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Há duas palavras que sempre vêm juntas, mas que significam o 

oposto uma da outra: “guerra” e “paz”. Eu penso que não importa 

onde, guerra não deveria existir. Todos merecem paz e harmonia. 

É importante que haja paz no mundo, porque é somente nesse 

tempo que as pessoas ficam calmas e ocupadas com as suas coisas, 

e não têm medo. 

E o que a palavra “paz” significa? Primeiro de tudo, é harmonia e 

calmaria, que são aparentemente difíceis de manter, mas a 

humanidade deve lutar contra isso. 

O oposto de “paz” é “guerra”. Para mim, não é somente uma palavra, porque mudou a minha vida 

completamente em um instante. Eu sonhei com o futuro, eu fiz planos, mas alguém decidiu e tirou 

isso de mim. Eu nunca imaginei que algo como isso poderia acontecer comigo e com o meu país!  A 

palavra “guerra” tem seis letras que significam e causam tanta dor, tristeza e sofrimento. Para mim e 

para milhares de crianças de Donbas não há nada pior do que a guerra. 

Sangue, exércitos, explosões, tiroteio e destruição… tudo isso é muito assustador. Você sabe como 

é? Como guerra se resume nessas em apenas seis letras? As pessoas, com seus trabalhos tranquilos, 

nunca imaginariam que isso poderia acontecer em pleno século 21, mas com seus próprios braços 

eles vão defender a independência de seu país contra os opressores. Eles nunca teriam pensado que 

tantas pessoas morreriam! Eles nunca pensaram que teriam que correr de suas casas, deixando os 

seus brinquedos favoritos, suas coisas prediletas! Este horror nunca será esquecido. 

Nossos avós eram “crianças da guerra” e ninguém imaginou que as nossas gerações serão chamadas 

da mesma coisa. Eu estou escrevendo este texto e não consigo segurar as lágrimas de indignação e 

raiva. Todas essas guerras são necessárias? Em todos os lugares no mundo pessoas morrem por elas. 

As guerras não poupam crianças, idosos, nem famílias, que acabam separadas por causa desses 

conflitos, e ainda, quantas crianças são deixadas órfãs. Crianças que agora estão sozinhas, o que será 

do futuro delas? Onde elas buscarão por cuidado e amor? Quem culpar? Elas sonharam com essa 

guerra? Elas tinham famílias, mas a guerra arrancou delas. Quem permitiu isso? Essas crianças 

foram deixadas sozinhas com a sua dor, desespero e tristeza.  

As pessoas precisam de paz! Paz para viver alegremente e amigavelmente. Paz para educar e criar as 

crianças, para melhorar a vida do país deles e de todo o planeta. Paz para não deixar que a guerra 

aconteça. Eu espero que as pessoas escutem e entendam umas às outras. Eu acredito que as pessoas 

consigam se entender, amar e respeitar, assim, poderão viver felizes e construirão um mundo 

melhor. Nós podemos desejar que os adultos sábios e de bom senso possam fazer algo em nome das 

crianças de Donbas, Pessoas, acordem! Nenhum dinheiro no mundo pode substituir uma mãe ou a 

vida de uma pessoa! É a única forma! Eu quero viver! Eu quero viver no meu país próspero, que se 

chama Ucrânia! 


