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Я не візьму з собою загран, щоб не було спокуси звалити з країни. Тепер він 

заточний в чотирьох стінах моєї лавандової гуртової кімнати, а в свій час я 

шпаклювала та красила стіни, щоб залишитися. На моєму ліжку розкидані 

брудні шкарпетки та труси, я помітила свою територію та задушу будь-кого, 

хто торкнеться моїх китів. Китів я випилювала з дерева та розмальовувала 

акрилом, виходили значки. Я навіть зв'язала їм океан крючком, щоб всі 

розмістилися. Недавно я добряче витратилася на настінні полички, щоб 

заповнити їх свічками у формі жіночих тіл, які я роблю. Мою кімнату 

захищає жіноча воскова армія. Не тільки. Я зліпила з глини велику вульву, а 

замість клітора в неї бусина – око. Нехай приглядає. На стіні нещодавно 

з'явилася карта України. Вона особлива тим, що на ній можна відмічати 

місця. Я злилася, що плутаю Чернігів, Чернівці та Черкаси, тому купила її та 

бахнула в подорожі. Після одного з них я зрозуміла, що мені потрібно мати 

нормальний рюкзак. 

Рюкзак – це перше, що готує людина перед дорогою, тож я радію, що встигла 

його купити. Зі збором речей мені соромно облажатися, бо я часто у дорозі та 

давно зробила висновки. Але під час моїх роздумів про загран та 

символічність його відсутності я зрозуміла, що моя головна тактика – стьоб. 

Так, я одягла чорні спортивки з діркою на очкє. Так, я взяла вітаміни та 

мівіну. Мівіна – це заїжджений дурний стереотип, але ми пам'ятаємо, що з 

самого початку у мене була тактика та я її дотримувалася. 

Десь під Полтавою я купила бельгійську вафлю, тепер вона зі мною. Сім днів 

дороги зі мною вафля! Ні родина, ні друзі, ні любов. Я надаю значення вафлі, 

але ховаю за цим самотність. Мені не потрібні значки з китами, якщо їх нема 

кому дарувати. Я досі не розумію, який сенс вкладаю у слово «самотність». 

Напевно тут більше про розуміння, а не людей. Так чи інакше, зі всією своєю 

внутрішньою порожнечею, що утворилася за вісім років війни (це більше 



третини мого життя) я активно розвиваю творчу частину себе, щоб ділитися, 

але нема з ким. І ця бельгійська вафля для мене останнє, що я можу 

запропонувати. 

В перший день я наївно по-дитячому ображалася, що друзі йдуть до 

тероборони. Мені завжди здавалося, що є особливий сорт людей, що підуть 

воювати та я не могла уявити там інтелігенцію та діячів мистецтва. Звісно я 

не могла уявити, як всі ми, чи не так? 

Карта України виглядає так, ніби хоче мене обійняти. Західною та східною 

частиною вона буде гладити по спині, на плече Житомира я покладу голову, 

а в Одесу та Крим я упрусь колінами для максимального комфорту. І хто 

знає, можливо Чернігів мене поцілує. 

 

Початок. 

У перший день я повинна була йди до школи. В мене педагогічна практика в 

одній зі шкіл Оболоні в Києві. До цього я довго обирала для себе місце в 

розкладі та старанно готувала конспекти. Я спеціально купила нову сорочку 

та провела перші два уроки. 

В перший день я прокидалася декілька разів. Перший – у п'ятій від вибухів: я 

встала за відчинила вікно, щоб воно не вилетіло від вибухової хвилі. Потім 

прокинулась знову та думаю: «яка вибухова хвиля, я в Києві, а не вдома», 

посміялася та знову спати. Проснулась на практику, стрічки новин 

переповнені якимись жахами про війну. Думаю: «так-так, вісім років війні, 

що там ще?» Отримала біля десяти повідомлень від знайомих та більше 

п'ятиста повідомлень зі спільних чатів. Прийшло в голову написати куратору, 

вона відповіла, що йде війна та мені не потрібно в школу. Ось я і просиділа 

«на зраді» в сорочці посеред кімнати ще кілька годин. Розбираючи 

повідомлення, я наткнулася на пропозицію від подруги поїхати у село 

полтавської області. Я посміялася, заспокоїла її та пішла на перекур. Мене не 



пустили на вулицю! Ще півдня курила у вікно, а подруга умовляла поїхати з 

нею. 

