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     Несподіване зникнення „крутого” чернігівського бізнесмена, зухвале

викрадення маленької Аліси, жахливий полтергейст в оселі молодого

подружжя, кримінальний курортний роман... В епіцентрі цих карколомних

подій – кмітливий та іронічний приватний детектив Віталій Самарцев, який
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увійшли колоритні розповіді про пригоди наших співвітчизників у Єгипті,

В’єтнамі, Анголі, Судані, Мозамбіку, Сомалі... Вражають і неймовірні історії

про кохання („Іронія долі по3чернігівськи, „Летючий миш”, „Заєць, мавка і

кулемет”).

     Всі вони – цілком реальні. Працюючи в телерадіоагенції „Новий Чернігів”,
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„Замінований рай”. Власне, кожна з цих історій варта окремого роману,
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Щира подяка Тетяні Дзюбі, Ользі Рєзнік, Григорію Бажану,

Ользі Герасим’юк, Юлію Коцюбинському, Володимиру Дрозду,

Євгену Гуцалу, Миколі Сому та його дружині Ніні, Анатолію

Погрібному, Степану Колеснику, Василю Плющу,

Володимиру Боденчуку, Георгію Гонгадзе, Олександру

Кривенку, Володимиру Різуну, Валентині Мастєровій, Сергію

Павленку, Валерію Інютіну, Миколі Небилиці, Іллі Хоменку,

Володимиру Фоменку, Аллі Скорик, Ірині Ломонос, Аллі Мазур ,

Валентину Буряченку та всім, хто чогось навчив мене в

журналістиці!

Окрема подяка моїм прекрасним батькам – Серафимі

Захарівні і Вікторові Гавриловичу Дзюбам, а також сест:

ричці – Валентині Христич та хрещеній –  Олександрі Іванівні

Ханіній – за все хороше, що вони зробили для мене в цьому

житті.

Сергій Дзюба

Моїй ідеальній дружині –

Тетяні Дзюбі (Мурзенко),

з якою познайомився у 1986�му

завдяки Журналістиці,

з радістю присвячую і цю книгу.

                                                             Автор

Заєць, мавка і кулемет
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Це — просто дощ, а Ти — така красива!

Таку Тебе створив для мене день.

Я знав Тебе, сто років знав до зливи…

Мені б себе не бачити лишень.

Дивлюся, як дитина із колиски,

Немов чернець, який прийшов у храм.

Це — просто дощ. І небо зовсім близько,

Та я йому Твій погляд не віддам.

Так урочисто, ідеально зримо,

Щиріше всіх шедеврів і уяв!

Це — просто дощ із карими очима,

І ні краплинки я не змарнував.
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Розділ I

ЖИТТЯ МІЖ КУЛЯМИ

ІСКАНДЕР
На тій війні для всіх єгиптян він був Іскандером. Араби по�

яснювали – це вияв найвищої довіри та поваги. Адже в давні

часи таке ім’я носив сам Олександр Македонський. Втім, по�

вернувшись на Батьківщину, Всеволод Велігоша мусив 25 років

зберігати державну таємницю. Бо офіційно радянські солда�

ти ніколи не воювали в Єгипті. Дехто з них досі не може довес�

ти, що ризикував життям, збиваючи грізні літаки „Фантоми”.

Що ж насправді відбувалося тоді в Александрії та Каїрі? Чому

ізраїльський десант, який складався лише з озброєних та ого�

лених жінок, практично без бою захоплював арабські укріп�

лення? Як радянські спецслужби давали хабарі, перетинаючи

Босфор і Дарданелли? Від чого помер Герой Радянського Со�

юзу – президент Єгипту – Гамаль Абдель Насер? Про все це

відверто розповідає чернігівець Всеволод Велігоша.

„Мене перевіряли: чи зможу

перебороти спокусу, якщо зваблюватиме

вродлива жінка...”
Ту війну він пам'ятає навіть не за днями, а за хвилинами. Власне,

все розпочалося задовго до того, як звичайний юнак із Чернігівщини

ступив зі зброєю в руках на єгипетську землю. Адже кожного вояка,

котрий мав боронити арабів від ізраїльтян, пильні радянські

спецслужби розглядали буквально крізь лупу. „Можливо, у цьому

жорсткому відборі навіть Всевишній брав участь”, – жартує мій

співрозмовник. Адже якось ще малим сидів він взимку на теплій

бабусиній печі і читав захоплюючу книжку про великого Сфінкса. А
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коли заснув, побачив долину Гізу та свого ровесника, вдягненого у

дивні шати. Той привітно посміхнувся і пояснив: „Я – єгипетський

фараон! Запрошую тебе до свого палацу...”.

Звісно, тоді хлопчик про свій дивовижний сон забув. Виріс, закінчив

медичне училище і пішов в армію. Потрапив до Дніпродзержинської

школи авіаторів. „На четвертому місяці занять ми відпрацьовували

стрибки з парашутом, – розповідає Всеволод Петрович. – Один із

курсантів заплутався в стропах; я вихопив ніж і визволив його. Офіцер

підбіг до мене, забрав лезо і закричав: „Хто тобі дозволив ходити з

холодною зброєю? Ти хто – солдат чи м’ясник?!”. Я спробував

пояснити: „Товаришу лейтенанте, справжній чоловік без ножа – як без

пеніса...”. Всі курсанти за животи взялися, а лейтенант мені: „Десять

днів гауптвахти!”. Проте неподалік саме проходив підполковник

Лордкіпанідзе, втрутився: „Відставити. Курсант Велігоша, зайдіть3но

до мене”.

Коли вони зустрілися наодинці, підполковник схвально кивнув:

„А ти, хлопче, не в тім’я битий! Давно до тебе приглядаюсь. І маю

гарну пропозицію...”. Так, замість гауптвахти, Всеволод опинився в

Запоріжжі – у медчастині. Його місце майбутнього стрілка3радиста

в школі авіаторів зайняв курсант Васильківського училища. Той,

захищаючи дівчину, так відлупцював її кривдника, що хуліган став

інвалідом. До речі, юнак, котрий замінив жартівника3Велігошу,

згодом благополучно дослужився до підполковника.

У Запоріжжі Всеволод спочатку почувався, мов у раю. До того ж,

пощастило спілкуватися з видатною людиною –  олімпійським

чемпіоном Леонідом Жаботинським, який перебував на обліку саме

в тій військовій частині. У кабінеті начальника штабу завжди

напоготові стояло величезне металеве крісло – спеціально для

гостя3богатиря, котрому було складно всидіти на звичайному

стільці. А своєю машиною – горбатим „Запорожцем” – важкоатлет

керував... із заднього сидіння. Якось Жаботинський поскаржився

юному санінструктору на головний біль, та коли той турботливо
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приніс пігулку анальгіну, Леонід Іванович щиро здивувався: „А це

допоможе? Ти б краще літрову мензурку спирту знайшов...”.

Але потім почалося пекло. Велігоші безкінечно влаштовували

всілякі перевірки на витривалість: то несподівано посилали

розвантажувати цемент, то відправляли бозна куди (в найвіддаленішу

точку!) зв’язковим планшетистом чи кухарем. На нього дивилися, мов

на інопланетянина. Ніхто не розумів, чому такий дисциплінований і

старанний солдат раптом потрапив в опалу! А начальник медчастини

– майор Плечун – тільки загадково зітхав: „Так треба, синку...”.

„Якось о другій годині ночі, під час мого чергування, офіцер привів

телефоністку – симпатичну дівчину, якій начебто ніде було

переночувати, – пригадує Всеволод Петрович. – Я почав заперечувати:

„Тут же хворі, це – не готель!”, кинувся дзвонити начальству. А юнка

тим часом заходилася демонстративно роздягатися. Залишилася в чому

мати народила, лягла на моє ліжко і звабливо затремтіла: „Як тут у вас

холодно! Раніше, коли я мерзла, мене мама зігрівала...”. Тут я не

витримав: „То, може, мені ще й піти о другій ночі шукати вашу маму?!”.

Вона миттю скочила, хутко одягнулася і кулею вилетіла з санчастини...

Згодом я довідався – це була ще одна перевірка. Компетентні органи

цікавились, чи зможу я, в разі потреби, перебороти спокусу, якщо мене

зваблюватиме вродлива жінка.

А потім було відрядження в Астраханську область, у Капустин

Яр – засекречений військовий об’єкт, де випробовували найновіші

літаки та ракетно3зенітні комплекси. Там Всеволод вперше побачив

арабських вояків, яких навчали радянські фахівці. Тоді Велігоші та

іншим юнакам дали зрозуміти – їх готують для якоїсь особливої

місії. Вкотре ретельно перевіряли їхнє здоров’я та працездатність в

умовах спекотного клімату. Особливо переймалися, щоб не приведи

Господи, в когось не виявилося родичів3євреїв. Натомість відбирали

хлопців, схожих на арабів, зокрема пильно придивлялися до їхніх

носів. За одне необережне слово кандидатів одразу

відбраковували, повертали в свої військові частини. А часу, аби
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знайти заміну, вже не було. Тому всі дивізіони були

недоукомплектовані.

Президент Єгипту Гамаль Абдель Насер попросив допомоги у

СРСР. Він був Героєм Радянського Союзу, а хто ж відмовить Герою?

Насер пообіцяв Хрущову, що будуватиме соціалізм. У ті часи про це

варто було лише натякнути, і державі з правильною орієнтацією

одразу виділяли величезну допомогу, зокрема грошима та зброєю.

А за потреби туди відправляли вояків, причому ніхто не переймався

їхнім життям. Це були жертви в ім’я соціалізму.

Нині Всеволод Петрович цілком усвідомлює – таємна участь

радянських бійців у єгипетсько3ізраїльській війні була авантюрою.

Однак тоді він сприймав це як визвольну місію – привид комунізму

мав бродити не лише Європою, а й усім світом. Тому до завдання

Батьківщини ставився самовіддано – студіював медичні довідники,

аби якомога більше довідатися про малярію, холеру та чуму.

„Ізраїльські спецслужби мали своїх

шпигунів навіть у Головному розвідувальному

управлінні СРСР!”
Вранці 8 березня 1970 року в Миколаєві відбулася вирішальна

перевірка: „Нас викликали по одному. Співробітник КДБ поцікавився

у мене: „А ви знаєте, що можете не повернутися звідти?”. „Про це й

ви не знаєте, – відповів йому якомога спокійніше. – На нашій грішній

землі всі ми – під Богом. Та є одна мудра приказка: на Бога надійся,

а сам не плохуй”. Тобто не плошай, але я тоді сказав не плохуй...

Ранок був таким туманним, що не лише американські супутники3

шпигуни, а й ми самі одне одного не бачили. Переодягнули нас у

цивільне – видали костюми, сорочки, черевики; причому одяг та

взуття були з Польщі, Угорщини, Чехословаччини... Нічого

радянського! Навіть на носових хустинках були польські етикетки.

Офіційно ми вважалися фізкультурниками, які супроводжують
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сільськогосподарський вантаж”.

Начальників від підлеглих відрізняли за головними уборами:

офіцери начепили капелюхи, а солдати – берети. У бійців відібрали

військові квитки та особисті речі. Відтепер вони стали ніким, адже навіть

через десятиліття кремлівські вожді категорично заперечуватимуть

присутність радянських військ у Єгипті. Це при тому, що ізраїльські

спецслужби („Шимбет”, „Моссад”) мали своїх шпигунів навіть у

Головному розвідувальному управлінні СРСР, отож щодня отримували

вичерпну інформацію про все, що відбувалося на арабській території.

Наших бійців та зброю перевозили суховантажами „Всеволод

Вишневський” і „Георгій Чичерін”. Вгорі знаходилася

свіжопофарбована сільськогосподарська техніка, в основному,

білоруського виробництва. Воякам суворо заборонялося виходити

на поверхню, навіть розмовляти треба було пошепки! Харчувалися

сухим пайком – у великій кількості їли лимони, апельсини,

мандарини та інші цитрусові. Щоб організм звикав! Солдати марно

просили хоча б дещицю квашеної капусти. А ще вони повинні були

забути про чорний хліб.

Багато кому дошкуляла морська хвороба – надто потерпали

високі, кремезні бійці; а ось „маленький хлопчик” Велігоша і шторм

витримував без особливих проблем. Курити в подорожі за три моря

теж суворо заборонялось. Якось капітан знайшов два непалки й

неабияк розгнівався. „Якщо вам не шкода власного життя, то

пожалійте хоч СРСР, – шпетив порушників. – Уявляєте, як

тріумфуватимуть імперіалісти, коли в Середземному морі вибухне

радянське судно?!”.

Проходили Босфор і Дарданелли й почули молитву арабською.

Лоцман зійшов на берег, вручив тамтешнім митникам заздалегідь

підготовлений конвертик з грішми. Вони задоволено кивнули й

взагалі не оглядали корабель. „Тобто дружба – дружбою, а хабар

місцевим пацанам все одно довелось давати. Нічого не вдієш –

традиція... – іронічно посміхається Всеволод Петрович. – Зате
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судно одразу  пропустили. На четвертий день мандрів, живі й

напівживі, причалили в Александрії. Переодягнули нас у форму

кольору піску, і стали ми арабськими військовими...

Чотири дивізіони радянських бійців були розміщені так, що

прикривали від нальотів ізраїльської авіації всі стратегічні об’єкти

Єгипту. Проте кожні три місяці дислокацію змінювали, аби менше

наражатися на небезпеку. Спали по 334 години на добу, працювали

тяжко. Адже замість потрібних 110 вояків у дивізіоні було лише 78.

Тому Всеволод Велігоша одночасно виконував обов’язки медика,

кухаря та планшетиста – оператора РЛС. Трудився один – за трьох!

Мешкали у бліндажах; там і рятувалися від немилосердної спеки,

адже часто було до 50 градусів тепла. Втім для єгиптян – це звична

річ. Вони від нашої 203градусної (плюсової!) погоди вже мерзли, як

бобики, і завзято куталися у щось тепле.

„Арабам не довіряли, – говорить мій співрозмовник. – Правда,

крім трьох рядів колючого дроту, нас охороняли і їхні поліцейські.

Та які з єгиптян бійці?! Підходиш до такого вартого, просиш: „Дай із

твого кольта постріляти”. І з п’яти метрів влучити не можеш! Не

зброя, а якісь примітивні ковбойські пістолі... На той час ми їм навіть

автомати Калашникова довірити не могли! Тож, попри всю свою

зайнятість, неодмінно виставляли власну варту”.

У місцевих жителів, що б не трапилося, молитва за розкладом –

так, як у нас – обід. І хай навіть ворожі літаки загрозливо шугають у

небі, єгиптяни нічого не бачать і не чують – кидають всі справи,

підстилають килимки й ревно моляться. „Висаджувався ізраїльський

десант жіночий – напівоголені дівиці з автоматами, лише в ліфчиках

і трусиках. То араби затуляли обличчя руками, щоб не дивитися на

безсоромниць, – пригадує Всеволод Велігоша. –  Мусульманам не

можна – ви що, Коран! А молодички, звісно, часу не гаяли, робили

свою справу. Так і був захоплений ракетно3зенітний комплекс... Це

– не анекдот, абсолютна правда! То як ми могли довірити таким

бійцям свої військові таємниці?!”.
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Одного разу Всеволод3Іскандер врятував від загибелі місцевого

офіцера: вчасно помітивши поблизу озброєних жінок, щосили

гукнув єгиптянину: „Лягай!”. У відповідь пролунали автоматні черги,

проте українець з арабом встигли сховатися від куль. А коли

оговтались, нападниці щезли так само миттєво, як і з’явилися...

„Раз на тиждень ми з водієм – Толею Бондаренком – вирушали

за продуктами, – розповідає Всеволод Петрович. – Він дуже тяжко

переносив цей клімат – інколи від втоми їздив місцевими вулицями із

заплющеними очима. Я його постійно розтормошував, будив. Увесь

час доводилося бути на сторожі, бо жодних правил на дорогах ніхто

не дотримувався. Всі пересувались, як заманеться! Під’їжджаємо до

м’ясокомбінату, а там – такий специфічний запах від спеки. Толя мало

не знепритомнів. Каже: „Це – як аромат невипраних жіночих трусів.

Я вдягаю протигаз!”. Скільки на м’ясокомбінаті були, він вперто сидів

у протигазі, жодного разу не зняв... Ми там, в першу чергу,  старалися

брати якщо не голландських курей, то хоча б кролів. А от віслючатину

отримували, коли вже зовсім не було вибору, – надто незвичний смак.

Це – те ж саме, що для арабів – свинина. І постійно, до знемоги,

хотілося нашого черствого хліба. Просто марили ним!”.

„Ви нас не лупцюєте, однак і грошей не

даєте...”
В Єгипті однополчани Всеволода Велігоші збили 18 літаків

„Фантомів”: „А на той час „Фантом” – це ж був справжнісінький

дракон. Змій Горинич! Коли він на тебе стрімко шугає з неба і

буквально дихає вогнем, то таке моторошне видовище... Бомбили

сусідній дивізіон – навкруги пісок плавився, вмить перетворювався

на купу металу. У мене цей пісок досі перед очима! (плаче) Хто

знаходився в бункері – вижив, а ті, що були на поверхні... Які люди,

яка техніка? Нічого не лишилося!”.

Втім, радянські солдати гинули не лише під час бойових дій.
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Всеволод Петрович пригадує, як на Новий рік вояки, розпачливо

вигукуючи: „Де ялинка? Де сніг?!”, влаштували безладну стрілянину

і... влучили в своїх.

Якось сонний боєць наставив на хлопців зброю, очманіло

запитуючи у них: „Де чорний хліб?”. Санінструктор ризикнув –

наблизився до знервованого товариша, почав заспокоювати.

Власне, в дивізіоні Велігошу поважали: все3таки медик та ще й

цигарки свої віддавав. Радянські офіцери в Єгипті безкоштовно

отримували сигарети „Клеопатра”, рядові – арабські цигарки

„Белмонд”. Оскільки Всеволод не курив, залюбки пригощав

приятелів. Врешті3решт неадекватний вояк отямився. Здивовано

поглянув на санінструктора: „То це ти?”. І опустив автомат...

Один юнак мало не помер від приступу апендициту. Солдат

корчився від болю, та місцевий хірург, котрий свого часу навчався в

США, зволікав з операцією. „Там уже тоді було, як зараз у нас, –

зітхає Всеволод Петрович. – Хочеш, щоб тебе прооперували? Плати

фунти, піастри! Знаєте, як у них лікар пацієнтів приймає? Вісім

хворих оглянув – все, хитає головою: „Халяс”, тобто кінець. Хоч

вмирай під дверима – він тебе не прийме! Це при тому, що там усі –

лікарі й пацієнти – перед операцією моляться в церкві. Просять у

Всевишнього допомоги та одужання. Але виходить, що вірити – ще

не означає бути милосердними... Я кинувся без черги прориватися.

(говорить арабською) Вже вмів розмовляти по3їхньому. Лікар

почув і... зверхньо відповів лайкою. Я не міг стерпіти такої

брутальності – сказав йому кілька теплих слів! А наш хворий боєць

вихопив лезо для гоління і порізав собі вени... Це подіяло – його

швидко поклали на ноші й відвезли в операційну.    Все завершилося

благополучно! Арабський лікар вибачився за нетактовність: мовляв,

ніякої політики – звичайнісіньке непорозуміння. Але ще трохи – і

врятувати солдата не вдалося б...”.

Взагалі, війна – війною, проте, коли спадала спека, увечері в барах та

кабаре було багатолюдно. Туризм процвітав, і бажаючих мешкати у
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п’ятизіркових готелях вистачало. Якось Велігоша зустрів в Александрії.

Володимира Висоцького. Знаменитий бард та його приятель безтурботно

чимчикували вулицею в товаристві трьох вродливих дівчат...

На узбережжі Середземного моря майоріли французькі,

італійські, американські прапори – там знаходилися їхні пляжі.

Всеволод зайшов до крамниці, де продаються золоті речі: „На вході

– молода симпатична жінка, дуже привітна. Вибрав собі пластинку

для зубів. Хоч, відверто кажучи, золото там – не надто якісне, наше

– значно краще! За товарами на трьох поверхах спостерігали тільки

троє продавців. І жодної відеокамери! Збентежено поцікавився у

добродійки: „Це – така довіра до клієнтів? Невже у вас тут ніколи

не буває крадіжок?” – „Звісно, що ні, – чарівно посміхнулась у

відповідь, – адже бідний сюди не зайде, а багатий не захоче псувати

собі репутацію!” – „Ну, а якщо завітають радянські туристи?” –

„Справді, трапився один випадок, – зніяковіла вона. – Таки одна

ваша відома балерина спокусилася... Але директор крамниці

невдовзі все владнав”.

Втім, шахраїв і в Єгипті вистачає! Особливо не можна ловити ґав

на вулиці. Будь3який арабський хлопчина здатний легко обдурити

наївного іноземного туриста, продавши йому зовсім непотрібну річ.

А вантажники з Александрії, ступивши босоніж на борт судна,

примудрялись непомітно (пальцями ніг!) викручувати мідні заглушки,

з яких потім місцеві умільці виготовляли нібито „золоті” сувеніри...

Одного разу від хитрощів арабів постраждав і наш герой. На

Новий рік радянські бійці вирішили скуштувати поросятко, то й

вирушили в плавні – до фелахів3селян. Звісно, мусульмани свинини

не їдять, але для продажу поросят вирощують – чого не зробиш

заради грошей! Всеволода з друзями напоїли чаєм, очевидно,

підмішавши туди якесь зілля. Мов загіпнотизовані, вояки подякували

жителям і вирушили в дорогу, не перевіривши, що їм всучили в

мішечку – рохкає, то й добре! Проте на півдорозі бійці очуняли і

перевірили покупку. А там, замість замовленого рожевого



Сергій Дзюба

14

молоденького поросятка, – щось зовсім чорне і таке бридке – навіть

показувати комусь соромно! Вирішили повернутися, аби отримати

своє, та де там – не встигли знову наблизитися до плавнів, як місцеві

жінки з дітьми, голосно лементуючи, щільним натовпом заступили

дорогу – ні пройти, ні проїхати. Араби чудово знали, що наші

солдати зі слабкою статтю та малечею не воюватимуть, отож

застосували випробувану тактику до обдурених покупців. Нічого не

вдієш – довелося забиратися геть, спіймавши облизня.

„Був до нас приставлений, як військовий радник, лейтенант Мілик

– єгиптянин, – пригадує Всеволод Петрович. – А у них же –

багатоженство! „Ти заздалегідь плануєш, до якої зі своїх дев’яти

дружин піти?” – запитую. „Ні, – відповідає, – я просто викидаю на

пальцях до дев’яти. Яка випаде, з тією й кохатимуся!” – „А скільки у

тебе дітей?” – „Не знаю, не рахував... Мабуть, багато. Пам’ятаю лише

найстаршого та наймолодшого”.

До речі, араб Мілик, заприязнившись з українцем, відверто

говорив: „Ви, радянські, поводитеся тут неправильно. Ми вами не

задоволені! Ось, наприклад, англієць за будь3якої нагоди (є причина

чи ні) може запросто ляснути фелаха по обличчю і одразу

великодушно подарувати селянинові піастри. Ви нас не лупцюєте,

однак і грошей не даєте...”.

„На Батьківщині до нас поставилися, як до

свиней!”
У вересні 19713го оголосили бойову тривогу – помер Гамаль

Абдель Насер. Мій співрозмовник не сумнівається – президента

Єгипту отруїли, щоб до влади прийшов вишколений вояками США

Анвар Садат. Новий правитель заявив про свої американські

уподобання. Радянські солдати мали піти з країни, залишивши

єгипетському народу секретні ракетно3зенітні комплекси та іншу

зброю. Мовляв, Каїр уже цілком розрахувався з Москвою і нічим їй
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більше не зобов’язаний.

„Коли у квітні 1971 року нас знову переодягнули в цивільне і

посадили на корабель, ми плакали, – пригадує Всеволод Велігоша. –

Так звикли за цей час до землі єгипетської, зі скількома прекрасними

людьми познайомилися, могли вже із заплющеними очима вулицями

ходити. Було таке відчуття, ніби лишаєш тут частинку себе...”.

Додому радянські вояки поверталися на туристичному лайнері

„Іван Франко”: „Чотири дні раювали: каюти3люкс – на двох,

басейни, тенісні корти, нормальна слов’янська їжа... І раптом бац –

Севастополь. Тут до нас поставилися, як до свиней: „Негайно все

зняти! Чи ви гадали, що й далі це носитимете? Який Єгипет? Ви що,

здуріли? Затямте – ви там ніколи не були! Це вам примарилося...

Сорок днів карантину!”.

Йому вже треба додому – і так майже півроку переслужив, а

кадебісти все мізки „промивають”: „Добре, що я – медик, до

санчастини потрапив. А хлопців – бойових офіцерів! – під трибунал.

Пам’ятаю, як лютував один миршавенький, нікчемний чоловічок із

компетентних органів, котрий навіть пороху не нюхав, допитуючи

героя: „Де ти був? У Єгипті? Що ти верзеш? Яка війна?!”. Бійці до

такого ставлення не звикли, прагнули справедливості: „Я – капітан...

Я – підполковник... Я – командир дивізіону... Де мій військовий

квиток?” – „А, он ти якої заспівав! Ну, гаразд – якщо сам не можеш

пельку стулити, ми тобі допоможемо – запроторимо туди, де Макар

телят не пасе...”. Це – страшні речі, але так було: найкращих воїнів,

фактично героїв, віддавали під трибунал за те, що не мовчали, не

могли стерпіти знущань та свавілля! 40 днів нас протримали в

Севастополі і розпустили по домівках. Віддали нарешті військові

квитки, а там – жодного запису! От і доведи, де ти був цілий рік...”.

Батьки Всеволода Велігоші вже не знали, що й думати. На всі

їхні листи син відповідав лаконічно, кількома реченнями: „Служу в

Запоріжжі, все – добре”. Він усвідомлював – кожну таку цидулку

кадебісти вивчають ретельніше за праці класиків марксизму3
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ленінізму. А посилки з дому взагалі не доходили – очевидно,

передавати їх до Александрії було надто обтяжливо...

В Єгипті Всеволод Петрович врятував немало людських життів,

за що одержав від цієї країни „Срібну медаль військового обов’язку”

другого ступеню. А ось на Батьківщині обіцяного ордену „Червоної

Зірки” так і не дочекався. Більше того, компетентні органи

наполегливо радили йому продати єгипетську нагороду: „Вона ж –

велика, з чистого срібла. Заробиш грошей! Все одно носити її ти

ніколи не зможеш...”. Однак українець лукавих „радників” не

послухав і десятиліття зберігав медаль у маминій оселі – за іконою.

Згодом, після спекотної Африки, він знову опинився за тридев’ять

земель – потрапив до крижаної Півночі. Є таке містечко Полярне

поблизу Норвегії. Служив на флоті – у водолазній частині, в

підрозділі бойових плавців, які, зокрема, протистояли норвезьким

диверсантам і випробовували секретну зброю. Не раз побував на

атомному підводному човні: „Там, до речі, було стільки продуктів із

Чернігівщини! Забезпечували наші земляки Північний флот і

ковбасами, і м’ясом. Але особливо мені запам’яталося бахмацьке

згущене молоко”.

Одного разу підводний човен інспектувало високе начальство,

то Всеволод Петрович відніс туди дві сьомги (по 30 кілограмів –

кожна) з червоною ікрою – запропонував обміняти на спирт. Очі в

офіцера загорілися („Ще зроду не куштував такої смакоти!”); і

взаємовигідна оборудка відбулась. Правда, не встиг задоволений

мічман повернутися на свій бот, як всі ємкості зі спиртом у нього

конфіскували, дохідливо пояснивши: „Те, що дозволено богам,

простим смертним – зась...”.

Втім, інколи й боги потрапляють у халепу, чим простому смертному

гріх не скористатися. Якось командир відпустив Велігошу на 10 діб до

Чернігова – за умови, що той передасть у Києві гостинець його дружині:

„Прилітаю в Київ, швиденько знаходжу потрібну квартиру, а мені

відчиняє двері якийсь мужчина. І тут вискакує вона, ледь прикривши
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голе тіло халатиком: „Що таке?” – „Та от я від вашого чоловіка...”.

Уявляєте, застукав її з коханцем! Як ви гадаєте, що вона зробила?

Зателефонувала своєму дорогому чоловіченьку і солодкоголосо

випрохала для мене ще 10 діб відпустки. Тобто я міг цілих 20 днів

насолоджуватися розміреним цивільним життям! Звісно, за це мусив

пообіцяти турботливій господині, що триматиму язика за зубами...”.

Завдяки такому неймовірному збігу обставин, Всеволод

Петрович встиг оформити документи на придбання кооперативної

квартири в Чернігові. Тож незабаром,  після майже п’яти років

служби на Півночі, повернувся додому. Працював начальником

аварійно3рятувальної групи водолазів, а потім – фельдшером

„Швидкої допомоги”, де його називали не інакше, як „професором

Велігошею”. Бо в найскладніших, найекстремальніших ситуаціях

не втрачав людяності та оптимізму, прагнув будь що зарадити лиху.

Коли хлопців, які побували в Афганістані, визнали ветеранами

війни, Всеволод Велігоша також почав добиватися справедливості:

„Для мене це було справою честі – довести, що ми дійсно воювали

в Єгипті. Я ж не лише за себе боровся – прагнув допомогти іншим.

Декому, до речі, досі статус воїна3інтернаціоналіста не присвоїли!

А люди щодня ризикували життям у Єгипті, В’єтнамі, Мозамбіку...

Та в особистих справах – жодних записів. Я звертався в усі інстанції

і отримував цинічні відписки: „Вас ніде немає. Не вигадуйте – ви

там не були...”. Пам’ятаю, один чиновничок налетів на мене, мов

шуліка: „Ти воював? Де? Який Єгипет? Як тобі не соромно?

Самозванець!”. Як на таке реагувати? У мене – сльози на очах. Це ж

який тягар на серці!”.

На початку 903х генеральний секретар ЦК КПРС Михайло

Горбачов визнав Всеволода Велігошу учасником бойових дій. І

грамотою нагородив – її, разом із подарованою арабами

малахітовою шкатулкою та комсомольським квитком, забрали на

вічне зберігання до Києва – в музей Великої Вітчизняної війни. І на

цьому – все. В незалежній України про ветеранів Великої
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Вітчизняної та воїнів3афганців все3таки пам’ятають – час від часу

нагороджують хоча б ювілейними медалями. А ось про таких, як

Всеволод Петрович, згадувати якось не прийнято. „Бозна, що там

було в 703ті у тому Єгипті. Стільки часу спливло! – знизують плечима

нинішні чиновники. – Та і з Ізраїлем наша країна тепер дружить...”.

На жаль, зовсім забули про своїх рятівників і араби. Коли

Всеволод Велігоша отримував високу державну нагороду Єгипту,

згадуваний уже мусульманин Мілик запевняв: „Іскандер, тобі за

таку відзнаку наша країна буде до скону золотом дякувати. Адже

ти – Герой Єгипту!”. Досі не заплатили жодної копійки – ні рідна

Україна, ні держава, яку колись так самовіддано захищав Всеволод

Петрович.

„Образливо, серце болить, соромно перед онуками, – зітхає він.

– Дідусь побував, як то кажуть, на тому світі; Богу дякуючи, повернувся

з пекла, і досі не може довести, що справді заслужив ті нагороди. Я

помру, але ж вони житимуть і повинні знати правду. Тому вкотре пишу

Президенту України. Ось тільки листи назад повертаються...”.

Бог з ним, із президентом... Тримайтеся, Іскандер! Сотні врятованих

людей знають, що Ви живете недаремно.

1.02.2009

ОДІССЕЯ ПОЛКОВНИКА

МИХАЙЛОВА
Він побував у багатьох державах, але найчастіше згадує

про Анголу – країну, де шамани влаштовують найней�

мовірніші ритуали, а жінки з племені мамуїлів хизуються

своїм „дротяним” волоссям та викривленими зубами. Де ана�

наси збирають мішками і залюбки куштують шашлики з по�

льових мишей та відбірних пацюків. І де краще десятою до�

рогою обійти квіти „Смерть європейцю” та вчасно ухилитися

від смертоносного плювка розлюченої кобри.
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„Жити захочете, то якось злетите!”
Леонід Петрович змалечку мріяв про небо. Його дядя – Федір

Михайлов – був льотчиком, заступником командира ескадрильї.

Отримав тяжке поранення в знаменитому бою під Халхін3Голом.

„Дядя приїжджав у 1940 році після госпіталю, – пригадує мій

співрозмовник. – Я зовсім ще дитинчам був – одягав його тужурку

з орденами й гордо гуляв у ній. Матуся непокоїлася: „Ой, знімай

швиденько, а то вимастиш дяді Феді мундир!”. І відтоді у мене

з’явилася мрія – навчитися літати. Закінчив спеціальну школу ВВС

у Києві та Кіровоградське училище льотчиків. І почалося моє

авіаційне життя”.

Пишається Леонід Петрович і своїм татом – Петро Михайлов

пройшов три війни. Громив фашистів до самого Берліна. Отримав 21

державну нагороду. Батько був щасливим, що юний Леонід

продовжив військову династію. Востаннє вони бачилися в 19873му,

коли син, на той час уже полковник, побував вдома у невеликій

відпустці. А потім Леонід Петрович знову полетів на війну – до Анголи

і протягом шести місяців не мав жодної звістки від рідних. Тато помер

у листопаді, але син дізнався про це лише наприкінці січня. Тому не

зміг провести дорогу людину в останню путь. Така служба...

Але до Африки в житті Леоніда Михайлова була ще Угорщина.

В 19563му, під час сумно відомих подій, туди відправили і

радянських льотчиків. „Ви –наче на курорт зібралися!” –

під’юджували їх інші вояки. Молоді пілоти були в парадній формі,

а в руках тримали невеличкі валізки. Натомість піхотинці і танкісти

вирушали до Будапешта у повному бойовому спорядженні – на

війну...

У Дебрецені комдив виділив недосвідченим льотчикам на

підготовку до бойового чергування добу. Втім, піднятися в небо

довелося значно раніше: „Пам’ятаю перший виліт. Командир

ескадрильї запитує: „Ви, хлопці, з повним бомбовим навантаженням

коли3небудь злітали?” – „Ні...” – „Ну, не переймайтеся – жити



Сергій Дзюба

20

захочете, то якось злетите...”. Першого разу, крім літака свого

ведучого, нічого більше не бачили. А вже коли полетіли вдруге,

почали щось розуміти, помічати, що на землі відбувається. З такою

цікавістю, квадратними очима, розглядали Дунай, Будапешт,

будівлю тамтешнього парламенту!”.

Взагалі, придушуючи повстання вільнолюбних угорців,

прицільний вогонь вели саме радянські піхота й танки. Авіація

здійснювала лише розвідувальні польоти: „Жодної бомби ні на одну

ціль не було скинуто з наших літаків „Іл328”. Але ми відчули себе в

безпеці тільки тоді, коли наш аеродром оточив танковий полк, який

терміново  передислокувався з Житомира. До цього, відверто

кажучи, було дуже страшно. Уявіть собі: навколо кукурудза висока

– під два метри, і два десятки бійців – на увесь аеродром. Не охорона,

а казна що! Але з’явилися спочатку  танки, згодом – зенітна батарея,

всі підходи надійно прикрили, і ми нарешті відчули себе людьми...”.

В Угорщині Леонід Петрович прослужив сім років – до 19633

го. Під час кубинської революції наші льотчики цілий місяць

буквально жили в літаках – очікували найгіршого. Дякувати Богу,

обійшлось!

Якось Леонід у Дебрецені зайшов із друзями в ресторан „Золотий

бик”. Сіли за столик, аж раптом підходить до них молода, приваблива

жінка слов’янської зовнішності: „Хлопці, ви звідки?” – „З України!”

– „Я так і подумала... Можна до вас?” – „Авжеж”. Так і

познайомилися, дуже люб’язно поспілкувались. То була майбутня

народна артистка СРСР Людмила Зикіна...

Після захисту кандидатської дисертації, Леоніда Петровича

залишили викладати в Москві – у Військово3повітряній академії

імені Юрія Гагаріна. Але вже за кілька років він переїхав у рідні краї

– захотілося жити вдома, в Україні.

Працював у Чернігівському вищому військовому авіаційному

училищі льотчиків. На той час викладати тут було дуже престижно.

ЧВВАУЛ вважалося чи не найкращим авіаційним училищем на
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теренах Радянського Союзу. Тож недарма в одному військовому

закладі трудилося одночасно 26 кандидатів наук.

„Шамани змащували хлопчиків, які йшли на

війну, кров’ю вагітних жінок...”
Одного разу Леонід Михайлов отримав телеграму: його

терміново викликали до Москви і... призначили старшим групи, яка

вирушала до Анголи. Ця країна у 19753му здобула незалежність від

Португалії. І відтоді там тривала кривава громадянська війна між

марксистським Народним рухом за визволення Анголи (НРВА), що

прийшов до влади, та партизанами з Національного союзу за повне

визволення Анголи (УНІТА).

Урядові війська очолював Жозе Едуарду душ Сантуш – ставленик

СРСР: „Він навчався в Радянському Союзі – у нафтовому інституті,

в Баку. Якось до чорношкірого четвертокурсника Жозе приїхала

ціла делегація і запропонувала кмітливому й амбітному юнакові

стати... президентом у його рідній Анголі. Той охоче погодився:

захистив диплом, повернувся в Африку та й почав собі керувати. До

речі, дружина у нього – з СРСР, біла жінка. Мешкала на березі моря,

у старовинному красивому палаці – ми на вертольотах не раз над

ним пролітали. Народ правителя поважав...”.

Але в тодішній Анголі, як і в нинішній Україні – де троє козаків,

там двоє гетьманів, котрі ніяк не можуть поділити владу та славу. На

відміну від великого друга Радянського Союзу Жозе Едуарду душ

Сантуша, його непримиримий ворог Жонаш Мальєйру Савімбі

закінчив вуз у Швейцарії, а потім отримав вишкіл серед вояків Китаю.

Тож сповідував маоїзм і негритюд – філософію, яка пропагує

специфічний африканський шлях розвитку.

Савімбі взяв участь у перших виборах глави держави, а,

програвши їх, уперто продовжував бойові дії. Він був досвідченим

та відважним полководцем. Тому, навіть за потужної підтримки СРСР
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і Куби, урядові війська ніяк не могли впоратися з добре

організованими загонами „Чорного півня Анголи”, як називали

Савімбі. Правда, радянські вояки офіційно у війні участі не брали.

На території цієї африканської держави їх було близько п’яти тисяч,

і вони навчали ангольських бійців. Леонід Михайлов готував

чорношкірих пілотів, які літали на вертольотах „Мі317” та „Мі324”.

А ось солдати з Куби активно воювали разом із місцевими

марксистами проти партизан Савімбі: „Кубинців там було 45 тисяч.

Вони безпосередньо брали участь у боях. Воювали хоробро і

загинуло їх в Анголі дуже багато. А ми були військовими радниками.

Я, наприклад, переконав союзників використати проти

савімбівського угруповання нетрадиційний засіб – маленькі

протитанкові бомбочки (по 2,5 кг) замість осколково3фугасних

бомб, які на той час закінчились. Тобто потрібних бомб не було, а

тут – озброєна до зубів банда. Як її ліквідувати? Я й порадив скинути

з вертольота протитанкові бомбочки. І хоч їх раніше використовували

виключно для броньованих цілей, з бандою впоралися: вісім вояків

загинули одразу, решта „розсіялася” в горах. За інструкцією ми не

повинні були цього робити, але я переконав місцеве начальство.

Вийшло не за приписом, однак потрібного результату досягли.

Начальству настільки це сподобалося, що вони заявили: „Коронел

(це португальською мовою означає полковник), ми тобі знайдемо

найліпшу чорну дружину і нікуди не відпустимо!”.

Взагалі, радянським льотчикам було практично заборонено

виходити за межі території. Навколо – колючий дріт, а біля їхнього

будиночка – чотири окопи. Пілотам доводилося просиджувати в

них по 18 годин поспіль, якщо загони Савімбі підходили надто

близько. Це при тому, що свої аеродроми ангольці намагалися

охороняти якнайкраще. Адже то був єдиний зв’язок з іншими

районами країни. Регулярні рейси відмінили після того, як партизани

збили пасажирський літак. Отож добратися кудись можна було

тільки на військовому гелікоптері. Командиром екіпажу, зазвичай,



23

Життя між кулями

призначали льотчика з СРСР, який вже воював в Афганістані. А

його пілотом був анголець, котрий міг спілкуватися російською.

Зброї вистачало – патронів не економили. „У мене в автомобілі

був цілий арсенал: гранати, автомати, пістолети... – розповідає

Леонід Петрович. – Там, якщо відійшов, кинув зброю, її ніхто не

візьме. А ось якщо залишиш порожній дипломат (хай навіть зовсім

старий – дірявий, обшарпаний, із поламаним замком), його миттю

поцупить хтось із місцевих...”.

І урядові війська, і повстанці діяли з особливою жорстокістю:

„Першого ж дня, потрапивши на авіабазу, зайшов на командний

пункт. Дивлюсь: стоїть двоє вартових – шістнадцятилітні підлітки.

А внизу – ніяк не второпаю – чи кішка побита, чи екзотична тваринка

якась сидить. Виявляється, це їхній ровесник із загону Савімбі

потрапив у полон – ключиця перебита, зламана нога. А вони його

жбурнули в куток, наче ганчірку, і спостерігають, як той страждає...

Мене таке варварське ставлення до людей (хай навіть і ворогів)

пригнічувало. Ніяк не міг звикнути!”.

І Жозе Едуардо душ Сантуш, і його грізний супротивник –

„Чорний півень” – прагнули завербувати до своїх лав... семирічних

дітей. Потім, коли хлопчики підростали до чотирнадцятилітнього

віку, за ними приходили, аби забрати на війну: „Їм влаштовували

урочисте посвячення в солдати. Проте, на відміну від нашої присяги,

там це дійство відбувалося під спеціальним („священним”!) деревом.

Проводили ритуал шамани, котрих вистачало в обох ворогуючих

таборах. Після цього підлітків на певний час лишали в спокої, однак

вони вже вважалися призовниками і повинні були готуватися до

війни. Втім, не всі з них фанатично вірили своїм вождям. Дехто,

подорослішавши, не хотів бути „гарматним м’ясом”, тож намагався

уникнути військової служби. Тоді шамани хапали вагітну жінку (їх в

Анголі – дуже багато), брутально, на очах у юного „відступника”,

виймали у бідолашної плід і цією кров’ю змащували тіло хлопчика,

примушуючи його в такий спосіб присягати на вірність тому чи іншому
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політику. Діти не витримували – втрачали свідомість, декого за

слабкодухість знищували. До речі, жінок, над якими збиткувалися,

прагнули захопити у ворожому таборі. Проте, якщо цього не

вдавалось, використовували своїх...”.

„На ринку продають шашлики з польових

мишей, а ще пацюків – смажених та сирих...”
Перед приїздом до Анголи, радянських вояків нашпигували

ліками. Їм робили щеплення від усіляких екзотичних хвороб, ще й

із собою пігулки дали. Але, коли бійці прилетіли в Африку,

досвідченіші солдати – „старожили” – порадили ті ліки викинути

на смітник, а натомість виміняти за продукти значно ефективніші

медичні препарати. Кип’яченої води не вистачало, тому посуд мили

сирою, але з господарським милом, і вже чисті тарілки та чашки

споліскували кип’ятком. Не надто гігієнічно, проте, за два з лишком

роки перебування Леоніда Михайлова в Анголі, жоден радянський

військовослужбовець не захворів.

„Якось у супроводі охорони пішли на місцевий базарчик, аби що3

небудь поїсти, – пригадує Леонід Петрович. – Ми ж там грошей

зовсім не отримували – продукти нам виписували по відомості. В

основному, брали сигарети, згущене молоко та оселедці й

обмінювали на них щось поживніше. І ось на ринку я вперше в житті

побачив (ніколи не забуду!) шампури з нанизаними на них польовими

мишами. Просто очам не повірив... Запитав у перекладача: „Що це

таке?” – „Хочете скуштувати? Кажуть, смакота – шашлик із

польових мишей!”. Для мене це було дикунством, а місцеві мешканці

залюбки купували. Там же ще й відбірних пацюків можна було

придбати, причому на будь3який вибір – і вже засмажених, і сирих,

тільки3но вбитих – з них іще кров текла...”.

А невдовзі Леонід Михайлов угледів начебто дуже знайоме і в

той же час незвичайне дерево – заввишки з двоповерховий будинок.
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Поцікавився у перекладача: „Вам те листячко нічого не нагадує? Я

його, здається, в Чернігові десь бачив...” – „Ну, звісно, це ж –

фікус!”. Можете собі уявити? У нас він у кімнаті, в горщику росте, а

там – такий гуллівер!

„Що цікаво – апельсини, мандарини, ананаси, кавові дерева

ростуть у різних провінціях. От у нас було море ананасів, проте –

жодного апельсина3мандарина. Одного разу їхали до Луанди,

столиці Анголи, на військову нараду, то прихопили півмішка

ананасів. Ну, й завітали до однієї місцевої португалки (експресивної

рудої тітоньки років під 60), яка ніколи їх не бачила. Зате помаранчів

на її обійсті – сила силенна! То бабуся як угледіла наші ананаси, так

завелася... Ми від неї ніяк відбитися не могли, – посміхається Леонід

Петрович, – пхала нам свої цитрусові в усі місця!”.

А якось кмітливі вояки виміняли у земляків3рибалок за два мішки

ананасів шість мішків свіжої риби – тунця. Ото вже раділи вдалому

бартеру! Смажена риба здавалася такою смачною, на відміну від

ананасів, на які вже дехто й дивитися не міг – так об’ївся...

Ростуть в Анголі і напрочуд красиві квіти. Проте чіпати їх ні в

якому разі не можна. Ні, вони не занесені до Червоної книги. Але

той, хто нарве бодай невеличкий букетик, незабаром страждатиме

від дуже сильної алергії. І одужуватиме невдаха довго. Один

радянський лікар приїхав до Анголи на півроку – у відрядження. За

місяць до нього мала прилетіти дружина. От, зустрічаючи кохану,

він і нарвав дещицю дивовижних квітів. Звісно, не знав, що саме

збирає, просто хотів порадувати благовірну африканською

екзотикою, адже на вигляд – квіточки чудові, різнокольорові... Його

потім більше двох місяців рятували – мало не помер! Ангольці,

почувши про бідолашного пацієнта, емоційно закивали головами:

„Аякже, начувані про ці квіточки... Ми їх називаємо „Смерть

європейця” і радимо десятою дорогою ту принаду обходити!”.

А ще в цій африканській державі водиться кобра, яка... плюється.

Зміюка реагує на щось блискуче. Скажімо, це може бути око
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людини. Гадина прицілюється і точно, мов снайпер, „вистрілює”

отрутою. Плювок летить аж на п’ять метрів! Якщо раптом когось

спіткала така халепа, треба, щоб мінімум четверо, а ще краще п’ятеро

чоловіків якомога швидше помочилися жертві у вражене коброю

око. Тільки тоді потерпілого можна було врятувати, бо жодні ліки

від цієї напасті не допомагали.

Ну і є там така мангова комашка – дрібнесенька, непоказна. Вона,

кусаючи людину, відкладає яйця під шкіру. А за чотири3п’ять днів

на місці укусу з’являється вавка, яка швидко лускає і звідти вилітають

нові комахи...

„Дуже багато летючих мишей! Я раніше їх ніколи не бачив, не

доводилося якось. А потрапив до Анголи, то аж моторошно ставало.

Там же перехід від денного світла до сутінок і нічної пітьми –

короткий. І ось ти мирно сидиш, нікого не чіпаєш, а вони раптом як

здіймуться з горища, як шугнуть над твоєю головою – такою

суцільною брудною чорною хмарою. Не менше сотні крилатих

потворок, неначе якийсь пекельний авіаційний наліт! А потім вмить

все це „аїдове царство” бозна куди зникає, ніби розчиняється в

повітрі. Втім, ненадовго! Наступного дня – те ж саме „диявольське”

нашестя. Коли вони всі знову туди, на горище, залітали? Поняття не

маю...” – розводить руками Леонід Петрович.

У Луанді розташовувалась авіаційна база – для найпотужніших

радянських літаків, здатних максимально швидко долати величезні

відстані. Коли літаки там з’являлися, для пілотів і техніків

організовували літній табір. За тиждень вони відлітали. Куди?

Пілоти не розповідали, а полковник Леонід Михайлов не запитував.

У кожного – свої таємниці...

„Ми їм подарували мавпочку – Тишку, – посміхається він. – Це –

бананова мавпочка, дуже симпатичне створіння з блакитними

щічками. Якщо знає людину, залюбки вмощується у неї на плечі і

нікуди не втікає. Тишка просто віртуозно витягувала цукерки з наших

кишень (барбариски, льодяники) і запихала собі за щічки – у неї
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цілі харчові мішечки з обох боків були. Вона так кумедно набивала

собі ротика, що втриматися від сміху було неможливо. От ми й

вирішили віддати її колегам, аби на авіабазі стало веселіше. Бо там

ніби й гарно все було організовано, але хлопці нудилися, наче у

буцегарні сиділи...”.

На авіабазі в Луанді, де знаходилася радянська місія, була

височенна огорожа: по один бік мешкали вояки з СРСР, по інший –

кубинці. Жили там і собаки. Одного звали точнісінько, як

американського президента, – Рейган. Ну й пес був! У нього чотири

рази стріляли, він чотири рази був поранений, проте вижив.

Наближається смаглявий кубинець – собака не реагує, йде

слов’янин – Рейган, мов шовковий. Та варто лише з’явитися

ангольцю, пес з неймовірним гавкотом кидається на огорожу –

здавалося, ось3ось її розірве. І скільки б його не намагалися вбити,

щоразу воскресав. Тому собаку Рейгана всі дуже поважали, на

відміну від американського президента...

„Раз побачиш жінку�мамуїлку – ніколи не

забудеш!”
Повстанський рух УНІТА підтримувався Заходом та Південно3

Африканською республікою. До 1978 року союзників Савімбі –

південно3африканців – урядові війська Анголи взагалі не брали в

полон, одразу страчували. Натомість вождь кубинської революції

Фідель Кастро вважав полон ганьбою для своїх вояків. Тому, коли

савімбівці збили літак очільника військово3повітряних сил Куби і

потім захопили його разом із командиром ескадрильї, кремлівські

вожді вели тривалі переговори з непохитним Фіделем, аби змінив

гнів на милість – визволив із полону опальних високопосадовців і

дозволив їм повернутися на Острів свободи. Врешті3решт

полум’яний кубинський революціонер погодився, але, тільки3но

колишні в’язні прилетіли додому, генеральські погони їм довелося
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зняти. Фідель Кастро рішуче розжалував невдах у рядові...

Радянські військові гинули в Анголі нечасто. Власне, точної

цифри полеглих досі ніхто не назвав. Однак радників із СРСР таки

берегли. Навіть коли в провінції Куіта Коновалє відбулася жахлива,

кривава битва, яку в Анголі назвали „другим Сталінградом”, серед

загиблих були, в основному, місцеві бійці та кубинці.

Втім, радянські фахівці свою місію виконали – воювати

африканців навчили. Тепер там – дійсно Збройні Сили. А колись,

під час військового параду, вулицею Луанди урочисто марширували

лише два батальйони піхоти і їхали аж два танки „Т334”.

„Пам’ятаю, приїхав туди, вирішував проблему охорони аеродрому,

– говорить Леонід Петрович. – Дивлюсь: у них якось дивно танки

стоять – впираються „носами” в окопи. Ну, я – людина авіаційна.

Може, чогось не петраю? Задаю дилетантське питання: „Даруйте, що

це тут у вас таке?” – і показую на танки. А мені у відповідь: „Коронел,

у нас – дуже погані акумулятори. От і викручуємось! Якщо танк стоїть

у такій позі, ми його ледь3ледь з гальма спускаємо, акумулятор трохи

допомагає і „Т334” заводиться...”.

Леонід Михайлов перебував в Анголі з вересня 19863го по

жовтень 1988 року. Проте громадянська війна в цій країні тривала і

в 903х. Лідер повстанців Жонаш Савімбі загинув у бою з урядовими

військами. Саме в Анголі росіяни вперше захопили американську

ракету „Стінгер”. Власне, у США про цю африканську державу

ніколи не забували: кому – війна, а кому – бізнес.

„Ангола – багата країна! – запевняє мій співрозмовник. – Там –

величезні поклади нафти та алмазів. Тільки ці земні дари зосереджені

в двох районах, де господарюють американці. Вони нікого туди не

пускають – нога слов’янина на ті землі не ступала і, будьте певні, не

ступить. Бо це – мільярди доларів! Правда, дещо експортують „свої”

– Бельгія, Франція, Люксембург, також певний зиск має Китай... Німці

відбудовують там залізницю. Все ж зруйновне, розбите – скільки

років воювали! Народ живе дуже злиденно”.
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Ангольці мешкають у малесеньких саманних хатинках, без

електроенергії та інших зручностей. Втім, місцеві жінки ходять у

білих випрасуваних блузках. Однак кожна друга потерпає від

венеричних хвороб. Дуже колоритні –  панянки з племені мамуїлів.

Таку лише раз побачиш – ніколи вже не забудеш. Тільки уявіть:

волосся, ніби з металевої щітки виготовлене, безладно стирчить на

всі боки. Викривлені верхні зуби звисають над нижньою щелепою.

А ще від них неперевершено смердить – „красуні” старанно

мастяться якоюсь „чарівною” сумішшю, один із основних

компонентів якої – курячий послід. А миються дами лише двічі на

рік. Начебто в такий спосіб чоловіки племені захищають свою

прекрасну стать від нахабних білошкірих іноземців. Ну, чому ви

посміхаєтеся? Нічого спокушувати чужих дівчат!

„Як щодо продуктів? Консервів вистачало. Яловичина ангольська

на вигляд якась підозріла – дуже темна, проте смачна, ніжна.

Тушкованку куштуєш і наїстися не можеш – така гарна: як сідаєш

обідати, так і нахвалюєш! Ще курятину їли. Непогану тараньку

отримували з Астрахані. І дуже нам смакували рідні ніжинські

огірочки3корнюшончики! От тільки картоплі та овочів фактично не

було. А куди українцю без картоплі? – зітхає Леонід Петрович. –

Нікуди! Так увесь час її хотілося... Пробували ми бульбу привезти,

але вона невдовзі вся зеленіла й псувалася”.

Горілку та вино радянським бійцям вживати суворо забороняли.

На ангольські свята наші офіцери отримували від місцевого

начальства по дві пляшки пива. З відпустки Леоніду Петровичу

вдалося привезти, уникнувши обшуку на митниці, кілька пляшок

горілки і коньяку та п’ятикілограмовий шмат свіжого чернігівського

сала. Ото вже були ласощі! А, завершивши службу в Африці,

напередодні відльоту, виміняв за власний годинник пляшку віскі,

аби душевно посидіти з приятелем, пригадуючи свою непросту

„одіссею”.

Взагалі ж, крім Угорщини та дивовижної Анголи, полковник
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Михайлов побував у Франції, Італії, Німеччині, Румунії, Польщі...

Нині, у свої 75 років, теж не сидить без діла – викладає в інституті.

І, попри поважний вік, зовсім не має вільного часу. Можливо, саме

тому й виглядає років на п’ятнадцять молодшим? Двоє його синів

також здобули військову освіту. І пишаються своїм татом. Для них

він – незаперечний авторитет. Бойовий офіцер, який звик

ризикувати життям, виконуючи найскладніші завдання. Одне слово,

справжній полковник!

Йому є що пригадати. Шалену грозу, коли їхній літак – „Боїнг” –

мало не розбився, відчайдушно, неначе поранений птах, вимахуючи

крилами над розбурханим морем. Кам’яні обличчя італійських

поліцейських, котрі, під час обшуку в аеропорту, націлили на

радянських пасажирів зброю, тримаючи пальці на курках.

Розпачливі очі чотирнадцятилітнього чорношкірого підлітка, який

вирушає в бій... Він пам’ятатиме це завжди, до найменших дрібниць.

Як таке забудеш?

„Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом”, – співає Олег

Газманов. Пісня присвячена російським воякам, але, на відміну від

багатьох бездарних, псевдопатріотичних творінь, звучить напрочуд

щиро і нефальшиво. Так само щиро та нефальшиво, вірою і правдою

служить своїй Батьківщині полковник Леонід Петрович Михайлов.

9.03.2009

В’ЄТНАМ: БИТВИ З „ФАНТОМАМИ”
Про цю війну і досі дискутують у США: одні переконані,

що військова агресія проти В’єтнаму була вкрай необхідною,

інші вважають бойові дії американців ганебними. Однак

практично ніхто не сумнівається, що самотужки соціалістич�

ному Ханою навряд чи вдалося б витримати навалу грізного

супротивника. І хоч офіційно Радянський Союз у В’єтнамі не

воював, в СРСР щодня витрачали на збройну допомогу
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дружній країні по п’ять мільйонів карбованців – величезну

суму як на той час.

У 1967 році, разом з іншими радянськими офіцерами, пе�

ребував у В’єтнамі і старший лейтенант Микола Башуров.

Їхній аеродром невтомно бомбардували ворожі „Фантоми”,

однак немало американських літаків були знищені у небі над

Ханоєм. А ще Микола Іванович служив на Далекому Сході, у

Грузії, Німеччині та в африканській країні Судан. Звісно,

такій людині є про що розповісти.

Поцупивши речі Вахтанга Кікабідзе, злодій

залишив записку: „Тебе – года, а нам –

богатство...”
Микола Башуров народився на Далекому Сході, поблизу

Хабаровська. Але його мама занедужала, і родина змушена була

переїхати до Сибіру – в Томську область, де клімат був не таким

суворим. У роки Великої Вітчизняної хлопчик працював у колгоспі,

а ще збирав у лісі березові бруньки, з яких виготовляли ліки для

поранених радянських бійців.

У 19453му йому виповнилося 14 років: „Тато пішов на фронт,

воював, благополучно повернувся додому. На той час я вже вважався

вправним косарем, підпаском та годувальником сім’ї. Адже у матусі

було троє дітей. Вона працювала сторожем... У 1945 році з таких

підлітків, як я, сформували бригаду, що супроводжувала худобу до

Сталінграда. Ми гнали корів і телят до пристані на річці Об, далі

везли їх на пароплаві до Новоросійська і звідти вже супроводжували

стадо до самого Сталінграда. Мені було надзвичайно цікаво

подивитися країну, я ж до цього нікуди далі Томської області не

їздив! Пам’ятаю, як нас зустрічали: у вдячних жителів (в основному,

це були жінки й люди похилого віку) від розчулення сльози на очах

з’явилися. Вони буквально хапали тих корів, гладили їх. Адже для
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виснажених, змучених людей то був справжній порятунок!”.

Наступного року Микола та його ровесники здійснили ще одну таку

подорож до Сталінграда. У 19483му дев’ятикласника Башурова

нагородили медаллю „За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні”.

Потім юнак працював на Уралі, вступив до Іркутського військового

авіаційно3технічного училища: „Тоді там навчалися курсанти з

Північної Кореї (ціла рота) – Радянський Союз готував механіків літаків

для Збройних Сил КНДР. Адже в 1950353 роках у Кореї тривала війна.

От СРСР і випускав фахівців, здатних протистояти американській

агресії. Я, коли вже до В’єтнаму потрапив, зустрічав корейських вояків,

які навчалися в Іркутську”.

Згодом Микола Башуров служив інженером у авіації – на

Далекому Сході, в Німеччині та Грузії. У Німецькій Демократичній

Республіці тоді випробовували радянські літаки – тисячу посадок

потрібно було здійснити на одному аеродромі. До речі, там, в

Німеччині, красень3офіцер Микола і одружився на своїй Ліді.

Познайомилися вони в Саратові, а шлюб зареєстрували вже в

радянському консульстві у Лейпцигу. Весілля влаштували просто

на аеродромі – гуляла вся ескадрилья! Тож діти Миколи Івановича

та Лідії Дмитрівни народилися у Дрездені. Донька там і школу

закінчила, а син – вісім класів.

У мого співрозмовника найприємніші спогади і про Грузію: „Люди

– надзвичайно гостинні, чуйні, добрі! Нас постійно в гості

запрошували, і ми теж із задоволенням у себе вдома місцевих жителів

приймали. І серед моїх колег на роботі було немало грузинів. Ми

завжди могли порозумітися, жодних проблем не виникало. Така

дружба була – справжня! Тому мені, росіянину за національністю,

дуже прикро щодо нинішніх стосунків між Грузією та Росією.

Переконаний: це – провина політиків. Та і як можна звинувачувати

увесь народ (мовляв, одні – погані, а інші – хороші)?! Я особисто

жодного лихого слова про грузинів не скажу”.

У Грузії Микола Башуров якось з Едуардом Шеварднадзе за руку
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привітався – на той час Едуард Амвросійович уже займав високу

партійну посаду. Відчувалось, що це – людина амбітна, наполеглива

і водночас – виважена, інтелігентна. Спілкуватися з ним було одне

задоволення. Недаремно в незалежній Грузії народ обирав Едуарда

Шеварднадзе президентом країни.

Приїжджав на аеродром і Вахтанг Кікабідзе, охоче розмовляв із

вояками, співав свою знамениту „Мои года – моё богатство”.

Розповідав, як над ним „пожартували” в готелі Волгограда:

поцупивши спортивний костюм та електробритву, злодій залишив

записку: „Тебе – года, а нам – богатство...”.

„Протягом дня на наш аеродром скинули

бомби 198 американських літаків...”
У 1967 році старший лейтенант Башуров потрапив до В’єтнаму.

Наші офіцери – в основному, пілоти та інженери – вилетіли з Москви

7 жовтня. Тоді прямого авіасполучення з Ханоєм не було. Перші

радянські вояки добиралися туди на підводних човнах, згодом –

потягами. А Микола Іванович з товаришами спочатку прилетів до

Китаю: „У Пекіні, тільки3но відчинили люк літака, в ніс ударив

специфічний запах – така собі суміш часнику та... вбиральні. І цей

„незрівнянний” аромат, вже у В’єтнамі, супроводжував нас цілий рік.

Просто місцеві жителі, справляючи природні потреби, удобрюють у

такий спосіб свої городи. Кажуть, рис від цього краще росте...”.

Потім на літаку „Іл314” бійці цілісінький день добиралися до

В’єтнаму. На аеродромі в Ханої приземлилися лише вночі дев’ятого

жовтня. Все було оповите темрявою – так дбали про

світломаскування. Можливо, тому міст поряд з аеродромом видався

безкінечно довгим (за кілька місяців його вщент розбомбили

американці).

А вранці вразила місцева річка: роздивилися, що вона –

червоного кольору (власне, так і називається – Червона). Всі наші
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фахівці були одягнені в цивільне – військову форму не носили. Адже

в Кремлі усіляко заперечували присутність радянських офіцерів у

В’єтнамі.

„Пішов у штаб представлятися командиру, – пригадує Микола

Іванович. –Заходжу – сидить статечний добродій і начебто

вказівним пальцем лівої руки у носі длубається. Мене це тоді так

шокувало – генерал, бойовий офіцер, а поводиться, мов трирічна

дитина. Він помітив моє збентеження, підвівся, посміхається: „Ну,

що, приголомшив?”. Дивлюся, а в нього – культя, пальця немає. Він

просто над чимсь розмірковував, звично підперши рукою підборіддя,

а мені казна3що здалося! Це був Герой Радянського Союзу Сенченко

– командир нашої авіаційної групи. А палець він під час Великої

Вітчизняної втратив...”.

Згодом командиром призначили генерала Анциферова. Авіаційний

полк, у якому служив Микола Башуров, розміщувався на аеродромі в

Ной3Баї (зараз це – великий столичний аеродром). Там були радянські

літаки „МіГ321” – три в’єтнамські ескадрильї і одна – корейська. Ще

один в’єтнамський полк на „МіГ317” знаходився в Заламі. А корейці

також розташовувалися і на своєму аеродромі. Вони були справжніми

асами, воювали дуже хоробро. Взагалі ж, Миколі Івановичу довелося

побувати на багатьох аеродромах, ремонтуючи обладнання та

пошкоджені літаки.

16 радянських фахівців навчали молодих в’єтнамських пілотів та

інженерів авіаційної служби. „Командиром полку був Герой

Радянського Союзу Чан Хань, його заступником – майор Лан,

начальником політвідділу – Герой В’єтнаму Ут (він під час

катапультування пошкодив хребет і тимчасово не літав). Ми

допомагали здійснювати бойові чергування. Інженером ескадрильї

був в’єтнамець, проте йому бракувало досвіду. Адже для них „МіГ3

21” – нова техніка, ще належно не вивчена. Тож він заступав на

бойове чергування, а я вносив свої корективи, – розповідає Микола

Іванович. – Тобто безпосередньо воювали в’єтнамці та корейці. Хоч,



35

Життя між кулями

звичайно,  траплялися випадки, коли, рятуючи своє життя, до зброї

бралися й радянські офіцери”.

Протягом місяця бійці полку збивали 10311 американських

літаків. Проте гинули й свої... „Найбільша втрата нашого полку

протягом дня – троє загиблих льотчиків. А так, зазвичай, одного3

двох втрачали... – говорить Микола Башуров. – Американські

літаки здійснювали нальоти з авіаносців, які стояли в Тонкінській

затоці (це – в основному, палубна авіація, „Фантоми”, котрі

з’являлися вдень), а також з авіабази „Корат”, розташованої в

Таїланді (ті навідувалися вночі). За рік моєї служби у В’єтнамі, наш

аеродром бомбардували 16 разів. Перший наліт стався 24 жовтня

1967 року. За даними спостерігачів, на аеродром скинули бомби

198 американських „Фантомів”. Пил піднявся до самого неба, нічого

не було видно, навіть сонце крізь нього не пробивалось!”.

Потім, коли все скінчилося, залишились виямки від бомб. Кожна

– діаметром 22 метри... Тоді згоріло 16 радянських літаків, які

стояли на аеродромі. Можете собі уявити, що в цей час відчували

молоді офіцери, які ще не мали бойового досвіду! Лише старший за

віком підполковник Іван Греханов у Велику Вітчизняну обороняв

Ленінград.

„Сидимо в укритті двома рядами – коліна до колін, один на

одного дивимося. Обличчя не просто бліді – аж посіріли... Бомби:

„У3у3ух!!!”. Земля під ногами дрижить, коліна підстрибують.

Здається, ось3ось триклятий „Фантом” у нас влучить... – пригадує

Микола Іванович. – Бомбардували цілісінький день. А потім, коли

пил осів, почали вибухати кулькові бомби уповільненої дії. Ми

тільки3но вийшли, почувши, що „Фантоми” забралися геть (нам

товариш просигналив, постукавши в гільзу від 1003міліметрового

зенітного снаряду), а тут – нова небезпека. Мусили знову спускатися

в укриття... Дякувати Богу, обійшлось! Повернулися до своїх

тапчанів. А в мене там стояло кілька каністр зі спиртом, який

використовувався для технічних потреб. Налили кожному по пів
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гранчака. Тут приходить офіцер бойового управління –

підполковник Анохін – з чайником. І – до мене: „Миколо Івановичу,

хлюпни й нам...”. А ми жили так: вісім офіцерів – в одному „бунгало”

і вісім – в іншому (це – аби всі водночас не загинули, якщо раптом

бомба „накриє”). Налив йому пів чайника спирту, і Анохін пішов.

Дістали закуску, підняли гранчаки за свій порятунок. І всі в такому

заціпенінні – вперше під бомбами! Випили цей спирт, один на одного

дивимося – в усіх щелепи повідвисали й ніхто не спроможний

вимовити бодай слова. Однак невдовзі спирт подіяв, ми „відтанули”

і почали обговорювати пережите: пригадували, як бігли в укриття,

що відчували... А увечері сіли біля радіоприймача, спіймали „Голос

Америки”. Звісно, це не дозволялося; проте нам було цікаво

послухати, про що розповідають ворожі голоси. І ось передають

„гарячі” новини з війни у В’єтнамі: „В результаті потужного

авіанальоту на аеродром у Ной3Баї загинуло багато радянських

офіцерів”. А ми так дивимося один на одного: „Ну й брешеш,

дикторе! Ось ми всі тут – живі”.

Проте непрохані гості прилетіли вже наступного дня – як і

напередодні, аеродром бомбардували 198 „Фантомів”. Довелося

звикати...

„Жив на аеродромі песик – Шарик (білий, з бурими плямами,

розміром із маленьке поросятко). Ми у своєму „бунгало” спали, і

він – між нами. Шарик чітко знав свої обов’язки. Його вуха одразу

вловлювали звуки далекої канонади, яка свідчила про підліт

американських літаків (їх намагалися збити ракетами). Песик: „Гав3

гав!”, миттю нас будив і сам попереду поспішав в укриття

(забетоновану щілину, прикриту зверху металевими плитами та

землею). Собака першим залазив туди – перевіряв, чи немає змій

(плазуни полюбляти вночі в нашому укритті вилежуватися, бо сиро

і більш3менш прохолодно). Якщо змії не було, Шарик хутко вилазив,

відходив убік і так кумедно дивився – запрошував до схованки.

Мовляв, все гаразд, там – безпечно! – посміхається мій
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співрозмовник. – Натомість, виявивши плазуна, песик буквально

шаленів – гавкав, хапав за одяг, нікого не пускав. Ну, ми вже розуміли

– Шарик про змію попереджає! Хтось обережно ліз із ліхтариком

та дрючком і виганяв гадину.

Згодом американці розширили зону бойових дій – бомбардували

Ханой.„Нас прикривали три дивізіони та шістнадцять зенітних

батарей. І раптом радянські ракети виявилися безсилими... Було дуже

прикро! – зітхає Микола Іванович. – Справа в тому, що у кожної

зенітної ракети є механізм самоліквідації. Американці зуміли

розгадати його секрет, і всі ракети почали вибухати буквально на

старті, не досягнувши цілі. Наше командування тоді відреагувало

швидко – приїхали фахівці з Ленінграда та київського заводу

„Арсенал”, вирішили проблему. Але все одно час було згаяно, і США

цим скористалися. Тож в’єтнамська столиця потерпала від зухвалих

авіанальотів. Тоді до нас приїжджав прем’єр3міністр країни – Фам

Вам Донг, просив: „Хлопці, прикрийте Ханой, бо ракети не можуть

нікого захистити...”. Американськими вояками у В’єтнамі командував

генерал3лейтенант Абрамсон, а нашими – генерал3лейтенант

Абрамов. То ми між собою жартували, що два Абрами все3таки

домовляться і війну припинять...”.

Разом із Миколою Башуровим у В’єтнамі служив і льотчик3

випробовувач Єлютін – син радянського міністра. Причому молодий

офіцер сам попросив відправити його в „гарячу точку”. „Він дійсно

приїхав за покликом серця, – запевняє Микола Іванович, – і

поводився гідно!”. Взагалі, в екстремальних умовах люди одразу

виявляють свої найкращі та найгірші риси. Тільки за таких обставин

і можна збагнути, чого ти вартий насправді.

„За одного полоненого американця США

сплачували В’єтнаму 600 тисяч доларів!”
„Коли в контейнерах надходила чергова партія нових літаків, ми
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встигали зібрати їх за ніч. Допомагали всі – льотчики, інженери. А наш

генерал Анциферов, високий на зріст, завжди працював із ключами в

руках угорі, біля стабілізатора, – збирав кермо висоти, кіль... Ну, а ми

– внизу, – розповідає Микола Башуров. – Якщо гармати були

законсервовані, виварювали їх у кип’ятку, бо там же стільки всього

намащено. Звісно, працювали в умовах світломаскування. А вранці

здійснювали обліт зібраної техніки. Приблизно за годину до цього від

роботи звільняли пілотів, котрі мали новенькі літаки випробовувати.

Льотчики відпочивали там же – на чохлах та соломі... Якщо надходили

„МіГ321” (з московського заводу „Знамя труда”), це – складніша

техніка. Тоді протягом ночі збирали один літак. Потім прибували

гелікоптери „Мі36” зі спеціальними зовнішніми підвісками

(сконструював наш інженер), чіпляли готові літаки й відправляли їх у

джунглі. На вертольотах працювали в’єтнамці і хлопці з Кіровограда”.

Цікаво було: хто зіб’є трьохтисячний американський літак? Спочатку

виникали дискусії: „Не встигав спалахнути „Фантом”, як ракетники вже

доповідали: „Це ми поцілили!”. А зенітники у відповідь: „Ні, ми!”.

„Безперечно, це – наша робота!” – доводили бійці народної

самооборони. Втім, згодом суперечки вщухли – кожен збитий ворожий

літак оглядали фахівці і за характерними ознаками (осколками, відмовою

життєво важливих систем) встановлювали, кому „приписати” перемогу.

Так ось, трьохтисячний літак збили корейці. Як я вже говорив, у Ной3Баї

також була ескадрилья з КНДР. Вони літали на „МіГ321”. Всі – чудові

пілоти! Якось бачу – повертається з бойового завдання пара наших літаків.

Спостерігаю: ракет немає, „животи” (нижня частина фюзеляжу) – в

кіптяві. Отже, з гармат стріляли... Підрулює перша машина, і льотчик3

кореєць щасливо показує мені три пальці, коментує: „Тли!”. А потім: „Тли

янкі – вниз!”. А тут і його відомий під’їжджає – задоволений, посмішка

– від вуха до вуха. Вилізли з літаків, обнялися, танок свій національний

станцювали і пішли доповідати на командний пункт”.

В’єтнамці – народ життєрадісний! „Пам’ятаєте, в Іспанії було гасло:

„No pasaran!” („Вони не пройдуть!”)? Так і в Ханої. Йде юнак, руку



39

Життя між кулями

піднімає... – тут Микола Іванович показує знайомий жест, вимовляючи

фразу в’єтнамською, й одразу ж перекладає: – „В’єтнам бореться,

В’єтнам переможе!”. У цій війні США втратили понад 74 тисячі своїх

громадян. Це – ті, яких змогли вивезти й поховати на батьківщині – на

Арлінгтонському кладовищі. Насправді загинуло більше. Декого

вдалося викупити з полону. В’єтнамці, як правило, утримували

американських в’язнів поряд із важливими військовими та цивільними

об’єктами (підприємствами, лікарнями, мостами), та ще й писали

крупними літерами, що це – табір військовополонених. Тобто

застерігали супротивників: від бомбардувань загинуть їхні ж

співвітчизники. Між іншим, за одного полоненого американця США

сплачували В’єтнаму 600 тисяч доларів. Америка, як і СРСР, грошей на

в’єтнамську кампанію не шкодувала... Пам’ятаю, збили американського

полковника, командира авіабази „Корат”(це – нагадую, та, що в

Таїланді, з якої бомбардували В’єтнам). Генерал Анциферов, котрий

читав матеріали допиту військовополоненого, розповідав нам.

Запитують у цього полковника: „Ви – людина солідна, без п’яти хвилин

генерал. Навіщо вам особисто знадобилося пілотувати літак і скидати

бомби на Демократичну Республіку В’єтнам?”. Він зітхнув і відповів

щось на кшталт: „Жадібність фраєра згубила!”. Виявляється, за один

такий бойовий виліт кожен американський льотчик отримував тисячу

доларів. Ось пан полковник і вирішив підзаробити...”.

В’єтнамських льотчиків спочатку навчали в СРСР (у Краснодарі)

і присвоювали звання сержанта. Лейтенантами вони мали право

стати лише тоді, коли особисто збивали американський літак (так

вирішила в’єтнамська влада). Звісно, таланило не всім. У полку в

Ной3Баї служив старшина Шонк. Людиною він був мужньою. Його

„МіГ321” збивали двічі. Пілот мало не загинув, однак повернувся в

стрій, брав участь у багатьох групових боях. Проте самому

відзначитися не вдавалося. Так і залишався старшиною...

До речі, під час бою чи в інших надзвичайних ситуаціях в’єтнамці

та корейці активно користувалися російською ненормативною
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лексикою. Причому лаялися вони практично без акценту. А коли

один із радянських офіцерів поцікавився, чим викликана така

„любов” до специфічного сленгу, почув у відповів: „Дорогий друже,

ваша нецензурна лайка – універсальна, нею можна дохідливо

розтлумачити що3завгодно!”.

„У нас – чотири пори року, а там – три: гаряче літо, сезон дощів і суха

зима. Взагалі, клімат у В’єтнамі – спекотний. Ми увесь час пітніли й

завзято воювали з москітами та комарами. Береш флакон „Тайги” і

мастиш: груди – собі, а спину – сусідові... Генерал ракетників Кульбаков

та начальник тилу мешкали в місті, у готелі „Зєн3Чу”, в кімнаті з

кондиціонерами. На той час це було щось неймовірне, просто

королівський комфорт! Ми туди їздили з полку – доповідали про ситуацію

(я, пам’ятаю, малював схеми повітряних боїв), передавали листи рідним.

А вони постачали нас радянськими газетами й фільмами, – розповідає

Микола Башуров. – Добиратися потрібно було всю ніч, через дві річки.

І ось, на світанку, чимчикуєш до готелю, впізнаючи „фірмовий” аромат:

там на першому поверсі мешкали свині й кури, розміщувалася кухня...

Генерал Кульбаков з самого ранку йшов у справах і замикав свою кімнату;

але двері до підлоги прилягали не щільно, залишався просвіт –

сантиметрів п’ять. І ти, бойовий офіцер, о шостій ранку вкладаєшся просто

на підлогу, перед дверима, притискуєшся губами до тієї щілини і з

насолодою вдихаєш благодатне, прохолодне повітря. Кульбаков знав,

що черговий посланець неодмінно припадатиме до просвітку, спрагло,

неначе рибина на березі, хапаючи ротом таке жадане повітря. Тому

генерал ніколи не вимикав кондиціонер...”.

А от звиклі до спеки в’єтнамці мерзли навіть під час перегляду

кінострічки про Сибір. На екрані (яким тимчасово ставало напнуте

простирадло) – чукча їде в оленячій упряжці, кружляє сніг, а місцеві

вояки, скорцюбившись, ловлять дрижаки.

„Якось відбуксовували літаки для нічних польотів, – пригадує мій

співрозмовник. – Під’їжджає буксирувальник, тягне „МіГ321”.

Дивлюсь, а з кузова зістрибують дівчата – одна, друга, третя. І такі
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милі, усміхнені! Одягнені у військову форму, але без пагонів. А з ними

– юнак, горло замотане... Починаю розпитувати – виявляється, в наш

полк приїхали в’єтнамські артисти. Погода зіпсувалася, тож польоти

відмінили. І ми в напівзруйнованому курені слухали концерт. Як вони

проникливо співали, які у них чудові голоси! Скільки ці юні в’єтнамці

знають російських пісень – про Волгу, Москву, Батьківщину... Ми

були вражені! Сиділи тоді й картали себе, що за час служби у В’єтнамі

жодної їхньої пісні напам’ять не вивчили”.

А особливо зворушила Миколу Івановича та його однополчан

пісня з кінофільму „Два бійці” у виконанні Марка Бернеса. Все було

так схоже: війна, ніч, свист куль, сира землянка і мрії про справжнє

кохання.

„Навіть мавпи знають, що наші цукерки –

смачніші за китайські!”
Годували радянських фахівців добре. Та ще й міністр оборони

Гречко піклувався – з Батьківщини надходили посилки: „Оселедець,

буханець житнього хліба (у нас аж слинки текли – у В’єтнамі такий

не випікають), ковбаса (звісно, доки вона з Москви добиралася до

Ханоя, зеленіла, то ми в’єтнамцям віддавали – вони її натирали

маслом), коробка шоколаду, печиво, пляшка коньяку і пляшка

горілки. Все це складалося в одне місце, а потім (бували трагічні

моменти, коли гинули наші льотчики, і святкові, коли збивали

американські літаки) ми влаштовували невеличкі застілля”.

В’єтнамці також запрошували радянських офіцерів на свої

трапези. Та й самі приходили в гості – і військові, і цивільні (зокрема

селяни, які забезпечували наших бійців продуктами).

„Вперше, коли ми їх запросили, трапився казус, – посміхається

Микола Іванович. – Накрили стіл. Заслужений військовий льотчик

СРСР Валентин Чернишов наготував свої фірмові пельмені (це –

хобі в нього таке). А в’єтнамські товариші сидять і лише воду п’ють
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– до їжі навіть не торкаються! В чому справа? Добре, перекладач

пояснив командирові. Тут же один із наших збігав – приніс комплект

паличок, і гості нарешті почали їсти. Я був вражений, як вони піалу

до рота підносять і двома паличками віртуозно чіпляють рис, –

здавалося, що з піали до рота невпинно тече білий струмок...”.

У В’єтнамі Микола Іванович кілька разів куштував змій. Каже,

смачно. А ось інший тамтешній делікатес – яйце, з якого ось3ось

мало вилупитися курча, їсти навідріз відмовився. Колезі Бадаєву,

котрий все3таки наважився спробувати національну страву, потім

оте „смачне” яйце (з пухом, кишками й ніжками) навіть уві сні

ввижалося... Натомість в’єтнамці їдять собі й тішаться від

задоволення. А собачатина для них – такі ж ласощі, як для нас –

сало. Тому вона – дорожча за свинину і яловичину.

„Стоїмо вранці, розподіляємо завдання. Чуємо – десь позаду

жабка: „Ква!”. Механіки3в’єтнамці вже вуха нашорошили, пильнують

за тією калюжею. І як тільки лунає команда: „Розійдись!”, мерщій

кидаються ловити жабу. А там окремі екземпляри, якщо лапи

витягнути, досягають 52 сантиметри! Швиденько її спіймали,

обдерли, хтось приніс сіль. Вона  ще лапкою дригає, а мене люб’язно

пригощають: „Данті, на – скуштуй!” („данті” – це по3їхньому

товариш). Я одразу: „Камин3камин, дякую...” – хитає головою мій

співрозмовник. – Так жодного разу й не скуштував.

Одного разу лікаря Івана Шмельова вкусила отруйна змія. Нога

невдовзі розпухла, мов колода. Втім, в’єтнамський медик, рятуючи

свого колегу, наочно продемонстрував радянським бійцям, як можна

зарадити лиху.

Якось Микола Башуров лежав на своєму тапчані, раптом зовсім поруч

заворушилася пістрява стрічка – бамбукова змія прагнула залізти до

його тумбочки. Микола Іванович притиснув злодійку дюралевим

кутником (добре, що робочий інструмент лежав неподалік) і випровадив

її за поріг. Однополчанин Юрій Цаплін змію підібрав (не пропадати ж

добру!) і виготовив з неї пасок, який, повертаючись із війни, повіз додому.
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Буйволи у В’єтнамі – робоча худоба. Тільки вони там – безрогі й

бояться холоду. Стоїть бідолашна тварина – тремтить, господар її

турботливо попоною накриває, а надворі – 20 градусів тепла...

Вночі на аеродромі могли побешкетувати мавпи, яких приваблювали

блискучі речі. Одного разу навіть домкрат із машини витягнули, але,

оскільки ноша виявилася заважкою, залишили поцуплене метрів за

п’ять від автівки.

Дві маленькі мавпочки – Маша і Яша – із задоволенням ласували

радянськими цукерками, натомість сердито випльовували китайські

солодощі. „Бачите, навіть мавпи знають, що наші цукерки –

смачніші!” – жартували вояки.

Тоді у В’єтнамі побували радянські геологи. Повертаючись до

СРСР, вони вирішили забрати цих мавпочок із собою. А, щоб ті не

пручалися, почастували їх місцевим самогоном. Потім виряджену у

колоритний капелюшок Машу без проблем посадили в літак. Проте

Яша хутко протверезів і спробував накивати п’ятами. В’єтнамцям,

котрі кинулися на допомогу геологам, довелося добряче спітніти,

ганяючись за прудкою й кмітливою тваринкою.

Вражали і двометрові кактуси з великими м’ясистими стеблами

та гострими колючками. „Кожен такий шип – завбільшки з половину

вказівного пальця, – уточнює Микола Іванович. – Тож доводилося

бути обачним, аби в темряві випадково не зіштовхнутися з отим

„монстром”. Адже велетенські кактуси ростуть будь3де і ніяких

спеціальних огорож навколо них немає”.

Так сталося, що всі радянські офіцери не курили. А в’єтнамці

смалили якийсь жахливо смердючий тютюн. Тож наші льотчики

подарували їм махорку, привезену з СРСР. А далі все відбувалося,

як у відомій кінострічці „Доля людини”. Тільки, замість хліба,

щасливі в’єтнамські вояки старанно ділили пакетик махорки. Для

цього вони навіть виготовили саморобні ваги, щоб кожному в

ескадрильї бодай дрібка подарунку дісталася...

На аеродром часто приїжджав посол Радянського Союзу у
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В’єтнамі Микола Щербаков. Його завжди супроводжував особистий

охоронець – кремезний добродій двометрового зросту, озброєний

двома пістолетами. Посол був пристрасним рибалкою, тому не

проминав нагоди посидіти з вудкою на березі річки, відвезти душу.

Справжньому рибалці навіть війна – не завада!

„Оце брати – кров’ю залили увесь китайсько�

в’єтнамський кордон!”
„У Пекіні боялися нашого впливу на В’єтнам, адже допомагали ми

багато. А їхні загони були, в основному, будівельними. Зате в

керівництві військами маоїстів вистачало і вони гнули свою лінію... –

зітхає Микола Іванович. – Китайці активно співробітничали з

румунами. Недаремно ж Мао Цзедун та Чаушеску вважалися

великими друзями. Одного разу ракета потрапила в будинок, у якому

розташовувалося посольство Румунії, вибухнула у вестибюлі. То ця

країна висловила ноту протесту СРСР: мовляв, радянські вояки таким

чином „скорегували” американську ракету, що та влучила точнісінько

в румунське посольство. А невдовзі така ж ракета поцілила у

посольство Китаю, яке, до речі, знаходилося неподалік від румунської

амбасади. Як ви гадаєте, що зробили китайці? Теж пред’явили СРСР

ноту протесту... Наші вантажі, які проходили через китайську

територію для надання допомоги В’єтнаму, постійно затримувалися.

