
прокинулась о 6:30 від потужного 
звуку вибуху з думкою про те, що наче 
десь підсвідомо я застигла в очікуванні, 
чи щось таке, не можу точно підібрати 
слово зараз, а хочеться. наче зараз 
почекаємо, і все повернеться до 
нормального життя. це відчуття від 
сьогоднішнього ранку змінилося на інше. 
все рухається, і я теж, не застигла, не 
перетворилася на камінь. маю через 
щось пройти. якісь цікаві портали 
відкриті зараз, маю нагоду. не знаю 
чи мене б вистачило на таке нове 
розуміння, була б я зараз в Бучі чи 
в Ірпені, в Маріуполі, в Харкові, в Сумах, 
в Миколаєві, список продовжується, 
і я кожну хвилину пам’ятаю про людей, 
які там зараз, про тих, хто досі мужньо 
справляється з усім, і про загиблих. 
а я тут, бережу Київ думкою, мій дім — 
моя фортеця. радію вашим київським 
постам дуже. а календар цей мені 
подарували на день народження Лариса 
і Мар’яна ще в листопаді. всі найближчі 
до сьогоднішнього дня сторінки 
наповнені віршами про Т. Г. Шевченко. 
якою ж дивно-абстрактною мені 
здавалася його поезія в школі, 
жодного слова не відчувала. 

um 6:30 Uhr erwach-
te ich vom Riesen-
lärm einer Explosion 
mit dem Gedanken, 
dass ich irgend-
wie unbewusst vor 
Vorfreude erstarrt 
bin, oder so ähnlich, 
ich kann gerade 
das richtige Wort 
nicht finden, aber 
ich würde es gerne. 
als würden wir jetzt 
alle warten und alles 
wird zum normalen 
Leben zurückkeh-
ren. dieses Gefühl 
hat sich heute mor-
gen in ein anderes 
verwandelt. alles 
bewegt sich, und 
auch ich bin nicht 
erstarrt, nicht ver-
steinert. ich muss 
etwas durchmachen. 
einige interessante 
Portale sind nun ge-
öffnet, ich habe eine 
Gelegenheit. ich 
weiß nicht, ob es bei 
mir jetzt für dieses 
neue Verständnis 
reichen würde, wäre 
ich jetzt in Butscha 
oder Irpen, in Mari-
upol, Charkiw, Sumy 
oder Mykolajew, 
die Liste ließe sich 
verlängern, und jede 
Minute denke ich an 
die Menschen, die 
jetzt dort sind, an 
die, die mutig mit 
allem fertig werden, 
an die Toten. und 
ich bin hier, bewa-
che Kyjiw mit mei-
nen Gedanken, mein 
Zuhause ist meine 
Festung. ich freue 
mich sehr über Ihre 
Kyjiw-Posts. diesen 
Kalender haben mir 
noch im November 
Larisa und Marjana 
zum Geburtstag ge-
schenkt. alle Seiten 
bis heute sind voll 
mit Gedichten über 
Taras Schewtschen-
ko. wie merkwürdig 
abstrakt mir seine 
Lyrik in der Schule 
immer vorkam, kein 
einziges Wort habe 
ich fühlen können. 

Anna 
Vinogradova, 
Choreographin, 

Kyjiw
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Анна Віноградова,  
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