
Мабуть багато хто задавалися цим питан-
ням ранку, що настав 24 лютого 2022 року, 
коли у наші домівки о 5.00 полетіли воро-
жі ракети. 

Хіба думала я, що прийдеться в передчут-
ті весни та тепла, тікати зі свого міста, зі 
своєї домівки залишаючи свій дім, своїх 
батьків, своє звичне життя?

Хіба думала я, що всі плани, всі бажання, 
всі справи, водночас, стануть нереальни-
ми, марними, як пар, що піднявся на де-
кілька секунд і зник? 

Хіба думала я, що в світлі світанкового 
неба, поспіхом, як злодій, буду збирати 
свої речі? Мовчки, швидко, хапаючи най-
необхідніше? 

Хіба думала я, що буду добиратися в ін-
ший кінець країни понад 7 діб (коли  
в мирний час це може зайняти максимум  
2 доби), зупиняючись у знайомих і незна-
йомих людей, проїжджаючи годину за 
годиною міста, села, людей, блокпости, 
кожну хвилину шукаючи відповідь на за-
питання «за що?»?

Хіба думала я, що буду мати статус ВПО 
(внутрішньо переміщеної особи), жити не 
в своєму домі, спати не в своєму ліжку, їсти 
не зі свого посуду? 

Хіба думала я, що, потім, з часом, знайду 
себе у волонтерській справі, яка допоможе 
зарадити моєму болю, моїм сльозам, від-
воліче, дасть можливість зайняти руки та 
думки. Та, що казати: чи думала я, що змо-
жу, день за днем, відстоювати на ногах де-
сять годин поспіль, за приготуванням їжі, 
для таких же як я людей, які вимушено по-

кинули власні домівки? Чи думала я, тоді, 
раніше, в тому житті до 24 лютого 2022 
року, що зможу мити, понад 8-м годин  
в день 250-ти літрові баняки, щоб ранком, 
в них знову могли приготувати їжу на КПП 
(контрольно-пропускні пункти), для наших 
захисників та захисниць? 

Чи думала я, що за кілька хвилин можу на-
вчитися плести маскувальну сітку, яка зна-
добиться прикордонникам, щоб «прикри-
вати» бойову техніку на пунктах пропуску? 
І так день за днем: кухня, мийка, сітка, кух-
ня, мийка, сітка.

Хіба думала я…Хіба думали ми? Ті, хто ма-
ють подібну історію, що, така звичайна 
дата «24 лютого» розділить наше життя на 
«до» та «після»? Назавжди, безповоротно, 
безжалісно, залишаючи по собі лише спо-
гади болю, сліз, відчаю і нерозуміння?

Хіба думаємо ми, що можемо не поверну-
тися туди, назад, в наші міста, на наші ро-
бочі місця, в наше звичне життя, до наших 
батьків, рідних, близьких, друзів, колег? Ні! 

Є ВІРА ТА НАДІЯ, ЩО ВЖЕ 
СКОРО, ЗОВСІМ СКОРО МИ ВСІ 
ПОБАЧИМОСЯ, ОБІЙМЕМОСЯ, 
ПРОГУЛЯЄМОСЯ ВУЛИЦЯМИ 
СВОГО НАЙКРАЩОГО В КРАЇНІ 
МІСТА, ПРОЙДЕМОСЯ ЙОГО 
СКВЕРАМИ ТА ПАРКАМИ, ЗО-
ОПАРКАМИ, ТА СПОКІЙНО 
ВИП’ЄМО В КАВ’ЯРНІ ГОРНЯ 
ГІРКОЇ, СМАЧНОЇ, ГАРЯЧОЇ, ЧОР-
НОЇ КАВИ. 

Не сумніваймося, що кожен та кожна зро-
бить це в своєму найкращому місті нашої 
чудової країни, а може й навіть всієї плане-

ХІБА ДУМАЛА Я, ЩО ПРИЙДЕТЬСЯ? 



ти: Дніпрі, Запоріжжі, Києві, Кривому Розі,  
Маріуполі,  Мелітополі, Миколаєві, Одесі,  
Харкові, Херсоні чи будь якому іншому, 
який, на час цих жахливих днів, ми виму-
шені були покинути.

Все буде Україна!
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