
 

 

Viết đoạn văn cảm nhận về bức tranh thiên nhiên trong bài ca dao “Đường lên xứ Lạng 

bao xa” 

Bài làm 

       Ca dao là tiếng hát tâm tình của người lao động một nắng hai sương. Rung cảm trước vẻ 

đẹp của núi sông mỹ lệ, nghệ sĩ dân gian không chỉ muốn thể hiện qua ca dao mối quan hệ gắn 

bó của mình với thiên nhiên mà còn gửi gắm vào đó tình yêu tha thiết đối với con người, quê 

hương xứ sở. Bài ca dao Đường lên xứ Lạng chính là bài ca dao như thế: 

Đường lên xứ Lạng bao xa? 

Cách một trái núi với ba quãng đồng. 

Ai ơi đứng lại mà trông: 

Kìa núi thành Lạng, kìa sông Tam Cờ. 

Bài ca được cấu tứ theo câu hỏi tu từ và câu trả lời dí dỏm nhằm phô diễn vẻ đẹp, vẻ phong 

phú của quê hương Lạng Sơn trên dải đất địa đầu Tổ quốc. Mới nghe thấy con đường thật dễ 

dàng thuận lợi vì chẳng bao xa. Đi nhiều ngẫm sâu, mới biết một quả núi với ba quãng đồng 

ấy là một dặm dài thăm thẳm đất nước, được khắc họa một cách đầy ngụ ý. Cách nói “cách 

một trái núi với ba quãng đồng” thể hiện đó là quãng đường dài thăm thẳm nơi Đông Bắc địa 

đầu của Tổ quốc với trùng điệp núi non rừng thẳm. Và trên cái nền thiên nhiên hung vĩ ấy, con 

người có thể bao quát được những núi thành Lạng, những sông Tam Cờ. Sơn thủy hữu tình của 

miền sơn cước đã vẽ nên những sắc màu tươi tắn cho thiên nhiên Việt Nam và đi vào thơ ca 

một cách tự nhiên và mềm mại đến như vậy. Qua những vần ca dao sâu lắng, chúng ta thêm tự 

hào, thêm yêu mến thiên nhiên hùng vĩ của Việt Nam ta. 

 