У гуртожитку почалася паніка, я погодилася їхати. В метро не вийшло 

розрахуватися. Воно сьогодні безкоштовне. Люди сидять всередині родинами 

з валізами, тваринами. Тролейбус теж безкоштовний. Я зустрілася з 

подругою в іншому районі міста, щоб піти в її квартиру та вирішити, що 

робити далі. Ми довго сиділи на подвір'ї та курили. Хотіли зняти гроші в 

банкоматі, стояла велика черга. До нас підійшла літня бабуся та запитала 

«Чому так багато людей? Чи не війна почалася?». Хотілось її проігнорувати, 

тому що язик не повертається щось їй відповісти. У небі літали якісь здорові 

дури, мене переповнювала дитяча цікавість. Люди бігали подвір'ям з речима, 

тваринами та шукали кращі сховища. Це непередавана романтична 

тривожність пошуку. Дури літали все гучніше та ми зайшли додому. Спали у 

вуличному одязі з увімкненим світлом. Щось бахало, але треба було поспати, 

не хотілось вслухатися та слідкувати. 

Вранці ми вмовили кішку покакати, після чого поїхали в село на машині. 

Дорогою бачили багато військової техніки, блокпостів, побудованих 

швидкоруч. Всю дорогу відчувалася сила та гордість. 

В селі ми займалися локальним волонтерством – допомагали літнім місцевим 

по господарству. Також проводили час з собаками. Їх тут близько двадцяти, 

це бізнес по розведенню. Тут також були сирени та прильоти, місцями 

гучніше звичайного. Через пару тижнів поповзли чутки, що недалеко звідси 

розбили колону і тепер по лісах бігають (я не знаю, як їх назвати…) Після 

цієї новини я конкретно запанікувала. Ми вимикали світло у будинку, я 

ходила на носочках. В голові були картини, як (вони) розбивають вікна. 

Краще, щоб кинули гранату, ніж знущалися. А ще краще вбити себе до 

цього? Я хотіла поїхати і мене трясло від страху щосекунди. Я не могла 

вийти на вулицю без супроводу хоча б двох собак, я носила в кишені 

інструменти для самооборони, була готова до всього та чекала. В один вечір 



я вийшла у сад, він розташований на схилі та виглядає неосяжно, а за ним 

посадка. На вулиці було жахливо темно, рятував тонкий шар снігу, він 

допомагав орієнтуватися. Я стояла і вдивлялася в цю посадку. Підіймався 

вітер, мене окотив тваринний страх, гілки дерев хрустіли. Уява малювала 

шалених (як їх назвати), які бігли на мене з ножами та палками. Я бігла 

додому в істериці та оберталася. У ту ніч я навіть спала з собакою. Вранці, 

під час сніданку, я сиділа «на зраді» та думала про себе, що мені потрібний 

знак, щоб прийняти рішення їхати. Через декілька секунд простір наповнив 

приголомшливий звук, він наближався. Прямо перед вікном пролетіла якась 

літакова дура. Так близько, що я в упор роздивилася: сріблястий з гострими 

крилами, як акула, з плавниками та ребрами. Це був мій знак та остання 

крапля. 

 

Сьомого березня я стояла на вокзалі Гребінки полтавської області. У мене 

немає грошей, їжі, одежі. Немає нічого окрім страху, стьобу та бельгійської 

вафлі. Декілька годин я очікувала евакуаційні потяги чи якісь електрички у 

бік заходу. Періодично підходила до каси та запитувала: «А до Шевченково 

як доїхати?», «А в бік Золотоноші щось їде?», «А потяги будуть?». Кожного 

разу мені відповідали, що нічого залізничного сьогодні немає, але я питала 

знову і знову, не могла повірити. Вокзал був забитий людьми. Шукала 

автовокзал, але з ним взагалі нічого не зрозуміло, після повернулася на 

вокзал та почала приставати до людей, щоб мене хоч кудись відвезли. Весь 

час шукала в інтернеті інформацію, як куди доїхати. Нарешті зв'язалась з 

командою волонтерів. Доїхала на таксі до Драбова. Витратила останню 

готівку. Там мене зустрів теробороновець та повіз до Золотоноші. Дорогою 

назустріч нам їхали дві вантажні військові машини. Ми різко зупинилися та 

рахували розпізнавальні смужки. Я злякалася, що він зараз піде їх нищити, а 

я тут залишусь. Йому зателефонували, він передав інформацію та сказав, що 

зайнятий спецзавданням (я його спецзавдання). Біля Золотоноші мене 



передали компанії теробороновців. Вони носили мій рюкзак, відпаювали 

кофе та не спускали з мене очей. Хтось зателефонував та сказав, що 

передачка (я) тут. За мною приїхали та дбайливо доставили у табір. На місці 

водили туди-сюди, не могли знайти мені місце. Я довго сиділа у їдальні, до 

мене підходили теробороновці та намагалися розвеселити. Підходить 

головний та веде мене в якийсь будинок, каже, щоб я обов'язково помилася 

та поїла. Виє сирена, темніє. Ми заходимо у звичайний приватний будинок, 

де мене зустрічає звичайна родина. Головний попросив їх прослідкувати, 

щоб я помилася та поїла. Він пообіцяв, що завтра поїдемо в Умань. Весь 

вечір я спілкувалася з цією родиною, щоб не залишатися наодинці зі своїми 

думками. 

