
Ще на початку війни, 25 лютого, ми з доч-
кою та її двома приятельками переїхали 
з Києва до Львова (дякую брату і брато-
вій, що надали можливість пожити в їхній 
квартирі за комуналку).

Дівчата вирішили їхати далі в Європу, 
і моя менша поїхала з ними. Зрештою, 
вона опинилась у Відні, і в процесі пошуку 
роботи з’ясувалось, що їй бракує частини 
документів про освіту, які вона не подума-
ла одразу взяти з собою. А також ще дея-
ких речей.

На той момент я вже почала час від часу 
їздити до Києва, провідувати своє житло 
та в інших справах, тож забрала части-
ну того, що вона просила, і спробувала 
їй переслати поштою. Але на Укрпошті 
сказали, що то не пропустять на митниці,  
а на Новій пошті заломили таку ціну, що  
я вирішила сама з’їздити і відвести, врахо-
вуючи, що зараз в Європі проїзд залізни-
цею для українців або безкоштовний, або 
не надто дорогий.

З першої спроби не вийшло — взяла кви-
ток зі Львова до Чопа і… захворіла. Щось 
інфекційно-вірусне, бо захворіли також  
і моя інша донька і онука, які живуть зараз 
зі мною, але не надто капосне, бо темпе-
ратура була тільки один день і тільки тро-
шки підвищена. Отже, квиток довелось 
здати і купити інший. Квитки на цей потяг 
відносно дешеві, але він відправляється 
тільки тоді, коли з Києва прибувають пря-
мі вагони до Відня з іншим потягом. Мені 
пощастило, і ми поїхали майже вчасно,  
і прибули до Чопа за розкладом.

Виявилось, що для того, щоб потрапити 
до Угорщини, потрібно купити квиток ще 

й на електричку, яка везтиме нас від Чопа 
до Захоні (так називається пункт пропус-
ку з угорського боку). Він коштував майже 
стільки ж, скільки й проїзд від Львова до 
Чопа в плацкартному вагоні без постіль-
ної білизни, ще й 22 грн треба було дати 
готівкою. Потім ми чекали на перевірку 
митними службами. Вона пройшла на 
диво просто і легко (порівняно з тим, як 
перевіряють у літаку або на автомобіль-
ному переході). Просто довелось чекати 
спочатку своєї черги, а потім — на ту саму 
електричку.

Коли ми приїхали у Захоні, вишикувалась 
черга в касу за квитками. Уряд Угорщини 
впровадив на цей час так звані «квитки 
солідарності» для громадян України, без-
коштовні, для проїзду угорською заліз-
ницею. Я взяла безкоштовний квиток до  
Будапешта, хоча, як виявилось, можна 
було взяти і до Відня, якась жінка з чер-
ги брала саме такий. До Будапешта їха-
ли приблизно 5 годин. Купувати квитки  
і в дорозі допомагали угорські волонтери, 
які володіли українською. В кінці поїздки 
такий волонтер попросив заповнити ан-
кету — звідки приїхали, куди їдемо далі, 
вік, стать, якими мовами володіємо (я нав-
мисне написала, що крім української тіль-
ки англійською, хоча не дуже її знаю). На 
вокзалі в Будапешті хлопець показав, де 
брати квитки на зворотній шлях, і на тому 
все скінчилось. Я знала, що на вокзалі  
є вільний вай-фай, тому одразу підклю-
чилась, щоб поговорити з донькою, і сіла  
ї ї чекати.

За три години вона приїхала, ми купили 
квитки на зворотній шлях і пішли гуля-
ти. Купівля зворотніх квитків пройшла 
не без пригод, бо, оскільки я угорської не 
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розумію, і взагалі ті квитки бачила впер-
ше в житті, то не одразу второпала, що 
мені продали квиток на найближчий по-
тяг, який вже пішов, поки ми думали, куди 
б піти погуляти. Отже, довелось брати ще 
один квиток на пізніший час. Цікаво, що 
від кордону квитки повністю безкоштов-
ні, а до кордону треба платити за місце до 
найближчої до кордону станції Ніредьгаза,  
з якої вже йдуть повністю безкоштов-
ні електрички до Захоні. Але це було не 
надто дорого (як я подивилась потім  
в онлайн-банкінгу, на наші гроші близько 
62 грн). 

Отже ми пішли погуляти в парк з усіма 
речами, дорогою втомились, і на якомусь  
з місць відпочинку забули (я забула) сум-
ку з тими речами, які дочка хотіла віддати 
назад. Похопились вже на вокзалі, доч-
ка збігала назад до першого місця, де ми 
відпочивали, нічого не знайшла і повер-
нулась, бо вже був час мені їхати. Може, 
варто було подати заяву в поліцію, але під 
стресом ми до цього не додумались. Так 
що два старих секондових светра, два ста-
рих телефона Самсунг і один новенький 
термос для супу комусь дістались, якщо їх  
в смітник не викинули, як щось підозріле.

Коли їхала назад, весь час переймалась, 
як би не пропустити свою зупинку, бо 
ті потяги ходять по колу і повертають-
ся назад у Будапешт. На щастя, я змогла 
впізнати потрібний вокзал, ще й спитала  
у провідника, чи та це станція, яка мені по-
трібна, і вийшла.

Змогла спитати (своєю поганою англій-
ською), коли буде електричка до Захоні, от-
римала відповідь, дочекалась електрички, 
доїхала до пункту призначення. Тут теж 
треба було оплатити проїзд в електричці, 
але грошей (у перерахунку) зняли менше, 
ніж з українського боку.

Коли ми вже майже дочекались електрич-
ки і збирались сідати, в Україні оголосили 
повітряну тривогу. Так що довелось ще 
годину чекати відбою, і тільки тоді нас 
посадили у вагони і відправили назад.  
Додому вдалось доїхати вчасно і без при-
год.
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