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Після Перемоги я буду....
За час війни ми по-іншому зрозуміли й відчули значення поняття «мирне
небо».
Наші цінності змістилися до простих бажань: спокій, упевненість у
завтрашньому дні, перемога над ворогом.
Пріоритети зазнали значних трансформацій, слова набули нових значень,
стало важливим те, що вважалось звичним життям. Дім здається вже не таким,
як я раніше. Він дуже рідний!!!
Війна завдала багато руйнувань, комусь навіть не має куди повернутися. Деякі
міста розгромлені, у деяких не замовкають сирени, і люди не можуть спокійно
спати. Хтось не повернеться до рідної домівки. Хтось залишиться без батька,
хтось без сина, а хтось – без чоловіка. Але в цей час люди стають дружнішими,
намагаються допомогти один одному. Війна миттєво зробила нас дорослими й
навчила не довіряти всім.
Та потрібно не забувати невинних людей, які гинули та гинуть за нашу країну,
молодих хлопців, які не прожили навіть половину життя – усе для того, щоб ми
мали спокій та мирне небо.
Після перемоги ми всі будемо намагатися відновлювати та відбудовувати
нашу країну. Усі ми будемо допомагати нашій державі. Я впевнена, що після
війни не тільки відновимо нашу країну, а станемо кращими та сильнішими,
більш модернізованими. Усе повернемо на свої місця, але ніколи не забудемо та
не пробачимо.
Після перемоги я відвідаю та обійму всіх своїх близьких, а потім просто буду
насолоджуватися життям та мирним небом над головою. Буду робити те, що
раніше боялася, буду працювати та вчитися, щоб у майбутньому моя країна
змогла квітнути, жити в мирі.
Перемога України залишиться не тільки в історії, а й в наших серцях. Ми
завжди будемо цінувати свою державу та охороняти її.
Прагнення до волі не можна спинити!

У душу запали слова з поезії Людмили Яцури
ПРИЧЕТНІСТЬ – ЦЕ СОВІСТІ СИЛА
Не смій опускати руки,

Ти чуєш? Ні в холод, ні в зливу.
Почуй свого серця стукіт,
Відчуй у собі ту хвилину,
Коли в тобі сила збереться
В кулак, і ти знову до бою,
Лихе лиш тоді минеться,
Коли найсильніша є воля.
Не зітруться з пам’яті свічі,
Що вістрями дивляться в небо
Герої, сказавши, що треба
Заради життя і світла,
Щоб мирно сонце сміялось,
Земля по-новому щоб квітла,
Дитина у щасті купалась.
Щоб сни із жаху не снились
Усім, бо народжені жити…
А ми об’єднаймо всі сили,
Щоб встати з-під цього гніту.
ПРИЧЕТНІСТЬ – ЦЕ СОВІСТІ СИЛА
Війна терезами стала.
НАМ ТАК ПЕРЕМОГА ПОТРІБНА!
На інше не маємо права.

