
Автопортрет. Щоб не забути. В моє жит-
тя прийшла війна. Я ніколи не думала, що 
це можливо отак буквально. Війна не на 
кордонах, не у віддалених регіонах. Війна 
прийшла рано вранці і без стуку зайшла  
в кожен сонний український дім. 

Знищила тишу, витіснила спокій, зруйну-
вала відчуття безпеки. «Просыпайся, сол-
нышко, война началась», — з цих слів світ 
НАЗАВЖДИ змінився.

Час змінив траєкторію. Повітря стиснуло-
ся. І ми стали безповоротно іншими. Ви-
горіли, як підпалена трава. Відродилися  
з попелу… Залізні Фенікси. 

Спорожніла. Зміцніла. Змужніла. Розівчи-
лась втомлюватися, жалітися, розівчили-
ся плакати (тільки сподіваюсь, не розівчи-
лася відчувати… зрешту, побачимо).

Тиша стала розкішшю — прислухаєшся, 
чи б’ється серце, бо воно зупиняється що-
разу, коли хтось гине. Як думаєте, скільки 
разів може зупинитись серце, щоб про-
довжувати жити? Відповідь завжди про-
ста: багато працювати і турбуватися про 
рідних. Б’ється.

Я віднайшла в собі ненависть, страшну 
і всепоглинаючу, незнану досі ненена-
висть, розмір якої не виміряти, не відчу-
ти. Є лише страх, що ненависть поглине… 
чорною чорнотою. Оце от і є — єдиний 
страх, не дозволити ненависті поглинути 
все. 

Більше страху не лишилося. Бо ми точ-
но переможемо. Ми на своїй, Богом даній 
землі. Ми — народ. Військові — найбільша 
гордість, а прапор синього-жовтий — наш 
щит. Слава Україні!

З Богом. Прощена неділя. Ні, не прощаю. 
Не вибачаю. Не забуду.

За багато років Київ став домом. Там дім.
Дім з рідними стінами, спокоєм, затишком 
прошитим під нас, з нашими традиціями, 
маленькими символами, Дім «нормально-
го» щасливого життя…

Дім пахне домом, огортає тебе домом, 
знає яку ти любиш подушку, яку каву, кла-
де тобі книжку біля ліжка, робить світло 
«теплим», вдома і стіни гріють — цей ста-
рий вислів зараз набув ще яскравіших  
і чіткіших фарб.

Я забрала в серці стільки дому, скільки 
змогла вмістити, ще трохи згребла в обе-
ремок-валізою… Давно усвідомила вдяч-
но любити кожен клаптик української зем-
лі, і якось стала гуцулкою, народженою  
у Львові з домом в серці нашої Держави. 
Залишаючись в Україні….

Я ПРОСТО ХОЧУ ПЕРЕСТАТИ 
ЧУТИ ПОСТІЙНИЙ ЗВУК 
СИРЕН В МОЇЙ ГОЛОВІ… І ВЖЕ 
ЗОВСІМ НЕ ПРОСТО, А ДУЖЕ… 
ДУЖЕ-ДУЖЕ ХОЧУ ДОДОМУ.

Реальність загострюється. Мозок пере-
стає навіть здригатися від звуку вибуху 
серед сонного міста (просто механічно 
клянеш москалів і перевіряєш, чи рідні  
в безпеці, і ступінь втрат та пошкоджень). 

Ми стаємо сильнішими, жорсткішими, 
коло спілкування звужується. Без спіль-
них цінностей і цілей розмова не клеїться. 
Не буде в мене ніяких «звітів»… Я — ма-
ленька крапля океану ВЕЛИКОЇ УКРАЇНИ, 
але в нашій викривленій реальності, коли 
взаємодія/взаємодопомога/взаємопід-
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тримка — це нове повітря, справжня ра-
дість — прочитати, як наші рубають ро-
сіян, відправити тим, хто поруч. І ви обоє 
усміхнетеся екрану, адже всередині знає-
те — це ті «наші», яким відправили (дуже 
часто «щось», назву чого я навіть не на-
магаюся запам’ятати. Сьогодні саме такий 
день. 

Я не знаю, яке сьогодні число і місяць ото-
го нескінченного лютого… Але я так пиша-
юся своїм народом! Дякую тим, хто поруч 
і жодного разу не сказав «ми не зможемо: 
дістати/знайти/відправити/свій варіант/до  
безкінечності», низько вклоняюся захис-
никам і молюся за перемогу. От і все.
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