А коли ми запитували: „Чому потяг із радянськими ракетами стільки

часу простоює на прикордонній залізничній станції?”, вони

відповідали відкритим текстом: „Все гаразд, товарний поїзд із 263ма

ракетами щойно благополучно минув станцію Нанін”. Тобто підступно

повідомляли ворогові секретну інформацію. Зрозуміло, дізнавшись

про наш потяг, американці прагнули його знищити”.

А коли Микола Башуров та його товариші завершили службу і

поверталися на Батьківщину, китайці заходилися влаштовувати

провокації. „Саме тоді наші війська увійшли в Чехословаччину. Ситуація
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була вкрай напруженою, і увесь свій гнів китайці сконцентрували на нас

– радянських фахівцях. Я від усіх отих перипетій, доки додому потрапив,

на 12 кілограмів схуд; і всі хлопці також потоншали... Ми ж із В’єтнаму в

СРСР мусили через Китай добиратися, іншого авіасполучення тоді не

було. Прилетіли в Китай, а там, у Кантоні, – справжня антирадянська

істерія. Таке скрізь на вулицях творилося – це треба було бачити! – хитає

головою Микола Іванович. – Коли приїхали в готель, нас навмисне

розселили по одному в номері. Ну, поклали ми речі, вийшли щось

перекусити. Повернулися... Чимчикую до своєї кімнати, а там – замість

дверей, така ширма, як у популярному тоді телекабачку „13 стільців” пані

Моніки. Раптом звідти випурхують напівоголені юні китаянки й

завмирають у спокусливих позах. Ще півгодини тому їх і близько не було,

а тут з’явилися! Причому кожна так і прагне до тебе доторкнутися. А

китаєць (черговий на поверсі) вже тримає напоготові фотоапарат, аби

зробити скандальний знімок...”. Можна лише уявити його розчарування,

адже жоден із наших офіцерів не відповів взаємністю отим красуням.

„Заходжу до своїх „апартаментів”, а там – книги російською

мовою, видані в Китаї: „Чи варто вважати Югославію соціалістичною

країною?”, спогади доньки Сталіна – Світлани Алілуєвої... – пригадує

Микола Башуров. – Кожного з нас такою літературою „ощасливили”.

Тому невдовзі ми зібралися в одній кімнаті – вирішили триматися

разом. Усвідомлювали – на цьому наші пригоди не закінчаться!

Запитуємо: „Коли буде авіарейс до Радянського Союзу?”. А нам

вкотре пояснюють: „Ваш літак затримується, проте не хвилюйтеся –

маєте нагоду подивитися концерт!” – „Який концерт?” – „Чудовий,

всі пісні – російською!” – „Ну, що ж, ведіть...”. Погодилися, бо

розуміли – не завітаємо туди, вигадають для нас іншу „розвагу”.

Увійшли до зали й одразу збагнули, що там за публіка – колишні

білогвардійці, котрі свого часу емігрували до Китаю. Вони „привітали”

нас нецензурною лайкою, яка лунала впродовж усього концерту. Та

й репертуар артистів із самого початку жодних ілюзій не викликав –

колишні співвітчизники патетично тужили за монархією та люто
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шпетили більшовиків. У залі висіла плакати: „Антикитайська кампанія

до добра не приведе!”. Подібні ж агітки були розклеєні по всьому

місту. Нам у Ханої виділили на дорогу дещицю китайських юанів,

однак ціни на продукти виявилися такими, що в першому ж місті

мусили все потратити. Тому надалі домовилися: ми підписуватимемо

рахунки за харчування, а потім передамо їх для оплати радянському

посольству в Пекіні. Врешті3решт добралися з Кантона до китайської

столиці. Зустріли нас співробітники посольства. Ніяково простягаємо

їм рахунки. Вони дивляться: „Нічого собі... У вас совість є?!”. Ми аж

розгубилися, міркуємо спантеличено: „Мамо рідна”! Чим же так

провинились?”. „Та ви ж, – говорять докірливо, – майже нічого не

їли. У Китаї навіть чорнороби харчуються вдвічі краще!” – „Ну, ми

намагалися не переїдати, щоб заощадити гроші нашій державі...” –

„От диваки! Їжте все!!!”. Вони тоді нам ще юані дали. Втім, китайці й

далі, як могли, псували нам життя: влаштували увечері масове

факельне шоу з антимосковськими гаслами, і аж цілу добу протримали

нас у Пекіні. Ми вже не знали, як вирватися звідти...”.

В аеропорту радянські офіцери побачили знайому стюардесу,

котра йшла зі своєю подругою. Китаянка теж їх впізнала – разом

летіли з Ханоя до Наніна, прикордонної станції. „Тоді один із китайців

(бортпровідник) приніс ящик з яблуками – стиглими, добірними. А

ми ж у В’єтнамі взагалі яблук і не нюхали. І запрошує нас: „Кусяй3

кусяй!”. Проте він поставив цей ящик під портретом Мао Цзедуна.

Ми: „Е, ні, кланятися Мао не будемо”. А дівчина ця підійшла, набрала

яблук, помила і принесла нам: „Хлопці, пригощайтеся, це – від душі!”.

Поїли тоді соковитих фруктів, подякували гостинній стюардесі. І от у

Пекіні, перед самим відльотом додому, знову її зустріли. Вона

пройшла повз нас і мовчки, щоб подруга не помітила, привіталася

очима. Посміхнулась – тепло, доброзичливо. Звісно, молода китаянка

бажала нам щасливої дороги! – переконаний Микола Іванович. – Це

– попри шалену пропаганду, що СРСР – ворог номер один...”.

Коли наші бійці йшли до свого літака, маоїсти жбурляли їм услід
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каміння. Командир радянського екіпажу вийшов назустріч

співвітчизникам і голосно поцікавився: „Ну, як вас тут косоокі не

з’їли?” – „Та ні, все нормально!” – посміхнулися у відповідь. Сіли в

літак і нарешті зітхнули з полегшенням: „Все, наша територія!”.

„Пролетіли Китай, Монголію... Я сиджу справа біля ілюмінатора, і

раптом помічаю знайомі обриси світло3голубого озера. Кричу: „Хлопці,

Байкал! Батьківщина! Ми вдома!!!” – і зараз хвилюється Микола

Башуров. – В Іркутськ прилетіли змучені. Нас одразу погодували в

аеродромі, у ресторані, – поставили борщ, закуску, по пляшці коньяку

на кожного, нарізали свіжого чорного хліба... Скуштували борщу,

коньяку випили і на душі відлягло: „Ми – вдома”. Це – такі яскраві,

хвилюючі спогади, наче вчора все зі мною трапилося!”.

Тоді стосунки між В’єтнамом та Китаєм були безхмарними. Тож

у Ханої часто вдавали, що просто не помічають провокацій Пекіна

щодо Москви. „Нам пояснювали: „Ви – наші друзі, а китайці –

брати!”. А потім, коли я вже вийшов у відставку і працював тут, у

Чернігові, на підприємстві „Хімволокно”, між В’єтнамом та Китаєм

виник гострий конфлікт – кожна країна претендували на одну й ту

ж територію. Я ще тоді подумав: „Оце брати – кров’ю залили увесь

китайсько3в’єтнамський кордон!” – хмурніє Микола Іванович.

Цілий рік був на війні Микола Башуров. Коли повернувся –

запропонували путівку на курорт. Однак дуже хотілося побути вдома,

з сім’єю. Тим більше, служив він тоді в Грузії, недалеко від моря.

Купайся, скільки душа забажає! Відпустка була тривалою, тож

восени Микола Іванович влаштував собі та родині чудовий

оксамитовий сезон.

Кілька місяців він не міг навіть дивитися на рис, який у В’єтнамі

куштував щодня. І нерідко прокидався після тривожних сновидінь:

ніби наяву зловісно кружляли ворожі „Фантоми” і падали бомби.

Однак це був все3таки сон – життя продовжувалося. Підростали

діти, і Микола Іванович та Лідія Дмитрівна вірили: попереду – ще

немало сонячних, щасливих днів.
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„Північний продукт” виявився... виноградом

з Єгипту”
У 19713му Микола Башуров поїхав до Африки. Його відрядження

до Демократичної Республіки Судан, країни зі спекотним сухим

кліматом, тривало рік та один день: вирушив на чорний континент

25 квітня, а на Батьківщину повернувся 263го. Перед відльотом мусив

зробити силу3силенну усіляких щеплень від тропічних хвороб. Після

тих уколів якийсь час навіть присісти не міг...

І ось – Хартум, столиця Судану. Саме тут зустрічаються Білий та

Голубий Ніл. В Африці Микола Іванович трудився разом зі своїм

однополчанином: у В’єтнамі той був інженером, а тепер служив

військовим радником. Микола Башуров у Судані працював спеціалістом.

Ця держава придбала в СРСР 16 літаків „МіГ321”, тож наші фахівці

допомагали місцевим пілотам та інженерам належно опанувати нову

техніку.

Микола Іванович якось поцікавився у своїх підопічних: „Чому ви

придбали саме наші літаки?”. Ті охоче пояснили: „Бо їх купили

Центральноафриканська республіка та Чад. А ми що – гірші?!”.

Придбали суданці і два радянських вертольоти. Один вони одразу,

першого ж навчального дня, примудрилися розбити вщент; а інший

як поставили до ангару, так більше його і не чіпали...

Взагалі, Демократична Республіка Судан вже багато років веде

запеклу боротьбу з Південним Суданом, населення якого вважає

сепаратистами. „А для тривалої війни постійно потрібна зброя. Чим

більше – тим краще!” – переконані африканці.

Втім, СРСР був не єдиним імпортером бойових літаків. На

аеродромі, де мешкали радянські фахівці (це – за 30 кілометрів від

Хартума), розміщувалися зі своїми літаками і вояки з Великобританії.

Між собою радянські та англійські спеціалісти практично не

спілкувалися (все3таки були часи холодної війни), однак вітали один

одного помахом руки. Постачали туди свою військову техніку й
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китайці. Тобто між Радянським Союзом, Великобританією та Китаєм

відбувалося таке собі змагання – хто продасть Судану більше зброї.

В цій країні мешкають негри та араби. Люди з білим кольором

шкіри – лише приїжджі. За віросповіданням місцеві жителі –

мусульмани. Тому вихідний у них – в п’ятницю. Правда, один негр

був православним, тож відпочивав у неділю.

„В Нілі крокодилів – тьма! Одного разу загинув представник

Ульяновського автозаводу, – розповідає Микола Башуров. – Він

навчав суданців водити радянські автомобілі. Пішов рибалити,

закинув вудки на березі Нілу, можливо, навіть встиг щось спіймати.

І тут на нього накинулися крокодили! Причому вони напали не з

води, а з берега – із заростів... Потім його дружина з поліцією їздила

на впізнавання тіла. Жахливе видовище! Тому ми вирішили: купатися

в Нілі не будемо”.

А на рибалку радянські фахівці вирушали, в основному, разом із

суданцями, котрі знали безпечні місця. Ловити рибу там – одне

задоволення. Не встигнеш закинути вудку, а вже клює!

Якось Микола Іванович побачив біля однієї будівлі велику чорну

пляму. Здивувався, підійшов ближче. З’ясувалось, то поліцейські

виловили в Нілі величезного крокодила і підвісили його сушитися

перед головним входом – розіп’яли на гаках. От мухи й налетіли...

Крокодиляче м’ясо продавалося на місцевому базарі, однак

Микола Башуров та його товариші куштувати алігаторів не стали, –

купували баранину, оскільки свинину там вдень із вогнем не знайдеш

(мусульмани, як відомо, її не їдять).

Одного разу завітали на ринок, а там – шум3гам, якийсь товар

жваво пропонують. Перекладач прочитав рекламу: „Поспішайте

придбати північний продукт!”. Зацікавилися отим делікатесом,

почимчикували до натовпу покупців. „Північний продукт” виявився...

виноградом з Єгипту. Просто через неймовірну спеку виноград у

Судані не росте.

Кавуни там – величезні, тільки не округлі, а видовжені, мов
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огірки. Придбавши такий товар, покупці нерідко наймають арабських

дітлахів, котрі вештаються поруч у пошуках заробітку. Звична

картина – хлопчини з3за здоровенного кавуна майже не видно,

проте він міцно тримає смугастого обома руками й терпляче крокує

за своїм роботодавцем.

А масло та цукор радянські спеціалісти купували у грека, який

так3сяк володів російською і не намагався обдурити чужоземців.

Взагалі, навіть у столиці, вся торгівля починається після заходу сонця.

Бо вдень – така пекельна спека, що крамниці на замку. Зате увечері

до центру міста поспішають юрби людей; базар (площею не менше

квадратного кілометра) вражає суцільними торговими рядами та

гомоном тисяч голосів.

В Хартумі Микола Іванович вперше побачив хіпі. Довговолосі юнаки

в потертих джинсах та вилинялих футболках мирно варили в казанку

на багатті квасолю посеред суданської столиці. Молоді люди були не

тутешніми – студенти провідних університетів Європи, діти заможних

батьків, склавши іспити, прилетіли до Африки у пошуках цікавих пригод

та гострих відчуттів. Грошей у них – вдосталь (татусі на дорогу дали),

але їздити в розкішних автомобілях і спати у комфортабельних готелях

– так нудно! От і хіпують у своє задоволення...

Звичайно, буде потім що друзям розповісти. Головне, повернутися

додому живими та здоровими. Адже в африканських джунглях і

пустелях небезпека чатує на недосвідчених мандрівників буквально

на кожному кроці. Якось один із радянських спеціалістів вирішив

трохи позасмагати на даху і не зчувся, як отримав тяжкі опіки. Відтоді

ніхто з колег Миколи Івановича більше не легковажив...

„Апартаменти для нас виділили воістину царські, – задоволено

говорить Микола Башуров, – величезна кухня зі сміттєпроводом,

простора вітальня, два балкони, дві спальні, широченна ванна з

туалетом... Мешкали, зазвичай, по одному – рідко хто наважувався

привезти дружину. Ми, фізично дужі, загартовані чоловіки, самі

ледь ту спеку витримували!”.
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Місцеві пілоти й техніки виявилися не надто ретельними учнями.

„Проводжу заняття з офіцерами3арабами, прошу, щоб записували

почуте, – морщить чоло Микола Іванович. – А вони: „Містер Миколо

(у В’єтнамі я був „данті” – товаришем, а в Судані – „містером”), ну,

що ти все вимагаєш? Вчора англійці нам своїми нотаціями

надокучали, сьогодні – ти, а завтра прийдуть китайці і теж нас у

спокої не залишать...”. Я наполягаю: „Ви ж свою країну повинні

якось обороняти. Тому мусите опановувати придбану техніку. Це –

ваша бойова одиниця!”. Переконую їх, а вони сидять, відсторонено

тютюн смокчуть і зеленою слиною чвиркають... Взагалі, суданські

льотчики – люди заможні. Там пілотами, як правило, стають діти

багатіїв. Хтось має власний зрошувальний канал, інший володіє

фабрикою, а в когось – своя торгова мережа. Я принагідно кілька

разів заходив до крамниці, де хазяйнував „мій” пілот. Вдень він

літав, а увечері гордо сидів у своєму магазинчику, мов Будда на

п’єдесталі. Продавці розкладали товари, а він самовдоволено

спостерігав за тим, що діялося навколо з власного „трону”. І всім

своїм виглядом демонстрував: мовляв, тут спілкуватися російською

чи англійською не буду!”.

Саме під час служби Миколи Башурова в Судані, там відбувся

військовий переворот: „Президента країни Німейрі відсторонили

від влади, посадили до в’язниці. На вулицях голосно лунала музика,

майоріли червоні знамена. Втім, ми не квапилися вітати переможців,

поводились стримано. І правильно вчинили, бо незабаром – 19

липня – стався контрпереворот. Об 113тій вечора заскочив до мене

Валера, наш перекладач: „Миколо Івановичу, Німейрі – знову на

чолі держави, і зараз по радіо транслюють його промову!”. Увімкнув

приймач, а там: „Народе Судану, слухай мене! Це я – ваш президент.

Я повернувся! Комуністи хотіли зробити ваше життя нестерпним –

скасувати приватну власність, відібрати ваших дружин...”. Але,

хвала Аллаху, їм це не вдалося!”.
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„Африканці запропонували ошелешеним

німцям... скуштувати суданського посла у

Бонні”
Жінка в Судані – теж приватна власність, предмет купівлі та

обміну.

„Одна така оборудка здійснилася буквально на моїх очах, –

запевняє Микола Іванович. – Інженер полку, майор, мав новенький

автомобіль, але немолоду дружину. А у начальника групи з озброєння,

капітана, все було навпаки: машина – старенька (ледь чмихала), зате

дружина – юна красуня. І от ці вояки між собою домовилися –

влаштували обмін. Наступного дня капітан приїхав на розкішній білій

автівці – колишній власності майора, який натомість отримав молоду

вродливу дружину. Обоє були задоволені!”. Ось такий бартер...

Взагалі, якщо жінка – не лише молода та гарна, а ще й освічена (має

бодай якийсь диплом), вона коштує дорожче.

„Якось на авіабазі не дорахувалися одного офіцера3араба, –

продовжує мій співбесідник, – а він був терміново потрібен.

Запитуємо у його співвітчизника: „Де ваш товариш?”. Посміхається:

„Розумієте, діло молоде... Він – у борделі”. Що ж, приїжджаємо

туди, до великого двоповерхового будинку. Приятель відсутнього

льотчика вилазить з автомобіля і починає горлати арабською. Скрізь

навстіж відчиняються вікна, визирають напівроздягнені жінки й

починають по черзі викрикувати, що такого3то добродія у них зараз

немає. Араб тоді: „Пішли, погукаємо з іншого боку”. І що ви думаєте?

Одна молодичка таки підтвердила: „Він уже вдягається, скоро

спуститься!”. Знайшлася таки пропажа... Увечері чимчикуємо до

грека за продуктами. Проходимо приватну поліклініку (подружжя

медиків з СРСР уклало угоду з місцевою владою й лікує жителів), а

за нею – приватний бордель, огороджений парканом. Над входом

червоний ліхтар горить. І чоловіки, потенційні клієнти, нетерпляче

підглядають у шпарини, чекаючи своєї черги...”.
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А одного разу в Судані стався дипломатичний скандал: місцеве

плем’я канібалів з’їло... німецького посла. Звісно, у ФРН страшенно

обурилися, висловили ноту протесту. У відповідь міністерство

закордонних справ Судану перепросило своїх німецьких друзів за

таку негостинну поведінку тутешніх аборигенів. Очевидно, ті просто

потерпали від голоду, от і змушені були приготувати собі печеню з

першого3ліпшого подорожнього, яким, на свою біду, виявився

цивілізований іноземець. Але чи варто псувати стосунки між двома

державами лише через прикрий інцидент з бідолашним дипломатом?

Тож, щоб остаточно залагодити конфлікт, африканці запропонували

ошелешеним німцям... скуштувати суданського посла у Бонні.

„Як я вже розповідав, ми іноді вирушали на рибалку. От мені й

захотілося самому посидіти за кермом автівки, мандруючи

місцевими дорогами. Права у мене були радянські, ще в 19643му

отримані. А там же рух – лівосторонній! Знадобилося нове

посвідчення. Що ж, навідалися з перекладачем до поліцейського

управління. Ті, почувши прохання, кивнули: „Давайте гроші!”. Я

заплатив. Думав, це, як мінімум, на кілька днів затягнеться –

перевірятимуть, як я вмію на машині їздити. Нічого подібного! За

кілька хвилин до кімнатки зазирнув фотограф, клацнув апаратом

і невдовзі приніс мій знімок. Поліцейський тим часом заповнив

бланк, приклеїв фото, поставив печатку і віддав мені новенькі

права. Вся процедура тривала якихось 25330 хвилин! – дивується

Микола Башуров. – Взагалі, суданські правоохоронці переконані,

що будь3який білий чоловік прекрасно водить автомобіль.

Нерідко на вулицях Хартума можна побачити, як саме поліцейські

розбираються з порушниками на місці ДТП. Скажімо, якщо водії

легковиків, котрі зіштовхнулися „лобами”, – тутешні (негри чи

араби), штраф виписують обом. Якщо аварія відбулася за участю

негра та білого, то винним неодмінно визнають чорношкірого

водія. Ну, а коли  обидва власники автівок, що не змогли

розминутися на дорозі, – білі люди, поліцейський  лише рукою
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махне – мовляв, розбирайтеся самі...”.

Кілька разів Микола Іванович ходив у наряд – охороняти

радянського посла. Власне, за порядком біля амбасади постійно

пильнувала поліція; між парканом та будинком бігав сторожовий

пес – величезний вовкодав; а радянський офіцер, озброєний

пістолетом, стояв на варті безпосередньо в приміщенні. Собака

щоразу неквапливо обнюхував нового чергового, запам’ятовував

його запах і потім не звертав на вояка жодної уваги.

На вахті була купа телефонів (підтримувався навіть прямий зв’язок

з ООН). Зрозуміло, зброю там Миколі Башурову застосовувати не

довелося – користувався тільки термосом із кавою або чаєм. У

амбасаді, крім самого посла, мешкали також його дружина та кухар

зі своєю родиною, який готував їжу.

Одного разу в резиденції заночував генерал3полковник Огарков

(заступник начальника генерального штабу Збройних Сил СРСР,

майбутній маршал). О другій ночі гість, одягнений у цивільне,

спустився сходами, підійшов до Миколи Івановича, який саме чергував

у вестибюлі, і завів приязну розмову: розпитував про роботу

радянських фахівців у Судані, про ставлення місцевих вояків до

техніки з СРСР. Говорили відверто: „Під час моєї служби в Хартумі, з

Радянського Союзу привезли партію нових автомобілів – вони стояли

в ангарі, на аеродромі. Причому хтось додумався надіслати до Африки

полярний варіант – тягачі були обладнані роторами для розчищення

снігу та пічками (це здається неймовірним, але, їй Богу, замість

Чукотки й Північного полюсу, потужна техніка раптом опинилася в

Судані!). А ось справді необхідних запчастин (деталей до

карбюраторів та інших механізмів) виявилося небагато. Знайомий

капітан (суданець, котрий свого часу закінчив військову академію тилу

і транспорту в Ленінграді), поглянувши на дивовижні „причандалля”

– громіздкі снігоочисні пристрої та „унікальні” пічки3буржуйки,

розвеселився: „Ну, ви, росіяни, – молодці! Знаєте, що нам тут, у

пустелі, може знадобитися. Тепер буде на чому шашлики смажити!”.
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У Хартумі Микола Башуров завітав і до книжкової крамниці.

Одразу ж привернули увагу дві книги, поставлені поруч – „Майн

Кампф” Адольфа Гітлера та „Мать” Максима Горького. Однак

дискутувати з продавцями3арабами щодо такого дивного сусідства

настільки різних книжок – марна справа. Там це вважають

свідченням істинної демократії. Хоч насправді Судан – авторитарна

країна, де зброю поважають значно більше, ніж будь3який

демократичний закон. Адже вона – надійна і майже безвідмовна...

До радянських офіцерів, особливо після невдалого

комуністичного перевороту, там ставилися упереджено; але

віддавали належне військовій могутності СРСР. Тож, відзначаючи

день незалежності Судану, охоче демонстрували радянські танки.

Свято влаштували на березі Нілу, і там трапився курйозний випадок:

один із танків, маневруючи, невдало зачепив трибуну, й вся

радіоапаратура опинилась на землі. На щастя, самі журналісти, які

висвітлювали подію, відбулися легким переляком.

Під час урочистостей, радянський та китайський посли цілком

приязно спілкувалися між собою, ласуючи морозивом. „Ну й

витримка! – дивувався Микола Іванович. – Держави – фактично в

стані холодної війни, кожна прагне неодмінно перевершити свого

супротивника, зокрема й тут, на чорному континенті; а посли цих

країн мало не під ручку ходять і бесідують, мов найкращі друзі,

випромінюючи такі сумирні, лагідні посмішки. Просто янголи та й

годі... Коротше, справжні дипломати!”.

Звісно, в Судані радянські офіцери не воювали. Але це – Африка,

і уникнути загибелі співвітчизників не вдалось. На жаль, трагічний

випадок із фахівцем,  якого розтерзали крокодили, був не єдиним:

„Працював там спеціаліст із Ростова – Затулівєтров, який тривалий

час взагалі в місто не виходив. І от вирішив уперше оглянути

крамниці. Завітав зі своєю дружиною до ювілейного магазину, а

там, на вітрині, – стародавня холодна зброя. Було на що подивитися!

І раптом араб, котрий стояв поруч, взяв ножа, поглянув на нашого
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товариша і... щосили встромив у нього гостре лезо. Скривавлений

Затулівєтров помер від страшної рани. Вбивцю схопили і невдовзі

визнали психічно хворим. Суданські власті зобов’язалися сплатити

вдові загиблого грошову компенсацію, але ж чоловіка не

повернеш... Таке горе! Ми всі дуже переживали”.

Уряд Судану принципово платив лише радянським фахівцям – за

конкретну роботу, а от військові радники не одержували від тамтешньої

влади жодної копійки. „А СРСР прагнув якомога більше радників туди

заслати, щоб жвавіше пропагувати наш спосіб життя, – пояснює

Микола Башуров. – Вони приїздили до Судану – полковники,

підполковники; у Москві, в десятому управлінні Генштабу, їм солідні

оклади понараховували... А „капосні” африканці навіть кошти на

харчування не виділили! Що робити? Якось у розмові з місцевим

очільником авіабази, між іншим, обмовився про свою місячну зарплату:

„Отримую 197 фунтів...” (тоді один суданський фунт становив близько

трьох наших карбованців). Він здивувався: „Як так? У мене є копія

документу, що тобі щомісяця по 600 фунтів нараховують!”. Звичайно,

я оторопів, але вдав, що все нормально. Здогадався – гроші забирають

свої. Не скаржитися ж старшому полковникові суданської армії (є у

них таке звання – чотири зірки на погонах) на вчинки радянських

генералів! Виявляється, на кошти спеціалістів харчувалися... військові

радники. Наш начфін постійно виділяв їм на це гроші”.

А Микола Іванович зі своєї „урізаної” зарплати (її щомісяця

видавали готівкою) мусив ще й за їжу розраховуватися. Втім,

радянські люди заощаджувати вміли: „Відлітаючи звідти, замість

своїх зекономлених фунтів, одержав грошові сертифікати

„Зовнішторгбанку” – з жовтою смужкою. А в Москві тоді працювало

кілька спеціальних магазинів „Берізка”, де за валюту можна було

вигідно придбати будь3який дефіцит. То я купив собі автомобіль –

„Москвич3412”, а ще – чудовий кухонний гарнітур. А дехто з колег

навіть на „Волгу” зумів назбирати”.

Доки Микола Башуров служив в Африці, йому щомісяця
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нараховували і 25 відсотків зарплати, яку він раніше отримував у

Радянському Союзі. А от коли він перебував у В’єтнамі, його

дружина в СРСР одержувала сто відсотків окладу свого чоловіка.

Після повернення з Судану, майор Башуров ще кілька років

служив у Грузії, а коли вийшов у відставку, переїхав з родиною до

Чернігова. Тут мешкали родичі дружини. Микола Іванович 16 років

трудився на підприємстві „Хімволокно”. Його дружина працювала

в міліції. Син  Вадим  в армії був десантником, а потім, закінчивши

Північне вище військово3морське училище, плавав на атомних

підводних човнах у Тихому океані. Згодом капітан третього рангу

Вадим Миколайович Башуров служив на Північному флоті. Донька

Світлана Миколаївна  працювала в СБУ. Онук Антон – у міліції. А

онук Ярослав навчається в технікумі, і Микола Іванович мріє, що

талановитий юнак продовжить військову династію.

Мундир Миколи Башурова – сімейна реліквія. Мій співрозмовник

дбайливо дістає його з шафи (ми бесідуємо в оселі Миколи

Івановича) і цитує поета Суркова:

И где б не шагал боевой командир

В походах, насквозь пропылённый,

Повсюду хранит он военный мундир,

Где звёздами блещут погоны.

Справа не в орденах та медалях, а в спогадах про мужніх і

прекрасних людей, які були поруч: на Далекому Сході, в Німеччині,

Грузії, у В’єтнамі, Судані... Це – і 54 роки вірного подружнього

життя. Вже й золоте весілля позаду, а Микола Іванович та Лідія

Дмитрівна так само зворушливо піклуються одне про одного.

И мне до тебя, где бы я не была,

Дотронуться сердцем нетрудно.

Опять нас любовь за собой позвала.

Мы – нежность, мы вечная нежность друг друга, –

звісно, це про них співає незабутня Анна Герман.

2.11.2009
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ОСТРІВ ДАМАНСЬКИЙ, СОМАЛІ,

МОЗАМБІК…
Сьогодні майже ніхто не знає, що сталося 15 березня 1969

року на острові Даманському. А підполковник Юрій Лавров

– очевидець тих подій. Це його батальйон вступив у жорсто�

кий бій із китайськими вояками і визволив острів від загарб�

ників. А ще Юрій Володимирович був військовим радником

у Сомалі та Мозамбіку – муштрував африканських солдатів,

їв верблюдів, саджав папайї, які обожнював генсек Леонід

Брежнєв, та бенкетував на президентській віллі.

„Щоб купити продукти, матуся щодня

перепливала річку Іртиш і потім у такий же

спосіб поверталася додому!”
„Мої роки – моє багатство!” – співає Вахтанг Кікабідзе.

Підполковнику Юрію Лаврову справді є що пригадати. На його долю

випало немало випробувань, але стільки ж – неймовірно цікавих

мандрівок та пригод.

Найтривожніший спогад дитинства – початок війни, коли

фашистські літаки вночі бомбили сусіднє село, розташоване зовсім

неподалік – за яром. Тоді матуся схопила малого Юрка та його

старшого брата і мерщій втекла з дому.

Вже наступного дня родина готувалась до евакуації. Їхали у

вантажному ешелоні, в дорозі брат тяжко захворів на запалення

легенів, але мама врятувала його. Потім вони мешкали в невеличкому

селі у Казахстані. Ненька працювала в школі, там же сім’я і жила.

„Час був суворий. Щоб купити продукти, мама змушена була

щоразу самотужки перепливати річку Іртиш і того ж дня, також

уплав, повертатися додому. І так – щодня! – шанобливо показує

фотографію неньки Юрій Володимирович. – Ще пам’ятаю –
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отримували ми велику кількість художньої літератури англійською

та французькою мовами. Тоді папір був дефіцитом, от ми й

використовували ці книжки замість зошитів – записували між рядків

те, що розповідали вчителі...”.

Тато Юрія був танкістом, загинув у 19433му. Мама з дітьми

повернулася у рідні краї. Юрко вступив до суворовського училища.

Займався спортом – їздив на змагання з фехтування, боксу та легкої

атлетики, був чемпіоном училища зі стрільби. А ще – танцював,

співав у хорі, грав на фортепіано та в оркестрі струнних інструментів.

Разом з іншими суворовцями крокував на парадах у Москві, коли на

трибуні стояла вся тодішня кремлівська еліта на чолі з Йосипом

Сталіним.

Якось до училища приїхала матір одного з суворовців –

провідати юнака, котрий уже завершував навчання, і категорично

заявила: „Я забираю свого сина, не хочу, щоб він служив у війську”.

Начальник училища, звісно, був приголомшений таким рішенням:

„Як? Чому?!”. Вона у відповідь: „А що? Армія не обійдеться без

мого сина? Дивіться, скільки їх тут, у вас, на плацу бігає! Будь ласка,

хай служать, якщо мають таке бажання, а моїй дитині це

непотрібно!”.

Начальник училища страшенно обурився. Тоді це було нечуване

зухвальство. Як же так? Адже потрібно Батьківщину захищати! У

повоєнні роки патріотизм був надзвичайно високим. Юрій Лавров

не вагався – продовжив навчання у Свердловському піхотному

училищі. Ось де знадобився суворовський гарт! Зими там – суворі,

холодні, а під час тактичних навчань курсанти у повному спорядженні

щодня на лижах по 70 кілометрів долали. Дехто, аби хоч трохи

перепочити, спав 335 хвилин стоячи, спершись на лижні палиці...

Здобувши військову освіту, Юрій Володимирович 7 років служив

у Німеччині. Запевняє, попри болісні спогади про війну, ненависті

до німців не відчував. Адже НДР була союзною державою. Там для

радянських вояків організовували вечори дружби за участю
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німецьких офіцерів та цивільних юнаків і дівчат, а також громадян

Чехословаччини. Звучала приємна музика, браві кавалери з СРСР

запрошували на танець симпатичних німкень.

„Я там познайомився з однією фрау. Обмінялися адресами,

домовились листуватися. Але тоді німкеня не могла писати

радянському офіцерові безпосередньо у військову частину. Отож я

повідомив дівчині свою домашню адресу, а маму забув попередити.

Звісно, ненька дуже здивувалася, одержавши такий сюрприз, –

посміхається Юрій Володимирович, – проте переслала мені листа.

Я відповів, однак на цьому все й завершилося. Бо тоді подібні

стосунки, м’яко кажучи, не заохочувалися. Нам відверто говорили,

що сподіватись на шлюб з іноземкою не варто. Хоч кілька випадків

трапилося, але не обійшлось без протекції. Якось один наш вояк

закохався в доньку місцевого можновладця, то молодятам

дозволили зіграти весілля. А так все було заборонено...”.

Після Німеччини Юрій Володимирович служив у Київському

військовому окрузі – в Артемівську, опікувався футбольною

командою дивізії. У 28 років він був холостяком. Жартував, що

подвиг здійснив, сім років утримуючись від палких інтимних

стосунків за кордоном. Одного разу в офіцерській їдальні Юрій

побачив дівчину3сержанта і... закохався з першого погляду. Одразу

подумав: „А ця красуня могла б стати моєю дружиною!”. За кілька

днів зустрів її в парку і запросив на танець. Дівчина працювала у

шпиталі. Шляхетний, стрункий офіцер їй неабияк сподобався, тож

із весіллям не зволікали. Виявилось, любов – на все життя! В

Артемівську вони з Вірою Тимофіївною і квартиру отримали, та

прожили в ній лише кілька місяців. На початку 19653го дивізію

передислокували на Далекий Схід – у Радянського Союзу

загострилися стосунки з Китаєм.
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„Жоден ешелон із подарунками від вдячного

радянського народу до нас не дійшов...”
Спочатку Юрій Лавров потрапив на станцію Лазо – саме там

загинув герой громадянської війни Сергій Лазо, якого японці живцем

спалили у топці тепловозу. Побут родин радянських офіцерів на

новому місці був нелегким. У старій дерев’яній хатинці, що

буквально хилиталася від вітру, Юрій Володимирович щодоби ловив

по 10315 пацюків. Втім, якийсь час на кордоні було мирно. Командир

роти, а згодом – начальник штабу батальйону Лавров жив уже у

Філіно, коли почалися масові провокації.

„У 1968 році стало дуже неспокійно, – пригадує Юрій

Володимирович. –  Скажімо, влітку китайці рибалили й часто

запливали на своїх човнах на нашу територію. Мовляв, це – їхні

острови. Почастішали конфлікти з нашими прикордонниками –

доходило до бійок. Китайські вояки поводилися все нахабніше –

взимку підступали по кризі до самісіньких наших постів,

демонструючи плакати із зображенням свого вождя – Мао

Цзедуна”.

У 19693му батальйон Юрія Лаврова брав участь у великих

тактичних навчаннях, взимку проїхав маршем понад 130 кілометрів,

коли надійшов тривожний сигнал „Гром”, – повідомлялося, що

солдати Піднебесної вже почали нападати на радянських

прикордонників.

„Спочатку стався такий інцидент: близько тридцяти китайців

вдерлися на острів Даманський, – розповідає Юрій Володимирович.

– Там знаходився наш пост – прикордонники загинули. Це вже було

відверте загарбання радянської території! Взагалі, сам острів –

невеликий: завдовжки півтора кілометра, завширшки – метрів

чотириста. Його, мов на долоні, видно з китайського берега. Бо по

той бік Амуру – пагорби, а на острові місцевість – рівнинна. Між

нашим суходолом і Даманським – 400 метрів, а між китайською
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територією й островом – якихось 80. Однак це – радянська земля!

Тож із сусідньої застави на БТРах виїхали наші бійці і, застосувавши

зброю, прогнали ворогів. Потім забрали тіла загиблих

прикордонників. Якийсь час на Даманському нікого не було – ні

нас, ні супротивників...”.

Проте китайці заходилися стягувати туди війська. У повній

готовності перебувала і радянська дивізія. Вирішальний бій за острів

відбувся 15 березня 1969 року. Напередодні китайські вояки

захопили Даманський. Знову загинули наші прикордонники.

Полковник Леонов, котрий командував усіма тамтешніми заставами,

особисто виїхав на танку до острова. Вирішив обійти його із

західного боку, не очікуючи, що китайці відкриють вогонь. Але танк

підбили і головний прикордонник помер від ран. Тоді на

Даманському знаходився батальйон китайців. Підрозділ Юрія

Лаврова, підсилений танковою ротою, отримав завдання їх звідти

вибити.

Отож близько 400 бійців, БТРи і 10 танків вирушили до острова.

Хоч і весна, але крига була міцною, надійно витримувала

багатотонну техніку. На бронетранспортерах їхали і прикордонники,

щоб відшукати й повернути на суходіл тіла загиблих товаришів.

Сподівалися і на диво – раптом виживе хтось із бійців, поранених

вночі, під час нападу ворога.

„Опівдні пролунала команда: „Вперед!” і ми почали виконувати

бойове завдання. Метрів за двісті від острова відкрили вогонь по

супротивниках, які знаходилися на Даманському та на території

Китаю – на протилежному березі. Водночас танки й БТРи

розвернулися в бойову лінію. Піхота дісталася острова, вийшла на

інший берег Даманського і там залягла. Далі атакувати сенсу не

було. Китайці стріляли у відповідь з гармат та гранатометів. Я бачив,

як підбили один наш бронетранспортер, потім – інший, як із БТРів

вистрибували солдати, деякі були вже поранені, одному відірвало

руку, – схвильовано торкається пальцями посивілих скронь Юрій
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Володимирович. – Але бій тривав. Два залпи по китайській території

здійснила і наша батарея „Град”...”.

Ворог відступив – близько 173тої вечора острів було звільнено.

Китайці втратили понад півтисячі своїх вояків. Біля сорока

радянських прикордонників та піхотинців загинули і стільки ж

отримали поранення. Юрій Лавров дивом уникнув кулі, яка

просвистіла поруч, розбивши фару нічного бачення. Наступного дня

кулю, що мало не стала фатальною, дістав із понівеченої фари

бронетранспортера водій3механік і подарував на згадку Юрію

Володимировичу. Це ж треба – так поталанило, в сорочці народився!

Справді дивом врятувався і один із прикордонників – капітан,

котрий майже добу пролежав на острові з перебитою ногою.

Поранення було дуже тяжким, але він зумів самотужки зупинити

кров і дочекався допомоги.  Китайці ще намагалися деякий час

виходити на острів, проте наші бійці були на сторожі. Даманський

постійно охороняли взвод піхоти, ПТУРС і танк.

За цей бій Юрій Лавров нагороджений орденом Червоної Зірки.

Відзначили й інших радянських офіцерів та солдатів. А сержанту

Орєхову посмертно присвоїли звання Героя Радянського Союзу.

Тоді на Далекий Схід йшли цілі ешелони з подарунками

відважним бійцям, учасникам бойових дій на острові Даманському

– від вдячного радянського народу. Визволителям надсилали

цигарки, ковбаси, сало, солодощі... Про це писали в усіх вітчизняних

газетах. Проте Юрій Володимирович не пам'ятає жодного випадку,

аби бодай щось одержали бійці його батальйону. Навіть анекдоти

з’явилися про те, як містичним чином зникають у невідомому

напрямку оті смачні подарунки...

Згодом Юрій Лавров служив у мотострілковому полку на станції

Архара. Став комбатом, отримав звання підполковника. Побував на

цілині – його батальйон збирав урожай в Омській області. Будував

так званий БРО – батальйонний район оборони – неподалік від

кордону. У Кремлі вже усвідомили, які аргументи найкраще
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впливають на неслухняного Мао Цзедуна...

Нині ситуація – інакша. Товарами з Китаю (не надто якісними,

проте відносно недорогими) завалені всі чернігівські крамниці.

Послідовники Мао вже не грають м’язами. Навіщо? Войовничі

комуністичні лідери якось непомітно перетворилися на цілком

успішних бізнесменів – так завойовувати світ приємніше... Правда,

у рідній державі життєвого простору китайцям все3таки не вистачає

– біженців із Піднебесної постійно затримують чернігівські

прикордонники. Втім, немало українських політиків – у захваті від

життя по3китайському.

А от у Пекіні буквально моляться на нашого Вітаса. Готові навіть

поставити величний прижиттєвий пам’ятник чужинцеві із

пострадянської країни, котрий співає про любов. Кажуть, його

дивовижний, ніби неземний, янгольський голос надзвичайно

хвилює загадкову китайську душу.

„Командир дивізії ворогував із комбатом, а

обидва вони зневажали міністра оборони, бо

належав до іншого клану...”
У 19753му Юрія Володимировича викликав член військової ради

і запропонував поїхати в закордонне відрядження до Африки – тоді

йшлося про Єгипет. „Щоб пройти медкомісію, – розповідає він, –

треба було вирушати за триста кілометрів і потім цього ж дня

повертатися назад. У дорозі підскочив тиск. Лікар говорить: „Піди,

погуляй...”. Пройшовся, а тиск – все одно підвищений. То що, я

даремно приїхав? Взяв і сам розписався за лікаря... Проте рішення

щодо мого відрядження було ухвалене лише через рік. Тобто я мав

знову обстежитися у медиків – змарнувати купу часу заради якогось

папірця! Втім, знайомий старший лейтенант акуратно виправив у моїй

медичній довідці 1975 рік на 19763тий, і потреба у поїздці до лікарів

відпала. Власне, то – формальність, адже почувався я добре”.
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Незабаром Юрій Лавров був уже в Москві. Його викликали до

генерального штабу, в десяте управління, і запропонували службу в

далекій африканській країні Сомалі – військовим радником

командира батальйону. У цій державі Юрій Володимирович

перебував з листопада 19763го до вересня 1977 року.

„У Сомалі – 3,5 мільйона жителів. Релігія – іслам. Столиця –

Могадішо, невеличке містечко: глиняні, асиметричні мазанки,

зведені, як заманеться, – і косо, і криво, аби лише якось купи

трималися. Там взагалі з будівництвом – проблеми... Зате

африканська природа вражає – скрізь, де є вода, все буяє

дивовижними барвами і напрочуд швидко росте! Хто тільки там не

хазяйнував – англійці, французи, італійці... Мені розповіли місцевий

анекдот: „Були англійці – в основному, пики нам товкли, італійці –

ті за нашими жінками упадали, французи займалися і тим, й іншим;

прийшли росіяни (тоді кожен громадянин Радянського Союзу у них

росіянином вважався) – і все пишуть, пишуть, пишуть...” –

посміхається співбесідник. – А ми справді повинні були ретельно

занотовувати кожен свій крок, щодня фіксували зроблене”.

СРСР щедро постачав  у Сомалі зброю – автомати, кулемети,

танки, а досвідчені радянські офіцери невтомно навчали місцевих

вояків. Однак в офіційних паперах військові радники згадувалися

лиш як звичайні будівельники...

Сомалі – країна аграрна, місцеві племена вели кочовий спосіб

життя.    „Тому там і зараз – більше п’яти мільйонів верблюдів, –

говорить Юрій Володимирович. – Власне, завдяки тваринництву,

населення й виживає. Я теж м’ясо цих тварин їв і молоко верблюдяче

пив. Молоко там зберігається у дерев’яному посуді – це щось на

кшталт наших глечиків. Тільки вони їх не миють (з водою в державі

– скрутно), а випалюють. Коли я вперше те екзотичне молоко

дегустував, то побачив на дні чорний осад. Звісно, дуже здивувався.

Тоді мені й пояснили особливості очищення посуду по3

сомалійському... На смак молоко – кисле (мабуть, інакше й бути не
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може за такої спеки), але доволі приємне. М’ясо – дуже жилаве.

Однак ми не вередували – нормально куштували верблюдів...”.

Мешкали військові радники у глиняних мазанках, їжу готували

самі, купуючи вугілля. Двоє колег наважилися взяти до Африки своїх

дружин, тож разом із ними часто ходили на місцевий базар. Захопили

навіть радянські чудо3печі й самотужки випікали хліб, старанно

просіюючи муку, бо вся була з довгоносиками.

„Там, у Сомалі, і китайці активно працювали – на північ від столиці

прокладали гарну асфальтову дорогу, – пригадує мій співрозмовник.

–Причому робили це дуже грамотно, створюючи довкола шляху

такі собі містечка3оази. Обирали місце, огороджували його залізним

парканом, пробурювали свердловини (добували воду) і

влаштовували теплиці. Саджали папайї і уже через 839 місяців мали

перші плоди. До речі, вони – дуже корисні. Спеціально для

генерального секретаря ЦК КПРС Леоніда Брежнєва щотижня

літаками привозили папайї з Сомалі та Мозамбіку! Ще китайці

розводили собак, яких потім їли...”.

Неподалік від табору китайських будівельників знаходилося

озеро, куди приходили порибалити і радянські офіцери. Втім,

жодних конфліктів не виникало: фахівці з Піднебесної ловили сомів

на одному березі, а Юрій Лавров зі своїми приятелями – на

протилежному. І хоч Юрій Володимирович пам’ятав чи не кожну

хвилину кривавого бою за острів Даманський (а стосунки між СРСР

та Китаєм і в 703тих залишалися далеко не безхмарними), колишні

вороги його аніскільки не дратували. Тут вони справді були мирними

будівельниками, виконували важливу роботу і заслуговували на

повагу. А тримати камінь за пазухою – заняття безперспективне.

Тим більше, що риби в озері вистачало на всіх!

Іноземних мов Юрій Володимирович не знав, однак начальник

штабу батальйону – сомалієць – свого часу закінчив Одеське

військове училище, тож був за перекладача. Натомість командир

батальйону, котрий навчався в Судані, до радянських офіцерів
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ставився з осторогою. Власне, не надто довіряли одне одному й

представники різних сомалійських племен. Скажімо, командир

дивізії відверто ворогував із комбатом, а обидва вони зневажали...

міністра оборони, який належав до іншого клану. Парадоксально,

але це аж ніяк не впливало на войовничість їхніх Збройних Сил.

Все3таки ефіопів вони ненавиділи більше, ніж один одного...

„Сомалійці попросили нас допомогти їм провести тактичні навчання

з бойовою стрільбою. Відчувалося, що вони готуються до війни, хоч

відверто про це ніхто не говорив. Звісно, ми здогадувалися, проте це

було наше завдання – зробити з них професіоналів, які б вміли

воювати. Тож навчання відбулися – з метанням бойових гранат,

стрільбою з автоматів, мінометів і танків, розвертанням підрозділів

у бойову лінію... Ми готували їх протягом місяця, і сомалійці

вирішили, що вже все знають та вміють, тому більше не потребують

наших послуг. Безперечно, ці навчання лише підштовхнули їх до

війни. Проте вони прагнули до останнього моменту зберегти все в

таємниці. Нам запропонували припинити заняття. Щедро вділили

крупу, муку, цукор та інші продукти, подарували непогані ліхтарі і...

козу. Тобто, як могли, задобрювали, аби лише ми сиділи тихенько й

не втручалися в їхні справи. Однак ми, звісно, повідомляли на

Батьківщину про все, що вдавалося дізнатися,” – говорить Юрій

Лавров.

Отож у Кремлі чудово знали про майбутню війну і свідомо

зробили вибір – підтримали Ефіопію. Тамтешній диктатор вважався

переконаним марксистом та відданим другом Радянського Союзу.

Дарма, що довелося відмовитися від великого морського порту, який

СРСР будував у Сомалі, в основному, для своїх військових кораблів

та підводних човнів. Політика вимагала жертв...

У Сомалі Юрій Володимирович мав прослужити два роки, тож у

вересні 19773го їхав додому у відпустку. Але повернутися в цю

африканську країну не судилося – на кордоні з Ефіопією вже лилася

кров. У Москві, в десятому управлінні, Юрій Володимирович зустрів
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однополчан, разом з якими служив на Далекому Сході і воював із

китайцями. Тепер бойові побратими вирушали до Ефіопії – як

військові радники. Жартували: якби Лавров ще трохи затримався в

Сомалі, вони могли б зустрітися на кордоні двох держав. Одні б

радили, як битися з ворогом, сомалійцям, а інші, з не меншим

завзяттям, опікувалися б ефіопами...

Нині у Сомалі – знову неспокійно. Триває міжплемінна ворожнеча.

Владу в країні прагнуть захопити ісламські радикали. Скрізь панує

безлад, а люди потерпають від злиднів. У той же час озброєні до

зубів сомалійські пірати захоплюють все нові кораблі й місяцями

утримують у полоні заручників, вимагаючи за порятунок моряків

мільйони доларів. І, зазвичай, зухвалі корсари одержують жаданий

викуп. У ХХI столітті піратство залишається надзвичайно прибутковим

бізнесом.

„Слабка, нестабільна влада Сомалі практично неспроможна

самотужки впоратися з морськими розбійниками, – наголошує Юрій

Лавров. – Тож вихід один: оскільки від свавілля корсарів потерпає

багато держав, необхідно залучити військові сили НАТО та

миротворчий контингент ООН. І якомога швидше знищити сухопутні

бази піратів, без яких вони просто не зможуть існувати. Сучасні

корсари – не менш цинічні та жорстокі, ніж їхні попередники. Але

впоратися з ними – цілком реально, якщо до справи візьмуться

професіонали. Тоді, навіть біля африканського узбережжя, екіпажі

суден почуватимуться в безпеці. А морські розбійники нехай

залишаються лише у фільмах та книжках”.

„Україна досі не визнає учасниками

бойових дій співвітчизників, які ризикували

життям у Мозамбіку!”
Взагалі, Юрію Володимировичу пощастило, адже він виїхав із

Сомалі напередодні війни. Коли почалися бойові дії, радянській місії
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у цій країні довелося скрутно. До колишніх військових радників,

співробітників посольства та їхніх родин уже ставилися зовсім

інакше – вороже. Громадяни СРСР залишали Сомалі терміново,

тяжко і трагічно, на єдиному вантажному літаку. Багато краму так і

не потрапило на борт – перш за все, рятували людей...

У Москві, в тому ж таки десятому управлінні, Юрію Лаврову

запропонували: „Якщо вже не вдалося дослужити другий рік у

Сомалі, чому б вам зараз не поїхати до Мозамбіку?”. Так Юрій

Володимирович знову потрапив до Африки.

„Відрядження тривало з грудня 19773го до грудня 19793го, тобто

два роки, – розповідає він. – Досвід я вже мав, тому служилось

легше. Спочатку був військовим радником при їхньому комбаті – як

і в Сомалі, а згодом став радником командира батальйону охорони

президента Мозамбіку. Цю державу СРСР теж забезпечував зброєю.

Адже президент Мозамбіку Самора Машел пообіцяв будувати

соціалізм. Однак це не подобалося Південноафриканській

республіці, тому стосунки між двома країнами були напруженими і

раз3по3раз на кордоні виникали сутички. Тоді в Радянському Союзі

до ПАР, яка відверто сповідувала расизм, ставилися вкрай

негативно, тож усіляко допомагали її супротивникам. Не залишилася

байдужою до подій в Африці і Куба. Скажімо, в Мозамбіку

військовим радником був доволі відомий кубинський революціонер

Елой, котрий свого часу командував усією міліцією Острова

свободи. Кубинців у Мозамбіку знаходилося значно більше, ніж

нас, – вони були приставлені навіть до місцевих командирів взводів.

Ось така подвійна опіка африканських друзів з боку СРСР і Куби!”.

Немало доброго для Мозамбіку встигли зробити португальці, які

раніше панували там. Зокрема, вони побудували чудові вілли. Проте

після революції колонізаторів наполегливо „попросили” піти з

країни. А в їхніх розкішних апартаментах поселилися нові мешканці.

У містечку Мапуту жив на такій віллі і Юрій Лавров: „Там було

шість кімнат, простора кухня, зала; паркет – із червоного дерева,
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вишукані меблі та посуд. Одна стіна спеціально зроблена зі скла,

щоб можна було милуватися прекрасним фонтаном. Спочатку я

мешкав сам, а потім приїхали мої дружина з донькою. Вони теж були

в захваті від такої краси! Ми із задоволенням гуляли у великому

саду, де росли ананаси, мандарини, лимони, папайї. Я ще й сам

дев’ять папай посадив. Розумів – не встигну зібрати врожай, але

хотілося щось залишити після себе. Донечці моїй тоді п’ять років

було. Вона подружилася з місцевими дітлахами і запрошувала їх до

нашої вілли”.

Ананасами, мандаринами та папайями ласували досхочу, проте

лимони в Африці треба їсти дуже обережно – інакше можна

залишитися без зубів і серйозно нашкодити своєму шлунку. Їжа

там – пісна, одноманітна і в ній практично відсутні мікроелементи,

необхідні для нормального травлення лимонів. У одного

військового радника, який нехтував цією засторогою, зуби таки

повипадали...

Мапуту – курортне містечко. Поруч океан – купайся, скільки

заманеться! У крамниці на кшталт радянського „Воєнторгу”

продавалося все необхідне, навіть дешевше, ніж на Батьківщині.

До фахівців із Радянського Союзу ставилися дуже добре –

пропускали без черги.

„Незадовго до від’їзду, в жовтні, на День революції, ми їм

допомогли провести парад, – пригадує Юрій Володимирович, –

тренували місцевих вояків та ветеранів на занедбаному

аеродромі. А сам парад урочисто відбувся в столиці. Президент

Мозамбіку Самора Машел запросив гостей із дружніх держав,

зокрема прилетіла делегація з Анголи. Солдати завзято

карбували крок, проїхало шість танків „Т334”... Жителі були в

захваті!”.

А потім на президентській віллі влаштували бенкет. Запросили і

військових радників – радянських та кубинських офіцерів.

Президент Мозамбіку поводився напрочуд демократично, тож ніхто
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не почувався ніяково. Гості із задоволенням спілкувалися за

„шведським столом”, який обслуговували офіціанти у білосніжному

одязі.

За кілька місяців, невдовзі після від’їзду підполковника Лаврова

з Мозамбіку, Самора Машел загинув. Він вилетів до кордону з

Південноафриканською республікою. Літак був радянський, екіпаж

– теж. Досі достеменно невідомо, внаслідок чого сталася

авіакатастрофа. Був це фатальний збіг обставин чи „постаралися”

вороги, підступно збивши президентський літак неподалік від

кордону...

Україна досі офіційно не визнає учасниками бойових дій своїх

співвітчизників, котрі служили у Мозамбіку за радянських часів.

Юрій Лавров має такий статус, але перебування в Африці тут ні до

чого – врахували участь Юрія Володимировича у битві за острів

Даманський. Втім, він переконаний: „Всі, хто служив у Африці,

заслуговує на таке визнання.Авжеж, це треба зробити! Люди

ризикували життям. Скажімо, у Мозамбіку нерідко траплялися дуже

серйозні ситуації на кордоні з ПАР. І я знаю, що там гинули наші

фахівці, зокрема військові перекладачі”.

Після Африки Юрій Лавров три роки працював у Донецьку –

заступником начальника районного військкомату, отримав

трикімнатну квартиру. „А мій брат Борис мешкав у Чернігові,

викладав у льотному училищі, – говорить Юрій Володимирович. –

Я часто приїжджав до нього в гості, і місто мені сподобалося,

особливо любив милуватися ним взимку. Раніше тут чудові зими

були – такі високі замети, надзвичайно чистий сніг! А в Донецьку

сніжок не встигає випасти, як уже – чорний. Навколо ж – терикони...

Тому я й вирішив переїхати сюди, і 14 років працював у

Чернігівському військкоматі. У Донецьку свою оселю

законослухняно повернув державі, тож мав одразу одержати житло

в Чернігові. Проте довелося п’ять років винаймати квартиру, доки

нарешті отримав власну. Звичайно, змарнував немало часу і купу
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грошей, але не шкодую. Я Чернігів люблю. Це – справді моє місто!”.

Замолоду Юрій вагався – хотів навіть піти з армії. Мріяв стати

архітектором. Але вирішив все3таки не квапитися. І не прогадав!

Тепер уже можна з упевненістю сказати – життя вдалося. Адже,

крім чудових, дивовижних спогадів, він має вірну дружину – Віру

Тимофіївну, з якою щасливо прожив 43 роки, та дітей і онуків,

котрими пишається. І яким би складним не було сьогодення, що б

там не віщували усілякі новітні нострадамуси, підполковник Юрій

Володимирович Лавров знає: життя – прекрасне! Тож за нього, за

майбутнє рідних, дорогих людей та своєї держави варто боротися.

31.08.2009

ГАРЯЧА КУБА
До цієї країни їх везли таємно – у трюмах вантажного суд�

на. Їх прізвища згадувалися лише в секретних документах.

Офіційно їх взагалі не існувало. Тепер, через багато років,

стало відомо: командир корабля мав наказ, якщо виникне

реальна небезпека захоплення його ворогом, негайно відкри�

ти кінгстони і затопити танкер.  Люди мали загинути, проте

зберегти таємницю.

Під прицілом американських підводних

човнів
Прослуживши майже рік у війську, зв’язківець Олександр

Трищокин, разом з іншими молодими солдатами, приїхав до

Ленінграда. Там їм видали цивільний одяг, зробили щеплення від

тропічних хвороб і полікували зуби. А потім увечері більше 360

вояків зібрали в клубі. Зайшов добродій поважного віку у

спортивному костюмі. Йому доповіли: „Товаришу контр3адмірале,

група воїнів3інтернаціоналістів для співбесіди прибула!”.

„Він повідомив нам, – пригадує Олександр Сергійович. – Буде
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йти ескадра в одну з дружніх країн: „Ви – люди військові, самі

розумієте...”.  Ми всі одразу: „А що? А куди?!” – „Там дізнаєтеся,

куди треба – туди і повезуть!” – „У цивільному? Як це?!” – „Така

ситуація...”. Був 1963 рік. Після такої „змістовної” співбесіди ми ще

„підганяли” собі модні костюми. Взагалі, було дуже дивно одягати

їх після наших „х/б”...  А ще ж нам видали модельні туфлі з

натуральної шкіри. Потім вишикували на плацу...”.

Молодих бійців попередили: держава посилає вас на виконання

дуже важливого завдання. Якщо хтось боїться, сумнівається у своїх

силах, зробіть крок вперед. Звісно, жоден солдат не зрушив із місця.

Тож  батальйон урочисто під „Марш слов’янки”, карбуючи крок у

цивільних моднячих черевиках, пройшов плацом. Вночі в

автомобілях їх відвезли до вантажного порту і розмістили у трюмах

танкера.

„І тільки коли вже буксири витягнули наш танкер на форватер, –

пригадує Олександр Трищокин, – нам нарешті повідомили: „Судно

„Марія Ульянова” іде з порту Ленінград у порт Гавана”. 18 діб йшли

ми північним шляхом повз Німеччину, Францію, Англію.  А в цей час

над нами періодично кружляли німецькі, французькі та англійські

літаки. Раптом оголошують: „Ми проходимо район Бермудського

трикутника”.  А  ми вже знали, що це – погане місце, де зникають

кораблі. Проте для нас усе завершилося благополучно”.

Поблизу США американські літаки вже майже постійно

супроводжували радянський танкер. А потім на поверхні з’явилися

американські підводні човни. Одразу ж випливли і наші підводники.

Тоді й пригадалися Олександру Сергійовичу слова контр3адмірала

про ескадру. Збагнув: „Як же інакше? Адже у часи „холодної війни”,

а тим більше за такої вкрай напруженої ситуації на Кубі, хіба міг

один3єдиний танкер із СРСР самотужки перетнути океан?!”.

Радянські солдати сиділи в трюмах – їм заборонили виходити

на палубу. Але згодом американські човни зникли, після чого

полегшено зітхнули й наші підводники. Очевидно, супротивникам
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вдалося домовитися і уникнути бойових дій. Лише тепер, через

багато років, у московських часописах з’явилися публікації:

командир танкера мав наказ: у разі реальної небезпеки, відкрити

кінгстони і затопити корабель. Вороги не повинні були отримати

докази, що в трюмах танкера до Куби таємно перевозили радянських

бійців...

Проте, крім американських підводних човнів, неабияку

загрозу становили і шторми, що жбурляли бідолашне суденце,

ніби якусь дитячу іграшку. „Та, мабуть, тоді нас беріг сам Господь,

– пригадує Олександр Трищокин. – Вже поблизу територіальних

вод нас з усіх боків облетів американський гідроплан,

розпорошивши на танкер якусь пилюку. Звісно, ми й гадки не

мали, що це таке.  Але, коли причалили, на третю добу майже всі

захворіли на дизентерію. Це при тому, що дизентерійна паличка

там практично ніколи не трапляється.  Я теж від цієї недуги

постраждав...”.

До речі, всі теплі речі, навіть нові, які солдати привезли з собою,

були спалені у спеціальному бетонному бункері. Їм пояснили: „Вам

це не знадобиться”. Вояки ходили у білих сорочках із короткими

рукавами, в’єтнамських брюках і сандалях. Костюми одягали лише

в особливо урочистих випадках.

„Провисівши в повітрі півтори години,

втратив свідомість...”
Олександр Трищокин на Кубі фахово займався зв’язком. Одного

разу виникла надзвичайна ситуація: зв’язок між радянським

контингентом у Гавані та Москвою взагалі зник. Там всі комунікації

прокладалися в повітрі на висоті 10 – 11 метрів. Очевидно, кабель

зумів перебити ворожий снайпер. Видертися на опору виявилось

непросто, адже електромонтерські „кігті” не були розраховані на

лазіння по кубинському червоному дереву. Проте Олександр
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Сергійович із цим впорався і, провисівши в повітрі півтори години,

зумів відновити зв’язок. Та, від неймовірного напруження, він

втратив свідомість.

На щастя,  саме проїжджали кубинські цивільні фахівці, які мали

висувну драбину. Бійця врятували і відвезли в госпіталь. Коли

Олександр прийшов до тями, там уже були співробітники

радянського посольства. Саме тому про цей випадок дізналися в

Москві. „Якби зліз з опори самотужки, нікому б і на думку не спало

оголошувати це подвигом, – запевняє Олександр Трищокин. – Я

просто виконав свою роботу. Бо фактично ми виявилися повністю

„відрізаними” від Москви. Це було дуже небезпечно, адже в розпал

„холодної війни” будь3якої миті могло трапитися що завгодно!”.

Проте про зв’язківця не забули – нагородили орденом „Червоної

Зірки”.

А найтяжчі спогади у Олександра Сергійовича про два його

поранення та контузію – він, як завжди, лагодив зв’язок, коли

потрапив під обстріл ворожого літака...

Двічі Олександр Трищокин бачив легендарного Фіделя Кастро.

Кубинський лідер приїжджав до радянських бійців, які, між іншим,

мешкали в колишній колонії для малолітніх злочинців. Там просто

були могутні бетонні споруди та величезний клуб. І Фідель, і його

брат Рауль виявилися дуже простими, чуйними та доброзичливими

людьми. Олександр Сергійович і зараз із задоволенням згадує про

це спілкування.

Як Микита Хрущов від кубинського жіночого

батальйону відмовився
Цікаво, що радянські бійці на Кубі належали до... Північного

морського флоту. Олександр Трищокин розповів такий курйозний

випадок: „Ми отримували всі продукти, як моряки Північного флоту.

І от одержали якісь консерви – ніби така тушкованка велика.
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Вирішили нею повечеряти, відкриваємо ці банки, а воно, мов

журавлина, – червоне і доволі солодке. Ну, поласували тією

штукою... А на Кубі – дуже спекотно, якось температура повітря

досягла майже 70 градусів. І раптом у кожного з нас температура

тіла почала стрімко підвищуватися. Обличчя почервоніло і пеком

пече! Потім з’ясувалось, що концентрати, які ми скуштували,

призначені для служби на Півночі. Їх по дещиці видавали морякам,

котрі були  на вахті. А ми в тропіках цього нажерлися...”.

Взагалі, продуктів вистачало. Правда, все видавали з

недоторканого запасу 203річної давнини. Консерви не псувались.

А от із кожної пачки „Казбеку” й „Прими” придатними були тільки

дві3три цигарки. Тому солдати курили самокрутки. А ще пили спирт,

який можна було придбати в аптеках. З місцевим населенням

стосунки склалися прекрасні.

Задивлялися радянські вояки і на кубинських жінок: „Красуні!

Там є чистокровні іспанки, є негритянки, мулатки.  І всі по3своєму

вродливі.  А спосіб життя у них цікавий. У мене були приятелі3

кубинці, показували фотознімки: „Ось – я з дружиною та нашими

дітьми, а це – мій друг зі своєю родиною. У моєї жінки – десь двоє

діточок від мого товариша.  А в його дружини – двійко від мене... У

них так: якщо у жінки – критичні дні або вона вагітна, чоловік має

цілком законне право стрибнути в гречку. Власне, дружина сама

дає йому на це п’ять песо... Розумієте, це сприймається, як належне.

Взагалі ж, у них немає жодної дискримінації та расизму.  Дуже

дружний і гостинний народ!”.

Свого часу кубинці запропонували Микиті Хрущову розмістити на

території радянського контингенту місцевий жіночий батальйон. Проте

Микита Сергійович не погодився: „Наші бійці – мужні, вони

перетерплять...”. Звісно, терпіли не всі – дехто все3таки до жагучих

кубинок бігав. А особливим попитом користувалася вродлива молода

повія на прізвисько Червона Шапочка... Проте Олександр Трищокин

поводився мужньо – хтось же мав виправдати довіру Микити Хрущова!
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„Ви не голосуватимете, бо вас... не існує!”
А ще на Кубі надзвичайно популярні родео та карнавал.

Грандіозне карнавальне шоу за участю тисяч людей там щороку

влаштовують після шостого збирання тростини – під осінь. Всю ніч

жителі буквально шаленіють від радощів, танцюючи під популярну

латиноамериканську музику. Це – настільки яскраве, неповторне

видовище, що радянські солдати просто не могли стриматися. Отож

і собі залюбки демонстрували дива витривалості та майстерності,

годинами витанцьовуючи серед сотень тисяч абсолютно щасливих

людей.

А найбільше дошкуляли нашим бійцям на Кубі... комарі: „Не

приведи Господи, якщо завчасно накомарник не застелив! Навіть

один комар залетить – все! Тільки3но потрапивши в цю країну, ми

не надто дослухалися подібних порад.  Мовляв, уже якось ніч без

того причандалля перебудемо. Скільки справ! Хіба нам до

накомарників? Вранці прокидаюсь – лишенько, нене ріднесенька!

Обличчя пече!!! Поглянув на себе в дзеркало і не впізнав: пика –

наче місяць у повні. І червона3червона... Покусана –  просто жах

якийсь!”.

Але, попри все, бойовий дух бійців був високим, запевняє мій

співрозмовник. Саме тоді відбувались вибори до Верховної Ради:

„А ми будемо голосувати?” –  цікавимось. „Так, – відповідають, –

прийде теплохід „Росія”,  проголосуєте з екіпажем, буде виборча

дільниця в клубі – вас же ого скільки!”. Ми чекаємо, форма одягу –

парадна: напрасовані брюки, свіжовипрані білі сорочечки, туфлі

блищать. Ми ж – патріоти! Десь годині о 163тій приїжджають із

посольства, зібрали нас усіх та й говорять: „Хлопці, зрозумійте, як

ви голосуватимете, коли вас офіційно, так би мовити, не існує?! У

жодних списках вас немає...”. Якось одразу так сумно стало, проте,

дякувати Богу, хоча б правду сказали. Та патріотизм був справжній

– всі дуже хотіли проголосувати!”.

Проте не всі повернулися з Куби живими. Олександр Трищокин
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знає про три кладовища у цій країні, де поховано радянських бійців.

Хоч, звичайно, насправді їх значно більше. Донедавна все це

намагалися ретельно приховувати. І тільки у розпал війни в

Афганістані, коли тисячі наших солдатів повернулися додому у

цинкових домовинах, про перебування вояків на Кубі, у В’єтнамі,

Алжирі, Сирії, Ефіопії, Єгипті, Лівії та інших країнах нарешті

заговорили.

„Тобто, якби не було Афганістану, напевне, ніхто б цього питання

про воїнів3інтернаціоналістів взагалі не порушував, – переконаний

Олександр Трищокин. – Тому у нас – Українська спілка ветеранів

Афганістану та локальних війн. Спочатку ж і перших афганців не

визнавали. Пам’ятаю, коли там все почалося, загиблих чернігівців

ховали начебто й на кладовищі в Яцево, але під лісом.  А юнаки, які

повернулися живими... Не секрет, що їм була „зелена вулиця” в наш

педінститут. Чимало з них його закінчили. Ну, й, звісно, хотілося

провідати могили бойових товаришів. То до студентів3афганців

приходили „доброзичливці” з компетентних органів і тихенько так

попереджали: „Хлопці, якщо хочете закінчити інститут, не ходіть на

кладовище...”.

Як космонавт Гречко на даху 15�поверхівки

інтерв’ю давав
Повернувшись на Батьківщину, Олександр Сергійович

продовжив свою сімейну династію: „Прадід був ямщиком, возив

пошту на тракті.  Дід мій, Григорій Гордійович, був чиновником

Київського телеграфу, батько, Сергій Григорович, трудився

начальником лінійно3технічного вузла зв’язку, тобто контролював

електрозв’язок області.  А коли він пішов на пенсію, створив музей

зв’язку, який існує й досі.  Я ж 25 років пропрацював начальником

міських телефонних мереж. Зв’язківцями стали також мої син і

донька. Тобто вони – вже п’яте покоління зв’язківців у нашій родині”.



79

Життя між кулями

Олександр Трищокин свою роботу любив. Адже, завдяки їй,

спілкувався з багатьма видатними і відомими людьми. „У двері

постукали, зайшов чоловік: середнього зросту, світлий костюм,

волосся їжачком, сорочка без краватки, розстібнута, зірка Героя, –

пригадує Олександр Сергійович. – Я не одразу збагнув, що це –

космонавт. Ну, може, який голова колгоспу, Герой Соцпраці. Вони до

мене іноді приїжджали зі своїми проблемами. Дивлюсь: черевики у

гостя вже такі стоптані... А він заходить, посміхається: „Давно ж я тут

не був!”. Думаю: „Та я тебе тут взагалі вперше бачу, хоч стільки вже

працюю...”. Коли він присів, бачу, а в нього – зірка Героя Радянського

Союзу і справа – „льотчик3космонавт”.  Я шокований. Впізнав –

Гречко.  А як його ім’я та по3батькові? Ніби незручно казати „товаришу

Гречко” чи „товаришу космонавт”... Він продовжує: „Давно не був, як

тут добре!”. А у мене думка: „Що ж далі робити? Людей зібрати?

Такий гість!”. І одразу ж сумнів: „Він – один, без супроводу, з обкому

партії не дзвонять...”. А Гречко раптом: „Як би було чудово поглянути

на Чернігів згори!”. Я й запропонував: „То, може, виліземо на дах?”.

Вилізли, стоїмо на даху багатоповерхівки. Він милується краєвидом

і, між іншим, підходить до самісінького краєчка даху, стає на парапет.

Я його смик за піджак: „Ви що, така висота!” – „Не хвилюйтеся, у

мене чудово розвинутий вестибулярний апарат. Якось в Осло захотіли

взяти у мене інтерв’ю на даху п’ятнадцятиповерхового будинку.

Підняли на самісінький край, всі софіти на мене спрямували, ну, й

запитують про те3се. А я фактично стою лише на лівій нозі, права

зависла на краєчку, а парапету там взагалі не було... Все це тривало

хвилин п’ятнадцять, доки інтерв’ю не завершилося. Потім мої

співрозмовники зізнались: думали, що радянський космонавт

злякається. Але як я міг зганьбитися?! Витримав!”. Проте я Гречку

кажу: „Все3таки, ну його до біса, давайте краще спустимося вниз...”.

На прощання космонавт попросив поставити телефон його

тітоньці, котра мешкала в Чернігові. І, буквально протягом кількох

днів, все було зроблено.
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А два роки тому, на 603ліття, Олександру Трищокину

подарували... автомат. Він запросив на ювілей друзів зі Спілки

ветеранів Афганістану та локальних воєн: „Всі прийшли, в повному

складі, і подарували мені автомат АКС універсальний складний  – з

дарчою табличкою на ручці: „Олександру Сергійовичу у день ювілею

від афганського братства”.  Автомат – бойовий, але, звісно, там

дуло „підпиляне”. Тобто це – абсолютно безпечна річ. Проте для

мене головне, що її вручили дорогі мені люди. Наш боєць –  генерал3

майор Волков – сказав: „Ти тепер з цим автоматом лягатимеш спати

і прокидатимешся!”. І, знаєте, точно: в скрутну хвилину беру до рук,

потримаю його, згадаю свою молодість, і одразу таке полегшення

на душі!”.

Олександр Трищокин із бойовими побратимами, як можуть,

допомагають сім’ям загиблим. На жаль, держава не надто

переймається долею тих, кого вона свого часу послала зі зброєю в

чужі краї. Ще донедавна мати отримувала щомісяця за загиблого

сина аж... 29 гривень.

Колись офіційно їх нібито не існувало. Але, відверто кажучи, по

суті, не існує їх і тепер – для більшості наших співвітчизників. Тільки

Олександр Трищокин, тамуючи душевний біль, все3таки бере до рук

автомат і вкотре слухає пісню про легендарного Че Гевару...

18.10.2007

ОБЕРІГ СЕРГІЯ ШАПОВАЛОВА
Своєю могутньою статурою він нагадує Іллю Муромця.

Втім, на відміну від давньоруського богатиря, котрий до того,

як здійснити славетні подвиги, півжиття пролежав на печі,

підполковник Шаповалов потрапив на війну ще в юні літа.

Сергія Івановича було тричі важко поранено в Афганістані.

Його підрозділ врятував від неминучої загибелі бійців дев’я�

тої роти – в тому самому запеклому бою, відтвореному у
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фільмі режисера Федора Бондарчука. Душмани настільки

поважали мужнього й справедливого ворога, що, під час ко�

роткого перемир’я, навіть запрошували Сергія Івановича по�

чаркувати на їхньому весіллі.

Це він, український офіцер Шаповалов, після кривавої

бійні на Балканах, мирив сербів та албанців у Косовому,

спілкувався з племенем канібалів у джунглях Сьєрра�Леоне і

врятував сотні людей у Ліберії.

„Коли у Києві зустрівся з ворогом –

душманом, якого брав у полон, – обнялися й

випили разом по чарчині!”
Його дідусь – Єгор Терентійович – був генералом. У 1933 році він

воював в Афганістані (тоді Радянський Союз надавав допомогу цій

країні), і хороброго командира нагородили орденом бойового

„Червоного Прапора”. „Яка чудова блискуча цяцька!” – подумав

малий Сергійко. Хлопчик вирішив похвалитися орденом у дитсадку і

безтурботно показував нову іграшку одноліткам, доки не спокусився

пропозицією обміняти дідусеву нагороду на якусь дрібничку.

Дізнавшись про нерозсудливий вчинок, тато грізно висварив сина.

Єгор Терентійович загинув під час Великої Вітчизняної війни, і його

орден був родинною реліквією. „Ти повинен в будь3який спосіб

повернути нагороду нашій сім’ї!” – рішуче наголосив батько.

Тоді розшукати втрачений орден не вдалося. Однак у 19873му

молодому офіцеру Сергію Шаповалову, як і колись його дідусеві,

довелося поїхати на війну в Афганістан. А наступного року

відважного старшого лейтенанта нагородили орденом „Червоного

Прапора”. Ось такі примхи долі!

Сергій Іванович служив у 3453му окремому парашутно3

десантному полку – авіанавідником розвідроти. Є така військова

спеціальність – визначивши ціль, викликати авіацію й корегувати
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вогонь, знищуючи живу силу й техніку супротивника.

1 січня 1988 року на висоті 3234 метри бійці підрозділу

Шаповалова зустріли Новий рік (у кінострічці Бондарчука це свято

відзначали там солдати дев’ятої роти). Незабаром розвідники

отримали наказ зайняти сусідню висоту, а на їх позиціях розмістили

роту, якій і довелося в ніч із 73го на 8 січня прийняти нерівний бій.

„Ми одразу вирушили їм на допомогу, – пригадує мій

співрозмовник. – Відстань начебто невеличка – три кілометри, але

там усе було заміноване. Довелося обходити, долати ще кілька

гірських хребтів. Отож цілу ніч, до самого ранку, дев’ята рота

відбивалася самотужки. Їх було 39, а душманів – 425, тобто на

кожного бійця – по 11 „духів”. Відверто кажучи, якби наш перший

взвод розвідроти не підійшов на допомогу, хлопців би „змели”, бо у

них залишалося по одній гранаті на трьох і по півріжка патронів.

Тож буквально наступна атака душманів могла завершитися

рукопашним боєм і неминучою загибеллю наших товаришів, яким

просто вже нічим було боронитися”.

Взагалі ж, резонансний і фінансово успішний фільм Федора

Бондарчука Сергію Івановичу не сподобався: „Я вважаю, розповідаючи

про реальні події, потрібно дотримуватися максимальної точності. Не

можна так усе перекручувати! У кінострічці стверджується, начебто

радянських бійців залишили напризволяще – помирати, і тому тільки

один солдат вижив. А насправді ми їх врятували – з 393ти бійців

загинуло 12. Так, поранені були всі. Але, погодьтесь, автори фільму

свідомо (не думаю, що вони цього не знали!) переінакшили факти.

Місиво там, дійсно, було жахливе. І „духи” йшли напролом, у чорних

чалмах (тоді це ще ефектніше виглядало), однак до рукопашної не

дійшло. За цей бій сержанти Мельников та Александров (у кінострічці

їх намагалися показати) отримали звання Героя Радянського Союзу.

Хлопці першими зустріли ворога; вони протрималися 334 хвилини,

проте „поклали” багатьох душманів і дали змогу товаришам

підготуватися до зустрічі з супротивником”.
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На думку Сергія Шаповалова, творці фільму надто захопилися

голлівудськими ефектами: „Вийшов посередній американський

бойовик. Сюжет – занадто кровожерливий, у гірших традиціях

Голлівуду. Там, в Афгані, насправді, все простіше було, і лементу –

значно менше. Ми виконували свою роботу. Не розумію, чому в

„Дев’ятій роті” не показали жодного бойового офіцера (крім

невеличкого епізоду наприкінці фільму), зосередивши всю увагу на

істериках психічно хворого старшини? І це – об’єктивна кінострічка

про Афганістан? Власне, яка мета фільму – зняти ще одну ефектну

„страшилку” чи дійсно показати героїзм юнаків, котрі вірили, що

захищають свою Вітчизну?!”.

Війна в Афганістані – це не суцільне звірство. Крові було море,

але нерідко за таких обставин люди виявляли чуйність та

благородство. Подібних випадків Сергій Іванович може розповісти

дуже багато (за два роки практично увесь Афганістан пройшов):

„Ось, наприклад, стояли ми на блокпосту, виконували бойове

завдання. А в сусідньому кишлаку у мулли весілля – виходила заміж

його донька. Душмани домовилися з нами про перемир’я, зняли міни

і... запросили на своє свято. Ми туди пішли – до ворогів, з якими

вчора відчайдушно билися на смерть і незабаром воюватимемо

знову! Ми сиділи з ними за одним столом, їли плов руками,

нормально спілкувалися, веселились, анекдоти розповідали. І нам

також цілком щиро посміхалися у відповідь. Дивились один одному

в очі, і жодних проблем не виникало! Розумієте, вони належно

оцінили наш вчинок, тому поводилися надзвичайно гостинно, наче

до них завітали найкращі друзі. Добряче там почаркувавши, ми

повернулись до свого підрозділу і... звично взялися до зброї, – все,

завтра продовжимо з „духами” воювати! Правда, вони ще того дня

під’їхали – привезли кавуни, дині, виноград. Подякували нам, що

дали змогу відсвяткувати весілля... Ось така неймовірна, але реальна

історія. Що таке війна? Ланцюг парадоксів!”.

Взагалі, Сергію Шаповалову доводилося не раз домовлятись із
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ватажками „духів”. Власне, саме завдяки тим перемовам, вдалося

знищити не один загін душманів. „Ми навідувалися до ватажка

банди, привозили їм продукти, інколи навіть зброю, а „духи” за це

„здавали” своїх, – говорить Сергій Іванович. – У них же кожен загін

контролює певну територію. От ми й купували якусь банду.

Приходили, так би мовити, в гості. Сиділи неозброєні, пригощалися

пловом, пили чай і мирно бесідували з їхнім „отаманом”, –

домовлялися з бандитами. Звичайно, ризик був. Однак вони

усвідомлювали, що наші гелікоптери на аеродромі (з повним

комплектом боєприпасів) до зльоту готові, та й бронетехніка

знаходиться зовсім неподалік... Отож краще все3таки розійтися по3

хорошому: ми їм даємо харчі і, можливо, зброю, а вони нам роблять

послугу – повідомляють маршрут каравану іншої банди, яка

проходитиме цією територією. Потім ми душманський караван

зустрічали й знищували – звісно, не в тій місцевості (аби наших

інформаторів не запідозрили), а десь по3сусідству. Зазвичай,

оперативні дані, одержані в такий специфічний спосіб від ватажка

„духів”, виявлялися на сто відсотків достовірними. Бандити без

проблем зраджували конкурентів...”.

На війні діють свої неписані закони, яких ви не знайдете в

жодному статуті, наголошує мій співрозмовник: „Скажімо,

прочісували ми кишлаки. Заходимо в одне поселення – ні душі. В

мечеті на самому видному місці лежить Коран – красива така книжка,

а обкладинка оксамитом обгорнута. „Ну, – міркую, – чому б не взяти

собі на згадку? Привезу додому, покажу друзям, як цікаво можна

книгу переплести...”. А зі мною був сержант, перекладач. Каже:

„Якщо Коран залишили, сюди обов’язково повернуться. Навіть коли

навкруги начебто нікого немає, хтось неодмінно все бачить.

Чужинця, котрий взяв їхню священну книгу з мечеті, проклянуть і

потім скрізь розшукуватимуть, доки не позбавлять життя”.

Звичайно, я одразу поклав Коран на місце. Стільки таких випадків

там було! Навіть якщо чогось не знаєш, тобі все дуже добре
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пояснять. Війна війною, а традиції народу треба поважати. Не ти їх

встановлював, не тобі й порушувати! Відтоді, коли заїжджали в

безлюдний кишлак, заходили в дувал і бачили Коран, знали: чіпати

його не можна – господарі повернуться. І коли, перед „зачисткою”

кишлаку, мулли просили нас зачекати, доки звідти підуть мирні

жителі, ми не стріляли в беззбройних жінок, дітей та стариків. Тому

вороги завжди визнавали: розвідрота воює справедливо, не

ображає релігійні переконання віруючих (між іншим, в основі 70

відсотків усіх воєн – саме релігійні конфлікти). Ми цю повагу

відчували і, за будь3яких обставин, прагнули поводитися гідно”.

Одного разу бійці Сергія Шаповалова захопили в полон кількох

„духів”. Як і годиться, здали їх місцевій владі. „Душмани – люди

мужні, дуже суворі, не схильні до сентиментів. Свій страх не

показують, – говорить Сергій Іванович. – А цей 183літній юнак

раптом заплакав. Це було дуже незвично – розпачливі сльози на

очах у „духа”... Років через п’ять був я у відрядженні в Києві.

Чимчикував подвір’ям столичного авіаційного інституту. Підходить

до мене молодий чоловік у афганській формі: „Командоре, привіт!”.

Міркую: „Звідки він мене знає?”. Подивився йому в очі – та це ж той

самий юнак, котрого я взяв у полон. Хто б міг подумати, що його

доля так зміниться! Колишній душман приїхав до України, навчається

у нас в інституті... Я був вражений! Потім він завітав до мене в кімнату

– з пляшкою (знає вже наші традиції). Ми з ним по чарчині хильнули,

пригадали минуле. Відверто кажучи, я гадав, його розстріляли. А

він, виявляється, став офіцером афганської армії! Ось як трапляється

у житті: в Афгані були затятими ворогами, а тут, у Києві, як добрі

приятелі, душевно посиділи разом, пляшку горілки випили...”.

Почувши цю історію, я розповів Сергію Івановичу про свого друга

– Василя Слапчука. Після тяжкого поранення в Афганістані, він

пересувається лише в інвалідному візочку. Щодня, впродовж

багатьох років, змушений долати нестерпний біль. Але простий

сільський хлопець не змирився з долею – здобув вищу освіту,
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працював у банку, став видатним українським письменником,

лауреатом Національної премії імені Тараса Шевченка. У нього –

молода вродлива дружина і двоє чудових синів. Так ось Василь якось

щиро говорив мені, що хотів би зустрітися з чоловіком, котрий

поранив його, завдавши стількох страждань. Не для помсти. „Я б

запросив його до себе в гості, – мріяв Слапчук. – Посиділи б,

поспілкувалися, випили доброго вина. Можливо, стали б

найкращими друзями. Я не маю до нього жодної ненависті. Він був

воїном і я – теж. Просто так склалося, що ми опинились по різні

боки барикад”.

Сергій Іванович посміхнувся: „А що? Я б теж, мабуть, за таких

обставин випив. Потім, може, пику б один одному натовкли...

