
Подих свободи 
 

Не слід надто прудко бігти по життю, треба діяти. Ти вільний, 

ти маєш право жити так, як мовить твоє серце. 

 

Дар’я Черкашина  
 

 

Місце, де ти народився, завжди залишає у тобі свій слід, куди б тебе не 

закинула доля. Думки про те, що там, за пагорбом, краще живеться, що десь 

там вільні люди живуть безтурботно, ні про що не думаючи, є маревом. 

   

Варто осмислити поняття «свобода».Шотландський письменник Вальтер 

Скотт казав: «Робити те, що тобі приносить задоволення, – це вже бути 

вільним". Якщо ти даєш волю негативним почуттям, якщо ти ображений, якщо 

тобі не подобається твоя поведінка –  зупинись. Озирнись навколо. Довколишнє  

віддзеркалюється у тобі, засвідчує про необхідні зміни. 

 

Україна багато років була під владою інших країн. Її багато разів намагалися 

принизити. Сьогодні ми розуміємо, що все це було лише загартуванням народу. 

Так, діди й прадіди воювали, молоді воїни йшли, не роздумуючи, що вони 

можуть полягти на війні. Провідним мотивом було лише одне: врятувати 

майбутнє. Вони були певні у власних силах, бо знали, що вони українці – народ 

волелюбний, жодному загарбнику не під силу зламати наш дух. 

 

Пам’ятаючи свою історію, ми маємо формувати тверезе розуміння того, що 

зараз часи змінились, країна стала незалежною. Нам надана можливість жити у 

злагоді, пишаючись своєю землею. Ми можемо йти, куди хочемо, бути самими 

собою, адже це життя, яке надихає нас до створення нових можливостей.  

 

Використати їх сповна – це наш громадський обов`язок. Письменники, 

патріоти, небайдужі люди – герої нашого часу. Їхні думки формують націю.  

 

Не слід надто прудко бігти по життю, треба діяти. Ти вільний, ти маєш право 

жити так, як мовить твоє серце. Ніщо не стане тобі на заваді, оскільки головне – 

бути щасливим. Це твій обов`язок.  

 

Це твоя країна, твоє життя, тобі обирати, де й яким повітрям дихати. Головне – 

навчись любити серцем, навчись цінувати кожен момент. Прокидайся 

усміхненим.  

 

Свобода – це те, що треба для існування, для насолоди. Людські душі, як річки 

й рослини, також прагнуть дощу, але особливого дощу: надії, віри та сенсу 

життя. Але ти сам собі маєш вирішити, який для тебе буде йти дощ. Ти  



господар свого слова і своєї країни. Пам`ятай про це! Живи і радій! Бо саме тобі 

дана можливість відчути смак свободи! 

 