 

Восьмого березня я прокидаюсь рано, щоб встигнути на автобус. Його 

затримали на дві години і весь цей час я тривожно ходила туди-сюди. Коли 

він приїхав, я зайняла краще місце – поруч з водієм. Навколо було дуже 

багато людей, весь цей час головний стояв зі мною та пояснював, що робити. 

Він дав мені багато контактів, їжі та грошей. Довго обіймав та просив 

телефонувати на кожній зупинці та передавати трубку кожному новому 

водію. Діти кричали, жінки плакали, родини роз'єднували, місць бракувало. 

Їдемо через Черкаси, все місто у білбордах, де (як їх) йдуть на хуй. У першій 

годині ми приїхали в Тальне. Там зупинилися у церкві. Нас поселили у 

дитячій кімнаті. На підлозі поролонові кольорові пазли, матраци та якісь 

ковдри. Дуже холодно, моя ковдра була замала, дитяча. Весь час тряслась від 

холоду, натягнула чотири пари шкарпеток, дуже хотілося їсти. Весь час 

хотілося їсти. Жінки обурювалися, плакали, істерили. Наступний автобус 

обіцяли завтра о шостій ранку. Я не могла більше знаходитися з 

переляканими жінками та пішла гуляти. Йшла вверх по вулиці та кожний 

крок здавався легшим, бо далі від цього скупчення паніки. Я включила пісню 

«Follow You» BMTH. Згадала кадри з кліпу, там хлопець йде по вулиці в 



навушниках під час зомбі апокаліпсису. Тепер це я йду та сяю від радості. 

Навколо пиздець, а якась шалена сила мене підтримує. Вийшло сонце. Я 

посиділа на зупинці для автобуса, з'їла половину плитки білого шоколаду. 

Він не танув у роті через холод, було несмачно. Послухала трохи Beatles, 

альбом «For Sale», промичала декілька пісень під ніс та пішла назад. Нас 

годували супом та чорним хлібом. Було зовсім несмачно, але я радію, що в 

мою кабіну влетіла їжа, було все одно. 

 

Дев'ятого березня з шостої ранку чекали автобус, він прийшов о тринадцятій. 

Я зайняла місце біля водія (клянусь, це краще місце!) Крики дітей не 

глушить, але хоч на дорогу дивлюсь. Я дала водію поговорили з моїм 

теробороновцем, але той не має права розголошувати маршрут, тим паче він 

неточний. Жінки плачуть, собаки скулять, діти кричать. Ми поїхали через 

київську область! Я періодично відкривала мапу на телефоні та дивилася, де 

ми. Цей маршрут виглядає дурним, але мені залишається тільки прийняти це. 

На одному з блокпостів перед нами розкидали шипи на мотузочці, взялись за 

автомати та зайшли в автобус зі злими обличчями. У жінок питали, через які 

села ми проїхали. Звичайно ніхто не знає! Знаки зняті, зв'язку немає, 

маршрут під секретом. Трохи помучили питаннями та відпустили. Було 

неприємно, але я впевнилася, що мою країну охороняють відповідальні 

люди.  

Під ніч ми приїхали в Рівне. Одночасно з нашим автобусом прибуло ще 

кілька. Купа людей йшли у величезний будинок. Я навіть не змогла 

розгледіти його, було темно. Зі всіх боків тривожні голоси людей, плач дітей, 

всі йдуть в цей будинок. У передпокої купа взуття, всередині черга на 

реєстрацію. Я постояла пару хвилин, мене охопила істерика, я вийшла на 

подвір'я, курила та ридала. Знайшла на небі Кассіопею та трохи заспокоїлась, 

тому що вона завжди асоціюється з гармонією. Поки я її бачу, все нормально. 

Коли мене відпустило, я відстояла чергу та зареєструвалася. У нас просили 



документи, особисту інформацію, ставили багато запитань. Мене це 

насторожило, але нема куди діватися, на мої питання ніхто не відповідав. 

Сказала, що мені треба переночувати та я просто піду вранці. Я «у щура» 

сховалася у дальній кімнаті. Там було дуже холодно, на підлозі багато 

матраців та повна тьма, немає вікон. Я зачинила двері, накрилася ковдрою з 

головою, знайшла собі «блабла кар» до Львова рано вранці. Відразу заснула. 

 

Десятого березня я підірвалася, на носочках вийшла, мене ніхто не бачив. Я 

попередила, що йду. На виході з вулиці стояв блокпост, мені не можна було 

його обійти, тому я тупо йшла на нього. Напевно вони здивувалися, але яка 

мені різниця, ще сорок хвилин йти по холоду раннім ранком. З горем навпіл 

знайшла водія, ми доїхали швидко та дорого. На львівському вокзалі людей 

просто не міряно. Купа машин, автобусів. Я не могла знайти рейсовий 

автобус, тому довелося йти пішки кілька зупинок, щоб сісти на нього. 