Жартую! Чесно, не знаю, якою була б моя перша реакція, якби мені

сказали: „Ось чоловік, котрий тебе тяжко поранив”. Скільки часу

минуло... Взагалі, усвідомлюю, що він – ні в чому не винен. Хіба я

там у пісочниці іграшками бавився? Хіба, викликаючи авіацію

знищувати цілі, не розумів, що буде вбито людей? Ми з ним

виконували одну роботу: він захищав свою Батьківщину, а я – свою.

Тому які можуть бути претензії? Ні, не маю зараз ненависті. Я з вашим

другом згодний. Кого звинувачувати – людей, чию країну ми хотіли

завоювати?! Але це багато разів намагалися зробити і до нас,

починаючи від Олександра Македонського – ні він не зміг, ні всі

інші. Такий гордий, волелюбний народ! Проте й власну голову

попелом посипати не буду. Нам, ветеранам  Афганістану, соромитися

нічого. Тоді був інший час. Ми не сумнівалися, що охороняємо

південні кордони Вітчизни. І ніхто не має права в чомусь нас

звинувачувати! У мене – дві контузії і поранення в ногу. Після

Афгану був напівпаралізований, але в нашому Чернігівському

шпиталі мене за 52 дні поставили на ноги. Довели, що дива все3таки

бувають. Я ж думав, що назавжди інвалідом залишуся...”.

До Афганістану Сергій Шаповалов потрапив разом із рідним

братом – Миколою. Власне, посилати одразу двох братів на війну
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заборонялось. Уявіть собі стан матері, яка знає, що обидва її

дорослих сини можуть повернутися додому в цинкових домовинах!

Однак генерали щось не догледіли, а молодим офіцерам

Шаповаловим навіть не спало на думку випрошувати собі легшої

долі. Сергій воював два роки, а Микола – рік. Причому на

афганській землі вони жодного разу не зустрілися. Правда, брали

участь у одній військовій операції, під час якої вертоліт Миколи

збили. Потім вони обоє потрапили до шпиталю в Ташкенті, де

нарешті й побачилися... Згодом Сергій продовжив службу в

українській армії, а Микола – у російській. Брат воював у Чечні,

отримав поранення, звільнився в запас.

Фактично Афганістан і визначив подальшу долю братів

Шаповалових. Навіть поранення на заваді не стали. „Я – бойовий

офіцер, – говорить Сергій Іванович, – і звик до екстриму. Той, хто

був на війні, знає, що це за відчуття”. Ходиш, наче по лезу бритви,

приймаєш миттєві рішення, від яких залежать долі людей. І

усвідомлюєш свою потрібність. Той, хто зазирнув в очі смерті на

полі бою, по особливому цінує життя. І друзів обирає не за їхніми

статками, а за зовсім іншим, значно вагомішим критерієм – ти пішов

би з цим добродієм у розвідку чи ні?

Бо цінності на війні – інакші. Там навіть час по3іншому плине: в

момент смертельної небезпеки іноді все попереднє життя перед

тобою промайне. Будь3яка людина там – мов на долоні. Одразу

видно, хто чого вартий. І чого вартий ти. От парадокс – ситуація

надзвичайна, а почуваєшся, неначе риба у воді, адже не маєш права

на помилку. І тобі це подобаєшся. Бо розумієш: це – справді твоє.

Ти потребуєш таких відчуттів, отого неймовірного адреналіну. Тебе

ніби щось туди веде, кличе. І ти вже не хочеш та й не можеш жити

інакше.

Афган – це частинка тебе. Там навічно залишилися твої бойові

побратими. І навіть зараз, через багато років, ти схоплюєшся,

побачивши уві сні, як гине товариш, котрого ти не встиг захистити. І
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тобі нестерпно боляче, коли тупуватий, безнадійно сірий чиновничок

дозволяє собі зневажливо ставитися до людей, які буквально

повернулися з того світу; а пихатий політик вдає, наче вперше чує

про проблеми „афганців”. Втім, Бог їм суддя. Від таких пустоцвітів

мокрого місця не зостанеться! Натомість прості хлопці – герої тієї

війни – залишаться незабутніми.

„Як тільки ніж увійде вам у печінку і його

там почнуть прокручувати, тоді, звісно, можете

вистрелити...”
У 2000 році Сергій Шаповалов потрапив до Косового, якраз після

сумновідомих американських бомбардувань. Підрозділи

миротворців стали своєрідним буфером між поселеннями сербів та

албанців.

„Люди раніше мешкали поряд і навіть уявити не могли, що між

ними раптом виникне така люта ненависть. Були сербсько3албанські

сім’ї, багато сусідів – православні та мусульмани – дружили так,

що, здавалося б, водою не розіллєш! А тепер – жахлива,

непримирима ворожнеча... – гірко зітхає Сергій Іванович. – У селі,

була єдина школа, то ми зранку водили туди під охороною

слов’янських дітей, а після обіду, теж під нашим наглядом, там

навчалися маленькі мусульмани. Бо посадити зараз водночас (не те

що за однією партою – в одному класі!) сербських та албанців

дітлахів просто неможливо. Така різанина в селах почалася... Я це

все бачив на власні очі. Вночі перевіряв пости в гірській місцевості.

Дивлюсь: біжить серб із ножем – різати албанця, котрий йому

начебто щось не те сказав. Вони ж тепер, через будь3яку дрібничку,

спалахують, мов сірник, – і одні, й інші. Починаю його переконувати

(вони майже всі непогано знають російську): „Цей чоловік раніше

був твоїм другом?”. Киває у відповідь: „Так, був. Ми ще торік

приятелювали, я на його весіллі гуляв”. – „Ви живете поруч?” –
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„Авжеж, у дитинстві в одній пісочниці гралися”. – „І зараз ти хочеш

його убити?” – „Так, я його неодмінно заріжу, бо тепер ми –

вороги!”. Йду до того, іншого, і чую практично те ж саме: „Звісно,

ми – сусіди, дружили сім’ями і діти наші були найкращими

приятелями. Проте нині мрію, аби тут жодного триклятого серба не

лишилося. Хай забираються геть, доки ще живі!”. Просто якесь

середньовічне дикунство. Ось що натворили нерозсудливі, ганебні

вчинки політиків. Люди доведені до такого стану, що готові один

одного різати і живцем спалювати...”.

Втім, до українців місцеві жителі ставилися по3дружньому. Інколи

така гостинність призводила до кумедних випадків, коли нашим

воякам доводилося демонструвати неймовірну витривалість. „Їду в

гори – спека, автівка починає „закипати”, – розповідає Сергій

Іванович. – Зупиняюсь – стоїть серб. Прошу: „Чоловіче добрий,

дай відро води – залити радіатор”. А він у відповідь хитає головою:

„Не дам!”. „Ні фіга собі! – міркую спантеличено. – Може, мені щось

не те почулося?”. А він так хитро очі примружує: „Не дам! І не проси

– нізащо не дам...  Доки повний гранчак ракії не вип’єш, водички не

отримаєш!”. Це горілка у них так називається – ракія. Пояснюю:

„Друже, я ж – на службі, мені – не можна...”. А він знову за своє:

„Ні, друже, мусиш випити! Знаю я вашого брата. Українці – хлопці

міцні. Козарлюги! У вас після гранчака ракії навіть краще все

виходить...”. Ну, що тут вдієш? Довелося підтвердити, що я – козак!

Чуйні люди, дуже гостинні: наллють і ще з собою неодмінно

дадуть...”.

У сусідній Македонії теж мешкають серби та албанці. В Косовому

вже тривала запекла війна, а зовсім поруч на Балканах все

залишалось, як і раніше. У православних та мусульман були спільні

радощі й печалі: разом працювали, вчилися, відзначали свята,

створювали сім’ї. Ніхто не хапався за сокиру, аби звести рахунки з

односельцем тільки тому, що він – іншої національності та віри...

Минуло вісім місяців і через якусь дрібничку, буквально з нічого,
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від одного малесенького сірника, полум’я взаємної ненависті

спалахнуло й там. Однак Македонії вдалося уникнути війни – надто

вже жахливими були уроки Боснії і Косового. Обійшлося без

концентраційних таборів та варфоломіївських ночей. Втім,

можливо, події склалися б значно трагічніше, якби поряд не

знаходилися миротворці.

Правда, все тримається лише на авторитеті наших бійців, адже

фактично люди зі зброєю застосовувати її права не мають. Мандат

ООН дозволяє стріляти у відповідь тільки в надзвичайних випадках.

Наприклад, після загибелі миротворця. Ось такий парадокс!

„Я проводжу інструктаж, – пригадує Сергій Шаповалов, – і

хлопці, які приїхали сюди вперше, запитують, коли вони можуть

скористатися зброєю. Щоразу терпляче пояснюю: „Як тільки ніж

увійде вам у печінку і його там почнуть прокручувати, тоді, звісно,

можете вистрелити...”. Жорстокий жарт, але, на жаль, у реальному

житті саме так здебільшого й відбувається. Я розумію, як це звучить,

однак часто один3єдиний необдуманий постріл може спровокувати

жахливий, кривавий конфлікт, наслідки якого потім доведеться

долати роками, а то й десятиліттями! Ми повинні усвідомлювати,

що йдеться про долі сотень тисяч і навіть мільйонів людей, про

майбутнє всієї держави. За таких обставин потрібно спочатку сто

разів подумати, перш ніж застосовувати зброю. От демонструвати

її – будь ласка, це не забороняється! Ми двічі на тиждень

супроводжували автоколону – серби їздили до родичів у Белград

через „ворожу” територію. То албанці влаштовували шалені

провокації, несамовито камінням жбурлялися, влучали людям у

голови. Нашим хлопцям теж діставалось, добре, що у касках були.

З кожної такої подорожі автівки поверталися понівечені, скло було

потрощене... Відверто кажучи, мені не раз хотілося відкрити вогонь.

Це – нормальна реакція воїна! Проте здоровий глузд має взяти гору.

А от просто полякати бешкетників не завадить. Коли, під час

перевірки на дорозі, зупиняєш автівку і дістаєш автомат, це діє.
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Порушники розуміють, що терпіння людське – не безмежне...”.

Наші миротворці мешкали на американській базі. Російські вояки

розташовувалися окремо. Вони ретельно охороняли власні секрети

і нікого до себе не запрошували, крім українців. Та й зараз,

незважаючи на непрості стосунки між Україною і Росією, які дехто

вже називає холодною війною, вояки двох держав напрочуд легко

знаходять спільну мову в миротворчих місіях.

„Втім, дружба дружбою, але, під час офіційних зустрічей,

необхідних міжнародних норм українці та росіяни дотримуються,

– запевняє Сергій Іванович. – Процедура брифінгу полягає в тому,

що військові там повинні говорити державною мовою своєї країни.

Тобто миротворці мають спілкуватися через перекладача. І от уявіть

собі таку ситуацію: ми бесідуємо з росіянами – нашими друзями.

Виступає їхній командир (полковник, родом із Західної України),

говорить російською, хоч, звісно, пам’ятає  рідну мову. Перекладач

неквапливо відтворює текст українською. Потім колезі відповідає

командир нашого загону – полковник Корольов (росіянин, котрий

народився в Алма3Аті). Він свою промову виголошує українською.

Після цього перекладач старанно тлумачить сказане російською...

Американці сидять, спостерігають, як ми з колегами на брифінгу

спілкуємося, і не можуть втриматися від сміху. Адже сто разів

бачили, як наші командири у неформальній обстановці жваво

обмінювалися враженнями. Можливо, це – незвично, навіть

кумедно. Втім, процедура існує і її потрібно дотримуватися”.

Свого часу я навчався в Києві, і поруч зі мною у гуртожитку

мешкали студенти з Югославії. Вчили мене спілкуватися своєю

милозвучною сербсько3хорватською мовою (так тоді її називали,

тільки серби писали кирилицею, а хорвати – латиницею). Разом під

мій баян ми задушевно співали їхні національні пісні (і досі деякі

знаю напам’ять). Всі ці чудові хлопці – з Сербії, Хорватії, Боснії та

Герцеговини, Словенії, Чорногорії, Косового, Македонії – віддано

і зворушливо дружили. Якби тоді хтось лише б насмілився сказати
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їм про майбутній Апокаліпсис на Балканах, „пророку” гуртом

надавали б дошкульних стусанів, а потім відправили б його

лікуватись – до божевільні. Хто б міг подумати, що незабаром квітучі

землі Боснії та Косового будуть залиті кров’ю, а на мирні сербські

міста впадуть американські бомби?!

Український офіцер Сергій Шаповалов щиро вболіває і за сербів,

і за албанців. Косове – надзвичайно красива, благодатна країна, на

якій цілком вистачить місця для обох народів. Так, одні моляться

Ісусу, а інші – Магомету, однак всі просять у Бога щастя – для себе

і близьких. Ось тільки хіба можна стати щасливішим, позбавивши

життя ні в чому не винну людину? І хіба не варто всім разом попросити

у Всевишнього прощення?

Я не люблю конкурс „Євробачення”. Однак у 20073му, того самого

травневого дня, до пізньої ночі просидів біля телевізора. Втім, я

вболівав не за нашу колоритну Сердючку, а за сербську співачку

Марію Шерифович, яка так натхненно і мужньо виконала свою

„Молитву”.

„Моя бабуся володіла даром передбачення

– за десять років до Афгану вже знала, що я

потраплю на війну...”
У 2002 році Сергій Шаповалов полетів до Африки – розтерзану

громадянською війною країну Сьєрра3Леоне ніяк не могли поділити

амбітні місцеві вожді. Під особливим прицілом войовниче

налаштованих банд знаходилися регіони з величезними покладами

алмазів, які видобувають давнім дідівським способом  – за

допомогою звичайної лопати.

Українські миротворці на бойових вертольотах контролювали

кордон, щоб не допустити на територію Сьєрра3Леоне повстанців із

сусідньої Ліберії. А ще допомагали українському посольству в

Гвінеї. Ця африканська країна звикла власні конфлікти вирішувати
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самотужки – місію ООН туди не запрошують та й навряд чи колись

пустять. А ось наші гелікоптери зі Сьєрра3Леоне літають до Гвінеї

досить часто – на прохання українського посла. Ну, як же не

допомогти своїм?!

„Одного разу нам повідомили про зникнення п’ятьох британців,

– розповідає Сергій Іванович, – двоє представників „Червоного

Хреста” та їхні охоронці вирушили в джунглі й не повернулися. Вони

мали  визначити, яку допомогу потрібно надати жителям, обходили

поселення і раптом, наче крізь землю провалилися! Ну, це – джунглі,

чого тільки там не трапляється. Ми розпочали пошуки. Врешті3решт

під’їхали на машині до одного „хутірця”, запитали про зниклих

людей і тамтешні тубільці спокійнісінько винесли нам їхню зброю,

каски та... п’ять черепів. Виявляється, бідолашні англійці потрапили

в селище канібалів, а тим саме дуже їсти захотілося. От голодні

дикуни і поласували довірливими цивілізованими британцями. А

ми ще дивуємося: як це колись аборигени скуштували Кука? Але

одна справа – мультики про доброго і веселого Шрека та його кохану

людожерочку, і зовсім інша – реальні канібали, які в XXI столітті в

нетрях Сьєрра3Леоне усім племенем продовжують традиції своїх

пращурів. І, головне, кого вони з’їли? Тих, хто спеціально приїхав

до цієї країни, аби порятувати місцевих мешканців від голоду! Ми

були просто приголомшені розповіддю простодушних тубільців,

котрі ніяково зізнавалися в скоєному, – неначе маленькі дітлахи,

які без дозволу побавилися в пісочниці. Мовляв, що ви від нас

хочете? Ми ж вам усе повернули – і зброю (навіть не пострілявши з

неї!), і гарненькі каски, і  чудові черепи наших гостей...”.

Дивовижну африканську природу Сергій Шаповалов невтомно

знімав на плівку. Привіз додому гербарій усіх місцевих рослин: „Це

– щось зовсім неймовірне. Так навіть не розкажеш – треба бачити!

Все одно, що порівнювати чорно3біле й кольорове зображення.

Якщо у нас тут, образно кажучи, – два кольори, то там – вся палітра

фарб! Куди не поглянеш – такі соковиті, яскраві, прекрасні кольори.
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Але в джунглях щосекунди триває безкінечна боротьба за життя.

Ота краса (рослини, дерева, тварини, плазуни, комахи) відчайдушно

атакує й обороняється. Тому в хащах стільки всього великого,

отруйного і дуже небезпечного. Навіть мух, яких ми тут, зазвичай,

не помічаємо, в Африці потрібно остерігатися. Якщо сіла на тебе

комаха, не приведи, Господи, її на собі розчавити. В таку халепу

можеш втрапити! Доводиться постійно пильнувати за власними

рефлексами: доторкнулася до твоєї персони якась мушка, обережно

її струси, не ображай, – нехай собі летить далі. Ціліший будеш! Так,

все – красиве, але не наше...”.

А потім у житті підполковника Шаповалова з’явилася Ліберія.

Причому Сергій Іванович побував там тричі. Взагалі, в 20033му він

мав летіти до Іраку. Пройшов спеціальну підготовку і їхав зі Львова

до рідного Чернігова – попрощатися з дружиною. Але вже в дорозі

отримав інший наказ, тож пересів на потяг до Херсона. А 17 січня

2004 року перший літак із нашими вояками приземлився в загадковій

Ліберії.

„Це зараз там – чудовий сучасний табір. А тоді... – морщить

чоло співрозмовник. – Уявіть, ніби ви опинилися в центрі

величезного смітника, і вам кажуть: „Будете тут мешкати...”. Літак

висадив нас і відлетів. Ми залишилися самі – спочатку дуже мало

людей було, адже миротворчий контингент вводили поступово, аж

до квітня. Ну, що ж, треба якось обживатися на новому місці!

Електроенергії не було – не встигли підвести. Просто розставили

намети та й вклалися спати. А посеред ночі посхоплювалися з

командиром нашого загону від дивного галасу та гуркоту. Тубільці

били в тамтами – точнісінько так само, як у пригодницькій

кінострічці про африканські нетрі. Мерщій вибігли з однією

розпачливою думкою: хоч би нашого вартового не поцупили!

Нічогісінько ж не знали, тільки3но прилетіли, рекогносцировку не

провели... Охоронець біля входу нервово тупцював з автоматом.

Дякувати Богові, живий! Полегшено зітхнули, кажемо: „Ти ж дивись,
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нікуди від дверей не відходь”. А він у відповідь: „Авжеж, нізащо

звідси не зрушу, навіть якщо мене туди, в хащу, сто чортів

тягнутимуть!”. Навколо – суцільна пітьма, моторошні крики,

погрозливі удари тамтамів і постріли вгору...”.

На той час у Ліберії ще були бойові дії. Але українські миротворці

першими зняли каски та бронежилети. „Звичайно, ми ризикували,

–  визнає Сергій Іванович, – проте таке рішення цілком себе

виправдало. Ставлення місцевого населення одразу істотно

змінилося. Жителі експресивно вимахували руками, по3дружньому

вигукуючи: „Ukraine!”. Треба сказати, що люди в Ліберії – дещо

інші. В Сьєрра3Леоне народ – добріший, привітніший. А ліберійці

звикли постійно воювати, вони – значно суворіші і з недовірою

ставляться до чужинців. Їдеш, а вони стоять обабіч шляху і

демонструють, що горло можуть перерізати. Однак все це тривало

недовго – згодом ми з ними чудово порозумілися”.

Під час трьох ротацій у Ліберії Сергій Шаповалов був

начальником штабу українського контингенту. Будував табір,

аеродром, всю необхідну інфраструктуру. Втім, головне було

витримати перші три місяці, адже, за правилами ООН, протягом

цього періоду українці перебували на самозабезпеченні,

безкоштовно одержуючи лише паливо. Як то кажуть, нюанси були.

Проте наших військових, котрі звикли увесь час викручуватися через

проблеми з фінансуванням у рідній державі, труднощами не

злякаєш! Роботу свою виконували на совість та ще й іншим

допомагали. Не раз рятували і земляків, які потрапили в біду, і

місцевих жителів.

Якось корабель захопили пірати. Хотіли взяти в заручники

моряків (там було дванадцять українців). Однак миротворці підняли

в повітря бойові вертольоти, і морські корсари відпустили екіпаж.

Правда, розбійників не чіпали – дали змогу перетнути кордони

Ліберії.

„У 2007 році дев’ятеро українців у Беніні потрапили в скрутну
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ситуацію, – говорить Сергій Іванович. – Їх „кинув” роботодавець.

Хлопці голодували – ні грошей, ні продуктів. Один із них від

виснаження помер. Ми, коли дізнались, одразу ж кинулися на

допомогу – переправили змучених співвітчизників спочатку до

Ліберії, а потім – в Україну. Відверто кажучи, якби тоді в Африці не

знаходився наш загін, ніхто б із цих людей не вижив. Я бачив ті

приречені обличчя, відсторонені погляди, в яких згасала жага до

життя. Ніякого блиску в очах, жодного бажання спілкуватися. Вони

вже нічого не хотіли – до такого стану дійшли... Нині, наскільки я

знаю, з ними – все гаразд”.

У сезон дощів там часто проривало дамбу. Тож українці щоразу

рятували жителів: „Вода заливала все довкола. Такий потік – метрів

п’ять заввишки! Ліберійці в паніці чіплялися за дерева. Адже

дев’яносто відсотків мешканців не вміють плавати. Парадокс:

виходять на човнах в океан, проте зовсім безпорадні, коли самі

опиняються у воді! Ми гелікоптерами їх із дерев знімали. Пораненим

надавали медичні послуги – у нас є свій шпиталь”.

Одного разу очільник українського загону повіз на вертольоті

„Мі38” командувача місії ООН у Ліберії – нігерійського генерал3

лейтенанта Опанде – мирити вождів місцевих племен. „Сіли,

поговорили, начебто про все домовилися – питань немає. Тільки

почали злітати, а тубільці стріляють – не по гвинтокрилу, а так,

щоб у небо піднятися не могли. Не відпускають! Зробили кілька

спроб вирватися – не виходить, – розводить руками Сергій

Іванович. – Командир зв’язується зі мною. Чую – триповерхова

лайка. Кричить: „Серьожо, давай сюди пару вертольотів „243х”,

хай знищать тут усе, відповідати будемо потім, зараз не до цього!”.

Голос такий, що зрозуміло – це не жарт. Я вмить підняв два „Мі3

24” з боєкомплектом. Дякувати Богу, як тільки гелікоптери

прилетіли і продемонстрували, що готові до бою, ліберійці

хутенько зброю покидали, навколішки попадали. Мовляв,

здаємося, не стріляйте... Генерал повернувся на базу у прекрасному
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настрої – ніколи раніше стільки слів вдячності від іноземця ми не

чули! Командувачу місії ООН загрожувала реальна небезпека, тож

йому було приємно, як швидко і ефективно українці приборкали

підступних місцевих вождів”.

До речі, нігерійський генерал уже працював з нашими

миротворцями в Сьєрра3Леоне і завжди високо оцінював їхній

професіоналізм. „Добре, що й цього разу ми його не розчарували!

– посміхається Сергій Шаповалов. – Взагалі, в перші місяці нашого

перебування в Ліберії (тільки3но гвинтокрили, як у нас кажуть, на

крило поставили), Опанде пропонував знайти невеличкий острівець

площею один гектар, зібрати ватажків усіх місцевих банд і наочно

показати, що з цим клаптиком землі за п’ятнадцять хвилин можуть

зробити два „Мі324”. Однак, порадившись, ми вирішили все3таки

не застосовувати зброю. Просто запросили тих „отаманів” на

аеродром і в їхній присутності завантажили вертольоти

боєприпасами. Продемонстрували, скільки всього може взяти на

борт кожен гелікоптер і яка це грізна техніка. Позаряджали гармати

та кулемети. А потім відбувся показовий чотирихвилинний політ

гвинтокрила... Ліберійці були ошелешені. Ми навіть такого ефекту

не очікували! Вони сіли, замислилися. Багато хто заявив, що

припиняє воювати. За це їм одразу гроші дали – фактично викупили

у них зброю. Ватажки збагнули: ліпше погодитися на мир, ніж бути

знищеними; краще віддати зброю, ніж опинитися в землі...”.

Всі дискусії про те, чи потрібні Україні свої миротворці,

підполковник Шаповалов вважає дилетантськими. „Дискутувати

можуть люди, які не розуміють, – переконаний він. – По3перше,

йдеться про престиж нашої держави у світі. Це – моральний бік

справи. По3друге, ми заробляємо значні кошти для України. Держава

отримує гроші за кожну годину нальоту. Це – мільйони доларів, бо

літаємо ми там багато! Крім цього, маємо змогу безкоштовно

готувати висококваліфікованих пілотів. У Ліберії нас пальним

забезпечує ООН, а в Україні, на жаль, доводиться економити кожну
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копійку. Такими реаліями не можна нехтувати! Завдяки миротворчим

місіям, держава має бойових льотчиків, здатних виконувати

надскладні завдання”.

Звісно, за кожного українського миротворця вболівають його

рідні. В цьому сенсі дружина Сергія Шаповалова – жінка справді

героїчна. „Дуже важливо мати місце, куди ти завжди можеш

повернутися. Моя Людмила – теж військовослужбовець. Тому

усвідомлює: якщо чоловік їде, отже, так треба. Не ревнує, не

влаштовує скандалів. Навпаки все – дуже добре! – запевняє Сергій

Іванович і, про всяк випадок, тричі стукає по дереву. – За останні

роки навіть не пам’ятаю, щоб ми бодай раз сварилися. Я її називаю

„професійним чекальником”. Бо вона дійсно вміє чекати. Дуже

надійна, самовіддана! Звичайно, хвилюється, але все розуміє,

постійно мене підтримує, завжди їде туди, звідки я відлітаю. Це у

нас – традиція: незалежно, з якого міста України я вирушаю в

миротворчу місію, дружина приїздить зі мною і проводжає літак”.

Бойовий офіцер Шаповалов не раз відчував подих смерті, однак,

в останню мить, відбувалося диво – неначе невидимий янгол3

охоронець відводив від Сергія Івановича страшну небезпеку. „Моя

бабуся володіла даром передбачення. Зазвичай, рідним не гадають,

але, коли я перейшов до сьомого класу, бабуся одного разу сумно

поглянула на мене і несподівано сказала: „Ти, онучку, 253літнім

потрапиш на війну. Ось тільки не знаю, повернешся звідти живим чи

ні...”. Був 1977 рік. Яка війна? Про що вона говорить? – знизує

плечима співрозмовник. – Хіба хтось наважиться напасти на

Радянський Союз – наймогутнішу державу в світі?! Проте минуло

десять років і пророцтво справдилося: я потрапив до Афганістану,

дивом залишився живим... Але тоді, в 773му, побачивши лихе, бабуся

дала мені, школяреві, свій оберіг (ладанку з написаною молитвою)

і попросила взяти це з собою – на війну... Відтоді її оберіг – завжди

зі мною. Я не розлучався з ладанкою ні в Афганістані, ні пізніше –

в Косовому, Сьєрра3Леоне та Ліберії”.
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Донька Сергія Шаповалова – Ліля – теж обрала професію

військового. І хоче стати миротворцем – скажімо, поїхати до

Африки... Втім, на відміну від героїні знаменитої кінострічки

„Гусарська балада” Шурочки Азарової, якій, для втілення її

заповітної мрії, довелося таємно втікати з дому й навіть вдавати з

себе юнака, нашій землячці Лілії боятися нічого. Тато про бажання

своєї улюблениці знає і... схвалює такі наміри! Правда, оберіг доньці

доведеться дати новий, бо бабусина ладанка Сергію Івановичу ще

самому знадобиться. Він вкотре лаштується у далеку дорогу.

Оскільки на земній кулі є люди, котрі прагнуть війни, роботи у

миротворця Шаповалова вистачить!

А потім, вже в поважному віці, довгими зимовими вечорами,

зручно влаштувавшись біля каміну разом із донькою Лілею, Сергій

Іванович неквапливо розповідатиме онукам та правнукам про свої

неймовірні пригоди.

12.04.2009

КРИВАВИЙ ЕЛЬ�КУТ
Привид світової фінансової кризи почав бродити світом

аж ніяк не восени 2008�го. Він з’явився, коли перші амери�

канські бомби впали на Ірак. І стверджують це не дилетанти�

астрологи, а серйозні науковці та фахівці�економісти.

Втім, аналітики й досі дискутують: чи принесла військова

операція США „Іракська свобода” реальне визволення бага�

тостраждальному народу? Адже з 20 березня 2003 року в

охопленій війною країні загинули десятки тисяч сунітів та

шиїтів. Розпрощалися з життям понад 4 тисячі американсь�

ких вояків.

На жаль, в Іраку втратили своїх бойових побратимів і ук�

раїнські миротворці. „На війні – як на війні”, – лицемірно

знизують плечима генерали НАТО, чиновники ООН та рідні
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недолугі політики, котрі фактично „підставили” наших

хлопців. Що ж там сталося насправді? Чи можна було уник�

нути цих смертей?

„Бойовик цілився в Руслана з гранатомета,

але нашому кулеметнику не дозволили

врятувати товариша!”
6 квітня 2004 року українські миротворці, які перебували в

іракському місті Ель3Кут, почувалися, наче в пеклі. „Власне, все

почалося днем раніше, –  розповідає старший сержант Олег

Терещенко. – У провінції Васіт, де знаходився наш українсько3

польський батальйон у складі 63тої бригади, спалахнуло повстання

армії Магді. Амбітний ісламський радикал Альсадр Магді спланував

і очолив бойові дії, щоб прийти до влади і покарати „невірних”. 3

квітня заколотники обстріляли польських вояків. А наступного дня

бойовики почали з’їжджатися в Ель3Кут та Аль3Хай. Взагалі, ми

(наша друга рота) дислокувалися в містечку Аль3Хай – за 70

кілометрів від центральної бази в Ель3Куті. І ось 5 квітня вранці

надійшла команда вирушати на базу: ми мали підсилити охорону

мосту через річку Тигр – там, в Ель3Куті, невідомі зухвало обстріляли

американський патруль”.

Українці завдання виконали і повернулися на базу. А 6 квітня о

53тій ранку їх підняли по тривозі – в місті було неспокійно.

Відділення Олега Терещенка спочатку охороняло мерію: „До 113

тої години араби поводилися стримано. А потім вулиці враз

спорожніли, тобто звичайних перехожих уже ніде не було. Раптом

зник і увесь персонал мерії, навіть їхні охоронці3араби. Одні просто

залишили зброю й подалися геть, інші перейшли на бік бойовиків

армії Магді, котрі заполонили вулиці. Як з’ясувалося згодом, тоді в

Ель3Куті зібралося 6003800 заколотників. Пролунали постріли в наш

бік, але ми не мали права застосовувати зброю, а тим більше вести
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прицільний вогонь. Тому просто сиділи на позиції й чекали”.

Охороняти вже виявилось нікого – всі, як один, працівники мерії

в паніці розбіглися. Тепер українцям потрібно було вириватися з

пастки. „Комбат прийняв рішення, аби ми залишили дану територію,

– пригадує мій співрозмовник. – Проте бойовики не хотіли нас

випускати – зачинили металеві ворота. Довелося „розпечатувати”

їх за допомогою бронетранспортера... Ну, виїхали благополучно на

своїх машинах. А там місто поділене навпіл річкою Тигр. І от, коли

ми вже перетинали цей міст, помітили, що повстанці розташовують

на лівому березі (там був причал для риболовних човнів –

спеціально обладнаний майданчик) свої мінометні батареї”.

Миротворці отримали новий наказ: повернутися на правий берег

і охороняти найважливіший об’єкт у місті – елеваторну. Адже

населення виживало завдяки хлібу, який випікали араби. Українці

елеваторну відстояли. Це при тому, що годинами – з 11.30 до 183тої

– знаходилися під шквальним вогнем супротивників.

„Спочатку нас обстрілювали з автоматів, потім – із гранатометів,

– говорить Олег. – А ми не могли навіть пальнути у відповідь. І

тільки після того, як загинув військовослужбовець спеціального

взводу розвідроти Руслан Андрейчук, нам таки дозволили відкрити

вогонь. Найприкріше те, що приятель Руслана бачив, як

гранатометник на протилежному березі цілиться в наш БТР.

Миротворець навів кулемет на бойовика і попросив дозволу

знешкодити нападника, проте йому категорично заборонили

стріляти. Звичайно, якби не цей наказ, Руслан би не загинув. Його

товариш тримав бандита на прицілі і точно б не схибив! Лише уявіть

собі такий стан, коли ти все бачиш, а вдіяти нічого не можеш... Це

нормально? Звичайно ж, абсурд! Я вважаю, якщо життю миротворця

загрожує реальна небезпека, він повинен мати право захистити себе.

А так ніхто не завадив бойовику спокійно розстрілювати БТР.

Спочатку бандит промазав – снаряд пролетів над машиною, а вдруге

влучив точно в борт. Броню пропекло – вона тонка, не захищає...
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Але, навіть коли не стало Руслана, нам все одно не дозволили

стріляти прицільно – знищувати заколотників. Ми могли тільки

„огризатися” у відповідь. Дякувати Богові, більше ніхто з українців

не загинув, проте було багато поранених – в основному, від осколків

гранат”.

Під час бою Олег Терещенко не відчував ані лютої ненависті, ні

якогось особливого героїчного азарту. Однак і панічного страху не

було – просто виконував те, чого навчили. Власне, навіть не

усвідомлював, що може загинути. Лише наступного дня зрозумів –

народився в сорочці: „То був особливий випадок. Хоч, звісно, й до

цього інциденти траплялися. Як я вже казав, наша рота знаходилася

в містечку Аль3Хай: один взвод здійснював патрулювання, інший

перебував у конвої (здебільшого за продуктами їздили), а третій

охороняв базу, розташовану в колишній спортивній школі. 11

березня біля мерії зібрався агресивно налаштований натовп, який

поводився все брутальніше, вигукуючи екстремістські гасла. Тож

мер міста Аль3Хай попросив миротворців навести порядок. Туди

вирушив патрульний взвод, але потрапив у халепу. Доки наші

машини стояли, мітингувальники обтягнули їх дротом. Рушили –

„колючка” намоталась на колеса. А в цей час араби заходилися

жбурляти гранати. Довелось викликати підмогу. Тоді теж нам

офіційно ніхто не дозволив бодай вистрелити в повітря.

Зв’язувалися з центральною базою в Ель3Куті, пояснювали ситуацію,

проте наказу застосувати зброю так і не дочекалися. Ніхто не загинув,

але, відверто кажучи, командир роти ризикнув діяти на власний

розсуд: було зроблено кілька залпів із крупнокаліберного кулемета

– вгору, щоб розсіяти юрбу”.

Можливо, такий вчинок врятував чиєсь життя. Втім, якби про це

дізналося командування миротворчого контингенту, українського

офіцера могли суворо покарати. Адже наші вояки повинні були

бездоганно виконувати всі вимоги міжнародного гуманітарного

права, яке забороняє вести бойові дії.
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„Саддама Хусейна тепер скрізь публічно

називають віслюком...”
Натомість американці в Іраку мали зовсім інший статус, тому

поводилися, мов у себе вдома. А в разі найменшої небезпеки, діяли

надзвичайно рішуче.    „Коли ми перебували в Ель3Куті, – розповідає

Олег. – Там нічого реально не відбудовувалось. Все було

сплюндроване. На будинках – сліди від куль та снарядів. Американці

воюють конкретно! Вони зараз „килимові” бомбардування не

влаштовують – необхідний ефект досягається одним влучним

ударом. Після 6 квітня – 839 числа – вони почали здійснювати

„зачистки” в місті. Скажімо, розвідка відстежила чи патруль виявив,

що група бойовиків переховується в такому3то будинку. Все – їх

одразу безжально знищували. Один удар – і від тієї будівлі нічого

не залишалося. Просто феноменальна, „ювелірна” точність! Ми на

власні очі пересвідчилися – в деякі оселі снаряд влітав прямісінько

у вікно. Ціль вираховувалася за допомогою комп’ютерних програм”.

Місцеве населення до українських вояків ставилося загалом

нормально. Спочатку наші миротворці взагалі не відчували ніякого

пресингу. Адже, на відміну від американських солдатів, щедро

ділилися продуктами з іракськими дітлахами: „Стоїш на блокпосту

в місті – тамтешня малеча постійно підходить, просить, так жалібно

зазирає в очі. Нерідко все, що було, віддавали! На базу завжди

поверталися з порожніми руками... А ось потім, після подій 6 квітня,

ставлення дещо змінилося. Бо, напевно, все3таки постраждали і

мирні жителі, до армії Магді зовсім непричетні. Звісно, ми не

цілилися в людей, проте випадкові кулі могли залетіти на чиїсь

обійстя, заподіяти там збитки. Нашому кулеметнику довелося

застрелити чужу корову: вона йому заважала – видимість була

неповною. Хлопець розумів, що, можливо, та корова – єдина

годувальниця незаможної родини, але нічого не міг вдіяти... Однак

згодом наші стосунки з мешканцями Ель3Кута знову потеплішали.
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Вони переконалися, що українці нікому не бажають зла”.

Олег Терещенко пригадує, настільки був шокований, побачивши,

як вбого живуть люди у надзвичайно багатій державі, де всюди,

образно кажучи, мали б бути кисільні ріки та молочні береги. Адже

Ірак буквально нашпигований нафтою. І експортують „чорне золото”

у величезних обсягах. Куди ж потім ті нафто3долари зникають? У

чиїх опиняються сейфах?

„Звісно, одразу, коли приїхали, були приголомшені... Як можна

довести народ до таких злиднів?! – хмурніє Олег. – Ми прилетіли

не на центральний аеродром, а приземлилися в місті Таліл, тож 6

годин добиралися до своєї бази територією Іраку. Проминули багато

сіл та містечок. Скрізь – одне й те ж: напіврозвалені хатинки3

мазанки, голодні діти, котрі бігли за нами, випрошуючи бодай якусь

милостиню. Вони були раді й окрайцю хліба... Звичайно, це вражало.

Але чому люди жили так бідно? Бо Саддам Хусейн просто не платив

їм грошей! Цивільні іракці отримували щомісяця по 3 долари,

військові – по 7. От і виживай, як можеш із такою зарплатнею...

Зате про себе та власну сім’ю правитель неабияк турбувався – ось

хто справді розкошував і ніскілечки не переймався стражданнями

співвітчизників!”.

Саддам Хусейн був жорстоким, кривавим диктатором, який

уявляв себе мало не намісником Всевишнього на землі. Він мав

необмежену владу, карав і милував на власний розсуд. Хусейна

необхідно було позбавити трону ще тоді, коли американці визволили

Кувейт, підступно окупований Іраком. Адже загарбання сусідньої

заможної держави ініціював саме Саддам – власної нафти йому

вже було мало. Іракці звикли жити не лише в злиднях, а й у

постійному страху – будь3якої хвилини, за  одне необережне слово,

людина могла опинитися у в’язниці  або взагалі розпрощатися з

життям.

„Однак, усуваючи диктатора від влади, не варто було

бомбардувати країну, – переконаний Олег Терещенко. – Бо,



105

Життя між кулями

внаслідок авіанальотів, загинуло багато мирних жителів. Тепер, щоб

відновити зруйновані міста і села, потрібні роки”. Та й зі стратою

Хусейна поквапилися – хай би решту свого життя просидів за

ґратами, знеславлений і безпорадний. Таке покарання, на думку

Олега, було б для колишнього правителя значно гіршим. Нині у цій

державі добрих слів про покійного вождя ви ніде не почуєте. Люди,

котрі колись тремтіли від однієї згадки про всесильного Хусейна,

зараз глузливо називають його віслюком.

Місцеві військові в Іраку отримують тепер зарплату разів у 50

більшу, ніж раніше, тому не скаржаться на життя. Задоволені й США

– не секрет, що, в першу чергу, їх цікавила не примарна свобода

іракського народу, а нафта, контроль над видобуванням якої, вони

нарешті, завдяки недавній війні, одержали. Це ми в Україні

потерпаємо від проблем із пальним та економимо електроенергію.

В Іраку – все інакше: „Там жителі за електроенергію зовсім не

платять. Їдеш вночі – над кожним двором та між будинками скрізь

висять гірлянди з лампочок. Причому на кожній гірлянді таких

електролампочок може бути 80 чи навіть 100. І всі яскраво сяють!

Завітавши до цієї країни вперше, вражений небаченим досі дивом,

неодмінно подумаєш, що тутешні мешканці відзначають якесь

велике, особливе свято. Ось таке щоденне неймовірне

марнотратство! Паливо у них – теж практично безкоштовне. Тільки

уявіть собі: за бочку бензину (200 літрів) ми платили 2 долари, а за

бочку солярки такої ж ємкості – долар! То це вони пальне нам –

іноземцям – за завищеною ціною продавали. Для своїх – місцевих

– це взагалі копійки...”.

„Облили варана водою і бідолашна тваринка

скам’яніла просто на наших очах!”
Протягом місяця Олег Терещенко знаходився на кордоні з Іраном:

„Там була фортеця Атибері. Ірак та Іран свого часу вісім років між
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собою воювали, тож тепер вздовж кордону, через кожні 3 кілометри,

знаходяться такі фортеці (форти) – причому їх розміщено з обох

боків, на іракській та іранській територіях. Ми здійснювали

патрулювання на кордоні і контролювали іракських митників на

пропускному пункті „Арафат”. У цій провінції до українців ставилися

приязно. Ми там на базар ходили. У нас тоді виникли проблеми з

постачанням продуктами – конвої добиралися рідко, надто

напружена ситуація була. Тому ми на ринку дещо купували –

цибулю, картоплю, курей... Торгувалися не гірше за місцевих! Можна

було гроші не платити, а обміняти щось, скажімо, за печиво: ми іноді

приносили на базар звичайні галети чи інші солодощі і здійснювали

вигідний бартер”.

А ось готувати в Іраку краще самим: „Ми часто харчувалися в

„Арафаті” – там був шинок. Замовляли, зазвичай, курячі стегенця з

яєчнею. Якось всі місця були зайняті, то господар запросив нас

пообідати в підсобному приміщенні. Це була звичайна

напіврозвалена хатинка. Чимчикували повз кухню, ну й зазирнули

туди між іншим. Господи, це був такий жах! Все – дуже брудне,

обліплене великими мухами, які нахабно роїлися навкруги й

нестерпно дзижчали. І там валялося якесь м’ясо, змішане бозна з

чим... Подумати тільки: на вигляд, коли підсмажаться, – нормальні

стегенця. Але в яких умовах все це готувалося! Нам від побаченого

одразу так недобре стало... Коротше, більше ми в той шинок не

заходили”.

Не можна було купатися і в місцевій річці. В усякому разі, українці,

попри спокусу поплавати, жодного разу у воду не заходили: „Вона

– надзвичайно брудна, тому, пірнувши, ризикуєш купу небезпечних

хвороб отримати. Хоч тамтешні мешканці нерідко купалися:

виходили звідти всі чорні, вкриті багнюкою і раділи життю... Якось

ми охороняли міст через канал. Від нестерпної спеки вода потьмяніла

і велика риба з’явилася на поверхні. Місцеві рибалки її легко, із

задоволенням ловили. Одного разу запропонували нам обмін.
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Кажуть: „Не пошкодуєте – така смакота!”. Рибина була ще жива, ми

її запекли в глині, але, коли захотіли скуштувати і розгорнули,

відчули дуже неприємний запах. Звісно, „смакоту” довелося

викинути...”.

Часто вздовж траси там зустрічалися варани. „Якось один

„добродій” розповів: мовляв, якщо варана в спеку облити водою,

він скам’яніє і розсиплеться на шматки. Ми, звичайно, не повірили.

Хіба таке може бути? Засперечалися, ну й вирішили перевірити.

Спека була ще та – побачили варана, зупинилися, хлюпнули в нього

водою. І бідолашна тваринка загинула! На шматки, правда, не

розвалилася, але просто на наших очах скам’яніла, всохла. Так

шкода її стало! Потім не раз картали себе, що, лише заради

безглуздої цікавості, живу істоту вбили...” – зітхає Олег.

Увечері, коли на вулицях темніло, на світло ліхтарів вилазили

скорпіони. Повзали і павучки3фаланги – від одного укусу такої

маленької й невинної на вигляд комашки людина могла навіть

померти.

„Щодо жінок... Після подій 6 квітня ми часто охороняли мерію.

Там перекладачем працювала місцева дівчина. Інколи ми з нею

бесідували –  товариш непогано англійську знав. Це були звичайні

розмови, про якісь інтимні стосунки взагалі не йшлося. Проте вона

раптом зникла і більше не з’являлася. Згодом від одного з охоронців

довідались: нашу знайому звільнили – тільки за те, що спілкувалася

з нами. Іракські жінки жодних прав не мають. Це – настільки

принизливо... Увесь час носять на голові якісь великі тюки, речі,

тазики з водою. Трудяться на городах, вдома. Вони там – мов рабині,

– говорить Олег. – Звісно, коли чоловік працює, заробляє гроші,

утримує сім’ю, а дружина займається побутом та дітьми, це –

нормально. Але жінок все3таки потрібно поважати!”.

Вирушаючи до Іраку, Олег був неодруженим. Посміхається:

„Якби мав дружину, вона б мене на війну нізащо не пустила! Я ж,

коли повернувся додому, ще кілька разів хотів поїхати миротворцем
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до екзотичних країн. Мріяв, наприклад, побувати в Лівані. Збирався

в океані скупатися... Та дружина виявилась категорично проти. Тобто

ми тоді ще не були в шлюбі – просто зустрічались. Але Катя дуже

хвилювалася за мене, не погоджувалась, аби я ризикував власним

здоров’ям і життям. Втім, навіть якби тоді й холостякував, все одно

не зміг би, мабуть, поїхати. Бо існувала обов’язкова вимога: якщо ти

– не одружений, маєш принести письмовий дозвіл батьків. Коли я

вирушав до Іраку, маму навіть вмовляти не довелося – спокійно дала

згоду: „Хочеш туди? Ну, добре, їдь...”. Вона й подумати не могла,

що це – настільки небезпечно. Вже потім, – зітхає мій

співрозмовник, – дізнавшись про загибель українського

миротворця в Ель3Куті, мама дуже шкодувала, що погодилася.

Заявила: більше нічого не підпише – жодного такого папірця”.

Олег Терещенко переконаний: народ Іраку має завдячувати

українцям, які гідно виконували своє завдання – патрулювали вдень

і вночі, як могли, допомагали місцевим жителям і ніколи не кривдили

їх. Проте зараз Олег вважає, що посилати наших вояків у „гарячі

точки” (як би не просили про це Америка з Європою!) не слід. Бо

жодною політичною чи економічною вигодою не можна виправдати

загибель навіть одного солдата. До того ж, наші хлопці не повинні

почуватися там людьми другого сорту – їм мають платити ті ж гроші,

що й миротворцям з інших держав. І умови проживання під час такої

служби необхідно створювати не гірші, ніж, скажімо, в англійців чи

французів. Та й надто вже часто войовничі американські генерали

лицемірно послуговуються відомою приказкою про Юпітера і бика,

яким дозволено далеко не одне й те ж...

Натомість від суто гуманітарних місій у Ліберії чи Сьєрра3Леоне

Україні відмовлятися не варто – хоча б у такий спосіб готуватимемо

професіоналів! Не треба бути провидцем, аби збагнути: наші

Збройні Сили ще не один рік одержуватимуть від рідної держави

мізерні кошти. Годі й сподіватися, що за таких обставин можна

справді реформувати сучасну армію!
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А Олег Терещенко вдосконалюватись прагне постійно. Тому

нещодавно закінчив навчання у Харківському центрі підготовки

сержантів. Це – принципово новий для нашої країни заклад

(його відкрили наприкінці 20083го), орієнтований на сучасні

стандарти. Замість набридливих безкінечних марширувань на

плацу, там готують військовослужбовців3лідерів – керівників,

здатних за найскладніших обставин миттєво приймати правильні

рішення, впевнено залагоджуючи будь3які конфлікти. Власне, саме

такі бійці, а не демагоги3політики, і спроможні в разі небезпеки

захистити свою Вітчизну. Майбутнє у нашого війська – не

безхмарне, але воно є!

30.03.2009

ЖИТТЯ МІЖ КУЛЯМИ
Військовий лікар Олександр Рудя півроку перебував в

Іраку. Не приховує, що міг загинути, але поталанило. І кулі

снайперів оминули, і каменюки, якими влучно жбурляли в

українських миротворців місцеві мешканці. Він не шкодує,

що ризикував життям у чужій країні, проте не хоче, щоб там

коли�небудь опинився його син.

„У дорогу проводжала злива, тому

повернувся живим...”
25 травня 2003 року – цю дату майор медичної служби, начальник

лабораторного відділення Чернігівського військового шпиталю

Олександр Рудя не забуде ніколи. Власне, спочатку це був звичайний

день. Він навіть не збирався на чергування. Проте захворіла колега і

Олександр Михайлович заступив у наряд. Тоді й дізнався, що

українських миротворців відправлятимуть до Іраку. Підійшов до

начальника військово3медичного управління, попросив: „Хочу

поїхати...”. Йому не відмовили – спеціалізувався на інфекційних
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хворобах, саме такого фахівця і потребували наші вояки в Іраку.

„Ми проходили підготовку на полігоні в Білій Церкві, –

розповідає Олександр Рудя. – Дружина моя була проти. А батькам

я взагалі спочатку нічого не казав. Щоразу, вирушаючи туди,

пояснював, що це – просто відрядження. Але батько у мене –

мудрий, поцікавився в онука: „Павлику, а куди це тато їздить?”. Ну,

дитина й обмовилася про Ірак... Звісно, рідні були дуже стурбовані,

не бажали, щоб я летів бозна куди. Проте я – вже дорослий чоловік,

мені й вирішувати. Батько тільки промовив: „Дивись, синку, твоє

життя...”. Тоді брали нотаріально завірену довіреність, що дружина

відпускає (згодом, здається, після третьої ротації, цей документ уже

не вимагали). Я Тамару все3таки переконав – пояснив, що мушу

заробити дещицю грошей для сім’ї”.

Колеги Олександра Михайловича до його рішення теж

поставилися неоднозначно. „Я служив у дев’ятій військовій

лікарняній комісії, – пригадує він. – Начальником там був полковник

медичної служби Володимир Герасименко, який пройшов

Афганістан. Володимир Іванович запитує: „Сашо, навіщо ти їдеш

до того Іраку?”. Я відверто кажу: „Заради грошей”. А Герасименко

у відповідь: „Хіба ти не знаєш, де буває безкоштовний сир? Тільки у

мишоловці! Постарайся зайвий раз не висуватися. Стримуй свою

допитливість, якщо не хочеш потрапити під кулю снайпера. Власне,

за таких обставин що завгодно може трапитися. Бережи свою

дублянку!”. Це він шкіру мою мав на увазі – застерігав, аби я беріг

себе... Проте у мене передчуття було, що все обійдеться і я

благополучно повернуся. Коли вже востаннє від’їжджав із Чернігова

до Білої Церкви, вперіщила така злива! Кажуть, це хороша прикмета

– злива в дорогу”.

Ще одна пам’ятна для Олександра Руді дата – 9 серпня 20033го.

Саме того дня українських миротворців відправили літаками до

Кувейту: „Коли ми приземлились і спустилися з трапу літака, нас

вразило небо. На Батьківщині воно – блакитне, з білими перистими
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хмаринками. А там – брудно3синє. І запах повітря – не надто

приємний, якщо з Україною порівнювати... Ми летіли зі зброєю,

бронежилетами. Самі ж все й розвантажували. Всю ніч нас везли до

військової бази „Койот”, де ми знаходилися до 13 серпня. Постійно

потерпали від спеки. Навколо – пустеля, бархани. А я спеку не люблю

– можливо, тому що народився взимку (мама казала, тоді саме

неабияка заметіль була). А потім ми проїхали п’ятсоткілометровим

маршем. Хлопці, особливо молоді вояки, не витримували –

одержували теплові удари”.

Українці дісталися до американської вертолітної бази,

переночували в БТРах, і наступного дня вже були в Ель3Куті, тобто

кілометрів за десять від цього іракського міста. Коли миротворці

вирушали в дорогу, їм обіцяли, що там принаймні будуть намети.

Проте їх не виявилось. Спали в якомусь напівзруйнованому

приміщенні на... бронежилетах. А коли покусали місцеві комахи,

почало немилосердно свербіти тіло. З’ясувалося, вояки

постраждали на шкірний лейшманіоз. Це – інфекційне

захворювання. Перекладач пояснив: недугу передає піщана блішка.

На місці укусу утворюється виразка, яка й дошкуляє. Олександрові

Руді від підступних комах теж дісталося. Довелося випалювали місця

укусів марганцівкою. Хоч взагалі, місцеві мешканці рятуються від

цієї напасті спеціальними ін’єкціями в лікарнях.

Українські вояки милися в душових, але вода була темно3

коричнева. Її завозили з річки Тигр. Можливо, такий колір – через

занадто твердий ґрунт. Там же – пісок із глиною. Взимку, коли

випадає дощ, вода не всмоктується в землю, аж доки знову не

настане нестерпна спека і сонце нарешті випарує цю вологу...

„Американська їжа іракським дітям не

смакувала!”
Невдовзі Олександр Рудя переїхав у Аль3Хай. Близько
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шістдесяти українців мешкали в занедбаному приміщенні колишньої

спортивної школи. Олександр Михайлович працював старшим

ординатором медичного пункту. Але, як і кожен офіцер, заступав у

наряд – протягом чотирьох годин здійснював оперативне

чергування: видавав зброю, розставляв вартових, одне слово –

контролював ситуацію.

Українські миротворці на БТРах забезпечували порядок у місті.

Особливо контролювали бензоколонку – там часто здіймалася

стрілянина через бензин, солярку та дизельне паливо. Справа в тому,

що на той час в Іраку сто літрів бензину коштували... дев’яносто

центів, а таку ж кількість дизельного палива можна було придбати

буквально за долар. Звісно, місцеві „олігархи” боролися за те, аби

захопити якомога більше пального, щоб потім перепродувати його

десь на узбіччі. Тому американські солдати, проїжджаючи повз

нахабних перекупників, зазвичай пробивали штик3ножами їхні

ємкості і бензин просто витікав на землю.

З іракських вояків створили власну „армію”. В місті Аль3Хай було

біля тридцяти таких бійців. Вони отримували невелику зарплатню

від американців – за те, що разом із миротворцями несли службу

на блокпостах і ловили „алі3бабу” (так називають тутешніх

розбійників). Бандити серед білого дня зупиняли на дорогах

машини, грабували й розстрілювали мирне населення, а потім

забирали автівки і перепродували їх у сусідніх селах.

„Відверто кажучи, місцевих вояків більше цікавив не порядок у

місті, а власний ґешефт, – говорить Олександр Рудя. – Я видавав їм

зброю – автомати Калашникова. То ці спритники могли поцупити

нові патрони, натомість напхати замість них старі порожні гільзи. А

щоб таку оборудку не викрили одразу, шахраї зверху

прилаштовували кілька нормальних патронів. Втім, серед арабів

вистачало і „стукачів”, ладних бодай щось заробити на доносах.

Отож вони тишком3нишком підходили до українців і пропонували:

„Що ви мені дасте, якщо я розповім вам правду?”. Інформація, як
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правило, підтверджувалась: горе3вояків шикували, ретельно

перевіряли замасковані гільзи і потім зменшували зарплату

порушникам”.

Власне, місцеве населення до українських миротворців

поставилося негостинно: „Іракські дітлахи просто закидали нас

камінням, а роблять вони це дуже майстерно. Перекрили нам воду,

втім ми швидко відновили водопостачання. З’явився перекладач

Мухсін, котрий намагався налагодити контакти між нами та його

односельцями, щоб не було ворожнечі. Проте, коли ми вивісили

український прапор, зчинилася неймовірна буча. Іракці почали

стріляти, грюкати в двері. Показують – мовляв, приберіть стяг.

Начебто ми – загарбники якісь: захопили їхнє місто і прапор свій

почепили. Врешті3решт знайшли компроміс – вони принесли власне

знамено, яке ми обов’язково мали повісити над українським. І лише

коли над нашим помешканням замайорів їхній стяг, городяни більш3

менш заспокоїлися”.

Одного разу до миротворців принесли на руках тяжко хвору,

зовсім виснажену арабську дівчинку: „Допоможіть!”. Але мала

потребувала серйозного лікування, а за таких спартанських

побутових умов, в яких перебували українці, навіть крапельниці не

можна було поставити. Тому батькам пояснили: дитину потрібно

негайно везти в Ель3Кут, де їй нададуть належну допомогу.

„А ось іншу місцеву дівчинку ми вилікували, – пригадує

Олександр Михайлович. – У неї, шестимісячної, оченята

закисали. Рідні немовляти зверталися до тутешніх медиків, але

марно. Там, якщо й беруться за лікування, вимагають надто

великих грошей. Я закрапав їй очі сульфатом натрію. Араби

жестикулюють: „Дай, дай...” – просять, аби я дозволив взяти ліки

з собою. Звісно, я не відмовив – пояснив, як ними користуватися,

і незабаром дитина одужала. Батьки завітали до нас, щиросердно

дякували, а їхня донечка так зворушливо дивилася на світ своїми

красивими карими оченятами”.
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   Взагалі, більшість іракців живуть бідно. За будь3якої погоди та

пори року їхні діти бігають босоніж, благенько вдягнені: „Поряд із

будівлею, в якій жили наші вояки, знаходилася невеличка хатинка.

У мирний час в ній перебував охоронець, котрий наглядав за

спортшколою. І мешкала там сім’я – тато, мама й четверо діток.

Малеча постійно прибігала до нас, і ми пригощали їх, чим могли.

Але, що цікаво, американські сухі пайки іракським дітям, як і нам,

не смакували. Вони вибирали звідти солодощі – шоколад та

казинаки, а решту, навіть не соромлячись нашої присутності,

викидали. Зате українські пайки з гречаною та перловою кашею і

яловичиною брали залюбки”.

„Було дуже страшно...”
Під час перебування Олександра Руді в Іраку загинуло троє

українських миротворців. Чернігівець Юрій Койдан повертався з

патрулювання в Ель3Куті. Колеса БРДМу потрапили в траншею і

машина перекинулася. Врятувати нашого бійця не змогли. Тіло

Олексія Бондаренка (він – із Запоріжжя) знайшли за будівлею

на ірано3іракському кордоні – з пістолетом у руці. Поруч – пачка

цигарок. Експертиза встановила: самогубство – капітан

вистрелив собі в голову. Йому було трохи за тридцять. Батьки

втратили єдиного сина. Досі невідомо, чому молодий, енергійний

чоловік вирішив накласти на себе руки. „Він був перекладачем,

тож постійно спілкувався з арабами. Можливо, стався якийсь

конфлікт і йому погрожували”, – припускає мій співрозмовник.

А сержант Сусло з п’ятдесят другого батальйону стояв на посту,

коли пролунав фатальний постріл. Українець загинув, вбивцю

так і не знайшли.

„Було дуже страшно, – зізнається Олександр Михайлович. –

Зокрема, на ірано3іракському кордоні – щодня стрілянина. Це – як

у фільмах про війну, де на передовій бійці буквально живуть між



115

Життя між кулями

кулями. В Іраку тепер ніколи не наступає тиша. Будь3якої миті у

людину можуть влучити! Пам’ятаю, наш боєць стояв на даху і раптом

хтось вистрелив – куля просвистіла зовсім поряд. Якось я вийшов

на подвір’я і несподівано з3за паркану в мене щосили пожбурили

величезною каменюкою, яка пролетіла в міліметрі від скроні. Мені

надзвичайно поталанило, що все не завершилося трагічно! Було

над чим замислитися”.

Іракське населення озброєне, як то кажуть, до зубів. Пістолети

та автомати там – не розкіш, а засіб виживання: „Зброю у жителів

ми вилучали постійно. Я, як оперативний черговий, все це фіксував

та передавав на базу. Траплялися і старовинні раритетні італійські

пістолі, і новенькі ППШ. Наші хлопці не раз їздили до їхньої чайхани,

де нелегально зброя продавалась, то навіть танкові кулемети

забирали”.

Місцевих жінок українці обходили десятою дорогою, до них

навіть доторкнутися було не можна: „Ні в якому разі! Нас одразу

попередили, що з тутешніми панянками жарти дуже погано

закінчуються... Всі вони носять паранджу, облич не видно. Правда,

один кумедний випадок запам’ятався. Якось, проїжджаючи селище,

побачили чоловіка та жінку: араб безтурботно крокував попереду і

перебирав у руках чотки, а позаду пленталася його дружина – несла

на голові велетенський в’юк із верблюжою колючкою. В Україні б

таке сприймалося, як дивовижа, а там господар чимчикує собі і у вус

не дме – йому навіть на думку не спадає допомогти жінці, котра

поруч надривається. Такі традиції – все нормально! Проте ця пані

неабияк нас вразила. Переконавшись, що господар дивиться в інший

бік, швиденько відхилила паранджу, показала своє гарненьке личко

й посміхнулася. Для Іраку – це щось надзвичайне! Якби її чоловік

довідався, що вона вчинила, страшно подумати, яке покарання

чекало б на молодичку за таку нечувану зухвалість. Там дівчата і

заміжні дами не мають права підтримувати стосунки з чужими

мужчинами! Скільки разів наші бійці патрулювали в місті, ходили
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на базар, то арабські жінки трималися осторонь і навіть мерщій

втікали від них”.

Місцеві красуні – зазвичай, неосвічені й не мають ніякої

професії. На базарі теж торгують лише чоловіки. Щоправда, на

світанку можна побачити, як дружина несе на голові домотканий

килим, аби глава сімейства потім його продавав. Базар, до речі,

дуже брудний – про жодну гігієну не йдеться. Навколо м’яса та

риби – цілі рої великих зелених мух. Побачивши на ринку

іноземців (військових чи цивільних), араби одразу ж прагнули

обдурити таких покупців і, треба визнати, нерідко їм це

вдавалося...

Олександрові Руді в Іраку снилася Україна: „Це були такі чудові

сни! Я ж так скучав! Десь о четвертій ранку, під час чергування, коли

відносно тихо (кулі та каменюки не дошкуляли), сідав на узвишші,

дивився на північ і згадував неньку3Україну”.

Олександр Михайлович прагнув якомога швидше повернутися

додому. Його хотіли відправити в березні, але 9 лютого 20043го

Олександрові Руді виповнювалося сорок років. Відлітаючи на

чужину, він заприсягнувся дружині Тамарі, що неодмінно відсвяткує

свій ювілей в Україні – серед близьких та друзів. А що ж це за

чоловік, котрий не виконує власних обіцянок?! Отож 6 лютого

чернігівець таки повернувся додому на радість рідним.

Напередодні його від’їзду приятель3миротворець влаштував

сюрприз: „Снайпер Мишко каже: „Михайловичу, я вам на згадку

застрелю двох зайців. Будете на базі, то відзначите своє повернення

на Батьківщину”. Що ви думаєте? Пішов і повернувся з трофеями!

Взяв я цю здобич, приїжджаю до своїх вояків, говорю: „Так,

розкладаємо багаття, запечемо зайчатинку”. Вони спочатку не

повірили – подумали, що я жартую. Потім, угледівши довговухих,

ошелешено поцікавилися: „Де ти їх узяв?”. Одне слово, свято

вдалося! І зараз посміхаюсь, коли згадую”.

Нині Олександр Рудя трудиться у військовому шпиталі, де щодня
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лікуються сотні чернігівців. І хоч високому начальству чомусь заманулося

його закрити, очільник шпиталю – полковник медичної служби

Олександр Петрович Слєсаренко (ветеран Афганістану, нагороджений

бойовими орденами) – такий важливий для Придесення медичний заклад

відстояв.    „Мені подобається працювати тут, – наголошує Олександр

Рудя. – Іду на роботу і справді відчуваю, що служу людям”.

Ірак йому й досі сниться. І сновидіння ці – нелегкі, тривожні. Ні,

він не шкодує, що побував на війні (за що, до речі, отримував не такі

вже й великі гроші – 1067 доларів щомісяця). Однак свого сина

Павла, котрий зараз навчається у військовому ліцеї, туди б ні за

яких обставин не посилав. Ось таке відверте зізнання бойового

офіцера...

Дякую, Олександре Михайловичу! Мені було приємно

поспілкуватися з нелицемірною людиною.

2.11.2008

ТАМ, ДЕ ЗНИКАЮТЬ ЛЮДИ...
Пригадую сюжет фантастичної кінострічки, що з’явилася

за горбачовської перебудови: двоє сучасних аполітичних

юнаків несподівано опиняються в шахтарському містечку

сталінської доби, де практично кожен мешканець готовий

самовіддано доносити на свого ближнього компетентним

органам. Де людина будь�якої миті, ні за що, може опинитися

у в’язниці. І це – в кращому разі...

Звісно, подорож у таке минуле – ризикована, однак

справжній мандрівник ніколи б не відмовився побачити все

на власні очі і поспілкуватися з тими людьми.

Втім, щоб потрапити в минуле, не обов’язково мати маши�

ну часу! В цьому переконався українець Олександр Демчен�

ко, який цілий рік прожив у двох африканських країнах –

Ефіопії та Еритреї.
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„Колишні друзі перетворилися на лютих

ворогів!”
Олександр вважає, що йому неабияк поталанило, адже служив

собі в Чернігові звичайним офіцером Сухопутних військ і міг лише

мріяти про щось неймовірне. А тут – телеграма: запрошували на

курси військових спостерігачів. Потрібно було непогано знати

англійську, вправно водити автівку і мати звання не нижче капітана.

Олександр Демченко погодився: хіба не щастя – два тижні побути

за межами військової частини?!

Спочатку наші вояки інтенсивно вчили англійську, причому

викладачі, громадяни іноземних держав, були дуже вимогливими.

Потім бійці засвоювали спецкурс. Цікаво, що їм взагалі не говорили,

куди доведеться їхати. Тільки напередодні іспитів нарешті, ніби між

іншим, поцікавилися: „Хочете до Африки?”. Двоє офіцерів

невдоволено знизали плечима, мовляв, на дідька та Африка

здалася! І... не склали екзамен.

Олександр не вагався, тож 9 лютого 2003 року полетів на

чорношкірий континент. „Відчуття були незвичні, – пригадує він. –

Військовий спостерігач не їде з усіма. Ти вирушаєш окремо – один,

але маєш листа – таку собі охоронну грамоту, де написано, що всі,

до кого звертатимешся за допомогою, повинні тобі сприяти.

Добирався я до Еритреї через Німеччину та Єгипет. Летів уперше в

своєму житті і просто кайфував від чистоти та смакоти – в літаку

розносили соки, колу, вино, шоколад... Скуштував та ще й добавку

попросив! Стюард спантеличено пояснив: „Перепрошую, пане, тут

додаткова порція не передбачається...”. Проте, поміркувавши, якось

так хитро посміхнувся і незабаром приніс усе, навіть дещицю вина”.

В Африці українці одразу подружилися з російськими вояками. Так і

трималися увесь час разом, всі свята гуртом відзначали. Політика

політикою, а рідній слов’янській душі на чужому континенті щиро раділи.

Новачкам влаштували іспити з водійської майстерності. Ті, хто їх
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не склав, змушені були повертатися додому. Втім, Олександр, котрий

звик їздити на батьковій „Таврії” нашими сільськими дорогами,

пересівши на оонівський джип, доволі швидко призвичаївся до

складних гірських маршрутів.

Проте, якщо в Україні водії, незважаючи на високі штрафи, й

досі нерідко нехтують елементарними правилами, в Еритреї треба

було дотримуватися їх суворо. І справа навіть не в місцевій поліції.

Просто, якщо тобі не набридло жити, завжди пам’ятатимеш,

скажімо, про пасок безпеки. „Де б не зупинявся, обов’язково ставив

автівку на ручні гальма. А пасок безпеки в дорозі неодмінно був

пристебнутий, – розповідає Олександр. – Тепер це у мене – вже в

крові. Пам’ятаю, тільки3но приїхав з Африки до Чернігова, сів у

машину, пристебнувся. Зупинився – миттю на ручні гальма поставив.

Тато неабияк здивувався: „Ну, ти даєш!” – „Уяви собі, звик...”. За

тиждень до моєї відпустки (там за півроку набігає 21 день відпочинку)

виїхали ми в дальній патруль. Дорога йшла під ухил зигзагом: зліва

– скеля, а справа – прірва. Я не вписався в поворот, автівку

„понесло”... Зупинився посеред шляху – розвернуло на 180

градусів. Дивом уцілів! Але, якби не пристебнувся, нормально

крутити кермо б не зміг. Пасок був жорстким, міцно тримав у „сідлі”...

Якось нам дзвонять: військовий спостерігач потрапив в аварію –

виїхав на світанку і заснув за кермом. Машина злетіла зі схилу, 334

рази перевернулася... Ну, ми, звісно, іншу причину ДТП написали:

мовляв, колесо пробило. А то колезі довелося б реально

компенсувати збитки за знівечену автівку –  джип перетворилася на

купу брухту, жоден ремонт би не допоміг. Втім, водій відбувся лише

вивихами та порізами. Можна сказати, в сорочці народився! Проте

дива могло й не статися, якби він знехтував паском безпеки”.

Олександр Демченко збирав інформацію й вів спостереження

на прикордонних територіях Ефіопії та Еритреї – щодня виїжджав

на патрулювання. Іноді просиджував за кермом по 839 годин, гасаючи

бездоріжжям.
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Власне, в чому суть конфлікту між цими африканськими

країнами? В 1885 році Еритрея була колонізована Італією, потім

перебувала під британським протекторатом. А після завершення

другої світової війни її було приєднано до сусідньої Ефіопії на правах

федеральної території. Місцеві жителі за таке рішення на

референдумі проголосували. Однак згодом імператор Ефіопії

автономію скасував, внаслідок чого й розпочалася війна за

незалежність Еритреї, що тривала більше тридцяти років. Був такий

тамтешній ефіопський правитель – полковник Менгісту Хайле

Маріам, марксист – внаслідок його „червоного” терору тисячі

людей загинули. Він вважався великим другом Радянського Союзу.

Зрозуміло, СРСР тоді постійно надавав допомогу цій країні. А

нинішні лідери Ефіопії й Еритреї – Мелес Зенаві та Ісайя Афеворк

– свого часу завзято воювали проти Менгісту, боролися пліч3о3пліч,

аби тільки усунути від влади тирана. У 19913му їхні загони увійшли

в Аддис3Абебу, столицю Ефіопії. Ненависний Менгісту був

скинутий, натомість ватажка повстанців Мелеса Зенаві обрали

президентом. А в 1993 році Еритрея стала незалежною державою,

яку очолив ветеран війни Ісайя Афеворк. Однак невдовзі колишні

друзі та однодумці перетворилися на лютих ворогів. Кожен пішов

своїм шляхом...

У 19983му між колишніми союзниками розгорілася запекла,

виснажлива війна. Причому новий ефіопсько3еритрейський

конфлікт розпочався через жалюгідний клаптик землі, де ґрунт –

неродючий, а корисні копалини –  взагалі відсутні. Проте загинули

десятки тисяч солдатів. Великі території залишилися замінованими.

Економіка обох країн зазнала краху... Мирну угоду уклали, але

Олександр Демченко та його колеги увесь час відчували, що

знаходяться буквально на бочці з порохом – чиркнеш сірником і

вмить спалахне нова жахлива пожежа.
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„Це – поліцейська держава, де проводяться

облави і жителів кидають до в’язниці для

профілактики...”
„Еритрея – це Радянський Союз 303403х років, – переконаний

Олександр. –  Всі незалежні газети заборонені, виходять лише

державні. Людина, котра чимсь не влаштовує президента чи його

оточення, одразу ж безслідно зникає. Каральні органи можуть

забрати „ворога” і вночі (вдертися до чиєїсь оселі й брутально

витягнути приголомшеного господаря з ліжка, не переймаючись ні

його віком, ні здоров’ям), і вдень, зненацька схопивши бідолашну

жертву на вулиці. Хтось щезає назавжди, когось, після 3343х років

забуття, „милостиво” випускають на волю... У нас працював

перекладач – із місцевих. І раптом зник – як то кажуть, ні слуху, ні

духу. А потім, через місяць, так само несподівано з’явився. Так от,

увесь цей час він „просто” сидів у тюрмі! Його ув’язнили для

профілактики – лише за те, що працював в ООН. Можливо,

принагідно хотіли перевірити якусь інформацію...”.

А підлітків, котрі перейшли у випускний клас, обов’язково

забирають до військових таборів, аби вчилися влучно стріляти та й

взагалі вміли належно воювати з підступними супротивниками

їхньої держави. Причому влада Еритреї офіційно будь3яку

інформацію про таке жорстоке, інтенсивне муштрування дітей

категорично заперечує. Хоч всі знають, чим насправді займаються в

таборах хлопчики та дівчатка...

До речі, всі учні зобов’язані завжди носити однакову форму.

Якби хтось лише спробував з’явитися на уроках у джинсах чи

футболці, покарання було б миттєвим і суворим. А ранок у кожній

школі розпочинається з підняття прапора Еритреї. Проігнорувати

урочистості не можна. Дисципліна в усіх учбових закладах –

„залізна”!

„Це – поліцейська держава, – наголошує мій співрозмовник. –
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Каральні органи там – щось на кшталт радянських НКВС3КДБ. Все

– те ж саме: тотальне стеження, інформатори3„стукачі”... З іншого

боку, за дрібну крадіжку можна надовго потрапити за ґрати. В

Еритреї з цим – дуже суворо! Ми не боялися навіть машину

залишати просто неба – знали, якщо її, не приведи Господи, хтось

поцупить, потім злочинець із місцевої буцегарні взагалі може не

вийти... І ось один із наших товаришів – американець – лишив в

автомобілі дверці відчиненими, а 143літній хлопчина не втримався

– заліз, поцупив гаманець та ще якісь особисті речі офіцера.

Злодюжку одразу спіймали (його виказали самі ж еритрейці) і кинули

до в’язниці. Батьки хлопчика прийшли до нашого приятеля,

повернули йому викрадені речі й гроші, просили змилуватися,

визволити їхню дитину. Ми завітали в поліцію, сказали, що не маємо

претензій. Але того малого так і не випустили. Всі благання батьків

виявилися марними. Їм дали вичерпну відповідь: „Украв?

Зганьбився? Мусить відповісти за скоєне. Злодій повинен сидіти в

тюрмі!”.

У столиці Еритреї – Асмарі – постійно проводяться облави.

Хапають усіх, хто потрапляє під руку. Потім розбираються: якщо

мешканець благонадійний і має при собі документи, його

відпускають. Проте, якщо у стражів порядку виникають бодай якісь

сумніви, затриманий опиняється у в’язниці або доводить свою

відданість президентові у військових таборах...

Кожному еритрейцю, котрий бажає виїхати за кордон, необхідно

сплатити до державної казни кілька тисяч доларів відкупного, –

просто за те, що громадянин чомусь залишає свою країну. Таких

грошей у простих людей немає. Тож родичі, яким вдалося під час

громадянської війни перебратися, скажімо, в США, надсилають

своїм близьким  кошти, аби хоча б якось полегшити їхнє існування.

Однак еритрейці отримують лише дещицю цих грошей – решту

забирає собі держава.

Інколи кошти не доходять взагалі. Добиватися справедливості –
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марно та й надто ризиковано. „Стверджуєш, буцімто щось не

одержав? А хіба ти не знаєш, що так треба? Кожен із нас повинен

бути патріотом!” – повчатимуть невдаху, котрий, після подібного

демаршу, може одразу перетворитися із законослухняного

громадянина на підозрюваного. А для таких місць у буцегарні

завжди вистачить...

„Там середня щомісячна зарплата – 30 доларів, – розповідає

Олександр. –  Звісно, в столиці дехто їздить на джипі і ходить у

золоті, вважаючи себе „цвітом нації”. Але більшість людей бідують,

особливо в селах. Це – таке вбоге існування! Фактично вся їхня їжа

– рис та олія. От скільки б ви на одному рисі витримали? Тиждень3

два? А вони увесь час так живуть! Сидять, їдять рис руками... Якщо

раптом скуштують м’яса – це для них свято... Еритрея – одна з

найбідніших держав світу, народ виживає лише за рахунок

міжнародних благодійних організацій. Сім’ї щомісяця отримують

по мішку муки й цукру і 5 літрів олії, аби якось протрималися...”.

Звичайно, вони мріють про кращу долю: якщо вже не для себе,

то хоча б для дітей та онуків. А оскільки легально виїхати з країни

неможливо (де ж знайти таку астрономічну суму?!), доводиться

втікати. Тим більше, стовпів із колючим дротом там немає – кордон

з Ефіопією проходить по річці. Головне, благополучно її перепливти,

аби не підстрелили. І все – ти вже в іншій державі, де біженцям

співчувають.

Однак таланить не всім. Олександр Демченко (тоді він уже

служив на території Ефіопії) пригадує, як, почувши стрілянину на

кордоні, приїхав разом із напарником з’ясовувати, що сталося: „До

нас привели 163річного хлопчика, який втік з сусідньої країни. Той

розповів: „Щодуху мчав із товаришем до річки, нас помітили, почали

стріляти. Приятель скрикнув і впав, а я зумів добігти...”. Ми

вирушили туди, адже користувалися свободою пересування –

фактично нас ніхто не мав права затримувати (хоч, звісно, трапитися

могло, що завгодно). А, треба сказати, що в Еритреї, на кордоні з



Сергій Дзюба

124

Ефіопією, розташовувалася спеціальна 253кілометрова зона, де не

повинні були знаходитися війська, тільки міліція – з місцевих

жителів. Проте, судячи з усього, там все3таки служили солдати –

зовсім юні вояки, котрі намагалися вдавати з себе міліціонерів. І

ось ми перетнули кордон, почали розслідування. Нам же хлопчик

розповів, де саме його товариш упав. Бачимо: велика калюжа крові

і від неї червоний слід – безперечно, тіло тягли по землі. Коли

розпитували селян, одна жінка обмовилася: „Так, втікав юнак і його

застрелили”. Але де тіло? Еритрейські вояки не хотіли з нами

розмовляти, відводили очі. А дізнавшись, що маємо незаперечні

докази, начальник міліції страшенно налякався, адже будь3яке

сприяння миротворцям може коштувати тамтешнім чиновникам та

військовим, як мінімум, кар’єри. „Стукачів” навколо вистачає – із

задоволенням, старанно донесуть, куди слід”.

Еритрею та північну частину Ефіопії населяє одна народність.

Але, внаслідок кривавого конфлікту, багато родин розділились. Так,

в Еритреї, у місії ООН, працювала молода жінка – місцева:

прибирала, їсти варила. У неї чоловік – ефіоп, раніше разом із

дружиною мешкав. Проте під час війни його вигнали з країни (добре,

хоч не вбили), а жінку в іншу державу без викупу не відпустили.

Відтоді дружина з дитиною живе в Еритреї, а її законний чоловік –

в Ефіопії. Жінка не має від коханого жодної звістки. Бо ніяких

офіційних стосунків між двома країнами не існує.

„Якщо ти сподобався ефіопу, він візьме тебе

за мізинець!”
У столиці Еритреї – напрочуд чисто. В центрі жодного папірця

ніде не побачите. Там, хоч і отримують за таку роботу копійки,

прибирають дуже ретельно. Однак за межами Асмари – ситуація

зовсім інша. У містечку, де мешкали військові спостерігачі, можна

було угледіти не одну місцину, вкриту суцільними пластиковими
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пакетами. Виявляється, там взагалі немає ні спеціально обладнаних

туалетів, ні відповідного паперу. Ось жителі на тих галявинах і

справляли свої природні потреби, використовуючи пакети замість

туалетного паперу. Це „добро” протягом сухого сезону (тобто 839

місяців на рік) наповнювало містечко п’янкими „ароматами”.

Жахливо смерділо і на околицях. Одне таке „поле” знаходилося за

200 метрів від офісу миротворців. Самі розумієте, вікна з того боку

ніколи не відчинялися. Ну, а в сезон дощів усе сміття змивалося

просто на вулиці міста.

В основному, сезон дощів триває 232,5 місяця. Це у них – літо.

Решту часу припікає сонце, дощів немає. Взимку вночі температура

у горах опускається до нуля – спати холодно. А вдень – традиційна

спека! Ось такий різкий перепад температур... Олександрові, коли

туди приїхав, кисню не вистачало. Першого ж дня, доки піднявся на

п’ятий поверх, – думав, серце з грудей вискочить! Увесь час пітнів.

Відверто кажучи, важко було. Потім звик. Але гірське повітря –

настільки чисте! І небо... Такого синього3синього неба він більше

ніде не бачив! Неймовірні краєвиди: гори, небо, дерева... І кактуси.

„Виявляється, кактуси – не лише колючі, їх можна їсти! –

посміхається миротворець. – На смак – щось середнє між кавуном

та динею. Плоди – розміром із кулак, добре чистяться. Правда,

треба остерігатися їхніх колючок. Здається, ну, що там – кілька

міліметрів, а вколешся (причому ти можеш цього навіть не помітити)

і „набіжить” гуля, немов від укусу комара, сильно чухатиметься...

Проте ці кактуси – надзвичайно смачні! Що цікаво, європейці

ласували ними з великим задоволенням. Я, наприклад, якщо бачив

– зупинявся, міг одразу три штуки ум’яти. Але чистив у гумових

рукавичках, бо голими руками їх не візьмеш. Натомість африканців

такі харчі абсолютно не цікавили. Якось почистив, дав одному

попробувати, а той виплюнув. Я був шокований: „Ну, як же так? Чому

тобі кактуси не смакують. Ти ж у Африці живеш!”. Між іншим,

кактуси – корисні для нирок. Їх добре вживати, як сечогінне”.
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Раніше Олександр ніколи не думав, що змії можуть бути

настільки спритними: „Швидкість така... Йшли один за одним:

відстань – метрів 10. Раптом товариш попереду кричить: „Змія!”. Не

встиг голову підвести, а вона вже біля моїх ніг – шурх... Там взагалі

з фауною слід бути обачним. Поставив якось взуття не в кімнаті, а

надворі – на порозі. Вранці перед тим, як вдягнути, вирішив, про

всяк випадок, черевики витрусити. І з одного випав великий жук! Я

відтоді взуття завжди в кімнаті лишав... Хоча ні, був ще один

випадок. Це вже перед моїх від’їздом трапилося. Поставив надворі

туфлі. Вранці взуваю – начебто щось мені муляє. Ну, не звернув

уваги. Пройшов метрів 20, а той живий клубочок перемістився в інше

місце. Я отетерів – забіг на другий поверх, покликав приятелів. Що

там у мене таке? Швидко зняв черевик, відкинув у бік – „воно” не

відреагувало. Я тоді взяв паличку, поштрикав – не ворушиться.

Почав витрушувати, з іншого боку постукав, а звідти – гекон (це –

щось на зразок ящірки), сантиметрів 7. Добре, хоч не кусючий...”.

Ефіопія була хрещена дуже рано – ще на зорі християнства. З

того часу там діє церква, яку місцеве населення вважає

православною. Однак католики та православні з інших країн

дипломатично називають її дохалкідонською, бо вона не прийняла

догматів IV Вселенського – Халкідонського – собору. Також багато

ефіопів і еритрейців сповідують іслам.

Там будильник можна не заводити. Бо щоранку о п’ятій з

мікрофонів лунають мусульманські молитви – дуже голосно, на все

місто. Християни теж гучно моляться, співають під барабани...

Одного разу, вийшовши на балкончик, Олександр Демченко побачив

велику юрбу людей з іконами та священиків у святковому

церковному вбранні. Вони так натхненно співали і танцювали!

Поцікавився в ефіопа: „Що це все означає?” – „Хресний хід для

виклику дощу”. Цікаво, що наступного дня справді вперіщила злива

– розпочався сезон дощів...

Ефіопія, на відміну від Еритреї, значно демократичніша. В усякому



127

Життя між кулями

разі, люди не бояться говорити правду. І свавільних нічних облав

немає. „Коли приїжджаєш в Ефіопію, то перше, що впадає в очі, –

доброзичливі посмішки на обличчях. Жителі дуже люблять

поспілкуватися – ти запросто можеш заговорити з будь3якою

незнайомою людиною і тобі будуть раді, незалежно від того, хто

перед тобою – хлопчик, старенька бабуся чи 403літній чоловік... –

пригадує Олександр Демченко. – Люди набагато розкутіші, ніж,

скажімо, у нас, в Україні. Прилетівши з Африки до Києва, одразу

відчув різницю – у наших митників були та3а3кі похмурі фізіономії,

немов хлопці мухоморів об’їлися. В Ефіопії тобі ніхто не скаже: „А

чому це ти зі мною заговорив?”. Ніхто не дратуватиметься, навпаки

– людям приємно! Взагалі, в ефіопів є дуже цікава традиція: якщо

ти комусь подобаєшся, він візьме тебе за мізинець своїм мізинцем .

І ніхто не подумає, що у вас – неправильна орієнтація! Я бачив дідусів,

котрі йшли, тримаючи одне одного за мізинці. Те ж саме робили 303

річні чоловіки, добродійки бальзаківського віку, діти... Це було дуже

зворушливо!”.

Військовим спостерігачам роздавали презервативи і проводили

тренінги на тему СНІДу – детально демонстрували на макетах

взаємодію чоловічих та жіночих статевих органів. Українці лише

посміхалися, а офіцер з Йорданії червонів, мов помідор, і очей не

міг підвести на ті „безсоромні” експонати.    Власне, місцева влада

ретельно стежила, щоб миротворці жодних інтимних стосунків з

тутешніми жінками не мали. Російського офіцера, якого спіймали

„на гарячому”, зі скандалом депортували геть. А в Еритреї взагалі

дівчину могли запроторити до в’язниці тільки за те, що йшла поряд

з іноземним вояком. Звісно, витримати цілий рік без жіночої уваги

нормальному українцеві складно. Проте краще було взагалі не

наближатися до юних еритрейок, аби не наражати бідолашних на

небезпеку. Адже жодної гарантії, що з якогось вікна за вами не

стежать чиїсь пильні очі, – не встигнете відійти від дівчини, а вона –

вже в поліції...



