
 

 

Kể lại một sự việc trong đoạn trích Bài học đường đời đầu tiên bằng lời của một nhân 

vật do em tự chọn 

Bài làm 

Đóng vai nhân vật Dế Choắt và kể lại sự việc nhờ vả Dế Mèn: 

      Hàng xóm nhà tôi là anh Dế Mèn khỏe mạnh và cường tráng. Tôi rất ngưỡng mộ sự khỏe 

khoắn, điều độ và phong thái chững chạc, đường hoàng của anh. Trái lại với anh, tôi không 

may mắn khi vừa sinh ra đã còi cọc, thân hình ốm yếu và thể lực không được tốt. Nhiều lần 

tôi lo sợ về những mỗi nguy hại của cuộc sống hoang dã nên nhân dịp Dế Mèn sang chơi, tôi 

đã đề bạt mong muốn của mình: 

- Anh Dế Mèn này, em có điều này muốn nói với anh, nhưng anh có cho phép nói em mới 

dám nói… 

      Vừa dứt lời, Dế Mèn đã bảo ngay: 

- Ðược, chú mình cứ nói thẳng thừng ra nào! 

      Tôi mừng rỡ, vội tiếp lời: 

- Anh đã nghĩ thương em như thế thì hay là anh đào giúp cho em một cái ngách sang bên nhà 

anh phòng khi tắt lửa tối đèn có đứa nào đến bắt nạt thì em chạy sang… 

      Chưa nghe hết câu Dế mèn đã hếch răng, xì một hơi rõ dài rồi, với điệu bộ khinh khỉnh, 

anh ta mắng tôi: 

- Hức! Thông ngách sang nhà ta? Dễ nghe nhỉ! Chú mày hôi như cú mèo thế này, ta làm sao 

chịu được. Thôi im cái điệu hát mưa dầm sụt sùi ấy đi. Ðào tổ nông thì cho chết! 

      Dế Mèn ra về không một chút bận tâm, còn tôi lủi thủi đi vào hang, lòng nặng trĩu những 

buồn bã và lo âu về chiếc tổ nông của mình. 

 


