
Повертались додому через Чернігів. Цікаві 
були дні.

Хочу зафіксувати в пам’яті якісь дивовижні 
моменти. В усіх поїздках майже не перети-
наюсь з цивільними, а тут прям кілька мо-
ментів цікавих. 

Одна цивільна жінка підійшла на вули-
ці, розплакалась і подякувала за мир.  
А я думаю: «Який мир? Я ж от вчора чуть не 
оглохла від мінометів»… А для неї — мир, 
бо Чернігів відбили, і вона другий день 
як іде на роботу. Коротше, я теж захоті-
ла заплакати, але не змогла, бо миру ще  
нема — буде після перемоги. 

Цивільний дядечко підійшов, коли ми си-
діли на гарматах (я так люблю це місце)  
і каже: «Слава Україні! Рєбята, є ідея. Оце 
ж гармати стоять. А їх, напевно, ще можна 
зарядити. Давайте на день перемоги з усіх 
залп дамо?». І знов ніяково. Дуже хочеть-
ся залп на день перемоги. Але ще поки не 
виходить — вночі привезли 200-го. Але 
дядечко в нас вірить. 

Цивільні чоловіки на вулиці «Ох які гарні 
дівчата в армії, значить скоро переможе-
мо!». Вони явно хотіли сказати щось хоро-
ше, а я огризнулась «Ага, жаль шо без вас». 
І одразу себе посварила, бо це я ж і дово-
джу всім, що не треба непідготовлених 
цивільних людей в армії, від них одні про-
блеми. 

І ЗНОВ ПОСВАРИЛА, БО З ІН-
ШОГО БОКУ, ЯКБИ ВСІ ВОНИ 
ДО 24 ЛЮТОГО УЖЕ ВМІЛИ 
ТРИМАТИ ЗБРОЮ — БАГАТО 
МІСЦИН (ПО ЯКИХ ПРАЦЮВАЛА 
НЕ АРТИЛЕРІЯ, А ЖИВА СИЛА) 
УНИКЛИ Б ОКУПАЦІЇ. 

А тепер я йду по їх місту в формі, во- 
ни — в джинсах, і Чернігів тільки-тільки 
відбили. 

І зрештою, в кав’ярні (кав’ярня, що пра-
цює, в Чернігові — для більшості місцевих  
це — диво) перед нами купували каву  
журналісти ВВС, а їх перекладачка мені 
каже «це ж ви ведете блог про медицину? 
Я на вас підписана!». 

І тепер мене застібали мої воєнні друзі, 
шо я бойовий медик блогер, а я не бло-
гер, конєшно, але хочу документувати ці  
дні — у мене так мало спогадів з 2014-2016. 
Хоча в голові все. 

Чи треба нам якесь підтвердження, що ми 
переможемо? Ми й так це знаємо. Але ж як 
добре, що це знають і жіночка, яка йде на 
роботу, й дядечко, який хоче залп на день 
перемоги, мужики-залицяльники і журна-
лісти ВВС. 

Ми ж знаємо і ціну перемоги, і платимо  
її щодня. Нас влаштує тільки перемога.
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