Сергій Дзюба

128

Офіцери з розвинених держав, особливо американці, до

миротворчої діяльності були підготовлені чудово. Однак за

кмітливістю та працелюбністю українцям поступалися. Тому всі наші

вояки так чи інакше зробили кар’єру – Олександр Демченко став

тім3лідером – керівником групи військових спостерігачів, інші

працювали в штабі.

„Є така приказка, – зітхає співрозмовник, – якщо хочеш бути

расистом, їдь до Африки... Звісно, не можна так висловлюватися.

Проте траплялись дуже неприємні моменти, які замовчувати не слід.

Я туди прилетів з відкритою душею, а почав спілкуватися з деякими

чорношкірими офіцерами і подумав: то хто ж із нас насправді

расист?! Мабуть, все3таки „винна” історія, адже вони – нащадки

колишніх рабів, тому зараз так негативно ставляться до білих людей.

В усякому разі, коли ти – один, а довкола – лише негри, то дуже

незатишно почуваєшся в цьому „товаристві”. Я був шокований, коли

побачив, як чорношкірі миротворці (зокрема нігерійці) ставляться

до незаможних людей в Ефіопії та Еритреї, – мов до нижчої касти!

Ми, українці, приїжджали там у будь3яке село й завжди поводилися

пристойно, бо розуміли: так, вони живуть у злиднях; втім, війна –

війною, але це – такі ж люди, котрі заслуговують на повагу та чуйне

ставлення. Натомість негри3іноземці навіть не приховували своєї

зневаги до місцевого населення, спілкувалися з такою пихою, наче

то були їхні слуги. Саме через це у мене був конфлікт з одним

нігерійським офіцером – ми з ним просто не помічали один одного”.

Але все це – дрібничка. Така собі ложка дьогтю у бочці меду.

Недаремно кращими бійцями в сьогоднішньому українському

війську вважаються миротворці, які повернулися з „гарячих точок”.

Для Олександра Демченка служба в Ефіопії та Еритреї – щось

значно більше, ніж Крим, Рим і мідні труби.

Ось як буває: існуєш собі, рік за роком все той же ряст топчеш і

вкотре розумієш, що нічого особливого в твоєму житті не

відбувається. Та й навряд чи відбудеться. Бо ти – звичайний чоловік,
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який усвідомлює: якщо вже доля повернулася до нього сідницями,

чому б не отримати бодай якесь задоволення від такої диспозиції? І

раптом, ніби за помахом чарівної палички, все змінюється. Ти

поринаєш у вир захоплюючих, дивовижних пригод. А потім, перед

відльотом додому, товариші, з котрими з’їв не один пуд солі, скажуть

тобі на прощальній вечірці стільки теплих, щирих, задушевних слів!

І місцеві чорношкірі красуні виконають на твою честь незабутній

запальний танок. Тоді ти по вінця наповнишся щастям. І хай там що

чекає на тебе попереду, ти знаєш, що не проґавив свій шанс!

22.03.2009

МІЖ ЗЕМЛЕЮ І НЕБОМ
Ви літали коли�небудь на вертольоті? Ні? Тоді, безпереч�

но, втратили півжиття, – переконаний Андрій Саченко. – Бо

це – неповторне враження. Адже з гелікоптера можна насо�

лоджуватися такими краєвидами! Тільки�но уявіть: ви подо�

рожуєте над мальовничими гірськими пагорбами, непрохід�

ними африканськими джунглями чи велично прекрасним

океаном”.

Все це мій співрозмовник бачив на власні очі, адже півро�

ку літав над Ліберією. У цій дивовижній країні він, на відміну

від приятеля, вберіг свою голову від опіків гігантської жаби,

а ноги – від підступних колючок морських їжаків. Проте на

якийсь час постарів на тридцять років, „познайомившись” із

місцевими мурахами. Але все це – дрібниці у порівнянні з

незабутніми враженнями від екзотичних мандрівок Афри�

кою.

„Керувати гелікоптером – це справжній

кайф!”
Рідною школою Андрія Саченка – №11 – опікувалося Чернігівське
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льотне училище. Хлопці грали з курсантами в хокей та футбол. Але

найцікавішими були заняття у школі космонавтики, які для дітей

проводили викладачі училища. Тож іще змалечку Андрій знав:

подорослішавши, неодмінно літатиме, бо що може бути прекраснішим

за небо?! Два роки він був курсантом у рідному місті, потім перевівся до

Харкова. На все життя запам’яталися зустрічі з прославленими

космонавтами та донькою легендарного маршала Жукова.

Андрій із задоволенням ширяв у небесах на учбовому літаку3

винищувачі, а згодом пересів на гвинтокрил. „Це неймовірне

відчуття – польоти на гранично допустимих малих висотах, –

розповідає він. – У літаку такого кайфу не зловиш. Малі висоти –

родзинка гелікоптера. Правда, якщо ти – лише пасажир, просто

сидиш і спостерігаєш, – враження не такі яскраві. А ось якщо ти –

пілот, це – справжній кайф! Навіть не відчуваєш якихось неприємних

моментів. Власне, їх небагато: потрусить спочатку, після зльоту, і

перед посадкою. А так – все чудово, можна літати”.

Як відомо, рік служби льотчику зараховують за два. Для цього

протягом року досить було провести в небі 50 годин. Потім, вже в

незалежній Україні, норму зменшили до 153ти. На жаль, у 903х з

підготовкою кваліфікованих пілотів у нашій країні стало зовсім

сутужно. Якось за цілий рік Андрій налітав аж... 10 хвилин. Тож

професіоналів залишилося мало: когось у розквіті сил та здоров’я

відправили на пенсію, інші подалися заробляти гроші до Росії.

Втім, коли почалися миротворчі місії в Сьєрра3Леоне та Ліберії,

знадобилися досвідчені фахівці. Адже вимоги ООН до пілотів були

жорсткими – льотчик вже мав провести в повітрі не менше тисячі

годин. До того ж, робота в Африці вимагає буквально надзусиль.

Під час інтенсивних польотів в умовах вологого та спекотного

клімату майстерність пілотів неабияк підвищується. За півроку свого

перебування в Ліберії Андрій Саченко налітав понад сто годин –

стільки ж він пробув у небі за чотири роки служби на Батьківщині.

Фактично саме миротворча діяльність і врятувала військово3
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повітряні сили України від повного занепаду. Ще б кілька років наші

літаки та гелікоптери простояли без діла, і ситуація була б

катастрофічною.

Рятівна місія українських кішок
„Ліберія знаходиться на західному узбережжі Африки, її сусіди

– Сьєрра3Леоне, Кот3д’Івуар та Гвінея. Омивається Атлантичним

океаном. Клімат вздовж узбережжя – чудовий, просто суперкурорт!

Власне, до громадянської війни Ліберія вважалась курортною

державою, країна на цьому заробляла. Коли у нас зима, там – сухий

сезон, це – взагалі прекрасно, – говорить Андрій Саченко. – Ну, а

під час нашого літа на Екваторі волого. Зливи можуть тривати кілька

днів поспіль. Здебільшого сильний дощ звечора як вперіщить, так і

ллє увесь наступний день. Потім – нормально, випогоджується,

нічого страшного. Температура практично не змінюється: вдень –

до 35336 градусів тепла, а вночі – не нижче 203ти. Звісно, коли

прилетіли, днів десять до вологи звикали – увесь час пітніли. Ходиш

постійно такий липкий – неприємне відчуття... Але поступово

дискомфорт зникає, потім вже й не пітнієш. Жити можна”.

Українці якраз і перебували недалеко від узбережжя, за 50

кілометрів від Монровії – столиці цієї держави. Тому їм, можна

сказати, поталанило. Адже в гірській місцевості та в джунглях –

клімат значно гірший, вологіший. А ще на узбережжі набагато менше

малярійних комарів та усіляких повзунів – змій і скорпіонів. Однак

пригод, пов’язаних з африканською фауною, у наших вояків все3

таки вистачало.

„Тільки прилетіли, зустрівся зі своїм товаришем, – пригадує

Андрій. – Обнялися, розговорилися. Він там перебував у попередній

ротації. Тобто я, по суті, з’явився йому на зміну. Дивлюсь – у

військовому містечку все забетоновано та щебенем закидано. Андрій

пояснює: „Це – щоб менше усілякі гади турбували, вони ж у траві

живуть”. Я кажу: „Давай покуримо – ондечки така красива, затишна



Сергій Дзюба

132

курилка, з бамбука виготовлена”. А він: „Ні, туди не ходи!” – „А що

таке?” – „Я там вчора курив, то велика жаба на голову впала,

спричинила мені опіки”. В Африці ж всі стрижуться дуже коротко

чи взагалі наголо, бо спекотно. От йому макітру жаба й нагріла!

Ходив до санчастини, чимсь йому голову намастили... „Нічого, –

сказали, – житимеш. Це – не смертельно. Правда, якийсь час пектиме

– у цих земноводних отрута крізь шкіру виділяється...”.

Втім, деякі відчайдухи до незвичайної курилки і далі вчащали,

аж доки не побачили там отруйну яскраво зелену змію. Непрохана

гостя повзала по бананових деревах, розташованих неподалік.

Бананів у Ліберії – сила силенна, причому різних сортів. Ті, що

ростуть у містечку миротворців, сирими споживати не можна –

місцеве населення смажить їх, мов картоплю. Отож, з появою

небезпечної зміюки, екзотична курилка остаточно перестала

користуватися попитом – знешкодити гадину не вдалося. Проте

інших повзучих часом вистежували і знищували, а тоді носили на

лопаті і демонстрували трофей усім бажаючим.

У вояків, сусідів Андрія, мешкали мангусти. Ці симпатичні

тваринки не бояться ні зміїв, ні скорпіонів, тож не раз виручали своїх

господарів. До людей вони звикають напрочуд швидко і потім увесь

час ходять за ними, як за мамою й татом. А на аеродромі у вольєрі

жила мавпа. Її, звичайно, назвали по3українському – Микола.

„Ще до нашого прильоту хлопці з першої3другої ротації

попривозили кішок і котів, – посміхається Андрій. – Ті як почали

плодитися! Коли ми відлітали, в нашому військовому містечку їх уже

нявкало кілька десятків. Українським кішкам у Ліберії сподобалося

– думаю, вони й далі активно розмножуватимуться! А ось їхніх

місцевих „колег” ми жодного разу не бачили. Тому, аби впоратися з

пацюками, кішок у нас просили миротворці з різних країн. Пам’ятаю,

ощасливили ми вояків із Пакистану – подарували їм братів наших

менших. Справа в тому, що пакистанці у Ліберії базуються в

джунглях, у малодоступних місцях. Продукти їм привозять „Мі38”,
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також під час ротацій бійців туди гелікоптерами доправляють. Ну, а

в джунглях гризунів – тьма. Втім, наші чотирилапі себе чудово

зарекомендували! Без сумніву, вони й зараз сумлінно виконують

власну місію у джунглях Африки”.

„Засумували за чорним хлібом та

оселедцями...”
В Ліберії слід особливо остерігатися... мурашок. Вони там

дрібнесенькі – менші від наших. Однак від їхніх укусів тіло свербить

довго, а можливі й серйозніші наслідки. Якось, коли українці

будували собі лазню, втрапив у халепу і Андрій.

„Я був у шортах та капцях і за роботою нічого не помічав, –

розповідає він. – Раптом як засвербить! Відчуваю: мене, немов за

командою, одночасно кусає цілий „батальйон” мурашок. Навіть

запах вловив такий специфічний – це виділялася їхня кислота.

Дивлюся – вони вже всі мої ноги обліпили! Заходився щосили

струшувати агресорів, потім побіг у душ – змив решту. А тим часом

наші бійці почали машину піском завантажувати. Ну, не припиняти

ж роботу через якихось мурашок! Взяв лопату, пішов хлопцям

допомагати.  Самопочуття поступово погіршилося, однак тримаюсь

– подумки підбадьорюю себе, завзято шурую лопатою – кидаю

пісок. Колеги, спостерігаючи за мною, спочатку лише посміювалися.

Та невдовзі занепокоїлись, відправили мене відпочивати. Я потім,

угледівши своє відображення в дзеркалі, сам отетерів. Дивлюсь і

очам не вірю: наче це – не я, а дідуган, старший за мене років на

тридцять! Обличчя неймовірно розпухло і страшенно чухається, вуха

– мов локатори. Став схожим на якогось неандертальця чи Шрека

– персонажа мультиків про чуйного людожера... Ось така була

реакція організму на укуси мурашок. Але, коли я випив водички і

хвилин сорок полежав у затінку, мене попустило. А невдовзі

наслідки алергії, дякувати Богу, взагалі зникли”.
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Українці залюбки купалися в океані. Він – дивовижно чистий, з

нашим Чорним морем не порівняти. Проте заходити у воду краще на

спеціально обладнаному пляжі. Неподалік ліберійської столиці є

природна гавань: кам’яні брили огороджують місце відпочинку,

надійно захищаючи його від хвиль. А ось на відкритій території далі,

ніж по пояс, ступати небезпечно і краще взагалі не плавати: там

надзвичайно підступні хвилі – будь3кого хутко віднесуть за сотні

метрів від берега. І як би впевнено ти не почувався на глибині, подібна

„мандрівка” може завершитися печально. Тому вояки не ризикували

– суворо дотримувалися правил безпеки. Пам’ятали: вдома на них

чекають.

Бійці з попередньої ротації одразу застерегли Андрія і щодо

морських їжаків, котрі мирно вилежувалися на прибережному

камінні. Дехто з новачків недооцінив небезпеку, необачно

наштрикнувся на них і потім неабияк пошкодував, що втратив

пильність. Голочки у цих створінь –  тонесенькі, легко ламаються,

залишаючись у тілі. Тож незабаром починаються неприємності: рана

гноїться, а ступаючи на вражену ногу, людина відчуває нестерпний

біль. Після такої зустрічі з начебто цілком невинним, кумедним

створінням, лікуватися доводиться кілька тижнів.

Потрапивши в Ліберію, українці засумували за чорним хлібом та

оселедцями. Втім, жадані оселедці їм згодом привезли. А ще вони

харчувалися „підошвами” – так наші вояки називали місцеву рибу.

Це – щось на зразок камбали: жорсткувата, трохи наче гумова, але

доволі смачна. Самі ж миротворці в океані нічого не ловили – будь3

яка рибалка вимагає надто багато вільного часу, а роботи у наших

бійців вистачало.

Андрій Саченко та його колеги щодня патрулювали на вертольотах

вздовж кордонів Ліберії і над її столицею. Під егідою ООН на „Мі38”

та „Мі324” літали й цивільні – росіяни з Тюменської нафтової компанії.

А на літаку „АН324” працювали громадяни Казахстану – возили

пасажирів до Конакрі та в сусідню Сьєрра3Леоне.
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„Той, хто має бодай якусь роботу, вважається

заможним!”
„Назва країни Ліберія походить від англійського „ліберті” –

свобода, тобто вільна держава, – пояснює Андрій Саченко. – В

18203му територію у місцевих племен викупив американський уряд,

а за кілька років туди почали переселятися колишні раби – негри з

США, які побажали створити вільну державу на кшталт Сполучених

Штатів Америки. Проте чорношкірі колонізатори, зверхньо

поставившись до аборигенів, спровокували ворожнечу. Бо які

можуть бути „свобода, рівність та братерство”, якщо тубільці

опинилися в підлеглому становищі на своїй історичній батьківщині?!

Тобто хотіли, як краще, а вийшло, як завжди...”.

У 18473му Ліберія стала республікою, проголосивши свою

незалежність. Політичну та соціально3економічну систему

цілком скопіювали з американської. У країні – великі поклади

алмазів, причому видобувати їх нескладно. Однак більшість

населення потерпає від злиднів. У 1980 році представник

місцевих племен – сержант Самуель Дое – очолив військовий

переворот, внаслідок якого був убитий президент Ліберії –

Толберт. Дое спробував відлучити від алмазного бізнесу

„клятих янкі” та їхніх тамтешніх „посіпак”, що й призвело до

тривалої громадянської війни. У 19903му Самуель Дое загинув,

проте його смерть не зупинила криваву бійню. За два роки

війська повстанців оточили Монровію. Столиця Ліберії

перебувала в облозі,  доки не було ухвалено угоду про

колективне президентство. Сили ООН увійшли до вщент

зруйнованої, виснаженої війною країни.

„Там багато дітей, у яких ампутовані руки або ноги, – зітхає

Андрій. – В Ліберії творилося те ж, що й у Сьєрра3Леоне: коли

якийсь загін захоплював поселення, де підтримували супротивників,

завойовники навмисне безжально калічили всіх дітей, щоб вони,
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коли виростуть, вже ніколи не могли взяти до рук зброю”.

Чутки про найманців з Росії та України, котрі начебто воювали на

боці Самуеля Дое та його ворогів, мій співрозмовник вважає

безпідставними. Адже за часів СРСР потрапити на війну до Африки

було майже неможливо. А коли Радянський Союз припинив своє

існування, бойові дії в Ліберії завершувались. Звісно, найманці були,

але чорношкірі – із сусідніх держав. Та й озброєна до зубів банда,

наприклад, зі Сьєрра3Леоне могла тоді, без особливих перешкод,

перейти кордон. Однак нині ООН цілком контролює ситуацію: війна

скінчилася, тож найманці залишилися без роботи.

Правда, про розвиток туризму у цій країні поки що не йдеться.

Єдине, що вціліло, – дороги. Треба віддати належне колонізаторам

– шляхи прокладалися надзвичайно старанно і будівельні матеріали

при цьому, очевидно, ніхто не цупив. Інакше як пояснити, що

асфальтове покриття не сплюндрували за всі ці роки у країні,

охопленої громадянською війною?! Їдеш такою рівнесенькою,

гладенькою африканською дорогою і нічим не переймаєшся – наче

по автобану десь, у Європі, мчиш!

Втім, все інше нагадує навіть не про середньовіччя, а давніші часи:

„Місцеві люди живуть дуже бідно – в хатинках із тростини. Дахи –

солом’яні або вкриті банановим листям. Зайшли в джунглі, випалили

клаптик землі, прогнали змій та скорпіонів і збудували хатку. Сім’ї

– великі, багатодітні. Обробляють ту діляночку, якось виживають.

У нас, в Україні, люди по селах нерідко гектарами володіють і

скаржаться на скруту. А там, уявіть, буквально сотка на всю родину

і, як правило, більше – жодних доходів. Кукурудза, кілька бананових

дерев, ананаси – все. Пожили на тому клаптику, використали його і

просуваються далі: знову в нетрях випалюють собі діляночку,

зводять вбогу хижку... Мешкають, зазвичай, групами, тож

з’являються невеличкі села, де практично всі одне одному – родичі.

Однак сільськогосподарської галузі, як такої, немає”.

Африканські свині виглядають дуже екзотично: волохаті, рябі,
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чорні... Відгодовувати їх можна, проте місцеві жителі тваринництвом

чомусь не цікавляться. Отож свині на їхніх обійстях – велика

рідкість. Коровам потрібно робити щеплення, інакше тварини гинуть

від укусів африканських мух. А для звичайних тубільців заощадити

гроші на щеплення хоча б для однієї корови – нереально. Майже

всі аборигени – безробітні. Людина, яка має там бодай якусь роботу,

вважається заможною.

Взагалі, на думку Андрія, тубільці – не надто працелюбні: „Таке

враження, що там – ніхто не працює. Все3таки кукурудзу, за

настільки сприятливих кліматичних умов, можна саджати не раз на

рік, а принаймні тричі. Проте родина з восьми3десяти осіб

додатковим урожаєм не переймається. Чоловіки серед білого дня

часто збираються групами на посиденьки біля своїх осель. Алкоголь

вони не вживають – дорого. Табак не курять з тієї ж причини.

Використовують безкоштовні дари природи – траву й листя, якими

також можна обкуритися до забуття. Отож насолоджуються

тамтешньою „травичкою” і спілкуються. У сорок років виглядають,

як наші люди похилого віку”.

Жінки працюють більше, ходять на базар. На голові носять

величезні та важкі глечики, наповнені, наприклад, кукурудзою і

бананами. Тому у кожної туземки – красива постава. Втім, ООН –

на сторожі: за любощі з аборигенкою можна було вмить

розпрощатися з роботою і опинитись за межами країни. Хоч Андрія

чорношкірі жінки не приваблювали – вдома залишилися дружина

та двоє дітей.

„Наші вояки досі літають на радянських

вертольотах...”
Державна мова у Ліберії – англійська. Проте тубільці спілкуються

більше ніж на двадцяти мовах народів Африки. Серед місцевих

мешканців – немало християн та мусульман. Крім цього, понад
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третина ліберійців – прихильники давніх африканських вірувань.

Але населення свідомо уникає релігійних конфліктів.

Взагалі, попри недавню війну та розруху, люди в Ліберії –

привітні: „Щодня їздили на аеродром через їхні поселення, і дітлахи

радісно махали нам руками, вигукували: „Френд!”. Ми для них –

„френди”, тобто друзі. Причому так вони називали лише українських

миротворців. Всі інші вояки – нігерійці, пакистанці, шведи, ірландці,

китайці – були „містери”. Вони переконані, що українці – хороші і

ніколи їх не скривдять. Звісно, ми жаліли дітей – увесь час

пригощали малечу булочками, йогуртами, апельсинами... Годували

нас непогано. Єдине, гречаної каші не було в раціоні. А так – жити

можна! То як же не погодувати дітей?! Ми їм навіть банани давали, і

вони їх із вдячністю брали та їли, хоч, здавалося б, цього добра там

не бракує”.

У Ліберії дуже люблять футбол. Практично в кожному дворі є

якісь ворота і трирічні малюки, підлітки та двадцятилітні юнаки

завзято ганяють щось схоже на примітивний м’яч. Почувши про

Україну, африканці приязно посміхаються, пригадуючи своїх кумирів

– футболіста Андрія Шевченка і братів3боксерів Віталія та

Володимира Кличків. Саме завдяки спортсменам та миротворцям у

Ліберії і знають про нашу державу.

Одного разу місцевий чорношкірий продавець амулетів та

сумочок з крокодилячої і зміїної шкіри, на традиційне запитання

англійською: „Скільки коштує?”, озвався по3нашому, практично без

акценту: „Добридень, хлопці! Не дивуйтеся – я навчався у

Вінниці...”.

Втім, ніяких екзотичних масок та амулетів, навіть привабливих,

Андрій не купував – досвідченіші колеги порадили не мати справу з

чаклунами. Тому традиційно, як і інші вояки, придбав на згадку цілком

мирні статуетки: дівчину з глечиком та слоників. Алмазами кишені

не набивав – по3перше, треба бути фахівцем, щоб відрізнити їх від

звичайних каменів, а, по3друге, все одно б на митниці відібрали...
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За увесь час перебування наших миротворців у Ліберії, жоден

українець не загинув. Хоч аварії, звісно, траплялися: „Вертольоти

„Мі38” – дуже надійні, випробуваний десятиліттями. Ці гелікоптери

чудово зарекомендували себе і в горах Афганістану, і в джунглях

Африки. Мабуть, немає такого куточка землі, де б вони не літали.

Однак будь3яка техніка старіє, тож і гвинтокрили – не вічні. А у нас,

в Україні, досі експлуатуються виключно військові вертольоти

радянських часів. Жодного нового гелікоптера за всі роки нашої

незалежності не придбали! Це – не погано, а дуже погано!

Закуповуються лише окремі агрегати – для ремонту. Але як можна

обійтися без нової техніки? Яка перспектива у наших Збройних Сил

за такого фінансування? Власне, кожен вертоліт має свій ресурс,

його не можна ремонтувати безкінечно! Здається, прописні істини,

а проблеми не вирішуються. Потрібні великі кошти, бо лише

комплект лопастей на несучий гвинт гелікоптера коштує приблизно

150 тисяч доларів. Це – тільки лопасті, а нам же конче необхідно

купувати вертольоти! Правда, двигуни до „Мі38” та „Мі324”

виготовлять у нас – в Запоріжжі. Проте все інше треба імпортувати.

Власних розробок бойових гелікоптерів, наскільки я знаю, немає”.

Втім, навіть за такої ситуації, Андрій Саченко у майбутнє

української армії вірить. І бути миротворцем йому сподобалося. Тож

восени мріє знову скупатися в кришталево прозорому океані,

побачити чарівні джунглі та поспілкуватися з доброзичливими

тубільцями. Саме так, він вирушає до Ліберії!

3.01.2009

МИСЛИВСЬКИЙ... ГРАНАТОМЕТ
Він не раз міг підірватися на міні чи фугасі або загинути

від кулі „алі�баби”. Але, приїхавши з Іраку, Євген Давиденко

полетів до Ліберії. А ще розлучився з дружиною, яка сказа�

ла: „Ти повернувся з війни іншою людиною”. Втім, Євген
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Олександрович зовсім не схожий на похмурого відлюдька. І

пережите він змальовує не лише чорними фарбами. Згадує

не тільки про підступні обстріли бойовиків та арабську

дівчинку, котра загинула, підірвавши гранатою польських

миротворців. Як не розповісти і про чорношкірого приби�

ральника, що вдавав із себе... Білосніжку, та незвичайні

дружні походеньки невтомної віслючки на позиції іраксь�

кої армії?! Трагічне і комічне – завжди поруч, навіть на війні.

Тому під час цієї розмови підполковник Давиденко не раз

посміхався – якось по�особливому світло, щиро.

„Свист осколків – кіношний штамп, вигадка

режисерів...”
У грудні 20033го наших бійців почали готувати до роботи в Іраку.

Це була не якась показуха на плацу. Усвідомлювали – вирушають

на війну. Тренували їх професіонали, котрі пройшли Афганістан.

Снігу тоді випало багато, та й мороз дошкуляв. Отож командир,

спостерігаючи, як вояки провалюються по коліна в замети, годинами

працюючи на 203градусному морозі, підбадьорював: „Нічого, в Іраку

відігрієтеся!”. Потім, уже в Ель3Куті, миротворці з усмішкою

уявляли, замість набридливого розпеченого піску, засніжену

рівнину...

Проте до Іраку Євген Давиденко потрапив не одразу. Хоч і

готувалися українці цілу зиму, підрозділ розформували. Наші

політики – люди непередбачувані: вчора можуть говорити одне,

сьогодні стверджувати протилежне, а завтра несподівано прийняти

інше рішення. Так і з Іраком вийшло.

Минув рік, Євген Олександрович служив у Чернігові і раптом

одного дня йому повідомили – пора збиратися в дорогу, є робота в

„гарячій точці”! Давиденка призначили на посаду офіцера групи

авіанавідників, яких відправляли служити за 140 кілометрів на
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південь від Багдада – в зону відповідальності українських

миротворців. Цього разу тренувалися напрочуд швидко – на

Яворівському полігоні.

„Правда, готувались до масштабних боїв, а діяти невдовзі

довелося в умовах партизанської війни, – розповідає Євген

Олександрович. – Коли відлітали до Іраку, у Львові було мінус 5.

Приїхали в Ель3Кут, а там спека – 30 градусів. Дуже сильний стрес

для організму! Мозок спочатку взагалі відмовлявся думати. Вийшли

з літака, а навколо – чужий пейзаж, що надто різко контрастував з

усім, до чого звикли вдома. Звісно, все це на нас тиснуло. Два дні

перебували у стані такої собі прострації...”.

Проте звикати потрібно було не лише до спеки. Адже

найголовніше на війні – приборкати власний страх: „Там

найстрашніші – перший місяць і останній. Чому останній –

зрозуміло: не хочеться, аби щось із тобою сталося перед самим

поверненням додому. А в перші тижні ти всього боїшся – мін,

фугасів, обстрілів. Власне, там же на кожному кроці чатує небезпека.

І, звичайно, це впливає на психіку – ти увесь час, з будь3якої причини,

сіпаєшся. Сприймаєш реальну загрозу твоєму життю всіма органами

відчуття: зором, слухом, на дотик... Адреналін просто нуртує в крові!

Додайте ще постійні повідомлення про загибель і поранення вояків

коаліційних сил, підрив бойової техніки, – така інформація

оголошувалася щодня. Проте поступово ти опановуєш себе,

„вкочуєшся” в цей ритм. Ні, страх залишається, але ти вже можеш

його контролювати, він тобі підкоряється. Інакше просто неможливо

виконувати бойові завдання! Відверто кажучи, у нас були люди, які

боялися виїжджати за територію бази. Там одразу видно, хто чого

вартий. Не замаскуєшся! Бо на війні немає відтінків, напівтонів,

якихось притлумлених, сірих кольорів. Там у тебе єдиний вибір –

біле чи чорне. Або ти, хоч і боїшся, однак виконуєш завдання, або

панічний страх цілком поглинає тебе, знищує як особистість,

примушує вигадувати казна3що, аби лише уникнути ризику. Дехто
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сам не очікував, що виявиться таким боягузом. Взагалі, на війні

немало цікавого можна про себе дізнатися. Часом навіть не

здогадуєшся, хто ти насправді, доки туди не потрапиш!”.

Серед українців занадто полохливих людей виявилося

небагато. „Але й стверджувати про мужність усіх, без винятку,

наших вояків, було б лицемірством, – говорить Євген Давиденко.

– Доходило до смішного – цілком здорові люди безсоромно

вдавали з себе недужих; дехто навмисно прагнув захворіти, щоб,

наприклад, не виходити на патрулювання. А були бійці, котрі

навпаки вирушали на завдання навіть із високою температурою.

Мій товариш – Андрій Гончарук – оглухнув, внаслідок контузії,

на одне вухо. Ми жартували, що напівглухого авіаційного

навідника ще ніхто ніколи не бачив. Так от, він два з половиною

місяця щодня їздив у колонах, приймаючи антибіотики. Це – не

героїзм, а усвідомлення власної потрібності. Ти ж не на курорт

їхав – знав, що потрапиш на війну. Отож поводься, як справжній

чоловік, воїн. Це тут, в Україні, ми були миротворцями, а там

жителі називали нас окупаційними або, в кращому разі,

коаліційними силами. Хай на межі можливостей, але ти мусиш

виконувати свою роботу – важку, брудну. Інакше одразу виникає

клубок проблем, причому йдеться і про найдорожче – життя

людей. За таких обставин будь3яке помилкове, невиважене

рішення (навіть найдрібніша халатність!) може стати фатальним”.

Улюблена тактика місцевих партизанів – підірвати фугасом БТР

і потім із засідки напасти на колону. Якось румунські сапери, під

прикриттям взводу нашої розвідроти, перевіряли дорогу біля міста

Ен Нуманія: обстежували обочини, дамби та мости (вся країна

пронизана доволі широкими зрошувальними каналами). Зазвичай,

конвої там рухаються на максимальних швидкостях – так значно

безпечніше. Однак сапери звикли працювати дуже ретельно, тому

зупинятися доводилося часто. Взагалі, найекстремальніша ділянка

шляху – в’їзд до міста. Водії змушені зменшувати швидкість,
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пригальмовувати машини. Виникають „корки”, отож бойовики

мають нагоду для обстрілу. За 300 метрів від Ен Нуманії, біля

чергового містка, українці заблокували дорогу БТРами, щоб румуни

могли спокійно обстежити все довкола.

„Буквально за 233 секунди справа від нашої машини вибухнув

фугас, – пригадує Євген Олександрович. – Коли це сталося, я, чесно

кажучи, вилаявся. Перший бронетранспортер, на якому їхав Тарас

(командир взводу), огорнуло димом. Тож ми спочатку вирішили,

що всі, хто сидів зверху на броні, загинули. Думали, їх уже немає –

Тараса, наших хлопців... У кінострічках про війну осколки пролітають

із пронизливим свистом. Пригадуєте? Але це – вигадки режисерів,

так би мовити, кіношний штамп, який тепер демонструють практично

в кожному воєнному фільмі. Однак насправді осколки проносяться

з тріском, неначе повітря на шматки розривається. Я в цьому

особисто переконався... Отже, „спрацював” фугас, і почався обстріл

нашої колони – з обох боків. Ми відповіли одразу. Відстань була –

метрів 400. Стріляли в їхнє авто, яке від’їжджало після підриву, в

будівлю, з якої вони вели вогонь. Коли все вщухло, ми розвернулися

й залишили небезпечну зону. Чотирьох наших вояків контузило

(причому двох – дуже тяжко) і був поранений командир взводу –

осколок влучив Тарасові в праву руку. Інші не постраждали, якщо

не враховувати шаленого викиду адреналіну. Тоді, в сутичці з

нападниками, діяли автоматично, ніби кіборги. Вже потім, коли

повернулися на базу, всіх почало „колотити”. Спочатку нам

повідомили, начебто, внаслідок такої „теплої” зустрічі, відправлено

на той світ трьох бойовиків. Невдовзі хтось уточнив – виявляється,

нікого не вбили. А згодом надійшла інформація, що ми знищили...

стадо верблюдів. І то був не якийсь особливий випадок, а звичайний

епізод війни. До цього у нас ще кілька підривів сталося. Дякувати

Богові, ніхто не загинув, проте, на жаль, поранені й контужені були”.

Життя між кулями
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„Бойовики можуть легко пожертвувати

місцевою жінкою чи навіть дівчинкою, аби

лише помститися окупантам!”
В Іраку Євген Давиденко служив більше восьми місяців. Часто

вирушав на завдання разом із розвідротою, супроводжував

конвої, літав з польськими вояками. Практично всю країну

об’їздив! У зоні нашої відповідальності було понад 150 кілометрів

вздовж ірано3іракського кордону, зокрема й у гірських районах.

Такої кількості мінних полів Євген Олександрович ніколи в житті

не бачив! Якісь стежечки протоптані, але ходити там вкрай

небезпечно. Уявіть собі 50360 гектарів поля, вщерть

нашпигованого протипіхотними й протитанковими мінами. Не раз

траплялося: ідеш, нібито увесь час уважно дивишся собі під ноги,

щоб, не приведи, Господи, нічого не зачепити; а потім

повертаєшся назад і помічаєш – буквально в сантиметрі від місця,

де ти ступив, іржавий провід від міни...

Приїжджаючи в форт, наші бійці намагалися ставити машину

щоразу в іншому місці. Вояки нової іракської армії особливої довіри

не викликали. Це – як і колись в Афганістані: вдень він може ходити

в формі, а вночі виходити на дорогу й обстрілювати конвой. Якось

Євген Давиденко з колегою знову навідалися в форт. Саме пройшли

перші дощі – ґрунт розмило. І в двох метрах від попередньої стоянки

їхньої машини визирали... три протипіхотні міни. Виявляється, день

тому наші офіцери знаходилися за крок від загибелі!

„Був відповідальний момент, коли знадобилося ювелірно точно

посадити гелікоптер із командувачем багатонаціональних сил –

генералом Демпсі, аби не порушити кордон з Іраном, – розповідає

Євген Олександрович. – Там є міжнародний перехід „Арафат”.

Кожного року шиїти здійснюють хадж – відвідують святі місця,

розташовані на території сусідньої держави. Таке паломництво

віруючих щоразу додає неабиякого головного болю коаліційним
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силам. Адже, за мусульманськими традиціями, в жодному разі не

можна навіть торкатися місцевих жінок. Цим і користуються араби,

котрі намагаються, за допомогою прекрасної статі, переправляти

великі партії зброї та наркотиків. Втім, вистачає й відчайдухів, які

нелегально перетинають кодон, щоб перевезти контрабанду. Таких

навіть заміновані поля не лякають – знаходять більш3менш безпечні

стежки3доріжки. От ми й повинні були пильнувати, аби не допустити

контрабандних оборудок через кордон. Тоді саме будувався

„Арафат”, ми освоювали форт, і знадобилося  посадити гвинтокрил

із командувачем. Власне, там було навіть кілька вертольотів, а

єдиний на той час безпечний для такої посадки майданчик – зовсім

малесенький. Ну, льотчики досвідчені – благополучно

приземлилися. Але ж потім треба було і якось здійнятися в небо!

Однак єдина можливість злетіти – в бік Ірану. А на тому боці кордону

вже купа людей із фотоапаратами й відеокамерами вишикувалася,

аби зафіксувати, як ненависні їм американці віроломно вторгаються

на територію суверенної держави. Це – міжнародний скандал! Втім,

злітати все одно треба. Тож ми дуже ретельно вираховували

траєкторію, щоб гелікоптери ні в якому разі не порушили повітряний

простір Ірану. Врешті3решт знесли один стовп і гвинтокрили нарешті

піднялися в небо... Такий ось пам’ятний епізод! Добре, що все

обійшлося, бо саме через подібні випадки і виникають великі війни”.

Ментальність людей в Іраку суттєво відрізняється від нашої:

„Господар мешкає з родиною у глиняній халупці, трохи більшій за

собачу будку (десь 3 на 4 метри). Зате має 10 фінікових пальм і

крутий джип. У нас, в Україні, мало який багатій може дозволити

собі придбати таку розкішну машину. Просто неймовірний контраст:

вбога хатинка (цікаво, як там взагалі можна жити?) і водночас –

супутникова антена, красень автомобіль! Починаєш розпитувати –

пояснюють: у них вважається заможним чоловік, котрий має

фінікові пальми. Таке уявлення про добробут сформувалося там ще

в давні часи. Араби переконані: фініки цілком можуть замінити всі

Життя між кулями



Сергій Дзюба

146

інші продукти. Тобто людина здатна не один місяць (а то й роками!)

споживати, без шкоди для здоров’я, лише фініки і воду... Також

раніше в Іраку у великій пошані були коні – як дуже зручний засіб

пересування. Справжній воїн повинен був мати гарного, баского

коня. Нині – інші часи, тому сучасні витязі пересіли на престижніших

і витриваліших „коней”... До речі, кожен араб (навіть добродій, який

звик працювати в полі) мріє відкрити власну, бодай невеличку,

бізнесову справу, пов’язану з торгівлею. Адже колись саме таку

професію мав пророк Магомет. Отож працювати навіть звичайним

продавцем – цілком достойне заняття для мужчини. А якщо у тебе є

власна крамничка, можеш взагалі носа від гордощів задирати!”.

Натомість дружини та побут для тамтешніх чоловіків особливої

цінності не становлять: „У місті Ед3Діванія розташовувався штаб

нашої дивізії „Центр3Південь” коаліційних сил. Там дорога

проходить по болотистій місцевості. Вода – дуже солона. Тож

влітку, коли болота пересихають, утворюється кірка солі. От місцеві

мешканці і збирають її, щоб використовувати в побуті. Якось їдемо:

біля озерця – джип, поруч, зручно вмостившись, сидить араб – щось

із задоволенням їсть. А три його дружини, закутані в паранджі,

босоніж у тому розсолі стоять і завзято працюють лопатами –

кидають на берег у бурти сіль. Нормальний сімейний підряд: глава

родини – чоловік – контролює процес, а його любі жіночки

невтомно трудяться в поті чола... Я навіть не уявляю, як це – стільки

часу голими ногами сіль збирати?! А вони собі слухняно працюють

– і нічого”.

Це звучить жахливо, але, за потреби, бойовики можуть легко

пожертвувати місцевою жінкою чи навіть дівчинкою, аби лише

помститися окупантам. „Польські сапери з нашої дивізії

розміновували поле; і до них підійшло дівча, яке щось тримало в

руках. Солдат запитав: „Маленька, що це в тебе?”. Вона розтиснула

долоньки, а там – граната „Ф31”, – зітхає Євген Олександрович. –

Одразу ж пролунав вибух! Саперів було дуже тяжко поранено, а
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дівчинка загинула. Тобто хтось дав їй у руки гранату, висмикнув

чеку і звелів віднести дядям3воякам. Вона й пішла...”.

„Почувши про ніжну дружбу іракських

вояків із віслючкою, та�а�ке подумали...”
Втім, коли наші миротворці збираються разом, вони згадують не

лише про сумне. І ці невигадані дотепні історії також вражають.

„Нашим харчуванням опікувалися американці. Власне, у їхній їдальні

працювали цивільні: спочатку – з Непалу, потім – зі Сьєрра3Леоне.

Українці – народ веселий, от хлопці і вирішили пожартувати на

католицьке Різдво, – посміхається Євген Давиденко. – Домовилися

з чорношкірим прибиральником, навчили його промовляти по3

нашому одну фразу. Він стояв на вході до їдальні в екзотичному

„відьомському” капелюсі та білих рукавичках і чарівно вітався з

кожним відвідувачем: „Привіт, я – Білосніжка!”.

Українці дбали про безпеку майданчиків для вертольотів. Одного

разу приїхали в форт. Поруч – іракський пост, але всі

прикордонники солодко спали; лише побачивши наших бійців,

заходилися демонструвати активність. Ох уже ці „союзники”...

Миротворці перевірили майданчик і стали чекати, коли з’явиться

гелікоптер (розклад польотів та напрями маршрутів постійно

змінювали, щоб спантеличити бойовиків).

„Дивимося, а до нас звідкілясь починає повільно наближатися

віслюк із двома великими мішками; причому видно, що вантаж –

важкий, – примружує очі Євген Олександрович. – Прикордонники

на посту стоять і, як то кажуть, у вус не дмуть. Ми, звісно,

стривожилися. Що там у мішках? Раптом міни чи фугаси?! Придибає

сюди віслюк, хтось дистанційно пристрій скерує і все – одні руїни

залишаться... Тут підводиться снайпер з нашого підрозділу і так по3

діловому каже: „Зараз я його вб’ю!”. Тієї ж миті кілька іракців

кидаються до нього мало не в обійми і щось гарячково пояснюють

Життя між кулями



Сергій Дзюба

148

арабською. Кличемо перекладача і цікавимось у прикордонників:

„Що відбувається?” – „Не вбивайте нашу віслючку!” – „Як це –

вашу? Що вона тут робить?!” – „Розумієте, худобина живе в

сусідньому кишлаку, це – п’ятькілометрів звідси. Їй – нудно, от і

приходить спілкуватися з нами...” – „Гм... спілкуватися?” – „Так,

ми з нею дружимо...”. Виявляється, віслючка працювала у них

„човником”. До форту завозили дещицю продуктів, от

прикордонники й займалися взаємовигідним обміном із місцевими

селянами. Добра, турботлива тварина, заприязнившись із вояками,

охоче курсувала між заставою та кишлаком; і це був найнадійніший

транспортний засіб! Звичайно, в перший момент, почувши про цю

дружбу, ми та3а3ке подумали... Як вона з ними може спілкуватися?

Довго перепитували перекладача, а він старанно підбирав слова,

пояснюючи, що це – все3таки дружба між людиною й твариною, а

не те, що нам спало на думку... Ось така історія: спочатку ми

пережили сильний нервовий стрес, потім – шок від „безсоромного”

зізнання іракських прикордонників, а згодом – „приступ”

нестримного дружного реготу!”.

Пам’ятаєте казку про Алі3бабу та сорок  розбійників? В Іраку ім’я

головного персонажа звучить дещо інакше: він – не Алі3баба, а

Алі3баба. Власне, і героєм місцеві мешканці його не вважають. Бо

нахабно поцупив чесно нажите добро у благородних розбійників.

Яка ж тут звитяга? Крадіжка та й годі! Втім, зараз „алі3бабою” в цій

країні називають бандитів, котрі зухвало грабують і нерідко

позбавляють життя подорожніх.

„Наша четверта рота охороняла місто Ес3Сувейра. Це – одна з

найнебезпечніших територій. Адже раніше там розташовувався

центр підготовки саперів національної гвардії Іраку. Тепер, звісно,

все зруйновано. Скрізь валяється величезна кількість боєприпасів,

які розміновують спеціальні команди. Однак на вибухівці

розуміється й немало жителів. Отож бажаючих влаштувати

диверсію вистачає. Тому, під час усіх наших ротацій, фугаси там
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вибухали доволі часто. Саме в цьому місті загинули вояки з сьомої

бригади... – розповідає Євген Давиденко. – Проте життя триває,

патрулі ходять. І одному з місцевих арабів дозволили зайнятися

торгівлею. Він за блокпостом облаштував крамничку і вдень

продавав усіляке збіжжя. Товар користувався певним попитом, бо

війна для торгівлі – не перепона, швидше навпаки. Деякі речі просто

неможливо було придбати в американському магазині, тож і

купували їх у підприємливого араба. Якось він завіз партію краму і

занадто завищив ціну. Ми були неабияк спантеличені такою

нахабною спекуляцією, адже чудово знали, що це коштує значно

дешевше. А він собі стоїть за прилавком і тільки посміхається –

мовляв, не подобається, то пошукайте в іншому місці. Підходить до

хитромудрого продавця наш контрактник і починає йому дорікати:

„Хіба ти – не алі3баба? Грабуєш серед білого дня!”. А той йому так

привітно у відповідь російською: „Нет, Махмуд – не али3баба.

Махмуд – барыга!”. На секунду зависла приголомшлива тиша, а

потім пролунав сміх. Хто його цьому навчив? Який покупець?!”.

Одного разу українці, разом із підрозділом нової іракської армії,

проводили „зачистку” у кишлаку, поблизу якого бойовики не одну

колону обстріляли. Взагалі, іракські вояки жодних спецоперацій

самотужки не організовували – відверто боялися. І лише в

присутності українських бронетранспортерів у них нарешті

з’являвся бойовий дух.

„Приїхали в селище, – пригадує Євген Олександрович, – і один

наш сержант у купі гною знайшов цілий арсенал: гранатомет, кілька

рушниць (зокрема й автоматичну), протитанкові міни... Коротше,

звичайний „джентльменський набір” бойовика. Запитуємо у

старійшини кишлаку: „Чиє?”. А той тільки головою хитає. Що ж,

зброю вилучили, оформили все, як належить. До речі, ми тоді ще

кілька автоматів забрали. Такий цікавий штрих про ментальність

місцевого населення: араби дуже не люблять зазирати кудись

високо. Тому й вважають, що найкраща схованка – десь під стріхою.
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Наївні! Можливо, вояки іракської армії лізти туди й лінуються. А

для українця хіба проблема під стріху зазирнути? Свого часу чиїсь

діди3прадіди саме на даху кулемети і ховали... Отож конфіскували

„улов”, благополучно здали на склад та й забули. А невдовзі

начальник іракської поліції тієї провінції приїхав до нашого генерала

(командира тактичної групи) з претензією: „Знаєте, ваші миротворці

– погані люди! Вони у дуже шанованого добродія відібрали

мисливський карабін, автоматичну мисливську рушницю та

мисливський гранатомет... Все це коштує стільки3то мільйонів

динарів...”. Наш начальник штабу (людина з гумором) тут же

поцікавився: „А мисливських мін вони у нього не забирали?”. Однак

іракський начальник та його колеги дотеп не оцінили і з

неприхованим обуренням хвилин двадцять пояснювали, як українці

образили прекрасну, набожну людину. А завершилася пафосна

тирада вимогою: „Треба б віддати конфіскований арсенал, бо цей

товариш не зможе ходити на полювання!”. Коли ж генерал запитав:

„На яких звірів набожний добродій збирається полювати з

мисливським гранатометом?”, іракці зніяковіли: „Значить, є у нього

така потреба...”. І тоді до розмови долучився наш начальник

розвідки: „Передайте цьому дуже шанованому громадянинові, що

ми тепер самовіддано захищатимемо від бандитів його кишлак з

самісінького ранку й до пізнього вечора: шукатимемо зброю,

пильнуватимемо, на яку звірину полюють тамтешні мисливці...”.

Після чого іракські правоохоронці перезирнулися, а потім підвівся

очільник місцевої поліції і ввічливо запевнив: „Все, у нашого

поважного добродія жодних претензій до українських миротворців

немає!”. Таким чином, „мисливський” гранатомет залишився на

складі вилученої зброї”.

Наразі Євген Олександрович смутніє. І я розумію: розмова знову

серйозна – про наболіле: „Кажуть, в Іраку жителі ставилися до нас

добре. Не стверджуватиму, що добре, але все3таки краще, ніж до

американців. Бо США все це розпочали, воювали жорстко,



151

окупували країну. Однак нас теж намагалися підірвати. Знову ж таки

– менталітет: там, якщо хочеш стати лідером клану, шейхом, то

повинен довести, що не боїшся. Адже маєш бути взірцем для інших

– хоробрим, вмілим воїном. Як заслужити таку повагу? Піти й

поставити фугас – продемонструвати, що не злякався окупантів.

Засісти край дороги – обстріляти, а, якщо пощастить, і вбити

чужоземця. Одного, двох... – чим більше, тим краще! Звісно, добре,

якщо влучив у  американця чи англійця. Втім, якщо постраждає поляк

або українець – теж, в принципі, непогано. Головне самоствердитися

в очах співвітчизників, довести, що ти – справжній воїн. Врахуйте

ще й загальну бідність та релігійний фанатизм населення. Знаєте,

скільки там платять тому, хто закладе фугас і влаштує вибух,

покаравши невірних? Сто доларів. Це для простого іракця –

величезна сума! Дай людині сто доларів і вона цей фугас ставитиме,

доки або сама не загине, або таки підірве бронетранспортер...”.

Можливо, українці певною мірою стабілізували ситуацію. Адже

були своєрідним буфером між американцями та арабами. США вже

так ув’язнули в цій війні, втратили в Іраку стільки своїх вояків, що

абсолютно не переймаються жертвами серед мирного населення.

Американські солдати відкривають вогонь за будь3якої нагоди!

Натомість українські миротворці діяли за іншим принципом: перш

ніж щось зробити, сто разів подумай.

Євген Олександрович переконаний – це було виправдано:

„Можливо, саме тому у зоні нашої відповідальності було спокійніше.

Бо, коли ми звідти пішли, ситуація різко погіршала. Вояки

коаліційних сил, які там залишилися, констатують, що значно

збільшилася кількість підривів на дорогах. Диверсії взагалі стали

чимось зовсім буденним. Це вже – не сенсація. Пригадуєте, скільки

раніше було повідомлень з Іраку? Щодня в новинах передавали! А

тепер це вже нікого не хвилює – нецікаво... Хоч ситуація навпаки

загострюється! Думаю, ми все3таки були стримувальним фактором,

відігравали значну роль. Але це – моя точку зору. До того ж,
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побувавши там, наші співвітчизники набули величезного досвіду

ведення бойових дій. Один видатний полководець якось сказав:

„Якщо армія не воює десять років, не проливає кров, то – вже не

армія, а цирк”. Розмірковувати на цю тему важко; але, на жаль, так

було, є і буде”.

Євгенові Давиденку поталанило повернутися з війни. Тоді він ще

не знав, які нові випробування приготувала йому доля. Летів додому,

згадував бойових побратимів. Співчував пораненим, прощався з

полеглими. Але розумів – він потрібен живим. Служба в Іраку

завершилася. На душі було радісно.

Проте в Чернігові на Євгена Олександровича чекало гірке

розчарування – кохання згасло. Дружина заявила, що з війни він

прийшов зовсім іншою людиною. „Можливо, – погоджується мій

співрозмовник. – Адже той, хто побував під кулями, потім занадто

різко реагує на деякі речі”. Наприклад, в Іраку офіцерові Давиденку

не подобалося, як араби прибирали сміття – вони просто жбурляли

увесь непотріб із вікон і спалювали його на вулиці. Сморід –

нестерпний. Це неабияк дратувало! Згодом, у перші місяці після

повернення до Чернігова, коли Євген Олександрович бачив, як хтось

викидає сміття „арабським” способом, його аж тіпало від обурення.

На війні – все значно простіше. Там ніхто не поважатиме базіку

і лицеміра, скільки б зірочок у нього не було на погонах. У бою

свою правоту треба доводити ділом, а не язиком. Чому ж вдома –

все інакше, і стільки нікчем опиняються на самісінькому вершечку

влади та слави? Ти говориш правду, а вона нікому не потрібна.

„Взагалі3то волати ліпше десь у пустелі, – терпляче пояснюють

тобі. – Сам накричишся досхочу і в той же час цього ніхто не почує.

А тут навпаки – вигідніше змовчати. Власне, хіба тобі більше за

всіх треба?”.

Але ти не можеш стриматися, бо оте загострене відчуття

справедливості людини, яка побувала на війні, не дає тобі спокою.

Дружина миротворця Давиденка заявила, що це – великий недолік.
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Тут уже – не до любові. І Євген Олександрович вирішив: краще

одразу розлучитися, ніж жити з жінкою, яка тебе не розуміє. Так,

інші якось пристосовуються, прагнуть будь що  зберегти сім’ю. Навіть

вдають на людях цілком благопристойні родинні стосунки. Проте

бойовий офіцер Давиденко імітувати щастя не зміг. Він прагнув

сильних і чистих почуттів.

„Поцупили небіжчика – родича президента,

щоб здійснити ритуал вуду і за допомогою

чарів позбутися конкурента!”
Всього лише через дев’ять місяців після повернення з Іраку Євген

Олександрович полетів до Ліберії. „Гроші – не головне, – запевняє

він. – Просто в армії є таке слово: „Треба!”. Подзвонив начальник

штабу нашої авіації і сказав: „Потрібен підготовлений фахівець, тож,

мабуть, ти поїдеш”. Звичайно, можна була відмовитися, але... У

Пікуля є книга „Записки офіцера російського генерального штабу”,

де мені сподобалося гасло на гербі у головного персонажа: „Краще

бути, ніж здаватися”. Якщо ти вже офіцер, прийняв присягу, то будь

готовим до випробувань. Командир може навіть не наказати, а просто

попросити; і ти не маєш морального права його підвести. Ось чим

військові відрізняються від цивільних. Можливість відмовитися

начебто є, але, даруйте за тавтологію, насправді відмовитися не

можна”.

Потрапивши до Африки, Євген Давиденко був приголомшений

побаченим: „Чорний континент називають „третім світом”. Однак,

по3моєму, це тепер – навіть не третій світ, а сьомий чи восьмий...

Порівнявши нинішню ситуацію із зображенням Африки на світлинах

703х, усвідомлюєш масштаби жахливого регресу. Знищено

практично все! У Ліберії немає електроенергії. В їхній столиці –

Монровії – знаходиться теплова електростанція. Втім, це вони її так

називають, а реально стоїть лише каркас... Був рудопереробний
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завод у місті Б’юкенен, а зараз там – один бетон; металеві

конструкції знято – взагалі нічого не залишилося... Ця держава –

багата на поклади залізної руди. У 703х її активно видобували, а

тепер скрізь – лише руїни. Їдемо повз село і раптом, серед усіх тих

мазанок, помічаємо... ротор від генератора (завдовжки метрів три)

від якоїсь великої машини. Як вони його туди донесли, звідки? Адже

в радіусі вісімдесяти кілометрів жодного підприємства немає. Тобто,

що не знищили, те розікрали!”.

Клімат там – благодатний, урожаї можна збирати чудові, не

доклавши особливих зусиль. Однак дари природи відіграли з

місцевими мешканцями злий жарт – багато й тяжко працювати вони

не привчені.

„Як у нас один товариш сказав: „Тепер я розумію, що означає

працювати, мов негр. Це – лежати і нічого не робити!”. Я – не расист,

– наголошує Євген Олександрович, – просто констатую особливість

тамтешньої ментальності. Адже не раз спостерігав таку картину: у

затінку, під пальмою, відпочиває негр. Проходить вісім годин, ми

стільки роботи виконали, а він так само лежить собі, навіть з місця

зрушити йому ліньки. Здавалося б, чудова погода – йди, працюй, а

йому нічого не треба. Навіщо трудитися, якщо можна бананів

нарвати? Он їх росте скільки завгодно! А додайте до цього поклади

алмазів, золота, залізної руди... Та й зілля, з якого можна наркотики

виготовити, у джунглях на всіх вистачить. Уявляєте, яка спокуса для

бідних і затурканих туземців, котрі або воюють, або годинами

лежать під пальмами?”.

Втім, право приватної власності у Ліберії – священне. Лише

божевільний може скоїти бодай дрібну крадіжку в оселі сусіда,

знаючи, яке жорстоке покарання очікує на злодія! Роками стоять

будинки, залишені господарями, але ніхто не наважується не те що

самовільно зайняти їх, а навіть просто зайти до цього помешкання.

Однак грабувати не можна своїх, натомість щось поцупити у

миротворця – звична справа...
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„Одного разу поїхали на пляж, – пригадує Євген Давиденко. – І

ось таке диво: зовсім поруч знаходяться океан та озеро – солона

вода й прісна. Причому купатися у прісній воді в Африці не можна –

там стільки небезпечних мікроорганізмів, що не знатимеш, від чого

помреш. Раніше у цьому колоритному місці був готель, але його

спалили під час війни. Проте люди все одно приїжджають відпочити,

помилуватися неймовірно красивою африканською природою. І от

підпливає до нас на своєму вутлому дерев’яному човнику місцевий

житель. Двох наших офіцерів цей доісторичний плавзасіб настільки

привабив, що вони вирішили на ньому покататися. Туземець

погодилися. Ну, сіли наші вояки в човен, попливли. Раптом бачимо

– вискакують з криками на берег. Що сталося?! Виявляється,

веслували вони собі, втішені екзотикою. Аж гульк – якась

довжелезна колода у воді плаває. Тільки наблизилися до неї впритул,

як вона почала ворушитися... Здогадуєтеся, що це було? Крокодил

– метрів п’ять завдовжки! Всю романтику одразу, мов вітром, здуло.

Хлопці не пам’ятають навіть, як на березі опинилися. Оговтавшись,

знайшли того негра – власника човна: „Ти чому нам про крокодила

не сказав?!”. „А він давно тут живе, – знизав плечима чоловік. –

Подумаєш, зубами клацає. Не звертайте уваги...”.

В Африці потрібно бути завжди напоготові – і не лише на суші та

у воді. Варто якомога частіше звертати увагу й на тих, хто над вами

літає: „В аеропорту стояв єгипетський „Боїнг”, який потрапив в

аварію. І там завелися африканські оси. Наші лікарі намагалися

викурити їх, та все марно. Надто вже прибульцям сподобалася їхня

нова домівка. А оси, між іншим, непрості. У кожної – подвійне жало.

Поводилися вони нахабно, неначе сто років уже в тому в літаку

господарювали. А в разі дискомфорту, користувалися одним своїм

жалом, мов Чингачгук – отруєною стрілою. Влучить така крихітка в

людину, і лихоманка жертві забезпечена...”.

Якось українські вояки приїхали тренуватися в пакистанський

сектор. Ще в пам’яті – афганська війна. Душманів готували на
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території Пакистану, ці держави мають особливі стосунки. От

командування пакистанського контингенту і виділило українським

офіцерам, вихідцям із колишнього Радянського Союзу, таке місце

для наведення вертольотів на цілі, до якого потрібно було

добиратися крутим гірським маршрутом, долаючи навіть прямовисні

скелі. Супроводжували наших бійців спеціально підготовлені до

небезпечних сходжень гірські стрілки. Миротворці з Пакистану

хотіли подивитися, як  українці витримають настільки нелегке

випробування. Втім, організатори підступного „сюрпризу” спіймали

облизня. Наші співвітчизники не просто виконали завдання, а значно

випередили професійних альпіністів, потім ще й допомогли гірським

стрілкам видертися на вершину...

„Ще була дуже відповідальна робота: ми супроводжували відому

жінку – президента Ліберії. Коли вона вирушала в закордонне турне,

бойовики поблизу аеропорту обстріляли колону. На щастя, пані

президент не постраждала, благополучно злітала до США; але, коли

вона поверталася, необхідно було потурбуватись про її безпеку, –

говорить Євген Олександрович. – Тож ми з колегою у складі

ірландського контингенту дбали про охорону глави держави.

Президент їхала в автівці, ми знаходилися в ескорті, а з повітря її

прикривали наші гелікоптери. Загалом, обійшлося без ексцесів. Але,

коли в’їжджали в місто, керівника країни зустрічав величезний

натовп із пальмовими гілками. Жителі перекрили дорогу і, як тільки

кортеж зупинився, кинулись до „Лімузина” зі своїми палицями,

дехто навіть через капот стрибнув... Звісно, довелося трохи

понервувати – вони ж, наче мурахи, машину обліпили! Тому

начальник конвою прийняв рішення, і я наказав екіпажам

вертольотів знизитися. Коли гвинтокрили стрімко пролетіли над

юрбою, люди миттю розбіглися. Потім гелікоптер підполковника

Анатолія Івановича Смоли (досвідченого пілота, „афганця”)

прямував перед нами на малій висоті і „розчищав” дорогу від машин

та перехожих. Вигляд бойового вертольота, який зависає буквально
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над самою землею, одразу охолоджує гарячі голови”.

Хтось здивується, що президентом такої войовничої

африканській держави стала жінка. Однак до цього вона закінчила

престижний американський університет, працювала в

Міжнародному валютному фонді; і США активно підтримали на

виборах свою протеже. На відміну від багатьох країн „третього

світу”, де американців, м’яко кажучи, недолюблюють, у Ліберії до

них ставляться прихильно. Адже цю державу фактично створили

колишні чорношкірі раби, котрі повернулися на батьківщину своїх

пращурів з Америки. До речі, під час свого тодішнього візиту до

США, ліберійська правителька домоглася від Білого дому суттєвих

преференцій – цій африканській країні списали велику частину

зовнішнього боргу.

Запам’ятався Євгенові Олександровичу і випадок, що трапився в

йорданському шпиталі: „Туди  привезли родича ліберійської

президентші. Раніше його намагалися вилікувати народними

засобами, а коли стан здоров’я чоловіка різко погіршився, пані

президент особисто попросила допомоги у медиків. Однак було вже

надто пізно – хворий помер. Невдовзі тіло небіжчика забрали –

приїхали начебто солідні люди, підписали необхідні документи... А

за кілька годин після їхніх відвідин власною персоною нагодилася

глава держави: „Де мій померлий родич?”. – „Як де? Ми ж його

нещодавно віддали...” – „Кому?!” – „Вашим підлеглим...” – „Я

ніякому цього не доручала. Негайно знайдіть небіжчика!”.

Начальник шпиталю одразу скомандував своїм співробітникам: „До

зброї!”. Ті негайно кинулися на пошуки і таки розшукали тіло. Як

з’ясувалося згодом, опоненти з іншої політичної партії вирішили

поцупити небіжчика, щоб здійснити над покійним родичем

президента... ритуал вуду і за допомогою чарів позбутися впливової

та шанованої в народі жінки. Ось така вона – Ліберія. Справді,

дивовижна країна!”.

Зараз підполковник Давиденко служить у Чернігові. Але будь3

Життя між кулями
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якої миті готовий поїхати за тридев’ять земель – працювати

миротворцем. Як тільки бойовий командир попросить, так він і

вирушить у путь. Між іншим, Євген Олександрович збирається

одружитися. Переконаний: його обраниця з розумінням поставиться

до незвичайних поїздок свого чоловіка.

Незабаром Євген Давиденко знову зустрічатиметься з бойовими

товаришами. Пом’януть загиблих, розкажуть один одному про

власне життя3буття, проникливо поспівають під гітару. Там, серед

своїх (справжніх чоловіків!), не буде ні фальші, ні байдужості; і він

нарешті знову відпочине душею.

23.04.2009

„ЗАЛІЗНИЙ КУЛАК”
„Залізний кулак” – так з англійської перекладається на�

зва однієї з найбільших американських військових баз у

Європі – „Бондстіл”. Розташована вона у Косовому – диво�

вижному, неповторно красивому гірському краї, який вва�

жають своїм два народи. Серби та албанці досі – неприми�

римі вороги. Кожен із них готовий будь�якої миті зі зброєю в

руках боронити від загарбників рідну землю. Кров людська

– не водиця, проте на війні так мало важить людське життя!

Вони й далі, не вагаючись, вбивали б одне одного. І лише зав�

дяки миротворцям цей край не перетворився на пекло. Прав�

да, мир  на Балканах зберігається дорогою ціною. З мальов�

ничої, але кривавої країни повернувся чернігівець Андрій

Ліцман.

„У Митровіці в українців жбурляли гранати.

Але виручили французькі снайпери!”
Андрій усвідомлював – їде на війну. Напередодні його ротації у

Косовому знову пролилася кров – один українець загинув, інші
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отримали поранення. Що ж  тоді сталося у Митровіці? „Перед самою

відправкою наших миротворців до Косового 2 квітня 2008 року, там

була вкрай напружена ситуація, – пригадує мій співрозмовник. –

Тривали масові виступи сербів у Митровіці. Це – велике місто,

поділене зараз навпіл: в одній частині мешкають серби, в іншій –

албанці. І сербське населення поводиться там агресивно. Вони

категорично не погоджуються з тим, що Косове тепер – окрема

країна. Так, на референдумі більшість жителів визнали

незалежність. Втім, голосували лише албанці. Серби, які становлять

сім відсотків населення, участі у референдумі принципово не брали.

Але, попри бойкот, рішення було ухвалене. Звісно, це викликало

бурхливі протести сербської громади”.

У Митровіці розлючений натовп захопив приміщення суду. Всіх

албанських працівників звідти силоміць витурили. Натомість їхні

місця зайняли інші представники Феміди – серби за національністю.

Звичайно, албанці з цим не погодилися і звернулися за підтримкою

до вояків НАТО та місії ООН. Тож українському міліцейському

підрозділу доручили звільнити приміщення суду від непроханих

гостей. Взагалі, правоохоронці в Косовому можуть брати участь у

розгоні демонстрації із застосуванням фізичної сили. Зброя у них

є. Однак раніше місцеве населення відчайдушного спротиву нашим

міліціонерам не чинило. Тому правоохоронці вирушили до суду

неозброєними, прихопивши лише спецзасоби. Серби про це знали,

вони відслідковували кожен крок міліціонерів. Біля приміщення

саме проходив мітинг, і його учасники були налаштовані войовниче.

В українців почали жбурляти пляшки із запалювальною сумішшю.

А оскільки правоохоронці просувалися вперед, захищаючись

щитами, в них полетіли гранати РГД35. Багатьох наших

співвітчизників було поранено, одного міліціонера врятувати не

вдалося...

„На щастя, поряд знаходилися французькі снайпери, які одразу

почали стріляти по сербам. Завдяки цьому наші правоохоронці

Життя між кулями
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уникли великих жертв, – говорить Андрій Ліцман. – В усякому разі,

саме так вважають українські вояки у Косовому, з якими ми

спілкувалися. До того ж, нашим хлопцям відверто поталанило, бо

вибухнуло лише кілька гранат. Якби спрацювали всі, наслідки

трагедії були б значно більшими... Власне, французи теж не

застосовували вогнепальну зброю – стріляли гумовими кулями.

Думаю, керівництво ООН і НАТО просто не очікувало такого

розвитку подій. Вони виявилися до цього не готовими, хоч мали

передбачити і подібний спротив! На жаль, на війні не завжди можна

обійтися гумовими кийками та сльозоточивим газом...”.

Будівлю суду від радикально налаштованих сербів незабаром

все3таки звільнили. Досить було продемонструвати сучасну

військову техніку та зброю. Запал мітингувальників одразу вщух і

вони залишили приміщення.

Там був один міліціонер на ім’я Мар’ян. Він – родом із Західної

України, миротворець, працював у аеропорту. Розповідав, що, за

два тижні до нашого прильоту, албанці облаштували пункти

пропуску через кордон – на в’їзді до Косового спорудили свої

митниці, прикордонні застави. Сербів це буквально розлютило –

почалися масові акції протесту. Тож до охорони албанських пунктів

пропуску залучили і вояків НАТО та правоохоронців з місії ООН. І

ось Мар’ян розказує: приїхав одного дня до своїх колег, котрі несли

службу на КПП. Бачить – йде демонстрація. Ну, кого цим здивуєш?

Таке в Косовому щодня відбувається! Зайшов до будівлі,

поспілкувався із земляками. Демонстранти між тим наблизилися –

осіб триста, в основному, чоловіки. І раптом почали все громити

навколо – приміщення, автомобілі, які там стояли, – албанські,

натовські, оонівські... Вони не добирали – руйнували перше3ліпше,

що потрапляло на очі. Наші ледве встигли вискочити з будівлі,

Мар’ян навіть речі свої там залишив. Автівку його розбили,

перевернули. Просто дивом вдалося звідки втекти! Потім стало

відомо: після проголошення незалежності Косового, серби спалили
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чотири таких контрольно3пропускних пункти.

„Отож наші вояки перебували в досить складному становищі, –

пригадує Андрій Ліцман. – І не даремно керівництво українського

контингенту постійно знаходилося в нашому миротворчому таборі.

Будь3якої миті могло статися що завгодно, адже табір

розташовувався на сербській території. Відступати там нікуди –

навколо гори, тож, в разі нападу, боронитися було б дуже важко.

Ми несли службу в муніципальному районі Штрпсе. Він –

спокійніший за Митровіцу. Та й нам вдалося налагодити досить добрі

стосунки з місцевими мешканцями, мером Штрпсе, а також з іншими

поважними людьми. Там у кожному селі є свій голова. Це – не

очільник сільради в нашому розумінні, а командир, якого всі

слухаються. Його накази обов’язкові для кожного жителя села. У

населеному пункті, де розміщувався наш табір, головою був

колишній командир батальйону югославської армії. Ми з ним чудово

порозумілися! Він так нам довіряв, що обіцяв попередити, якщо

раптом ситуація загостриться, і його односельці надумають

виступити зі зброєю. Запевняв: „Ви неодмінно знатимете, коли

патрулювати небезпечно”. І, думаю, він би дійсно нам повідомив,

якби отримав такий наказ”.

Взагалі, до українського народу сербське населення ставиться

приязно. Втім, дружба – дружбою, а війна – війною. У Косовому наші

вояки перебувають у складі військ НАТО. А до Північноатлантичного

альянсу серби особливої любові, зрозуміло, не відчувають. Ще б пак!

Якби не НАТО, вони б і далі господарювали на цій землі. Ніколи не

забудуть тут і бомбардування Югославії американськими літаками.

Врешті3решт саме за потужної підтримки США албанці й вибороли

незалежність Косового. Тому до американських солдатів серби

ставляться, як до окупантів. А оскільки деякі брати3слов’яни – скажімо,

ми, українці, – де3факто стали союзниками ненависного їм НАТО, в

таких миротворців, за певних обставин, можна й гранатою пожбурити.

Що й трапилося в Митровіці...

Життя між кулями
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„От Польща визнала незалежність Косового, і це суттєво

вплинуло на ставлення сербів до поляків у нашій зоні

відповідальності, – говорить Андрій. – Про „зраду” тут дізналися

миттєво. І почалось... У нашому контингенті саме відбувалася зміна

ротації. Звісно, новачкам бракувало досвіду. Тож ми домовилися з

польськими вояками, що вони 334 дні почергують на українських

блок3постах, доки наше поповнення належно ознайомиться з усіма

особливостями служби. Де там! Тільки3но поляки заступили на ці

блок3пости, як на них накинулися серби, гнівно вигукуючи:

„Забирайтеся геть!”. Польських миротворців мало не силоміць з

автівок витягли... Добре, що у наших державних мужів вистачило

розуму не квапитися з визнанням самопроголошеної країни, і це,

відверто кажучи, значно полегшило нашу службу. Навіть складно

уявити ті жахливі умови, в які неодмінно потрапили б миротворці,

якби Україна вчинила за прикладом Польщі (а дехто з наших

народних обранців наполегливо пропонував це зробити) – настільки

сербське населення зненавиділо „зрадників”! Хибне рішення цілком

могло б призвести до застосування зброї. Уявіть, щоб почалося,

якби українці й серби заходилися стріляти один в одного! Скількох

жертв вдалося уникнути завдяки тому, що в головах українських

можновладців тоді переміг здоровий глузд! Отак би завжди.”.

„Часто просив допомогу у Всевишнього...”
В Косовому Андрій Ліцман був військом поліцейським –

забезпечував належний порядок у таборі. Виявляв зброю у

місцевого населення. Інколи миротворці вилучали у сербів цілі

арсенали боєприпасів, зокрема міни та снаряди. Пильнували

українці і за безпекою на дорогах, де банальне перевищення

швидкості могло стати фатальним: „Дороги в Косовому – дуже

вузькі, навіть на рівнинній місцевості. Коли назустріч рухається

вантажний автомобіль, щоб уникнути зіткнення, доводиться

виїжджати мало не на обочину. Тому часто виникають ДТП.
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Посвідчення водія мають майже всі албанці та серби, проте

невідомо, яким чином вони його отримали. Можливо, комусь

допомогли родинні зв’язки, інший просто купив документ. Бо

більшість із них – водії кепські. З Україною навіть не порівняти!

Додає проблем на дорогах і асфальтове покриття. Технологія

його виготовлення там дещо інша, щоб місцевий асфальт був

стійкішим до спеки, не розпливався. Отож і використовують

більше скла та твердих матеріалів. Але, коли траса намокає,  вона

перетворюється на суцільне скло. Тоді – дуже слизько, машину

часто заносить. До всього, половина автошляхів у Косовому

пролягають в гірській місцевості. Дороги там –  ще вужчі! З одного

боку – глибока прірва, з іншого – висока скеля. А ще багато

крутих поворотів... Тому й такі обмеження швидкості – не більше

сорока кілометрів за годину. Наші водії – новачки –  спочатку

цих правил дотримуються, та згодом відчуття небезпеки

притупляється, і декого тягне на „подвиги”. На жаль, у Косовому

вже були випадки загибелі українських миротворців – саме через

те, що водії  перевищували швидкість, а потім не могли впоратися

з керуванням автівкою. Тому ми постійно стежили за цим і карали

відчайдухів”.

Українці перебували далеко від дому, тож психологічні

навантаження інколи призводили до конфліктів між вояками.

Траплялося це, зазвичай, через якусь дрібничку, на побутовому

ґрунті. Втім, свої ж поліцейські швидко наводили порядок, і

серйозних наслідків подібні сутички та спалахи агресії не мали.

Загалом стосунки між миротворцями були приязні. До речі, на

посади військових поліцейських призначали лише вояків з вищою

юридичною освітою, здатних миттєво приймати кваліфіковані

рішення: „Дякувати Богу, злочинів, зокрема корупційних діянь, за

час перебування нашого контингенту в Косовому, не було. Підбір

особового складу проводився на належному рівні. Люди сумлінно

виконували свою роботу”.

Життя між кулями
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Андрій відверто розповідає, що в Косовому часто звертався за

допомогою до Всевишнього. Молилися й інші українські

миротворці, адже будь3якої миті міг спалахнути новий кривавий

конфлікт між сербами та албанцями. Це – все одно, що сидіти на

бочці з порохом!

В українському контингенті був свій капелан – військовий

священик: „Він – греко3католик, а більшість наших хлопців –

православні. Втім, жодних релігійних суперечностей не виникало.

Отець Михайло – настільки комунікабельна, життєрадісна, чуйна

людина! Він міг легко порозумітися будь з ким. Одне слово –

справжній священик! Одного разу командир нашого підрозділу,

щоб зробити приємне капелану, запропонував йому  політати на

американському гелікоптері. Той погодився. Потім ми довго

жартували: „То як, отче, були ближче до Бога?”. Він також щось

відповідав жартома, але було видно – політ на військовому

гвинтокрилі батюшці надзвичайно сподобався”.

На території табору є капличка, в якій отець Михайло проводив

службу. Дехто з українців на великі свята ходив до сербської

православної церкви, яка знаходиться в горах. Якось один з наших

вояків попросив у місцевого священика, щоб той продав йому

хрестик. І почув у відповідь: „Ми нічого не продаємо – піди й візьми

собі в чаші”. Там справді були хрестики, майстерно виготовлені зі

спеціальної породи дерева. Коли миротворець взяв один, священик

доброзичливо промовив: „Бери ще й для своїх друзів – скільки

потрібно”.

Коли миротворців відправляли до Косового, в Києві їх проводжав

священик. І в Білій Церкві батюшка благословив наших вояків у путь.

А вдома дружина подарувала Андрієві іконку, а ще – ладанку, яку

він приколов до форми з внутрішнього боку. Тож, де б не був, іконка

й ладанка завжди знаходилися поруч. Немало українців приходили

до каплички, у багатьох  були іконки. Та й миротворці з попередньої

ротації часто молилися.
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В американському таборі „Бондстіл” існували суворі правила.

Там не можна було ходити без зброї, а, крім цього, треба було

постійно носити з собою спеціальний документ – ID3карту. Якось

український миротворець пішов пізно увечері в Інтернет3клуб (такі

заклади там працюють цілодобово), знехтувавши правилами. І

одразу ж був затриманий американською поліцією. Вояка всю ніч

протримали у тамтешньому відділку, аж доки на світанку його

визволив Андрій Ліцман. Відтоді наші військовослужбовці на

тамтешні заборони зважали.

Найскладніше було дотримуватися „сухого закону”. Адже в

інших військових контингентах (у французів, турків чи іспанців)

анітрохи не переймалися тим, що увечері, після служби,

миротворець відпочиває з пляшкою пива. Проте на американській

військовій базі заборонялися будь3які алкогольні напої. Такі от у

них дивні порядки: не можна було ходити без зброї, зустрічатися з

жінкою і вживати спиртне!

Одного разу в українському таборі наші вояки святкували день

народження свого колеги: „А як в Україні день народження

відзначають? Від усієї душі! Так і цей офіцер щедро накрив хороший

стіл, поставив вдосталь місцевого міцного напою – ракії. Сіли з

друзями, як слід почаркували... І тут іменинника терміново викликав

командир контингенту, який знаходився в таборі „Бондстіл”. Не піти

було не можна.  Але як виконати наказ? Там же на КПП – американці,

повз яких муха не проскочить! Потрібно було обов’язково вийти з

машини, показати свою зброю. Причому вартові ретельно

перевіряли кожен автомобіль, щоб у ньому не було мін та інших

вибухових речовин; стежили, аби зброя у вояків була розряджена.

А наш іменинник так насвяткувався, що нормально вийти з автівки

вже не міг, тим більше зі зброєю в руках. Це спричинило б неабиякий

скандал з відповідними наслідками як для самого вояка, так і всього

нашого контингенту. Що робити? Викрутились! Недаремно ж

кажуть, українці – народ кмітливий. Миротворця поклали на ноші у

Життя між кулями
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медичний автомобіль „Хаммер” і спокійно під’їхали до брами. Крім

водія, „хворого” супроводжували лікар та поліцейський, тобто я.

Ми вийшли з автівки, а іменинника залишили лежати на ношах.

Пояснили, що він занедужав. Американці посвітили ліхтариками,

обдивилися довкола і кивнули: „Все гаразд”. Так нам вдалося

благополучно провезти свого занадто веселого товариша повз

територію „сухого закону”.

„Американки поскаржилися начальству, що

їх збуджують українські вояки!”
Якось командир українсько3польсько3литовського батальйону

вишикував бійців і повідомив, що мав дуже неприємну бесіду з

американським генералом. Адже у вільний час миротворці нерідко

ходили біля свого помешкання оголеними до пояса, а у волейбол

взагалі в одних шортах грали. „Треба бути завжди вдягненими, –

суворо повчав генерал. – Сушити білизну на вулиці також

заборонено...”. „Виявляється, він отримав скаргу від американських

жінок3військовослужбовців, – пояснює Андрій. – Ці панянки

заявили, що не можуть вільно пересуватися територією нашого

табору, бо бачать напівоголених чоловіків і занадто збуджуються.

Щось тоді таке з ними відбувається... Внаслідок цього вони не

можуть добре нести свою службу. Тому написали скаргу, і генерал

одразу на неї відреагував своїм наказом. Взагалі, в американців

немає такої „традиції”, як в українському чи польському війську, –

оголошувати догану. Вони за все карають доларом. Ти щось

порушив? Плати штраф! Перевищив швидкість на дорозі – віддай

 двісті доларів, вийшов надвір напівоголеним, навіть у футболці без

рукавів, – неодмінно втратиш ще сто „баксів”. А щоб на службі

сказати комплімент американці, то це – зовсім страшне порушення.

Звісно, чим більша провина, тим вищі штрафи. Такий ось гендерний

підхід... Дехто з наших не стримувався і штрафи платив”.
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А ось лейтенант французької армії – чарівна журналістка – від

українських миротворців у захваті. Вона супроводжувала

командувача військ НАТО на території Косового. Власне, була його

водієм. Обійшла увесь табір, охоче спілкувалася й фотографувалась

із вояками. Українських мужчин француженка вважає мужніми та

вельми привабливими. Правда, побутові умови наших

військовослужбовців у Косовому, відверто кажучи, значно

поступаються апартаментам французьких миротворців.

Можливо, тому серед українських чоловіків була лише одна жінка –

Ольга Петрівна: „Вона – прапорщик. Двічі на день привозила їжу з

американського табору „Бондстіл” в український. Харчі отримувала в

американській їдальні, де, в основному, працюють албанці. А вони –

мусульмани, тож відповідно ставляться до жінок... Постійно

відбувались якісь ексцеси: то їй не докладали продукти, то вона

одержувала їх невчасно, а нерідко взагалі не могла з цими

„джентльменами” порозумітися. Тому за три тижні її довелося

замінити на вояка, котрий служив уже четверту ротацію і самого чорта

не боявся. Він цілком виправдав довіру – одразу примусив кухарів3

албанців себе поважати. Під’їжджає, а там перед їдальнею –

шлагбаум, не пропускають нашу автівку. До входу в приміщення –

далеченько, а нести продукти в руках, навіть для дужого чоловіка, –

тяжко. Їжу, до речі, давали у спеціальних американських посудинах.

Все було чудово упаковано, добре зберігалось – кожна страва

окремо. Але невже щоразу перти оте добро на своєму горбу, наче

якийсь верблюд?! І наш співвітчизник влаштував „розбірки”: „Або, –

каже, – підніміть шлагбаум, щоб я міг на машині прямо до їдальні

під’їхати, або самі тягніть мені їжу в автівку!”. Розмова відбувалася на

підвищених тонах, а коли він потряс своєю зброєю, албанці мерщій

схопили посудини з харчами і понесли їх до автомобіля. Після цього

шлагбаум перед українською машиною жодного разу не опускали”.

Американські вояки вважають себе неабиякими спортсменами.

У їхньому таборі „Бондстіл” є дуже добре обладнаний великий
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спортзал, де часто проводяться усілякі змагання. Позмагатися там,

за бажанням, може будь3хто з миротворців. Тож українці швидко

довели, що ні в чому не поступаються своїм колегам, а нерідко й

перевершують їх і силою, і спритністю. Андрій Ліцман, наприклад,

здобув дві медалі. Спочатку разом із напарником – військовим

журналістом – вийшов у фінал турніру з настільного тенісу,

обігравши, зокрема, спортсменів зі США та Італії. А потім

спокійнісінько громив янкі на змаганнях з їхньої улюбленої

„американки” – так називається варіант більярду, популярний на

військовій базі „Бондстіл”. Американські атлети дуже болісно

переживали власну поразку, але впоратися з наполегливим

українцем не змогли.

Проте трапився й курйозний випадок. Немало наших миротворців

зголосилися взяти участь у забігу на марафонську дистанцію. Однак

молодий, недосвідчений офіцер, замість старту, привіз їх на фініш.

Тому всім зарахували технічну поразку.

Втім, довго українці не засмучувались, адже з почуттям гумору у

наших хлопців – все гаразд! Якось, аби розважитися, вони почепили

на дику яблуню, що росла біля КПП, великі соковиті груші: „Там

були фрукти з Греції, Туреччини, інших держав. Нам їх з

американської їдальні привозили. Розвішали вони ті груші, мов

іграшки на новорічній ялинці, і спостерігають. Незабаром

зупинилась автівка, вийшли місцеві мешканці і завмерли, мов

вкопані, перед небаченим дивом: це ж треба – у травні на яблуні3

дичці добірні груші рясно ростуть! А потім як зарегочуть – дійшло

нарешті... Згодом ще багато машин зупинялися, деякі жителі навіть

зривали ті груші, давали куштувати своїм дітям. Всім було дуже

весело!”.

Якось сербська громада Штрпсе попросила українських

миротворців організувати для їхніх дітей екскурсією територією

Косового. Адже тепер вільно пересуватися рідним краєм вони не

можуть – більшу частину країни контролюють албанці. В супроводі



Командувач миротворчим контингентом в Іраку генерал

Анатолій Собора: „Служу народові України”

Анатолій СОБОРА, Ірак

На пропускному пункті „Арафат”  – під час однієї з таких поїздок

український генерал Анатолій Собора та американський

полковник Ролан Тіссо прийняли свій перший бій на іракській землі



У колишній резиденції Саддама Хусейна – з диктатором

покінчено, однак запекла партизанська війна триває

Анатолій СОБОРА, Ірак

Українські миротворці на ірано:іракському кордоні –

небезпека чатує буквально на кожному кроці



Урочистий марш перед польотом до Іраку

Анатолій СОБОРА, Ірак

Такі вояки спроможні виконати будь:яке завдання



Олександр ТРИЩОКИН, Куба

Лідер кубинської

революції

Фідель Кастро

Анатолій СОБОРА, Ірак

У Вавилоні – одному з

найдавніших міст світу

На вогневому

рубежі



Леонід МИХАЙЛОВ, Ангола

„Офицеры, офицеры, ваше

сердце под прицелом...” –

вони й зараз готові

захищати свою Вітчизну

Ангольці говорили

Леоніду Михайлову:

„Ми тобі знайдемо найліпшу

чорну дружину й нікуди

не відпустимо!”

Ритуальний танок

справжніх чоловіків

Раз побачиш жінку з племені

мамуїлів – ніколи не

забудеш!



Юрій Лавров постійно згадує

своїх бойових побратимів

Юрій ЛАВРОВ, Сомалі, Мозамбік

Африканська екзотика. Хто тільки тут не хазяйнував –

англійці, французи, італійці...



Юрій ЛАВРОВ, Сомалі, Мозамбік

Дружина Віра

не побоялася приїхати

до чоловіка в Африку

з маленькою донькою

Донечка

Юрія Лаврова

подружилася

з місцевими

дітлахами

і часто

запрошувала їх

на „свою” віллу

Найкрасивіші жінки –

звісно, українки, але

в Мозамбіку теж було

на кого подивитися!



