


«Я — Українка, і руки озброєному росія-
нину я не подам!» - так відповіла я ра-
шиському окупанту, який запропонував 
мені «дати краба» та поспілкуватись з 
«адекватным человеком».

Але спочатку.

Ранок 24 лютого. Як звичайно зран-
ку поралась по господарству, на кухні 
включила телевізор. І жахлива новина: 
«Війна! Росія напала на Україну». В го-
лові нічого не вкладалось, здавалось, 
що це якась помилка, зараз за дві го-
дини підніметься весь світ та все вирі-
шиться. Донька не вийшла на роботу 
до школи, бо надійшло розпорядження 
про дистанційну роботу, а я пішла до на-
шої місцевої крамниці купити дріжджі. А 
там уже ажіотаж. Продавчині переклею-
ють етикетки на товар — ціни підскочи-
ли зранку у два — три рази, люди беруть 
усе, що є на прилавках, навіть наймен-
ший непотріб. А з сусідньої Херсонщини 
приїхали двоє хлопців, які привезли за-
лишки хліба  з розбомбленого магазину 
і повідомили, що з Чонгару по Симферо-
польській трасі на Мелітополь ідуть ко-
лони танків. 

Всі ці новини не вкладались у голові, 
бо ми теж живемо за 60 метрів від тра-
си Мелітополь — Одеса, на кордоні 
Запорізької та Херсонської областей. 
Навкруги стояла якась моторошна 
тиша. Жодного руху машин по дорозі, 
глухі звуки канонади з Мелітополя та 
Херсонщини, два дні без світла, мобіль-
ного зв’язку та інтернету. І головне, без  
правдивих новин. Спілкувались між со-
бою, приходилось чути різну інформа-
цію — хтось казав правду, хтось щось 
додумав. Але головне, в перші дні війни 

розкрилась сутність людей, їх характер, 
ставлення до рідної землі. Коли сусідка 
сказала мені , що росіяни хороші, начеб-
то  прийшли до її подружки в Якимівці, 
попросили водички та навіть заплатили 
їй за це — моєму обуренню не було межі. 
Да як же вороги можуть бути «хороши-
ми», людино, прийди в себе, одумайся! А 
ні, переконати не вдалось!

На третій день з’явилось світло  і всі, 
звісно, кинулись до телевізора. Але на 
каналах Т-2 російське телебачення та 
жахлива брехня. У нас вдома супутнико-
ва антена, і тільки там була трансляція 
Всеукраїнського телемарафону з прав-
дивими новинами. 

СУСІДИ ПРИХОДИЛИ 
ДО НАС, ТА ВСІ РАЗОМ 
ДИВИЛИСЬ, ПЛАКАЛИ, 
ШУКАЛИ НА КАРТІ ТІ 
НАЙМЕНШІ КУТОЧКИ 
УКРАЇНИ, ЯКІ ВДАЛОСЬ 
ВИЗВОЛИТИ  НАШИМ 
ХЛОПЦЯМ ЗСУ. 
І постійна надія на те, що здоровий глузд 
людини, яка все це заподіяла, повернеть-
ся. На жаль, це були лише сподівання.

А потім почалось.

Жахливі, нескінченні колони військової 
техніки з буквою «Z» по трасі у напрямку 
Мелітополя, назустріч їм такі ж у напрям-
ку Херсона. До п’ятдесяти, вісімдесяти, 
сто сорок одна…Серце кроїться від того, 
що нічого не можеш зробити. Підкласти 
міну або кинути пляшку з бензином. А 
вони повзуть, руйнуючи своїми гусеня-
ми новеньке покриття тільки що відре-



монтованої траси. Дрижать вікна, дри-
жить душа. «Куди ж ви лізете, гади, хто 
вас сюди звав? Навіщо везете смерть 
нашим людям?» — вголос кажу їм услід. 
«Де ж ваші матері, які послали вас нести 
лихо людям та самим шукати смерті?» — 
слова, що йдуть з душі. І боляче від того, 
що нічого не можеш зробити. 

І ось ми в окупації.

Перші дні пусті магазини, не привозять 
хліб, немає дріжджів, щоб його випікати. 
Ділились між собою, у кого що є. Немає 
життєво необхідних ліків.

НЕЗАБАРОМ ПОТИХЕНЬКУ 
ВСЕ ПОЧАЛО З’ЯВЛЯТИСЬ. 
АЛЕ НА ЕТИКЕТКАХ — 
ВИРОБНИК РОСІ! 
Бо товари почали везти з Криму. Про-
дукти неякісні, не знаю, якщо там таким і 
правді харчуються, не дивно, чому у них 
такі «недорозвинені вояки». Хоч трохи 
гумору, бо ми — українці, без цього не 
можемо.

 А вони ходять по нашій землі, господарі. 
Оселились у сусідній школі на Херсон-
щині. З іншої сторони від села зробили 
блок-пост та розмістились у придорож-
ньому кафе. Викрали машини в місце-
вих жителів, намалювали свою свастику 
та роз’їжджають на них по селу, «контро-
люючи порядок». Заходять у магазин, 
стають у чергу, люди пропускають їх — 
бо вони ж автоматами. І дуже хочеться 
поставити запитання: «Хлопці, а вам не 
соромно?». Боже, кому там соромно, це 
треба тільки побачити. Брудні, неголені, 

одягнені як біженці з великої дороги – 
кому коротке, кому, навпаки, довге. Але 
у кожного перевага — автомат, та ще й 
обвішані гранатами, як новорічні ялин-
ки. П’ють, гуляють, розважаються. Двоє 
пострілялись між собою, мабуть, шма-
ток м’яса з викраденого кабанчика не 
поділили. А ще схиляють до співпраці 
з ними, мотивуючи тим, що нас не виз-
волять, що ми тепер будемо частиною 
росії.

Але не буде цього! Нехай дехто і вірить 
їм, але більшість сподівається на пере-
могу.

І вона обов’язково буде! 

Я в цьому ні краплиночки не сумніва-
юсь!

Ми переможемо, ми сильні духом!

Нехай наша віра допомагає нашим 
славним воїнам визволяти нашу рідну 
землю від цієї погані!

ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА! СЛАВА УКРАЇНІ! 
ГЕРОЯМ та ГЕРОЙКАМ СЛАВА!                  

Герасименко Віра, пенсіонерка, 
Село Чорноземне Якимівського  
району Запорізької області Україна


