
Сьогодні вночі не могла заснути і все зга-
дувала, як ми втікали від війни. Мабуть, 
час записати спогади.

Початок війни ми... проспали. Не чули, не 
бачили. Просто спали, да-да, задовбані 
батьки маленької дитини.

Розбудила мене подруга, яка без кінця 
наярювала мені на телефон. Було 6:45.  
І моя перша емоція 24 лютого — злість.  
Я розізлилась, що дзвінки могли розбу-
дити дитину, яка і так погано спала. Потім  
я побачила 100500 повідомлень, зрозумі-
ла, що щось сталось. І все, от з цього мо-
менту для мене почалась ця війна. Чи ця 
фаза війни, не знаю, як правильно, нехай 
історики ламають голову, як її назвати.

Перший день я пам’ятаю уривками. Ми 
були налякані. Але я заспокоювала подру-
жку та дітей. Вийшли один раз з сирена-
ми, розгублено потинялись із сусідами по 
двору, оглянули підвал, посиділи там, за-
мерзли і пішли в квартиру.

По ТВ постійно крутили марафон з нови-
нами. Ми не вилазили з ФБ, читали нови-
ни. Повз нас пролетіли винищувачі, ми 
спокійно обговорили, що напевно ж наші, 
бо інакше б ми почули вибухи і мостів би 
не стало. Потім з’ясувалось, що ті винищу-
вачі відпрацювали в Гостомелі.

На вулиці бігали люди з валізами, дітьми 
та тваринами. Ми вирішили нікуди не їха-
ти. Вклали дітей спати в одязі. Завісили 
ковдрою ліжко старшої доньки. Чомусь 
нам здалось, що це б від чогось врятува-
ло. Наївні. Наступного дня ми побачили  
в новинах будинок на Оболоні і зрозуміли, 
що ми нічого не знали про війну до. Так 
пройшов перший день. 

Ми домовились спати по черзі і слідкува-
ти за ситуацією. По факту, вийшло так, що  
я в ту ніч так і не заснула. І в 4 ранку почула 
свист ракети. А потім другий свист, мабуть 
то було наше ППО, бо після цього був ви-
бух, все небо стало світлим, як вдень. Тоді 
сильно від тих уламків постраждав буди-
нок в сусідньому мікрорайоні. І впав літак 
десь на Осокорках. Але це ми прочитали 
вже потім.

Ми схопили дітей і побігли в паркінг су-
сіднього будинку. Нам пощастило, що там 
нас запросили в машину посидіти, бо було 
холодно, ми не взяли ніякі стільці чи ков-
дри підстелити. Діти розгублені. Ми роз-
гублені. Навколо такі ж розгублені сусіди. 
Зв’язку та інтернету не було, тому ми обе-
режно вийшли лише через кілька годин. 
Одразу зібрали речі, кота, хом’яка. На столі 
залишилась свіжозаварена кава, яку я так  
і не випила. Ми вискочили і поїхали з міста, 
молились, щоб встигли проскочити мос-
ти, бо їх відсутність залишила би нас на 
лівому березі. А я чомусь була впевнена, 
що якщо у росіян вийде, то саме лівий бе-
рег буде в окупації, з якої неможливо буде 
втекти. Найбільше я тоді переживала за 
дітей, що у них вкрадуть освіту, майбутнє  
і залишать примусово не по ту сторону 
цивілізаційного забору...

Ми їхали до Черкас 5 годин, якимись ма-
нівцями, розбитими дорогами, далеко від 
основних трас, бо так вів нас гугл. Зустрі-
чали таких саме розгублених киян, які так 
само їхали в Центральну Україну тими 
саме гугловськими дивними шляхами.

В Черкасах ми планували пересидіти вій-
ну. Шукали там житло, щоб не обтяжувати 
рідню. Але я не могла там спати. Вили си-
рени, не було ніякого підвалу чи бомбо-

ЯК МИ ВТІКАЛИ ВІД ВІЙНИ…



сховища — звичайна хата кінця 40-х, був 
тільки льох, який виглядав, як ідеальна 
братська могила.

Через тиждень я прочитала новину про 
смерть дитини віком моєї меншої. Здаєть-
ся, то була одна з перших офіційних смер-
тей дітей. Вже через годину ми їхали в ма-
шині на Захід. 

Дорога була складною. Навкруги блок по-
сти. Затори. Величезні черги за бензином. 
Машина забита, менша дитина погано 
переносила дорогу. Ми зрозуміли, що до-
їхати до Тернополя за один день немож-
ливо, я шукала прихисток десь по дорозі. 
Нам пощастило, знайшлися знайомі зна-
йомих, десь в глибині Вінницької облас-
ті. Там вдалось переночувати, а з самого 
ранку виїхати на Захід.

Знову затори. Блокпости. Знервовані лю-
ди навколо. Сніг. Зима. Машини розбиті 
в кюветі. Найбільше запам’яталась одна, 
яка впала з мосту і зависла над річкою, за-
стрягнувши в гіллі дерев. 

Ввечері перед самою комендантською 
годиною ми встигли чудом доїхати до  
Тернополя. Не менш чудесним чином 
знайшлося житло. Ми поселились і одразу 
впали спати, бо були неймовірно змучені 
складною дорогою.

В Тернополі ми планували залишитись 
до кінця війни. Квартира була. Ми знайш-
ли магазини, дитячі майданчики і все, що 
треба до більш менш комфортного життя. 
Але через 3 дні нічних сирен мене потяг-
нуло далі, за кордон. 

Знову з думкою про дітей, у яких повинна 
бути освіта, а не оце все. Бо немає освіти 
дорівнює немає шансів на гарне майбут-
нє. Стало зрозумілим, що освіта в Україні 
найближчим часом буде відсутня.

Ми почали шукати шляхи на Захід. Бігали 
по автовокзалах, де стояли черги з таких 
саме змучених та переляканих людей. 
Жінки, діти. Величезні черги за квитками...
Не буду вдаваться в деталі, нам знову по-
щастило, пазл склався і виявилось, що  
зі Львову буде автобус у Польщу, в якому 
для нас є місця. Ми знову сіли в машину  
і поїхали у Львів. Такий милий любий, але 
воєнний Львів. Вже ввечері ми сіли на 
евакуаційний автобус і поїхали у невідо-
мість. Страшно. Зі сльозами на очах, з од-
нією сумкою речей на всіх нас.

В 4 ранку ми проїхали Карпати і приїхали 
в Краків.

Нам знову пощастило, хтось щось наплу-
тав і нас не відправили далі, в санаторій  
в лісах біля Білорусі, а залишили в Кракові. 
І так само помилково дали гарний двокім-
натний номер. 

Ми не могли спати. Мала по ночах плака-
ла. Ми були змучені морально. Без речей. 
Без надій на майбутнє. 

Але якимось дивом в гарному готелі,  
в гарному місці в чудовому місті Краків.  
Як компенсація від Всесвіту за весь поточ-
ний триндець. Дякую, Всесвіте, за це!

Лопусєва Анна, 
IT sales manager
м. Київ — Польща