У родині Башурових пишаються військовою династією –

Микола Іванович, Лідія Дмитрівна та їхні діти Світлана і Вадим

Микола БАШУРОВ, В’єтнам, Судан

Такі фотознімки за радянських

часів не можна було нікому

показувати – Всеволод

Петрович мусив 25 років

зберігати державну таємницю

Всеволод ВЕЛІГОША, Єгипет

На тій війні для всіх єгиптян

він був Іскандером.

Араби пояснювали – це вияв

найвищої довіри та поваги
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наших військових протягом одного дня дітлахи проїхали понад

п’ятсот кілометрів. Дуже стомилися, але були щасливими – вони

нарешті побачили давні монастирі. Юні серби уважно

запам’ятовували буквально кожну дрібницю і гордо, по3дорослому

промовляли біля своїх святинь: „Це – наша земля!”.

Ось тільки древні обителі і вдень, і вночі охороняють озброєні

вояки НАТО. Адже досить залишити їх без нагляду бодай на кілька

годин, і прекрасні церкви перетворяться на попіл, а монастирські

мури – на руїну. Те, що для одних – святиня, для інших – прокляті

атрибути чужої віри. Вони не можуть поділити одну державу і одного

Бога. Причому і ті, й інші переконані, що першими розпочали війну

їхні супротивники. У кожного з них начебто є право на помсту за

смерть близьких. В Косовому вже підростають діти, які взагалі не

знають, що таке мир.

Можна довго дискутувати – чи варто посилати українських вояків

у „гарячі точки”. Але, безперечно, своєю присутністю на Балканах,

ціною власної крові, наші миротворці вже врятували від загибелі

тисячі людей.

9.12.2008

ГЕНЕРАЛ УКРАЇНИ
Він готував полк до бойових дій в Афганістані, вводив

підрозділ наших миротворців до Косового й очолював кон�

тингент українських вояків в Іраку. Нині генерал�лейтенант

Анатолій Собора – у відставці, однак з першого ж погляду

зрозуміло, що перед вами – офіцер: струнка постава, енер�

гійна хода і вольове обличчя людини, котра побувала на війні.

У нього – погляд досвідченого психолога, який вміє не

лише спілкуватися, а й слухати, миттєво аналізуючи почуте.

Бойовий офіцер Анатолій Собора, навіть за радянських часів,

вірив у Бога.

Життя між кулями
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Розмовляючи з Анатолієм Івановичем, я раз�по�раз ловив

себе на думці, що саме такого – непоказного, однак справж�

нього патріотизму й не вистачає сьогодні багатьом вітчизня�

ним можновладцям.

„Був комуністом і водночас вірив у Бога. Все

моє життя Господь – поруч зі мною!”
Анатолій Собора і зараз часто буває на своїй малій батьківщині.

Тут, на Чернігівщині, в селі Халимонове Бахмацького району, його

пам’ятають непосидючим, допитливим хлопчаком, котрий змалечку

не цурався будь3якої селянської роботи. Але на звичне запитання:

„Ким мрієш стати”, Толя завжди впевнено відповідав: „Буду

військовим!”.

Він із захватом спостерігав, як з армії поверталися браві

односельці – в красивій військовій формі, фізично дужі й

загартовані. Ці юнаки ефектно крутили „сонечко” на перекладині,

вправно ходили на руках та вигравали м’язами, піднімаючи важке

залізяччя. А головне, вони вже зовсім інакше (відповідальніше!)

ставилися до життя.

У таких козаків і дівчата одразу ж закохувались. А ось хлопців,

котрі свідомо уникали військової служби, прекрасна стать відверто

ігнорувала. Що ж це за чоловік, який в армії не був?!

Тому Анатолій, котрий раніше, крім лопати, коси, молотка та

сокири, нічого більше в руках не тримав, вирішив підготуватися до

служби заздалегідь. Навчився нормально плавати, спритно бігати

кроси і на перекладині почувався впевнено.

„Господь дав мені музичний слух. А матусі дуже подобалося, як

хтось на гармошці чи на баяні грає. Не даремно ж кажуть: гармоніст

– перший хлопець на селі! От мені і захотілось навчитися. Пішли з

батьком на базар – купили гармошку. Мама побачила та й ну

жартувати: „Що ж, походіть тепер вздовж залізниці – може, грошей
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заробите!” – посміхається Анатолій Іванович. – А  коли я чогось

навчився, вона запросила мене пограти на обжинках (це в селі –

велике свято, коли завершується збір урожаю). Матуся моя, Віра

Максимівна, була в колгоспі ланковою, а тато, Іван Степанович,

трудився трактористом. Відтоді я розтягував міхи своєї гармошки

практично на кожному святі; акомпанував на весіллях, де дружно

гуляли всім селом, відроджуючи давні народні обряди та звичаї. А

особливо мені подобалося грати на проводах в армію – уявляв себе

завзятим, бувалим бійцем”.

Після школи він попрацював у колгоспі, а потім Анатолія Собору,

разом з іншими ровесниками, призвали до війська. Служив у

полковій школі в містечку Богодухів – займався налагодженням

бортових систем ракет. І якось уночі на посту затримав небезпечного

злочинця, котрий намагався заволодіти компонентами ракетного

палива.

Осінній вітер пронизував до кісток. Толя страшенно змерз,

буквально ніг не відчував. Раптом неподалік хруснула гілка. Він

притих, зачаївся, щоб навіть тіні його не було видно. І незабаром

переконався – скрадалася людина.

„Крикнув: „Стій, хто йде?!”. А у відповідь – тиша. Гукнув знову –

ніхто не озвався... Потім у темряві промайнув силует, – пригадує

мій співрозмовник. – Серце в мене шалено закалатало, аж мурашки

по тілу поповзли. Вперше в житті таке зі мною сталося – відчув

реальну, зловісну загрозу! Зробив попереджувальний постріл угору,

але це не спинило непроханого гостя. Проте я мусив затримати

порушника, тож відкрив по ньому вогонь. І я його поранив. Втекти

злочинцеві не вдалося – невдовзі прибула резервна група з караулу,

і цього чоловіка схопили. Він виявився рецидивістом, якого

правоохоронці розшукували понад п’яти років”.

Анатолій Собора отримав подяку від командування військової

частини, йому присвоїли звання єфрейтора. „Але головне –

усвідомлення того, що ти виконав свій обов’язок, не розгубився в
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скрутну хвилину, не підвів товаришів – впорався з бандитом”, –

говорить Анатолій Іванович.

Тоді він уже ані на йоту не сумнівався в своєму бажанні стати

військовим. У полковій школі викладали офіцери, котрі пройшли

Велику Вітчизняну (зокрема, командир взводу капітан Долотов, який

першим навчав Анатолія Собору військовій справі). Це були мужні

й благородні люди, справжні патріоти). Як і герої знаменитої

радянської кінострічки „Офіцери”, вони служили не заради слави

чи грошей. Просто є така професія – захищати свій народ, землю,

на якій народився та виріс.

Тому сержант Анатолій Собора написав рапорт щодо вступу до

Харківського вищого гвардійського танкового командного

училища. А здобувши військову освіту, служив командиром роти у

третьому батальйоні 3193го гвардійського полку 423ої танковій

дивізії, яка дислокувалася на Дніпропетровщині. Вимогливого, але

справедливого лейтенанта поважали. Адже за два з половиною роки

в цьому підрозділі не сталося жодного трагічного випадку – всі

солдати повернулися додому живими та здоровими.

Талановитому молодому офіцерові достроково присвоїли звання

старшого лейтенанта, а згодом його призначили начальником штабу

батальйону. Служба проходила успішно, з’явилися нові перспективи.

Проте життя будь3якої людини не лише трояндами встелене. І давній

гіркий спогад досі крає душу...

Одного разу на полігоні командири полків виконували вправи –

стріляли з танків. Екіпаж підполковника Вітрука (у танку знаходилися

ще сержант Третьяков з України та механік3водій Абдуллаєв з

Киргизії) не належно впорався із завданням – трапився прикрий

збій у механізмі заряджання. Тому Вітрук попросив дозволу стріляти

повторно – все3таки командир полку, соромно „двійку” отримувати!

Заступник очільника шостої танкової армії з бойової підготовки

Петро Бондаренко погодився, адже нічого особливого в проханні

амбітного офіцера не було. Полковник Бондаренко – досвідчений
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фахівець і легендарний командир, герой Великої Вітчизняної. Він

горів у танку, не раз перебував на межі життя і смерті. Тому в людях

понад усе цінував професіоналізм, відданість своїй роботі та

порядність. І постійно, чим міг, допомагав молодим офіцерам.

Анатолій Іванович взагалі вважає його своїм „хрещеним батьком”

у військовій справі.

Отже, підполковник Вітрук знову сів у танк, і екіпаж виїхав на

ударну позицію. Втім, у ту мить Анатолій Собора інтуїтивно відчув

– має статися щось лихе...

„Пролунав постріл, однак снаряд не полетів у ціль, а впав метрів

за 150. І раптом вогонь заввишки два з половиною метри охопив

башту танку, – зітхає Анатолій Іванович. – Я був приголомшений,

адже раніше, за час моєї служби, нічого подібного не траплялось. А

тут, просто на моїх очах, снаряд змінив траєкторію. Танк

продовжував рухатися – майже кілометр ще проїхав. На полігоні

припинили стріляти, замайоріли червоні прапорці, дула гармат

підняли вгору. Я підбіг першим. Тільки3но відчинив люк командира

танку, як звідти повалив густий дим. Дивлюсь – лежить Третьяков,

увесь живіт розірваний. А зліва сидить мертвий підполковник

Вітрук... Загинули всі троє: механік3водій, сержант та командир

полку. Я особисто витягував тіла з танку. Ніколи цього не забуду!

Про що думав у той момент? Відчував свою провину: танк був із

нашого третього батальйону. Отже, недопрацювали. Сержант

Третьяков – хлопець імпульсивний (царство йому небесне) –

порушив техніку безпеки... Бути військовим командиром – це дуже

велика відповідальність, адже йдеться про життя людей. Пролунав

один3єдиний постріл – і сини3солдати не повернулися додому, до

своїх батьків; а загиблий підполковник Вітрук залишив дітей

сиротами...”.

Далі Анатолій Іванович служив командиром батальйону,

закінчив військову академію бронетанкових військ імені маршала

Родіона Маліновського. Був старшим офіцером оперативного
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відділу армії – начальником групи ядерного планування,

командиром полку. І де б не працював, завжди, перш ніж щось

вимагати з підлеглих, прагнув бути надзвичайно вимогливим до себе.

„На жаль, є керівники, які послуговуються безглуздою

приказкою: „Я начальник – ти дурень!”. Однак стосунки з солдатами

та офіцерами повинні будуватися не на страху, а на взаємоповазі.

Звісно, в армії потрібно виконувати накази, проте ні в якому разі не

можна принижувати своїх колег, – переконаний Анатолій Собора.

– Я ніколи не тримаю зла на людей. Коли щось не виходить на роботі,

приходжу увечері, зачиняюсь у кімнаті й починаю ретельно

аналізувати – в чому причина сьогоднішньої невдачі? І, скажу

відверто, в першу чергу, прискіпуюся до себе. Розмірковую: що я

зробив не так? А вже потім відстежую дії підлеглих. Взагалі, я вже

багато років перед тим, як заснути, аналізую кожен свій прожитий

день – підводжу підсумок. Як я попрацював? Що вдалося зробити?

Це дисциплінує, допомагає зосередитися, налаштуватись на

прийдешні будні. І говорю: „Господи, дякую, що Ти є, що, завдяки

Тобі, я прожив цей день. Дай, Боже, і завтра такий же прожити!”.

Анатолій Іванович – людина глибоко віруюча: „Вірю. І тоді вірив.

Був комуністом упродовж 24 років і водночас вірив у Бога. Дітей

своїх у церкві похрестив. Не сумніваюсь, що Всевишній (вищий

розум) існує. Постійно відчуваю його присутність. Все моє життя

Господь – поруч зі мною!”.

Близько шести років Анатолій Собора прослужив на Закавказзі.

Був командиром полку, який дислокувався в Нахічевані. На його

базі формувався полк для бойових дій в Афганістані. Анатолій

Іванович особисто готував фахівців, і сам збирався їхати на війну.

Усвідомлював, що може не повернутися звідти живим, а у нього –

двоє дітей. Однак підполковник Собора не вагався. Він – людина

військова і мусить виконувати наказ. Дружина – Ніна Михайлівна –

звісно, переживала, але намагалася не подавати вигляду, – як могла,

підтримувала свого чоловіка.
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Проте втрутилася доля – командувач військового округу

Костянтин Кочетов дуже не хотів відпускати одного зі своїх

найкращих офіцерів і наполіг, щоб Анатолій Іванович

продовжував службу на Закавказзі. Полк, який підготував Анатолій

Собора, воював гідно. Багато солдатів та офіцерів отримали

ордени за мужність і завжди з вдячністю згадують свого

наставника.

„Однак неможливо прийти зі зброєю в чужу країну, окупувати її

й уникнути жертв! – хмурніє мій співрозмовник. – Прикро, що

стільки наших бійців повернулися додому в цинкових домовинах.

Багато хто на все життя залишився інвалідом... Але не можна в

усьому звинувачувати лише генсека Леоніда Брежнєва та його

кремлівських соратників. Ось американці (особливо після трагічних

подій 11 вересня, коли пілоти3смертники з „Аль3Каїди” спрямували

захоплені літаки на вежі3близнюки в Нью3Йорку) закликають усіх

боротися зі світовим тероризмом. А хто ж його створив? Хіба не

США фінансували й активно підтримували екстремістів „Талібану”,

котрі воювали в Афганістані проти радянських солдатів?! Та й на

діяльність „Аль3Каїди” в той час велемудрі „демократи” з Білого

дому дивилися крізь пальці. Як тут не згадати відому приказку: хто

сіє вітер – пожне бурю!”.

Після Нахічевані Анатолій Собора служив командиром 1353го

мотострілкового полку в Баку, в якому не раз бував перший секретар

ЦК Компартії Азербайджану Гейдар Алієв – цікавився ситуацією,

бесідував із солдатами та офіцерами. До речі, коли в Нахічевані у

Анатолія Івановича народилася донька, свідоцтво про її народження

виписувала рідна сестра головного комуніста Азербайджану, яка

працювала в місцевому РАГСі.

„Гейдар Алієв допомагав нам ремонтувати казарми. І, якщо вже

щось обіцяв, неодмінно дотримував слова, – розповідає Анатолій

Собора. – На жаль, тепер у нас, в державі, модно говорити одне, а

робити зовсім інше, переймаючись лише власною кишенею. Я цього
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не розумію! Як можна так безсовісно обкрадати свій народ?! А тоді,

це треба відверто визнати, можновладці не діяли так цинічно й

нахабно, привласнюючи мільйони і мільярди. Серед керівників3

комуністів вистачало розумних та шляхетних людей. По3

справжньому вболівав за свою Батьківщину і Гейдар Алієв. Він був

справедливим! Пам’ятаю, в Баку, біля залізничного вокзалу,

відкривали монумент. Виступав там і очільник Азербайджану.

Раптом одна жителька вирішила прорватися до нього крізь юрбу.

Звичайно, охоронці почали відтісняти наполегливу добродійку.

Побачивши це, Алієв одразу ж втрутився: „Будь ласка, пропустіть

цю жінку сюди, давайте послухаємо, що вона хоче сказати”.

Розумієте? Він вирішив тут же поспілкуватися з простою людиною,

в котрої, очевидно, трапилося якесь лихо. Недаремно Гейдара

Алієва так поважали в народі!”.

Потім Анатолій Собора служив начальником штабу 2493тої

мотострілкової дивізії в Баку, працював на Забайкаллі та в Чугуєві.

Переїхав до Москви, був заступником командувача – начальником

штабу військ КДБ СРСР. Але, коли відбувся путч ГКЧП, підійшов до

голови Комітету Державної Безпеки Радянського Союзу

Володимира Крючкова і попросив дозволу повернутися в Україну.

Пояснив: „Там – моя Батьківщина, мої батьки. І я хочу бути з ними”.

Служив на різних посадах у Чугуєві, Десні, Артемівську, а потім у

Чернігові – заступником командувача військами Північного

оперативного командування з бойової підготовки.

В 2002 році Анатолій Іванович вводив український миротворчий

підрозділ до Косового. Бійці з 953тої окремої аеромобільної бригади

патрулювали на блок3постах у гірській місцевості, відновлювали

дороги. Генерал3майор Анатолій Собора перебував там впродовж

місяця і подбав, щоб українські вояки мали належні умови для своєї

служби. Очевидно, саме це бездоганно виконане завдання і

вплинуло на його подальшу долю.

„Після завершення військової колегії викликав мене командувач



185

Сухопутними військами генерал3полковник Петро Іванович Шуляк:

„Анатолію Івановичу, як ви ставитеся до службового відрядження

за кордон?” – пригадує мій співрозмовник. – Я відповів відверто:

„Товаришу заступнику міністра оборони, якщо йдеться про моє

бажання, то у мене його немає. Але, якщо це – наказ, мушу

прикласти руку до скроні й сказати: „Слухаюсь”. Вже потім дізнався,

що мою кандидатуру запропонував перший заступник командувача

– начальник штабу Сухопутних військ Сергій Олександрович

Кириченко. Я пішов у відпустку (був травень 20033го), невдовзі

телефонує Петро Іванович Шуляк: „Анатолію Івановичу, потрібно

очолити військовий контингент в Іраку. Яка ваша думка?” –

„Виконуватиму наказ, адже все життя присвятив військовій службі.

Ось тільки я зараз – у Саках, ще ж відпустку не відгуляв...” – „Ні,

досить відпочинку – треба їхати на рекогносцировку до Іраку”. Тут

мене викликає на зв’язок командувач військами Північного

оперативного командування Олег Михайлович Шустенко, мій

безпосередній начальник: „Ах ти ж, чекіст! Ховаєшся? Прагнеш

поїхати за кордон? Служити не бажаєш?!”.

Відбулася жорстка чоловіча розмова з вживанням ненормативної

лексики. Дуже вже не хотілося командувачу відпускати свого

підлеглого! Втім, історія з Афганістаном не повторилася – очільники

Міністерства оборони України виявились непоступливими.

Незабаром Анатолій Собора побував на прийомі у Президента

Леоніда Кучми. Далі був Ірак.

„Україна не вивозила з Іраку нічого.

Навпаки ми відбудовували школи, каналізації,

дороги...”
Спочатку Анатолій Іванович полетів до Кувейту – вивчати

ситуацію. Там знаходився наш хімічний батальйон. Його відправили

ще взимку, коли в Іраку, на вимогу США, шукали зброю масового
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враження. Звісно, нічого не знайшли...

Мій співрозмовник переконаний: єдине, що дійсно цікавило

Білий дім – величезні поклади іракської нафти: „Я тоді сказав

американським генералам: „Панове, ви припустилися серйозної

помилки, за що й страждатимете. Не можна брутально увірватися

до чужої оселі, нав’язуючи господарям свої, навіть найсправедливіші

та найдемократичніші, проте абсолютно неприйнятні для них закони,

культуру й традиції. Це все одно, якби я раптом силоміць захопив

чийсь будинок у Вашингтоні або Нью3Йорку й заходився пихато

повчати „некультурних” мешканців, як вони відтепер мусять жити. І

нехай у непроханого гостя – найкращі наміри. Як ви його назвете?

Ніяка це не миротворча місія, а бойові дії. Така гримуча суміш

утворилася – шиїти, суніти, ще й американські війська! Накоїли

дурниць... Політичні питання потрібно вирішувати за столом

переговорів, а не вдаватися до збройної агресії, втручаючись у

внутрішні справи країни”.

Взагалі, Анатолій Собора вважає, що саме США, дбаючи

виключно про власні геополітичні інтереси, спровокували ірано3

іракську війну та окупацію Кувейту Іраком. Проте, навіть втративши

немало своїх вояків під час попередньої іракської кампанії,

американці не заспокоїлися й вдались до нової інтервенції. І хоч

тодішній президент США Джордж Буш ще 5 травня 2003 року заявив

про переможне закінчення війни, кривава бійня в Іраку

продовжувалася. Перемога виявилась пірровою...

„Багато іракських офіцерів здобули освіту в СРСР, закінчивши

найкращі радянські академії та військові училища, – говорить

Анатолій Іванович. – Тобто тактикою ведення бойових дій, зокрема

і в умовах партизанської війни, вони володіли дуже добре. А головне,

це – їхній патріотизм, відданість своїй Батьківщині – аж до

самопожертви! До речі, на мій погляд, у нас, українців, я це відверто

говорю, на першому місці – все3таки не любов до Вітчизни, а

нажива...”.
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Ось такі слова бойового українського генерала! Боляче

визнавати, та я з Анатолієм Івановичем згодний. Проведіть анонімне

опитування в будь3якій чернігівській школі, і ви переконаєтеся –

більшість старшокласників, якби мали вибір, із задоволенням

мешкали б за кордоном – у заможних державах, подалі від наших

проблем. І майже ніхто не бажає ризикувати життям заради своєї

країни, захищаючи її від ворогів.

Але хіба іракці – багатші за нас? Люди там зубожіють і

потерпають від багатьох негараздів. Однак пишаються своєю

державою! У США мало не в кожній оселі мають американський

прапор і вивішують його на всі свята. Проте ми запозичуємо лише

найгірше, цінуючи людину не за її розум та совість. Тепер критерій

зовсім інший – вміст її гаманця...

Однак генерал Анатолій Собора прагне бути гідним своїх батьків,

які заповідали синові жити чесно, працювати багато та сумлінно і

завжди пам’ятати про рідну землю – любити її і боронити від

загарбників.

Йому надзвичайно подобається пісня „Три танкіста” у виконанні

Миколи Крючкова. І не тільки тому, що за військовою спеціальністю

Анатолій Іванович – танкіст. Просто популярний радянський

кіноактор був патріотом. І його щирі, проникливі слова дійсно

надихали співвітчизників на подвиги.

7 серпня 2003 року українські миротворці увійшли до Іраку.

Можна було й не квапитися – замінити американських морських

піхотинців на 15 днів пізніше (це допускалось угодою), тобто

отримати ще зайвих півмісяця на „розкачку”. Але мій співрозмовник

запевняє: зволікати не мало сенсу, адже наші вояки були

підготовлені дуже добре.

Єдине, що дошкуляло – жахлива спека. До місця дислокації – в

Ель3Кут – українці здійснювали марш чотирма колонами. Анатолій

Собора їхав у першій: „Місцеві мешканці зустріли нас не надто

привітно. І камінням намагалися поцілити, і дітлахи буквально під
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колеса машин кидалися. Араби  одразу ж хотіли нас спровокувати,

аби ми відкрили вогонь у відповідь. Проте ми психологічно

налаштовувалися на подібний „теплий” прийом (розуміли – нас

сприймають, як окупантів), тож не втрачали самовладання. А ось

наші карбюратори до такої жахливої спеки виявились не

пристосовані: бензонасоси качали пальне погано й двигуни

працювали з перебоями. Тому ми і самі, як могли, захищалися від

сонця, і бензонасоси постійно охолоджували – прикладали до них

вологі ганчірки. Довелося ціле море води з собою везти! Однак,

доки перша колона дійшла до місця призначення, сонячний удар

отримали близько сорока водіїв. Тому я змушений був довіряти

техніку воякам, котрі хоча б раз сиділи за кермом... Втім, складний

маршрут більш3менш нормально пройшли, організовано”.

З Кувейту колона вирушила о третій ночі; їхали південним Іраком

(повз Бастру); опівночі влаштували привал – заправилися пальним,

поповнили запаси льоду та крапельниць – для постраждалих бійців.

Тепер чітко знали – чого і стільки знадобиться, тож наступного дня,

о 173тій, прибули в Ель3Кут. Таким чином, за дві доби, проїхали

близько 800 км. До речі, жодної поломки техніки не сталося –

підводили лише бензонасоси.

„Американці виділили нам „джіпіеси”, які повідомляли

координати з точністю до одного метра. Взагалі, у США треба

вчитися, як забезпечувати своїх вояків, – визнає Анатолій Собора.

– Настільки у них все ретельно, до найменших дрібниць, продумано!

Скажімо, де б не перебував американський солдат, де б не велись

бойові дії, термін прильоту гелікоптера (для надання медичної

допомоги) з моменту одержання сигналу – не більше 15 хвилин”.

Спочатку українці мешкали в наметах, і Анатолій Іванович робив

усе можливе, щоб якомога швидше поселити людей у казарми.

Іракські бойовики, за першої3ліпшої нагоди, обстрілювали з

мінометів табори миротворців. І влучання навіть одного снаряду в

намет неминуче призвело б до загибелі наших бійців. Зусилля
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генерала Собори не були марними – за кілька місяців українці вже

мешкали в казармах.

„В Іраку у той час знаходилися військові підрозділи більше двадцяти

держав. Український контингент діяв у складі польської дивізії „Центр3

Південь” на території найбільшої іракської провінції Васіт (ми

відповідали за півтори сотні кілометрів вздовж ірано3іракського

кордону). За кількістю вояків українські миротворці посідали друге

місце. Найбільше було поляків – 2200 осіб, нас – 1900. Іспанців

налічувалося 1300; а Литва, Болгарія, Румунія, Чехія мали там по 30 –

400 вояків. Отож, хоч наша держава й не входить до НАТО,  український

контингент був одним із найчисельніших! Однак Україна зобов’язалася

надавати допомогу іракському народу, а не воювати. Звісно, кошти й

матеріали, які надходили в багатонаціональну дивізію, мали

розподілятися рівномірно й прозоро. Але цього не було! – констатує

мій співрозмовник. – Поляки переймалися виключно власними

інтересами, а я відповідав за своїх людей”.

Відправляючи наших вояків до Іраку, Верховна Рада прийняла

меморандум щодо діяльності українського контингенту в цій країні.

І Анатолій Собора мусив його суворо дотримуватися. Дарма, що

документ (цілком прийнятний для перебування миротворців у

відносно спокійних тепер Сьєрра3Леоне чи Ліберії), не надто

враховував реалії негостинного Іраку, де щодня вибухали міни та

снаряди й лилася кров. На жаль, суттєво обмеживши можливості

свого військового підрозділу, українські законодавці, котрі не раз

заявляли, що нібито дуже піклуються про життя та здоров’я наших

бійців, навпаки наразили їх на ще більшу небезпеку.

„Я не мав права порушувати меморандум, для мене це був закон.

Там чітко зазначалося, як потрібно діяти. Ані кроку вправо чи вліво!

Це ж – українська армія, а не військо батька Махно. І я – не отаман

загону анархістів, а генерал Збройних Сил України. Відповідальність

– величезна! Але скажіть, як можна виконувати завдання (а з мене

вимагали, щоб жоден солдат не загинув) за подібних обставин? Так
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не буває! Нас відправили на війну, де щодня гинуть люди, – зітхає

Анатолій Іванович. – Всі розуміли, що насправді нічого не

скінчилося, триває жорстока партизанська війна. То навіщо ж

лицемірити? Щоб вести бойові дії, мені були необхідні вогнева

підтримка вертольотів, транспортні гелікоптери, артилерія... Бо в

Іраку у бандформувань, які займаються підривною діяльністю, зброї

– безліч. Адже всі склади боєприпасів були розкрадені! Там у

кожного жителя є автомати, гранатомети, пістолети – практично

всі види зброї, які раніше виготовлялися в СРСР. Ще б пак!

Радянський Союз впродовж багатьох років щедро озброював

іракську армію”.

Наших бійців підступно обстрілювали з мінометів, запускали

реактивні снаряди. А в українського контингенту серйознішої зброї

за крупнокаліберні кулемети 12,7 мм на бронетранспортерах не

було. Влучно стріляти такий кулемет здатний максимум на півтора

кілометра. Якщо відстань більша – можна лише лякати

супротивника, не створюючи йому особливих проблем. Бойовики

спокійнісінько розміщувалися кілометрів за чотири і розстрілювали

наші позиції ракетами. Проте адекватно відповісти українці не

могли... І лише завдяки мужності та високому професіоналізму

наших вояків вдалося уникнути значних втрат.

„На війні в Іраку, наскільки я пам’ятаю, загинуло 16 українських

бійців, – хвилюється Анатолій Собора. – Якби у мене були всі ті

повноваження, які мали американці, то завдяки прогнозованим,

виваженим рішенням, я думаю, наші втрати були б значно меншими.

Можливо, взагалі вдалося б уникнути загибелі співвітчизників”.

Втім, Анатолій Іванович іракський народ не засуджує: „Я – не

політик, а військовий. Проте це – очевидні речі: народ бачить, що

їхню державу обкрадають, вивозять нафту, але, по суті, нічого не

дають навзамін, лише обіцяють. Натомість Україна не вивозила

звідти нічого. Навпаки ми в Іраку відбудовували школи, каналізації,

дороги... Я не можу сказати, що американці неграмотно вели війну.
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Питання в тому, що вони її розпочали в коаліції з Англією. І  їхні

вояки поводились там безпрецедентно. Не розбиралися – хто й

що; відчуваючи найменшу загрозу, лупили направо і наліво; не

надто переймалися, скільки мирних жителів при цьому може

загинути. Але, якщо, наприклад, виконувати завдання в провінції

Васіт, де ми перебували, то все3таки багато чого нам вдалося

досягнути за столом переговорів. Там є люди тверезо мислячі.

Головне, не порушувати їхні традиції, бо інакше – не уникнути біди!

Ми співробітничали з місцевими шейхами. Знали: якщо вдалося

налагодити таку співпрацю, – все буде нормально. А що для шейха

найважливіше? Його приватний бізнес. Отож ми й допомагали

вирішувати проблеми з водою, насосами, паливом,

кондиціонерами, електроенергією... Всього й не перелічити! Якщо

ти дійсно допомагаєш, тобі будуть раді, все розкажуть і

застережуть від небезпеки”.

Однак повністю довіряти шейхам, звичайно, не можна. Тож, коли

Анатолій Собора вів такі переговори, позаду нього, на віддалі

кількох метрів, стояли озброєні охоронці. Взагалі ж, Анатолій

Іванович інтуїтивно відчував реальну загрозу. Були й особливі

„прикмети”: перша – надто велике скупчення жителів, друга –

відсутність дітлахів (зазвичай, малеча там – галаслива й жвава),

третя ознака небезпеки – моторошна тиша (на вулиці раптом стає

безлюдно – як то кажуть, ні душі), а четверта – це коли пасуться

вівці, і джигіт сидить на узвишші, начебто за отарою пильнує.

Нерідко саме такий „пастух” і влаштовував диверсію.

Все відбувалося доволі просто – у технологічні отвори, які є в

трубах, вмонтовували снаряди з радіокерованим пристроєм.

Побачивши військову колону, бойовику залишалося тільки

натиснути на своєму мобільному телефоні сигнал виклику, – одразу

лунав вибух...

До речі, в Іраку – дуже якісні дороги. Уявіть, якими вони були до

війни, якщо, навіть після всіх потужних бомбардувань та обстрілів,

Життя між кулями
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ці траси – значно кращі за більшість рідних, українських автошляхів!

„Але бідність їхня... Промисловості немає – все розвалено,

зруйновано. А їсти щось треба! Води немає, спека нестерпна.

Подивишся, в яких жахливих умовах там люди існують – хіба так

можна жити? Оселі їхні – ні вікон, ні дверей, ні підлоги, ні столу...

Беруть глину, кізяк та полову, змішують все це у воді і сяк3так

ладнають собі вбогу мазанку. Будівельні матеріали з дерева там –

дорогі. То вони вкопують чотири пальмових кілки, накривають їх

плівкою, змащують кізяком і це вважається у них дахом... Зате мало

не в кожного чоловіка – по чотири дружини, – посміхається

Анатолій Іванович, – а дітей – не злічити: гасають, наче бджолиний

рій!”.

За зброю, здану добровільно, місцеві мешканці отримували

гроші. В провінції Васіт за кожен автомат чи гранатомет з іракцями

безпосередньо розраховувалися наші вояки, але фінансували

роззброєння американці. Напівголодні жителі боєприпаси здавали,

однак того ж дня вибухи лунали знову – снарядів у партизанів

вистачало...

„Я переконував міністра оборони: нехай

краще загине один генерал Собора, ніж 140

українських вояків...”
Анатолій Собора перебував у Вавилоні, коли йому повідомили,

що бойовики армії Магді в Ель3Куті вступили в бій з українським

підрозділом. На жаль, ворог влучив із гранатомету в

бронетранспортер – один боєць загинув. Оскільки статус наших

солдатів не дозволяв їм воювати, а лише виконувати миротворчу

місію, генерал Собора наказав співвітчизникам вийти з бою.

Українці повернулися в табір, деякі з них отримали поранення. Але

під шквальним вогнем супротивника перебувала ще одна наша рота,

що оборонялась за мостом, на іншому березі річки Тигр.
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„У цей час я прилетів з Вавилона, – розповідає Анатолій Іванович,

– поспілкувався з солдатами. Звісно, непросто було відповідати на

їхнє запитання: „Чому нас вивели з битви? Це для нас – ганьба!

Дозвольте повернутися туди й показати, на що спроможні українці.

Ми повинні помститися за смерть свого товариша!”. І все3таки мені

вдалося знайти потрібні слова, пояснити, що українські солдати –

не боягузи і здатні виконувати бойові завдання; але не можна

порушувати закони. Ми – не бандити, які діють на власний розсуд,

вбиваючи людей з ненависті чи заради грошей. Ми – бійці Збройних

Сил України. Професіонали. Тож повинні стримувати свої емоції.

Доповів про наше становище командиру багатонаціональної дивізії

(польському генералові) і в штаб керівництва об’єднаними

коаліційними силами в Іраку (його очолював американський

генерал). Попросив допомогу, щоб стабілізувати ситуацію, зокрема

бойові вертольоти, бо, згідно з українським меморандумом, я не

маю права воювати. Доповів керівництву своєї країни”.

Бойовики продовжували потужно обстрілювати нашу роту з

мінометів. Українці відповідали вогнем із БТРів. Анатолій Собора

вирішив зустрітися для переговорів із представниками армії Магді.

Приїхати до нашого табору вони відмовилися, але запропонували

українському генералові прибути на зустріч до них. Доки

домовлялися, де й коли відбудуться переговори, бойовики на деякий

час нищівний вогонь припинили. Власне, тоді генерал Собора

досягнув успіху, адже вдень позиції українського підрозділу було

видно, мов на долоні, що давало змогу супротивнику вести

прицільний вогонь. Коли ж нарешті місце і час зустрічі узгодили,

наші бійці вже перебували під прикриттям темряви.

„Я доповів міністру оборони Євгену Кириловичу Марчуку:

„Дозвольте мені відбути з конвоєм в місто Ель3Кут – на переговори

з бойовиками армії Магді”. Розумів, що ситуація – непередбачувана,

– пригадує мій співрозмовник. – Але наполягав на своєму –

переконував міністра: „Що таке один генерал – Анатолій Собора –

Життя між кулями
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для України? Не така вже й велика втрата, якщо можна врятувати

життя багатьох співвітчизників. То нехай краще загине один генерал,

ніж 140 українських вояків”. Євген Кирилович запитав: „Хто

гарантує твоє життя?”. „Ніхто, я сам собі гарантую”, – промовив у

відповідь. Десь півгодини бесідували. Євген Марчук – унікальна

людина і беззаперечний авторитет для мене. І кожне його слово

було, як батьківське. Врешті3решт я сказав: „Товаришу міністре,

обіцяю, що все буде нормально”. І вирушив у дорогу”.

На КПП в машину до Анатолія Івановича сів один із бойовиків. У

темряві проминули міст. „Раптом санітарний автомобіль армії Магді,

який рухався попереду, швидко відірвався від конвою, – розповідає

Анатолій Собора. – За мною їхало п’ять наших бронетранспортерів,

а попереду нікого не було. І повстанці відкрили по мені кинджальний

вогонь. Граната „РПГ” пролетіла сантиметрів за 20330 від

переднього скла. Кулі „походили” поруч, але я мав бронежилет.

Головне, Господь Бог був зі мною! Командир взводу – старший

лейтенант Полевода – одразу ж прикрив мене своїм БТРом. Я

скомандував відкрити вогонь з правого флангу – стріляти з усього,

що є. А „парламентер” армії Магді (бандит, котрий сидів поруч зі

мною) різко – брик! – і накивав п’ятами. Я вискочив із машини з

автоматом Калашникова і відкрив вогонь...”.

Підступні вороги отримали гідну відсіч – український генерал та

його вояки вистояли в запеклому бою і благополучно повернулися

до своїх. За різними даними, впродовж тієї доби загинуло понад 70

бойовиків. Наші солдати таки помстилися за смерть свого товариша.

Якось Анатолій Іванович разом з американським розвідником –

полковником Роланом Тіссо – поїхав на ірано3іракський кордон.

Побували на пропускному пункті „Арафат”, де й ночувати

збиралися. Оскільки напади бойовиків та підриви на дорогах

почастішали, Анатолій Собора віддав наказ, щоб у нічний час жодна

колона не залишала місце своєї постійної дислокації (за винятком

постів, на яких завдання виконували цілодобово). Але вийшло так,
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що командир батальйону – підполковник Вишневський (сміливий і

енергійний бойовий офіцер) вмовив Анатолія Івановича вирушити

в дорогу. Тож о пів на одинадцяту вечора виїхали двома машинами:

в одній були Анатолій Собора, Ролан Тіссо, перекладач з англійської

та ад’ютант генерала, а в іншій – комбат Вишневський і троє

солдатів.

„Проїжджали населений пункт Джейхад. Дивлюсь – хтось

ліхтарями мигає в бік нашого руху, – хмурніє Анатолій Іванович. –

І мені пригадалися старі радянські кінострічки про те, як у Середній

Азії бандити, перед кожним своїм віроломним нападом на військову

колону, сигналізували одне одному про її наближення, розпалюючи

багаття на узвишші. А тут – ліхтарі якось підозріло мигають...

Перезарядив автомат і пістолет, поклав поруч із собою на сидінні.

Їдемо – зорі світять, обабіч шляху (справа та зліва) – невеличкі

болітця, далі система ариків –  каналів водопостачання. І вздовж

усіх отих каналів росте очерет – високий та густий, в якому вночі

можна надійно сховатися. Навіть якщо все навколо спалити, пуття

не буде – очерет зелений, не горить. Кажу водієві: „Володя,

відчуваю – щось має статися попереду. Тримай дистанцію від машини

не так, як завжди – 50 метрів, а значно більшу – метрів 1503200,

щоб можна було зманеврувати”. Перекладач мій дрімає. А

полковник Тіссо вже спить. Це – унікальна людина. Чудовий

розвідник, надзвичайно відданий своїй справі. Дуже коректний,

шляхетний добродій. Він вивчав психологію українських солдатів,

багато допомагав нашому контингенту. Ролан дуже поважає

українців! Я теж із великою повагою до нього ставлюсь. Бо Тіссо –

справжній патріот  і професіонал. Кожною хвилиною дорожить! У

нього такого немає, що сидить і ґав ловить. Працює невтомно,

енергійно, а коли є нагода перепочити – не марнує час”.

Генерал Собора стежив за дорогою. На душі було неспокійно.

Машина комбата Вишневського рухалася попереду. А що, як

бандити влаштують підрив? Наїхавши на протипіхотну міну, навряд
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чи загинеш, проте ризикуєш на все життя залишитися інвалідом...

Інтуїція знову не підвела Анатолія Івановича: „Невдовзі бойовики

відкрили  шалений вогонь із засідки. Я – водієві: „Володю, кермуй

вправо і вистрибуй із машини!”. Сам теж вискочив. Якби хтось

сказав, що можна з такою швидкістю з автомобіля вистрибнути –

не повірив би. Але чого тільки в момент небезпеки не трапляється!

Зав’язався бій. На жаль, спочатку у нас не було таких приборів

нічного бачення, якими користувалися американські солдати. Тому

вночі ми не могли вести прицільний вогонь. А як можна виконувати

завдання за подібних обставин?! Потім уже я звернувся з проханням

до командувача об’єднаними коаліційними силами в Іраку –

американського генерала Санчеса, щоб наших бійців забезпечили

біноклями нічного бачення. Ну, а під час того бою, у мене лише одна

думка була... Богом клянуся, бо я – людина чесна. Стріляю з

автомата і картаю себе: „Ех, ти, генерале Собора, такий3сякий,

порушив власний наказ. Дбаючи про життя бійців, заборонив нічні

поїздки, а сам поперся під кулі!”. І якби, не приведи Господи, хтось із

наших миротворців тоді загинув чи хоча б отримав поранення, –

нізащо б собі цього не пробачив! Вирішив більше ніколи в житті так

не робити. І зараз, якщо вже прийняв рішення, сказав своє „ні”, –

навіть дружина проситиме, змінюватиму думку не буду”.

Американський полковник Тіссо перебував поруч з Анатолієм

Соборою: „Він розумів, що досвіду в українського генерала –

більше, тому не виявляв ініціативи – просто повторював мої дії. Я

приліг – і він приліг, я веду вогонь – і Ролан стріляє. Тільки він –

прицільно, бо мав бінокль нічного бачення, а я реагував на шурхіт і

тінь ворога”.

Коли бандити напали на наших миротворців, Анатолій Іванович

викликав допомогу з Ель3Кута. Комбриг Сергій Безлущенко

відреагував миттєво –   підкріплення з’явилося буквально за 6310

хвилин.

Незабаром бій припинився, й українські вояки почали
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обстежувати територію. Тут Анатолій Іванович і помітив автомобіль

„КамАЗ”, схований у кущах, та водія3араба: „Відверто кажучи, я

його віддухопелив. Мало не прибив! Схопив за грудки й кілька разів

від душі об борт вантажівки припечатав. Він белькоче: мовляв,

випадково проїжджав неподалік, почув стрілянину й вирішив просто

перечекати в кущах. Я йому: „Кого ти хочеш обдурити? Українського

офіцера?!”. А інакше чому він там стояв? Цей тип і привіз нападників!

Вони ж бачили, що наші миротворці постійно (тричі на день) їздили

по харчі. А якщо колона вирушила, то має неодмінно повернутися.

Вони все відстежували й знали: де я був, куди їздив, з ким

зустрічався. Тому я й сам прагнув бути обачним, і колегам радив:

„Погляньте їм у вічі, спробуйте повірити, але, під час таких (начебто

цілком приязних!) розмов, вашу спину завжди повинні надійно

прикривати охоронці... Ось і у випадку з тим „КамАЗом”. Розумієте,

що могло статися? Якби на великій швидкості йшла колона наших

БТРів, бандити могли несподівано розвернути вантажівку поперек

дороги. Бронетранспортери неодмінно б зіштовхнулися, і бойовики

спокійнісінько, без проблем, розстріляли б наших солдатів...”.

Затриманого водія здали іракській поліції в Ель3Куті. Ніхто з

українських вояків, котрі побували в бою, не постраждав. Бадьоро

почувався і американський полковник.

„Мене, правда, трохи зачепило, але це – дрібниця, – махає рукою

Анатолій Іванович. – Я навіть своїм не сказав. Ми взагалі

домовилися з паном Тіссо та командиром нашої бригади про той

випадок нікому не розповідати. Втім, Ролан згодом все3таки

похвалився американцям, що вперше прийняв бій на іракській землі.

Йому сподобалося, як діяли українські вояки. А коли ми того дня,

після сутички з бандитами, повернулись до Ель3Кута, то зібралися в

наметі у комбрига. Налили нам із Тіссо по гранчаку горілки. Власне,

у мене там був суворий „сухий закон”. Як можна вживати оковиту за

такої спеки? Але в наметі працював кондиціонер, було прохолодно.

Ну, й вирішили зняти стрес. Все3таки побували у такому бою, і всі,

Життя між кулями
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дякувати Богу, живі та здорові. Кажу: „Ролане, давай вип’ємо за

фронтове братство! Наші з тобою батьки в роки Великої Вітчизняної

громили фашистів і потім зустрілися на Одері. І ось, через стільки

років, ми, їхні сини, ти – американський полковник і я – український

генерал, зустрілися тут, на іракській землі. Однак наше завдання –

боротьба з наркобізнесом та світовим тероризмом. І якщо ми ці дві

біди поборемо, мабуть, уже ніякої третьої світової війни не станеться.

Життя буде спокійнішим”. Він почав відмовлятися: „Хлопці, я не

п’ю...” – „Ну, давай, друже, це – така гарна українська традиція. За

твоє бойове хрещення!”. Тіссо випив і впав... Це ж – гранчак горілки.

Вони по стільки не вживають – слабенькі. От поляки – тих зроду не

переп’єш!”.

Американці перевіряли, наскільки українські солдати готові

виконувати ті чи інші завдання. Неодноразово вночі наказували

нашим миротворцям вирушити в район бойових дій. Українці

виїжджали, але там нічого не відбувалося. Тому Анатолій Іванович

сказав розвідникові: „Ролане, не треба марно тренувати моїх

солдатів. Ми самі чудово знаємо задачу і виконуємо її”. Тіссо свого

колегу зрозумів. Він не лише не образився, а навпаки ще більше

заповажав українців.

Свого часу розвідник Ролан Тіссо працював у Грузії – група

досвідчених іноземних фахівців „допомагала утверджувати

демократію”. Західні спеціалісти займалися різними напрямками –

ідеологією, економікою, військовою справою, соціальними

питаннями. Саме тоді в цій країні і відбулася „трояндова революція”,

внаслідок якої був змушений подати у відставку тодішній президент

Грузії Едуард Шеварднадзе (котрого вважали проросійським

політиком), а до влади прийшов молодий і амбітний Михаїл

Саакашвілі – палкий прихильник вступу Грузії до Євросоюзу та

НАТО.

Але, пригадуючи ті події, американський полковник не

приховував свого розчарування. Так, революція здійснилася.
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Президентом Грузії став дійсно прозахідний політик. Однак цю владу

ще потрібно утримати! Адже найголовніший чинник стабільності

будь3якої держави – це її економічний розвиток. А люди там

бідують, і світова фінансова криза значно ускладнила їм життя. Тому

заклики з вимогою відставки Саакашвілі у Грузії лунають все

частіше.

Тіссо відверто сказав: „Анатолію Івановичу, ця країна житиме,

доки проїсть усе, що ми їм дали. Бо там економіки немає!”. Звісно,

демократія – це добре. Але демократія в Грузії коштуватиме США

мільярди доларів...

Нині американський полковник – на заслуженому відпочинку.

Однак про своїх українських друзів не забуває – пише листи, вітає

зі святами, запрошує в гості.

Анатолій Собора також привітав Ролана Тіссо і його батька –

ветерана другої світової війни – з Днем Перемоги, побажавши, щоб

наші країни завжди могли мирно порозумітися між собою. „Авжеж,

– відповів Ролан, – в усякому разі, я вже знаю, як вміють захищатися

українські вояки!”.

„Без сильної армії, спроможної будь�коли

захистити свою державу, Україну всерйоз

ніхто не сприйматиме!”
„В Іраку найважча ситуація була в Ес3Сувейрі. „Це – просто жах!

– хитає головою Анатолій Іванович. – Нас щодня обстрілювали.

Там розміщувався центр підготовки саперів гвардії Саддама

Хусейна. Зосталося дуже багато боєприпасів – і по 250 кілограмів,

і по 500, а деякі – взагалі вагою з тонну. Такою бомбочкою міст

підірвати нескладно!”.

Тож, охороняючи стратегічні об’єкти, українські миротворці

постійно ризикували життям: „Нас намагалися знищити! Одного

разу бойовики обстріляли з гранатометів БТР, буквально

Життя між кулями
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перетворивши його на решето, – там було більше 150 дірок...

Особливо дошкуляв колишній генерал іракської армії – увесь час

на нас нападав зі своїми соратниками. Тоді я сказав комбату: „Давай

влаштуємо засідку й захопимо цього джигіта в полон”. Почали

відслідковувати всі його дії. З’ясували, де він ночує. Оскільки ми не

мали права заходити в іракську оселю, то пильнували, доки господар

сам вийде надвір. І дочекалися! Тільки3но він шаснув за поріг, його

спіймали й передали американцям”.

Зазвичай, українські бійці вирушали в дорогу, як мінімум, трьома

бронетранспортерами: „Ми вже знали: якщо один підіб’ють, другий

прикриватиме, а третій у цей час здійснюватиме маневр. Два БТРи

ні в якому разі не можна було нікуди відпускати. Оптимальна

кількість – три3п’ять. Життя навчило! У нас із комбатом були умовні

сигнали. Колона, яка їздила за продуктами, щоразу вирушала в

різний час. Реальний розклад знав лише командир батальйону.

Навіть солдатам до останнього моменту нічого не повідомляли.

Скажімо, вони вкладалися спати, не здогадуючись, що хтось із них

незабаром виконуватиме завдання. У визначений час бійців будили

й оголошували наказ. Вони хутко сідали в БТРи, пильнуючи, щоб

поруч не було місцевих мешканців (за кожне важливе повідомлення

інформаторам щедро платили не лише американські вояки, а й їхні

непримиримі супротивники); і за лічені хвилини колона

відправлялася в путь”.

Воду для приготування їжі в Ес3Сувейрі миротворці брали з арику

– неподалік розміщувалася фільтрувальна станція. А пізніше

американці встановили там власну систему очистки – хвалилися,

що „їхня” вода – дуже корисна для здоров’я, бо навіть радіонукліди

з організму виводить. Втім, наші співвітчизники на війні подібними

дрібницями не переймалися – тут би на ворожій міні не підірватися...

Якось українці набирали воду. Один автомобіль благополучно

завантажився, проте тільки3но під’їхав інший, пролунав вибух.

„Старшим колони був капітан Іванов. Прикро, але отакенька скалка
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від розриву міни влучила в незахищене місце – увійшла збоку, між

частинами його бронежилету. І – прямісінько в серце... Таке горе! –

морщить чоло Анатолій Іванович. – Загинув молодий офіцер –

високоосвічений, дуже відповідальний”.

І знову ж таки – там поруч якісь підозрілі люди отару пасли

(пригадуєте, Анатолій Собора розповідав про характерні

„прикмети”, які свідчили про небезпеку?). Ось тільки коли ці „добрі

самаритяни” встигли „закласти” наших бійців?

„Затримуємо вночі фургон і перевозимо його в табір, – пригадує

Анатолій Іванович. – Хтось із моїх офіцерів: „Давайте перевіримо”.

А я: „Не треба. Для чого? Відкриєте вантажівку, а вона замінована.

Жахне – і вас немає! Передайте фургон іракській поліції – нехай

вони відкривають... Це – війна, увесь час потрібно бути на сторожі!

Пам’ятаю, румунські й польські сапери знешкоджували боєприпаси.

Недогледіли – необережно повелися зі снарядом, і той здетонував

– стався вибух. Загинуло вісім вояків! Наші солдати, до речі, в цей

час знаходилися неподалік – блокували й охороняли територію, де

проводились саперні роботи”.

Оскільки командиром багатонаціональної дивізії, в якій служили

українці, був польський генерал, він дбав виключно про своїх

співвітчизників. Натомість найризикованіші завдання доручали

нашим бійцям. На думку комдива, це було правильно: дивізія –

польська, а українські миротворці – всього лише контрибутори

(фактично – найманці у поляків). Проте Анатолій Собора відстоював

справедливість: „Коли я зрозумів, що відбувається, то підійшов до

командира дивізії й рішуче заявив: „Пане генерале, треба

розподіляти обов’язки по3чесному! Ви хочете, щоб ваші солдати

були живі, а я вболіваю за своїх хлопців. Українці – не гарматне

м’ясо!”.

Одного разу наш конвой, після виконання бойового завдання,

повертався з Вавилона в Ель3Кут. Раптом командир підрозділу

доповів Анатолію Івановичу: „Попереду, недалеко від Вавилона,
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триває бій”. Генерал Собора одразу ж повідомив про ситуацію в

центр оперативного реагування. А невдовзі польський офіцер

відповів: „Бойові дії закінчилися. Допомога нам не потрібна!”.

Згодом з’ясувалось, що їхні солдати потрапили в засідку, і є загиблі

та поранені.

А наступного дня подзвонив міністр оборони України Євген

Марчук: „Анатолію Івановичу, як же так сталося, що наші миротворці

повелися, мов боягузи, не змогли полякам допомогти?”. Можете

собі уявити? Польський генерал, дізнавшись про втрати (тоді

постраждало одразу семеро їхніх вояків), вирішив перекласти вину

за цю трагедію на українців та ще й оприлюднив таке несправедливе,

образливе звинувачення! Втім, коли Анатолій Собора зажадав

якихось пояснень у комдива, той гоноровито промовив: „Ти – мій

заступник. Мусив сам в усьому розібратися!”.

„Тоді я провів власне розслідування, – розповідає Анатолій

Іванович. – Викликав спочатку командира свого підрозділу, котрий

повідомив про бій. Розписали похвилинний хронометраж з моменту,

коли наш конвой почув вибухи. З’ясували, хто і де знаходився. Так

ось, людина здатна почути звуки канонади (вибухи, стрільбу),

перебуваючи на відстані 5310 км. А швидкість бронетранспортера

за подібних обставин – не більше десяти кілометрів за годину.

Відомо, що бій скінчився буквально через три хвилини після мого

повідомлення. То я десять кілометрів за три хвилини ніяк не проїду!

Розумієте? Ми просто фізично не встигали допомогти! Потім я

викликав командира польського батальйону: „Пане майоре, ви

доповідали про цю ситуацію комдиву. Але у мене є деякі запитання”.

Він заходився відповідати, пояснювати, що трапилося. Я: „Що ж, а

тепер давайте уточнимо всі деталі”. Незабаром з’ясувалося, що його

там взагалі не було! Він від сорому не знав, куди подітися, –

почервонів, мов рак; почав вибачатися. Я, звичайно, сказав йому

тоді все, що думав із цього приводу... Так, загинули люди.

Відповідати за це не хочеться. Але хіба можна, прикриваючи власну



203

халатність, безпідставно звинувачувати своїх колег? Поспілкувався

я і з польським капітаном, який тоді повідомив мені про закінчення

бою. Той запевнив, що жодних претензій до українських

миротворців не має. Отож невдовзі я з чистою совістю доповів

міністру оборони – Євгенові Марчуку: „Маю всі докази, що на нас

звели наклеп. Польські офіцери переді мною вже письмово

вибачилися”. Євген Кирилович наказав: „Негайно, до ранку, передай

документи мені. Я завтра вручу їх польському міністрові оборони.

Хай відповідають за свою брехню!”. Знаю, вони потім таки провели

об’єктивне розслідування. Польський командир дивізії їздив до

наших вибачатися. А як уже їхній міністр оборони реагував на такі

дії своїх підлеглих, я навіть не цікавився. Це – внутрішня справа

польського контингенту. Головне, справедливість перемогла!”.

Комдив не раз цікавився в Анатолія Івановича: „Пане генерале,

якої ви думки про боєготовність польських вояків?”. Анатолій

Собора, звісно, відгукувався позитивно. Хоч знав: „Українські

солдати – кращі! Ми чітко виконували своє завдання, мали високі

показники щодо затриманих бойовиків, вилучених наркотиків та

боєприпасів, допомоги біженцям. Все це фотографувалося,

заносилося в комп’ютерну базу даних. Наші миротворці посідали

одне з перших місць із благоустрою, охорони табору, пропускного

режиму, дисциплінованості та ін. І „тризірковий” генерал Санчес,

командувач коаліційними силами, і його наступник – генерал Мєц,

і міністр оборони США Дональд Рамсфельд не раз заявляли, що

український контингент добре підготовлений і спроможний

виконувати будь3які завдання. Навіть на наших прикладах заняття

проводилися! А президент Польщі Кваснєвський особисто

подякував нам за те, що ми „так педантично й добросовісно

виконували свою роботу в Іраку”. Запевняю: якби ми мали такі

повноваження, як американці, і таку зброю, то навели б там

порядок!”.

В Афганістані знаходилося близько 40 тисяч радянських бійців.

Життя між кулями
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Натомість в Іраку (де місцевість – не така гориста) перебуває понад

150 тисяч солдатів. „Проте така кількість іноземних вояків там – не

потрібна, – вважає мій співрозмовник. – А взагалі, проблему

необхідно вирішувати в політичній площині! От і дивіться, хто і як

веде війну... Наголошую: перш, ніж щось робити, треба детально

все продумати, передбачити наслідки своїх дій. Проаналізувати (до

найменших дрібниць!), як можна найефективніше виконати те чи

інше завдання. В якій послідовності найкраще діяти? Хто за що

відповідає? Хто куди біжить? Хто кого прикриває? Хто веде

спостереження? Хто ким керує? Якщо все це заздалегідь ретельно

не прорахувати, не провести належну теоретичну підготовку, то

успіху досягнути неможливо”.

Анатолій Собора переконаний, що, перебуваючи в Іраку,

українські військові здобули необхідний досвід. Прикро, але в усі

роки незалежності наша армія постійно недофінансовувалася. Тому

нерідко солдати та офіцери не мали навіть найнеобхіднішого.

Натомість США (тут треба віддати їм належне) українців

забезпечували чудово. В усякому разі, за тисячі кілометрів від рідної

країни, в Ель3Куті та Ес3Сувейрі, нашим генералам не довелося

принизливо заощаджувати пальне і випрошувати у своєї держави

жалюгідні подачки на підтримку боєздатності українського війська.

Та й продукти наші бійці одержували від американців.

Цінуючи українських солдатів за мужність і професіоналізм,

США усіляко допомагали нашому контингенту й щиро шкодували,

що в Україні ухвалили рішення вивести своїх миротворців з Іраку.

Згодом американський посол урочисто вручив Анатолієві Соборі

почесну військову нагороду – „Бронзову медаль пошани Збройних

Сил США”.

Тобто американська держава українського генерала відзначила.

Нагородили Анатолія Івановича і в Польщі. А от у рідній країні

вирішили, що орден для бойового офіцера, який провів на війні в

Іраку дві ротації (тобто 16 місяців), бездоганно виконуючи
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найскладніші завдання, – це вже занадто...

Хоч, на мою думку, за свій подвиг генерал Анатолій Собора

заслуговує найвищої нагороди – „Герой України”. Власне, тут справа

не лише в одній конкретній людині, а у ставленні нашої держави до

своїх Збройних Сил. Свого часу Анатолій Іванович заявив

тодішньому голові Верховної Ради України Олександрові Морозу:

„Якщо ви хочете, аби вас почули по той бік океану, щоб до вас

ставилися з належною повагою, а не як до людей другого сорту, –

зміцнюйте українське військо!”.

Дехто з можновладців, агітуючи за вступ України до НАТО,

переконаний, що тоді для наших військових буде така собі дармова

манна небесна, звідкілясь одразу ж щедро потечуть кисільні ріки та

з’являться молочні береги, а українці відтоді завжди почуватимуться

в цілковитій безпеці. „Такі міркування – просто наївні, – наголошує

Анатолій Собора. – Вступ до Північноатлантичного альянсу

потребує кардинального реформування української армії, а це –

величезні кошти, яких поки що ніхто – ні президент, ні прем’єр3

міністр, ні народні обранці по3справжньому шукати не збираються.

То чого варті пустопорожні заяви? Зрозумійте, я не кажу, що НАТО

– це щось дуже погане. Але така співпраця повинна бути

взаємовигідною. Потрібно чітко усвідомлювати, що вступ до

Північноатлантичного альянсу – ще не панацея від можливої

ворожої агресії. Без сильної армії, спроможної в будь3який момент

захистити свою державу, ніхто Україну всерйоз не сприйматиме.

Годі й сподіватися, що наші Збройні Сили потім існуватимуть за

рахунок НАТО. Кому ми там такі потрібні – нахлібники?!”.

Не можна нехтувати й вигідним співробітництвом із Росією. До

речі, як би не чубилися між собою президенти обох держав,

українські та російські вояки завжди знаходили спільну мову і в

усіх миротворчих місіях по3дружньому підтримували один одного.

Треба вміти домовлятися! Скажімо, перебування російського

Чорноморського флоту може бути вигідним Україні, адже наша

Життя між кулями
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держава утримувати власний потужний флот поки що не в змозі. І

де гарантія, що після того, як російські кораблі залишать

Севастополь, туди не увійде американська флотилія?!

„Ми повинні жити власним розумом і ухвалювати рішення,

незалежно від того, про чиї геополітичні інтереси йдеться – США

чи Росії. Головне, щоб це було вигідно нам, – наголошує Анатолій

Собора. – Взагалі, ми припустилися величезної помилки,

відмовившись від атомної зброї. До того ж, віддали її практично

задарма! І Чорнобильську АЕС не потрібно було закривати. Що ми

отримали навзамін? По суті, нічого... Не подумали, як слід, от і

накоїли дурниць!”.

У листопаді 20043го Анатолій Іванович повернувся на

Батьківщину. Служив у Чернігові, потім в столиці – заступником

начальника генерального штабу – командувачем сил підтримки

Збройних Сил України. І щиро вдячний за розуміння та допомогу

своїм колегам із Міністерства оборони України: „З великою повагою

ставлюсь до генерала армії України Олександра Івановича Кузьмука

(тодішнього міністра оборони), начальника генерального штабу –

Головнокомандувача Збройних Сил України генерала армії України

Сергія Олександровича Кириченка (ми з ним ще в Забайкаллі разом

служили), начальника генерального штабу генерал3полковника

Олександра Івановича Затинайка, командувача Сухопутними

військами Збройних Сил України генерал3полковника Івана

Юрійовича Свиди. Це – військові від Бога!”.

З січня 20093го генерал3лейтенант Анатолій Собора – у

відставці. Втім, збирається працювати й далі – там, де буде потрібний

своїй країні. Вміння та досвіду у бойового офіцера вистачає. Звик

невтомно трудитися, а не сидіти склавши руки: „Доки ще є

здоров’ячко, хочу якомога більше зробити для народу та держави.

Для мене це – не просто красиві слова, а реальне життя. Як піду на

роботу, обов’язково вкладатиму свої заощадження в будівництво

церкви”.
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Спілкуючись з Анатолієм Івановичем, я бачив, з якою любов’ю

та турботою він ставиться до своєї дружини – Ніни Михайлівни, як

пишається своїми дітьми. Син Володимир продовжив батькову

справу – зараз він підполковник української армії. Донька Світлана

працює у прокуратурі. Вже й онук є – малий Вадик ходить до

третього класу й обіцяє дідусеві, що теж стане генералом.

До речі, замолоду Ніна Михайлівна та Анатолій Іванович мешкали

в одному селі. Одного разу бравий курсант приїхав у відпустку,

побачив красиву дівчину і вже не міг її забути. Ще були роки

навчання, їх розділяли сотні кілометрів, але ніщо не змогло стати

на заваді такому коханню. Закінчивши Київську сільгоспакадемію,

Ніна Михайлівна працювала агрономом і їздила за своїм чоловіком

по всьому Радянському Союзу. Така вже доля у дружини

військового! В Москві вона займала досить високу посаду в одному

з міністерств Російської Федерації, однак, не вагаючись,

повернулася разом з Анатолієм Івановичем в Україну.

„У нас із Ніною, скільки ми живемо, – рівноправ’я. В оселі –

вона хазяйка, а поза домом – я. Звісно, дружина намагалася давати

мені наряди, але в мене така служба – ні дня, ні ночі! Не так часто

вдома бував, як би їй хотілося. Відверто кажучи, могла й

приревнувати. А я завжди довіряв їй навіть більше, ніж самому

собі...” – говорить Анатолій Іванович.

Анатолій Собора й зараз задушевно співає для дружини їхні

улюблені пісні – про матір, Батьківщину, вірне і чисте кохання. Не

знаю, як вам, а мені надзвичайно подобається такий український

генерал.

1.12.2009

Життя між кулями
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Розділ II

СПРАВИ ДЕТЕКТИВА САМАРЦЕВА

СПРАВИ ДЕТЕКТИВА САМАРЦЕВА
Віталій – симпатичний молодий чоловік. Стрункий, ви�

сокий, білявий, синьоокий. Одягається стильно, навіть оку�

ляри у вишуканій оправі йому пасують. У свої 27 не одруже�

ний. Каже, не так просто знайти дружину з його роботою.

Бо за п’ять років практики такого набачився! Віталій Самар�

цев – приватний детектив. Якось у гуртожитку, де мешкав у

студентські літа, сталася крадіжка – в однокурсниці поцу�

пили золоті сережки. Віталій злодійку знайшов (нею вияви�

лася найкраща подруга потерпілої), з того й почалося...

Чорного поясу карате у нього немає, „крутої” зброї – теж.

Віталій працює тихо, майже непомітно. Його кумир – Шер�

лок Холмс. Правда, замість скрипки, він грає на гітарі. І в до�

рогу завжди бере з собою навушники – послухати музику з

улюблених фільмів. Власне, в потязі ми з ним і познайомили�

ся. Тоді я й почув кілька дотепних історій від Віталія Самар�

цева. Отже, йому слово.

Бездоганний Льоня
Ранок почався з розпачливого телефонного дзвінка:

– Ви – Віталій? Приватний детектив? – ця жінка, безперечно, мала

напрочуд приємний молодий голос, яким можна насолоджуватися

не одну годину. Втім вона була надто схвильована і раз3по3раз

схлипувала у слухавку: – Оксана сказала, що ви нам допоможете!

– Даруйте, а хто така Оксана?

– Ви знайшли її чоловіка.

– Це того, що поліз красти консервацію до сусідів і три доби

просидів, замкнений у льосі?
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– Ну, так. Але з моїм чоловіком – все гаразд. Він – ось тут, поруч

зі мною. Ми щойно повернулися з курорту.

– Де відпочивали?

– У Греції... Слухайте, яке це має значення? Нас пограбували!

Так обчистили квартиру – все найдорожче винесли: меблі, норкову

шубку, мої улюблені сукні, прикраси...

– А гроші?

– І гроші... У шухлядці, під моєю білизною, було сховано десять

тисяч євро. Знайшли!

– Кмітливі хлопчики...

– Звідки ви знаєте, що це були хлопчики?

– Елементарно, Ватсоне! Навіть кілька дужих жінок (якщо,

звісно, вони не чемпіонки світу з сумо) не впоралися б із вашим

розкішним гарнітуром.  Оскільки Кінг3Конги в Чернігові ще не

водяться, а марсіани сюди вже давненько (принаймні, років

двадцять) не прилітали, цілком зрозуміло, що хтось найняв моторних

пацанів, аби влаштувати вам експропріацію. До міліції зверталися?

– Авжеж. Та що міліція? Приїхали, походили, щось занотували

собі. А коли собака слід не взяв, ще трохи покрутилися й пішли.

Пообіцяли, що триматимуть ситуацію під контролем. Мовляв, якщо

колись знайдуть речі, схожі на наші, то неодмінно зателефонують...

– Гарний собака хоч був?

– Ви жартуєте?

– Ні в якому разі! Мене цікавить, чи варто мучити ще одного

песика, аби щось винюхав у вашій оселі?

– Ну, не знаю... Вони приводили собаку, схожого на Мухтара.

Пам’ятаєте, з фільму?

– Мухтару я довіряю... А як злодії потрапили до квартири?

– У нас – три замки. І всі неушкоджені! Двері були акуратно

зачинені. І в оселі – ніякого розгардіяшу. Просто все зникло...

– А коли ці „робінгуди” меблі виносили, вони в під’їзді нічого не

пошкодили? Може, десь стіна подряпана чи перила постраждали?

Справи детектива Самарцева
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– Та начебто ні...

– Ясно. Швендяли, наче у себе вдома... Ви на якому поверсі

мешкаєте?

– На третьому. У п’ятиповерхівці без ліфту.

– Що ж, Карлсон теж відпадає (він – занадто тендітний), хіба

що злодії скористалися гелікоптером...

– Послухайте, ви беретеся за цю справу?

– Я вже її майже завершив. Проте, звісно, залюбки

познайомлюся з вами... і з вашим чоловіком. Диктуйте адресу!

За півгодини я вже був на місці. Господинею пограбованої

квартири виявилася імпозантна жінка невизначеного віку.

Можливо, їй було років 37. Або 26... Чоловік цієї пані знервовано

сновигав кімнатою, розмахуючи руками, наче давній млин у моїй

рідній Талалаївці:

– Які покидьки! Я тут роками горбачусь, тільки про роботу й

думаю. А вони... Спіймав би, їй богу, голови б повідкручував!

– Так, цікаво буде на це подивитися... – серйозно кивнув я.

– Льоню, заспокойся, тобі не можна хвилюватися, – схлипувала

дружина.

– Тепер, Анжелочко, мені доведеться буквально днювати й

ночувати на роботі! – патетично „вибухнув” добродій. – Ти ж звикла

до заможного життя, а ми тепер – голі й босі...

– Нічого, Льоню, головне – твоє здоров’я. А я вже потерплю, –

витирала очі хустинкою господиня.

– Тим більше, що терпіти доведеться недовго, – втішив я. – А

зараз, будь ласка, детально опишіть кожну викрадену річ.

– Ви справді знайдете злодія? – недовірливо втупився в мене

чоловік.

– Я його вже знайшов, – спокійно посміхнувся у відповідь.

– Ну, то хто цей мерзотник?! – розлючено тупнув ногою.

– Все елементарно, Ватсоне. Але мені поки що бракує доказів.

Мушу спочатку відшукати ваше добро.
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– Боюсь, ви – надто самовпевнені, – зітхнув мій співрозмовник.

– Це все одно, що надибати голку в копиці сіна!

– А ви не бійтеся. До речі, голку у сіні знайти нескладно. Головне

правильно її шукати – з магнітом...

Рівно за тиждень я подзвонив у вже знайомі двері.

– Ой, Віталію, це ви? – розгубилася господиня. – А Льоня на

роботі.

– Я знаю.

– То може зателефонуємо йому?

– Не варто.

– Я вас не розумію... – зніяковіла жінка.

– Тут у мене дещиця фотографій. Власне, вони роздруковані з

відео. Знято прихованою камерою. Впізнаєте?

– Господи! – сплеснула руками пані Анжела. – Це ж – наші

диванчики, шафи, крісла... А ось і телевізор... – Що це все означає?!

– Я знайшов злодія. І попросив пана Леоніда обережно

простежити за ним. Звісно, Льоня з цим чудово впорався. А потім

все зняв, як належить, своєю „шпигунською” відеокамерою. Він –

майстер на такі речі! Цікаве вийшло кіно – захочете, то подивитеся,

коли вам повернуть телевізор...

– Я все одно досі нічого не второпаю, – чесно зізналася

господиня.

– Спочатку грабіжник влаштував собі алібі. А коли ви були в

Греції, подбав і про ваше майно: зняв затишну квартирку в цьому ж

мікрорайоні, куди за його вказівкою невдовзі перевезли все

поцуплене. Тепер там мешкає одне гарненьке юне створіння – його

коханка. Думаю, вона нічого не знає – я крадіжку маю на увазі, бо

інформацію про законну дружину навряд чи втримаєш у секреті...

– Стривайте, то якийсь негідник, завівши собі коханку, не

знайшов нічого кращого, як обставити її житло моїми меблями? –

обурилася пані Анжела. – Може, вона й сукні мої носить?!

– Ну, хоч ви й старші, але талія у вас, мов у дівчинки... Гарно,
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коли у дружини та коханки співпадають розміри, правда?

– Яке нечуване нахабство! Ні, це – вже занадто. Негайно дзвоню

в міліцію!

– Ваша справа, – знизав плечима. – Власне, ось вони на знімку

– злочинець та його пасія. Здається, вона вдягнула ваш хрестик на

золотому ланцюжку...

Слухавка брязнула об стіл.

– Це – жарт? – приголомшено прошепотіла пані. – Ви ж казали,

що попросили Льоню... Ну, аби він простежив... Так? Як же Льоня

міг... сам за собою?!

– Мого приятеля також звати Леонідом. Взагалі, він – програміст,

але інколи виконує деякі мої специфічні прохання. Це у нього, мов

хобі, – може, наприклад, вмить на сантехніка перетворитися, щоб у

потрібній квартирі побувати. Станіславський би сказав: „Вірю!”.

Льоня (мій Льоня!) стежив за вашим чоловіком, Анжело.

– Як ви здогадалися? – знеможено опустилася на стілець.

– Елементарно, Ватсоне! Тільки господар міг так бездоганно

пограбувати власну домівку. Якби це вчинив привид або полтергейст,

безладу було б значно більше...

– Мерзотник! – гірко заплакала Анжела.

– Що ви збираєтеся робити?

– Для початку заведу собі коханця. У вас зараз є жінка?

Спадок тьоті Раї
Вона елегантно зайшла до кабінету, ретельно зачинивши двері.

Я неквапливо підвівся, заінтриговано розглядаючи молоду особу –

тендітну, мініатюрну панночку на високих підборах.

– Здрастуйте, я – Жанна. Розумієте, тут така справа... Ви ж

Віталій? Мені вас Марина порекомендувала...

– Марина?

– Ну, ви її Яшу шукали, пам’ятаєте?

– А, того папугу, що лаявся, наче прапорщик! Ні, шановна, цього
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разу я його з Ейфелевої вежі не діставатиму...

– І не треба, з Яшею – все гаразд. Він тепер – освічений: тиждень

посидів біля приймача, то чеше, мов Жириновський. Не відрізниш!

А я скоро отримаю спадок...

– Великий? Бо мені потрібна заможна наречена!

– Дякую, та я вже три роки, як заміжня, – посміхнулася. – А

спадок – нормальний, на все життя вистачить, якщо, звісно, не

тринькати його у казино.

– Обожнюю Монте3Карло. Правда, я там ще жодного разу не

був. Але, ви розумієте, це професійне – стільки пройдисвітів! Ото

мав би роботу... Втім повернемося до наших баранів. Ви, Жанночко,

одержуєте спадок, а ваш чоловік, мабуть, про це анічогісінько не

знає?

– Так, – захвилювалася молода жінка, – але, повірте, для мене

це стало повною несподіванкою. Я й гадки не мала, що тьотя Рая

складе такий заповіт. Ми ж із нею лише тричі бачилися! Проте вона

розшукала мене в Чернігові і вчора сама подзвонила з Москви.

Знаєте, скільки років тьоті Раї?

– Здогадуюся. Все3таки шкода, що ви – заміжня! Ми були б

ідеальною парою. Я б не претендував на ваш спадок – хіба що

одненький раз з’їздив би в Монте3Карло...

– Даруйте, але мені не до жартів – тьоті Раї скоро не буде.

– Що ж, прийміть мої співчуття. І порадуйте свого чоловіка!

– Ви мене не розумієте, – зітхнула Жанна.

– Ага, ви його не кохаєте?

– Я не знаю... Тобто мені з ним добре. Але він не може мати

дітей.

– Ну, то й що? Хіба це нині проблема? Сучасні технології... – тут

я перехопив її стурбований погляд. – Чи він проти?

– Ні, Слава – за... Та я б хотіла випробувати його почуття. Власне,

тому сюди й прийшла. Або я довірятиму йому на сто відсотків, або...

Се ля ві!
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– Отже, хтось повинен пильнувати за вашим чоловіком?

– Ні, це тривало б занадто довго... До того ж, думаю, він мені не

зраджує, – похитала головою. – Потрібна дуже вродлива жінка.

Маєте таку?

... За годину я вже переконував свою Ярославу. Ми зустрічались

півроку, а віднедавна вона наполегливо просилася в детективи. Втім,

почувши про своє перше завдання, закапризувала:

– Це – неподобство! Ти штовхаєш мене на панель...

– Не перебільшуй, мала. Ти з ним пококетуєш, позваблюєш, а в

останню мить вийдеш із гри. Цього буде досить, щоб Жанна

ухвалила власний вердикт. А якщо її чоловік витримає випробування

(в чому я дуже сумніваюсь, бо який нормальний мужчина встоїть

перед такими чарами!), ти все одно отримаєш свій гонорар. Головне,

записи та фотографії, але про це вже, серденько, потурбується твій

Віталик.

– Ну, припустимо, я впораюсь із завданням. Жанна розлучиться

зі Станіславом. Правильно? І ти почнеш упадати за заможною

панянкою. Бо для чого тобі бідна красуня, якщо з’явиться такий

спокусливий варіант?!

– А от і неправильно! Жанна – клієнтка, тож ми мусимо просто

виконати цю роботу.

– Ти сказав „ми”?

– Хіба ти передумала в мене працювати?

– Мммм... Гаразд, шефе. Сподіваюсь, ти належно подбаєш про

мою безпеку!

... Моя крихітка блискуче грала свою роль. Я пишався нею – так

і розпласталася на асфальті перед ошелешеним Славком! Той,

звісно, кинувся на допомогу. Ярослава красиво заплакала: звичайно,

вона не може й кроку ступити – дошкуляє такий біль! Треба віддати

належне Станіславу – вчинив, як справжній чоловік: підхопив

„постраждалу” на руки й обережно поніс до її домівки. А тут і я

нагодився, влаштувавши чудову сцену ревнощів. Дарма
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розгублений Славко божився, що все сталося випадково і моя

дівчина ні в чому не винна, бо просто впала й пошкодила ногу. Як

вони взагалі ходять, ці жінки, на таких височенних підборах?! Добре,

що інші частини тіла у панночки цілі, а то б і розбитися могла. За що

ж її сварити? Сердешна й так страждає. А він, Станіслав, лише

виконав свій обов’язок і, слово честі, увесь час поводився, як

джентльмен, а тепер із задоволенням передасть мені цю ношу!

Я був невблаганним і хутко зник, залишивши свою Ярусю

наодинці з її „рятівником”. Втім, за рогом стояла моя автівка. Тож,

вмостившись зручніше й вмикнувши нехитрий пристрій, я міг чути

кожне їхнє слово. Ярослава й далі звабливо страждала від

нестерпного болю та несправедливих докорів свого хлопця, який,

очевидно, більше ніколи до неї не повернеться. Славко старанно

ніс її на п’ятий поверх і втішав, як міг. Молодець, я б на його місці

вже хекав, мов ковальський міх, а цей навіть не стомився! Ось він

відчинив двері, зайшов до оселі... Так, тепер – до спальні... Нарешті!

Знайомий скрип ліжка...

Ваші овації, панове! Моя Яруся – неперевершена: нещасна,

покинута, самотня! До того ж, не встигла навіть повечеряти... О, вона

йому дуже вдячна, такому чуйному, галантному та надійному, але

не має права більше затримувати, адже у нього на пальці – обручка,

отож дружина, мабуть, непокоїтиметься, ще подумає казна що! Так...

А що ж Станіслав? Ні, він може з нею побути і навіть приготувати

вечерю – саме сьогодні Жанна несподівано вирушила до Львова, у

відрядження. О, який він благородний – не чоловік, а золото! Бо

Ярусі таки справді хочеться їсти. Ще б пак – пережити подібний

стрес! Власне, чому б їм не випити – за знайомство? Там, у серванті,

келихи. Можна відкоркувати „Шампанське”. Або вишукане вино?

Чи коньяк? Вибір за кавалером – їй все одно, аби тільки гість був

задоволений. Ах, він її так втішив! Ось тільки тут надто спекотно –

нічого, якщо вона трішки роздягнеться? „Та й ви, Славо, не соромтесь

– почувайтеся, як вдома!”.
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... Коли він вийшов із під’їзду, я розчаровано вимкнув диктофон.

Ну, не чоловік, а кремінь. Вже як Ярослава старалася – напевно,

тисячолітня мумія ченця б ожила, аби лише покохатися з такою

жінкою. Ех, Станіславе! „Ви – хороша, дивовижна, надзвичайна,

але я – одружений...” – „Ви любите її? Славо, ви мені дуже

подобаєтеся!” – „Не знаю. Але мені з нею добре. Власне, вона –

моя дружина. Я не здатний її зрадити...” – „Тисячі чоловіків це

роблять щодня і нічого!” – „Даруйте, я не можу”.

... Вона, мов вихор, влетіла до мого кабінету, навіть не зачинивши

двері.

– Все нормально, Жанночко, – зітхнув я, – можете пишатися

своїм чоловіком. Ось фотознімки – бачите, моя колега була

напрочуд спокусливою. А ще послухайте ці записи і переконаєтеся,

що ваш Станіслав – цілком гідний спадку тьоті Раї.

– Дякую, Віталію, та я вже подала документи на розлучення, –

ошелешила гостя. – Уявляєте, там, у Львові, зустріла такого

мужчину – закохалася, мов дівчинка! Ох, вже ці галичани...

– Бажаєте, щоб ми з Ярославою його перевірили?

– Ні, що ви! Ще не вистачало, аби ваша секс3бомба відбила в

мене коханого! Я вже йому й про спадок розповіла... Ось розлучуся

зі Славою – і одразу під вінець зі Штефком! Та ви не переймайтесь

– оскільки роботу виконано, свої гроші отримаєте – навіть більше,

ніж сподівалися. Я – жінка порядна! Але ви на мене якось дивно

дивитеся. Щось не так?

... Ми сиділи в кав’ярні і Яруся лагідно вмовляла мене не

сердитися:

– Віталику, ну, чого ти? Заспокойся...

– Вона три роки прожила з чоловіком, який жодного разу не

зрадив. Їм було добре. Та ось ця краля лише на півтори доби їде до

Львова й кардинально змінює своє життя! Ні, мені ніколи не збагнути

жіночої логіки, – сумно похитав головою. – Та й ти „хороша” –

щойно дізнавшись про оте розлучення, приходиш сюди і нахабно



217

повідомляєш мені, що між нами все скінчилося, бо хтось,

виявляється, закохався у якогось Славу!

– Я йому теж сподобалася...

– Він тобі про це казав? Ви ж бачилися всього кілька годин. Між

вами нічого не було, а ти вже вибудувала собі цілий повітряний

замок!

– Жінки такі речі завжди відчувають. У мене є шанс! Віталику,

будь великодушним. Тим більше, ти б на мені не одружився...

– Це ж чому? Ти мені справді подобаєшся!

– А хто заявляв, що ніколи не візьме шлюб із детективом у

спідниці?

– Ага, то ти збираєшся і далі в мене працювати?

– А ти проти? – здивовано нанизала на виделку ароматну

локшину.

Господи, звичайно, я був „за”!

10.08.2008

ОПЕРАЦІЯ „ШАПОКЛЯК”
Переді мною стояв розлючений дідуган. Зігнутий у три

погибелі, неймовірно худий, зі зморщеною жовтуватою

шкірою (такий собі Чахлик Невмирущий), з густими, кущува�

тими бровами, мов у Брежнєва, гривою брудного сивого во�

лосся, яке неслухняно стирчало у різні боки, та довгою коло�

ритною бородою у формі лопати – точнісінько такі колись

реформатор Петро Перший власноруч відрізав впертим боя�

рам.

Відвідувач одночасно вимахував сучкуватим костуром і

примірником газети, поступово притискаючи мене до стіни:

„Як ви могли написати про того жалюгідного, бездарного

хвалька, авантюриста, пройдисвіта та шарлатана Самарцева?

Де ваша совість? Що ви накоїли?! – і раптом, усвідомивши
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мій передінфарктний стан, несподівано мирно озвався зна�

йомим молодим голосом: „Ну, якщо ви мене не впізнали, то

професор Моріарті тим більше спіймає облизня!”.

Це був приватний детектив Віталій Самарцев – власною

персоною, і я, звісно ж, скористався нагодою, аби записати

його нову дивовижну історію.

„Мені потрібно померти...”
Того дня я вирішив скупатися в Десні біля готелю „Брянськ”. Пляж

там непоганий, вода не надто брудна, а людей небагато. Кілька

табличок звично застерігали про необстежене дно та небезпеку для

життя. Втім, крокодили тут точно не водяться і моторні човни

з’являються нечасто. Тож я із задоволенням занурився у прохолодну

воду й швидко поплив за течією, дратуючи рибалок, котрі, як і

детективи, обожнюють тишу. Власне, їхнє заняття чимось схоже на

моє: я теж умію чекати і мрію спіймати отаке3е3нну щуку.

Коли займаєшся розслідуваннями, мимоволі звертаєш увагу на

все, що відбувається навколо. Тому я одразу зменшив „оберти”,

зацікавлено розглядаючи симпатичну білявку, яка хутко

роздягнулася просто на березі, недбало поскидавши одяг на пісок.

Не те, щоб мене особливо приваблювали білявки, проте дівчина

поводилася дивно – опинившись біля самої води, несподівано

завмерла. Попри літню спеку, вона примудрилася зовсім не

засмагнути. Її шкіра була напрочуд білосніжною, а обличчя –

блідим. Вона так налаштовувала себе на купання, ніби робила це

вперше в житті.

Я підплив ближче. Наразі юнка рішуче підвела голову, миттю

перехрестилась і кинулася в річку. Вона навіть не намагалась пливти,

тому майже одразу зникла під водою.

Та я вже був недалеко і, міцно ухопивши легковажну панночку за

волосся, потягнув її до берега. Однак, прийшовши до тями, вона

почала щосили пручатися і навіть вкусила мене за палець.
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– Ти що, з дуба впала? – зойкнув я. – Хочеш, щоб ми обоє

втопилися?!

– Пустіть, мені потрібно померти, – відчайдушно відбивалася

дівчина.

– Я тебе зараз помру! Ану заспокойся, – гримнув я і, відчувши

під ногами рятівне дно, стиснув її в обіймах. – Не зли мене, а то

зґвалтую!

Білявка враз принишкла і, сумно поглянувши на мене, стиха

попросила:

– Пустіть, я сама...

Я милостиво ослабив пута, але тримав її за руку, доки ми не

опинилися на березі. Там вона приречено присіла навколішки,

згорнулася калачиком, мов приблудне кошеня, і жалібно заплакала,

затуливши личко долонями. Я присів поруч і обережно погладив її

кучері:

– Дарма ти так...

– Ви ж нічого не знаєте, – рюмсала вона. – Думаєте, легше мені

зробили? Я вже тепер вдруге, мабуть, не наважусь...

– І не треба, – посміхнувся заспокійливо.

– Треба, – зітхнула. – Мене з дому вигнали. Я циганці всі матусині

прикраси винесла. І гроші... Подруги про таке раніше розповідали,

та я й гадки не мала, що подібне може трапитися зі мною! Вона

зупинила мене біля оселі – така начебто привітна, жвава тітонька.

Каже: „А я про тебе знаю!”...

