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K? v? l? h?i ch?i trâu – Bài làm 1
M?i vùng ??t ??u có m?t phong t?c t?p quán riêng. Và các l? h?i c?ng v?y, không vùng nào gi?ng
vùng nào. Nh? th? m?i t?o nên nét ??c tr?ng riêng c?a vùng ?ó. Tháng Giêng n?m ngoái em có d?p
???c ?i H?i Phòng và xem l? h?i ch?i trâu. ?ây là l?n ??u tiên em ???c ch?ng ki?n c?nh ch?i trâu ??y ?n
t??ng nh? th? này.

L? h?i ch?i trâu không ph?i vùng nào c?ng có, ? quê em không có l? h?i này. ? H?i Phòng, l? h?i ch?i
trâu ???c di?n ra vào mùa xuân. Vì ?ây là th?i ?i?m m?i ng??i có th?i gian vui ch?i, ngh? ng?i tham gia
các l? h?i dành cho mùa xuân.
? ?ây ng??i dân chu?n b? m?t cái sân th?t to và th?t r?ng, hai làng s? chu?n b? hai con trâu kh?e nh?t
mang ra ch?i nhau. Khi con trâu nào qu? xu?ng tr??c là thua cu?c và ng??c l?i.
Hai con trâu ???c mang ra ch?i có màu ?en th?m, làn da bóng nh?y nhìn r?t kh?e kh?n và ??y s?c
m?nh. Hai ?ôi m?t long lanh c?a hai chú trâu c? nhìn ch?m ch?m vào nhau.
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Hai con trâu b?t ??u ti?n g?n l?i v?i nhau, chân ??p ??p xu?ng ??t và m?i không ng?ng th?t. S?ng trâu
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cong vút lên, kh?e m?nh và hình nh? chúng ?ang chu?n b? tâm th? ?? b??c vào cu?c chi?n gay go
nh?t.
Hai chú trâu c? th? lao vào nhau, s?ng c? nhau, húc và xô ??y nhau không phân th?ng b?i. Xung
quanh ti?ng hò hét c?a nh?ng ng??i dân khi?n cho không khí c?a l? h?i ch?i trâu tr? nên náo nhi?t và
vui v? h?n bao gi? h?t.
Hai chú trâu ?ang hì h?c chi?n ??u ? trên sân n?n c?, chân c?a chúng làm cho nh?ng ?ám b? b? b?t
g?c tr? tr?i ? trên m?t ??t. Thi tho?ng chú trâu kia húc m?nh chú trâu này khi?n cho chân c?a trâu b?
lún xu?ng m?t h? nông nh?ng c?ng ?? khi?n cho ng??i xem c?m th?y tr?n chi?n ?ang di?n ra ác li?t.
Chú trâu làng bên vì có s?c kh?e dai và m?nh h?n nên ?ã húc chú trâu làng kia m?t cái. Nh?ng may
sao chú trâu kia có s?c kháng c? nên b?t l?i. C? hai chú v?n ?ang khi?n ng??i xem thót tim không bi?t
bao nhiêu l?n.
Nh?ng cu?i cùng chú trâu to con h?n c?a làng bên ?ã làm ngã khu?u chú trâu còn l?i và k?t qu? l? h?i
ch?i trâu ?ã ???c công b?. Em r?t ?n t??ng v?i l? h?i này ? H?i Phòng.
K? v? l? h?i ch?i trâu – Bài làm 2
L? h?i ch?i trâu là m?t l? h?i r?t ??c bi?t c?a ng??i Vi?t Nam. M?t trong nh?ng n?i có l? h?i ch?i trâu
n?i ti?ng nh?t ?ó chính là ?? S?n – H?i Phòng.
Em có d?p ???c ??n ?ây xem h?i cùng v?i ông n?i. Th?c s? r?t ?n t??ng và khó quên. ?ây là m?t l? h?i
vô cùng hoành tráng. L? h?i ch?i trâu c?ng ???c chia làm hai ph?n là ph?n l? và ph?n h?i. Trong ph?n
l?, các trâu ch?i ??u ph?i ???c ra làm l?, còn sau ?ó là ph?n r??c n??c thành v? ?? th? thành hoàng
làng. Sau khi làm l? xong, thì trâu ch?i chính th?c tr? thành “ông trâu” có ý ngh?a nh? m?t v? th?n tâm
linh ??i v?i ng??i dân ? ?ây s? phù h? cho m?t n?m m?i t?t lành. Khi ph?n h?i ch?i trâu b?t ??u, các trâu
ch?i ???c ??a vào v? trí. Trên khán ?ài, khán gi? gieo hò cu?ng nhi?t. Ng??i ??n xem ph?n ?ông h?n c?
chính là nh?ng du khách th?p ph??ng trong c? n??c, th?m chí còn có c? khách n??c ngoài. ?? cho có
không khí,ban t? ch?c còn cho ??i tr?ng, ??i kèn và ??i c? xung quanh sân ??u. Nh?ng chú trâu b??c ra
oai phong, m?nh m? và ?ôi m?t r?c l?a. Chúng lao vào nhau và b?t ??u cu?c ??u, ti?ng tr?ng d?n d?p,
b?i tung lên m? ?o khi?n cho tr?n chi?n thêm ph?n quy?t li?t. Tr?n ??u k?t thúc ???ng nhiên có chú trâu
th?ng cu?c và chú trâu thua cu?c. Có c? n??c m?t và n? c??i c?a nh?ng ng??i ch?. Nh?ng theo truy?n
th?ng ? ?ây, dù chú trâu ?ó có th?ng hay thua cu?c thì v?n s? ???c gi?t th?t ?? t? tr?i ??t. ?ây là phong
t?c t? bao ??i nay, còn bây gi?, trâu th?ng thì dùng ?? th?, còn các con trâu thua cu?c s? ???c gi?t th?t
?? bán cho khác ??n l? h?i.
L? h?i ch?i trâu ?? l?i r?t nhi?u c?m xúc trong em, khi thì nhi?t huy?t, hung hãn, khi thì l?ng ??ng
nhi?u c?m xúc. Em nh?t ??nh s? quay l?i ?? xem l? h?i thêm nhi?u l?n n?a.
K? v? l? h?i ch?i trâu – Bài làm 3
? quê em có m?t h?i l?n l?m. ?ó là l? h?i ch?i trâu ? ?? S?n – H?i phòng, n?i ti?ng trên kh?p các vùng
mi?n c? n??c. Nhân dân ta có câu:”Dù ai buôn ?âu bán ?âu, m?ng chín tháng tám thì v? ch?i trâu”.
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khách kh?p n?i ?? v? xem h?i r?t ?ông. Tr??c khi b?t ??u ch?i trâu có m?t màn múa c?
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truy?n th?ng r?t ??c s?c. Sau ?ó các c? già làng d?t trâu ra th? là b?t ??u m?t ngày h?i ch?i trâu.
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Ông trâu th? nh?t mang s? 87. Ông trâu th? hai là sô 89. Ông trâu s? 89 là con trâu c?a làng em. Hai
ông trâu hùng h? ?ánh nhau. Sau bao nhiêu tr?n ??u quy?t li?t là nh?ng ti?ng reo hò c?a khán gi?. Ông
trâu s? 89 c?a làng em ?ã chi?n th?ng. Ông trâu ?y s? mang vinh quang, t? hào và c? s? sung túc cho
làng em. Em r?t thích h?i ch?i trâu b?i h?i ch?i trâu ch?ng minh s? th?nh v??ng c?a quê h??ng em.
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