
 

 

Viết đoạn văn nói lên cảm nghĩ về cô bé bán diêm và 4 lần mộng tưởng quẹt diêm của cô 

bé 

Bài làm  

      Trước cái rét buốt cắt da cắt thịt cô đánh liều đốt một cây diêm để sưởi ấm, ánh lửa trong 

đôi mắt cô bé hiện lên thật đẹp và kỳ diệu “ngọn lửa lúc đầu xanh lam, dần dần biến đi, trắng 

ra, rực hồng quanh que gỗ trông thật vui mắt”, có lẽ đây là niềm vui hiếm hoi của cô bé kể từ 

khi bà mất. Và trong cái ấm áp ít ỏi của que diêm, cô bé đã tưởng tượng ra một chiếc lò sưởi 

ngay trước mắt, đó chính là hiện thân của những khao khát mong mỏi trong lòng cô bé. Thế 

nhưng khi que diêm vụt tắt cũng là lúc giấc mơ của em khép lại, chẳng có lò sưởi nào cả, hiện 

thực vẫn rất tàn nhẫn, em vẫn cô độc giữa đêm giao thừa đón nhận cái giá rét và nỗi buồn tủi 

cho thân phận mình. Chính điều đó đã thôi thúc em quẹt tiếp que diêm thứ hai. Trong lần quẹt 

diêm thứ hai, cô bé không còn nhìn thấy lò sưởi mà thay vào đó cô bé nhìn thấy một căn phòng 

sáng sủa đẹp đẽ, “bàn ăn đã dọn, khăn trải bàn trắng tinh, trên bàn toàn bát đĩa quý giá, và có 

cả một con ngỗng quay...”. Mong ước của em chỉ đơn giản là được ăn ngon, mặc ấm, thế nhưng 

cuộc sống bất hạnh đã không cho em được điều ấy. Diêm tắt, cô bé bị trả về với thực tại phũ 

phàng, không có căn phòng sang đẹp, không có ngỗng quay chỉ có đêm tối lạnh lẽo cùng với 

những con người đi lại chuẩn bị đón giao thừa đó là nỗi cô đơn khổ sở vô cùng. Ở lần quẹt 

diêm thứ ba em thấy một cây thông nô-en lớn và lộng lẫy vô cùng, điều ấy thể hiện khao khát 

được đoàn viên, được hạnh phúc bên gia đình trong khoảnh khắc giao thừa, nhưng rồi que diêm 

cũng vụt tắt. Cuối cùng trong lần quẹt diêm thứ tư, cô bé đã nhìn thấy người bà yêu quý của 

mình, điều đó có nhiều ý nghĩa, những mong muốn mà cô bé hằng mơ ước. Hình ảnh người bà 

xuất hiện cũng là đại diện cho sự thiếu thốn tình cảm trong cô bé, chính vì vậy em khao khát 

có được tình yêu thương, hơi ấm tình thân hơn tất cả những giá trị vật chất bình thường khác, 

những đau khổ trong cuộc đời của cô bé, bởi chỉ có ở bên bà em mới thấy mình được hạnh 

phúc, dù rằng kết thúc câu chuyện là cái chết của cô bé bán diêm trước thềm năm mới. Bốn 

giấc mơ của cô bé bán diêm cho ta thấy được những nhu cầu, mong ước của từng đứa trẻ, từng 

con người trong cuộc sống đó là những mong muốn cấp thiết nhất. Thế nhưng cuộc sống không 

phải lúc nào cũng công bằng, vẫn có đầy rẫy những số phận bất hạnh, đặc biệt là trẻ em, điều 

đó đã giáo dục, thúc đẩy mỗi chúng ta biết cảm thông và sẻ chia nhiều hơn với những số phận 

kém may mắn, những mảnh đời bất hạnh. 

 


