
Твір на тему «Лист»

Сьогодні люди зовсім не пишуть одне одному листи. А чому? Технічний прогрес зробив
крок далеко за горизонт. Папір і ручку замінили електронна пошта, телефонний і
відеозв'язок.
А як чекали листи раніше! Листи справжнього, живого, з рідними рядками на папері,
зберегла пам'ять про людину, який писав його. Довгоочікуваної вісточки чекали дружини
солдатів, чекали бабусі і матері листів від дітей і онуків, привітань на свята. Деколи лист
приносило радість або смуток, іноді розчарування, а траплялося й біль. З передчуттям,
серцевим томлінням розкривали лист і читали всією сім'єю за столом. І так згуртовувало
це спільне співпереживання тими емоціями, які принесло з собою лист здалеку.
Нелегкий раніше був праця листоноші. Люди писали багато листів. Закине він свою сумку
на плече з кореспонденцією і вирушає в дорогу. Знали добре листоношу у своєму районі,
віталися і посміхалися йому. Чекали газет, журналів і листів.
Хіба зможуть замінити смс-ки паперові листи закоханих? Ще в епоху царів писали
закохані одне одному листи по-особливому. Одержувач розумів по запаху, по почерку, по
папері, що лист це — те саме, довгоочікуване. І перечитувати лист мільйони разів, і
вдихати його аромат, і розчулюватися старанно виведеною буквах — було величезним
щастям.
Зараз з молодого покоління мало хто зуміє написати цей лист, оформити його за
правилами поштового відправлення. А раніше — напишуть лист бувало, згорнуть його
навпіл, підігнутий збоку і в конверт покладуть. Найголовніше — правильно облизати
куточок конверта, щоб добре приклеїлася. А зверху ще марку припечатать, щоб дійшло
за адресою. Старанно вивести адреса та індекс за зразком. І бігом до поштової
скриньки!
Як здорово зазирнути разом зі своєю мамою або бабусею на дальню полицю старої
шафи, вивудити звідти стопку листів, перев'язаних стрічкою А потім, затишно
влаштувавшись плечем до плеча, обережно перегортати спогади їхнього життя.
Співпереживати далеким моментів минулого, поглядаючи на маму чи бабусю, крадькома
що змахують сльозу.
Вже не чекаємо ми листи, підбігаючи до поштової скриньки кілька разів в день. Замість
цього відкриваємо електронну пошту або дістаємо телефон, прочитуємо чергові
безособові рядка. Як шкода! Адже листи — це особлива сторінка людської історії. Всією
душею хочеться зберегти цю частинку справжнього спілкування в житті сучасних людей.
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