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Bài làm
Nét đẹp luôn được lên ngôi trong mọi hoàn cảnh, vẻ đẹp của thiên nhiên, vẻ đẹp của con
người, vẻ đẹp của những thứ bình dị nhất tùy vào cách mà mỗi người cảm nhận, trong số
những nét đẹp không tì vết đó có thể kể đến loài hoa hồng, loài hoa có vẻ đẹp dịu dàng,
quyến rũ mà không kém phần kiêu sa, quý phái. Loài hoa đẹp một cách nổi bật, thuyết phục
tuyệt đối những người khó tính nhất.
Với thân hình mỏng manh, cao ráo mà biết bao người con gái mơ ước mà không có được
càng khiến cho hoa hồng chiếm trọn trái tim của những người phụ nữ, đẹp là vậy thiết tha là
vậy nhưng không dễ để có thể chạm vào, xung quanh thân cây là những chiếc gai nhọn mọc
xen kẽ nhau giữa những chiếc lá mỏng manh hình trái tim màu xanh nhạt, vươn cao nhất trên
ngọn cây là nơi ngự trị của bông hoa hồng, những cánh hồng màu nhạt thật nhẹ nhàng ôm
chặt lấy nhau tạo nên một búp hồng mập mạp vươn thẳng lên trời, rồi khi có những ánh sáng
ấm áp soi rọi những cánh hồng nở rộ khoe từng cánh hồng trước nắng trước gió.
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Hồng đẹp bởi màu sắc của nó, giữa trăm nghìn sắc màu, muôn vạn loài hoa to nhỏ khác
nhau, thì hoa hồng có màu sắc rất đặc trưng, bao trọn bông hoa là sự di chuyển màu từ hồng
nhạt tới đỏ đậm, cũng có những bông hồng có màu sắc đặc biết với đầy đủ màu sắc ở trên
thế giới này, tùy vào những yếu tố bên ngoài mà tạo nên màu sắc của hoa, một màu chủ đạo
trong ba màu cơ bản đã làm cho hoa hồng đặc trưng hơn, cũng vì thế mà hồng được gọi là
vua của các loài hoa, là biểu tượng cho tình yêu bất tử, cũng chẳng hiếm gặp những cánh
hồng trong những ngày lễ tình nhân, tay trao tay giữa các đôi tình nhân, lòng biết ơn khi trao
bông hồng giữa thầy và trò, hoặc trao tặng cho người thân trong gia đình. Hồng không chỉ
đẹp bởi vẻ đẹp bên ngoài mà còn nổi trội lên ở vẻ đẹp bên trong, màu sắc đẹp là thế nhưng
hương thơm còn ngào ngạt hơn rất nhiều, một mùi hương không quá nồng nàn, chỉ thoáng
qua nhẹ nhàng, mùi hương làn tỏa rất dễ chịu, đầy quyến rũ, mê hoặc.
Phía sau mỗi loài hoa đều mang một ý nghĩa riêng, một thông điệp nhất định trong cuộc
sống, và loài hoa vô tri vô giác này có một ngôn ngữ riêng của mình tại mỗi địa điểm nhất
định, ở phương Tây hoa hồng biểu tượng của sự phục sinh huyền bí. Màu sắc của hoa cũng
nói lên rất nhiều điều, đối với những bông hồng phấn màu nhạt nhẹ nhàng mang theo biểu
tượng của vẻ đẹp nhã nhặn duyên dáng, còn những bông hồng đậm hơn lại mang biểu tượng
của sự biết ơn, cảm kích, hoa hồng trắng lại thể hiện cho sự mẫu mực, khiêm tốn, ngây thơ
trong sáng giống với những bộ váy cưới của cô dâu khoác lên mình trong ngày đầu bước về
nhà chống, ngoài ra còn cả bông hồng đen mau sắc thể hiện sự bí ẩn thần bí vô cùng, cũng vì
thế mà tùy vào từng trường hợp hồng sẽ được dành tặng cho đúng với mục đích của nó.
Không biết tự bao giờ hồng xuất hiện và cũng không biết hồng đã trở thành biểu tượng đẹp
đẽ trong lòng người từ bao giờ, nhưng dù thời gian có thay đổi ra sao thì vẻ đẹp đó sẽ mãi
mãi trường tồn với thời gian, luôn gắn liền mọi người lại với nhau và vẻ đẹp đó cần được bảo
vệ, nâng niu trận trọng trong mọi hoàn cảnh.
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