– ... Та й ну теревенити: і як тебе звати, і скільки тобі років, і хто

твої батьки... Знайома пісенька! Ця бабця Шапокляк уже не одній

дівчинці так „погадала”. За останній місяць це, якщо не помиляюсь,

четвертий випадок.

– Але, розумієте, вона дійсно про мене знала – абсолютно все,

до найменших дрібниць! Про моїх хлопців... – засоромлено опустила

очі. – Не подумайте чогось такого – всі дівчата у моєму віці з кимсь

зустрічаються. Але як вона про це довідалася? Ось так просто
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гладила мою долоню і переповідала, про що я, наприклад, вранці за

сніданком говорила. А цього ж, крім мами та вітчима, більше ніхто

не чув...

– То ти мешкаєш із вітчимом?

– Так, – зітхнула. – Тато помер, коли я була ще зовсім

маленькою, а недавно мама вийшла заміж. Тепер у мене є

сестричка. Дядя Жора – чоловік непоганий: не п’є, не курить,

гроші заробляє. Він мене жодного разу не скривдив, навіть і

сьогодні заступився, коли я це накоїла. Проте мама розсердилася

й вдарила мене – дуже боляче... Але хіба я винна? Та жінка могла

точно відповісти на будь3яке моє запитання, знала, де лежить

кожна річ у нашому будинку. Як таке взагалі можна втримати в

голові, коли йдеться про чужу людину? А потім вона сказала:

„Твоїй нені загрожує біда. Тільки ти можеш її врятувати!”. І

звеліла принести матусині прикраси та гроші з нашої потаємної

схованки – двадцять тисяч доларів. Я так злякалася, а вдома

нікого не було...

– Отже, шерше ля фам? Ох і цікаво ж буде поспілкуватися з такою

„милою” тітонькою! А поки що ходімо – проведу тебе додому. Малим

діткам пора спати...

– Кажу ж, я тепер – бомж. Мама кричала: „Свєтко, забирайся

геть!” – затулила долонями заплакані оченята дівчина.

– Ну, все, Світланочко, годі, а то дірку у личку протреш і пів3

Чернігова затопиш... Чуєш? Знайду я твою Шапокляк!

– Ви що, фокусник? – поглянула іронічно.

– Майже, – кивнув, – приватний детектив Віталій Самарцев.

– Невже? – недовірливо закліпала очима. – Але в мене немає

грошей. Навіть кишенькових. І мама вам навряд чи заплатить!

– Я – не жадібний. Єдине прохання – більше не кусатися...

– Ой, – зашарілася, – вам і досі боляче?

– Пусте, – махнув рукою. – До весілля заживе.

– А коли весілля?
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– Скоро. Вийду на Десну, пущу стрілу – може, якась жабка і

спіймає...

– Ви – смішний!

– Ні, у мене просто є почуття гумору.

Полтергейст
За хвилину я сердито гасав берегом, розшукуючи наш одяг.

Зникло все – і речі, і мій мобільний разом із посвідченням. Натомість

Світлана, здавалося б, зовсім не засмутилася. Спочатку вона лише

тихенько пирхала, прикриваючи обличчя долонькою. А коли я

нарешті спантеличено розвів руками і щиросердно, від душі,

вилаявся, почувся її дзвінкий веселий сміх:

– Неймовірно, у нашого великого детектива поцупили брюки...

– Нічого не розумію, – дратувався я. – Вже сто років купаюся на

цьому пляжі і вперше втрапив у таку халепу!

– Але ж ви, безперечно, проведете ретельне розслідування і

належно покараєте крадіїв... – якомога урочистіше промовила юнка,

не втримавшись від нової порції веселощів.

– Аякже, – зітхнув. – Його вже давно й слід прохолов, доки я

заспокоював одне зарюмсане дівча... Проте треба віддати належне

цьому типові – підкрався, мов ніндзя, адже вуха у мене – неначе

локатори.

– А звідки пан3нишпорка знає, що це був він? Може, то моя

циганка приходила?

– Елементарно, Ватсоне! Ми ж – на пляжі. Поглянь3но на оті

сліди. Це ж – сорок третій розтоптаний. Навмисне роззувся, аби не

залишився відбиток черевика. Спочатку він акуратно попідбирав твої

речі, а потім „приватизував” і моє добро...

– Отже, це був збіг обставин? Ну й „везе” ж мені – протягом

одного дня двічі грабують!

– Не знаю... Хтось пильнував за тобою. Бачиш, цю виямку? Сидів,

вичікував, визираючи з3за дерева.
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– Ну, так, чекав, доки я втоплюся, щоб спокійно забрати одяг!

– В усякому разі, він би й пальцем не поворухнув, аби допомогти

такій гарненькій дівчині. Збоченець якийсь...

– Господи, оце пригода! На мені – лише купальник, на вас –

тільки плавки... Ви ще не передумали мене проводжати? Врахуйте, я

мешкаю поблизу Красної площі!

– Щось я не відчуваю смутку у вашому голосі...

– Всі дівчата у моєму віці люблять романтику. От лише доведеться

чимчикувати босоніж. Все3таки мої босоніжки злодій міг би й

залишити в спокої. Чи ви понесете мене на руках?

То була справді незабутня прогулянка. Я тримав її за руку, ми

жартували та сміялися, мов давні знайомі. Можливо, спочатку ми

трохи нервували, власне, нас неабияк бентежили погляди

перехожих. Хтось крутив пальцем біля скроні, інші посміхалися,

свистіли, махали руками, а водій тролейбуса навіть посигналив нам,

не побажавши однак впустити до свого салону. Проте Світлана

анітрохи не пошкодувала про це – незабаром вона поводилася так

природно, ніби була одягнена в найвишуканішу сукню. Тож згодом

і я практично не зважав на кпини.

Все3таки добре, що ми не здибалися з міліцейським патрулем

(Всевишній таки почув мої молитви) і благополучно дісталися до

заповітної квартири. Двері відчинив міцний, коротко підстрижений

чолов’яга років 453ти, одягнений у дорогий східний халат,

підперезаний паском. Навіть о тій вечірній порі він був ретельно

поголений, і я відчув запах хорошого дезодоранту. Якусь мить він

приходив до тями, вражений нашим виглядом.

– Донечко, ну, навіщо ж ти так? – нарешті озвався напрочуд

лагідно. – Мама погарячкувала, але ж її можна зрозуміти. Проте ми

любимо тебе і увесь час місця собі не знаходимо: що там із нашою

Світланкою? Ну, дякувати Богові, ти повернулася. І з тобою все

гаразд, правда?!

– Так... Знайомтесь: це Віталій – мій новий друг. У нас просто на



223

пляжі поцупили одяг. А це дядя Жора – мій новий тато...

– Проходьте, будь ласка, – приязно підморгнув мені здоровань.

– Мама там, у кімнаті. Вона ще трохи не в дусі... Ти, Світланко, щось

на себе накинь, і ви теж, молодий чоловіче, – я вам підшукаю таку3

сяку одежинку. Власне, подарую – останнім часом я щось

розтовстів, а речі – майже нові...

– Що це там у вас за секрети? – почулися кроки у вітальні і з3за

плеча дяді Жори визирнула невеличка жінка. Вона була б

привабливою, якби не змарніле, згорьоване обличчя, що ніяк не

пасувало до її доглянутого і ще молодого тіла: – А, це ти, доню? Ну,

чим моя дівчинка цього разу порадує неню?

– Це – Віталій, мамо. Він – приватний детектив і зголосився нам

допомогти, – поправила розтріпане волосся Світлана.

– Нехай він спочатку собі допоможе, – гмикнула іронічно. – Теж

мені захисник! Завтра вранці підемо до міліції – напишемо заяву...

Повелитель ромів
У міліцейському відділку ми побували втрьох – Світлана все3таки

вмовила маму не відмовлятися цілком від моїх послуг. Дізнавшись

про причину нашого візиту, майор Воронов одразу ж показав

фоторобот зухвалої злодійки, складений за свідченнями трьох

постраждалих дівчат. Проте Світлана лише похитала головою:

– Це – не вона...

– Ви впевнені? – чиркнув запальничкою слідчий. – Отже, їх тут

– ціла банда. Звісно, „гастролери” – понаїхали, мать твою!

– То ви їх знайдете? – з надією поцікавилася Світлана.

– Мммм... Розумієте, з цими приїжджими циганами завжди

стільки мороки! Але ми ретельно відпрацьовуємо всі версії, тому,

можливо...

Навіть не дослухавши, дівчина вибігла з кабінету. Я квапливо

подався за нею:

– Будь ласка, не психуй. А то тебе скоро навіть міліціонери
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боятимуться. З таким личком тільки бандитів мочити у бойовиках!

– Але ти ж бачиш, як усе безнадійно... – зблиснула сльозами

Світлана.

– Ну, чому ж, – поглянув на годинник. – По3моєму, навпаки –

розвиднюється. Поїхали!

– Куди?

– До циганського барона...

Незабаром ми вже були на Новій Подусівці. З очільником

місцевих ромів я знайомий давно. І всі ці роки він мене ніколи не

підводив. Його люди не раз власноруч виводили на чисту воду

своїх занадто зухвалих співвітчизників, відшукуючи злодіїв навіть

в інших країнах. А поцуплене неодмінно повертали потерпілим.

Втім, з такою ж енергією барон захищав невинних, на яких

нерідко намагалися перекласти вину деякі заклопотані дільничні.

„Всі цигани мені – на одну пику, всі шахраї, – відверто заявив

якось знайомий майор. – А злодій повинен сидіти у в’язниці!”.

Отож не дивно, що роми й правоохоронці не вельми довіряють

одне одному. Але це, як то кажуть, – їхні проблеми.

Барон саме наспівував циганську пісню, натхненно

перебираючи струни гітари. Голос у нього – чудовий! Так би й

слухав до ранку, уявляючи багаття нічних циганських таборів,

іржання коней, яскраві кибитки та пристрасний танок молодих

засмаглих красунь, здатних назавжди приворожити не одного

мандрівника.

– Добридень, Петре Володимировичу!

– О, привіт Віталію, – посміхнувся, відклавши чарівний

інструмент. – Ви ж передали гроші тій бабусі?

– Авжеж, не турбуйтесь. А ви знайшли нахаб, які так безсоромно

пограбували стареньку?

– Знайдемо. Куди вони подінуться?!

– Петре Володимировичу, це – Світлана. Вона вам зараз про все

сама розкаже...
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– Слухаю вас, дівчино, ну, сміливіше, – доброзичливо поглянув,

підійшов і присів поряд.

Вони бесідували майже годину. Світлана спочатку надзвичайно

хвилювалася, тож заплакала, пригадуючи жахливі епізоди своєї

„ганьби” (а розпитував барон дуже детально, уточнюючи буквально

кожну, здавалося б, абсолютно несуттєву подробицю. Згодом

дівчина говорила все спокійніше та впевненіше, а наприкінці дзвінко

сміялася, оповідаючи про несподівану крадіжку на пляжі. Наразі

реготали вже всі втрьох.

– Це – не рома, Віталію, – полегшено зітхнув Петро Володимирович.

– На пляжі? Та, звісно, що ні! – ми зі Світланою аж заходилися

від сміху.

– І там, біля оселі, вашу знайому ошукала не циганка, – ошелешив

барон.

– Але ж на ній був циганський одяг... – завагалася дівчина.

– Реквізит, – впевнено відповів очільник ромів. – Мої

співвітчизники не так висловлюються та й одягаються дещо інакше.

Отож, не сумніваюся, вам треба шукати зовсім іншу людину.

Опинившись на вулиці, Світлана почувалася вкрай розгубленою:

– Значить, все пропало?

– Я б так не сказав...

– А кому ви телефонуєте?

– В театр.

– Хочете повести мене на виставу?

– Ти її вже подивилася. Тепер, виявляється, модно влаштовувати

спектаклі за участю глядачів – такі собі реаліті3шоу.

– Як „Останній герой”?

– Гірші... Знаєш, Світланочко, ти побудь  у вестибюлі театру, а

дядя Віталій залагодить одну справу. Добре?

...Коли я повернувся, дівчина показала мені два квитки:

– Я тут подумала, чому б нам справді сьогодні увечері кудись не

піти? Кажуть, цікавий спектакль, зі спецефектами!
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– Ну, до вечора ще дожити треба... – відповів невпевнено. – А

тобі що, бракує спецефектів? Досі не набрид маскарад?

– Даруйте, я й забула: у нас же з вами – суто ділові стосунки, –

ображено надула губки.

– Так, квиточки сховай – можливо, вони нам ще знадобляться.

А зараз я дуже хочу до тебе додому! Причому негайно, якщо, звісно,

там нікого немає...

– Ну, мама й дядя Жора на роботі. Обідати вони, зазвичай, не

приходять. Тому можемо й усамітнитися, – зашарілася Світлана. –

А що ми робитимемо?

   – В усякому разі, не те, про що ти подумала...

Пастка
У квартирі панувала тиша. Я заскочив до туалету, але світло не

горіло.

– Зачекайте, тут у нас іноді плафон „капризує”. Я краще сама

впораюся. Вийдіть3но на хвилинку.

– Ти впевнена?

– Ну, звісно, я вже не раз цей плафон зніма...

Її вдарило струмом. Світлана знепритомніла. Я вмить відімкнув

напругу й кинувся надавати першу допомогу. Невдовзі вона прийшла

до тями і вражено спостерігала за моїми маніпуляціями.

– Тобі боляче? – поспівчував.

– Ні, мені приємно... – відповіла пошепки.

– Почекаєш, доки я на секунду відлучуся в одне місце?

– До туалету? Добре, тільки, будь ласка, не чіпайте там нічого,

аби не сталося нової біди. Обіцяєте?

...Я саме завершив своє „дослідження”, коли хтось неквапливо

відчинив двері власним ключем.

– А, це ви, Віталію, – з розумінням підморгнув дядя Жора. – А

де Світланка?

– Відпочиває...
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– Ну, що ж, – кахикнув, – діло молоде! Ви не переймайтесь – я

ненадовго заскочив. Забув вранці одну річ... Та, оскільки пообіцяв

колезі її принести, мушу дотримуватися слова. Така вже у мене вдача

– як щось запланував, неодмінно маю це виконати!

– Шкода, що ви поспішаєте, – зітхнув цілком щиро. – Адже

операцію „Шапокляк” (так я назвав цю хитромудру справу), можна

сказати, завершено. Залишилися лише, так би мовити, останні

штрихи...

– Справді? – недовірливо посміхнувся дядя Жора і раптом,

побачивши незвично бліду Світлану, котра стомлено ввійшла до

вітальні, мерщій ухопив її на руки й занепокоєно поглянув у мій бік:

– Що сталося? Донечко, не турбуйся, я – з тобою і нікому не

дозволю тебе скривдити!

– Все гаразд, – кволо посміхнулася вона. – Прийшли, а світла в

туалеті немає. Вирішила подивитися, що там таке...

– Ну, Віталію, так не годиться, – насупився дядя Жора, обережно

посадивши дівчину в крісло. – Ви ж – чоловік! Хіба це жіноча справа

– вкручувати лампочки? Господи, подумати страшно – моя доня

мало не померла!

– Знаєте, я не надто розуміюсь на електриці, але ж очевидно, що

ці дроти... Погляньте самі – хтось влаштував пастку. Світлана

неминуче б загинула! Думаю, якби я поліз туди першим, нас уже не

було б обох: розгублена дівчина, поспішаючи на порятунок, навряд

чи згадувала б правила безпеки – вистачило б і одного необережного

доторку до мого перенапруженого тіла... Отож декому залишилося

б лише відімкнути струм і ретельно приховати сліди злочину. А

неполагоджений плафон хай би й далі „капризував”. Що сталося?

Нещасний випадок – комар носа не підточить!

– Нісенітниця якась, – розсердився дядя Жора. – І хто ж це, по3

вашому, зробив?

– Той, хто видурив у Світлани гроші та прикраси її мами...

– А, ви про ту кляту злодійку?
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– Але з костюмом вона трішки промахнулася. Могла б уже, при

таких статках, придбати одяг у справжньої циганки, а не випрошувати

театральний реквізит!

– Ви були в театрі? – збентежено поцікавився він, акуратно

витираючи хустинкою спітніле чоло.

– А то ви не знаєте?!

– Ні... – спокійно витримав мій погляд. – Віталію, це –

звичайнісіньке непорозуміння. За кого ви мене маєте?

– За підприємця Георгія Радутного – колишнього десантника й

актора, котрий старанно спланував убивство Світлани Лісничої.

– Що?! – зойкнула Світланка.

– Ні, спочатку він вирішив просто довести тебе до самогубства.

Тому й влаштував цілий спектакль. А потім, коли ти у відчаї кинулася

до Десни, вирушив за своєю „донею” назирці. Уявляю, з якою

насолодою він спостерігав за тим, що відбувалося у воді! Але зовсім

випадково пропливав такий собі Віталій Самарцев, який виявився

приватним детективом...

– Продовжуйте, молодий чоловіче, – люб’язно запропонував

дядя Жора. – Ви вже такого тут нагородили! Може, Світланко, перед

нами – перевдягнена Дар’я Донцова?

– Отже, ви переконалися, що „доня” жива та здорова і...

влаштували цирк, поцупивши наш одяг. Ото назловтішалися, доки

ми голяка швендяли містом! А коли нас у такому вигляді побачила

ваша дружина – мама Світлани... Ну, яка може бути повага до

детектива, котрого щойно залишили без штанів?! Проте я був надто

невгамовним, еге ж? Так допався до того розслідування... Дивуюсь:

як тільки ті цеглини, якими хтось „бомбардував” мене з даху

сусіднього „хмарочоса”, не влучили в цю вперту голову?

– Що він говорить? – безпорадно поглянула на мене білявка. –

Віталію, вас уже намагалися вбити?!

– Запитай про це у дяді Жори – йому що циганкою бути, що

привидом... Правда ж, пане Георгію?
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Але Радутний лише акуратно розстібнув ґудзик картатої сорочки.

– Однак наш „полтергейст” на цьому не скінчився. Ще б пак, ви

ж завжди завершуєте розпочате! Тому й вигадали фокус із дротами.

Правда, не врахували ентузіазму Світлани, котра першою заходилася

знімати плафон... Яке прикре розчарування – жодного трупа!

Власне, ви забарилися – даруйте, але мені довелося обстежити ваш

стіл, знайти і відчинити потаємну шухлядку. Дякую, що не викинули

моє посвідчення...

Він блискавично кинувся на мене і, ніби лещатами, стиснув горло,

водночас турнувши ногою ошелешену Світлану. Дівчина безсило

опустилася на підлогу, хапаючи ротом повітря.

– Ну, що ж, ви славно потрудилися, – похвалив дядя Жора. – А

тепер славно помрете: як справжні закохані – разом потрапите до

раю! Бо ніхто не завадить мені втілити нарешті вигадку з плафоном...

Не дивися на мене вовком, Світланко! Хіба я не пропонував тобі

найкращі у світі любощі?

– То ви... образилися? – вражено прошепотіла дівчина. – Боже,

я вважала, це – невинний жарт! Ви ж – такий... не дуже молодий. Як

я могла всерйоз подумати? Господи, дядю Жоро, і за це ви вирішили

мене вбити?! Та я вже давно забула…

– Ну, звісно, ти й не пам’ятаєш про таку дрібницю. Тому я й

вирішив нагадати! Каюсь, „проколовся” на реквізиті – жадібність

фраєра згубила. Але погодьтесь – таки маю талант, якщо вже навіть

люба доня не впізнала! Взагалі, це було нестерпно – називати

донькою ту, яку мені увесь час хотілося… Проте нарешті все

скінчиться! Моліться, діти мої. Амінь…

У двері раптом подзвонили і одразу ж наполегливо загупали,

водночас дзвінкою треллю озвався мобільний Радутного. Скосивши

очі на все ще безпорадну дівчину і ретельно пильнуючи за моїм

бідолашним горлом, дядя Жора обережно, наче гранату, підніс

телефон до вуха:

– Слухаю…

Справи детектива Самарцева
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Він здався напрочуд легко, не чинивши опору. Його просто

приголомшив мініатюрний мікрофон, надійно прикріплений до мого

тіла. Втім, не все так безнадійно. Хіба вітчим Світланки вкоротив

комусь життя? І хіба він не має хорошого адвоката?!

– Як ти? – стурбовано потис мені руку Воронов. – Щось надто

блідий… Шия ціла?

– Аби голова трималася… Нічого, до весілля заживе!

– Мені ще рано заміж, – про всяк випадок попередила Світлана.

– Але я зберегла наші квитки. І ми якраз встигаємо в театр…

16.08.2008

ЗНИКНЕННЯ БІЗНЕСМЕНА
Вранці я спокійно увійшов до свого робочого кабінету,

зачинив двері і вмикнув комп’ютер. Підійшов до шафи, аби

повісити плащ, і... мало не зарепетував від надлишку емоцій.

Адже з�під одягу раптом стрімко вигулькнула мені назустріч

чиясь рука. Я отетеріло шарпнувся назад, але непрохана го�

стя спритно ухопила мене за лікоть. Водночас з’явилася й

інша кінцівка, яка заспокійливо, навіть ніжно, погладила

мене по голові. А невдовзі почувся знайомий розкотистий

сміх приватного детектива Віталія Самарцева: „Добридень,

мій дорогий друже! Виявляється, у вашій шафі цілком мож�

на жити...”.

„Як ви сюди потрапили?” – ошелешено поцікавився я, все

ще тримаючись рукою за серце. „Це ж елементарно, Ватсоне!

– здивувався він. – Шафа була відчиненою. От і спробував

знайти там ваш скелет... Не лякайтеся, друже, маю на увазі

лише давнє англійське прислів’я. Адже ми з вами ще маємо

випити не один келих дивовижних пригод!”.

Нічого не вдієш – він обожнює сюрпризи, а вам до вподо�

би його історії. Мушу терпіти... Доброзичливо посміхаюсь у
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відповідь і дістаю диктофон: „Все гаразд, Віталію! То що ви

нам сьогодні розкажете?”

Головоломка з балконом
Була субота, припікало сонечко і мені страшенно не хотілося

працювати. Я вже відімкнув комп’ютер і, насолоджуючись

прохолодним пивом, збирався на пляж. Аж раптом

матеріалізувалася вона – викапісінька Мерілін Монро: неймовірно

зваблива білявка з чарівно променистими очима та бездоганною

фігурою. Я мало не похлинувся пивом і мерщій прибрав ноги зі столу:

– Перепрошую, у мене була невеличка обідня перерва... Але тепер

я – увесь ваш! Втім, спершу познайомимося: Віталій – поціновувач

краси та чужих таємниць, – ледь доторкнувся губами до її тендітних

пальчиків.

–  Дякую, – збентежено посміхнулася гостя, – але я, мабуть,

помилилась кабінетом.

– Ну, що ви! – поквапливо обійшов її з тилу, надійно зачинивши

двері. – Клянусь, я – саме той, хто вам потрібен!

– Мені сказали, що десь тут приймає приватний детектив... –

озирнулася білявка. – Та, схоже, я завітала даремно. Хто ж

працюватиме у вихідний та ще й за такої спеки?

– Як хто? Приватний детектив Віталій Самарцев! Мадам, ви,

очевидно, зовсім розчарувалися в чоловіках. А дарма, бо ще не

перевелися мужчини, здатні дістати жінці... ну, скажімо, зірку з неба.

– Зірку – це надто банально, – зітхнула вона. – Тут справа

складніша і... делікатніша. У мене зник... коханець. Вибачте, я

нервуюся! Просто зі мною таке вперше. Розумієте, вийшов, як

завжди, перекурити на балкон і... не повернувся. Ви справді

детектив? Такий молодий? Добре... Я – Віта. Допоможете мені?

– Так3так, Віточко, мені цікаво, – підвів її до стільця. – Сідайте,

будь ласка. А то якось незручно бесідувати, тупцюючи. І я, з вашого

дозволу, присяду. Ось так... А тепер давайте поміркуємо разом, куди
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ж він, сердешний, полетів? У які теплі краї?

– Уявляю, що ви зараз про мене думаєте... – на мить опустила

довгі вії, стиснула скроні наманікюреними пальцями. – Тільки,

запевняю вас, все так і сталося. Володя був у халаті та кімнатних

капцях (я спеціально подарувала йому все це на день народження,

щоб почувався, як вдома). Сидів у кріслі, переглядав журнал, доки я

готувала його улюблену печеню. Згодом пішов покурити. І відтоді

його більше ніхто не бачив...

– У вас який поверх?

– Сьомий...

– Гм... І він отак просто розчинився в повітрі?

– Я не знаю, – стомлено потерла скроні. – Володя точно курив

на балконі і потім кудись зник!

– А він не міг непомітно вислизнути з квартири на вулицю?

– Звісно, що ні! Я б неодмінно почула і побачила. Однак... Стою

на кухні з пательнею, наспівую собі. Щось, міркую, він надто довго

курить, ще застудиться. Та й печеня майже готова. Гукнула раз,

вдруге – тиша. У мене серце так і тьохнуло! Мерщій кинулася на

балкон, а його немає... Я від розпачу мало не знепритомніла. Що

тільки не передумала. Це ж так і збожеволіти можна! Ну, самі знаєте,

трапляються випадки – закрутилася голова у чоловіка, втратив

рівновагу і... Не зчулася, як вибігла на подвір’я. Шукаю скрізь його

тіло... А там бабусі біля під’їзду на лавочці сидять, насіння лускають,

пліткують. Чую краєм вуха – перемивають мені кісточки. От, мовляв,

така3сяка, безсоромниця, шльондра, чужого чоловіка (сімейного!)

приворожила. Але мені байдуже, я не заради його подарунків...

Підходжу, питаю: „Скажіть, ви мого Володю не бачили? Ніхто тільки

що на квітник не падав?”. Вони аж очі витріщили. Мабуть, у мене

тоді дійсно був пришелепуватий вигляд. Втім, уявіть себе на моєму

місці! Все було чудово, ми того дня так кохалися! І от я пішла на

кухню, а Володя... Ні, він не падав і не виходив. Бабусі б помітили –

повз їх увагу, щоб ви знали, муха не проскочить, не те що коханець
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сусідки! Схопила мобілку, почала йому дзвонити... Знаєте, я й досі

щодня телефоную, аби почути оте: „Ваш абонент – поза зоною

досяжності”. Врешті3решт, він не повернувся ні до мене, ні додому.

А наступного дня не вийшов на роботу...

– Даруйте, але його дружина знала про вас?

– Ні, ми поводилися дуже обережно. Проте недавно вирішили їй

сказати. Розумієте, у мене буде син – від Володі... Власне, він

пообіцяв розлучитися з Мариною і переїхати до мене.

– А у Володимира та Марини є діти?

– Донька вступила до вузу, син – школяр. У них – нормальна

сім’я. Але ж у нас – любов!

– Ну, так... Він, мабуть, досить заможний?

– Мабуть. Директор фірми. А незабаром мав взагалі розбагатіти.

Обіцяв мені медовий місяць в Італії, – тут вона не витримала й

заплакала. – Тільки я не вимагала від нього нічого особливого. Не

тиснула... Знаєте ж, як буває? Він сам усе вирішив. А я не змогла

відмовитися від такого мужчини. Чи не кожна жінка на моєму місці

вчинила б так само. Коли кохаєш, не надто переймаєшся наслідками.

Я вже стільки обпалювала собі крильця об усіляких козлів! А тут

нарешті Мужчина – розумний, привабливий, чуйний, не жадібний,

надійний... За таким, як за кам’яною стіною.

– Дружина, звісно, звернулася в міліцію?

– Так, його вже тиждень скрізь шукають. І, без сумнівів, рано чи

пізно дізнаються про мене. А коли вже покажуть його фотокартку

нашим бабусям... Віталію, я не знаю, що мені робити! Адже востаннє

бачила Володю на своєму балконі. І коли мене знайдуть... Як я

доведу свою невинність? Мене ж можуть у такому звинуватити!

– А що? Вбили, порубали, винесли і закопали...

– Припиніть! – відчайдушно затулила вуха долонями.

Мовчки, не питаючи, налив їй пива. За мить велика кружка

спорожніла. Що ж, це – не її улюблений напій. Взяв ще одну пляшку

з холодильника і, повільно смакуючи прохолоду, мимоволі

Справи детектива Самарцева



Сергій Дзюба

234

замилувався очима своєї гості:

– Ось як має бути в раю: божественний нектар у руці та вродлива

жінка –  поруч!

– Будь ласка, не дивіться на мене так... – зашарілася Монро. –

Ви мене бентежите. Присягаюся вам, я не вбивала Володю. Ви мені

вірите?

– Ну, – знизав плечима, – настільки я розумію, ви – моя клієнтка?

– Так... Правда, зараз не маю багато грошей – Володя говорив,

аби я не заощаджувала. Він давав мені, скільки треба. Проте у мене

є прикраси – я закладу щось у ломбарді, а потім, за першої ж

можливості, викуплю – це подарунки Володі!

– Не поспішайте. Я ще не розшукав вашого чоловіка...

– Ви... справді намагатиметеся його знайти? – поглянула

розчулено.

– Ну, не полетів же він на Марс!

– Знаєте... – завагалася вона. – Мені казна3що на думку

приходить... Володя останнім часом багато нервував. Він прагнув,

щоб я нічого не помічала. Був таким милим! Але я відчувала – щось

не те. Думаю, йому загрожувала небезпека. Так, мабуть, він когось

боявся. Одного разу хтось зателефонував йому на мобільний, і у

Володі було таке обличчя... Я поцікавилася: „Що трапилось?”, та

він лише жартував, запевняв, що спокійний, мов двері. Мовляв, якісь

дрібниці на роботі. Проте через дрібниці не носять постійно газовий

пістолет... Віталію, я боюся, що його поцупили!

– Пістолет?

– Володю! Викрали просто з мого балкону... Я от недавно

дивилася фільм – там люди в чорних масках та плямистих

комбінезонах лазили, мов ящірки. Такі можуть безшумно видертися

на дах будь3якої багатоповерхівки і зненацька захопити навіть

дужого чоловіка! Володя ж двічі на тиждень до спортклубу ходив,

на тренажерах качався...

– Ви тоді шуму вертольота не чули? Бо скрутити міцного дядька
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можна, а от спуститися з ним – навряд.

– Будь ласка, не кепкуйте з бідолашної жінки. Віталію, я відчуваю

– він живий! Проте дуже боюся...

Скелет у шафі
Два дні потому я „штурмував” двері квартири зниклого

бізнесмена, раз3по3раз наполегливо натискаючи на кнопку дзвінка.

Нарешті клацнув замок і переді мною постала збентежена

господиня.

– Здрастуйте, Марино, – життєрадісно привітався, наче з

давньою знайомою. – То як, впустите побесідувати?

– День добрий... – спробувала приховати розгубленість за

безтурботною посмішкою. – Але ви сплутали час, Віталію! Ми ж

домовлялися на дев’яту ранку, а зараз – о пів на восьму...

– Нормальні люди лише снідають, так? – незворушно кивнув. –

Щиросердно перепрошую, однак так склалися обставини.

Поговоримо?

– Відверто кажучи, не знаю, чим можу вам допомогти. Все, що

потрібно і навіть більше того, розповіла слідчому... Тому, коли ви

зателефонували, назвались приватним детективом і попросили про

зустріч, я дуже здивувалася. І, пам’ятаєте, погодилась на цю розмову

лише за однієї умови – ви скажете, хто вас найняв.

– О, не турбуйтеся, звісно, скажу! Втім, це – така дрібничка... У

мене –приємні новини, Марино. Я знайшов вашого чоловіка!

Якби в ту мить над Черніговом зависло НЛО, з якого б вигулькнули

зелені істоти і попросили у нас закурити, ефект був би менш

вражаючим.

– Ви... жартуєте? – спромоглася вичавити кілька слів,

ухопившись за ручку дверей так, що побіліли пальці.

– І чому всі вважають мене жартівником? – знизав плечима. –

Хіба я схожий на Чарлі Чапліна? Втім, якщо я справді застав вас за

сніданком чи іншою важливою справою, не затримуватиму. Мабуть,
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мені краще одразу піти в міліцію і порадувати майора Воронова!

– Стривайте, – поквапливо розчахнула двері, – якщо вже ви

завітали сюди та ще й із такою неймовірною новиною, звісно, я

охоче поспілкуюся з вами. Адже йдеться про мого Володю!

– Так отож, – впевнено ступив до вітальні, роззираючись на всі

боки.

– Прошу, будь ласка, сюди, – вона вже цілком опанувала себе і

приязно посміхалася. – То що вам відомо?

– Все! – задоволено примостився на диван, уважно розглядаючи

співрозмовницю. – Почнемо з того, що до мене звернулася Віта

Павленко. Чули про таку?

Насторожено похитала головою.

– Це коханка вашого чоловіка...

– Що? – спалахнула вмить, мов сірник. – Ви прийшли сюди

шантажувати мене? У Володі не могло бути ніякої коханки. Він –

зразковий мужчина!

– Віта про нього такої ж думки, – зітхнув. – Доведеться її трохи

розчарувати...

– Що ви собі дозволяєте? Забирайтеся геть! – обличчя господині

пашіло праведним гнівом.

– Ви – непогана актриса, Марино. Повірте, я вже належно оцінив

ваш талант. Але, будь ласка, не перегравайте. Тим більше, не все так

кепсько, запевняю вас! Раджу не марнувати час і все3таки вислухати

мене, – промовив спокійно, майже пошепки, мов чоловік, котрий

несподівано опинився в клітці з левицею.

Вона була прекрасна, як Маргарита Терехова в ролі міледі. „Ах,

какая женщина! Какая женщина! Мне б такую...” – подумалось

мимоволі. Марина відчайдушно спопеляла мене очима, проте не

прохопилася ані словом. Чудово! Мовчання – ознака згоди. Можна

продовжувати...

– Спершу я мав здогадатися, яким чином Володимир Шолох зник

із балкона своєї коханки. Тому й завітав до неї в гості. І,
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насолоджуючись краєвидом із того самого балкона, одразу збагнув

– не було ні загадкових викрадачів у масках, ні череватого

гелікоптера на даху. Що ж трапилося? Елементарно, Ватсоне! Поруч

знімала розвішану білизну гарненька сусідка – Ліна.

Познайомилися. Молодичка мешкає сама у двокімнатній квартирі

– в іншому під’їзді. А ось її балкон від Вітиного відділяє лише

перегородка. Ну, хіба це перепона для чоловіка, який щотижня тягає

у спортзалі залізяччя?! Спасибі Ліночці – люб’язно дозволила мені

перелізти до своєї господи. Правда, якусь мить почувався, наче

альпініст, котрий без страховки завис над безоднею – все3таки

сьомий поверх. Втім, я намагався не дивитися вниз... Згодом все

остаточно владналося: двері цієї панянки зачинялися на англійський

замок. Вона пригадала, що того дня, незадовго до таємничого

зникнення вашого чоловіка, вийшла, а точніше вибігла з дому...

– Подумати тільки, оце пам’ять! – іронічно примружила очі

Марина.

– Ні, просто здоровий спосіб життя. Вона кожного дня бігає –

підтюпцем, в один і той же час. Володимир дочекався, коли сусідка

вискочила на вулицю, й хутко перебрався на її балкон. Далі –

почимчикував до дверей, спустився східцями і обережно шмигнув

до машини, припаркованої біля самісінького під’їзду. За кермом

сиділа жінка. Думаю, то були ви...

– Ну, це – тільки ваше припущення! – сердито блиснула очима.

– Про жінку в авто пригадала Ліна... Не засмучуйтеся, загалом

непогана ідея – не швендяти ж йому містом у халаті й капцях!

– Ви вважаєте, що поважний чоловік, директор фірми, може ось

так просто зникнути через якусь коханку? – глузливо поцікавилася

вона.

– Звичайно, ні. Хоч звістка про те, що Віта чекає дитину, його

навряд чи порадувала... Однак це ще не привід для такої

оригінальної містифікації! Тож мені довелося кілька годин вдавати

з себе крутого і страшенно заклопотаного американця, який не проти
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вигідно вкласти гроші. Добре, що маю тямущих помічників – Льоня

та Яруся розіграли все, як по нотах. Прийняв мене Владислав

Вільшанський – заступник вашого чоловіка. Схоже, повірив...

Очевидно, зараз його люди перевіряють надійність майбутнього

інвестора. Тому мусимо не баритися, щоб у Владика не виникли певні

підозри. До речі, Льоня розговорив його секретарку, а Ярославі

довелося погодитися на одне побачення. Так ми й дізналися про...

марину, яку довірили зберігати Володимирові Шолоху і яка раптом

загадково зникла перед самісіньким продажем.

– Ви сповна розуму? – разюче зблідла господиня.

– Авжеж, Мариночко! Я знаю, що поцупили не вас. Марина –

морський пейзаж, зображений маслом, творчість старих голландців.

Звісно, це був оригінал. Наскільки мені відомо, один такий шедевр

коштує, як кілька квартир у центрі Києва! Тому ваш чоловік зберігав

її у своєму сейфі. Власне, це була напівлегальна оборудка – марина

мала стати окрасою приватної колекції. Та одного ранку сейф

директора виявився порожнім... Офіс фірми надійно охороняється,

проте злодії не залишили жодних слідів. Всі замки – на місці, ніхто

нічого не бачив і не чув! Володимиру почали погрожувати,

натякаючи і на небезпеку для його родини...

– Боже, – затулила обличчя руками, – це було нестерпно.

Володя не мав спокою ні вдень, ні вночі!

– А між тим, марина досі знаходиться в офісі – висить на самому

видному місці у кабінеті Вільшанського.

– Цього просто не може бути. Володя і Владик – друзі!

– Я бачив її на власні очі. Тобто, звісно, не прекрасний морський

пейзаж, а поспіхом наквацяну копію „Чорного квадрата” Казимира

Малевича.

– Та що ви, – нервово розсміялася жінка. – Ця мазня висить уже

з півроку. Владик сам намалював! Він трохи займається живописом

– як на мене, бездарно, але у кожного – свої дивацтва... Каже,

„Квадрат” його надихає. Мовляв, він уявляє, що там було зображено
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спочатку – перед тим, як Малевич замалював усе чорною фарбою.

– Справді, мазня – нова, а холст – старий! Цього, при всьому

бажанні, не приховаєш. Цілком очевидно, що холсту, на який

нанесено „Чорний квадрат”, не одне століття... Не сумніваюсь,

Вільшанський спланував усе заздалегідь – тоді, коли почепив копію

у своєму кабінеті. Думаю, саме Владик і підбив Володимира на

сумнівну оборудку з картиною. А оскільки ваш чоловік йому довіряв,

„друг” зумів підгледіти код, аби згодом, усамітнившись увечері,

спокійно відчинити сейф, забрати марину і замаскувати її, знищивши

свою попередню „творчість”. Отже, вашому чоловікові боятися

нічого. Тож він цілком може „воскреснути”, щоб відновити

справедливість. Правда, Володимире Васильовичу?!

Тієї ж миті дверцята шафи відчинилися і звідти впевнено вийшов

широкоплечий, коротко підстрижений чолов’яга. Я підвівся

назустріч і Шолох міцно потиснув мені правицю:

– Як ви здогадалися? Я ж, відколи „зник”, ні разу не виходив із

дому.

– Елементарно, Ватсоне! По3перше, ваша дружина, попри ранній

час, виглядає напрочуд гарно. Але ж самотня жінка, якщо тільки

вона не чекає гостей, ніколи не буде такою доглянутою у власній

оселі. Для кого? Адже її все одно в цей час ніхто не бачить! Взагалі,

я навмисне прийшов на півтори години раніше, щоб у Марини було

якомога менше часу приховати сліди вашого перебування. Ви саме

поснідали, та посуд помити дружина не встигла. І коли я краєм ока

побачив таку купу брудних тарілок... Самотня жінка вранці цілком

може обмежитися бутербродом із чаєм. А заміжня, коли чоловік у

відрядженні, не надто переймається також обідом і вечерею...

Достатньо було ще зазирнути в спальню, аби помітити саме ті капці

та халат!

– Лишив на згадку, – зітхнув господар. – Звичайно, я подбаю і

про Віту, і про її дитину – без копійчини не сидітимуть! Хоч, звісно,

про розлучення з дружиною не йдеться. Невже Віточка всерйоз
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сподівалася, що заради неї я зможу покинути сім’ю? Марина – моя

бойова подруга! А гарненьких, не надто розумних дівчаток –

багато... Ну, а ви, молодий чоловіче, заслужили винагороду! Зараз

же візьмусь до справи – переконаєтеся, наскільки Володимир

Шолох може бути щедрим до справжніх друзів і нещадним до

ворогів! Власне, такі тямущі та моторні хлопці, як Віталій Самарцев,

мені й потрібні. Чому б вам не попрацювати у солідній фірмі?

Скажімо, моїм заступником?

– Дякую, – поглянув на годинник, – мені пора. Вовка ноги

годують! Втім, я – такий сіроманець, якому незатишно в зграї – сам

собі спікер...

Біля під’їзду на мене терпляче чекала Віта. Тільки3но вийшов,

кинулася мало не в обійми:

– Ну, що, Віталику, ти бачив його?

– Так, – заспокійливо взяв її під руку. – Не хвилюйся, з ним

тепер – усе гаразд. Ось лише... Зізнайся, ти ж просто вигадала його,

правда?

– Я? Вигадала?

– Він – не Мужчина, – розчаровано похитав головою.

– А хто?! – розгублено округлила волошкові очі.

– Козел...

23.08.2008

РУКА ДИЯВОЛА
У нашому кабінеті висить дартс – ця невибаглива гра чу�

дово допомагає відволіктися від одноманітного сидіння за

комп’ютером та позбутися стресу. Перенервував – уяви

замість мішені причину свого стану і постарайся влучити в

неї дротиком. Відверто кажучи, я ще жодного разу не потра�

пив у „яблучко”. А ось мої колеги – молоді журналістки –
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справжні снайпери! Адже вони доволі часто „розстрілюють”

самісінький центр мішені.

Я ніяк не міг розгадати секрет такої феноменальної влуч�

ності, доки нещодавно мене не просвітив добрий знайомий

– приватний детектив Віталій Самарцев: „Елементарно, Ват�

соне! Можу побитися об заклад, що ваші леді, аби як слід

зосередитися і не схибити, розмірковують у цей час про своїх

кривдників�чоловіків. Тоді рука не здригнеться...”.

Висловивши цю глибокодумну філософську сентенцію, він

зненацька вхопив зі столу звичайнісінький кухонний ніж і

стрімко метнув його замість дротика. Я ошелешено похитав

головою – ніж увійшов точно в ціль. Гість задоволено кивнув,

„осідлав” стілець і порадував новою неймовірною історією.

„Мене хочуть убити...”
Того вечора повертався додому в тролейбусі. Старенька моя

несподівано закапризувала (це я так лагідно про автівку свою –

чарівний вітчизняний раритет), а дибати пішки під дощем, навіть під

парасолькою, зовсім не хотілося. Наш громадський транспорт я,

м’яко кажучи, не долюблюю, тому одразу зосередив увагу на

гарнесенькій молодій особі. Вона була дуже тендітна, кирпата і

кароока, одягнена просто, але зі смаком і майже не користувалася

косметикою. Так я й милувався нею кілька зупинок, не переймаючись

штовханиною та роздратованими репліками тітоньки3кондуктора,

яка вперто пробивалася в центр салону через чиїсь клунки.

Раптом замріяне личко „моєї” незнайомки змінилося. Вона

розгублено озирнулася. Проте нічого особливого навколо не

відбувалось. Дві жіночки бальзаківського віку непоступливо

дискутували з приводу вчорашньої бійки у Верховній Раді, а

кремезний вусатий добродій мирно куняв на сидінні для інвалідів

та вагітних.

Однак юнку щось тривожило. Її обличчя вмить зашарілося, а
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рука, яка щойно так граціозно трималась за перила, судомно

смикнулася вниз. „А обережніше не можна?” – докірливо

пробасив вусань. Втім, уже за хвилину богатир знову солодко

клював носом.

Дівчина начебто заспокоїлась, та ненадовго. Враз мало не

зойкнула і безпорадно шарпнулася в мій бік. Тієї ж миті якийсь

неголений тип років 353ти, у поношеному, занедбаному светрі

брутально притиснувся до неї і щось зашепотів на вушко.

Незнайомка спробувала звільнитись від нав’язливих обіймів.

Вона тремтіла, мов осиковий листочок і панічно озиралася довкола.

Жіночки припинили сперечатись, а кремезний добродій остаточно

прокинувся. Проте на допомогу ніхто не поспішав. Не встигла одна з

тітоньок обуритися, як неголений, буквально спопеливши її очима,

зловісно процідив крізь зуби: „Ану стули пащеку! Затям: ще раз

пельку відкриєш, відріжу вухо і примушу його зжерти...”.

Він мені набрид – не люблю, коли кривдять беззахисних жінок.

Тому, дотягнувшись до його брудного коміра, із задоволенням

відірвав нахабі ґудзик. Це був виклик на дуель! Шкода, що нинішня

неромантична епоха не дозволяє доводити власну правоту за

допомогою шпаги чи пістолета. Ну, мордобій – так мордобій! Що

вдієш...

Ми вийшли на наступній зупинці – з’ясувати стосунки. Пасажири

полегшено зітхнули, ніхто не квапився нас розбороняти. Та яким же

було моє здивування, коли, повагавшись, дівчина в останню мить

вистрибнула з тролейбуса. „Не треба”, – попросила вона.

Але „рогатий” рушив і ми з неголеним зайшли за зупинку, щоб

не привертати зайвої уваги. Він схопив мене за сорочку і шарпнув

так, що затріщали всі ґудзики. Я вирішив не ризикувати й щосили

зацідив йому коліном між ніг. Цього було досить. Він так і не зміг

підвестися.

– Ви його скалічили... Треба викликати „Швидку...”, –

схвильовано промовила юнка. – Як все це жорстоко!
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– Ви – надто жалісливі, – знизав плечима. – Він у вас мало цноту

не відібрав...

– Я – заміжня, – поглянула на годинник. – Втім, дякую.

– А чому так безрадісно?

– Розумієте, – зітхнула, – щось таке зі мною останнім часом

коїться. Чи навколо мене... Чортівня якась!

– Отже, у вас – неприємності?

– Мене хочуть убити...

Чортівня
Ми повільно простували алеєю і Ганнуся довірливо розповідала

мені про свої жахи:

– Все почалося кілька місяців тому. Одного разу я витирали пил

і раптом зі стіни зірвалася важка полиця з книгами. Її нещодавно

прикріпляв Слава – це мій чоловік. А він – фахівець, власноруч

меблі виготовляє! Каже, прибивав надійно, як завжди. Проте полиця

впала – добре, що не на голову. Тільки чиркнула по руці, та синець

був таким! Скло на друзки розбилося... Звичайно, ми тоді подумали,

що це – випадковість. Однак, повернувшись якось із вікенду на

природі, побачили моторошне видовище: в усіх трьох кімнатах

карнизи з фіранками лежали на підлозі, скрізь були черепки від

посуду та розбиті горщики з квітами, полиці, тумбочки та шухляди з

моїми речами валялися по всій оселі, а увесь мій одяг був

безцеремонно викинутий із шафи й безладно розкиданий на долівці.

– Ви заявили в міліцію?

– Тоді ні. Адже нічого не пропало. Просто познущалися наді

мною. Хтось навіщось влаштував таку екзекуцію... Як я плакала,

збираючи докупи свій шкільний випускний альбом! А на моїй

найулюбленішій сукні опинилося все сміття, яке Слава не встиг

викинути у сміттєпровід... Що ж, довелося влаштувати генеральне

прання та прибирання! Не встигли отямитися від шоку, а тут – нова

халепа: вазон з аспарагусом, це рослина така кімнатна, не втримався
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на стіні саме тоді, коли я стояла поряд. Досі плече болить... Я ще не

вірила. Думала: ну, пішла така смуга чорна – знаєте ж, як воно

трапляється в житті! Ще вчора ніби було все гаразд і раптом ні сіло

ні впало почалися проблеми... Але щоб так фатально не таланило!

По3справжньому я злякалася, коли в мене мало не влучив ніж...

– Тобто на вас хтось напав?

– Я нікого не бачила. Готувала сніданок на кухні. Зненацька ніж,

яким чистила картоплю, вислизнув із рук, описав дугу в повітрі і

стрімко полетів просто на мене! Ледве встигла ухилитися... Було таке

враження, ніби хтось дуже вправно метнув у мене холодною зброєю.

Там у нас, вдома, слід лишився – вирішили не замащувати. Може,

все3таки міліція зацікавиться.

– Казна3що... Не інакше – полтергейст якийсь!

– Ви мені не вірите?

– Ну, звісно, читав я про усілякі „польоти” ложок та виделок, а

ще – стільців і тумбочок... Проте, даруйте, ніколи не чув, щоб подібні

історії закінчувалися фатально. Навіть якщо „барабашки” й

пустували, вони лише зчиняли шарварок, проте нікому не

загороджували і тим більше не нападали на людей! Причому, як я

зрозумів, потерпаєте тільки ви?

– Фізично – так... Але Слава дуже хвилюється за мене.

Схоплюється тепер вдень і вночі від будь3якого шарудіння.

Намагається, наскільки це можливо, не лишати мене саму...

– І все3таки жодного нападу на нього не було?

– Дякувати Богові, ні.

– І речі його та одяг не постраждали?

– Ні... Оте щось не любить лише мене.

– Або хтось... Ви скільки років заміжні?

– Незабаром рік виповниться.

– І мешкаєте вдвох у трикімнатній квартирі?

– Авжеж, у самісінькому центрі Чернігова... А що тут дивного?

Зосталася від дідуся та бабусі.
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– Ви ж знаєте, скільки зараз таке „гніздечко” коштує, особливо,

якщо його придбають під офіс? Продав – і можна все життя байдики

бити! Не приведи Господи, з вами щось станеться, Слава –

повноправний господар елітного житла...

– Послухайте, облиште ці безглузді натяки, – промовила

ображено. – Ми кохаємо одне одного, навіть ніколи не сваримося!

– А що, й таке буває?

– Уявіть собі. Віталію, я попросила допомогти, а ви звинувачуєте

мого чоловіка!

– Я лише констатую: дивно, що всі „атаки” на вас відбуваються

за його відсутності...

– Отже, у нього є алібі... – посміхнулася.

– Ви – надто легковажні.

– То ви гадаєте, мені справді загрожує небезпека?

– Судячи з ваших слів, так.

– А який мені сенс обманювати? Хоча, про всяк випадок,

перевірте: може, я в психіатричці на обліку стою?!

– Ви – навряд, а щодо Слави – поцікавлюсь...

– Ні, ви – нестерпні! Я вже шкодую, що з вами зв’язалася.

– А я – ні. Досі не мав нагоди познайомитися зі справжнім

чортом. Чи чортицею?

– Припиніть... Ми тепер всі ножі у шухлядах замикаємо. Слава

змарнів, мучиться від безсоння. Ми ж майже не кохаємося – мені

здається, за нами постійно стежать. Я так не можу – це неначе на

вулиці... Тому нещодавно побувала у міліцейському відділку,

написала заяву.

– І що кажуть правоохоронці?

– Потойбічний світ – не їхня парафія. От якби я звернулася з

приводу сьогоднішнього безсоромника, якого ви, можливо,

перетворили на імпотента! А так... Слава приводив додому

священика. Уфологи зі своїм причандаллям всі закапелки нашої

оселі обнишпорили – порадили переставити ліжко, бо, виявляється,
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там, де ми спали раніше, була якась геопатогенна зона... Що ж,

переставили. І в спальні ікону повісили! А потім, коли пилососила

килим, на мене упала люстра...

Нічна гра у кота й мишку
Слава виявився високим, фізично дужим і привабливим

чоловіком. Почувши від Ганнусі про нову пригоду і благородний

вчинок приватного детектива Самарцева, міцно потис мені руку. Але,

дізнавшись про намір свого нового знайомого тимчасово оселитися

тут, похитав головою:

– Це вже ні до чого. Днями переїжджаємо до моїх батьків. Я

щойно домовився. Досить цього божевілля! Поживемо там, доки

вдасться вигідно продати нашу квартиру і придбати нову. Думаю,

вистачить двох діб, аби спакувати речі. Будь ласка, кохана, нічого

не забудь, бо ти маєш назавжди розпрощатися з цією оселею. Далі,

коли ми виберемося звідси, всім займатимусь я. Мені буде

спокійніше, якщо знатиму: ти – у безпеці.

– Тихше, Славуню, – розгубилася Ганнуся. – Воно може почути

і тоді...

– Воно?

– Ну, те, що мене переслідує, – злякано прошепотіла.

– Що ж, Віталію, залишайтеся, – повагавшись, дозволив він. –

Можливо, тоді моя дружина не так нервуватиме... Мила, постели

нашому гостеві у сусідній кімнаті.

За вечерею Ганнуся увесь час підкладала мені як не шинку, то

картоплю з салатом. Настрій у неї, безперечно, поліпшився. А ось

Слава був небагатослівним. До нашої бесіди за столом майже не

дослухався і морщив лоба, про щось напружено розмірковуючи.

Коли мене вклали спати і стихли кроки та розмови господарів

(тривало все недовго й вони справді не кохалися), я дістав мобілку і

якомога тихіше поспілкувався зі своїми „пінкертонами” – Льонею

та Ярусею. А почувши у відповідь заспокійливе: „Буде виконано,
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шефе!”, з насолодою розпростерся на чистому простирадлі.

Сплю я чутливо. Це – професійне. Зате можу дрімати сидячи,

стоячи та навіть крокуючи вулицею. І негайно прокидаюсь,

відчуваючи небезпеку. Тієї ночі я саме видерся на вершечок

Ейфелевої вежі, коли десь уві сні клацнув замок. Вмить розплющив

очі – тиша. Прожогом, неначе кіт, зіскочив із ліжка, наблизився до

дверей – ані чичирк. Обережно натиснув на ручку, аби вислизнути

в коридор... Еге, та мене зачинили! Нічого собі... Постукав – спочатку

тихо, потім гучніше, далі щосили загрюкав кулаком: „Та відчиніть

же мені врешті3решт, чи ви хочете, аби я їх виламав?!”. Почулися

кроки. Хтось довго вовтузився з ключем, нарешті переді мною

постало розгублене подружжя – Ганнуся очманіло позіхала, не в

змозі навіть прикрити ротика, а Слава, котрий уже цілком

прокинувся, здивовано розглядав замок.

– Хто мене замкнув? – суворо поцікавився я.

– Я спала... – невинно позіхнула Ганнуся. – Ми зі Славою

начебто засмагали на пляжі. Аж чую – з гори каміння котиться. Та

як загуркоче!

– Ці двері, Віталію, вже сто років не замикалися. Ледь згадав, де

ключі лежать, – розвів руками чоловік.

– А навіщо тут взагалі замок? Хай ще зсередини якась защіпка,

але щоб ззовні! – сердився я. – Треба ж було до такого додуматися...

– То бабуся з дідусем зачиняли тата, аби уроки готував, –

мимоволі посміхнувся Славко. – Чесно, Віталію, ми навіть не знали,

що цей замок ще працює!

– А хто знав?

– Воно, – стиха прошепотіла Ганнуся.

– Добре, – зітхнув я. – Тоді поясніть3но мені: для чого йому

знадобилося мене замикати?

– Мабуть, щоб ви не заважали... мене вбити, – ледь чутно

промовила молода жінка.

– Ну, це ми ще побачимо! – посварився невидимому
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супротивнику. – Так, друга година ночі... Ідіть, мої любі друзі,

відпочивайте. Я тут посиджу до ранку, покуняю. А двері хай побудуть

відчиненими.

Жодних пригод цієї ночі більше не сталось. Я чудово виспався,

натомість Слава довго вмивався холодною водою.

– Увесь час сахався, наче навіжений. І сам вовтузився, і мені спати

не давав, – поскаржилась Ганнуся, ковтаючи пігулку „Анальгіну”.

Поснідавши, я запропонував власний план дій:

–До вечора лишуся тут і ретельно обстежу оселю, якщо ви мені

довіряєте...

– Звичайно, довіряємо! – поквапливо відповіла за обох Ганнуся.

– А ви займайтеся своїми справами. Вам, Славо, мабуть, на

роботу?

– Так, – насторожено кивнув той.

– А я зайду до кравчині – сукню приміряти, пройдуся

крамницями... – повеселіла господиня.

– От що значить справжня леді, – похвалив я. – Жоден чоловік

у подібній ситуації менш за все думав би про обновки!

– Якщо жінці не допомагає  шопінг, її вже нічого не врятує, –

посміхнулася. – Проте й вам, Віталію, депресія не загрожує – у

холодильнику повно усілякої смакоти. Не соромтеся – нормальний

мужчина повинен їсти багато!

Бенкет
Увечері Ганнуся бадьоро щебетала на кухні, готуючи святкову

трапезу.

– Ого, та у нас тут цілий бенкет! – здивувався я. – Що

відзначатимемо?

– Сьогодні, Віталію, моя остання ніч у цьому помешканні. Вдень

несподівано подзвонив Славуня і категорично заявив: зранку

пакуємо валізи. Відверто кажучи, я ще морально не готова ось так

одразу піти звідси. Але, якщо вже глава сімейства вирішив, мушу
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скоритися... Отже, детективе, завтра ви вже не матимете зі мною

клопоту!

Слава здавався геть змарнілим та виснаженим. Їв машинально,

без апетиту. Я намагався поліпшити його настрій – сипав дотепами і

безтурботно поглинав великий шматок київського торту. Проте

незабаром Ганнуся делікатно позіхнула, а в мене почали несамовито

злипатися повіки. „В разі чого – я у своїй „келії”, – недбало махнув

рукою, підвівся і, злегка похитуючись, поплентався до ліжка.

Роздягатися не хотілось – все одно нічка буде ще та! В голові

замакітрилося – швидко і впевнено насувався морок. Ось воно –

починається... Ну, Боже, поможи!

Зненацька густа пітьма, яка обступала мене звідусюди,

спалахнула, наче яскравий смолоскип. І я відчув себе в епіцентрі

справжнісінького Вавилону – довкола постійно швендяли якісь

істоти, гучно і нахабно розпатякуючи кожен про своє. Мама мія, так

і оглухнути недовго! Спробував перевернутися на інший бік,

затуляючи вуха. Та раптом чиясь ніжна рука скуйовдила мені

чуприну:

– Віталику, ти нас чуєш? Можеш говорити?

„Яруся? Що вона тут робить? А, ну, так... – відчайдушно розтулив

повіки, – от, блін, наче клеєм понамащувані!”.

Це справді була Ярослава. Співчутливо приклала прохолодну

долоньку до мого розпеченого лоба:

– Болить? Нічого, до весілля заживе!

– Тільки не треба знущатися з шефа, – пробелькотів кволо. –

Яке весілля, коли щодня отак розчаровуюсь у жінках!

– А я? – загадково посміхнулась, допомагаючи мені підвестися.

– А ти не рахуєшся, – буркнув. – У тебе надто ревнивий

наречений...

Повільно, тримаючись руками за голову, посунув до спальні.

– Обережно, шефе! – мов примара, озвався десь поруч Льоня.

– Ні фіга собі... – мало не перечепився через нерухоме тіло.

Справи детектива Самарцева
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Опустився навколішки, поступово приходячи до тями: – Живий?

– Так точно, живісінький! – заспокоїв Льоня. – Натуральний

Тарзан – залетів, як вихор, і одразу в спальню – до нашої парочки...

Добре, що Яруся не розгубилася – підставила ногу! Бо метальник

ще той – перший його ножака просвистів зовсім поруч із ціллю. Он

там, уп’явся в бильце їхнього ліжка. А другий „поцілунок смерті”

уже дещо відхилився від курсу – ось, Андрій постарався. Відправив

цього Чингачгука у глибокий нокаут. Познайомся – хороший

хлопець, опер з убійного...

Скептично поглянув на невисокого юнака зовсім не грізної

статури:

– Привіт... А де Воронов?

– У нього сьогодні інші лови, – не образився той. – Крупна

здобич, самі розумієте...

– А тут, значить, дрібна?

– Я виконував наказ, – відповів стримано. – Втім, ваша Ярослава

– молодець. Відчайдушна дівчина!

– Це я винен, – почухав потилицю. – Все ніби прорахував, але

чомусь вважав – він за ножами до шухляди полізе. У нього ж були

дублікати всіх потрібних ключів...

– Я теж „протупив” – знав же, що матиму справу з колишнім

спецназівцем! Вам і досі зле? Чим же це ви так „побенкетували”?

Наше подружжя ніяк отямитися не може – сплять обоє, немов убиті,

без задніх ніг!

– Хто б міг подумати, що у диявола може бути така витончена

рука?!

– Я... – турботливо поправила мені комір сорочки Яруся.

Вранці я вже знаходився у відділку. На Славу було страшно

дивитися – здавалось, переді мною сидить вісімдесятирічний дідуган.

– І досі не можу повірити... – повільно проказав він, втупившись

вицвілими очима в цятку на стіні. – Я її кохав! Досі кохаю... –

заплакав, наче мала дитина.
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Я відвів погляд: це нестерпно – дивитися, як плаче чоловік.

– Її... посадять? – запитав він зболено, хрипко.

– Думаю, так, – кивнув співчутливо. – Замах на вбивство...

Доказів достатньо. Тим більше, вона вже зізналася...

– Я провідуватиму її у в’язниці! Бідолашна, як вона все це

переживе? Навіть не можу уявити її за ґратами... Коли ви

здогадалися?

– Ну, я підозрював вас обох, а ось Ярослава... Все3таки жіноча

інтуїція – незбагненна річ! Яруся, ще до того, як я доручив їй

„приглянути” за вашою дружиною, не сумнівалася, що Ганна має

коханця. Хоч та дійсно побувала у кравчині, а потім кілька годин

ходила крамницями, купуючи всілякий дріб’язок. І час від часу

надзвонювала комусь із мобілки. Звісно, я раніше непомітно

потримав у руках цю дорогу іграшку, дізнався її номер телефону та

подивився вхідні дзвінки й есемески. А потім Слава організував

прослуховування... Відверто кажучи, я з самого початку не вірив у

всю оту чортівню з „літаючими” ножами, які, до речі, виявилися

ретельно нагостреними. І замки в дверях та у шухляді зі столовими

приборами хтось нещодавно змастив. Проте, зізнаюсь, коли ми

почули, що затівається таке зухвале й жорстоке вбивство, у мене аж

волосся стало дибки!

– Краще хай би я дійсно не прокинувся, – він гірко похитав

головою. – Повірити досі не можу! Вона здавалася такою щирою,

милою, вірною... Ну, хай навіть захопилась цим Рембо, зрадила,

чому б просто не зізнатися і нормально не поговорити? Я б пробачив!

А якщо це вже таке велике кохання... Хіба б я втримував її силоміць?

Так, мені було б прикро, боляче, але ми б цивілізовано розлучилися,

як всі нормальні люди!

– Ви забуваєте про одну тривіальну річ, – зітхнув, – вашу

трикімнатну квартиру. Наскільки я знаю, це – ваш спадок. Втім, ви

прописали в ній Ганну, тільки3но вона вийшла за вас заміж...

– Кожен чоловік, одружившись на коханій жінці, вчинив би так
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само!

– Славо, вона вже не приховує, що знала Тимура, ну, того чортяку3

спецназівця, ще до вашого весілля. Він був її першим мужчиною.

Збиралися взяти шлюб, коли випадково Ганна познайомилася з

вами.

– А я одразу ж сказав їй, що маю власне житло... Знаєте, я

закохався з першого погляду! Вона була, наче панночка з

дев’ятнадцятого століття – надзвичайно романтична, одухотворена,

з вишуканими манерами...

– Правда, це „невинне” створіння планувало холоднокровне

вбивство! Саме Ганні спало на думку влаштувати всі оті „дива” у

вашій оселі. Але потрібен був свідок, котрий би потім беззастережно

підтвердив її непричетність до скоєного. І тут вона познайомилася

зі мною. Надійнішого свідка, ніж приватний детектив, з яким

рахуються в міліції, годі й шукати! Дізнавшись про ваш намір

перебиратися до батьків, вирішила діяти негайно. А щоб алібі було

якомога переконливішим, побажала разом з майбутньою жертвою

та свідком приспати й себе... Я знав про сильне снодійне, проте не

відмовився від бенкету, щоб не насторожити злочинців. Втім,

анітрохи не сумнівався в своїх колегах.

– Але нападник міг схибити... Він навіть не вмикав світла!

– Саме так би й пояснила вашу несподівану загибель „кохана”

дружина. Вона б запевняла, що „полтергейст” полював на неї, а ви

постраждали випадково... Вам надзвичайно поталанило, Славо, що

того дня в тролейбусі я познайомився з Ганною.

– Кажу ж вам, хай би я помер... Після всього, що трапилося, навіть

не знаю, чи зможу бодай колись довіряти хоча б одній жінці. Так

взагалі можна всю прекрасну стать зненавидіти!

– Не перебільшуйте, друже. Принаймні одна жінка вчора вночі

врятувала вам життя...

27.08.2008
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ПОМСТА МАЛЬВІНИ
Вранці чимчикував собі на роботу, але, побачивши біля

самої редакції немічного дідуся, який просив милости�

ню, зупинився й простягнув монету. Він аж заплакав від

розчулення і раптом кинувся в обійми, нерозбірливо на�

шіптуючи слова вдячності й легенько плескаючи мене по

плечах, грудях та інших частинах тіла. Я отетерів і схаме�

нувся лише тоді, коли відчув: чиїсь чіпкі пальці намага�

ються зняти мою весільну обручку. Тож вмить стиснув пра�

вицю в кулак і гнівно поглянув на злодія. Втім, уже за

кілька хвилин, я від душі веселився у своєму кабінеті, при�

міряючи розкішну лисину та обскубану цапину бороду –

дивовижний маскувальний комплект  приватного детек�

тива Самарцева.

– Погодьтеся, Віталію, – тішився я, – цього разу вам не

вдалося мене провести! А все тому, що ніколи не знімаю об�

ручку, навіть плаваючи в Десні чи копирсаючись у моторі

своєї старенької. Звісно, загубити таку річ – погана прикме�

та. Та я не боюся, адже вона надто щільно нанизана на па�

лець.

– Не тисне? – він здавався розчарованим, неначе ілюзі�

оніст на арені цирку, котрому чомусь не вдалося дістати кро�

лика з капелюха.

– Ніскілечки, – промовив задоволено. – Отож пам’ятаю

про дружину не тільки вночі, а й удень!

– Так, з обручкою я трохи перестарався, – невинно по�

сміхнувся гість і виклав на стіл... мої гаманець, ключі та пас�

порт. Доки я приходив до тями, він власноруч вмикнув дик�

тофон і почав зосереджено пригадувати  ще одну свою не�

давню загадкову справу.
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Гламурна клієнтка
Вона елегантно відчинила двері і гордо впливла до моїх

„апартаментів”. Я саме розмірковував над досить заплутаним

випадком і, аби краще думалося, походжав кімнатою, розгадував

кросворд, поливав кактуси та годував вуалехвостиків, легенько

постукуючи пальцем по акваріуму.

Власне, ця молода жінка також скидалася на випещену,

породисту рибку. Дорога жовтогаряча сукня з глибоким декольте

та стильні червоні черевички дивовижно пасували до її розкішного

золотавого волосся.

– Віталій Сергійович? Я вам телефонувала!

– А, Маргарита... Леонідівна, – ввічливо посміхнувся. – Що ж,

сідайте, будь ласка, і розказуйте, кого вбили...

– То ви вже все знаєте? – акуратно примостилася на стілець.

„Оце витримка!” – захоплено ковзнув поглядом по бездоганно

красивих ніжках. Вона помітила, проте не збентежилася –

сприйняла, як належне.

– Ви знаєте? – перепитала, поправивши зачіску професійним

жестом.

– Здогадуюсь... – нарешті зміг відвести очі. – Взагалі, все

елементарно! Ви ж – колишня модель? Рухаєтеся, мов Сідні

Кроуфорд. Уявляю, скільки потрібно тренуватися, аби отак

дефілювати подіумом! Та й на звичайному стільці сидите, ніби

цариця на троні, хоч знаєте – фотосесії не буде... Далі.

Подзвонивши, ви наполягали на терміновій зустрічі, яку

призначили... за дві години! Приїхали на власному авто, а „корки” в

Чернігові, дякувати Богу, з’являються все3таки рідше, ніж НЛО. Тож

часу на дорогу витратили небагато. Чим же пані займалася?

Безперечно, своєю зовнішністю. Адже, попри те, що трапилося,

виглядаєте, мов наречена!

Вона навіть не подякувала за комплімент – стримано кивнула у

відповідь.
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– Отже, поки що мої міркування підтверджуються? Продовжимо.

Зателефонували ви вранці, значить, трагедія сталася вночі – то був

голос жінки, яка щойно пережила жахливий стрес... Простягніть3

но, будь ласка, на хвилинку вашу руку. О, які вишукані, ніжні пальці!

Ви любите засмагати, нещодавно побували на морі. А ось ця ледь

помітна біла смужка – безперечно, слід від обручки. Хто ваш

чоловік? Не сумніваюсь – людина заможна, очевидно, успішний

підприємець, інакше така вродлива жінка, модель, навряд чи б

вийшла за нього заміж. „З милим рай і в курені” – це не про сучасну,

прагматичну молодь. А ви, звісно, знаєте собі ціну... Сподіваюсь, та

дорога червона автівка на подвір’ї – подарунок чоловіка?

– Ви – на диво спостережливі, – безрадісно кивнула. – Ключі

від машини Вадим Ігоревич вручив мені напередодні нашого весілля

– п’ять років тому.

– Звичайно, він – старший за вас?

– На десять років.

– Досвідченіший, впевнений у собі, цілеспрямований, такий собі

господар життя!

– Припиніть, – зблідла вона.

– Чому? Може, тому що про Вадима Ігоревича вже немає сенсу

говорити в теперішньому часі?

– Досить! – викрикнула, судомно зціпивши пальці. У великих

блакитних очах причаївся страх. Вона буквально втиснулася в

стілець.

– Приготувати вам кави? – запропонував якомога спокійніше.

Та гостя вже опанувала себе, стомлено похитала головою:

– Не треба... Вибачте, я таке пережила! У вас можна курити?

– Авжеж, вродливі клієнтки постійно труять мене сигаретним

димом...

– То я вже ваша клієнтка? – сумно всміхнулася.

– А хіба ні? Наскільки я розумію, Вадим Ігоревич – мертвий?

Вона здригнулась, наче від удару:
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– Так, коли я зайшла до його кімнати, він... не дихав, – опустила

свої чудові вії.

– Тобто ви його не вбивали?

– Ні, присягаюся вам! – розгублено закліпала очима. – Звідки

ви знаєте, що сталося вбивство?

– Елементарно, Ватсоне, – знизав плечима. – Ви ж найняли

приватного детектива...

Звинувачується... манікюр
Доки ми добиралися до її квартири (Маргарита сиділа за кермом

власної автівки), я зателефонував майору Воронову. Слідчий був на

диво красномовним та переконливим: „Бізнесмен Вадим Кравченко

ковтнув снодійне і вклався спати. А о другій ночі дружина

подзвонила в міліцію – повідомила про його смерть. Без сумніву,

це вбивство. До того ж, зухвале й криваве – злочинець проштрикнув

жертві сонну артерію... Маргариту Кравченко допитали, поки що

взяли підписку про невиїзд. Як? Вона – твоя клієнтка? Не думаю,

що це – гарна ідея... В оселі – жодних слідів сторонньої людини!

Ми ретельно перевірили – версія про віроломного нічного гостя

відпадає. Зараз цікавимося бізнесовими справами небіжчика: фірма

працює стабільно – ні погроз, ні якихось обставин, що віщували б

лихо. А ось Маргарита... Інша б океан сліз уже виплакала, а ця –

незворушна, мов скіфська баба. І вона ще запевняє, ніби у них із

чоловіком був мало не ідеальний шлюб! Знаєш, на якій руці

знаходилась обручка покійного? На лівій! Розумієш, що це означає?

Нормальний одружений мужчина або не одягає обручку взагалі,

або носить її, як слід. А золоте кілечко на безіменному пальці лівої

руки свідчить, що він розлучений. Та й спало подружжя у різних

кімнатах... Отже, Вадим Кравченко збирався розірвати шлюб!

Можливо, навіть одного дня невчасно повернувся з роботи і

„застукав” зненацька красуню3дружину з коханцем. Таке з

благовірними бізнесменів нерідко трапляється – спробуй висидіти
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вдома і нічого не робити! Я б просто завив від нудьги. А тут – юний

Аполлон і шалена любов, як у бразильських серіалах. Знову ж таки,

про шлюбний контракт підприємець завчасно не подбав. Тому могли

виникнути неабиякі катавасії. А ця краля, безперечно, звикла до

безтурботного, красивого життя – жодного дня після шлюбу не

працювала! Втім, тепер вона і палким коханням

насолоджуватиметься, і все майно та бізнес покійного чоловіка

успадкує. Якщо, звісно, не потрапить за ґрати. Але я дуже

постараюся забезпечити їй небо в клітинку. Ненавиджу таких жінок!

До речі, ти роздивився її нігті? Це ж – справжні пазурі. Чим не

знаряддя вбивства?!”.

Вона впевнено вела авто і начебто не прислухалась до моєї

телефонної розмови. Та, загальмувавши біля елітної

дев’ятиповерхівки, не стрималася:

– Ви ж телефонували в міліцію – своєму знайомому?

– Це не має значення, – спокійно відчинив дверцята машини.

– Вони вважають, що це – я? Знайте, якщо мене запроторять до

в’язниці, я не витримаю такої ганьби – накладу на себе руки!

– Облишимо патетику – ближче до справи...

– Вони мені не вірять! Я знаю, все – проти мене... – промовила у

розпачі. – Але клянуся вам, я – невинна. Це – якась моторошна

містика з фільму Хічкока!

– Знаєте, Рито... Можна вас так називати? Я – людина цілком

земна і усією тією маячнею не переймаюся. Проте іноді

найвагоміший, найочевидніший доказ свідчить про протилежне. Я,

наприклад, дивуюся, чому така обачна і розумна жінка, котра нібито

холоднокровно відправила свого чоловіченька на той світ, не

подбала про власне алібі? На що пані сподівалася, викликаючи

міліцію? У спальні лежав закривавлений небіжчик, і шию йому

проштрикнули ось таким кігтиком... Як вас одразу не відправили в

СІЗО? Вбийте мене, не розумію – для чого взагалі леді вирощують

собі пазурі? Хіба вони вам не заважають?!
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– Та для вас же, мужчин, стараємося, – поглянула докірливо,

відчиняючи броньовані двері власної квартири...

Зайшов і, не поспішаючи, роззирнувся довкола. Тіло Вадима

Кравченка забрали до моргу, а в його спальні вже ніщо не

нагадувало про події минулої ночі.

– Мммм... – розчаровано втупився в стелю.

– Я прибрала, тільки3но дозволили, – квапливо пояснила вона.

– Не гнівайтеся. Стільки крові – це було нестерпно!

На столику лежала відкрита упаковка снодійного. Взяв, покрутив

у руках – не вистачало однієї пігулки.

– Нічого особливого – звичайні таблетки. Вчора купила в аптеці.

– Для Вадима Ігоревича?

– Ні, собі. Останнім часом занадто нервуюсь – депресія, от і не

висипаюся... Та він попросив: „Риточко, у мене завтра – складний

день, необхідно бути в формі. Ти що порадиш?”. Ну, я й

порекомендувала своє снодійне. Метод перевірений, цілком

безпечний, якщо, звісно, жменями не ковтати...

– Перепрошую, але чия це примха – спати у різних кімнатах?

– Моя. Вас це дивує?

– Ну, коли люди кохають одне одного...

– Навіть у першу шлюбну я не стулила очей!

– Вадим Ігоревич був настільки невгамовним?

– Він виявився таким хропуном! Промучилася кілька місяців, а

тоді ми домовились, що глава сім’ї приходитиме до мене увечері і,

виконавши подружній обов’язок, повертатиметься до себе. Взагалі,

я – жайворонок, а він – сова. Доки чоловік прокидався, я вже була

вмита, нафарбована й гарно вдягнена. Та ще й сніданок чекав на

плиті. В принципі, його все влаштовувало!

– Гм... А чому він носив обручку на лівій руці?

– Мене теж слідчий про це запитував, – зітхнула. – Повірте,

жодного разу такого не бачила! Чесне слово, якби йшлося про

розлучення, я б знала. Він нічого від мене не приховував і неодмінно
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б сказав, що мушу назавжди піти... І дав би при цьому достатньо

грошей – мабуть, забезпечив би на все життя. Та всі ці роки він був

у мене закоханий! Я відчувала... Ні, звісно, час від часу чоловік мені

зраджував. Та це не були серйозні, глибокі почуття. У них,

бізнесменів, це – як ритуал: сауна, дівчатка. Аби підтвердити власну

спроможність...

– І ви дозволяли так із собою поводитися?

– Він сам собі дозволяв. А я... Знаєте, як це у людей, котрих ви

назвали господарями життя? Або ти приймаєш його правила гри,

або забирайся геть. Вадим Ігоревич не вмів підлаштовуватися...

– І вам справді подобалося таке життя?

– Авжеж, я надзвичайно тішилась своїм статусом – дружини

„крутого” бізнесмена! Розумієте, мої тато з мамою – звичайні люди.

Змалечку звикла до принизливої економії – грошей ледь вистачало,

аби звести кінці з кінцями. Тому завжди мріяла будь3що вирватися

зі злиднів. І таки одного разу витягнула щасливий квиток! Хіба мене

можна за це засуджувати?

– Тобто під вінець ви пішли не від великого кохання?

– Вадим Ігоревич був дуже щедрим та люб’язним. Переді мною

відкривалися такі перспективи! Тож ми взяли шлюб, тільки3но я

закінчила школу. Правда, він наполіг, аби я облишила свої

„походеньки” на подіумі, адже у мене вже є чоловік, здатний

належно подбати про любу дружину. Шкода, звичайно, могла б ще

трохи покрасуватися... Втім, це все одно тривало б недовго. Я

реально оцінюю свої чари – далі Чернігова навряд чи пробилася б.

Не секрет, що за найуспішнішими нашими моделями стоять грошові

мішки. Мій не захотів...

– Даруйте, а чому у вас немає дітей?

– Одного його приятеля, підприємця (наскільки в бізнесі можуть

бути друзі) шантажували, викравши сина. Цей випадок так на Вадима

Ігоревича вплинув... Звісно, він планував спадкоємця. Але саме

планував – годі було й сподіватися бодай на якусь ініціативу з мого
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боку, якщо я дійсно хотіла втримати цей шлюб.

– І за увесь час ви так і не завели собі коханця?

– Гадаєте, це – безпечно? Він би не пробачив...

– Невже б убив?

– А що ви думаєте? Мене, можливо, й ні, а ось із „гостем”

запросто міг статися якийсь нещасний випадок. Власне, ви ж бачили

– там, у залі, висить мисливський карабін. Вадим Ігоревич за першої

нагоди вирушав на полювання.

– Відверто кажучи, моя Яруся (дівчина3детектив із нашої агенції)

вас би не зрозуміла. Втім, вольному – воля! От тільки з волею у вас

тепер виникли проблеми...

– І все3таки не можу повірити, що ось так, нізащо, потраплю до

тюрми!

– Дорога моя, половина в’язнів сидить фактично нізащо, а

половина тих, кого дійсно треба було б відправити до буцегарні,

гуляє на свободі! Мммм... Рито, трохи дивно, що ви дізналися про

смерть чоловіка о такій пізній порі. Судіть самі: ви відпочивали

окремо – в різних кімнатах. А о другій ночі сновидіння –

найсолодші... Чи, може, вас розбудив якийсь шурхіт?

– Ні, я нічого не чула – двері були зачинені. Лежала, гортала

книжку...

– Жінка3жайворонок читала о другій ночі?

– Так трапилось. Виспалася вдень... А перед тим, як лягти спати,

вийшла в туалет і одразу відчула – щось не те. Зі спальні чоловіка

не долинало жодного звуку. А він же вночі, мов бульдозер! І раптом

– тиша. Прочинила двері, обережно зазирнула, наблизилася

навшпиньках і побачила таке!

– Ясно... А ця кватирка вночі, як і тепер, була відчинена?

– Так, він десь вичитав: якщо постійно спати з відчиненим вікном,

можна суттєво подовжити собі життя. Звісно, вікно – це вже

занадто. Вадим Ігоревич і так часто застуджувався, шморгав носом.

Я вмовила – спочатку залишатимемо на ніч відкриту кватирку, а коли
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він звикне, загартується, тоді можна й вікно...

– Шкода, що отвір – такий вузький. Навіть дитині у нього не

пролізти! А то була б хоч якась зачіпка...

– Ну, так, подібне міг скоїти хіба що крихітка3супермен: до землі

– далеко, до даху – теж. Правда, є невеличкий карниз, але дибати

по ньому здатний лише справжній лунатик, – печально посміхнулася

Маргарита. – Віталію, ви мене порятуєте?

Крихітка�супермен
Клавдія Петрівна розгублено відчинила двері й шестилітній

Валера з цікавістю розглядав гостей.

– Тут така справа... – прокашлявся Андрій, співробітник майора

Воронова. – Коротше, ось вони вам усе пояснять...

– Та, власне, і пояснювати нічого, – посміхнувся я миролюбно

погладив хлопчика.

– Не бійся, Валерику, будь ласка, повтори те, що ти розповідав

мені вчора, – попросила Ярослава.

– Тьотю, а мені за це нічого не буде? Бабуся не сваритиметься? –

позадкував той.

– Ой, лишенько, що цей шибеник накоїв?! – забідкалася Клавдія

Петрівна. – Господи, вже з міліціонером додому прийшли...

– Перепрошуємо, що потурбували вас, але маємо для того вагому

підставу, – спокійно пояснив я. – Ось, познайомтесь, шановні, перед

вами – винуватець смерті Вадима Кравченка.

– Що? – ошелешено вигукнули водночас Клавдія Петрівна,

Маргарита та оперуповноважений Андрій.

– Не хвилюйтеся, звісно, про Валеру не йдеться. Бо істота, яка

виглядає у нього з3за спини, і є, так би мовити, злочинцем.

Наче на замовлення, на середину кімнати величаво вийшла велика

пухнаста кішка і невинно поглянула на нас своїми загадково

прекрасними, проникливими блакитними очима...

– Спершу це спало мені на думку у спальні небіжчика, –
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продовжив я. – Власне, було дві версії: або з чоловіком звела

рахунки власна дружина, або справді треба припустити неймовірне

– хтось проникнув до оселі через відчинену кватирку і, скоївши

вбивство, спритно виліз назад. Тому я поїхав до моргу і, оглянувши

тіло покійного, переконався: таке дійсно могла вчинити тварина.

Тим часом мій колега – Льоня – побував у фахівця, котрий останнім

часом лікував Вадима Ігоревича.

– Він нездужав? – здивовано поцікавилася Маргарита. – Я про

це нічого не знала...

– Чоловік не хотів вас засмучувати. Втім, жодної небезпеки

хвороба не становила – потрібно було підлікувати нерви, трохи

перепочити, дотримуватися режиму. Тоді лікар і порадив своєму

пацієнту на деякий час знімати весільну обручку: мовляв, постійно

носити її не варто, а якщо це триває роками, можна заробити цілий

букет хвороб. Здорова людина тільки б посміялася з такої застороги.

Але Вадим Ігоревич сприйняв пораду медика серйозно. Вас, Рито,

він справді кохав, тож і вирішив одягати обручку вдень, а вночі, аби

не згубилася (та й просто спросоння міг її забути вдома), нанизував

на безіменний палець лівої руки – так, як це роблять розлучені

мужчини. Все одно ж ніхто не бачив. Якби він знав, що через таку

дрібничку його дружина могла принаймні опинитися в СІЗО! Адже,

якщо чоловік зважився розірвати шлюб, зрозуміло, в сім’ї – неабиякі

негаразди... Отже, ви, Рито, говорили правду. Залишалося тільки

знайти справжнього винуватця. Цим і займалась Ярослава – як

бачите, успішно.

– Я одразу вирішила, що потрібно шукати кішку, – посміхнулася

Яруся. – Тому почала розпитувати сусідів, доки не дізналась, що в

родині Клавдії Іванівни мешкає вишукана сіамська білявка. Потім

познайомилася з Валерою та його улюбленицею...

– Дядя Вадим кривдив кицю, вона втікала, а він її дражнив, –

поскаржився хлопчик. – А потім вдарив ногою. Вона дуже

образилась – так нявкала, шипіла на нього! Мальвіна – вона знаєте
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яка? Всі собаки в дворі її бояться. У нових сусідів є Джульбарс –

великий пес. Якось вони не вслідкували, Жуля, так ми його

називаємо, погнався за кішечкою. Мальвіна шаснула в підвал і там

собачку дуже налякала – Жуля досі труситься, коли її бачить!

– І твоя кішка ходить по карнизу? – недовірливо запитав

правоохоронець.

– Ходить. І на дах лазить... – махнув рукою Валера. – А тоді,

коли сказали, що дяді Вадима не стало, вона мене збудила, і я їй

трохи кігтики помив ганчірочкою.

– А чому ти їх помив, Валерику? – лагідно озвалася Ярослава.

– Бо вони були червоні...

– В крові?

Хлопчик знічено кивнув:

– Я подумав – бабуся сердитиметься, от і витер... Ви ж не заберете

у нас Мальвіну?

Ми з Ярусею подивились на Андрія.

– Ну, що ж, – розвів руками той. – Все3таки кішку має оглянути

ветеринар. Втім, якщо вона здорова, не думаю, що потрібно

вдаватися до якихось надзвичайних заходів...

– А як щодо моєї підписки про невиїзд? – поцікавилась

Маргарита.

– Слідство ще не завершене. Відверто кажучи, ніколи не

доводилося мати справу з чимось подібним. Це – найнеймовірніший

злочин у моїй практиці. Тому поки що наберіться терпіння...

