
Україна-держава вільних людей

      Прокидаюся…  Радісне  сонечко  лагідно  грається  з  моєю  щічкою,
лоскотить оченята.  Так затишно і  приємно, що почався  новий день,  який
принесе  мені  нові  враження  й  несподіванки.  Глибоко  позіхнувши,  я
потягнулася.  Оченята  застигли  на  моїй  кішці,  яка  граційно  розляглася  на
вікні. День тільки почався, а скільки позитивних емоцій у душі. Збираюся до
школи , разом із сестричкою снідаємо матусиними смаколиками і гайда до
країни знань. Уже хочеться зустрітися з однокласниками, любими вчителями,
відвідати гурток, просто прогулятися по парку й безмежно радіти життю… Я
вільно дихала на повні груди й чітко усвідомлювала, що я маленька українка
у своїй неймовірно красивій,  щедрій,  багатій  ,  блакитноокій  і  злоточолій
Україні. І так було щодня …до 24 лютого…
     Сьогодні  ми  прокидаємося  від  виття  сирен.  Земля,  стіни,  шибки
здригаються  від  небезпечних  і  потужних  вибухів.  Війна  порушила  плани
людей на майбутнє, зруйнувала їхні мрії . Моя земля зранена, але не скорена.
Кожен свідомий громадянин став на захист своєї країни, своїх батьків, своїх
дітей.  Наша сила  в  єднанні  ,  у  спільному протистоянні  злому ворогу.  На
уроках  літератури та історії нам часто розповідали про героїв і  борців за
волю . Раніше це звучало для мене якось дивно, але сьогодні  ні. Я не думала
в щасливій родині й країні, що можу стати свідком такої трагедії, як війна. І
я, як і всі діти України, пишаюся тими героями, які стали разом (Схід і Захід,
Південь і Північ) на захист нашого мирного та вільного життя.
      У свої тринадцять років важко усвідомити, наскільки дорого коштує
свобода,  бо  з  думки  не  йде  трагічна  подія,  коли   минулого   тижня  всім
селищем  проводжали  в  останню  путь  тата  моєї  подруги  .  Він  воював  зі
своїми  побратимами   на  Сході  країни  й  загинув  за  незалежність  нашої
держави. Наш народ не кориться ворогові й  не просить пощади.
    Сильна, міцна, вільна, нескорена моя держава завдяки прекрасним людям,
українцям, бо сила наша в єдності!
    Єдина Україна – держава вільних , сміливих , сердечних і дружних  людей!

                                                           Онищук Катерина
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