
Твір на тему «Батьківщина»

Батьківщина

Немає ріднішої місця на Землі, ніж своя Батьківщина. Підтвердженням цьому можемо
знайти у висловах знаменитих людей, наприклад: «Немає місця миліше рідного дому»
(Марк Тулій Цицерон), «Люблять батьківщину не за те, що вона велика, а за те, що вона
своя» (Луцій Анней Сенека), «Любов до батьківщини – перша чеснота цивілізованої
людини» (Наполеон I), «Любов до батьківщини не знає кордонів» (Станіслав Єжи Лец).

Любов до батьківщини. З чого вона починається? Після нашого народження ми ступаємо
на землю наших батьків, предків. Перші кроки, слова, вчинки – все ставитися до рідного,
материнського. Не важливо, маленька село або велике місто, європейська країна або
африканська провінція. Батьківщина – це спогади, друзі, батьки, улюблені місця.
Звичайно, у кожного своя батьківщина: є світ твого дитинства – спогади про рибалку,
першої любові, навчання, школу, друзів. А є світ твоєї родини – спогади про дідуся з
бабусею, батьків, сестер. Світ, який ти створив сам.

Де б ми не були, куди б життя нас не занесла, пам'ять, туга, любов – назавжди в нашому
серці. Немає такого місця на Землі, де було б краще, ніж на своїй Батьківщині. Навіть
перебуваючи на відстані від рідних місць, нас мимоволі переслідує прикрість про рідних
краях. Про тих людей, що близькі нам, про тій річці, що пов'язує першою любов'ю, першим
поцілунком. Все те, що дало нам життя, ставитися до Батьківщини. Вона і мати, і вчитель,
і совість.

За що ми любимо свою Батьківщину, запитаєте ви. А за що ви любите своїх матерів?
Адже, якщо подивитися з боку, не всі діти заслуговують тієї материнської любові, не всі
викликають повагу. Так само і любов до батьківщини, вона є і жива. Ми бачимо всі
недоліки нашої країни, але нам абсолютно не важливо, це не дає нам право
розчаруватися, розлюбити. Нас пов'язує невидимі нитки з людьми, які нам дороги. Саме
рідною мовою ми почули перше слово – мама, прочитали першу книгу, зізналися в любові.
Люблять не за щось, а серцем.

Той, хто, одного разу покинувши Батьківщину, з часом розуміють, що вони втекли самі від
себе. Рано чи пізно вони повернутися, якщо не фізично, то думками вони навіки зі своїми
корінням – Батьківщиною. Любите, пам'ятайте, поважайте свою Батьківщину. Немає
ріднішої місця, ніж там, де ми народилися.
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