Приїхала за адресою старого друга. Тільки роззулася та сіла снідати, мені 

телефонує невідомий номер. Це була адміністрація табору, де я ночувала. 

Мені сказали, що я «самовільно покинула територію табору і тепер мої данні 

будуть передано в поліцію». Я відповіла «ок» та побажала гарного дня. Мій 

знайомий все чув там просив передзвонити, уточнити. Передзвонила, 

сказала, що попередила, коли уходила та легко виходжу на зв'язок. Мене 

послали за російським кораблем, а знайомий вигнав з дому. На вулиці я 

телефонувала своєму теробороновцю, він мене заспокоював. Потім 

продзвонила дві соцслужби, ніде нема місця, щоб зупинитися. Я почала 

писати – принижуватися перед знайомими, які тут живуть. Знайшла місце. 

Два дні сиділа у Львові, з'ясовувала, які можуть бути наслідки інциденту з 

документами та поліцією і думала, що робити далі. Було багато порад, я 

обрала потяг до Перемишля. 

 



Дванадцятого березня рано вранці, відразу після скасування комендантської 

години, я поїхала на львівський вокзал. Навколо купа людей, машин, наметів. 

Всередині було не проштовхнутися. Таке враження, що люди живуть на 

цьому вокзалі, як багато речей, карематів, дітей, тварин. Пару хвилин я 

розгублено дивилася по сторонах, думала підійти до каси. На касі величезна 

черга, я вирішила впоратись самостійно. Пішла до підземного переходу до 

колій. З самої першої була черга до кінця. Дуже щільна черга шириною у 

весь прохід. Я навіть не стала питати, все було зрозуміло. Пару хвилин я 

просто стояла та охуївала, а потім якась жінка ближче до середини втратила 

свідомість та люди заворушилися. Медики організували невеликий 

коридорчик з краю та побігли по допомогу. Я не розгубилася та побігла з 

ними. «У щура» стала у середині. Було дуже холодно, мені навіть не 

знайшлося місця, щоб присісти та одягнути ще одні шкарпетки. Потяг не 

прийшов вчасно. У цій невідомості не можна було зробити зайвий крок. 

Страшно загубити своє місце чи пропустити інформацію. Перший потяг 

прийшов за три години, у ньому розмістилася напевно восьма частина всіх 

людей. Я тряслась від холоду. Волонтери виводили жінок з найменшими 

дітьми кудись поверху. Через цікавість я пішла за ними. Вони 

перестрибували колії, щоб відразу стати на платформу та не потерпати у 

тисняві. Я повернулася назад. Холодно, втомлюються ноги, стояти шість 

годин. Наступний потяг прийшов ще за три години. Мені пощастило 

потрапити на нього. Родини роз'єднували, чоловіків виштовхували, всі 

кричали та плакали. Це був не потяг, а десять вагонів електрички. На вході 

ставили печатку у заграні. Я хотіла підставити лоба, тому що в мене нічого 

більше немає. Я сіла, мені дуже пощастило. Не уточнила, що весь час у мене 

сильно болів живіт, мені залишалося мріяти, щоб не стікати кров'ю. Так, я 

сіла. Поруч зі мною були три жінки, у кожної з них були діти. Я й досі 

пам'ятаю їхні обличчя, вони мені сняться. Вагон був забитий до краю, стоячі 

місця і тамбури. У тамбурі побудували хмарочос з переносок для тварин. 



Було зайнято все. У мене лікті прилипли до грудей, неможливо було 

поворухнутися. 

Їхали дуже повільно. У шістнадцятій зупинилися недалеко від кордону та 

стояли там сім годин. За ці сім годин було багато чого. Жінки передавали 

один одному горщик та діти по черзі справляли потреби в задушливому 

тісному вагоні. Люди билися в істериці, їли, плакали, собаки вили. А я 

змінювала прокладки у тамбурі на очах у всіх. Темніло, холоднішало (і до 

того було холодно). Одна жінка в істериці взяла дитину та пішла у 

невідомість. За сім годин ми знову поїхали. Серед ночі дісталися Перемишля. 

На вокзалі звичайно перевіряли документи. Мене оточила поліція, показали 

посвідчення, відвели убік та стали розпитувати. Звичайно я виглядаю дивно. 

Всі з родинами, речима, тваринами, а я одна. Мені довелося відкрити рюкзак 

та показати все. Брудну білизну, кожну монетку, відкрити пачку сірників, 

вивернути клубок шкарпеток. Після цього мене відпустили на привокзальну 

площу, де є ліхтарики, зелена травка, машини та зовсім немає натяку на 

паніку. Я видохнула та поїхала далі. 


