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Tả cây bàng vào mùa xuân
Bài làm
Ở cửa lớp em có một cây bàng, được giao nhiệm vụ tưới nước cho cây nên em quý nó lắm,
em thích ngắm cây bàng vào tất cả các mùa, mùa nào cũng có một giáng vẻ riêng. Nhưng có
lẽ, nét đẹp của cây bàng mùa thu luôn là nhất.
Sau những ngày đông giá lạnh cành lá trơ trọi, những chiếc lá bàng còn xót lại vài hôm trước
nay đã rụng hết sạch. Vậy là mùa xuân đã đến rồi. Hôm nay trời đã ấm hơn, có nắng nhẹ và
có thể nhìn thấy mây. Sau những ngày đông xám xịt có lẽ người ta mới nhận ra bầu trời có
mây xanh và nắng ấm đẹp đẽ và quý giá biết nhường nào. Cây bàng cũng như cảm nhận
được điều đó, những cành cây dường như đã dài ra thêm, có lẽ nó đang vươn mình đón nắng
mới. Nhìn từ xa, vẫn là bóng hình trơ chọi cành lá, nhưng đến lại gần mới thấy rõ, những mầm
non nhỏ xinh đã bắt đầu xuất hiện. Quả đúng là mùa xuân làm cho cây cối đấm chồi nảy lộc,
nhưng lộc non này làm cho cây bảng trở nên thật nhiều sức sống. Màu xanh non tươi mới trên
những sự sống bé nhỏ mới thật đẹp làm sao. Rồi mai đây, chúng sẽ lớn lên và bung ra thành
những chiếc lá bàng, chúng lớn dần và may cho cây bàng một chiếc áo mới đẹp đẽ và vững
chắc hơn, chiếc áo màu xanh lá cây mang đầy sự sống và sự tốt tươi.
Cây bàng những ngày này không còn mang cái vẻ trầm tư khi đông còn lưu luyến ấy, nó như
đã sẵn sàng đón nhận một mùa sống mới căng tràn và tích cực hơn. Thân cây dường như
cũng to ra hơn một chút, em rất thích sờ vào thân cây bàng, có cái sần sần nhẹ nhàng thích
thú. Rễ bàng ăn sâu vào đất hút chất dinh dưỡng và nước. Mùa xuân đến, ngồi dưới gốc bàng
mà nghe tiếng chim hót, ngắm những chồi non và bầu trời ca xanh đầy nắng, mới thầy sự
sống và năng lượng như đang căng tràn trong cơ thể mình. Bởi mùa xuân là mùa phát triển
nhất của cây bàng, ngắm những chiếc lá bàng cuối xuân mang màu xanh mới, vừa thấy thời
gian trôi qua nhanh lại thấy rất vui trước sự lớn lên của người bạn hiền. những làn gió mát
thổi qua, lá bàng rung rinh trong gió nhẹ. Cây bàng là loài cây thân thuộc với học trò, nhớ sao
được cây bàng mùa xuân bắt đầu có lộc, bắt đầu ra lá. Cây bàng lá người bạn mỗi khi em ra
sân trường chơi đùa với bạn bè, cây bàng che nắng, che mưa cho chúng em. Cây bàng lúc ấy
hiền từ và ân cần như mẹ mình như vậy.
Em mong cây bàng luôn khỏe mạnh, em cũng sẽ tưới nước đều đặn để cây có thể phát triển
tốt. Em yêu cây bàng trường em, em coi nó như người bạn hiền có thể chia sẻ và lắng nghe
mọi điều, ngắm cây bàng, bao căng thẳng học hành đều tan biến cả, chỉ còn lại một tâm hồn
thư thái nhất.
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