
24 лютого о 5 ранку я прокинулась 
від вибухів. 

Харків — це колиска сучасних парків, 
активного життя студентства, будів-
ництва комфортних районів, а тут... 
я відразу зрозуміла, що це війна і ніщо 
інше. Бо це не можливо ні з чим порів-
няти... Протягом 10 хвилин мною було 
зібрано 3 сумки — документи, ліки, іжа 
і вода... все... ліків брала найбільше, бо 
розуміла, що, на жаль, може статися все, 
що завгодно... Жителі району не спіши-
ли вірити в жах... хтось йшли на роботу, 
хтось бігли за продуктами...

Я ПОСПІШНО ЇХАЛА  
В ЛІКАРНЮ З СИНОМ.  
ВІН БУВ СЬОМУ ДОБУ   
ПІСЛЯ СКЛАДНОЇ  
ОПЕРАЦІЇ НА НИРЦІ
Нас відпустили в ту ніч додому поспати 
і от тобі... 24.02 об 11.00 у лікарні вже 
царила моторошна тиша... Планових 
усіх виписували. Вже було підготовлено 
підвал, працював лише ургент... А потім 
наші шість діб жаху підвального... саме 
у підвалі мій старший син отримував 
від мене перев’язки, фото лікарю... і так 
шість діб, а на сьому біля нас нелюди 
вдарили між двома житловими будин-
ками...Тоді стало настільки страшно,  що 
ми вирішили їхати, хоча і дорога лякала, 
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адже дитина після операції зі встановле-
ним стентом... Варіантів нам не залиша-
лось, бо нелюдам плювати на дітей так 
само, як і на всю українську землю. За 7 
годин ми проїхали 70 км... Чотири дні 
жили у друзів у селі, де люди ставилися 
з великим розумінням... Але нам був по-
трібен обласний центр, адже попереду 
другий етап операції у синочка... І, знову 
дорога..Три доби з ночівлями у родичів і 
просто чужих людей... переоцінка всьо-
го життя, ставлення до оточуючих... Це 
не зможуть зрозуміти ті, хто це не пере-
жили, адже ті, хто читає новини бояться 
за своє життя та життя рідних, а ті, хто 
бігли під звуки вибухів мають величезну 
дірку у душі і серці... Це страшні спогади, 
пустота у душі, страх в очах, нерозумін-
ня майбутнього, відчай і сльози...Ми 
вже пережили підвал, дорогу під вибу-
хами градів, дружні прийоми на ночівлі, 
теплий чай волонтерів на трасі, другий 
етап операції… Ми намагаємось звикну-
ти до сирен, але кожного разу це — но-
вий стрес для дітей.. Не було жодного 
ранку, коли б я не прокинулась від здри-
гання чи вдома я вже. 

Весна прийшла на українську землю, 
сонце дає надію на тепло! Я навчилась 
молитися так, як раніше не вміла! Війна 
дала зрозуміти хто — друг, а хто — ворог! 
Сьогодні травень, а я й досі не знаю, де 
буде жити моя родина, чи повернусь я 
у рідний Харків і чи обійму свої квіти на 
підвіконні! Та я точно знаю, що ми ПЕРЕ-
МОЖЕМО і що я зі своєю сім’єю буду 
зга-дувати ці страшні дні, гортаючи 
сторін-ки підручників з історії  України! 

Все буде Україна, разом до перемоги! 

Жили, працювали, війни не чекали,      
У Бога питали життя ми на краще... 
Сусід наш безумний, здригаючи долі, взяв 
роль доленосця, поливаючи кров’ю... 
все те,  що зростили, що так будували, 
чому ми раділи й чого так чекали... 
Нема тих прокльонів, бо сили  
не вартий, той кат, що дитинство 
краде не питавши... 
Підніме народ український хати  
і бруківку, 
Й ті,  хто  сон забирають — підуть  
у прірву! 
Ми варті життя у спокійній державі! 
Сусіде, здригайся, не сподівайся вбивати 
й лякати!
Повстануть жінки за сина і брата,  
за хлопця і любого серцю погляду й ладу!                                           
Помножать на ноль всіх кривдників  
й катів,
бо землю боронять правдиві душею 
українські солдати!
Зростуть наші діти, збудують державу, 
розквітнуть сади і не буде вже ката!                                                   
Ми вірим у долю, народ український,  
бо ми є незламні, бо ми українці! 
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