
МЕНІ ПОЩАСТИЛО 
Я ЖИВА



Мені пощастило. Село під Києвом, де пе-
ребували з 24 лютого, було нецікаве росія-
нам. Там ліс і тупік. Якщо вірити місцевим 
групам, москальські танки лише пару разів 
розверталися біля вокзалу в селі. Російські 
виродки оточили нас, але знаходилися на 
відстані.

Мені пощастило. На третій день повно-
масштабної російської війни не стало елек-
троенергії та відповідно інтернету і нор-
мального мобільного зв’язку (а ще води та 
опалення), але був газ. Завдяки газу пізні-
ше працював генератор, була можливість 
набрати воду, включити опалення і заря-
дити гаджети тощо. Будинок не зруйнова-
ний - бої йшли далі.

Мені пощастило. Трохи пробивався зв’я-
зок, було радіо, а завдяки генератору інко-
ли новини по тв. Стрічка фейсбуку здебіль-
шого мала вигляд сірих прямокутників, 
дуже рідко і мало оновлювалася. Але я 
хоч приблизно уявляла, що відбувається 
навкруги. Я могла інколи подзвонити або 
написати рідним і друзям, повідомити, що 
усе норм і дізнатися як вони. Я чула звуки 
війни і по ним могла також орієнтуватися 
у ситуації.

Мені пощастило. Була вода і якась їжа. Не 
доводилося зливати воду із батарей, щоб 
пити або ловити голубів, щоб щось поїсти.

Мені пощастило. Росіяни мене не вбили, 
не катували, не згвалтували, не розстріля-
ли, не спалили, не отруїли тощо і навіть не 
пограбували. 

Мені пощастило. Поруч дорога людина. 
Мої рідні живі, хоч і не у повній безпеці.

Мені пощастило. У спальні стояла лопата. У 
інших кімнатах — вили, топор. На випадок, 

якщо залізуть рашистські недобитки. Ними 
не довелося скористатися. Я розумію, що 
лопата, вили і топор — погані аргументи 
для вогнепальної зброї. Але вони — краще 
за нічого.

Мені пощастило. Ми ділилися із сусідами, 
сусіди ділилися із нами. Усім, чим могли. 
Водночас були і ті, хто користувалися до-
помогою, але за першої ж нагоди здали 
би нас росіянцам. Були і ті, кому «ліш би нє 
стрєляли», які не розуміли, що їх або їхніх 
дітей також можуть відправити у якийсь та-
бір, депортувати, катувати, вбити тощо.

Мені пощастило. Ще тиждень тому єдиною 
опцією виїхати була дорога через російсь-
кий блокпост. Комендантський майже 
тиждень, робота великої кількості людей і 
дорогами передмістя можна безпечно пе-
ресуватися у напрямку Києва.

Мені пощастило. У нас неймовірні захис-
ники, захисниці та загалом люди. Наші ЗСУ 
розбили ворога під Києвом і змусили ви-
родків тікати за кордон з Білоруссю. Так, це 
лише одна битва і їх ще багато попереду. 

Мені пощастило, а мільйонам моїх співгро-
мадян — ні. 

Мені пощастило, але невідомо, чи на-
довго. 

Мені пощастило, а це означає, що я «бити-
му» москалів усіма можливими і доступни-
ми мені способами.
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