– Дякую, Віталію, – просто промовила Рита, навіть не

поцілувавши мене. Клієнтка вже цілком опанувала себе і тепер була

недосяжною, мов Еверест. Мавр зробив свою справу, Мавр може

піти.

– Нічого, – співчутливо чмокнула мене в щоку Ярослава. – Зате

тобі в роботі щастить...

На день народження вона подарувала мені чудову сіамську кішку.

8.09.2008
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 СИЦИЛІЙСЬКИЙ ЗАХИСТ
   В обідню перерву ми з Віталієм Самарцевим сіли за ша�

хівницю. Розіграли мій улюблений Сицилійський захист. Я

знав його чудово – свого часу вивчив немало партій за учас�

тю відомих гросмейстерів. Тож, коли приватний детектив ще

в дебюті припустився помилки, великодушно запропонував:

– Переходіть, Віталію, інакше ви програєте.

– Чому? – здивувався він.

– Так само колись помилився непереможний чемпіон світу

Хосе Рауль Капабланка. Його суперник, граючи чорними фігу�

рами, одразу перехопив ініціативу і примусив капітулювати

білого короля. Незабаром великий Капабланка втратив свій

трон... То ви зробите інший хід?

– Ні в якому разі, – посміхнувся знайомий.

За півгодини він святкував перемогу.

– Все одно теоретично ви мали програти, – наполягав я. –

Вам просто поталанило, що я проґавив пішака.

– Авжеж, – миролюбно кивнув Віталій, – я навмисне зро�

бив неправильний хід, аби приспати вашу увагу...

Після цього я вже не сумнівався, що наша гра була лише

прологом до нової історії. Оповідаючи її, мій знайомий ми�

моволі стискав у руках білого короля.

Листи з потойбіччя
Звісно, серед моїх клієнтів трапляються чоловіки, але, відверто

кажучи, я значно охочіше маю справу з жінками – вони не такі

банальні і, зазвичай, переймаються не лише власною зовнішністю.

Шкода, що я не ношу капелюха, а то б залюбки знімав його перед

кожною шляхетною пані навіть у двадцятиградусний мороз.

Те, що Агнеса Шоптенко – справжня леді, відчувалось одразу.

Зателефонувавши, вона делікатно поцікавилася, чи не завдала мені
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клопоту своїм дзвінком і чи я зараз взагалі маю змогу спілкуватися

з нею. Думаю, вона заздалегідь знала відповідь. Який же мужчина,

почувши такий божественно чарівний голос, покладе слухавку?!

Ми домовились зустрітися за півгодини в моєму кабінеті. Вона

приїхала хвилина в хвилину. Отже, була переконана, що наше ділове

побачення відбудеться. Я зітхнув – треба б уже нарешті подбати

про пристойніший офіс, а то приймаю аристократок мало не в печері.

Втім, відвідувачку моя келія аніскільки не збентежила. Вона навіть

посміхнулася, помітивши в кутку гітару з обірваною струною.

Якраз напередодні візиту поважної пані, моя колега Ярослава

радила прибрати пошарпаний музичний інструмент подалі від

вразливих жіночих очей. „Але ж на ній зовсім немає пилу”, –

захищався я. „У тому й проблема, – терпляче пояснювала Яруся. –

Це ж елементарно, Ватсоне! Якщо на гітарі відсутній пил, значить,

ти принаймні береш її до рук. Але як можна назвати чоловіка,

котрий бринькає на такій бідолашечці? У кращому разі – диваком...

А ти ж – солідний добродій, власник детективної агенції! Хочеш

усіх наших клієнток розлякати?” – „Сонечко, ти ж знаєш, мені

потрібно якось знімати стрес...” – „Для цього існують жінки –

здайся нарешті комусь у полон!” – „Не беруть...” – красномовно

поглянув на неї. „Тоді, – незворушно стенула плечима, – хоча б

придбай собі нову струну...”. Проте як можна марнувати час на

подібні дрібниці?!

Втім, Агнеса на гітару зреагувала нормально. Можливо, її чоловік

також був неабияким оригіналом? Вона ніби прочитала мої думки.

Погляд кароокої брюнетки був доброзичливо теплим і водночас

щемливо печальним:

– Ви, мабуть, уже здогадалися, Віталію, я нещодавно втратила

чоловіка.

Я лише ввічливо кивнув у відповідь.

– Можливо, це старомодно – носити траур. Але я справді кохала

Павла Сергійовича. Ми з ним жили душа вдушу! Він завжди
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поводився, як джентльмен – щодня сто разів дякував: за

попрасовану сорочку, смачний обід, просто за те, що я є на світі.

Вибачав усі мої примхи, прагнув якомога частіше влаштовувати

приємні сюрпризи... Однак він не був таким собі підкаблучником –

міг, звісно, якщо вважав за потрібне, порадитися, а так усі серйозні

питання вирішував сам. А оскільки робив він це виважено, то я нічим

не переймалася – цілком довіряла чоловікові. Власне, лише після

його смерті дізналась про наші статки... Павлуша пішов із життя

сорок днів тому. Це сталося вночі. Я була стомлена, отож лягла

спати. А вони з Володею Коротичем, як завжди, грали в шахи.

Коротич – його друг, щотижня до нас приходив. Такі були затяті

гравці – годинами могли за шахівницею просидіти! Ось і цього разу

влаштували баталію. У такі моменти їх краще не чіпати, тож я і

вклалася в ліжко... О пів на другу ночі Володя поїхав додому, а Павло

Сергійович ліг відпочити. І не прокинувся... Він мені ніколи на

здоров’я не скаржився, навіть коли нездужав. Інколи бачу, що йому

зле, питаю: „Павлушо, як ти себе почуваєш?”, а він тільки посміхається

заспокійливо. Проте ніколи не думала, що ось так назавжди втрачу

чоловіка. Йому ж виповнилося тільки сорок п’ять і раптом – страшна

біда! Навіть не знаю, як би це взагалі пережила, коли б Павлуша не

озвався з того світу...

– Він залишив вам листа?

– Ні, я ж кажу, Павло Сергійович помер несподівано. Але я, ще

до похорон, почала отримувати від нього „есемески”. Будь ласка,

не дивіться так на мене. Я – сповна розуму. Але на мій мобільний

телефон справді почали надходити повідомлення з такими

інтимними подробицями... Їх міг знати лише Павлуша! Він мені писав

такі хороші слова: „Маленька моя, славна, тримайся. Ти – найкраще,

що у мене було в житті. Молю Бога про твоє щастя. Все

владнається...”. Павло Сергійович просив мене дослухатися до його

порад. Пояснював, що та як робити. Я ж не знала навіть, де

документи на квартиру лежать і скільки за комунальні послуги
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сплачувати – просто ніколи не займалася такими речами! Проте,

коли Павлуша почав допомагати, я поступово розібралася. Так ми з

ним і жили: я – на цьому світі, він – у потойбіччі. А сьогодні вранці

я отримала від нього „есемеску”: „Мила, мене вбили. Не довіряй

йому!”.

Брехуха
– Ви переконані, що тут – фінал останньої партії Павла

Сергійовича? – поцікавився я, розглядаючи шахівницю з фігурами.

– Авжеж, – кивнула Агнеса.

– І ніхто нічого не чіпав? Подумайте, будь ласка, ще раз.

– Ніхто... Я ж увесь час була присутня, коли медики та дільничний

приходили, але шахами вони точно не цікавилися.

– А ви не могли зрушити фігуру – скажімо, витираючи пил?

– Ні, що ви. Це тепер для мене – реліквія. Я вирішила залишити

все, як було, на згадку про Павлушу... – вона саме нашвидкуруч

приготувала канапки з ковбасою й сиром і принесла їх мені разом із

духмяною кавою:

– Павлуша з Володею завжди, завершуючи гру, не прибирали

нічого зі столика. У них була така картярська традиція – той, хто

програвав останню партію, забирав усіх дурнів. Отож Павло

Сергійович, після кожних гостин Володі, потім цілий тиждень

поглядав на шахівницю і або тішився, як його фігури оголошують

мат королю суперника, або навпаки засмучено хитав головою, з

нетерпінням очікуючи на реванш. Одне слово, диваки. Але обидва

– милі, хороші люди. Як на мене, краще все3таки вдома в шахи грати,

ніж, наприклад, бродити лісом, вбиваючи з рушниці звірів та птахів.

А... що це ви робите?

– Та так, хочу дещо занотувати. Бачу, ваш покійний чоловік і

його приятель розіграли Сицилійський захист, причому мат білий

король отримав не в ендшпілі, а фактично в міттельшпілі, тобто у

розпалі двобою, адже на дошці залишилося немало фігур...
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– Вам дійсно це цікаво?

– Ну, звичайно, я ж інколи граю в шахи. А Павло Шоптенко та

Володимир Коротич, судячи з усього, були непоганими шахістами.

Отож, без сумніву, на Сицилійському захисті розумілися. От я на

дозвіллі і помізкую над їхнім спільним творінням.

– І вам не шкода часу?

– Аж ніяк! В усякому разі, я – заінтригований... До речі, ви часом

не знаєте, якими фігурами грав Павло Сергійович? Хто отримав мат

і забрав усіх дурнів?

– Так Павлуша й переміг. Це він чорними застосував

Сицилійський захист.

– Звідки ви знаєте?

– Володя сказав, коли я запитала... Здавалося б, яке це тепер має

значення? А мені приємно, що Павлуша виграв і заснув задоволений

собою! Але, по3моєму, ви чимось збентежені...

– Навпаки – мене не розчарували ні ваша оселя, ні сама

господиня!

– І все3таки, здається, ви не зовсім довіряєте своїй клієнтці? –

зашарілася вона.

– Просто не хочу переповідати власні фантазії.

... Елеонора намагалась поводитися впевнено. Це була молода

шатенка, одягнена дорого, але не надто вишукано. Пам’ятаючи, що

найкращий захист – це атака, вона одразу ж зашипіла, мов

розгнівана кобра:

– Як ви смієте? Хочете, щоб я звернулася до міліції і посадила

вас за ґрати? Хто дав вам право втручатись у моє особисте життя і

підслуховувати телефонні розмови?

Я був незворушний – спокійно вмостився нас стілець і повільно

закурив сигарету, акуратно струшуючи попіл у попільничку. Вона ж

навпаки рвучко підвелась і заметушилася по кімнаті.

– А у вас гарно... – миролюбно поглянув на горщик із мавпячим

деревом. – Втім, знаєте, чого вам не вистачає для цілковитого
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затишку? Кактусів! Вони – невибагливі, проте інколи неперевершено

цвітуть. І чудово заспокоюють нервову систему. Якщо бажаєте, для

початку можу вділити дещицю доволі рідкісних екземплярів зі своєї

екзотичної колекції. То як, домовилися? Чи вам не подобаються

кактуси, Елеоноро?

Вона заплакала – нестримно, розгублено, налякано, мов юна

бешкетниця в кабінеті директора школи. Підвівся і обережно

посадив її в крісло. Одразу ж згорнулася, підібгавши ноги:

– Я – невинна...

– Не бійтеся, дядечко – хороший, – промовив лагідно, – і не

збирається кривдити таку симпатичну дівчинку. Ви просто розкажіть,

що знаєте...

– У тому3то й справа, – зітхнула, – сама нічого не знаю!

– Але ж ви надіслали „есемеску”. Мій Льоня щодо таких речей –

спец. Ви навіть не уявляєте, які чуйні люди обслуговують мобільний

зв’язок...

– Тепер уявляю, – сумно зашморгала носиком. – Проте що я

можу розповісти? Ваш Льоня марнує час. І ви – теж. Я – всього

лише брехуха...

– Тобто Павла Сергійовича ніхто не вбивав?

– Я не знаю. І не дивіться на мене так... Чесно кажучи, мені взагалі

немає до нього діла. Це все – вона!

– Вона?

– Тільки не вдавайте, що нічого не розумієте.

– Ви про Агнесу?

Кивнула, ковтаючи сльози:

– Вона його у себе так закохала...

– Павла Сергійовича?

– Володю! – тепер уже ця дівчина з очима кольору стиглих

черешень розтлумачувала мені, мов першокласникові. – Я давно

його люблю, відколи вперше побачила. Але він просто зациклений

на Агнесі – тільки про неї й думає...
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– Володимир Коротич закоханий у дружину, тобто тепер уже

вдову Павла Шоптенка?

– Ну, так. А ви що, не в курсі? Теж мені детективи... Це ж настільки

очевидно!

Платонічне... шаленство
Вони завітали разом. Агнеса схвильовано порпалася у своїй

сумочці, рвучко хапала мобілку й одразу ж, зітхаючи, клала її на

місце, кілька разів розглядала себе у люстерко, поправляючи зачіску.

Натомість Володимир поводився впевнено: зайшовши до кабінету,

мовчки роззирнувся навкруги, по3діловому потис мені руку,

турботливо допоміг сісти дамі і, зручно вмостившись на стільці,

спокійно спостерігав за еротичними рухами золотих рибок в

акваріумі.

– Маєте новини, Віталію? – нарешті не витримала моєї

театральної паузи Агнеса.

– Авжеж, – вичікувально поглянув на Коротича. – Думаю,

Володимирові Арсентійовичу пора в дечому зізнатись...

Вона з тривогою зазирнула в очі добродієві, котрого вважала

найкращим приятелем її чоловіка. Але той лише заспокійливо

кивнув у відповідь:

– Ви дізналися про мої „есемески”?

– Одна пані прочитала їх у вашому мобільному...

– Елеонора? Я мав би бути обачнішим!

– Не сердьтеся на неї. Ви залишили мобілку на столі, от закохана

жінка й не витримала... Звісно, вона була ошелешена, дізнавшись,

як ви опікуєтеся вдовою свого друга. Тому з ревнощів і відіслала те

злощасне повідомлення.

– Ти з нею зустрічаєшся? – не змогла приховати розчарування

Агнеса.

– Я всього лише працюю поряд із її татом. Вона – мила дівчинка,

студентка, теж медиком буде. Єсеніна мені декламувала, Блока...
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Така фантазерка – навигадувала собі казна3що! Однак між нами

нічого не було. Та й не могло бути...

– Чому? – кокетливо опустила очі наша співрозмовниця.

– Мені подобається інша. Звісно, я розумів, що не маю жодного

шансу, бо закохався у заміжню жінку, дружину мого друга. Але що

я міг вдіяти? Страждав, проте намагався не виказати своїх почуттів...

– Я все одно відчула... – зізналась Агнеса. – Власне, і не

сумнівалася, що листи від імені Павлуші надсилає його друг. Ну, не

міг же Павло Сергійович дійсно озиватися з того світу? Володю, я

була так зворушена твоєю увагою, постійним піклуванням! І ось уяви

собі мій стан, коли на мобільний надійшла „есемеска”, в якій

Павлуша повідомив про своє вбивство і порадив: „Не довіряй йому!”.

Без сумніву, йшлося про тебе, це я одразу збагнула і страшенно

налякалася. Тому мерщій найняла приватного детектива... Але ж ти

не вбивав свого друга, правда?

Коротич не витримав її палкого, проникливого погляду, знічено

відвів очі.

– Володю! – зойкнула жінка, рвучко підхопившись зі стільця.

Ще мить і вона б відчайдушно кинулася на приятеля. Але я був

напоготові, тож випередив її. І дуже вчасно, адже мовчазний

добродій не збирався боронитися.

– Заспокойтесь, Агнесо, я вам зараз усе поясню, – легенько

підштовхнув даму до стільця.

– Що тут пояснювати! Ви тільки подивіться на нього, – пручалася

розгнівана пані. – Він же навіть не виправдовується... Володю, як

же ти міг? Мерзотник! Вбивця!!!

– Сідайте, – владно наказав я і майже силоміць повернув її на

стілець. – Шановна клієнтко, такий собі Віталій Самарцев виконав

ваше завдання і просить його вислухати. Ви хочете знати правду?

Вона в розпачі затулила обличчя руками. Що ж принаймні я міг

говорити:

– Відверто кажучи, я одразу запідозрив Володимира Коротича.
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Досить було лише поглянути на шахівницю. Вдома я ще раз, про

всяк випадок, переглянув свої нотатки і переконався: мат білому

королю – лише імітація шахової партії. Насправді ні про який

Сицилійський захист не йшлося – ви, Володимире, просто поспіхом

розставили фігури.

– Хто ж міг знати, що справу розслідуватиме шахіст, – знизав

плечима Коротич.

– А коли я дізнався, що друг небіжчика працюєте

патологоанатомом, то вже не мав жодних сумнівів у вашій

причетності до його смерті. Єдине, що мене спантеличило, це

останнє повідомлення, начебто відправлене Павлом Шоптенком.

Проте незабаром все з’ясувалося. Крім того, Елеонора не лише

зазирнула до вашої мобілки, але й дослідила вміст однієї шухляди...

Агнесо, місяць тому Павло Сергійович, поскаржився своєму другові

на хворобу, яка останнім часом серйозно дошкуляла йому.

Володимир Коротич діагностував злоякісну пухлину, причому

шансів на одужання вже практично не було. Недуга швидко

прогресувала, тож Шоптенко потребував негайної хіміотерапії. Лікар

Коротич – чудовий професіонал, з бездоганною репутацією, якому,

без сумніву, можна довіряти. Він запевнив приятеля, що зробить

все можливе й навіть неможливе для його порятунку. Але,

вислухавши друга, Павло Сергійович прийняв несподіване рішення.

Ваш чоловік, Агнесо, вирішив швидко і безболісно піти з життя. Він

хотів, щоб ви якомога менше страждали і пам’ятали його лише

молодим та дужим, а не виснаженим підступною хворобою

дідуганом. Тому й попросив, аби кращий друг допоміг йому

залишити цей світ. Звісно, того дня їм уже було не до шахів...

– Це правда, Володю? – крізь сльози, стиха запитала Агнеса.

– Вибач, – сумно відповів Коротич, зсутулившись на стільці. – Я

не погоджувався, переконував його, що потрібно лікуватись – як не

в столичній клініці, то за кордоном. Та Павло був категоричним: або

я здійснюю ефтаназію, або він вчинить самогубство. Повір, у мене
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не було вибору... А щодо „есемесок” – це його ідея. Я пообіцяв, що

ніколи не залишу тебе.

– Ти зізнався йому, що... небайдужий до мене? – зашарілася

Агнеса.

– Так, – віддано поглянув в очі коханій Володимир. – Розумію,

після всього, що сталося, ти можеш зненавидіти мене. Можливо, я

тобі взагалі байдужий. Але знай: я завжди готовий піклуватися про

тебе. І якщо раптом колись ти погодишся вийти за мене заміж, я

чекатиму на тебе все своє життя! Втім, тепер не все залежить від нас

двох, адже ефтаназія в Україні заборонена – проти мене можуть

порушити кримінальну справу...

– Як? Невже... – знову захвилювалася Агнеса. – Але ж це –

несправедливо, Віталію! Хіба ви допустите, щоб бідолашна жінка

пережила ще й арешт закоханого в неї мужчини, такого

благородного та надійного?

– Звісно, за нашим законодавством, ви, Володимире, скоїли

злочин, – зітхнув я. – І дізнавшись про це, приватний детектив

Віталій Самарцев повинен звернутися до правоохоронних органів.

– Тоді я негайно візьму шлюб із Володею! – рішуче промовила

Агнеса. – Кажуть, дружина має право на довші побачення...

Вони вичікувально дивилися на мене. Я підвівся і неквапливо

набрав  знайомий номер телефону:

– Ярославо? Ти що зараз робиш, серденько? Не хочеш пообідати

разом? Авжеж, справу завершено. Так, це залишиться нашою

маленькою таємницею. Що можна вдіяти з такою любов’ю?!

25.09.2008

ІГУАНА
Це була мила, екзотична тваринка, яка слухняно сиділа на

плечі приватного детектива Віталія Самарцева, уважно спос�

терігаючи за ним. Втім, її проникливі оченята здавалися пе�
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чальними. Приятель обережно взяв ігуану до рук, погладив:

– Красуня, правда? Африканочка! У неї – якесь дуже

довге і плутане ім’я, по�нашому й не вимовиш. Тому кличу

співмешканку Галинкою. Приходжу з роботи, вмощуюся

в кріслі та й міркую собі вголос, а вона мене уважно слу�

хає. Часом здається, що ця кралечка ще й до біса розумна,

тільки чомусь приховує власний інтелект... Мені розпові�

ли цікаву історію. Чоловікові подарували ігуану, і якось

вона вкусила господаря за палець. Незабаром палець роз�

пухнув, але добродій цим не переймався, натомість його

розчулила поведінка тварини: вона ні на мить не залиша�

ла чоловіка наодинці, навіть до туалету супроводжувала

та спала у нього на грудях. І сумно так, співчутливо погля�

дала на поранений палець, що чомусь ніяк не гоївся.

„Боже, яка чуйна істота!” – захоплювався господар. Тож

уявіть собі його розчарування, коли власниця крамниці,

де продають усіляку дивовижну звірину, розтлумачила:

„Укус такого різновиду ігуани містить дещицю отрути. Для

людини – це не страшно, якщо, звісно, вчасно звернутися

до лікаря. Взагалі, саме в такий спосіб тваринка полює на

свою жертву – вкусить, а потім терпляче очікує на її

смерть. А щоб здобич нікуди не поділася, увесь час пиль�

нує за нею...”.

– Як зворушливо!

– Авжеж, – погодився гість. – Не бажаєте її погладити?

Вона, як представниця прекрасної статі, надзвичайно любить

ласку! Галинко, ти ж не пошкодиш правицю дядечкові Сер�

гію?

– Звідки вона у вас? – обережно простягнув руку, ледь

торкнувшись своєї гості.

– Займався нещодавно однією справою... – загадково

примружив очі Віталій. – Хочете послухати?
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По�моєму, ігуана не проґавила жодного слова з його роз�

повіді.

Маніячка
По телефону у неї був напрочуд приємний голос, тож я

налаштувався на зустріч із симпатичною молодою пані. Але до

кабінету увійшла статечна жінка вже навіть не бальзаківського віку:

– Добридень, Віталію! Я – Марина Велько.

– Сідайте, будь ласка... – не зміг приховати розчарування.

– Приємно усвідомлювати, що я ще можу вводити в оману

чоловіків, – печально посміхнулася. – Так, детективе, голос старіє

останнім... А колись же я, правда, була гарненькою!

– Ну, чому ж... Ви ще й зараз справляєте враження... – я промовив

це таким збентеженим тоном, що поважна добродійка розсміялася,

мов дівчинка.

Однак, пригадавши щось, враз спохмурніла:

– Мене, Віталію, дуже турбує Микита Сергійович...

– Хрущов? – спробував пожартувати.

– Ні, – серйозно похитала головою, – Микита Сергійович

Велько, мій чоловік. Тобто тепер уже колишній...

– У вас проблеми з поділом майна?

– Що ви, Микита Сергійович усе залишив мені: квартиру, меблі...

Він – справжній мужчина: як був у своєму спортивному костюмчику,

так і пішов. Точніше поїхав на тролейбусі, бо ключі від машини теж

мені віддав.

– Дивовижна щедрість... Отже, нині ваш колишній мешкає в

іншої жінки? Перепрошую за неделікатність, та не міг же він просто

так розлучитися з вами!

– Так, – потупила очі, – у нього тепер – молода дружина. Занадто

молода!

– Розумію... – кивнув.

– Нічого ви не розумієте, – зітхнула. – Ця шльондра молодша за
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Микиту Сергійовича на тридцять років!

– То ви піклуєтеся про його здоров’я?

– Ні, – поглянула розпачливо, – я турбуюсь про його життя...

Знаєте, у нас із ним стільки всього було – і хорошого, і поганого.

Проте я жодного разу не пошкодувала, що вийшла за нього заміж!

І, думаю, він мене також кохав. Звісно, вже не було тієї пристрасті,

та чоловік вмів і пригорнути, і втішити. Був дуже уважним: дарував

квіти, дбав, аби я до Криму в санаторій з’їздила, підлікувалася. Він

– такий абсолютно домашній, зовсім не бабій. Жартував, що його

й так ледве на дружину вистачає, де вже там за чужими спідницями

упадати! Лежав на дивані та мріяв, як ми з ним доживемо до глибокої

старості й помремо воднодень. Проте, коли він познайомився з

Оксаною... Це сталося, мов грім серед ясного неба! Прийшов і у

всьому мені зізнався. Я, звичайно, була приголомшена, плакала,

сварила його, пояснювала, що хтива молодичка лише пограється

з ним, як кішка з мишею, та й викине, мов непотріб. Застерігала,

що, за жодних обставин, не дозволю зрадникові повернутися,

адже розбитий на друзки глечик вже не склеїш. Сподівалась, що

він схаменеться. Ну, не витримав, спокусився, але не

перекреслювати ж через це стільки років подружнього життя! Де

там... Він, бачите, закохався і не бажає лицемірити, а діти у нас –

мовляв, вже дорослі, тож, якщо не зараз, то згодом батька

зрозуміють... Пообіцяв, що піде мешкати до Оксани з однією

валізою. Я – не жадібна, проте ще плекала надію: раптом

розлучниця, дізнавшись, що коханець втратив усі заощадження

та автомобіль, відмовиться від нього. Але вона його прийняла! Ви

можете собі таке уявити? У добродія похилого віку – жодних

статків, лише невеличка пенсія. І з оцим кавалером кохається

молода, заможна та, не кривитиму душею, зовні – доволі

приваблива пані!

– О, то вона – багата?

– Ну, звісно! Чотирикімнатна квартира в Чернігові, триповерхова
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„хатинка” у нашому „Царському селі” – Олександрівці, де в гаражі

– дві автівки: „Тойота” та „Мерседес”. Ясно, що й на її банківському

рахунку зберігається кругленька сума...

– Справді, дивно. Але що ви від мене хочете?

– Я ані на йоту не повірила в якісь там почуття, тому поцікавилася

в свого знайомого (він у міліції працює) щодо тієї рудої фіфи.

Господи, Віталію, він мені такого про неї нарозказував, що я третю

добу без снодійного очей склепити не можу. Як тільки земля носить

цю аферистку!

– І що ж вона накоїла?

– Вбила трьох своїх чоловіків!

– Авжеж... Вбила, закопала, на могилці написала...

– Ви іронізуєте, а мені по3справжньому страшно. Поводиться

вона, мов невинне ягнятко. Така начебто тендітна, тихенька. Миле

личко, наївні оченята... Проте я знаю, що це – маніячка. Неймовірно

підступна, жорстока, холоднокровна вбивця! Перший її чоловік

вранці пішов покурити й нібито необережно випав із балкону. Другий

моржував, та якось невдало пірнув у лунку. А третій поїхав у

відрядження і раптом наклав на себе руки. Ось тільки з самогубством

вона щось перемудрила. Слідчий не сумнівається – чоловіка

задушили уві сні! Обкрутили довкола шиї мотузочку та й затягнули.

А все, що сталося потім, – лише майстерна імітація суїциду.

– Але, я так розумію, Оксана досі на свободі?

– У неї – „залізне” алібі: до пізньої ночі веселилася в ресторані

– відзначала ювілей свого шефа. Два десятки колег запевняють,

що Оксана виходила хіба що в туалет. Святкували в Чернігові, а

вбивство скоєне в Прилуках... Вона знову виплутається та ще й

оженить на собі Микиту Сергійовича! До речі, кожен із трьох її

чоловіків, незадовго до смерті, страхував своє життя на значну суму.

Ось такий „збіг обставин”...

– Гм... Скільки вона прожила в цих шлюбах?

– З першим добродієм – майже три роки. З другим – близько
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двох, а з третім – лише одинадцять місяців... Віталію, ви врятуєте

мого колишнього чоловіка?

Сто тисяч доларів
Двері відчинив Микита Сергійович, провів до зали, присів поруч.

Рудоволоса Оксана саме сервірувала стіл і, попри привітну, чарівну

посмішку, неабияк нервувала.

– Не треба, повірте, це – зайве, – вказав очима на пляшку

дорогого коньяку.

– Ну, як же... – знітилася господиня, – ви ж прийшли нам

допомогти. Хочете розібратися в цьому жахітті...

– Хочу, – промовив якомога рішучіше.

– От і добре, – зітхнула господиня. – Будьте ласкаві, сідайте до

столу, Віталію, символічно вип’ємо по келишку. Не бійтеся, поки що

жоден мій мужчина не помер від отруєння!

– Відверто кажучи, я сподівався побесідувати з вами, Оксано,

наодинці.

– А у мене немає секретів від нареченого, – відповіла з викликом.

– Він усе знає.

– Все3все? – багатозначно поглянув на Микиту Сергійовича.

– Так, – спокійно кивнув той. – Оксаночка розказала мені в

перший же день нашого знайомства.

– І вас не дивує, що троє ваших попередників, одружившись на

ній, незабаром пішли з життя?

– Дивує, – заспокійливо поклав руку на коліно Оксани. – Тільки

я переконаний – вона тут ні до чого.

– Я плакала і благала Микитоньку не зв’язувати зі мною. Проте

він прийняв рішення! А я – всього лише слабка жінка, не здатна

відмовитися від свого щастя. Микита – мужчина моєї мрії. Та й не

можу я довго залишатися сама! Ви зараз так хитро примружили очі,

Віталію... Не вірите в нашу любов?

– Чому ж, Микита Сергійович цілком міг захопитися молодою
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красунею. А от щоб навпаки... Даруйте, тут має бути якийсь зиск.

– А його немає! Ви помиляєтеся, детективе, – зашарілася

господиня. – Мені подобаються старші, досвідчені чоловіки.

Ровесники – надто легковажні, натомість немолода людина значно

більше цінує життя. Микита – увесь мій, розумієте? Він мене

буквально на руках носить, заради нашого кохання живе! Я певна,

чоловік мені не зраджуватиме у шлюбі. З ним є про що поговорити.

І він для мене – не старий! Микитонька щодня цілу годину бігає

вранці, п’ятнадцять разів підтягується на перекладині. Ми з ним і в

теніс граємо – між іншим, я майже завжди програю. Врешті3решт

шлюб – це ж не лише секс!

– Може, мені вже не так багато й лишилося, – пригорнув

наречену Микита Сергійович. – Але я справді насолоджуюся

кожним нашим днем.

– По3вашому, я схожа на вбивцю? – несподівано спалахнула,

помітивши мою іронічну посмішку, Оксана.

– В усякому разі, мій клієнт у цьому анітрохи не сумнівається.

– А ви? – пронизала жагучими карими очима.

– А я маю зберегти життя Микиті Сергійовичу і викрити

злочинця, – неквапливо, із задоволенням випив келишок коньяку,

не зводячи погляду з господині. – Якщо дозволите, одне нетактовне

запитання, Оксано. На яку суму було застраховане життя вашого

третього чоловіка – Леоніда Мисника?

– Сто тисяч доларів, – не змигнувши оком, відповіла вона. – Я

ще не отримала цих грошей – триває розслідування обставин смерті

Льоні. Думайте, що хочете, але жодного зі своїх мужчин я про

подібну послугу ніколи не просила.

– Знаєте, якщо вже дійсно є бодай якась небезпека... І хтось

настільки ненавидить Оксанку, що ладний знищувати її чоловіків,

аби лише відправити молоду жінку за ґрати... – замислився Микита

Сергійович. – Можливо, після шлюбу варто й мені оформити таку

страховку?
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– Микитонько, милий, я тебе дуже прошу, – захвилювалася

господиня, – пообіцяй, що не робитимеш цього!

У двері подзвонили, і незабаром Микита Сергійович увійшов до

зали, зворушливо підтримуючи під руку зовсім стареньку бабусю –

таку собі божу кульбабку. Вона зацікавлено роззирнулася навкруги:

– Доброго дня, голубонько! У вас, бачу, гості...

– Здрастуйте, Євдокіє Свиридівно, – привітно озвалась Оксана.

– Це до Микити колега завітав... Як ви себе сьогодні почуваєте?

– Краще, сонечко. Але що я? Головне, аби тобі – втіха. Готуєтеся

до весілля?

– Яке там весілля, – махнула рукою господиня. – Розпишемося

і на тому – все. Вже ж не дівчинка, аби фату приміряти... Я б і заміж

не виходила. Яка різниця? Аби мужчина кохав! Однак Микитонька

наполягає – хоче мати законну дружину.

– Так, значить, за тиждень і поберетеся? – примружила

підсліпуваті очі.

– Обов’язково, – життєрадісно відповів Микита Сергійович.

– А я ж оце чого приходила, – спохопилась Євдокія Свиридівна.

– Будь ласка, як будете в місті і матимете час, купіть котику моєму

чогось поживного. Ось я вам зараз, голубонько, грошей дам...

– Ну, що ви, які гроші? Ви ж для нас – мов рідна! Микита

збирається на пошту, то й зайде до крамниці.

– Дякую, сонечко, – кивнула бабуся. – Вітання вам від моєї Орисі!

– Спасибі, їй також передавайте привіт, – лагідно промовила

Оксана.

Коли за старенькою зачинилися двері, господиня, ніби між

іншим, пояснила:

– Пробачте, Віталію, я трішки збрехала щодо вашої роботи.

Просто не хотіла засмучувати стареньку. Вона так переймається моїм

щастям, а тут – приватний детектив, котрий шукає вбивцю...

– Та нічого, я навіть радий, що ми уникнемо зайвих пліток!

– Ні, ви не зрозуміли. Думаєте, бабуся лускає смажене насіння і
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теревенить із сусідками на лавочці біля під’їзду? Вона не надто

полюбляє спілкуватися з ровесницями. Що то за розмови? Як не

про політику, то про хвороби... А я їй – справді не чужа. Старенька

приймала пологи у моєї мами. Знає мене, відколи я з’явилася на

світ!

– Євдокія Свиридівна працювала акушеркою?

– Лікарем. Вони з матусею кілька років мешкали разом. Неня

винаймала у неї кімнатку. Власне, там я й народилася. Почалися

пологи, господині саме не виявилось вдома, телефон так невчасно

зіпсувався. Тож, коли Євдокія Свиридівна повернулася, викликати

„Швидку...” було надто пізно... Потім моя рятівниця якийсь час

мешкала у Росії. Та в поважному віці знову оселилася у Чернігові. В

особистому житті їй не поталанило. По3моєму, вона взагалі не була

в шлюбі. Начебто має доньку, втім я ту Орисю жодного разу не

бачила. Якщо вона дійсно існує, то мала б хоч іноді провідувати

матір! Напевно, моя сусідка просто її вигадала. Нічого дивного, вона

ж – зовсім старенька й самотня. Та я вдаю, ніби вірю в її фантазії і

Орися мені не байдужа. У бабусі тоді одразу настрій поліпшується...

Але ви майже зовсім нічого не їсте, Віталію! І коньяк наш, бачу, не

надто детективу Самарцеву смакує... Ви мені все3таки не вірите?

– Їй богу, Віталію, – втрутився Микита Сергійович, – Оксанку

хтось підставив!

– Авжеж, – кивнув я, витираючи губи серветкою, – і подбав про

її алібі...

Божа кульбабка
Біля під’їзду пригальмувало таксі, з якого за мить випурхнула

молода вродлива жінка – розкішне руде волосся, проникливі карі

очі, бездоганна „голлівудська” посмішка. Ті ж моднячі сукня й

черевички. Тільки в руці – величезна картата валіза.

Євдокія Свиридівна не стрималася – радісно помахала у вікно.

Втім, вже за кілька секунд, панночка зникла в під’їзді, задріботіла
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сходами. Ось вона вже й на потрібному поверсі. Впевнено підійшла

до дверей, натиснула кнопку дзвінка.

Старенька затамувала подих. „Ну, відчиняй, не барися, –

нетерпляче прошепотіла, наче там, за сусідніми дверима, її могли

почути. – Ще й вічко таке, що майже нічого не видно! Треба сьогодні

ж, коли все скінчиться, зателефонувати до ЖЕКу – попросити, аби

за могорич вставили щось путнє...”.

Клацнув замок, скрипнули двері і струнка молодичка хутко

увійшла до квартири. Бабуся принишкла біля вічка, дослухаючись

до кожного звуку. Начебто тихо! Поглянула на будильник: „Вона

казала, що це триватиме з півгодини. Головне, приголомшити,

нажахати, не дати отямитися... Ох, як же повільно спливає час –

навіть до секундної стрілки немов хтось гирю прив’язав!”.

Зітхнувши, старенька почимчикувала на кухню, накрапала

корвалолу, похапцем випила і одразу ж повернулася на свій „пост”,

квапливо притулившись до вічка, – нічичирк. От і добре! Скоро

справу буде завершено, і вони нарешті заживуть душа в душу, мов у

Бога за пазухою... „О, як же нестерпно чекати, а прийду раніше –

сваритиме! А що, як подзвонити?” – увімкнула світло у вітальні і,

схилившись над телефоном, набрала знайомий номер. Незабаром

у слухавці пролунав такий жаданий, найрідніший у світі голос.

„Як ти там, сонечко?” – „Жодних проблем!” – „Справді?! Ой,

яка ж ти у мене молодчина! Вибач, що дзвоню, але я так переживаю!

Кепська з мене конспіраторка...” – „Ні, все гаразд. Я вже хотіла

тебе покликати. Допоможеш?” – „Ну, ти ж знаєш, серденько, я

заради тебе готова на все. Життя не пошкодую, аби лише моя

розумниця жила по3людському! Зараз іду, відчиняй двері...”.

Увійшовши до оселі сусідки, Євдокія Свиридівна ніжно

пригорнулася до рудоволосої, розчулено схлипнула. Та турботливо

погладила сиві бабусині коси:

– Не плач, все позаду!

– Де вона? – боязко запитала старенька.
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– Там, вже у валізі...

Євдокія Свиридівна обережно зазирнула до кімнати. Ступила

кілька кроків і раптом у паніці відсахнулася:

– Вона ж рухається!

– Поки що... – посміхнулася юнка. – А ти гадала, я тут влаштую

море крові? Та підходь сміливіше – можеш її навіть поторсати. Вона

– непритомна.

Старенька навшпиньках наблизилася до напіввідчиненої валізи,

з якої виднілися спина молодої жінки та розкішне волосся.

– Я її „відключила”. Зараз викличемо таксі і завантажимо

дамочку в багажник. Важкенька валіза буде, але нічого –

впораємося. Головне, поводься впевнено, не метушись. Чого

хвилюватися? Хто нас може запідозрити?

– І... куди ми її подінемо?

– Погуляємо трохи в лісі. Погода – хороша, знову ж таки – свіже

повітря. Там, в одному місці, вже й ямку викопано... Потім

замаскуємо все так, що комар носа не підточить.

– Але ж вона – жива!

– Ну, то придуши, якщо хочеш. Мені – ліньки. Я – спортсменка,

а не кілер. Ех, і чому дівчатам3каратисткам не платять так, як

професійним боксерам3чоловікам? Дискримінація!

– А цидулка? Ти примусила її написати, назавжди попрощатися

з Вельком? – непокоїлася бабуся.

– Аякже, – задоволено взяла зі столу аркуш паперу руда. – Ось,

послухай: „Микитонько! Так склалися обставини, що ми вже не

можемо бути разом. Я покохала іншого чоловіка і погодилася вийти

за нього заміж. Ми вирушаємо на вікенд до Іспанії. А ти, будь ласка,

віддай ключі від моєї квартири Євдокії Свиридівні. Раджу

повернутися до колишньої дружини – вона тебе прийме... Будь

ласка, не сердься і, якщо справді любиш мене, щезни без скандалу.

Я не передумаю! Оксана”. Нормально?

– Ще б пак! Ціла поема... Ну, ти й вигадниця! Думаю, він тепер
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точно забереться геть. Хоча, відверто кажучи, мужчина непоганий.

Я до нього навіть трохи звикла. І де мої сімнадцять років?! Втім, тобі

кохатися з Микитою не можна – надто великий ризик. Звичайно, ви

з нею так схожі, що й рідна матір би не впізнала. Але мужчина,

котрий знає тіло своєї жінки напам’ять, одразу здогадається про

підміну!

Враз старенька зблідла, швидко відхилила валізу і... несамовито

кинулася на молоду пані. Та від несподіваного поштовху впала на

підлогу, перелякано зойкнувши. Немічна бабуся стиснула їй горло,

наче лещатами.

Ми нагодилися вчасно: ще кілька секунд і порятувати Оксану було

б неможливо. Влаштовуючи засідку в сусідній кімнаті, ніхто не

очікував такої спритності від „божої кульбабки”. Однак гнів і розпач

буквально потроїли її сили. Євдокія Свиридівна відчайдушно

пручалася та викрикувала прокльони.

... Марина зайшла до кабінету і урочисто виклала на стіл новенькі

купюри:

– Дякую, Віталію! Я вже покаялася перед Оксаною.

– Ви? Покаялися?!

– Звичайно... Я ж вважала її мало не дияволом у спідниці!

Подумки бажала смерті. Заплющувала очі й бачила, як вона у муках

конає. А з’ясувалося, що бідолашна жінка ні в чому не винна.

– О, то вона вже й бідолашна?!

– А чому ні? Скільки всього натерпілась... Я б на її місці взагалі

б, мабуть, збожеволіла! Як ви про все дізналися?

– Лікарка за незрозумілих обставин приймає пологи в своїй оселі

у пацієнтки. А потім, через багато років, раптом оселяється поруч з

її донькою. Далі. Євдокія Свиридівна начебто має таку собі Орисю,

яка жодного разу не потрапляла на очі Оксані.

– Це міг бути збіг обставин...

– Льоня, мій колега, невдовзі переконався: Орися дійсно існує.

Вона – єдина донька Євдокії Свиридівни. Причому пізня дитина...
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– Ну той що?

– Ми все3таки вирішили дещо перевірити. Льоня вдавав із себе

працівника ЖЕКу: полагодив бабусі сантехніку та й оглянув її

помешкання. Великий портрет Оксани висів на самому почесному

місці.

– У них же були прекрасні стосунки!

– Авжеж. Але матір, зазвичай, чіпляє портрет своєї доньки. Втім,

це й була світлина Орисі. В Оксани на шиї – жодної родимки...

Євдокії Свиридівні хотілося мати якщо не чоловіка, то бодай дитину.

Проте народити сама вона не могла. Тож, дізнавшись, що Марія, її

квартирантка, чекає двійню, лікарка обдурила довірливу,

недосвідчену пацієнтку, приховавши правду. А коли на світ з’явилися

дівчатка, одну з них „слуга Гіппократа” залишила собі. А потім

переїхала з донькою до Росії – боялася, що Оксанина мама

здогадається про все, побачивши Орисю. Там, у Брянську, дівчинка

й виросла. Якось Євдокія Свиридівна побувала в Чернігові та й не

витримала – поцікавилася долею Марії. З’ясувалось, що колишня

пацієнтка померла, а її донька – Оксана – вдало вийшла заміж і

тепер насолоджується щастям. А от Орисі не таланило ні в

особистому житті, ні з роботою... Зараз складно сказати, хто з них

придумав цей жахливий план – Євдокія Свиридівна клянеться, що

все організовувала вона, а донька лише виконувала її вказівки.

Власне, це „доброзичлива” бабуся порадила сусідові вигідно

застрахувати своє життя: „Звісно, ти ще до раю сто років не

потрапиш. Але раптом, не приведи Господи, щось станеться? А так

Оксаночка буде в достатку...”. Євдокія Свиридівна тепер шкодує,

що вчасно не зупинилася, влаштувавши нещасний випадок першому

чоловікові Оксани. Треба було б тоді одразу прибрати сусідку і хай

би Орися користувалася її статками! Проте молода вдова незабаром

знову закохалася, причому її другий мужчина виявився ще багатшим.

А коли він „несподівано” загинув, Оксана втретє вийшла заміж...

Виконавицею всіх трьох „нещасних випадків”, звісно, була Орися.

Справи детектива Самарцева



Сергій Дзюба

286

Приїжджаючи до Чернігова, вона оселялася в готелі й інколи

мешкала там тижнями, практично не виходячи в місто. Зловмисниці

турботливо дбали, аби в Оксани було стовідсоткове алібі. Адже

одного дня Орися повинна була цілком перевтілитися в свою сестру.

Микита Сергійович, четвертий мужчина Оксани, виявився

незаможним. Отож  Євдокія Свиридівна надумала нарешті

завершити справу. І хоч по телефону вони з Орисею спілкувалися

дуже обережно, ми, прослуховуючи розмови, не сумнівались –

йдеться саме про вбивство. Орися свого часу займалася карате,

навіть стала призеркою чемпіонату країни. Звісно, було б непогано

спіймати її „на гарячому”, але панночка – надто небезпечна, могла

одним ударом покінчити з сестрою, або скалічити її на все життя.

Тому Андрій, правоохоронець з „убійного” відділу, нейтралізував

юнку, тільки3но вона ступила до квартири. Звичайно, це не зовсім

по3чоловічому – нападати на пані зі спини, та в подібних випадках –

не до сентиментів. Втім, бажано було зібрати якомога більше

доказів. От Оксана й погодилася влаштувати цілу виставу. Як на

мене, вона блискуче відіграла свою роль. Це я винен – не здогадався

господині родинку на шию причепити...

– Ви – молодець, Віталію, і чесно заслужили свою винагороду!

– Але вашому колишньому чоловікові нічого не загрожувало.

Більше того, якби Марина Велько не найняла приватного детектива

і розлучниця3Оксана загинула, напевно, Микита Сергійович знову

повернувся б до вас...

– Що ж, нехай він буде щасливим з молодою дружиною. А я вже

дочекаюсь онуків та й матиму втіху на старість. Кожному – своє...

До речі, ви знаєте, що Микита Сергійович сьогодні застрахував своє

життя?

9.10.2008
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МЕНЕ „ЗАМОВИЛИ”...
Місяців три від приватного детектива Віталія Самарцева

не було жодної звістки. А я так звик до його розіграшів та

дивовижних історій! Тому зателефонував „пропажі” і за�

просив на каву. „Даруйте, Сергію, – пролунав у слухавці зак�

лопотаний голос. – Я зараз збираюся на важливе поба�

чення – з матусею однієї красуні...” – „Жартуєте?” – „Аніс�

кільки! Матусь теж інколи корисно на побачення кликати. Не

дарма ж кажуть: „Хочеш уявити свою дівчину в поважному

віці – поглянь на її неньку...” – „Отже, ви точно не прийде�

те?” – „Точно. Але я можу прислати замість себе перший

сніг”...

Вранці перший сніг таки випав, проте одразу ж розтанув.

Тож, доки я дійшов на роботу, забрьохався по самі вуха. Тому

сидів знервований, мов сто чортів, і згадував незлим, тихим

словом знайомого пінкертона.

„Що, не чекали?” – почулося зненацька. Самарцев був уже

в кабінеті і бадьоро викладав на стіл усіляку смакоту. „Звідки

це?” – отетерів я. – „Передала матуся однієї красуні. Слу�

хайте, тут таке трапилося... Розкажу – не повірите!” – „Звісно,

не повірю, але розкажіть!” – „А ви вже полагодили дикто�

фон?”.

Невдовзі я забув і про негоду, і навіть про ласощі – сидів,

немов приклеєний до стільця, заворожений неповторним

голосом свого товариша.

Чий кілер?
Я вже казав, що не люблю мати справу з чоловіками. Вони –

надто самовпевнені і нецікаві, бо, зазвичай, керуються примітивною

логікою, а не витонченими емоціями, покладаючись більше на силу,

аніж на інтуїцію. До того ж, вродливій жінці можна пробачити не
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одну примху – навіть непунктуальність.

В усякому разі, я не надто психував, коли Галина Бережна

спізнювалась на наше ділове побачення. Подумаєш, затримується

на якихось сорок хвилин! Вона була справді розкішною жінкою.

Відверто кажучи, якщо я часом приходив у театр, то виключно

заради неї. Театр я не люблю, бо одразу помічаю, що Отелло ще не

прийшов до тями після вчорашнього бенкету, а в короля Ліра погано

приклеєні вуса.

Проте за Галиною можна спостерігати не одну годину. Вона –

завжди бездоганна: молода, приваблива, а ще чудово співає й

танцює. Якось після вистави я подарував їй букет жовтих троянд.

Дехто з чоловіків забобонно вважає цей колір провокативно

недоречним, а мені й жінкам він навпаки подобається...

Отже, я швендяв кімнатою, невтомно позираючи на годинник, і

мріяв про нашу зустріч. Авжеж, я страшенно пишався тим, що така

жінка звернулася до мене за допомогою!

Тож уявіть собі мій стан, коли незабаром до кабінету увійшов... її

чоловік. Він так і назвався: „Григорій Бережний”. І я подумав, що

скоро приб’ю майора Воронова за подібні жарти (це він попросив

мене зустрітися з Галиною). Звичайно, своїх ментів слідчий може

розігрувати, як заманеться, а я – натура творча, вразлива... Проте

невдовзі з’ясувалось – Воронов тут ні до чого.

– Я вирішив прийти сам – не наважився розповісти про те, що

сталося, дружині... – пояснив гість. – Розумієте, наш знайомий

майор таки добряче мене налякав. Він переконаний, що мене хтось

„замовив”!

– На десерт?

– Мені подобається ваш оптимізм... Бо знаєте, що сказав Воронов?

Він не прагне накаркати, але ота стара з косою вже навідувалася по

мою душу. Авжеж, я лише в останню мить розминувся з капосною

бабусею! Однак хтось цілком може викликати її вдруге. Дивно, та,

виявляється, я комусь смертельно набрид...
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– Отже, за вами полює кілер?

– Полював... Вбити мене йому завадила випадковість: неподалік

Чернігова не змогли розминутися дві автівки – така собі звичайна

аварія. Водій темно3синьої „Мазди” потрапив до реанімації і вижив,

а ось його пасажира – високого усміхненого юнака в спортивному

„адідасівському” костюмі – рятували було вже пізно. З лабет

розплющеного авто його тіло визволяли „еменесники” – хлопці з

управління надзвичайних ситуацій. У загиблого була невелика

валіза, відкривши яку ошелешений інспектор ДАІ мало не прикусив

язика, адже побачив пістолет з глушником та пачку стодоларових

купюр. Там же знайшли кілька паспортів – імена й прізвища були

різні, але фотокартки вклеєні однакові. Тож небіжчик виявився

водночас громадянином трьох держав – жителем Чернігова, Гомеля

та Москви. Останні сумніви щодо „фаху” цього „добродія” розвіяли

світлини трьох чоловіків, ретельно перекреслені навхрест червоним

фломастером. На двох знімках одразу впізнали місцевих мешканців,

які нещодавно розпрощалися з життям за загадкових обставин.

Третього „міченого” знайшли за кілька днів – живого й здорового.

Я саме святкував своє 353ліття – з Галею, сином та любою тещею, і

неабияк розвеселився, почувши, що мене хтось „замовив”. Однак

вранці наступного дня, зайшовши на тверезу голову до відділку

міліції, довго крутив у руках власний портрет, зіпсований

фломастером, і потім ніяк не міг запалити сірника, аби прикурити

сигарету, – руки тремтіли. Уявляв себе в морзі – з кулею в серці.

Він би неодмінно поцілив, адже був професіоналом. Можливо, вже

мертвий, я б ще отримав контрольний у голову... Виходить, маю

завдячувати життям п’яному шибайголові, котрий вилетів своїм

„Мерседесом” на зустрічну смугу і влаштував лобове зіткнення!

– Ні, подякуйте краще Всевишньому, і нехай вас не мучить совість

– наскільки я знаю, крім кілера, більше ніхто не загинув...

– То ви – в курсі?! – здивувався він. – Звідки у вас така

інформація?
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– Звідти, – недбало махнув рукою у бік кватирки. – Сорока на

хвості принесла... Ну, хто у нас, в Чернігові, активно розповсюджує

чутки? Прекрасна стать! Вчора моя колега – Ярослава – ходила на

базар, то їй там такого тітоньки нарозказували... Втім, я не знав, що

потенційна жертва – ви.

„Я – шанувальник вашої дружини...”
Бережний нервово поправив краватку і, вихопивши з внутрішньої

кишені піджака пляшечку горілки, похапцем приклався губами.

Зробив кілька великих ковтків, зітхнув:

– Кілер – мертвий. Жодних відомостей про нього, крім тих

„липових” паспортів, не знайшли. Водій „Мазди” з ним незнайомий

– каже, просто підібрав попутника, щоб підзаробити дещицю

грошей. Де мешкав цей „ворошиловський стрілок” – невідомо.

Кримінальні справи щодо загибелі двох чернігівців, чиї світлини

він так натхненно, мов професійний художник, замалював криваво

червоними хрестами, можна назвати одним словом – „глухарі”.

Ніякої інформації про замовників! А в мене – сім’я, дитина... Та,

власне, мені ж – не сто років. Я елементарно хочу жити! А міліція,

яка начебто повинна нас берегти, навідріз відмовляється охороняти

мою скромну персону. Мовляв, я – не Папа Римський, щоб вони

могли дозволити собі таку розкіш... Звісно, у мене є невеликі

заощадження, аби найняти особистого охоронця. Але цих коштів

вистачить хіба що на тиждень. Я ж не бізнесмен – дрібний чиновник.

За все життя мухи не образив! Сиджу в своєму кабінетику – цілісінькі

дні перекладаю купи паперів з одного місця в інше. До однієї з партій

вступив виключно з примусу – начальство наказало: „Якщо хочеш і

далі тут працювати – пиши заяву”. Мені й робота моя, і нинішні

політики вже набридли, мов гірка редька. А куди подінешся? То –

все3таки держслужба, що б не трапилося – свою зарплату одержу,

а звільнюсь – кому я потрібен? Скоро через світову фінансову кризу

взагалі навіть на поганеньку посаду не влаштуєшся! Отож якось
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терплю, виживаю, зводжу кінці з кінцями, пригод на свою голову не

шукаю. Але якомусь дідьку знадобилося чомусь терміново, поза

чергою, відправити мене на той світ! От скажіть чесно – на вашу

думку, мені все ще загрожує небезпека?

– В усякому разі, замовник, напевно, вже знає, що вбивця не

впорався із завданням...

Він рвучко підхопився зі стільця і, мов навіжений, забігав

кімнатою, раз3по3раз розпачливо поглядаючи у вікно.

– Так, заспокойтесь і не метушіться, – промовив якомога

впевненіше. – Кілер помер, отож аванс замовникові не повернув.

Зазвичай, це – половина суми. А подібні оборудки, навіть якщо

йдеться про дрібного чиновника, коштують недешево. Все3таки –

навмисне вбивство, в разі чого кількома роками ув’язнення не

відбудешся – доведеться довгенько в буцегарні посидіти. Сільський

дядько, після півлітри оковитої, цього може й не усвідомлює, зате

професіонал, котрий звик ювелірно виконувати свою роботу, навіть

за тисячу „баксів” нікого не вбиватиме...

Григорій знову опинився на стільці, звичним рухом дістав

пляшечку, спрагло ковтнув:

– Тобто я принаймні, маю якийсь час, доки той... ну, хто бажає

моєї смерті... збере необхідну суму?

– Авжеж, якщо він, звісно, не Рокфеллер, – знизав плечима. –

До того ж, йому ще й нового кілера треба знайти. А ці товариші, як

відомо, на дорозі не валяються. Я живих кілерів маю на увазі...

Він полегшено зітхнув і попрямував до дверей:

– Дякую. До побачення...

– Стривайте, то вам уже не потрібна моя допомога? – здивувався

я.

– Розумієте, ваші послуги також, очевидно, немало коштують, –

не знітився Григорій. – Проте, зваживши всі обставини, я вирішив

поки що утриматися від марнотратства. Раптом міліція сама

впорається?
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– Ну, якщо питання лише в грошах... – неквапливо підвівся я. –

Пропоную таке: коли справу буде залагоджено, заплатите мені

стільки, скільки схочете. Згода?

– Як це? – радісно поцікавився він.

– А отак, – кивнув я. – Правоохоронці вашого замовника

всерйоз не шукатимуть, адже ви поки що – живий. І дійсно – не

Папа Римський. А знайти його треба, щоб вашу родину не спіткало

лихо. Тому я негайно розпочинаю розслідування.

– Ви – підозріло великодушні, – розсміявся Григорій.

– Ні, просто я – шанувальник вашої дружини, – посміхнувся у

відповідь, але, помітивши насторожений погляд Бережного,

спокійно уточнив: – Вона – чудова актриса!

Дивні розмови
За два тижні Григорій знову сидів у моєму офісі. Так само нервово

поправляв краватку і прикладався до кишенькової пляшечки з

оковитою.

– І все3таки я нічого не второпаю, – вкотре витер хустинкою

спітніле чоло дрібний чиновник. – Ви запевняєте, що мені більше

нічого не загрожує. Розповідаєте, начебто знайшли замовника,

однак відмовляєтеся назвати цю людину.

– Саме так, – незворушно погодився я, насолоджуючись кавою.

– Але про того покидька необхідно негайно заявити в міліцію.

Він мусить опинитися за ґратами!

– Не думаю, що це – гарна ідея. По3перше, мені бракує доказів,

хоч точно знаю, хто найняв кілера. А по3друге, ми з вашим

супротивником уклали угоду: він збереже своє інкогніто, проте

утримається від нових замахів на безцінне життя Григорія

Бережного.

– Однак, зрозумійте, мені потрібні бодай якісь документальні

підтвердження, – наполягав співрозмовник. – Я нікому не вірю на

слово!
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– І дарма. Я не обманюю своїх клієнтів. Не хвилюйтеся – іншого

кілера не буде. Ви – в цілковитій безпеці.

– В такому разі, я не збираюся вам нічого платити. Даруйте, але

я не бачу конкретно виконаної роботи! – патетично вигукнув

Григорій.

– Це – ваше право. На все добре, пане Бережний. Живіть довго,

– ввічливо кивнув йому на прощання.

Коли двері за неприємним відвідувачем зачинилися, я від душі

розсміявся і подзвонив по телефону, аби домовитися про зустріч з

новою подружкою Ярослави.

... У кав’ярні було затишно й негамірно. Ангеліна Дмитрівна вже

сиділа за столиком біля вікна і, безпомилково „вирахувавши” мене,

привітно помахала рукою. Попри поважний вік, вона була вишукано

одягнена. Присівши навпроти, відчув тонкий аромат дорогих

французьких парфумів.

– Отже, Ви – Віталій? – її очі здавалися напрочуд молодими й

проникливими. – Як цікаво! Вже сто років не приходила на

побачення. А колись, вірите, чимчикувала вулицею й мало не кожен

другий чоловік озирався...

– То от у кого Ваша донька – така ж красива, як її матуся!

Вдоволено зашарілася, розгорнула меню:

– Так, що тут у нас? Мені – каву, тістечко і... може, по келиху

вина – за знайомство?

– Чому б і ні? Сподіваюсь, я не завдам Вам клопоту...

– Сподіваюсь, я – теж, – ледь усміхнулася кутиками вуст. –

Взагалі, Ви мені подобаєтеся. У Вас – гарні манери. А ще кажуть,

що зараз немає справжніх джентльменів!

– Боюсь, я Вас розчарую, – розвів руками. – Мені відомо, хто

найняв кілера, аби вкоротити віку Григорієві Бережному...

Подружка
Вона розгубилася лише на мить. Швидко роззирнулася навкруги,
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пильно поглянула мені просто в очі, заспокійливо посміхнулась.

Зачекала, доки офіціант відкоркує вино і наповнить келихи. Повагом

взяла свій бокал:

– Давайте, Віталію, вип’ємо за хороших людей. Нас так мало

залишилося...

– За Вас, – підвівся і, коли наші келихи легенько торкнулися

один одного, видобувши приємний мелодійний звук, від душі додав:

– І за Вашу Галю!

Її очі дивовижно зблиснули. Співрозмовниця змахнула сльозу і

пригубила бурштиновий напій:

– Смачне, правда?

– Так, – потупив очі. Ця літня сентиментальна леді зовсім не

скидалась на цинічну, безжальну вбивцю.

– Ви працюєте на Гришу?

– Вже ні. Але ми з Вами, просто зараз, маємо домовитися...

– Ви не схожі на шантажиста.

– Дякую. Я справді сюди прийшов без увімкненого диктофона...

– Цікаво, як Ви взагалі здогадалися? Запідозрити мене... В міліції

таке нікому навіть на думку не спало!

– Мені спочатку – теж. Ми з Льонею, моїм колегою, заходилися

перевіряти іншу версію. На роботі у Григорія буквально все

обнишпорили, доки переконалися – там чисто. Та й справді – не

таке він уже велике цабе, щоб кілера наймати! Зате інша моя

помічниця, тільки3но почувши про цю історію, запідозрила його

дружину.

– Галю? – здивовано надкусила тістечко Ангеліна Дмитрівна.

– А кого ж іще?! – долив їй вина і наповнив по вінця власний

келих. – Судіть самі: Ваша донька – одна з найвродливіших жінок у

Чернігові. Такій би за Володимира Кличка чи Олега Лісогора заміж

вийти. Розумна, шляхетна, талановита! Натомість цей Григорій –

ну, Ви ж самі знаєте...

– Алкоголік3невдаха... – зітхнула.
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– Ну, от... Я до останнього не вірив. Тобто мені не хотілося

вірити... Все розмірковував: „Як можна таку чарівну жінку

запроторювати до в’язниці? Просто святотатство якесь!”. Втім, я мав

захистити свого клієнта. Тоді це була єдина вірогідна версія –

дружина вирішила позбутися свого чоловіка, котрий їй – не рівня.

Мотив? Ну, хоча б квартира і спільне майно... Думаю, після

розлучення цей скнара навряд чи залишив би Галину в спокої –

неодмінно б претендував на свої квадратні метри та інше добро.

Навіть меблі б позабирав. Хіба ні? Тому Ярослава одержала завдання

заприязнитися з Галею...

– Он воно що, – докірливо похитала головою. – То Галинка

привела в дім шпигунку!

– Будь ласка, не сердьтеся на Ярусю. Вона – хороша, кмітлива

дівчина. Одразу збагнула – Ваша донька кохає свого чоловіка. Так,

у це складно повірити. Але... Недаремно хтось вигадав казку про

красуню й чудовисько. Може, для чуйної, романтичної Галини

непоказний Григорій Бережний – принц! Отож вірна дружина ніяк

не могла прагнути смерті свого чоловіка, батька її дитини. Втім, якщо

це – не Галя, тоді хто? І Ярослава здогадалася!

– Вона здавалась надзвичайно щирою... Знаєте, у мене давно не

було такої подруги, от і відкрила душу, – сумно промовила стара

леді. – Якби ж я знала, що вона – нишпорка! Щось мені останнім

часом не таланить... Яка доля могла бути у моєї Галинки! Хіба вона

не заслуговує на справжнього мужчину – от хоча б такого, як Ви?!

Гриша ніби її загіпнотизував – напустив полуди... От і скніє з ним,

марнує молодість, рахуючи кожну копійку. Та я все ладна віддати,

аби лише від нього відкараскатися. Щоб він кудись поїхав за

тридев’ять земель, зник, провалився крізь землю. Але ж ні –

вчепився, наче реп’ях! Ну, я й дала оголошення до місцевої газети

про те, що шукаю сміливця для особливого доручення і грошей не

пошкодую. Відверто кажучи, не очікувала, що хтось так швидко

відгукнеться. Та незабаром задзвонив телефон, і я почула такий
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приємний, інтелігентний голос. Зустрілися... Він, до речі, за фахом

– художник, але попиту на картини не було, от і став кілером.

Інтуїтивно відчула – не обдурить, тож витягнула з альбому

фотокартку Григорія. Далі все було, мов уві сні...

– Вам поталанило – не взяли гріх на душу. І Яруся моя від Вас –

у захваті. Вона хотіла сюди зі мною прийти, але не знає, як Вам в очі

дивитися. І все3таки Ярослава вчинила правильно, адже Ви могли й

самі зганьбитися, і родину свою занапастити. Повірте, ми вам – не

вороги.

– Але зараз що Ви від мене хочете?

– Не чіпайте більше Григорія.

– Гм... Дивно! Він – уже не Ваш клієнт, а Вам подобається моя

донька... Нічого не розумію...

– Я поважаю вибір Галини.

– Все одно – ніякої логіки! Адже, за певних обставин, я б залюбки

стала Вашою тещею... Ну, не сердьтесь, вже й пожартувати дамі не

можна. Хай Гриша живе. Я й сама налякалася від того, що натворила!

Та в мене вже й грошей таких немає – я ж тому молодикові, котрий

обіцяв у Бережного поцілити, віддала майже все, що собі на смерть

збирала... Добре, присягаюсь –  від сьогодні буду зразковою тещею!

Ось прийду додому та й приготую королівську вечерю – улюблені

страви свого зятя. Шкода, він Вас в обличчя знає, а то б запросила в

гості... А ось Ярославі перекажіть – увечері радо чекатиму на неї.

Пригощатиму від душі, як найкращу подружку. Тільки, будь ласка,

Гриші про наше побачення – ні слова. Нехай думає, що його теща –

найкраща в світі!

24.11.2008

ВИКРАДЕННЯ АЛІСИ
– Ви знаєте Подкопаєву? – Віталій, як завжди, виріс, наче

з�під землі – безтурботний, усміхнений, по�ранковому
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свіжий, з підозріло товстою валізою: – Вона – просто чудо�

ва! Хочу запросити на побачення і взяти автограф...

– У Лілі? – я ще сидів за комп’ютером і машинально кла�

цав якусь фразу, однак відчував – зараз домучити статтю все

одно не вдасться. Звісно, Подкопаєва – суперстар, але від

приватного детектива Віталія Самарцева можна очікувати

будь�якого сюрпризу!

– До чого тут Ліля? Хоча... – підморгнув він. – Якщо її хтось

поцупить, залюбки візьмуся за розслідування! А як ви гадає�

те, чим напхана моя валіза?

– Бомбами... – відповів перше, що спало на думку.

– Правильно, – задоволено кивнув гість і виклав цілий сто�

сик пухкеньких томів. – Ось, рекомендую – Лариса Подко�

паєва. По�перше – білявка, по�друге – письменниця. Уявляє�

те, яка гримуча суміш?!

– Письменниця? – розчаровано похитав головою. – Да�

руйте, Віталію, але мене не цікавлять вигадки.

– Іноді, – примружив очі Самарцев, – розуміючись на ви�

гадках, можна дізнатися правду...

– Отже, з вами трапилась якась пригода? Не тримайте це в

собі, друже! Вам – слава, мені – гонорар.

– Взагалі, декому і Ярослави вистачає... – скаламбурив він.

– Ну, коли ви вже нарешті заведете собі камін?

– Як тільки у вас з’явиться люлька!

Колеги, дякувати Богу, пішли на обід, тож жоден несамо�

витий вигук не відволікав його уваги. Самарцев зосередже�

но смакував прохолодним пивом і, пригадуючи недавній ек�

стрим, раз�по�раз ніжно погладжував свою Подкопаєву...

Бандитський Чернігів
Едуард Жоржович був опецькуватим чоловіком із волячою шиєю.

Він нервово походжав кімнатою, витираючи хустинкою спітніле
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обличчя. Власне, піт з нього стікав струмками, однак Харитончик і

не думав знімати дорогий малиновий піджак, або хоча б розсупонити

ядуче зелену краватку із золотою запонкою.

Скептично оглянувши мої „апартаменти”, скандально відомий

бізнесмен понуро зауважив:

– То ось, значить, як ви працюєте!

– Ні, тут ми тільки приймаємо декого з відвідувачів, а працювати,

зазвичай, доводиться в лайні... – я продовжував спокійно годувати

акваріумних рибок, абсолютно не переймаючись настроєм цього

самовпевненого індика, котрий звик вдавати з себе господаря життя.

Нарешті, натупцювавшись, він демонстративно почимчикував до

крісла:

– Можна присісти?

– Будь ласка, – одразу ж змилостивився я, із задоволенням

спостерігаючи за вуалехвостиками. – Але попереджаю: можу

спілкуватися лише на рівних. Хочете, аби ми порозумілися, облиште

своє хамство. Тут вам – не Верховна Рада! Власне, у нас – одні й ті

ж авторитети, просто ми їх сприймаємо по3різному...

– Як це? – спантеличено почухав потилицю.

– Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка, Михайло

Грушевський, Григорій Сковорода... Тільки я, в першу чергу, ціную

книги, а ви – зображення на купюрах.

– Гм... Дотепно! – погодився Харитончик. – Власне, мені

говорили, що ви – специфічна людина, але я ціную професіоналів.

Добре, поговоримо відверто! Віталію Сергійовичу, я хочу, щоб ви

негайно облишили всі справи й подбали про безпеку моєї доньки.

Тобто я дуже прошу вас це зробити, бажано із завтрашнього дня, –

виправився він, помітивши вираз мого обличчя. – Суму гонорару

назвіть самі...

– Алісі загрожує небезпека?

– О, то ви навіть знаєте її ім’я!

– Навів довідки. Це – нескладно, адже ви – так би мовити,
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публічна людина. Знаю, що бізнесмена Харитончика звинувачують

у рейдерських атаках на кілька підприємств. Власне, одне ви вже

підступно захопили...

– Авжеж, – не став відпиратися він. – Саме тому мою дівчинку

можуть скривдити... Семен Пахтій – ще той фрукт! Це у нього кличка

така була – Фрукт. Ніколи не вмів правильно дезодорантом

користуватися – за кілометр смерділо... Чули про гучні бандитські

розбірки в Чернігові – на зорі нашої незалежності? Таких людей

тоді відправили на той світ! Що вдієш – дикий український

капіталізм... – сентиментально зітхнув Едуард Жоржович. – Так от,

Семен – один із тих, кого не вдалося застрелити. Вцілів! А тепер –

святіший за Папу Римського: законослухняний підприємець,

меценат, шанована людина, в депутати пнеться... Втім, як був

дрантям, так і залишився! Отож, якщо не може довести свою правоту

за допомогою грошей чи мізків, використовує старі методи. Два дні

тому мені на мобільний зателефонував якийсь гугнявий тип і

дохідливо розтлумачив, що станеться з Алісою, якщо я не поверну

Пахтієві його власність. Визначитися мушу до завтра – такий ось

ультиматум!

– І ви вирішили не поступатися...

– Я – бізнесмен. Людина, котра колекціонує гроші. І чим їх

більше, тим краще. Це – показник мого професіоналізму. Одне

слово – рейтинг! У цій сфері, як у джунглях – виживає сильніший.

Прагнеш досягнути великого успіху? Повинен звикнути до

безкінечної жорсткої боротьби. Це – як на війні: або ти їх – або

вони тебе... Не можна бути білим та пухнастим, небезпечно мати

друзів і, не дай, Боже, виявити слабкість. У порошок зітруть!

Зрозумійте, я дуже люблю свою донечку, проте не збираюся

відступати через погрози якогось психопата. Звісно, я посилив

охорону будинку. За Алісою наглядають вдень і вночі. Однак

хочеться, щоб поряд із нею увесь час була людина, якій я довіряю

на сто відсотків. Тобто – ви...
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Йому таки вдалося мене вразити!

– Я? Звідки така довіра до якогось маловідомого детектива

Самарцева?

– Ви ніколи не зраджуєте своїх клієнтів. Як бачите, я теж зібрав

певну інформацію. У наш продажний час така принциповість

здається дещо старомодною, однак вона дорого коштує, і я готовий

платити! Звичайно, якщо ви ще не отримали аванс за викрадення

Аліси від моїх злопам’ятних конкурентів... Жартую, не сердьтеся.

Знаю, ви не займаєтесь подібними речами! Отож я прошу вас, доки

все не владнається, побути її янголом3охоронцем. Звісно, ні доня,

ні моя дружина, не повинні здогадуватися про небезпеку. Я

відрекомендую вас, як чудового домашнього вчителя... А що? Зараз,

серед наших братанів, модно наймати для виховання улюблених

діточок усіляких педагогів. Колись же у заможних шляхтичів таке

було! Чим ми гірші? Наскільки я знаю, ви розумієтеся на музиці? От

і вчитимете Алісу грати на гітарі. Вона, до речі, до музичної школи

просилася. А тепер і ходити нікуди не треба! Ну й, між іншим,

розповідатимете їй про гарні манери... Власне, все – на ваш розсуд.

Головне, аби моя дівчинка була жива й здорова! Мешкати доведеться

у нас. Втім, не хвилюйтеся – ми задовольнятимемо всі ваші примхи.

Контактуватимете зі Станіславом Львовичем.

– Чув про такого...

– Це – дуже турботлива і віддана людина, друг нашої сім’ї.

Він ще Вітусі, дружині моїй, коли була маленькою, пелюшки прав!

Покійна теща – Зінаїда Гнатівна – свого часу керувала взуттєвою

фабрикою. Колись, ще дівчам, палко закохалася в красеня3

інженера, завагітніла, а той, дізнавшись про майбутнє потомство,

наступного ж дня накивав п’ятами з Чернігова... Відтоді вона

сильно мужчин незлюбила, так і не вийшла заміж. Зате зробила

непогану, як для жінки, кар’єру! Станіслав Львович мешкав по3

сусідству, тож і опікувався Віточкою. Особисте життя у нього

також не склалося, от і полюбив дівчинку, мов власну дочку.
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Маленькою вона ще хотіла, аби дядя Слава одружився на її мамі.

Однак горда й незалежна Зінаїда Гнатівна заявила: „Якщо коли3

небудь і вийду заміж, то тільки за генерала!”. А добрий і

неамбітний сусід трудився звичайним водієм... Потім Віта

виросла й виявила характер – стала моєю дружиною, попри

шалений спротив неньки, яка і слухати не бажала про таке раннє

заміжжя єдиної дочки (Віті тоді лише 17 виповнилося, а я щойно

отримав диплом політеху). Тривалий час у нас не було дітей. Ми

вже й надію втратили, коли Вітуся несподівано завагітніла і

народила Алісу. Зінаїда Гнатівна ще встигла потримати онучку

на руках, та незабаром теща тяжко захворіла і за місяць пішла з

життя. От Віта й попросила, аби Станіслав Львович, якого вона

тепер називає татом, оселився у нас. Він зараз – і за няньку, і за

водія, і за головного кухаря.

– Золото, а не чоловік!

– А ви не іронізуйте – самі побачите. То як, Віталію Сергійовичу,

приймаєте мою пропозицію?

– Ну, якщо виконаєте дві мої умови...

– Тільки дві?

– По3перше, я не можу раптово згорнути всі свої розслідування...

– О, це – не проблема. Кожен ваш клієнт одержить значну

компенсацію!

– Ні, я не спиняюся на півдорозі. Тому, за моєї відсутності, з

Алісою будуть Ярослава та Леонід. Це – мої помічники, можете не

сумніватися в їхній надійності.

– Ну, що ж, хай буде так, – поміркувавши, кивнув він. – А друга

умова?

– Я хочу поговорити з Алісою. Вона не повинна нічого робити з

примусу – моє товариство має бути ненав’язливим.

– Авжеж! – задоволено примружив очі Едуард Жоржович. –

Щодо цього я виявився завбачливим... Доня гуляє на подвір’ї з моїм

охоронцем. Покликати?
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– Краще я вийду на свіже повітря – вже знудився в чотирьох

стінах...

Помітивши нас, дівчинка одразу ж підбігла до Харитончика:

– Ой, таточку, а до мене прилітало сонечко! Я трошки потримала

його на долоньці й відпустила – хай ще когось із діток провідає.

Вона сама була маленьким сонечком – світлим, усміхненим,

лагідним. Зацікавлено поглянула на мене.

– Привіт, Алісо! – простягнув руку.

– Здрастуйте, – торкнулася моєї правиці. – Ви – дядя Віталій?

– Так, – обережно потиснув теплу долоньку.

– І ви справді вмієте грати на гітарі?

– Відверто кажучи, не дуже добре...

– Але все одно – ліпше за мене, бо я зовсім не вмію... А у вас є

дружина?

– Ні, – зітхнув, – поки що мені не надто таланить із жінками.

Може, коли ти виростеш?

– Може! – дзвінко розсміялася. – Будете зі мною дружити?

– А ти цього бажаєш?

– Мабуть... Принаймні ви мені подобаєтеся!

– Дивно, це ж саме я щойно збирався сказати тобі...

– Попереджаю, я – не дуже старанна. І страшенно люблю

бешкетувати.

– Ну, то бешкетуватимемо разом, – підморгнув дівчинці.

– Бачу, ви чудово порозумілися! – нагадав про своє існування

Харитончик. – Отже, Віталію Сергійовичу, до завтра? Хочете,

пришлю за вами вертоліт?

– Це – зайве; моя старенька конячка досі бігає. Будь ласка,

знайдіть для неї місцинку у вашому неозорому гаражі.

– До побачення, дядю Віталію, – помахала рукою Аліса,

вмостившись разом із татусем на сидінні казково розкішного

„Мерседесу”. – Ви ж не передумаєте?

– До скорої зустрічі, маленька! Пам’ятай: дядя Віталій завжди
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дотримується своїх обіцянок.

– Завжди? – гмикнув Харитончик. – Даруйте, юначе, але навіть

мені інколи не вдається ухилитися від цеглини, яка раптом падає на

голову…

– Звичайно, я теж потрапляю в халепу. Втім, головне, вчасно

оговтатися й накивати п’ятами з непривітної домовини, позбувшись

незручних білих капців! – люб’язно відповів своєму новому

роботодавцеві. А подумки вилаявся: ну, що вдієш, все3таки Едуард

Жоржович – колишній бандит… Дякувати Богові, донька не схожа

на батька!

Магістратське озеро
Мобілка залементувала о шостій ранку. Я ледве продер очі

(поспати вдалося максимум години три: завершував одну страшенно

цікаву справу – якось розповім і про це), отож у моїй бідолашній

макітрі несамовито гули велетенські джмелі. Однак телефон

невблаганно скавчав, а проігнорувати цю трикляту річ – все одно,

що нахабно образити й прикро розчарувати свого клієнта (мабуть,

цим приватний детектив і відрізняється від будь3якого нормального

добродія, котрий, за першого3ліпшого бажання, може дозволити

собі неабияку розкіш – натхненно послати всіх до дупи). Позіхаючи,

підніс мобілку до вуха:

– Альо...

– Віталію, збирайтеся, я зараз буду у вас! – владно прогримів

знайомий хрипкий голос.

– Едуарде Жоржовичу... – спробував, набравши побільше

повітря в легені, обурено запротестувати я, та почув у відповідь лише

принизливо короткі гудки.

„От хамло! І треба ж було втелющитися в таке... Нічого, хай тільки

пришвендяє сюди – вилетить, мов корок із шампанського!” –

роздратовано підвівся з ліжка й поплентався в душ.

За п’ять хвилин „Мерседес” Харитончика вже безперервно
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сигналив на подвір’ї. „Ну, потворо, начувайся!” – по3справжньому

розлютився я. Проте непроханий гість навіть не звернув уваги на

мою перекошену мармизу – ошелешив з порогу:

– Аліса зникла! – він скидався на грізного бика, який щойно

вийшов на смертельно небезпечну кориду і ладний безжально

розтерзати жалюгідного тореадора. – Я знаю: це все – Пахтій... Не

дай, Боже, з моєю дівчинкою щось трапиться, пристрелю того

виродка, мов скаженого пса!

– Так... – якомога спокійніше поглянув у налиті кров’ю очі. –

Хочете, щоб я знайшов вашу доньку? Тоді облиште примітивну

самодіяльність. І що ви за люди? Ніяк не настріляєтесь! Отже, як це

сталося?

– Вранці Віта здійняла тривогу: зазирнула в кімнатку до Аліси, а

дівчинки немає. І, уявіть собі, вночі ніхто нічого не чув – немов вуха

всім позакладало! Станіслав Львович уже допитав прислугу,

охоронців – ті лише руками розвели... Звісно, сьогодні ж вижену

цих дармоїдів!

– Не поспішайте – хтось із них може виявитися зрадником...

– Дурниці! – впевнено похитав головою. – Я, Віталію, своїх

людей на хлібі й воді не тримаю. Розумію: скупий платить двічі. Який

же собака відмовиться служити такому щедрому господареві? Ні,

вони знають, як я ціную відданість. І усвідомлюють: за зраду – шкуру

спущу!

– Однак мені потрібен список усіх працівників та мешканців

вашого котеджу і номери їхніх телефонів. Треба негайно

організувати прослуховування розмов. Крім цього, заїдемо по

дорозі за моїм Льонею – він скрізь поставить „жучки” у ваших

хоромах.

– Навіть під моїм ліжком?

– Там – у першу чергу.

– Ви взагалі – при своєму глузді? Щоб Едуард Харитончик у

власному помешканні дозволив комусь підслуховувати
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конфіденційні розмови? Ну, знаєте, пане Самарцев! Це – вже

занадто. Не передавайте куті меду... Чуєте, я – бізнесмен!

– Чую... Заспокойтеся, не потрібні мені ваші комерційні секрети!

Я в цьому все одно нічого не тямлю. Йдеться про життя вашої доньки.

Ви ж не хочете її втратити?

– Алісі не заподіють зла – не насміляться! Мене просто

пошантажують і все. Що можуть шакали? Лише вити та пакостити

крадькома.

– Повірте: той, хто викрав маленьку дівчинку, здатний діяти

відчайдушно. Вас що, мало раніше підслуховували? У нас

президентів таємно на диктофон записують і нічого! Капризуєте,

наче англійська принцеса, а ми марнуємо час.

– Добре, – зітхнув він, – робіть, як знаєте... Тільки не вплутуйте

сюди отих продажних ментів! Едуард Харитончик звик вирішувати

власні проблеми без їхніх послуг.

– Я про це вже здогадався... Втім, заради справедливості, скажу:

все3таки у нас, в Україні, продажних політиків – значно більше, ніж

недолугих правоохоронців. Власне, яка влада – така й міліція!

За годину в кабінеті Едуарда Жоржовича пролунав дзвінок, і ми

почули голос Аліси. Вона не плакала, намагалася говорити

заспокійливо й чітко – очевидно, читала з папірця:

– Доброго дня, таточку! Мене, як ти розумієш, поцупили. Але не

хвилюйся – твоїй доні нічого не загрожує, якщо будеш слухняним.

Дяді, які зараз стоять поруч зі мною, вважають, що ти, якщо дуже

постараєшся, можеш зібрати до вечора готівкою півмільйона євро.

Погодься, це – не надто великі гроші, щоб я залишилася живою й

здоровою. Вітання мамі. Цілую вас обох! Я ще подзвоню...

– Алісо! – розпачливо вигукнув Харитончик. Проте зв’язок

урвався.

– Донечко... – зойкнула Віта і знепритомніла.

Станіслав Львович ледь встиг підходити її на руки, обережно

поклав на диван. Хутко відкрив потрібну шухлядку, змочив вату
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нашатирним спиртом і підніс до зблідлого, однак такого принадного

личка. Жінка вдихнула повітря, судомно закашлялася й розплющила

ніжно волошкові очі. Розгублено прошепотіла соковитими вустами:

– Що сталося?

– Мммм... – я мав зосередитись на розслідуванні, але мене

бентежила ота янгольська врода.

– Все гаразд, сонечко, – лагідно доторкнувся до її золотавого

волосся Станіслав Львович.

Це був сивочолий добродій із виразним, інтелігентним обличчям

вчителя та натрудженими, мозолистими руками. Він виглядав

старшим за Віту, проте здавався значно молодшим за багатьох своїх

ровесників. В усякому разі, таким чоловікам у тролейбусі місце не

вступають. Особливо приваблювали його очі – проникливі і

променисті.

– Ні, не гаразд, тату, – печально поглянула на турботливого

Станіслава молода жінка. – Хіба ти не чув? Нашу Алісу схопили

нелюди! Боже, я цього не переживу... Пане Самарцев, ви вже маєте

бодай якусь інформацію?

Всі вичікувально подивилися на мене. Я зателефонував Льоні:

– Ну, що там, старий? Вдалося відстежити дзвінок?

– Глухо, шефе... Вимагачі скористалися новим, тільки3но

придбаним, стартовим пакетом. Жодної зачіпки!

– Гм... А як щодо інших телефонних номерів із нашого списку?

– Ніяк. Люди потроху оговтуються від шоку, теревенять з рідними

та знайомими. Втім, підозрілих дзвінків не було.

– Що ж, доведеться чекати – думаю, дівчинка незабаром

зателефонує знову...

Проте Аліса озвалась аж під вечір:

– Це – я, таточку! Ти приготував гроші? Вони сподіваються, що

ти будеш розважливим. Заплатиш – і більше жодних претензій...

– Доню! Будь ласка, передай мобілку дяді, який знаходиться

поруч із тобою, – якомога лагідніше попросив Едуард Жоржович.
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– Валізу з грошима потрібно залишити після футболу на березі

озера – в нашому місці. Прилаштуєш її під розлогим деревом і йди

собі. Стежити не можна, інакше я загину. Тож будь чемним та

нежадібним. Поки що зі мною поводяться гарно, але сам розумієш...

– Алісо! Ти мене чуєш?

– Якщо зробиш усе правильно, я невдовзі благополучно

повернуся додому.

– Алісо!

– Бувай, таточку. Поцілуй за мене маму...

Льоня зателефонував майже одразу:

– Нічого втішного, шефе. Вони придбали ще один стартовий

пакет. Той, яким скористалися минулого разу, мабуть, викинули.

Обережні, чортяки! Напевно, дзвонили з автівки. Рухалися в

напрямку Магістратського озера.

– Знаю, це – в районі річкового порту, за пішохідним мостом.

Там зліва – невеличке озерце, де купаються нудисти. А далі, як іти

до лісу, метрів за двісті – Магістратське озеро...

Харитончик рикнув, наче поранений звір.

– Отже, після футболу? – почав уголос розмірковувати я. – Ага,

сьогодні ж київське „Динамо” з „Шахтарем” грає! А озеро – часом

не Магістратське?

– Так. Ми, коли хочемо в неділю у Чернігові відпочити всією

сім’єю, іноді туди їздимо, – зітхнула Віта. – Адже на Золотому пляжі

– надто гамірно... То що сказав ваш колега, Віталію? Аліса – там,

на березі Магістратського?!

– Мабуть. Втім, машина вже могла й поїхати.

