
З війни не повертається ніхто… Довго не 
хотіла собі зізнатися або просто усвідоми-
ти, що так і не повернулася з війни. 

23 лютого ми були під Маріуполем у друзів 
на позиціях. Відчула, що страшенно скучи-
ла за усим цим. Коли виїжджали, мені рап-
том стало дуже страшно і тривожно, наче 
щось має статися. За кілька годин росія 
почала повномасштабне вторгнення…

З 2018-го після крайньої ротації з Донбасу 
відчувала десь у глибині душі порожнечу. 

Дембель дався дуже важко. Хоча перші 
місяці усе складалося добре. Хотіла по-
вернутися до улюбленої журналістики, 
планувала весілля із коханою людиною, 
зустрічалася з друзями, навіть під час пан-
демії намагалася жити.

2021-й став найважчим. Ця порожнеча їла 
мене. Так мені діагностували депресію. 
Терапія не допомагала, порожнеча лише 
збільшувалася. 

А 24 лютого вона зникла. Наче й нічого не 
було. Коли потрапила знову до військової 
атмосфери: до кола «своїх», розмов про 
війну, поїздок на полігони, амуніції, зброї, 
паролів, блокпостів, недосипань, міцної 
кави та запаху пороху і табаку, — зрозумі-
ла, що кайфую від усього цього. Саме тут 
повноцінне життя, справжні емоції, цінно-
сті та люди. 

Так, війна — це бруд, втрати і біль. Вона 
руйнує все, чого торкається, як росіяни. 

АЛЕ НАЙСТРАШНІШЕ НЕ РУЇНИ 
ВІД БУДИНКІВ, А РУЇНИ ВСЕРЕ-
ДИНІ ЛЮДИНИ ПІСЛЯ ВІЙНИ. 

Тільки когось це знищує так, що неможли-
во підвестися, а іншим дає сили, щоб бо-
ротися і будувати нове.

Довго не відчувала себе після війни, не 
могла знайти внутрішню гармонію та зро-
зуміти, що зі мною не так, хто я взагалі. Те-
пер розумію і відчуваю. 

Я — той самий гвинтик потужного меха-
нізму, який називається «українська на-
ція». Я — Донецьк, Київ, Харків, Херсон, 
Маріуполь, Львів, Рівне, Ірпінь, Волноваха,  
Гостомель та всі інші міста. Я — Україна, 
як і кожен з тих, хто зараз за неї бореться.

І кайфую, що мені пощастило жити у часи 
змін поруч з такими прекрасними сильни-
ми людьми! Дякую, що ви є!
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Я — УКРАЇНА!


