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Đề bài: Biểu cảm về cây mai
Bài làm
Biểu cảm về cây mai ngày Tết - Mùa xuân đến, đây là dịp hàng ngàn bông hoa đua nhau
khoe sắc, đua nhau khoe những bộ cảnh đủ màu rực rỡ: nào là hoa hồng, hoa huệ, hoa lan,
hoa đào của đất Bắc và cả hoa mai biểu trưng cho sắc xuân phương Nam nữa. Màumai
vàng vừa nổi bật, lại vừa dịu nhẹ thật gần gũi với ánh nắng miền Nam.
Hoa mai có rất nhiều loại. Có mai vàng, mai tứ quý, mai trắng, mai chiếu thủy, mai ghép…
Mai vàng là loại phổ biến nhất, đẹp nhất. Đúng như tên gọi của nó, mai vàng có nụ nở thành
từng chùm, có cuống dài treo lơ lửng mọc trên cành, cánh hoa mỏng, màu vàng tươi, có mùi
thơm kín đáo. Mai tứ quý thì lại khác. Mai tứ quý là loại mai nở quanh năm, sau khi cánh hoa
tàn và rụng hết, còn lại hai đến ba hạt nhỏ dẹt đen bóng. Lá nhỏ lăn tăn là mai chiếu thủy.
Loại này có mùi thơm ngát về đêm. Mai chiếu thủy rất được ưa chuộng trồng ở những nơi ẩm
như hòn non bộ.
Cây mai có khả năng sinh trưởng thân cao đến trên 2m, thân gỗ, chia thành nhiều nhánh.
Lá nhỏ bằng hai ngón tay, màu xanh lục, tán luôn xòe rộng. Lá mai nhọn, hao hao giống lá
chè. Trời cuối đông, lá mai vàng úa rồi lác đác rụng. Trước khi đón tết, mai vàng chỉ còn lại
những cành khẳng khiu, trụi lá. Duy nhất, là có cái gốc trông vững chải. Tuy vậy, mai vẫn có
dáng chiều quằn, chiều lượn, uyển chuyển lắm. Ngày tết đến, cùng với cảnh giao mùa, cây
mai vàng nở rộ, lung linh những chùm hoa tươi thắm. Hoa mai cũng năm cánh như hoa đào
nhưng cánh hoa mai to hơn cánh hoa đào một chút. Màu hoa vàng tươi, ấp áp. Cây mai vàng
làm đẹp cho sân nhà, đậm đà hương vị của ngày tết. Những câu đối đỏ, những lời chúc mừng
năm mới trong những cánh thiệp nhỏ treo trên cành mai thì ý nghĩa biết nhường nào. Nắng
xuân ấm nồng, rải nhẹ lên cành cây kẽ lá. Cây mai vàng lại càng đẹp hơn. Mai trông thanh
cao, duyên dáng hơn người. những chú ong rù rì đôi cánh đi tìm mật. Mỗi khi thấy mai nở,
không khí Tết, không khí xuân càng thêm rực rỡ, náo nức hơn. Những người con xa nhà nay
nhìn thấy hoa mai nở rộ trong lòng cũng dâng lên nhiều niềm vui cùa sự sum họp, đoàn tụ
đầy yêu thương. Hoa mai tượng trưng cho mùa xuân, cho sự hạnh phúc, sum vầy.
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Biểu cảm về cây mai ngày Tết
Từ xa xưa mia đã được xếp vào hàng tứ quý: "Tùng, Cúc, Trúc, Mai”, cây mai được xếp vào
một trong những cây quý, tượng trưng cho bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, những cây tượng
trưng cho phẩm chất tốt đẹp của con người, ngoài ra mai còn tượng trương cho sự cát tường,
an lành. Hoa mai đứng đầu trong bộ tứ bình, là sức sống, là cái hồn của mùa xuân phương
Nam Việt Nam. Từng chùm, từng chùm mai mọc quấn quýt lấy nhau tạo một tổng thể trang
nhã, rực rỡ. Màu vàng hoàng tộc của hoa mai đã khiến cho nó mag một vẻ đẹp quyền quý
cao sang. Hoa mai có hương thơm thoang thoảng, nhẹ nhàng, kín đáo, xoa dịu lòng người. Vì
thế mà không chỉ có tác dụng trạng trí trong nhà đặc biệt là các dịp lễ tết, hoa mai còn là một
món quà vô cùng ý nghĩa tặng người thân, bạn bè nhân dịp đầu năm mới. Ngày xuân sum
họp, mọi người quây quần bên nhau, con cháu xa quê về thăm ông bà cha mẹ không quên
mang một cành mai về làm quà cho gia đình. Những lời chúc tốt đẹp cho năm mới sẽ ý nghĩa
hơn, trọn vẹn hơn khi có bóng dáng hoa mai làm điểm nhấn. Hoa mai không chỉ có giá trị
thẩm mĩ cao mà còn mang giá trị tinh thần sâu sắc của người Việt.
Hoa mai là biểu tượng của ngày Tết, là thước đo sắc đẹp, là niềm tự hào của người dân Việt
đặc biệt là người dân phương Nam. Không ai có thể phủ nhận vẻ đẹp của mai cũng như quên
được màu sắc hoàng gia của nó. Ngày nay, người miền Bắc cũng rất thích để cây mai trong
nhà vào dịp Tết, mặc dù không hợp khí hậu nhưng ai cũng muốn trong nhà mình có hình ảnh
của cây mai, cành mai, hoa mai. Bởi vậy mới nói, hoa mai là niềm tự hào của người dân Việt.
Lưu Nguyễn
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