
Мене, як і багатьох українців, не полишало 
дивне відчуття тривоги, починаючи з се-
редини лютого. Якось так противно нило 
в області серця і хотілося плакати, але од-
ночасно заперечувала всі страшні думки. 
Головний аргумент, який спадав на дум-
ку: «Війна неможлива в наш час і в нашій  
країні, ми ж Європа, цивілізовані люди». 

Але моя інтуїція 24 лютого вранці, гар-
ненько мене приклала міцною долонею  
і вкотре сказала: «а треба було мене слу-
хати».

В ту ніч не могла заснути, хоча напередо-
дні був важкий день, і я почувалася стом-
леною. 

Вирішила погортати соц.мережі, так з те-
лефоном в руках і задрімала. Прокину-
лась близько 4 ранку, одночасно з пер-
шим вибухом від роботи ППО в районі  
Борисполя. Перша думка — мабуть знову 
якісь навчання у військовій частині (живу 
неподалік від такої і час від часу там бува-
ють постріли). 

Але серце не на місці, починаю гуглити  
і через кілька хвилин чую справжній ви-
бух, та більше — бачу цілком реальний 
спалах від нього. Потім прочитала, що ра-
кета приземлилася неподалік мене, мож-
ливо кілометр чи менше. Майже одразу 
з’являється повідомлення на одній із про-
відних сторінок Інтернет видань «В райо-
ні Борисполя пролунав вибух, інформація 
уточнюється»….

Чи була в мене паніка? Ні. Швидше три-
вога за рідних і друзів, саме їм почала те-
лефонувати і намагатися розбудити: Київ  
та область, Вінниця, Львів, Харків. Брат  
потім згадував, що був першим на заправ-

ці, а за ним моментально з’явилася черга,  
хоча в їхньому місті ніхто нічого не чув  
і все було тихо. 

Дякувати Богу, всі мої рідні і друзі були  
в безпеці. Точніше, у відносній безпеці. 

НЕМАЄ, НА ЖАЛЬ, СЬОГОДНІ 
БЕЗПЕЧНОГО МІСЦЯ В МОЇЙ 
ЛЮБІЙ БАТЬКІВЩИНІ.

Декілька днів обговорювали, що будемо 
робити в цій ситуації. Вирішили залиши-
ти Київ. Мабуть, як і всі, їхали на 2-3 дні,  
бо ж знали точно, що все закінчиться 
швидко. 

Зазвичай дорога займала 3-4 години.  
В той день ми їхали близько 8… Хоча, те-
пер розумію, що нам ще пощастило. 

Потім було багато чого, але щодня я ду-
маю, що пройшло вже 50, 60, 70, 80… днів, 
а все досі не скінчилося.
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