
“This is my Odessa, just how I remember it.
I imagine that I am home, and that I turned
into a small ship sailing on these waves of
emotions. For me, yellow has always been a
symbol of happiness and kindness, but
now, my beautiful sea has stormy colors
that express my anger, worry and sadness,
and the clouds above remind me of the
sirens and the war in Ukraine. But the blue
sky is the peace that I want for my
country,” says Dasha, 12 years old. 

She fled her country in March, leaving
behind her house, her friends and her
father. “It was just me, my mother and my
grandparents, and we drove for hours to
get to Vălenii de Munte,” she recalls. She
lived there for two months, until her family
decided to move to Bucharest, so she and
her little brother could go to school. 

“When I left my house, I couldn’t control my
emotions. I was thinking what would
happen to my beloved Ukraine?!”, says
Dasha. Her thoughts are always at home,
where her best friend still lives. “Every time
I watch the news, I am worried for my
friend and for my grandparents, and I
wonder if they are safe.”

Her family decided to stay in Romania, until
the war ends, but Dasha is counting the
days till she is able to return to Odessa.
“You know, this is the sea where my father
taught me how to swim,” says Dasha,
looking one more time at her painting.

Dasha, 12 years old, Odessa, Ukraine
 

MY BEAUTIFUL ODESSA



„Aceasta este Odesa, exact așa cum mi-o
amintesc. Îmi imaginez că sunt acasă și că m-
am transformat într-o bărcuță care navighează
pe aceste valuri de emoții. Pentru mine,
galbenul a fost întotdeauna un simbol al fericirii
și al bunătății, dar acum, frumoasa mea mare
are culori furtunoase care îmi exprimă furia,
îngrijorarea și tristețea, iar norii de deasupra îmi
amintesc de sirenele și războiul din Ucraina. Iar
cerul albastru este pacea pe care mi-o doresc
pentru țara mea”, spune Dasha, în vârstă de 12
ani.

A fugit din Ucraina în luna martie, lăsându-și în
urmă casa, prietenii și tatăl. „Am fost doar eu,
mama și bunicii mei, și am condus ore în șir
până am ajuns la Vălenii de Munte”, își
amintește ea. A locuit acolo două luni, până
când familia ei a decis să se mute la București,
pentru ca ea și fratele ei mai mic să meargă la
școală.

„Când mi-am părăsit casa, nu mi-am putut
controla emoțiile. Mă gândeam ce se va
întâmpla cu iubita mea Ucraina?!”, spune Dasha.
Gândurile ei sunt mereu acasă, unde a rămas și
prietena ei cea mai bună. „De fiecare dată când
mă uit la știri, sunt îngrijorată pentru prietena
mea și pentru bunicii mei și mă întreb dacă
sunt în siguranță.”

Familia ei a decis să rămână în România, până la
sfârșitul războiului, dar Dasha numără zilele
până când se va putea întoarce înapoi în
Odesa. „Aceasta este marea în care tatăl meu
m-a învățat să înot”, spune Dasha, uitându-se
încă o dată la tabloul ei.

Dasha, 12 ani, Odesa, Ucraina

 
“Це – моя Одеса, така, якою я її пам’ятаю. Я
уявляю, що я вдома, � що я перетворилася
на маленького човника, який пливе по цих
хвилях емоц�й. Для мене жовтий кол�р
завжди був символом щастя й доброти, але
зараз моє чудове море має кольори бур�, як�
в�дображують м�й гн�в, неспок�й та сум, а
хмари над головою нагадують мен� про
сирени тривоги та в�йну в Україн�. Але
блакитне небо – це мир, якого я хочу для
своєї країни” – говорить 12-р�чна Даша. 

Вона покинула свою країну в березн�,
залишивши св�й д�м, своїх друз�в � свого
тата. “Я, моя мама � мої д�дусь з бабусею
їхали на машин� багато годин, аби д�статися
до Велен�й де Мунте”, - пригадує вона. Там
вона жила два м�сяц�, а пот�м її с�м’я
вир�шила переїхати до Бухаресту, щоб вона
та її молодший брат могли в�дв�дувати
школу. 

“Коли я полишала свою дом�вку, я не могла
впоратися з� своїми емоц�ями. Я думала про
те, що стане з моєю улюбленою Україною?!”,
- говорить Даша. В своїх думках вона
пост�йно вдома, де продовжує жити її
найкраща подруга. “Кожного разу, коли я
дивлюсь новини, я хвилююсь за свою
подругу � за своїх д�дуся та бабусю, � думаю,
чи в безпец� вони”.

ЇЇ с�м’я вир�шила залишитися в Румун�ї до
к�нця в�йни, але Даша рахує дн� до того часу,
коли вона зможе повернутися до Одеси.
“Знаєте, це - море, в якому м�й тато навчав
мене плавати”, - говорить Даша � ще раз
дивиться на свою картину.

 
Даша, 12 рок�в, Україна 

 


