
   

 

 

      

 

 

 

 

"Украдене дитинство" 
Дитинство-це найщасливіша пора,коли проблеми 

здаються смішними,а про доросле життя і думати не 

варто.А уявіть собі дитину, у якої украли щастя… 

Здається,що це неможливо,але таких тисячі.Це діти-

сироти, які виховуються в соціальних закладах, 

зокрема, інтернаті. У них немає сім'ї, але в них є право мати щасливе рожеве 

дитинство… 

 

 Нещодавно я познайомилася з дівчинкою у якої дуже тяжко склалася доля. 

Я б хотіла зберегти анонімність і не називати її ім'я. Це звичайна 

дитина:гарненька,весела,добра і дуже дружелюбна,але..з дуже сумними очима. 

  В свої шкільні  роки вона пережила досить суму і неприємностей, про що 

зараз згадує зі слізьми. Коли дівчинка була зовсім малою, її старшу сестру 

жорстоко вбили. Після цього її мати перекреслила долю дітей, котрі 

залишилися, почала зловживати спиртними напоями, і, можна сказати, 

пропила дитинство своєї найменшої доньки...Дівчинку забрали до інтернату. 

Там вона знайшла друзів, отримала початкову освіту і потрохи дорослішала. 

Поряд були добрі піклувальники, але…не батьки… 

У неї була мрія: вона чекала свою маму, найріднішу, таку, як до трагедії.  

Найбільше хотіла, щоб і  її сестрички були знову з нею. 

Бажання дівчинки майже здійснилось. Не так давно її удочерили. Знайшлася 

нова мама, жінка, котра радо ділить своє серце на рідного сина та нову 

доню… 

  Але коли у нашої героїні запитуєш, чи  сумує вона за рідною мамою, то 

дівчинка відповідає, що дуже її любить, незважаючи ні на що.  

…Я хочу звернутися до тих, хто не може мати дітей, чи просто до благородних 

людей. Будь ласка, станьте мамою або батьком, причиною посмішки і щастя 

для дитини-сироти. Жодна дитина в світі не повинна бути покинутою. Усі 

мають право на справжнє безтурботне дитинство! 

                               З вірою у «дорослість» дорослих, Даша Хрипко 

лютий,2014 
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Небесній сотні та тисячам патріотів присвячую… 

 

Найкраще говорить, що ти сміливий, 

Бо всі ми сильні тільки на словах. 

Та треба знати: вчинки лиш важливі, 

І сила не в словах, а у ділах. 

 

І благородний той, хто робить добру справу, 

Хто душу рве, аби допомогти. 

Для нього суть не в грошах і не в славі, 

Він ладен навіть тілом полягти. 

 

Всього існують тисячі професій, 

І в кожного покликання своє: 

Одним дітей ростить, а іншим - рятувати, 

Й не розбиратися: твоє, моє... 

 

Таких людей потрібно цінувати, 

Бо, не задумуючись ні про що, 

Вони біжать під кулі, під гармати. 

Це, дійсно, - ПОДВИГ, а не аби що! 

 

Та й цього мало, якщо чесно. 

Життя в нас зміниться тоді, 

Коли в нас серце стане ясним. 

А ми всі  скажем: "Стоп!... Ні війні!" 

 

 


