đẹp 

hơn hẳn. Nhìn xa xa, mấy chú gà con đang cố gắng rũ bỏ bộ lông ướt và đang cố gắng chạy 

theo chân gà mái mẹ xung quanh vườn mà kiếm ăn. Chú cún con chạy theo tôi từ lúc nào 

đang chạy nhảy loanh quanh dưới chân em, đùa giỡn vẫy đuôi không ngừng, có lẽ vì cơn mưa 

mà không chỉ cảnh vật mà con người ta cũng thay đổi tâm trạng. Ánh nắng đang cố len lỏi 

dưới từng tán lá đang còn đọng lại giọt mưa làm lấp lánh rất đẹp. 

Nhìn những hàng cây được thỏa sức tắm táp dưới mưa nên hôm nay càng xanh hơn, vươn cao 

hơn, từng chồi non cũng thi nhau trồi ra, tràn đầy sức sống. Những đóa hoa đang thi nhau 

khoe sắc khi bao ngày chịu cảnh nắng nóng. Trên đường, dòng xe cộ cũng trở nên nhộn nhịp 

vui tươi hơn, không còn cảm thấy khó chịu vì trời nắng gắt nữa. Mọi người đang bắt đầu 

công việc với một năng lực tràn đầy nhất. Tiếng người cười nói, đi lại rộn dịp. Góc phố, mấy 

cô bé đang chơi nhảy dây, cậu bé đá banh... Thật là khung cảnh tuyệt đẹp.  

Sau cơn mưa trời lại sáng, đúng vậy trời mưa làm khung cảnh thay đổi, con người cũng thay 

đổi theo, với em bầu trời và khung cảnh sau cơn mưa thật đẹp, mang lại cho ta một không khí 

trong lành sau bao ngày làm việc mệt mỏi. 
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