
Подих свободи

Хочу бути вільною. Хочу любити. А відчуваю кайдани свавілля й 
несправедливості.

Ірина Нефедова (Боднарук), Львів, 28 років. 

Сніг… Такий пухкий, ніжний, мрійливий… Але ж ні в якому разі не 
холодний. Він казковий, чарівний, блискучий і хрусткий. Немов в один з 
таких чудових різдвяних вечорів бабусиного села, що на Буковині.  Люблю 
Буковину. Її гори, ліси, повітря, маленькі річки, охайні села, звичаї, говір – 
все. Люблю.

Уже давно немає стареньких, а хату продати – рука не підіймається. Своїми 
руками на своїй землі будували. Це ж  наша «вотчина». Бабуся раділа, що 
нарешті Україна – і мова її, і ми – незалежні. Казала, бережіть 
незалежність. Звикли ж бо бути під кимось. 

А народ наш хороший. Сама переконалась у 2004-му. Один за одного, один 
за одного. Не важливий результат. Не того люд хотів. За державу соромно, 
а народу низький уклін. Люблю українців.

Батьки вивчили. Та якось не повелося. Хочеш працювати чи для себе, чи 
для країни – не дають. Податися б за кордон. Та не в прийми, а щоб на 
розум дивилися, на освіту, досвід, знання. Щоб дивились на те, що 
останнім часом вдома не цінують.

Вдома… А чи там буде те «вдома»? Ні. Україну люблю. Країну дідів і 
прадідів. Та не відчуваю себе вільною у своїй країні. Ні, не хочу! Тут моя 
земля. Моя країна. 

Що б я зробила для неньки своєї? Я б жила, працювала, любила! В ім’я 
своєї держави. Гордилася б Україною та її мовою! Несла б у світ звичаї, 
знання, її краєвиди. А не спустошувала. Сильні світу сього обкрадають її як 
липку, інші тікають, а залишається  зневір’я. 

Намагаюся щось зробити – не дають. Очі й руки зав’язали і не дають. Чую, 
страждаю! Земля страждає. Кричу душею. От така наша СВОБОДА.



Подихом свободи  є любов до рідного краю! А свобода – це незалежність 
тіла й душі. Так хочу бути вільною! Хочу любити. А відчуваю кайдани 
свавілля і несправедливості. Зупиніться!

Що я б зробила? Я б любила. Та що я не одна. І ви любіть! 

Любіть Україну, як сонце, любіть,
як вітер, і трави, і води…
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.

Порвіть кайдани! Відчувайте себе вільними. Творіть в ім’я любові! 
Прокиньтеся, як та весна… Пробудіться! Свобода  кожного є основою 
здоров’я нації… 

                                       


