
Моя історія війни 

Моя прабабуся часто розповідала мені про війну. Розказувала, як німці 

забирали їхнього коня. Це їй запам’яталося найбільше. Вона тоді ще була 

маленька. В неї  таке посвідчення навіть було: «дитина війни». Я ще дивувалась 

постійно, як прабабусю можна називати дитиною. Прабабусі вже рік нема, але 

знову є війна.  

Мені зараз дев’ять, а війна для мене розпочалася, коли мені було три 

роки. Я вже не дуже добре пам’ятаю, але в мене є фото, де я маленька у рожевій 

футболці і тато у військовій формі. Мій тато не був військовим зразу. Він 

працював, як і всі інші, на роботі. Ввечері він приходив додому, на вихідних ми 

ходили в кіно або в парк, а влітку ми їздили всі на море. От, коли він одягнув 

форму, то довго не був вдома. Тато казав, що він мусив захищати нашу 

Батьківщину. Тоді у нашому місті ще ракети не літали, але на сході України, як 

тато потім розповідав, дуже багато стріляли.  

Найбільше з того часу мені запам’ятався один вечір на Миколая, коли до 

нас у двері постукали його гномики. Виглядали вони як звичайні хлопці та 

дівчата, а на головах у них були новорічні червоні з білим шапочки. Вони 

запитали, чи я тут живу і передали мені від Миколая багато солодощів, книжок 

та іграшок. Мама була тоді чомусь дуже здивована. Але гномики їй пояснили, 

що Миколай через них особисто передає подарунки для тих діток, чиї татусі 

через війну не вдома. Після того Миколай тепер приходить до мене, як і до всіх 

– під подушку. Але про гномиків я дуже добре пам’ятаю.  

На початку цієї  весни стрілянина почалась і у нас. У перший день – 24 лютого – 

ми не пішли у школу. Всі були дуже стурбовані, почали пакувати валізи. Ті сумки ще 

довго тоді стояли біля дверей.  Повітряні тривоги весною були частішими, навіть 

декілька разів на день. Були і вночі. Одного разу ми допомогли дістатися в укриття 

старенькій бабусі з її котиком. Кошеня було дуже налякане і я взяла його на руки, щоб 

заспокоїти. Дивно, але коли гладиш кошеня, заспокоюєш і його, і якось заспокоюєшся 

сам.  І чому тільки мама не хоче завести кошеня? Добре, що хоч у бабусі на селі їх є аж 

двоє!  



Коли біля нас недалеко прилетіла ракета, ми були вдома, в укритті. Але я все 

дуже добре чула. Звук був такий сильний, що все тремтіло. Напевне це схоже на 

землетрус. У наших сусідів навіть вилетіли шибки з вікон, але напевне тому, що вікна 

були ще дерев’яні, а не пластикові. Я тоді дуже налякалася. Після трьох таких 

«землетрусів» почало дуже сильно горіти і пішов чорний дим. Ми  живемо на 

третьому поверсі і вогонь добре було видно, як він горів у повітрі. Над нашим 

будинком тоді була чорна смуга з диму, а коли пішов дощ, то той дим падав чорними 

жирними каплями, які потім ще довго були на даху.  Всі тоді казали, що так горить 

нафта. Але надворі пахло справжнім бензином. Ми вирішили в той день поїхати 

подалі, щоб не дихати тим смердючим димом. Моя двоюрідна сестричка живе теж у 

Львові, в протилежному боці від мене. Від диму ми тоді втекли, але в той вечір 

прилетіла ще одна ракета і в район, де живе моя сестра. Але це вже не було схоже на 

землетрус, а більше на те, ніби поруч будинку проїхала велика вантажівка. Після того 

випадку ми вирішили більше не втікати, а бути краще вдома.  

Мій тато так і залишився військовим. Тепер він навчає інших, хто приходить 

захищати Україну. Зараз у тата зовсім нема вихідних. Він працює і в суботу, і в неділю. 

А іноді його нема тиждень, або місяць. Тато пообіцяв, що після перемоги ми 

обов’язково будемо проводити багато часу разом. А зараз кожен з нас повинен бути на 

своєму місці. І по своєму допомагати та підтримувати ЗСУ. Вірити в них. Вчити 

українську мову. Бути патріотом. А вони попіклуються про те, щоб над нами було небо 

без чорного диму і спокійні дні, без «землетрусів».  

Слава нашим Героям! Слава Україні!  
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