
 

 

Viết đoạn văn cảm nhận nhân vật Dagny 

Bài làm  

        Nhân vật Dagny trong văn bản “Lẵng quả thông” là nhân vật để lại trong em nhiều ấn tượng 

và bài học về cách cho và nhận trong cuộc sống. Dagny là cô bé có vẻ đẹp trong sáng tựa thiên 

thần, cô bé có đôi bím tóc nhỏ xíu, con ông gác rừng. Thuở nhỏ, trong cuộc nói chuyện với 

người nhạc sĩ già lạ mặt, vẻ đẹp trong sáng của cô bé nhỏ đã thôi thúc nhà soạn nhạc lớn tuổi ấy 

hoàn thành món quà cho cô bé. Vẻ đẹp tâm hồn của Dagny được nuôi dưỡng và lớn dần theo thời 

gian để rồi sau mười tám năm, trở thành một thiếu nữ, Đanhi lại là một cô gái nhạy cảm, đa sầu 

đa cảm. Chẳng thế mà sau những buổi xem kịch, “Đanhi thường thao thức mãi không ngủ được 

và đôi khi lại cứ nằm trên giường mà khóc”. Rồi đến khi vô tình nhận được món quà của người 

nhạc sĩ năm xưa, trong lòng cô dấy lên biết bao những nỗi niềm khôn tả. Có sự ngạc nhiên sững 

sờ. Có niềm vui sướng hạnh phúc. Có cả những nhớ thương kỉ niệm ấu thơ và những hình ảnh 

thân thương của quê hương: “Núi đồi của nàng, tiếng tù và, tiếng sóng biển quê nàng”- tâm hồn 

Nga dù đi đâu họ cũng luôn hướng về quê hương yêu dấu của mình. Tất cả trào lên khiến cô 

không cầm được nước mắt. Đanhi khóc, không giấu giếm những giọt lệ biết ơn. Cô nghe thấy 

trong đó tiếng gọi, tiếng thúc giục và cô cảm thấy yêu đời yêu cuộc sống này hơn. Có thể nói 

hình tượng Đanhi là một biểu tượng đẹp cho vẻ đẹp trong sáng của tâm hồn Nga. 

 


