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Bài làm
Quê em có dòng sông Đà chảy qua. Sông Đà bắt nguồn từ Trung Quốc, chảy qua vùng Tây
Bắc rồi đến vùng trung du chính là nơi em đang sinh sống. Đây là dòng sông hùng vĩ với
nhiều thác, ghềnh. Vì thế, những đập thủy điện lớn nhất đều được xây dựng trên con sông
này, lợi dụng sức chảy mạnh mẽ của dòng sông để tạo ra điện. Vào mùa mưa, dòng sông
mang theo mình lượng phù sa khổng lồ. Nước sông đỏ ngàu, chảy xiết vô cùng dù đã được
các đập thủy điện giữ lại rất nhiều. Khác hẳn với mùa đông nước trong vắt, dòng sông hiền
hòa, nước chảy êm đềm. Nước chảy xiết như thế cuốn theo cả những cây gỗ to. Các tàu
thuyền cũng ít đi lại hơn vì khá nguy hiểm. Đê điều cũng phải được củng cố để phòng chống
nước dâng cao gây ngập nhà cửa. Có những ngày mưa, nước sông chảy cuồn cuộn, có cả chỗ
nước xoáy rất đáng sợ. Không thể nhìn thấy những bãi cát trắng dài ở trên sông nữa. Sông
bây giờ rất sâu và mở rộng ra nhiều. Sóng nước đánh vào bờ y như là sóng biển. Em chỉ dám
đứng từ xa để nhìn con sông. Trông nó như một con trăn khổng lồ đang nổi giận, lao đến và
đớp lấy con mồi vậy. Là một dòng sông hùng vĩ, vào mùa lũ, sông Đà như chứng tỏ mình có
sức mạnh đến nhường nào, có thể cuốn trôi và nuốt chứng mọi thứ. Nếu không được con
người chế ngự, chắc hẳn là con sông mùa mưa có thể tàn phá nhiều thứ và gây hậu quả đáng
ngờ. Nhưng thật may, con sông mùa lũ vẫn chưa gây ra thiệt hại gì nặng nề cho người dân,
mà chỉ là một hiện tượng thiên nhiên hùng vĩ.
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