
Міркування з приводу прочитаної статті (твір на суспільну тему)

Останнім часом у пресі з'явилося багато публікацій на молодіжну  тематику. Кожний
прагне висловити свою точку зору з приводу орієнтирів  на майбутнє. Важко мріяти про
майбутнє в умовах економічної  нестабільності і соціальної незахищеності. Можливо тому
мої ровесники  прагнуть не знайти свій шлях, а знайти собі прожитковий мінімум. 
Особливо лякають мене судження дівчат. 

Недавно я прочитав міркування моєї ровесниці про подальший шлях і  вжахнувся
прочитаному. Дівчина Таня написала, що її не приваблює думка  про навчання, бо на
роботу все одно не влаштуєшся, що вона тікає з дому,  щоб не чути, як бідкається мати з
приводу нестачі грошей. Тому весь  вільний час дівчина проводить з друзями в парку. 

Я не погоджуюсь із Танею. Більшість моїх друзів теж підтримує мене. 

З одного боку нам, хлопцям, легше. Підеш в армію, відслужиш, а  там дивишся — щось
зміниться в державі. А якщо подивитись по-іншому, то  ми відповідаємо і за долю
держави, і за долю дівчат, бо нам захищати  Вітчизну, нам піднімати економіку. Я не
применшую ролі жінки в  суспільстві, але вважаю, що у жінки ще відповідальніше
призначення —  виховувати дітей. 

Я переконаний, що Тані потрібно змінити своє ставлення до  навчання. Тільки освіта
може забезпечити нашому поколінню гідне  майбутнє. Моя мрія —вступити до
політехнічного інституту і стати хорошим  інженером-виробничником. Дівчата теж
повинні обирати собі шлях. Як  жінка з низьким інтелектом може виховувати дітей?
Невже вона допустить,  щоб власні діти її соромились? Тому треба не шукати розваг,
тікаючи від  труднощів, а займатись самовдосконаленням. Безумовно, я не проти 
спілкування з друзями, але ж з друзями, а не з сумнівними приятелями чи  випадковими
стрічними. Думаю, що треба замислитись, чи варто розмінювати  своє життя на випивки,
цигарки, цілунки з незнайомцями. 

Я переконаний, що прийде час, коли Таня мріятиме про справжні  почуття, про сім'ю, про
домашній затишок. А чи буде вона здатна після  бурхливої юності на високі почуття і чисті
стосунки? Не даремно ж  говорять: «Бережи честь змолоду». Думаю, що це стосується і
юнаків, і  дівчат. Неодмінно треба подбати про себе зараз, щоб не було пізно потім.  Це
стосується і взаємин із батьками. Важко налагоджувати зіпсовані  стосунки, легше їх не
псувати. 

Аналізуючи міркування Тані, я і для себе зробив деякі висновки.  Адже я звичайний юнак,
я теж роблю багато помилок, але прагну їх уникати  або вчасно виправляти. Просто в
мене є тверді переконання в тому, що  запорукою мого щасливого майбутнього є постійна
праця в школі і вдома.  Найголовніше, що я маю тверді переконання щодо правильності
свого  подальшого шляху.
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