– Однак вони мають неодмінно повернутися – за грошима...

Футбол тільки3но розпочався. Отже, є час, аби влаштувати засідку,

– рішуче підвівся Едуард Жоржович. – Так, зараз беру хлопців і

гайда туди! Обнишпоримо все вздовж і впоперек. А якщо не

застанемо „дорогих” гостей, ретельно приготуємося до „теплої”

зустрічі!
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– Стривай, Едику, – забринів приємний оксамитовий голос

Станіслава Львовича. – Це – надто ризиковано!

– Зі мною поїдуть тільки кращі – колишні спецназівці...

– Едику, там же – наша донечка, – очі Віти почервоніли від сліз.

– Давай віддамо гроші!

– І що? Ви думаєте, вони відпустять Вітусю? Наївні! Ці покидьки

завтра вимагатимуть уже мільйон. А я, між іншим, не на

друкарському верстаті банкноти штампую – заробляю тяжкою

працею... Ні, навпаки ризиковано погоджуватись на таку

пропозицію. Пора діяти! Правильно я говорю, детективе?

– Відверто кажучи, я б не гарячкував... Ви взагалі маєте стільки

грошей?

– Ображаєте, Віталію Сергійовичу!

– Тоді в чому справа? Пакуйте валізу, а ми в одній із пачок

сховаємо такий собі „маячок”. Тож навіть якщо вимагачі перекладуть

банкноти до іншої торби, це їх не врятує. Вам, Едуарде Жоржовичу,

необхідно лише у призначений час віднести валізу до того розлого

дерева. А я тим часом попереджу майора Воронова. Не хвилюйтеся,

ручаюсь за нього, як за самого себе – не підведе! Як тільки злочинці

відпустять Алісу, до справи візьметься „Беркут”. А якщо спробують

втекти з дівчинкою та валізою, нам допоможе „маячок”...

– Я вже сказав, що не бажаю мати справу з ментами! – затявся

Харитончик. – Скільки можна повторювати? Для чого все так

заплутувати, коли з’явилася нагода просто схопити бандитів?

Коротше, я вже прийняв рішення. Детективе, поїдете зі мною?

... Ми облазили увесь берег, а біля велетенського розлогого

дерева бачили навіть сліди від коліс якоїсь автівки (не інакше –

доісторичний, радянський „Москвич”), проте ні викрадачів, ні Аліси

не було. Марно просиділи в засідці майже до самого ранку.

– Бачите, вони й не думали сюди приїжджати! Хіба можна бодай

у чомусь довіряти  покидькам? – пригнічено простогнав Едуард

Жоржович.
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Не встигли повернутися, як на нас чекав новий жахливий

„сюрприз” – хтось підкинув брудний конверт, підписаний Алісою.

Станіслав Львович мовчки розпечатав його тремтячими руками,

дістав одну3єдину фотографію і, немов підкошений, впав на підлогу.

Віта кинулася до нього, машинально схопила світлину, поглянула

на неї й моторошно заголосила, вчепившись своїми витонченими, а

тепер неприродно закляклими пальчиками у розпатлані коси.

Відчуваючи лихе, Харитончик повільно схилився над знімком,

занімів. Тепер він зовсім не нагадував грізного монстра – це був

страшенно стомлений, нещасний чоловік із пом’ятим обличчям і

безнадійно вицвілими очима.

Я обережно обняв його за плечі і, вже не сподіваючись на диво,

підніс фотографію до очей. Боже, який жах! На лісовій галявині

лежала по3звірячому закатована дівчинка. Це була Аліса...

Родич
Паркан виявився високим та щільним, мов мур середньовічної

фортеці. Обійшов довкола – добре, хоч осокір поряд не спиляли!

Правда, стовбур – гладенький та й чіплятись треба не гірше, ніж

Тарзан, ризикуючи зірватися з чималої висоти. Але хіба я марно

кілька років улітку лазив із приятелями по кримських горах? Один

тільки „штурм” Демерджі чого вартий, якщо врахувати, що ми тоді

поперлися на вершину у звичайних брюках та босоніжках.

Принаймні зараз я одягнений, немов диверсант в очікуванні екстриму

– зручно і зухвало!

Дертися довелось довго – тоненькі гілочки по3зрадницькому

хрустіли; ноги ковзали, втрачаючи опертя. Звісно, намагався не

дивитися на землю, та враз десь піді мною погрозливо гаркнув

сторожовий пес і ніндзя3Самарцев мало не гепнувся додолу. Втім,

відступати було пізно – я таки дістався до потрібної гілки й

наважився на карколомний стрибок. Пальці обпекло шаленим

болем, але я все ж втримався на паркані і, підтягнувшись на руках,
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опинився на самісінькому вершечку негостинного двоповерхового

муру. Тепер тільки б кісточки не потрощити, приземлившись на

асфальт! Але я бачив мету своєї мандрівки, тож, не вагаючись,

полетів униз...

Великий дог люто кинувся мені на зустріч і одразу ж завмер, мов

вкопаний, почувши дзвінкий дитячий голос:

– Фу, Атосе, фу! – повторила команду дівчинка.

Собака віддано всівся біля її ніг, не зводячи, про всяк випадок,

настороженого погляду з несподіваного гостя.

– Привіт, Алісо... – ніяково посміхнувся. Все ж вигляд у мене

був ще той!

– Здрастуйте, дядю Віталію! Я вже стільки разів запитувала про

вас. Мама говорила, ви не прийдете, а я чекала...

– І правильно. Я ж тобі пообіцяв! Даруй, трохи затримався –

сталась одна пригода. Тому поки що сам – без гітари... Ти ж не

сердишся?

– Що ви, я – рада! Якщо хороший чоловік спізнюється на

побачення, його все одно треба чекати... Ой, у вас – кров! Давайте,

я витру...

– Дрібниця, не переймайся. Змалечку мріяв стати космонавтом і

ось нарешті трапилась нагода – скористався для польоту вашим

чудовим парканом...

Однак вона дістала хустинку й стурбовано похитала головою:

– Присядьте, будь ласка, – дбайливо доторкнулась до мого

неголеного обличчя. – Ось так... Тепер треба ще йодом змастити –

я попрошу у мами!

– Я чую, донечко, – лагідно промовила господиня, вийшовши на

подвір’я. –  Ти побудь тут, пограйся з Атосом, а ми поспілкуємося з

дядею Віталієм. А потім всі разом пообідаємо. Гаразд?

Аліса слухняно кивнула, і я неквапливо зайшов до будинку. Віта

одразу старанно зачинила двері, заступивши вихід. Станіслав

Львович стояв навпроти – зовні спокійний, впевнений у собі. „А він
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– дужий! – нарешті роздивився біцепси „дідуся”. – Такий начебто

по3домашньому тихий, негаласливий... Втім, захищаючи свій барліг,

цей ведмідь здатний і чорта скрутити”.

– Здрастуйте, я теж щасливий вас бачити! – чемно вклонився їм

обом.

Станіслав Львович мовчки кивнув – він просто гіпнотизував мене

поглядом, наче гігантський удав, який вирішив нарешті розібратися

з набридливою мавпочкою.

– Розумію: картина Рєпіна „Не чекали”... Однак я – без гранати!

Звісно, кишені не вивертатиму – це неестетично. Інтелігентні люди

повинні вірити одне одному на слово...

– Де Харитончик? – суворо поцікавився Станіслав Львович, не

зводячи очей із мого лоба, ніби там справді було щось написано.

– Едуарде Жоржовичу, де ви? Ау3у3у! – з ентузіазмом

роззирнувся навкруги. – Харитончику3у3у...

– Припиніть! – гнівно тупнула Віта, аж черевичок із ноги злетів:

– Ніколи не любила нишпорок...

– Ох, мадам, – докірливо похитав головою. – Нишпорять

„стукачі” КДБ, а я проводжу розслідування. Посидів у кріслі3

гойдалці, викурив дещицю сигар і, за допомогою нескладної

дедукції, здогадався, що Аліса – донька Станіслава Львовича! Решта

– як то кажуть, справа техніки. Найскладнішим виявилося

перемахнути через паркан...

– Знаєте що, Віталію? Ви заходьте до кімнати. Досить бовваніти

у вітальні! Вип’єте коньячку? – пожвавішав господар. Не чекаючи

відповіді, взяв із серванту кілька келишків, вправно наповнив...

– А й справді, чому б не зняти стрес у теплій компанії? – урочисто

підняв келишок. – За Алісу!

– Дівчинка нічого не знає, – нервово пригубила коньяк Віта. –

Ви, мабуть, вважаєте нас зі Стасиком монстрами...

– Ага, то Станіслав Львович – уже Стасик?

– Не треба, Віталію, – печально опустила очі. – Облиште свою
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кляту іронію! Їй, Богу, і так паскудно на душі...

– Віточка ні в чому не винна, – заспокійливо прикрив своєю

широкою правицею її долоньку Станіслав Львович. – Ви, Самарцев,

ще – зовсім молода людина і не розумієте, як страждає жінка, котра

тривалий час не може народити дитину. Я справді багато років

ставився до Вітусі, мов до рідної доньки, адже фактично замінив їй

тата. І, повірте, навіть подумати не міг, що моє усталене, спокійне

життя зміниться в такий неймовірний спосіб!

– Коли я виходила заміж, то розуміла, що не кохаю Едуарда.

Однак із двох лих, як відомо, вибирають менше. Вдома з матінкою

почувалася, мов у в’язниці. Адже без її згоди не могла й кроку

ступити! Вона мене нікуди не пускала – ні в кіно, ні на дискотеку.

Навіть увечері погуляти біля під’їзду з подругами не можна було!

Мусила сидіти вдома – берегла, так би мовити, дівочу цноту... Дивно,

як це я ще зуміла з Харитончиком познайомитися! Подруги відверто

заздрили, радили не втрачати шанс: „Такий мужчина –  сильний,

імпозантний, заможний”. Та й мені, відверто кажучи, лестило, що

цей успішний добродій (мрія стількох жінок!) раптом обрав скромне,

непоказне дівча...

– Яке незабаром перетворилося на прекрасну лебідку! –

захоплено промовив Станіслав Львович.

– Ну, не одразу, але, після стількох років „домашнього

арешту”, отримавши жадану свободу, я потроху почала

розквітати, – посміхнулася Віта. – Едуард одягнув мене, мов

принцесу. Ми з ним щоліта їздили на курорти; побували в

Берліні, Празі, Будапешті; провели просто неймовірний тиждень

у Санкт3Петербурзі,  насолоджуючись білими ночами та

розкішшю королівських палаців... Мабуть, він дійсно кохав

мене. Втім, йшов час, а я все ніяк не могла завагітніти.

Перевірилась у столичній клініці – начебто цілком здорова.

Ледь вмовила чоловіка, аби обстежився. З’ясувалось: проблема

– в ньому, і шанси мати дітей у Едика – мізерні. Проте він навіть
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слухати не бажав про всиновлення малюка! Сподівався, що рано

чи пізно я  народжу йому нащадка. Очікував дива, однак по3

справжньому лікуватися не хотів, вдавав, що не помічає моїх

страждань.

– Якось Вітуся завітала до мене в гості, поскаржилась на своє

безпросвітне життя... – зітхнув Станіслав Львович.

– Я тоді влаштувала справжній потоп – кілька годин ридала у

Стасика на колінах, все ніяк виплакатися не могла. Почувалась такою

самотньою! Подруг на той час вже не залишилося. А десь працювати

мені Харитончик забороняв – мовляв, коли дім – повна чаша, жінці

краще відпочивати, аби палкіше чоловіка любила... Висповідалася

Стасику, ніби священику. Він усе це вислухав, заколисуючи мене,

наче маленьку. Та й запропонував народити дитину від нього!

– Сказав і сам злякався... – ніжно поглянув на Віту Станіслав

Львович.

– Я, звісно, спочатку теж була шокована такою пропозицією, –

вона знову нагадувала миле, невинне янголятко. – Але потім

подумала: а чому б і не спробувати? Переконала себе, що це – не

зрада, адже я так хочу мати дитятко! В порядності Стасика не

сумнівалася. Знала – він ніколи й нікому не викаже нашої таємниці.

Тому все сталося того ж вечора – я просто боялась, що наступного

дня передумаю і вже не наважуся на такий подвиг. Та й Стасик міг

завагатись – я ж була його донею, а тут раптом – інтимні стосунки!

Що, як з першого разу не вийде і грішити доведеться знову? Втім,

зараз я аніскільки не жалкую про свій вчинок! Тобто шкодую, що це

не трапилося раніше. Бо сама не помітила, як закохалася у Стаса,

мов дівчинка. Кожне наше побачення було дивовижним:

пристрасним, хвилюючим, неземним. Ми щохвилини

насолоджувалися своїм щастям! І не могли вже відмовитись від

нього, коли народилася Аліса... Знаєте, якими були перші слова

нашої дівчинки? Спочатку вона сказала: „мамо”, а потім – „діду”!

– Донечка називає мене дідусем, – посміхнувся Станіслав
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Львович. – А кохана, особливо в присутності Едуарда Жоржовича,

– татом...

– А невдовзі померла моя мама, – на личко Віки набігла тінь

смутку. – У нас із нею, після народження Аліси, встановилися такі

зворушливі, добрі стосунки! Ненька дуже пишалася онучкою,

провідувала її за першої ж нагоди, навіть фабрику свою занедбала...

Коли матусі не стало, я так тужила за нею, що серйозно захворіла.

А оскільки не могла на побачення бігати, то почувалася вдвічі гірше.

От мені й спало на думку поселити Стасика поруч із законним

чоловіком! Едуард охоче погодився – все3таки його турбувало

здоров’я дружини. „Тата” мого він завжди поважав, ні в чому не

підозрював. Та й хто б повірив у таке? До того ж, Стас одразу почав

опікуватися всіма домашніми справами, а, в разі потреби, возив

Харитончика на найважливіші зустрічі, не призначені для сторонніх

вух. Довіряв, як самому собі...

– Проте приховувати наші стосунки ставало все важче, –

наморщив чоло Станіслав Львович. – Та й, відверто кажучи, дістала

вже ця конспірація! Адже Вітуся хоча б інколи мусила виконувати

подружні обов’язки. Вона йшла до Едуарда, а я ніч не спав, уявляючи

кохану в обіймах іншого.

– Розумієте, Віталію, мені не потрібні ні Харитончикові хороми,

ні його „Мерседес”. Я б за Стасиком на край світу пішла! Тільки хто

ж нас відпустить? Едуард Жоржович вважає мене своєю власністю.

Він – упертий, мов баран. Нізащо не поступиться. Найме найкращих

адвокатів, зробить із мене повію і назавжди відбере Алісу! Це – в

кращому разі...

– Я за себе не боюся, – звів брови Станіслав Львович. – Але

дуже переживаю за Віточку, бо знаю, на що спроможний її чоловік.

От і вигадав цей план – можливо, не ідеальний. Втім, погодьтесь,

нам майже вдалося його втілити!

– Майже... – кивнув я. – Охоронців снодійним приспали?

– І всіх, хто був у домі. Авжеж, клопітно! Та що було робити?
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Раптом би хтось прокинувся? – розвів руками Станіслав Львович. –

З кухарем я приятелюю, от і підсипав у страви дещицю пігулок...

Алісу привіз сюди – колись, ще за Брежнєва, придбав собі діляночку

під Черніговом, звів хатинку. Люблю, знаєте, покопирсатися в землі,

походити босоніж, виростити щось власними руками. Я ж родом із

села, звик працювати на землі! Едуард про дачу не знає – він ніколи

не запитував, а я не афішував, що маю ще один „маєток”.

– А як ви все пояснили Алісі?

– Сказав, що у тата виникли деякі проблеми, тож він поїхав у

тривале відрядження. Звісно, ми з мамою нікому не дозволимо

скривдити нашу дівчинку; однак доведеться трохи пожити в селі.

Власне, їй тут подобається, а з Атосом, песиком моїм, вони тепер –

нерозлийвода! І ось з’явилися ви –  впали, мов сніг на голову... Де я

схибив, Віталію?

– Перше, що мене здивувало: викрадена Аліса передавала

привіти лише своїй мамі, натомість чомусь абсолютно забула про

дорогого дідуся. Говорила вона напрочуд впевнено, мов актриса,

яка чудово вивчила свою роль. Та й тексти видалися мені знайомими.

Увесь час намагався пригадати: де я це вже чув? І раптом – вражаюча

фотографія Аліси... Ледь переконав Харитончика не влаштовувати

криваві розбірки з Пахтієм. Можливо, одним бандитом і стало б

менше, однак досить уже цього дикунства! А то наші олігархи –

гірші за африканських канібалів. Принаймні туземці полюють на

людей з голоду, в той час, як дехто в Україні і досі розбирається з

конкурентами за допомогою автомата Калашникова. Мовляв, це –

надійніше і дешевше, ніж підкуповувати когось у суддівській мантії...

– Перепрошую, – делікатно урвав мою балаканину Станіслав

Львович, – то ви одразу здогадалися про фотомонтаж?

– Льоня засумнівався. Він у мене – спец. На дозвіллі знімає

природу і вродливих жінок. Хобі у нього таке! Даремно посміхаєтеся:

Леонід – фотохудожник, а не Казанова. Каже: не можна плутати

святе з грішним, тобто мистецтво і блуд. До речі, свої шедеври він

Справи детектива Самарцева
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не продає – лише дарує. Альтруїст... Отже, Льоню ви не переконали

(хоч треба визнати: підробка – майже бездоганна!), а я просто

інтуїтивно відчував – дівчинка жива... Знову напружив пам’ять і

нарешті згадав, що кілька років тому, аби згаяти час, придбав у

одного хлопчини в електричці книжечку Лариси Подкопаєвої. Доки

доїхав до Чернігова – прочитав. Згодом віддав її Ярославі (вона ці

детективи буквально ковтає – щоразу засинає як не з Акуніним, то

з Бушковим), та й забув. А це, після трьох філіжанок кави,

несподівано спало на думку... Була друга година ночі, та я все ж

подзвонив Ярусі, попросив відшукати книжку. Розбудила вона мене

о п’ятій – перевернула все догори дригом (у неї вдома – цілий

пінкертонівський клондайк!), але таки знайшла те саме оповідання.

І радісно озвучила мені звідти дві цитати: зникла дівчинка, начебто

викрадена злочинцями, телефонувала своїм близьким і

розповідала, куди потрібно принести гроші... Що ж це ви, Станіславе

Львовичу, плагіатом займаєтеся? Власної фантазії забракло?

– Аліса любить театр – мріє стати акторкою. Ось я й порадив їй

потроху тренуватися – розігрувати усілякі сценки. Ким ми з нею

тільки не були! Такі вистави вдома влаштовували! Найулюбленіша

– „Золотий ключик”. Звісно, на Буратіно перетворювалась Аліса, а

я був Карабасом3Барабасом. Або котом Базиліо – тоді самі

розумієте, хто виконував роль його компаньйонки... Якось,

абсолютно випадково, записував „онучку” на диктофон – так і

виникла ідея. Переглянув домашню бібліотеку Едуарда Жоржовича

й знайшов те, що треба! А потім, вже після запланованого зникнення

Аліси, потелефонував Харитончику і прокрутив запис...

– Я, між іншим, теж книжку Подкопаєвої в Едуарда Жоржовича

знайшов. Тож уже не сумнівався – дівчинку „викрав” хтось зі своїх.

Відверто кажучи, спочатку на главу сімейства подумав, тому стежив

за Харитончиком особисто. За вами, Станіславе Львовичу, наглядав

Льоня. А Вітою опікувалася Ярослава...

– От, старий пень, втратив пильність! Начебто ж – стріляний
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горобець і щось таке вчора відчув... Однак подумав – примарилося,

якісь глюки від постійного нервового напруження! Отже,

вислідили... І що ж тепер збираєтеся робити? Підете до свого

нинішнього господаря за тридцятьма срібняками чи дозволите нам

утекти з донечкою за кордон? Я дещо зібрав на чорний день – охоче

поділюся! Повірте, отримаєте значно більше, ніж вам заплатить цей

скнара, – миролюбно запевнив Станіслав Львович.

– Знаю... – неквапливо відчинив вікно. – Але я вже пообіцяв

Алісі, що навчу її грати на гітарі.

– Ви погубите нас! – схвильовано прошепотіла молода жінка,

втрачаючи самовладання.

– Ні, я вас порятую, – привітно помахав дівчинці, яка весело

гралася з собакою надворі. – У міліцію Харитончик не заявляв, тож

ніякого викрадення не було. Що, власне, сталося? Дівчинка

відпочиває з мамою на дачі у доброго дідуся... Свідчити проти вас

ніхто не буде.

– Хіба ви не чули? – сумно похитала головою Віта. – Едуард

нізащо не відпустить Алісу!

– А якщо сказати йому, чия це донька? Не думаю, що після такого

зізнання він буде проти вашого розлучення...

– Але ця потвора здатна на помсту! – шарпнув верхній ґудзик

своєї сорочки Станіслав Львович.

– Головне – не боятися. Якщо людина починає сахатись власної

тіні, її вже ніхто не зможе захистити. Будь3яка потвора реагує на

запах панічного страху: кинешся від неї навтьоки – неодмінно

наздожене і жорстоко покусає; натомість відчувши, що ти будь3якої

миті готовий зацідити їй у писок, сто разів подумає, чи варто нападати

взагалі. Це – по перше...

– А по3друге? – з надією поглянула на мене Вітуся.

– Десь із тиждень тому моєму доброму приятелеві пощастило

захистити симпатичну юнку і лишитися живим. До дівчини серед

білого дня причепилися обкурені придурки, у одного з яких виявися
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ніж. Звісно, це нечесно – троє на одного, тож він їм трохи вправив

мізки.

– Шляхетний вчинок, – кивнув Станіслав Львович.

– А наступного дня моєму товаришеві зателефонував один дуже

впливовий добродій. Подякував за порятунок своєї доньки й

запевнив – готовий виконати будь3яке його бажання... – мимоволі

замилувався Віточкою. Ех, шкода: така жінка і знову – не моя!

– І що ж попросив ваш друг? Дівчину та півцарства? – зашарілася

від мого погляду.

– Красуня вже має нареченого, якому й обіцяно півцарства, –

спробував якомога безтурботніше поглянути у вікно. – Але щойно

мені спала на думку одна ідея...

– О, то це були ви! – схвильовано опустила бентежно волошкові

очі.

– Яка різниця? – махнув рукою. – Важливо, що троє хороших

людей почуватимуться в безпеці. Втім, одна умова...

– Кажіть. Сподіваємось, ми зможемо її виконати, – рішуче

промовив Станіслав Львович.

– Запросите мого товариша на своє весілля? – простягнув йому

руку.

Він міцно потиснув її. А Віта лагідно поцілувала мене в щоку. На

подвір’ї дзвінко сміялася маленька Аліса.

21.05.2009

КУРОРТНИЙ РОМАН
Стрілки годинника невблаганно наближалися до опівночі.

За вікном панували непривітна пітьма й надокучлива тиша.

Вдень працювати легше – ти живеш у ритмі міста, тож прак�

тично не помічаєш його галасу. А спробуй зосередитися, коли

чути, як за вікном дзенькає останній тролейбус, а в кабінеті

ніяк не може заспокоїтися самотня муха!
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Я сидів злий і голодний, розуміючи, що просто марную час.

Адже для будь�якого журналіста (якщо він, звісно, не шизо�

нутий мазохіст, безнадійний цинік чи досвідчена повія)

немає більшої напасті, ніж термінове вимучування нікчем�

ної рекламної статті.

Нарешті титанічним зусиллям дописав ненависний матер�

іал і з величезним полегшенням вимкнув комп’ютер. Втім, не

встиг зачинити двері, як із нічного мороку на мене з лютим

риком кинулася величезна потвора – блискавично шарпну�

ла за ногу й тужно завила.

Я буквально заціпенів від жаху – що за демон прийшов з

потойбіччя по грішну душу? Однак, уже за мить, це чудо�юдо

випросталося і цілком миролюбно поторсало моє скоцюрб�

лене тіло. Я очманіло протер очі, та приватний детектив

Віталій Самарцев завершив дбайливо вибивати пил із піджа�

ка своєї жертви.

– Даруйте, друже! Здається, я трохи перестарався, –

співчутливо промовив він. – Але ви надто легковажно стави�

тесь до власного здоров’я. Зовсім знудилися й змарніли у тій

своїй „келії”! От я й вирішив, що вам не завадить дещиця ек�

стриму...

– Дякую, Віталію! Я, здається, й справді почуваюсь бадьо�

ріше. Навіть їсти перехотілося... Проте ви – не оригінальні.

Поважний редактор однієї чернігівської газети, аби додати

адреналіну деяким занадто наполегливим відвідувачам, заз�

далегідь ховається до шафи у власному кабінеті, а потім зне�

нацька вистрибує звідти з неймовірним гавкотом. Тож, прой�

шовши таке незабутнє загартування, я тепер навіть у афри�

канських нетрях виживу!

– Присягаюсь: про редактора нічого не чув. Думав, це –

виключно моє ноу�хау... Та яка різниця? Головне – вчасно

допомогти товаришеві! Втім, шкода, що дехто втратив апетит.

Справи детектива Самарцева
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Бо я, власне, нагодився, аби порятувати вас від голоду. Ну і,

між іншим, розповісти одну дикунську історію...

Незабаром ваш журналіст був щедро винагороджений за

всі свої недавні страждання.

Зникнення принца
Того вечора я знову затримався на роботі. Чому б не посидіти у

позі лотоса біля акваріуму із золотими рибками, розмірковуючи про

вічне (загадкову усмішку Ярослави), не помилуватися божественно

прекрасною квіткою, яка вперше з’явилась на непоказному кактусі

(відверто кажучи, раніше я мало звертав уваги на цього пухнастика

– міг тиждень не спілкуватися з ним)?! А можна, зручно

вмостившись у кріслі3гойдалці, насолоджуватися неперевершеним

концертом цвіркунів, який нещодавно скинув мені на диск

комп’ютерний геній нашої детективної агенції Льоня, віртуозно

записавши це диво природи у своєму рідному селі Виблі...

У двері делікатно постукали. Звичайно, я ще не бачив обличчя

майбутнього клієнта, проте анітрохи не сумнівався: це – жінка,

причому молода, а отже – вродлива (всі дівчата – гарні по3своєму,

просто не кожна вміє правильно добирати косметику). Леді

бальзаківського віку навряд чи вештатиметься о такій порі в гордій

самотності. Якби її супроводжував чоловік, він би уже шарпнув

двері, або загрюкав у них значно рішучіше. Власне, кожен детектив

(якщо він, звісно, не хворів отитом) здатний безпомилково

відрізнити на слух одну стать від іншої – неначе музикант, котрий

інтуїтивно розпізнає фальшиві ноти.

Відвідувачка ненав’язливо втрутилася в мої роздуми, ледь чутно

нагадавши про себе. Як тут не заспівати: „Счастье вдруг в тишине

постучало в двери...”?! Хотів вимкнути цвіркунів, але, поміркувавши,

лише трохи притишив звук. Схоже, гостя не позбавлена романтики

– надто несмілива. Покликав якомога лагідніше:

– Заходьте, дівчинко!
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Двері обережно відчинилися, і вона завмерла на порозі. Що ж,

справді –   дуже симпатична! І майже не користується косметикою.

Та й одягнена просто – у зручний джинсовий костюм. Втім, хіба не

елегантно?

– Доброго вечора, детективе! – приємно зашарілася. – Можливо,

я – невчасно? Розумію, пора – пізня, та помітила світло у вашому

вікні. Ви ще працюєте?

– Звичайно, ні, – знизав плечима. – Хіба ви не бачите? Однак

додому з роботи поспішають тільки ліниві та закохані...

– Отже, від вас нещодавно пішла жінка, тому й слухаєте цвіркунів

в офісі?

– Що ж, панночка – на диво прониклива!

– Та ні – наївна й дурненька, – зітхнула вона. – Просто чоловіки

не можуть довго бути самотніми... Взагалі, я подумала, що у вас тут

– дама, тому й чекала під дверима, не наважувалася зайти.

– Дама?

– Мені подобається цей аромат французьких парфумів...

– А, он воно що! Ви помилилися – так тепер пахне моя колега.

Ярослава справді заходила годину тому, але, на жаль, виключно в

справах. Вона – ідеальна помічниця, проте має суттєвий недолік –

все ще збирається заміж...

– За вас?

– Ні, за колишнього чоловіка нашої клієнтки.

– Співчуваю... Однак ви теж помилилися, детективе!

– Я? Коли?!

– Назвали мене дівчинкою, а я – на другому місяці вагітності...

– Гм... Ви – не надто сором’язлива!

– Якщо вже прийшла за допомогою, треба говорити правду.

Власне, до спілкування з приватним детективом потрібно ставитися

по3філософському. Це – немов обстеження у гінеколога... Причому

вам я мушу довіряти навіть більше, ніж пацієнтка – своєму лікареві.

Мені, наприклад, було б значно легше роздягнутися перед
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незнайомим чоловіком, ніж зайти у крижану воду. Оголювати душу

– важче. І ризикованіше!

– Цікаве порівняння. Дідусь Фрейд, мабуть, би оцінив! Втім, я –

не філософ. Отож, як то кажуть, ближче до тіла...

– Добре. Ви маєте знайти мого нареченого.

– О, то у прекрасної незнайомки зник чарівний принц – тато

майбутньої дитини?

– Я – Лариса. А у принца теж є ім’я – Анатолій. І він – не зовсім

зник...

– Як це?

– Розумієте, Толик – дійсно чудовий хлопець. Він сирота,

виховувався в дитбудинку. Стільки всього пережив... Проте не

озлобився, не зачерствів душею. Такий ніжний і уважний! З ним –

дуже легко, затишно. До чарки, як більшість чоловіків, не зазирає.

Самотужки, без грошей та зв’язків, вступив до університету.

Підробляє, де може. І руки у нього звідки потрібно ростуть! Будь3

яку побутову техніку полагодить – телевізор, холодильник, пилосос,

кухонний комбайн... Потрібно – за лічені хвилини розбереться з

комп’ютером. Або зробить євроремонт – покладе паркет чи плитку,

замінить сантехніку, поклеїть шпалери. Одне слово, господар!

– І потенційний підкаблучник...

– Ні, Толя, якщо потрібно, може виявити характер. Просто він не

сперечається через дрібниці, як інші мужчини. Мене це влаштовує!

Познайомилися ми випадково. Подруга побачила оголошення про

дискотеку в університетському гуртожитку, а оскільки самій

чимчикувати туди не хотілося, заагітувала мене. Толик на всі оті

танці3шманці раніше ніколи не ходив – не мав часу, а того разу

приятель його вмовив! Він мене як побачив, так одразу й підійшов –

освідчився в коханні... Розумієте? Не просто сказав: „Ти мені

подобаєшся”, а зізнався, що любить! От ви б так змогли?

– Зможу, якщо колись поталанить зустріти жінку, схожу на вас...

– Жартуєте, а я серйозно – це було кохання з першого погляду!
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Відтоді ми зустрічалися щодня, і невдовзі Толя запропонував мені

вийти за нього заміж. Я вже була закохана по вуха, тож радо

погодилася. Здавалося – світ створений для нас! Йшли, обнявшись,

і зовсім не помічали, що діється навколо. Вважали: сьогодні нам –

добре, а завтра стане ще краще... Правда, матінка моя нашої ейфорії

не поділяла. Вона виростила мене без батька (я тата взагалі не

пам’ятаю, він залишив сім’ю, коли мені лише два рочки

виповнилося), все життя працювала, мов віл. Через мене й заміж

більше не вийшла – назавжди розчарувалася в чоловіках, то й

махнула рукою на власну долю. Проте мріяла, що я, на відміну від

неї, все3таки буду щасливою!

– А тут до вас сватається вісімнадцятилітній хлопчина, в котрого

– ні власного житла, ні бодай якихось статків, ні батьків, що могли

б потім щедро опікуватися молодятами...

– Тому матуся йому так і сказала: мовляв, не для того свою лебідку

виплекала, аби така красуня дісталася першому3ліпшому шмаркачеві.

– Я б образився!

– Звісно, ви ж – не Толик... Ну, гримнув би він дверима перед

моєю мамою, обізвав її незлим, тихим словом. І що? Тоді дійсно

довелося б забути про мене назавжди! Ні, Толя вчинив інакше –

вирішив довести, що гідний моєї руки. Ми зустрічалися, як і раніше.

Просто я не зізнавалась неньці, що поспішаю на побачення до

юнака, якого вона вже начебто забракувала! Він наполегливо вчився,

завзято працював на кількох роботах і потроху заощаджував гроші

на наше весілля... А якось прийшов такий загадковий, замислений

– повідомив, що, можливо, скоро неабияк розбагатіє, і тоді йому не

доведеться червоніти перед моєю ріднею.

– Він що – вирішив пограбувати банк?

– Не думаю... Проте я, звісно, захвилювалася. Благала: „Толику,

милий! Я й так тебе кохаю і неодмінно буду твоєю. Навіть матінка не

зможе нас розлучити. Але, будь ласка, не вплутуйся в якісь сумнівні

оборудки. Ти ж знаєш, легких грошей не буває. Швидко розбагатіти
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можна тільки нечесним шляхом. Дорогий мій! Твоїй Ларисі не

подобається серіал „Бригада”, і я не хочу бути дружиною бандита”.

– І як він відреагував?

– Здивувався: „Сонечко, це – зовсім не те, що ти думаєш”. Та

пояснювати нічого не став. А я так і не наважилась розпитати.

Відчувала – можемо посваритися по3справжньому.

– А потім ви завагітніли... Сказали про це принцу?

– Не одразу. Хоч, коли дізналася, що чекаю дитину від Толика,

буквально літала містом, мов на крилах. Так, я була щасливою. Раз3

по3раз повторювала подумки: „Я – мама!”, і серце стискалося від

нового неймовірного відчуття. Одразу вирішила: народжуватиму.

Хоч усвідомлювала, в якому розпачі буде неня, коли дізнається, що

її неслухняна донька – вагітна. Адже, після того невдалого сватання,

матуся суворо заборонила мені бачитися з Толею. Тому я просто

приховала від неї вражаючу новину. Вона й досі не знає... А Толик

сам здогадався!

– Здогадався? Зазвичай, неодружені чоловіки – не надто

уважні...

– Мабуть, дівчинка виявилася поганою конспіраторкою. Тобто я

дуже хотіла йому про це сказати, але, відверто кажучи, боялась

неадекватної реакції! Так, він прагнув бути зі мною в шлюбі, та ми

ніколи не говорили з ним про дітей.

– Чому?

– Він якось, ще на початку нашого знайомства, обмовився, що

народити дитину – це не поле перейти... Мовляв, перш, ніж

зважитися на таке, чоловік та жінка повинні щасливо прожити в

шлюбі хоча б кілька років! Толика можна зрозуміти – ріс без батьків.

Якось ще малим кинувся з кулаками на підлітків, котрі обізвали його

байстрюком. Звісно, його жорстоко відлупцювали, проте й

кривдникам дісталося – один навіть до лікарні потрапив. Відтоді

ніхто з сусідських хлопчаків, які мешкали неподалік, не смів

ображати вихованців дитбудинку! Звісно, Толя любить дітей, але...
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– Радив вам бути обачнішою?

– Можливо, й правильно радив – власного житла у нас поки що

немає, вищу освіту теж іще не здобули, нормальної роботи за фахом

– катма. Тільки любов... Втім, недаремно ж кажуть, що красиві діти

народжуються від пристрасного кохання! Отож я вагалась, все

обмірковувала, як зізнатися Толику. Переживала: а що, як його не

порадує моя новина? Я ж нізащо не погоджусь на аборт! Від усіх

отих думок голова паморочилася. Та й нудило мене трохи... Він

уважно поглянув: „Що з тобою, сонечко? Ти вагітна?”. Я зашарілась,

несміливо поглянула йому у вічі, і всі страхи одразу розвіялися. Він

був щасливим.

– Ви в цьому впевнені?

– Абсолютно! Хіба таке можна приховати від закоханої жінки?

– Нерідко саме закохана жінка бажане сприймає за дійсне...

– Ні, Толик – людина прямолінійна, він не вміє кривити душею.

Таку радість навіть геніальний актор би не зіграв! Він мені ніжно й

пристрасно освідчився: сказав, що вже знайшов свою „половинку”,

попросив вийти за нього заміж, пообіцяв, що ніколи не

зраджуватиме, цілком присвятить своє життя коханій дружині й

майбутнім дітям. Ми з ним тоді цілісінький день мріяли про нашу

крихітку, імена придумували: я ж іще не знала, хто народиться –

син чи донечка...

– Все це, звісно, зворушливо, але що сталося потім?

– Ми домовились наступного дня піти до моєї мами і попросити у

неї благословення. Серце – не камінь! Думаю, вона б нас пробачила.

А далі було б весілля. І багато щасливих днів та ночей попереду...

– Але вранці він не зателефонував?

– Я спочатку не тривожилася – хай, міркую, ще поспить. Адже,

зазвичай, Толик лягав пізно – останнім часом у нього постійно були

якість підробітки, навіть вагони на залізниці розвантажував. Проте

він – доволі пунктуальний, ніколи не забував своїх обіцянок. Тим

більше розумів – я хвилююся. Все3таки переконати матусю – справа
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нелегка! Однак вже було дванадцять, а наречений чомусь не

озивався. Подзвонила йому раз, вдруге – марно. Відчула – сталося

щось лихе. Мерщій побігла в гуртожиток; та хлопці, які мешкають

разом із Толею, тільки плечима знизали – він не приходив ночувати.

Відтоді ніхто його не бачив... Детективе, я знаю: Толик – у страшній

небезпеці!

– Гм... А ви не перебільшуєте?

– Ні! Думаєте, він просто втік світ за очі, почувши, що стане

татом?!

– Саме так найчастіше й поводяться деякі не надто сміливі

чоловіки. Для чого влаштовувати скандал і вислуховувати докори

скривдженої дівчини, якщо можна тихо й спокійно піти по3

англійському, не прощаючись? Втім, можливо, я помиляюсь і ваш

принц – особливий?

– Ви помиляєтеся, детективе. Благаю вас – порятуйте Толика!

Пригоди чирвової королеви
Господиня неквапливо відчинила двері, з цікавістю поглянула на

мене, граціозно поправила довге біляве волосся. Вона здавалася

значно молодшою за свій вік і напрочуд елегантною – навіть у

домашньому халатику, що не надто ретельно прикривав бездоганно

красиві ноги й звабливі стегна. Відчув – мимоволі червонію. Ось

вам і сорокарічна „бабуся”...

– Добридень, детективе! Проходьте до зали... – переконавшись,

що справила враження, Таміла посміхнулася, немов голлівудська

кінозірка, продемонструвавши сліпучо білі зуби: – Відверто кажучи,

я заінтригована. Все3таки не щодня тут з’являються настільки

незвичайні гості. Зізнаюсь, дівчинкою була просто до нестями

закохана в Шерлока Холмса та Еркюля Пуаро. Сама мріяла за

допомогою дедукції розкривати усілякі загадкові злочини! Вип’єте

чогось?

– Вип’ю, але потім... Давайте спочатку поговоримо.
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– Давайте, – з насолодою приземлилася в крісло, оголивши

засмаглі ноги. – Отже?

– Я розшукую Анатолія Стрекаля. Чули про такого?

– Треба подумати... Самі розумієте, скільки шанувальників може

бути у вродливої забезпеченої жінки. На жаль, я – надто довірлива.

Коли по3справжньому закохуюся, зовсім не переймаюсь наслідками

і потім страждаю через свою необачність... А що, власне, накоїв

цей добродій?

– Накивав п’ятами, коли його подруга завагітніла...

– От негідник! – її довгі пальці з акуратними рожевими нігтиками

буквально побіліли від гніву.

– То ви не знаєте, де він зараз?

– На жаль... – печально змахнула рукою. – А чому ви вирішили

запитати саме у мене?

– Хіба Таміла Вікторівна Косарчук не збирається заміж за

Анатолія Олеговича Стрекаля? Чи ваш наречений – всього лише

тезка зниклого студента?

– То пан побував у РАГСі? – розчаровано похитала головою. –

Дивно – ви зовсім не схожий на самогубця! Це я так називаю всіх,

хто наважується взяти шлюб...

– Взагалі, я – потенційна жертва. Дуже люблю жінок! Правда, у

мене поки що не надто клює, хоч постійно ходжу на рибалку й

старанно прикормлюю красивих рибок. Ну, не фортунить – і квит!

Може, хоч житиму сто років? А в Палаці урочистих подій працює

моя знайома. Не встиг попросити, як вона приготувала для мене один

цікавий папірець. І навіть від гонорару відмовилася! Чуйна жінка –

так би до сердечної рани й приклав, мов подорожник. Шкода,

заміжня...

– Ну, не засмучуйтеся, детективе. Не все втрачено, – чарівно

посміхнулась господиня. – Я, наприклад, і зараз почуваюся на 17.

Вогонь, а не молодичка!  Хочете перевірити? Скажете, що я вам не

подобаюся, все одно не повірю...

Справи детектива Самарцева



Сергій Дзюба

328

– Подобаєтесь, – змусив себе відвести погляд від проникливих

синіх очей. – Але я не зможу втримати таку жінку...

– Звідки ви знаєте? – добродушно розсміялася. – Можливо, я

все життя мріяла саме про такого, як ви?!

– А як же Анатолій Стрекаль?

– Ніяк... – на гарненькому личку на мить з’явилася непрохана

зморшка. – Толя запропонував мені стати його дружиною. Ми подали

заяву, а потім він зник! Я сказала вам правду, детективе, і наразі

нічогісінько не знаю про свого нареченого.

– Тобто він отак просто, ні сіло ні впало, без жодного пояснення,

розтанув у повітрі? Може, ви посварилися?

– Ох, Віталію, – докірливо поглянула своїми сумно3небесними

очима,  невинно кліпнула довгими віями казкової Мальвіни. – Якщо

молодий і ставний юнак бере заміж жінку мого віку, обіцяючи рай

земний, тут уже не до капризувань та викаблучувань. Треба увесь

час бути білою і пухнастою. Я ладна була з нього пилинки

здмухувати, аби тільки не передумав.

– А він, виходить, цього не оцінив?

– Схоже на те. Інакше вже давно б обізвався, адже розуміє, як я

хвилююсь!

– А ви хвилюєтеся?

– Ну, звісно. По3вашому, я повинна зараз на стіни дертися і

снувати кімнатою, неначе примара, опухла від сліз, з синцями й

колами під очима? То я вам, шановний, відверто скажу: жоден чоловік

(яким би золотим він не був!) не вартий таких страждань. Це колись

Таміла Косарчук була наївною дівчинкою, котрій вішали локшину

на вушка усілякі хитромудрі мудаки. Знаєте, скільки разів мене

обманювали й зраджували – підло, примітивно, жорстоко? А тепер

– дзуськи! Навіть у подушку вночі не рюмсатиму. Загартувалася,

мов сталь.

– Щось ви не дуже схожі на Павку Корчагіна...

– Всі шрами – в моїй душі, – гірко посміхнулася. – На жаль, ще
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немає такого пластичного хірурга, який зміг би їх звідти прибрати.

Взагалі, більшість жінок – це фенікси, котрі змушені щоразу

воскресати з попелу. Так і живемо: від ненависті – до любові.

– Ви кохаєте Анатолія?

– Дивне запитання, як для детектива. Кохаю – не кохаю... Яке це

тепер має значення? Толя втік і навряд чи повернеться. Ну, хіба що

знову втрапить у халепу.

– Знову?

– Він – хлопець азартний. Коли ми познайомилися, був по вуха в

боргах. Обіцяв, що більше не гратиме – десятою дорогою

обходитиме „одноруких бандитів”. Відтоді, доки був зі мною,

триклятих місць уникав – тримався. Я всі його борги сплатила, ще й

кругленьку суму дала – на золоті обручки, весільне вбрання, бенкет

у ресторані...

– Що ж, на такі гроші можна далеченько заїхати! Чи залетіти?

– Але навіщо було втікати? Ну, передумав іти під вінець,

розлюбив, можливо, захопився іншою, то хоча б подзвони й скажи.

Хіба я тримала його, мов цуцика, на ланцюгу і змушувала на собі

одружуватися? Толик сам виявив ініціативу!

– До речі, про іншу...

– О, то вона таки була? – проникливо подивилася у вічі. – Мабуть,

приваблива й значно молодша за мене? Ну, чому ви мовчите,

детективе? Кажіть – він зустрічався з нами обома? Хто вона?!

– Янгол... Зовсім юне і справді симпатичне створіння, – від

пильного, немов лезо шаблі, погляду було незатишно, проте я мусив

говорити правду: – Вони кохалися. Згодом Анатолій довідався, що

дівчина чекає від нього дитину.

– І що сталося потім? – напружилася, мов тятива індіанського

лука.

– Наступного дня Стрекаль зник, – мимоволі відвів погляд і

одразу ж полегшено зітхнув. – Перепрошую, але ви зараз мало не

просвердлили мене наскрізь...
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– Ну, тепер – все ясно, – рвучко підвелася. – Не знаю, як ви, а я

вип’ю. Може, все3таки складете мені компанію? Не соромтеся, тут –

цілий міні3бар: коньяки – вірменські, вина – італійські, ром – щойно

з Куби, а оці імпозантні пляшки шампанського – з Франції!

– Здається, ви – не надто засмучені...

– Просто остаточно перегорнула ще одну сторінку свого життя.

Толя залишився в минулому – назавжди. Господи, а я ж, після нашого

заміжжя, збиралась прописати його у своїй квартирі! Втім, може,

навпаки – сталося на краще? Уявіть, як міг ошукати мене цей

пройдисвіт... То що, Віталику, піднімете келих за нове життя Таміли

Косарчук?

– Підніму. Тільки куди поспішати? Ми ж не договорили...

– Ви знову за своє? Розслабтесь – не варто увесь час думати

лише про роботу. Так, дорогенький, і до пенсії не дотягнете...

Хіба не бачите – ваша співбесідниця вже відверто нудьгує. По3

моєму, ми надто зациклилися на одній темі. Не можна так мучити

інтелігентну, тендітну даму! Власне, про що йдеться? Мій

колишній коханець – мерзотник і боягуз. Я для себе вже все

з’ясувала.

– А я – ні... Хочете комплімент?

– Нарешті! Відверто кажучи, пані зачекалася...

– У вас – гарна засмага. Побували на курорті?

– Можливо...

– І де, якщо не секрет?

– Секрет! Ми ще навіть не перейшли на „ти”, а вас уже цікавлять

інтимні подробиці.

– В усякому разі, в Чернігові так не засмагнеш.

– А в солярії?

– Навряд... А ось у мене від вас таємниць немає – тільки3но

повернувся з Ялти.

– Справді? Зроду б не повірила. Ви ж – білий, мов сметана!

– Що вдієш, – знічено розвів руками, – навіть скупатися не
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довелось. Розплутував одну справу. Треба було поспішати – йшлося

про життя людини.

– Обережно, детективе, – спокусливо посварилася пальчиком,

– а то ви зовсім закохаєте мене в себе. Знайте: я просто обожнюю

мужніх чоловіків!

– Я – не мужній. Ще в дитинстві чесно сказав вчительці, що не

зміг би стати піонером3героєм: надто боюся тортур, тож на першому

ж допиті вибовкав би ворогам усю правдоньку.

– І як на таке щиросердне зізнання відреагувала тітонька3

педагог?

– Вигнала мене геть із класу – подумала, я над нею знущаюся...

Ви розчаровані?

– Аж ніяк. Ви не схожі на жодного з моїх колишній чоловіків!

– Авжеж, вони були звичайними потворами, а я щоразу старанно

дмухаю, перш ніж прикласти до рани дрібку солі... Даруйте, у мене

– специфічне відчуття гумору.

– Я це вже помітила...

– От і чудово! Сподіваюсь, вам сподобається одна неймовірна

історія, яка трапилася в Ялті...

– Неймовірна? Ви мене заінтригували!

– То пані слухатиме?

– Ну, звісно. Розповідайте, детективе. Я – сама увага!

– Отже, Ялта. Санаторій на березі моря. Липень минулого року.

Худорлявий 623літній чоловік у шортах, стильних окулярах в золотій

оправі, з масивним коштовним перснем на пальці й золотим

ланцюжком на шиї, випадково знайомиться з ефектною блондинкою

невизначеного віку. Він – колишній „ведмежатник”. Знаєте, що це

таке? Свого часу найнадійніші сейфи відмикав, неначе насіння

лускав. Але одного разу „спалився” через дрібничку. Як то кажуть,

жадібність фраєра згубила! От і провів у буцегарні цілих

чотирнадцять років. Чи то вже так перед рідною державою завинив,

чи хтось із сильних світу цього постарався (все3таки серед
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постраждалих були й досить відомі люди), тільки жодна амністія

йому не допомогла. Вийшов на волю нікому не потрібним – колишні

подільники давно майнули за кордон, а нові господарі життя

навчилися „відмивати” гроші цивілізовано. Для чого „бомбити”

сейфи, коли можна безкарно провертати оборудки з нафтою та

газом, набиваючи кишені мільйонами? Власне, тепер найкращий і

найприбуткованіший бізнес – це політика...

– А ви ще й розумний, Віталику!

– Справді?

– Втім, знаєте чого вам не вистачає? Амбітної дружини, котра

залюбки б допомогла коханому мужчині якомога швидше видертися

на самісінький Олімп...

– Цікава думка. Хоч, по3моєму, навіть столітньому аксакалові

вродлива жінка потрібна для чогось іншого! А щодо Олімпу, то мені

й „Чортового колеса” вистачить – катаю інколи сусідську дівчинку

в парку. Від такої висоти у мене голова не паморочиться... Однак

повернемося до нашого героя. Йому все ж вдалося приховати

дещицю своїх статків від правоохоронців та братків – на чорний

день. Тож, відмотавши строк, придбав гарненький будиночок на

околиці Чернігова і мешкав у ньому в своє задоволення. Вів

здоровий спосіб життя звичайного українського пенсіонера: їздив

на рибалку, збирав гриби, опікувався невеликим городиком та

квітами, а на великі свята ходив до церкви. Втім, влітку все3таки

відводив душу – щороку їздив на курорт до Криму. Причому з

шиком: обирав розкішний санаторій, на кілька тижнів замовляв

номер3люкс і днями й ночами бучно веселився у товаристві

найвродливіших жінок, адже грошей на любощі Леонід Макарович

не шкодував. Торік він уподобав вас, Таміло...

– То я – вже не просто гарна, а найвродливіша? Дякую за

комплімент. Повірте, знаю собі ціну, проте кожній панянці приємно

чути такі слова з вуст справжнього мужчини! – осяяла мене

бездоганною голлівудською посмішкою. – Звісно, я могла б ніяк
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не коментувати ваше, так би мовити, розслідування. Будь3яка жінка,

котра бодай трохи поважає себе, відчуває, м’яко кажучи,

дискомфорт, коли порпаються в її білизні... Але, оскільки Леонід

Макарович Перебийніс помер, хочу раз і назавжди розставити всі

крапки над „і”: я не мала жодного стосунку до його смерті. Так, у

нас був роман. Я щиро закохалася в Льоню, просто не тямила себе

від щастя. Він був дуже милим і справді не жадібним.

– Ви знали про його минуле?

– Ні... Та навіть якби й знала – не думаю, що це мало б якесь

значення. Врешті3решт він нікого не вбивав, жодної жінки за все

своє життя не скривдив. Стільки років провів за ґратами тільки за

те, що колись „обчистив” кілька сейфів. А зараз у нас дехто

мільйонами краде і нічого – живе собі, мов у Бога за пазухою! Купує

палаци за кордоном, плаває на власній яхті, виступає в парламенті...

Виходить, одним – усе можна, а іншим навіть крихту від царського

столу – зась? Льоня давно спокутував свою вину, багато страждав.

Не мені його засуджувати. Переконана: якби не той жахливий

серцевий напад, ми й досі були б разом. Ну, хіба можна піти від

такого мужчини?! Коли Леонідові Макаровичу вночі стало зле, я

намагалася його врятувати – негайно викликала лікаря, не

шкодувала грошей. Льоню забрали до реанімації і, повірте, медики

зробили все, що могли. Проте на світанку його серце зупинилося

назавжди. Ми навіть не попрощалися одне з одним... Я пережила

кілька моторошних, нестерпних днів. А потім зрозуміла, що не

повинна коритися долі. Адже стільки всього хочу встигнути! Так, я

зазнала немало лиха, тож тепер прагну здобути якомога більше місця

під сонцем. Правда, для того, аби здійснилися всі ці чудові мрії,

мені потрібно прожити ще як мінімум сорок років.

– Що ж, плани – грандіозні...

– Даремно іронізуєте – я поклялася собі успішно їх виконати!

Втім, жодного криміналу! Таміла Косарчук – мила, законослухняна

жінка, єдина зброя якої – її тіло. Однак кар’єра вуличної повії мене
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аніскільки не цікавить – я просто вдало вийду заміж. Ви задоволені

відповіддю, детективе?

– Не зовсім. Звичайно, я бачив усі медичні документи, зокрема й

висновок патологоанатома. І не сумніваюсь, що Леонід Перебийніс

залишив цей світ без сторонньої допомоги...

– То в чому справа? – ніби між іншим, торкнулася моєї руки. –

Ви оцініть, Віталику, які у мене теплі долоні. Зазвичай, красиві жінки

– жахливі мерзлячки, тому ручки3ніжки у них – холодні, мов жаб’ячі

лапки. А я – неначе грубка, будь3якого парубка вмить біля себе

зігрію!

– Я оцінив, – легенько відвів свою руку подалі від приємного

тепла. – До речі, вітаю! Адже ви все3таки  вийшли за Леоніда

Макаровича заміж...

– Так... А що вас бентежить? – це вже була не біла й пухнаста

кішечка, а тигриця, яка готувалась до вирішального стрибка. – Льоня

зрозумів, що я – жінка його мрії, тому й захотів одружитися. Ми

пішли в ресторан і він зворушливо освідчився – став на одне коліно,

приклав руку до серця, подарував сімнадцять жагуче червоних

троянд, а тоді показав наші весільні обручки... Я й зараз зберігаю їх

на згадку про цю хвилюючу мить! Ще є запитання?

– Авжеж. В якому ресторані відбувалось освідчення?

– Ви що, знущаєтеся? Все сталось настільки раптово – вже

наступного дня нас оголосили чоловіком та дружиною! Звісно,

процедуру довелося значно пришвидшити. Але ж ми – не хлопчик

та дівчинка, яких примушують ще цілий місяць розмірковувати, чи

варто ступати на весільний рушничок. Леонід Макарович вирішив,

що зволікати немає сенсу. Це все одно, що заходити в холодну воду.

Якщо занурюватись поступово, мимоволі почнеш вагатися й ще довго

ловитимеш дрижаки, тупцюючи на березі. Ні, краще одразу пірнати

з головою – вже за мить почуватимешся, мов риба у воді! Звичайно,

Леонід Макарович щедро заплатив начальниці РАГСу за її добре

серце.
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– Уявляю, скільки заспокійливих пігулок довелося б випити цій

чуйній жіночці, якби вона раптом дізналася, що Таміла Косарчук

стала дружиною Леоніда Перебийноса одразу після його смерті...

– Що? – вона ладна була ось3ось кинутися на мене. – Та як ви

смієте?!

– У гніві ви – ще прекрасніша, – промовив захоплено. – Однак

казочку пора завершувати – дід Панас таки добряче стомився.

Знаєте, ця біганина в Криму, за такої спеки! А стюардеса навіть не

поглянула в мій бік...

– Яка стюардеса? – спантеличено скуйовдила волосся

господиня.

– Дівчина в літаку, – печально показав пальцем у небо. –

Обожнюю жінок у формі...

Вона розсміялася – нещиро, але й не вороже. Ефектно закинула

ногу на ногу (бідолашному детективу Самарцеву аж подих

перехопило!) і заходилась зачудовано роздивлятися мене, наче

якогось неандертальця:

– Ох, Віталію... Дорослий чоловік, а поводитеся, неначе мала

неслухняна дитина. Втім, у вас ще є шанс – я не злопам’ятна.

Провести ніч із такою жінкою... Повірите: інколи дивлюсь на себе,

оголену, в дзеркало очима уявного мужчини і сама себе жадаю!

– Вірю, – ніяково кивнув, відчуваючи, як по3зрадницькому

палають мої щоки. – Однак ви не дослухали казочку...

– От нахаба, – миролюбно посварилася пальчиком. – Віталику,

я не вбивала Леоніда Макаровича. І дійсно відчувала до нього певну

симпатію. Такі повітряні замки подумки вибудовувала – архітектор

би позаздрив! Розумієте, Льоня вже був моїм. Він би нікуди не подівся

– я це знала напевне. Перебийніс мав освідчитися. Ви не вірите?

Досвідчена жінка завжди відчуває такі речі... І раптом – фатальний

серцевий напад... Я була в такому стані! Вам складно це збагнути.

Уявіть, що ви довго й наполегливо зводили зручний, ошатний

будинок. Це забирало всі ваші сили й час, однак ви тішилися думками
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про майбутній комфорт. Та несподівано, буквально за мить до

омріяного, такого начебто реального щастя, у ваш чудовий витвір

влучила випадкова блискавка й безжально спалила його до тла...

Коли Льоні не стало, я була така розгублена й безпорадна! Мимохідь

відкрила шухляду в столі, почала роздивлятися його документи –

паспорт, посвідчення водія, кредитну картку... Там не було жодного

фото чи якогось листа. Розумієте? Вирушаючи в дорогу, ми, як

правило, беремо з собою світлину чи певну річ, яка б нагадувала

про дорогих нам людей. Проте Леонід Макарович був дуже самотнім:

власних дітей не мав; з братами3сестрами, котрі мешкали десь за

тридев’ять земель, не родичався; батьки давно померли.

– А в шухлядці – дещиця грошей і... ключі від будинку та машини!

– Так. І все це мало дістатися державі, – поглянула докірливо. –

Я, Віталію, ніколи не була злодійкою. Раніше копійки чужої не взяла!

І от, думала, нарешті отримаю гідну винагороду за всі свої

поневіряння...

– Завжди співчував Попелюшці. Ні, не казковій героїні, а дівчині,

якій доводиться повертатися в реальність: коли, після романтичного

балу, буквально на очах, вишукана карета перетворюється на

звичайнісінький гарбуз, а жаданий принц уже легковажно

переймається іншою красунечкою. Зазвичай, так і трапляється в

житті.

– Але хіба це – справедливо, Віталію? Чому одним – все, а іншим

– дірка від бублика?!

– Принаймні з гарбуза можна приготувати смачну кашу, –

промовив заспокійливо. – Втім, я розслідую вчинки людей і не

втручаюся у справи богів.

– А якщо народжений повзати прагне літати?

– Будь ласка. Досить придбати квиток на потрібний авіарейс.

– Не ті відчуття, – промовила рішуче, по3королівському.

– Авжеж, – співчутливо кивнув, – краще вийти заміж за

небіжчика...
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– Послухайте, Самарцев, – знову занервувала вона. – Я взяла

лише те, що мені належить.

– Не просто взяли, а влаштували цілу виставу, скориставшись

послугами тамтешнього актора. Браво, сеньйоро! – із задоволенням

зааплодував.

– О, вам вдалося розшукати того п’яничку? – зневажливо

скривила губи. – Я мала б це передбачити. Треба було привести на

шлюбну церемонію когось із приїжджих.

– Дивно, що ніхто не помітив підміни...

– Що тут дивного? Сплативши такий щедрий гонорар, я могла б

у тому РАГСі навіть із чортом побратися!

– Отже, Леонід Макарович воскрес, і ви благополучно оселилися

в його „хатинці”... До речі, де зараз господар?

– Тобто як це – де? – знічено опустила очі. – Невже ви думаєте,

що я закопала Льоню посеред пляжу?! Ні, домовилася зі сторожем

на кладовищі. Правда, надгробку немає – побоялася. Проте,

сподіваюсь, незабаром можна буде облаштувати могилку по3

людському. Адже я тепер – вдова...

– Справді? Вітаю! Звісно, Леонід Перебийніс мусив коли3небудь

померти вдруге. Ви ж знову заміж зібралися...

– Не глузуйте з мене, – схлипнула, поволі піднесла хустинку до

очей. – Хіба ви не розумієте? Толик не повернеться.

– Розумію... Все3таки яким непередбачуваним виявився Леонід

Макарович! Взяв та й передав увесь свій капітал юному родичеві, з

котрим навіть не був знайомим. Ні, Тамілочко, серцевий напад стався

не випадково. Пацієнт професора Шалімова знав про свою хворобу

і готувався до неминучого. Тому й залишив дарчу у нотаріуса, аби

той, у випадку смерті чи тривалої відсутності Перебийноса в

Чернігові, розшукав такого собі Анатолія Стрекаля і ощасливив

студента новиною про несподіване багатство.

– Сентиментальний дурень... – розпачливо махнула рукою. –

Хто йому цей Толик? П’ята вода на киселі. А я – кохана жінка, яку
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він божився до смерті на руках носити!

– Але ж носив...

– Льоня міг хоча б якось подбати про моє майбутнє. Панночка

вже почала звикати до хорошого – він мене приручив! Та невдовзі я

переконалася, чого варті всі оті красиві слова. Суто чоловіча логіка:

після мене – хоч потоп! Власне, я повинна була запідозрити його у

нещирості раніше. Леонід Макарович якось обмовився про одного

свого родича – мовляв, нещодавно випадково дізнався, що Толик

– онук покійного брата – мешкає в Чернігові. Хлопець – начебто

гарний, працьовитий. Міг би чогось досягнути в житті, але ще дитям

втратив батьків. Хто ж допоможе сироті?.. Звичайно, мені не надто

сподобалися такі балачки, тож одразу нагадала коханцеві, як

колись, ще до судового вироку, від „зека” Льоні вмить відцуралася

вся рідня. Як потім стільки років в’язень Перебийніс марно

сподівався побачити бодай когось зі своїх близьких. То хіба нащадки

цих черствих людей заслужили на його увагу й турботу?!

– І Леонід Макарович заспокоївся?

– В усякому разі, більше про чернігівського родича не згадував...

Минув рік – я благополучно вселилася в будинок Перебийноса,

прибрала до рук усі його статки. У мене тепер навіть власний водій

є! Між іншим, кандидат якихось там наук – солідний такий,

респектабельний мужчина. Ось тільки грошенят у нього – катма. В

університеті роботу втратив та ще й місцеві шахраї обдерли, мов

липку. Тому дружина його зі скандалом з дому вигнала. А я підібрала

і не шкодую. Та й Гриша задоволений, бо у мене – завжди ситно і не

клопітно. Він – людина віддана, а я таку рису дуже ціную! Отже, все

ніби владналося. Нарешті почала отримувати справжню насолоду

від життя (лише тепер збагнула, як жалюгідно існувала раніше!), аж

раптом одного дня, мов грім серед ясного неба, пролунав дзвінок

від Стрекаля...

– Анатолій заявив про свої права?

– Гірше. Він чомусь вирішив, що це я підступно вкоротила віку
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Леоніду Макаровичу. Заходився все перевіряти, навіть до Ялти їздив.

Теж мені – Шерлок Холмс довбаний!

– То він вас звинувачував?

– Прямо – ні, але мені і його натяків вистачало. Вже ночами без

снодійного очей склепити не могла. А головне – цей шмаркач міг

будь3коли відібрати у мене все, витурити з будинку, неначе якусь

жебрачку!

– І на нього не подіяли ваші чари?

– Не забувайте про різницю у віці. До того ж, він був палко

закоханий у свою наречену. О, здається, я щойно здогадалася, хто

вас найняв...

– Таміло, сподіваюсь, ви ще не накоїли дурниць? Анатолій

Стрекаль – живий?

– Поки що... – посміхнулася вдавано безтурботно, немов

школярка, яка наважилась на перший поцілунок.

Мені стало моторошно:

– Що ви зробили з хлопцем? Де він?!

Зненацька безжальні металеві пута міцно сповили мене у кріслі.

Я спробував вирватися, несамовито пручався, однак пастка

виявилась бездоганною. Таміла сміялася – дзвінко, гучно,

переможно, до сліз... Нарешті витерла хустинкою очі. Вправно

відкоркувала шампанське, наповнила по вінця два кришталевих

келихи. Неквапливо дістала з аптечки кілька блідих пігулок і, все з

тією ж милою усмішкою, старанно розчинила їх в одному з келихів.

Милостиво, по3королівському підсунула склянку з шампанським у

мій бік:

– Не бійтеся, детективе, Таміла Косарчук не тримає вдома цикуту.

То – снодійне, пийте на здоров’я! До речі, точнісінько в такий спосіб

я і з Толиком впоралася. Чудово придумано, правда? Крісло3капкан!

Це все – Гриша. Він у мене – майстер на всі руки... Відверто кажучи,

мені дуже шкода, що ми з вами не порозумілися. Чесно, Віталику,

ви мені сподобались! Але що вдієш? Я не хочу до в’язниці – просто
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не витримаю у тій смердючій камері поряд із неосвіченими,

брутальними особами, хворими на туберкульоз!

– Ох, Таміло... Невже ви, така красива й вишукана жінка,

зважитеся на подвійне вбивство? Подумайте, як це буде неестетично:

водночас – кілька трупів! Власне, ми з Анатолієм могли б і пробачити

вам витівку з кріслом...

– Це дуже люб’язно з вашого боку, – повагом взяла обидва

келихи, дзвінко цокнулася ними і граціозно піднесла шампанське

до моїх пошерхлих вуст. – Я зворушена. В наш кровожерливий час

таких гуманістів ще пошукати треба! Тому щиро бажаю вам

потрапити до раю... Так, мій дорогий, я вже все вирішила. Королева

не приймає милостиню. Будь ласка, випийте це. Обіцяю – ви не

страждатимете, як мій теперішній наречений!

– Що ж, і на тому спасибі, – слухняно продегустував витвір

французьких виноробів.

Вона не зводила з мене проникливого погляду, а коли допив,

турботливо поцікавилася:

– Смачно?

– Божественно! – спрагло облизав губи.

– От і молодець, – ніжно поцілувала мене в щоку. – Хороший

хлопчик! Даруй, мушу відлучитися – треба сказати Гриші, щоб

готувався в дорогу...

Замість некрологу
На кладовищі було тихо і не суєтно. Роззирнувся довкола – таке

враження, що люди зараз вмирають частіше, ніж мухи. Куди не

глянеш, до самісінького горизонту, – могили й могили: невеличкі,

акуратні, гранітні, з православними хрестами, і поруч – помпезні,

мармурові, наче мавзолеї. Звісно, на цвинтарі всі небіжчики – рівні,

але й тут хтось прагне бути рівнішим за інших!

Гранітний Леонід Макарович був урочисто серйозним, в

елегантному темному смокінгу, з краваткою3метеликом, однак у
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його примружених сірих очах причаїлася лукава посмішка. Думаю,

він може пишатися своїм вчинком. Ось як трапляється: жив, мов

нікчемний бур’ян, а одним3єдиним рішенням зумів залишити по собі

добру пам’ять. Власне, це була ідея Анатолія – перепоховати родича

у рідному Чернігові.

Лариса шанобливо поклала на могилу букет троянд і схвильовано

пригорнулася до чоловіка. Я мовчки розлив вино. Випили,

закушуючи окрайцем хліба. Постояли.

– Зайдете до нас, Віталію? – запросила колишня клієнтка.

– Ні, дякую, – рішуче поглянув на годинник. – Маю ще одну

важливу справу.

– Будь ласка, детективе. Це – ненадовго, – підтримав кохану

Толик. – Відсвяткуємо річницю мого другого народження!

– У мене зараз побачення з Тамілою... – ніяково розвів руками.

– Ви справді поїдете до неї у в’язницю? – округлила очі.

– Чому – ні? – знизав плечима. – Розраджу самотню жінку...

– Ту, яка кілька тижнів не знімала з мене собачий ошийник,

тримала на ланцюгу й морила голодом? – звів брови Стрекаль. –

Можливо, так само ця потвора збиралася вчинити і з вами!

– Повірте, їй зараз – гірше, – відповів примирливо. – Уявіть

собі муки вишуканої орхідеї, яку розлучили з комфортною теплицею

й примусили рости поряд зі смітником... Всевишній створив жінку

для кохання. І на потвору вона перетворюється поступово – завдяки

особам іншої статі, котрі не здатні на справжнє, велике почуття.

– Тобто в усьому винні ми, чоловіки? – іронічно посміхнувся

Толик.

– Мабуть, – підморгнув Ларисі. – Але вашій дружині,

безперечно, пощастило. Можливо, якби колись вісімнадцятилітня

Таміла зустріла такого ж гарного юнака, її життя склалося б зовсім

інакше...

– Одному моєму знайомому, який працює приватним детективом,

теж чомусь не надто таланить у коханні. Однак він досі не

Справи детектива Самарцева



Сергій Дзюба

342

перетворився на монстра! – блиснула очима пані Стрекаль.

– Всі знамениті детективи (згадайте класику!) – безнадійні

холостяки. Власне, тому вони й досягли такого успіху. Чоловік, у

якого проблеми з інтимом, починає кайфувати від роботи... А Таміла

– жінка, до того ж – напрочуд вродлива й пристрасна. Справжня

чирвова королева! Якби ж хоч Григорій, її водій, тоді не загинув...

– Сам винен! Міг би не чинити опору міліції, адже бачив, що не

втече, – розважливо промовила Лариса. – Втім, навряд чи це – така

вже велика втрата для страшенно амбітної стервочки. Який

Григорій? Не смішіть мене! Використала того невдаху, мов бариня

– холопа, та й забула. Ех ви, психолог... Вона ж – нарцис! Людина,

яка понад усе обожнює себе: від маківки – до кінчиків нігтів. Ось у

чому її проблема. Де ви бачили щасливих нарцисів? Тож я можу

лише поспівчувати мужчинам, котрі потрапляли в лабети до цієї

павучихи... Досі дивуюся, як ви, Віталію, наважились випити її

трунок?

– Шампанське було з самого Парижа! Та й хіба чемно відмовляти

дамі?

– Ви здатні хоча б раз відповісти серйозно? – спритно взяла

мене під руку.

– А що я міг вдіяти?

– Припинити занадто ризикований спектакль. Адже майор

Воронов і його колеги були готові будь3якої миті увірватися до

будинку. Я знаю, вони слухали й записували вашу розмову з

Тамілою!

– Відверто кажучи, я тоді просто клеїв дурня...

– Даруйте, але, по3моєму, Віталій Самарцев поводиться так

щодня, – посміхнулася Лариса.

– Авжеж, я звик жартувати, проте не обманювати. А „її

величності” Тамілі довелося нахабно вішати локшину...

– То ви не їздили до Ялти?

– Чому ж, їздив. Однак не так вдало, як „звітував” про це пані
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Косарчук. О, вона вміє замітати сліди! Фактично я не знайшов там

жодного „залізного” доказу. Втім, розповів про все майору

Воронову. Він повірив, але дедукцію, як відомо, до справи не

пришиєш... Організували стеження, однак навіть через три доби

нічого нового дізнатися не вдалось. Зволікати далі було неможливо

– хвилювалися за життя Анатолія. Тому вирішили ловити щуку на

„живця”, й того ж дня „карась” поплив на романтичне побачення.

Ще ніколи я не здавався собі таким безпорадним...

– Але щука клюнула. Ви були на диво переконливим, Віталію, –

запевнила Лариса. – Мов той актор, котрий, аби талановито зіграти

на сцені, мусить неодмінно закохатися в свою партнершу!

– Проте актор не знав ролі і намагався вгадувати текст по губах

примхливої співбесідниці. А, збагнувши, що не всі його гіпотези –

правильні, розгубився й почав молоти нісенітницю. Спасибі

королеві – зволила все3таки спуститися зі свого трону! Актор

оговтався і продовжив блефувати далі...

– Однак навіщо було ковтати ту гидоту?

– Дарма ви так – шампанське виявилося справді смачним.

– Але ж ви ризикували!

– Не більше, ніж завжди... – знизав плечима. – Ну, добре, уявіть,

що я заволав: „Рятуйте!”. Зчинилася б метушня. Бідолашні менти

кинулися б мерщій визволяти мене з підступного крісла. А потім

майору Воронову довелося б довго й нудно допитувати господиню.

Думаю, вона б мовчала, мов партизан. Власне, у чому її могли

звинуватити? В підробці документів? Незаконному привласненні

чужого майна?

– А підступний напад на детектива?!

– Мої невеличкі незручності в кріслі – просто анекдот. У келиху

було снодійне! Тож Віталій Самарцев навіть ганьбитися в суді б не

став. До речі, ви ж знаєте, я відмовився від будь3яких претензій з

приводу отого свого „ув’язнення”... Інша справа – викрадення

Анатолія, якого стільки часу протримали в нелюдських умовах. Це
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вже – замах на життя. Проте слідчий не мав би жодного реального

доказу причетності Таміли до цього тяжкого злочину.

– У міліції вміють допитувати!

– Можливо... Та ви вже переконалися: пані Косарчук – міцний

горішок. А Григорій, заради своєї господині, навіть тортури б

витримав! Без їхньої підказки швидко відшукати Толика ми б не

змогли. Відверто кажучи, тоді ваш наречений був дуже виснажений,

тому навряд чи дочекався б порятунку. А так його мучителі власноруч

показали дорогу – привели хлопців з „убійного” відділу до

самісінької схованки. Виявляється, я мав скласти чудову компанію

Анатолієві Стрекалю...

– Але я не розумію, для чого вона зважилася на ще одну аферу

– одруження зі мною? – спохмурнів Толик. – Адже протягом

останнього тижня я взагалі майже нічого не їв! Григорій завіз мене

на забутий Богом і людьми хутірець, втягнув до обійстя, зарослого

бур’янами та й замкнув у сараї, прикувавши залізним ланцюгом до

якогось важенного брухту. Залишив лише піввідра води, кусень

черствого хліба і недогризений огірок. Я спочатку у відчаї кликав на

допомогу, аж охрип. Тільки хто ж почує?! Очевидно, вони не

наважувалися мене вбити – чекали, доки сам помру...

– І водночас ця „солодка парочка” навідалася до РАГСу й

написала заяву! Причому Гриша вдавав із себе нареченого – тобто

вас, Анатолію. Ви ж із ним схожі, мов близнюки, правда?

– Атож, – посміхнувся, – як крокодил Гена та Чебурашка... Ну,

хоч би своє руде волосся перефарбував!

– Для чого? Дві3три Лесі Українки (я купюри із її зображенням

маю на увазі) – і в декого одразу зникло будь3яке бажання

придивлятися до фотокартки в паспорті...

– Проте Таміла все ж неабияк ризикувала. Власне, через цю

хитромудру оборудку пані врешті3решт і викрила себе! Однак який

зиск вона мала б, оформивши шлюб зі ще одним небіжчиком? Адже

я ліпше б загинув, ніж погодився одружитися в такий спосіб!
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– Елементарно, Ватсоне. Не забувайте про нотаріуса. Звісно,

можна було б спробувати купити його мовчання, але, по3перше, не

всі нотаріуси – продажні, а, по3друге, навіть якби він погодився

„поховати” дарчу Перебийноса, знадобилася б не одна тисяча євро.

У заможної людини, як відомо, апетит – зовсім інший... І де гарантія,

що в подальшому цей хранитель небезпечної таємниці не став би

шантажувати одну добропорядну даму?

– Однак для чого було взагалі домовлятися з нотаріусом? Що

він міг вдіяти? Я б помер у тому сараї, а Таміла, як і раніше,

розкошувала б у будинку Леоніда Макаровича!

– На той час ви вже фактично були власником усіх статків

Перебийноса. Отож, у випадку несподіваної загибелі молодого й

неодруженого студента, неодмінно з’явився б новий спадкоємець

– ні, не Таміла, а хтось із родини Стрекалів. Саме тому пані Косарчук

і зажала вийти за вас заміж. Аби згодом стати багатою вдовою...

– Змилуйтеся, дорогі мужчини, я вже не можу більше чути про

всі оті жахи! – втрутилася Лариса.

– А ми все з’ясували. Правда, Толю? І мені дійсно – пора.

Передати вітання королеві? Таміла почуватиметься легше, якщо

дізнається, що ви її пробачили. Можливо, колись вона стане іншою!

– Сумніваюсь. Однак ми не тримаємо на неї зла. Так і скажіть... У

нас зараз інші думки, – пожвавішала молода жінка, – радісні.

Підростає наша маленька донечка, а згодом мріємо і синочка

народити. Вже й ім’я придумали – Льоня.

15.06.2009
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Розділ III

НЕЙМОВІРНІ ЗБІГИ

ІРОНІЯ ДОЛІ ПО�ЧЕРНІГІВСЬКИ
Ще ніколи в житті 34�літній Ростислав Скляренко не почу�

вався таким самотнім. Він розгублено тупцював перед две�

рима власної квартири, раз�по�раз поглядаючи на годинник.

До опівночі – якихось п’ятнадцять хвилин, а міцні двері зам�

кнені аж на три замки. Можливо, з одним він би ще впорався,

але з трьома... Тут би й Володя Кличко руками розвів! А все

Аліна – закомандувала, щоб Ростик поставив надійніші

двері, які б замикалися по�людському... Що ж тепер робити?

По�перше, Новий рік, по�друге, холодно і їсти хочеться! Коли

Ростислав Сергійович нервував, у нього неодмінно з’являв�

ся страшенний апетит; а зараз він був у розпачі – і куди в

дідька поділися ті ключі?

„Приходжу додому, а на моєму ліжку спить

якийсь юнак...”
Ростислав вкотре провів ревізію в кишенях, навіщось шарпнув

ручку дверей і печально втягнув голову в плечі. Сам винен! Не міг, як

всі нормальні люди, завчасно прийти додому і приготувати святкову

вечерю? Ні, треба було поваландатися в кіно на ту „Іронію долі –

2”. Ну, якби хоч почимчикував з приятелями до лазні, пошмагав, як

слід, худі, „інтелігентні” сідниці та литки новеньким березовим

віником, змив бодай дещицю гріхів, а потім душевно поспілкувався

з друзяками, смакуючи прохолодне „Чернігівське”, – це ще можна

якось зрозуміти. А то – кіно!

Аліні б таке й на думку не спало. Цікаво, де вона тепер? В яких

теплих краях (ніколи не любила мороз, їй би взагалі на Екваторі
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мешкати!) і, головне, з ким? Вродлива, струнка, сексуальна

стервочка, здатна завести його з3півоберту своїх модельних стегон,

одним лише помахом довгого рудого волосся... Вона ніколи нічого

не планувала – жила одним днем. Дивувалася: „Хіба можна щось

загадувати наперед? А якщо завтра у мене арабський шейх

закохається та й візьме до себе!”. „Ага, візьме – в гарем,

дванадцятою дружиною...” – кепкував Ростик. „Ну і нехай, – тупала

гарненькою ніжкою. – Та він проведе зі мною одну ніч і назавжди

забуде про всіх своїх одалісок. Я що – гірша за якусь Роксолану чи

актрису Олю Сумську? Чи ти сумніваєшся в моїх чарах?!”.

Він думав, що то – лише невинні жарти. Все3таки три роки разом

прожили! Уже хотів по3справжньому одружитися, навіть обручки у

крамниці придбав. Так романтично, запаливши свічки, освідчився

Алінці, почав у голос мріяти, які у них народяться симпатичні

дітлахи...

Вранці вона поцілувала його, ще сонного, в неголену щоку і

сказала, що просто помирає з нудьги. Хутко, по3діловому зібрала

речі і пішла. „Хоча б поснідала...” – зітхав потім покинутий чоловік,

підсмажуючи бекон. Їжу в їхній родині готував, зазвичай, він, тож

не сумнівався: за день3два дружина засумує за його кулінарними

шедеврами. Однак, напевно, Аліна сіла на дієту, бо відтоді жодного

разу не потрапила своєму колишньому на очі. І це – в Чернігові, де

протягом одного дня можна тричі здибатися з одним і тим же

знайомим!

Кілька місяців він намагався її розшукати, замучив

розпитуваннями всіх друзів, навіть приватного детектива найняв.

Дзвонив у „ТСН” (почув у новинах про загибель молодої українки

на курорті в Таїланді і похлинувся чаєм – а що, як це вона?), звертався

до міліції (раптом його кохану поцупили й продали в сексуальне

рабство?), а якось у Києві, вночі, сам ледве накивав п’ятами від двох

кремезних ментів (поскаржилася їм добродійка, трохи схожа на

Аліну, – побачивши здалеку знайому поставу, Ростик кілька
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кварталів відчайдушно гнався за молодичкою, яка мало не

збожеволіла від страху). У нього від отих пристрастей теж дивом не

зірвало „дах” – змарнів і схуд на одинадцять кілограмів. Проте всі

пошуки виявилися марними – Аліна зникла, ніби й ніколи не

існувала в його житті...

„Ні, це – просто нестерпно! Мені негайно треба щось зжерти. Я

завжди нормально зустрічав Новий рік!” – промовив уголос,

докірливо поглянувши на двері власної квартири. Але ті навіть не

рипнули у відповідь. „Не буду стовбичити на сходах!” – вперто

заявив він, показавши язика, немов хтось у цей час справді міг

спостерігати у вічко за невдахою3сусідом. Але куди подітися? Ну,

не дзвонити ж ось так (ні сіло ні впало, за десять хвилин до Нового

року!) у перші3ліпші двері, пояснюючи про загублені ключі... Та він

же зовсім не знайомий з людьми, котрі мешкають поруч – в одному

під’їзді. Ну, киває у відповідь на привітання кільком добродіям. От

тільки на якому поверсі вони живуть? І як їх звати?

Та, власне, яка різниця? От не був жодного разу на останньому –

чотирнадцятому – поверсі, то хоч тепер там побуває! Вийшов із

ліфту: так, квартира №55. Ну, принаймні, не 133та... Обережно

натиснув кнопку дзвінка. Двері відчинилися майже одразу – мабуть,

тут чекали гостей. На порозі стояла гарненька дівчина – невисокого

зросту, чорнява, кароока. Їй дуже пасував кирпатий носик, а

особливого шарму додавала золотава сукня, яка звабливо

оголювала плечі. Побачивши Ростислава Сергійовича, незнайомка

сплеснула в долоні, схвильовано кинулася йому в обійми і...

пристрасно поцілувала: „Ну, нарешті! Привіт! А я вже зачекалася!!!”.

Ошелешений Ростик спробував позадкувати назад, але панночка

щосили пригорнулася до нього і ледь чутно прошепотіла: „Будь

ласка...”. Вона, безперечно, прагнула будь що втягнути його до

вітальні! Ростислав не звик боротися з жінками, отож змушений

був підкоритися наполегливій Афродіті. Так він опинився у чужій

квартирі – з юним створінням, яке фактично висіло на ньому, мов
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велика яскрава іграшка на новорічній ялинці, міцно обхопивши

витонченими рученятами його бідолашну шию. Боже, хоча б хтось

пояснив, що тут відбувається!

– Любий, – благально промовило дівча, – пообіцяй, що не

сваритимешся...

– Ну... – збентежено знизав плечима.

– Розумієш, приходжу я додому, а двері – незамкнені, і на моєму

ліжку спить якийсь юнак! Ти тільки не хвилюйся, я сказала йому, що

у тебе – чорний пояс карате. Спочатку думала, це – грабіжник.

Знаєш, як буває: вирішив „обчистити” квартиру, але, доки нишпорив

по шухлядах, стомився і ліг відпочити... Та, насправді, я просто сама

забула зачинити двері (пам’ятаєш, таке вже траплялося?), а він

повертався з вечірки і випадково переплутав поверх.

– Ну... – спантеличено озирнувся довкола.

– Уявляєш? Як ото Женя Лукашин, котрого блондинка Барбара

Брильська, тобто Надя Шевельова, з чайника поливала... А потім

пришвендяв старий холостяк Юрко Яковлєв – ну, Іполит – і

влаштував гучні „розбірки”. Справжній Отелло – це ж треба так

розпсихуватися через якусь дрібничку! Але ти – не Іполит, правда?

– Я – не Іполит, – похитав головою. В усякому разі, з цим можна

було погодитися.

– Отже, Слава зараз спокійно почимчикує додому? Ти ж не

викинеш його з балкону і не спустиш зі східців? – лагідно

поцікавилася вона.

– А хто такий Слава? – недовірливо витягнув шию.

– Милий, я ж тобі тільки3но пояснила... Власне, у чому ти мене

звинувачуєш? Знайшов до кого ревнувати! Так, все. Давай не псувати

свята! Запевняю тебе, він більше ніколи не переступить поріг нашої

квартири... Славо, ви – мужчина чи ні? Чому я одна повинна

стримувати цього буйвола?!

Повз них стрімко прошмигнув переляканий юнак із валізкою в

руці. Він зовсім не прагнув серйозної бесіди – швидко упхав ноги в
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черевики і, схопивши куртку, мовчки вискочив за двері.

„Ви – теж Слава, тому ніхто не здогадається,

що я вагітна від іншого!”
– Боже, і я півроку зустрічалася з цим нікчемою, – зітхнула юнка.

– За першої ж небезпеки мерщій кинувся рятувати власну шкіру,

залишивши мене в лапах шаленого ревнивця!

– Даруйте... – спробував не погодитися Ростик.

– Хоч би якесь словечко на захист пробелькотів, – не вгавала

дівчина. –  Чкурнув, наче за ним сто вовків гналися! Блін, як все3

таки світ змінився – ні лицарів, ні просто нормальних чоловіків,

одне дрантя...

Вона нарешті відпустила його шию і зацікавлено почала

розглядати гостя.

– Між іншим, мене також Славою звуть, – перевів подих. –

Ростиславом Сергійовичем.

Дзвінко, від душі, розсміялася:

– А я – Тіна, Тіночка – для рідних і друзів. А так – Валентина

Валеріївна... От і познайомились!

– Ну, і що це все означає?

– А ви досі не здогадалися? – блиснула карими оченятами. –

Він мене спокусив. А потім вчащав сюди, коли хотілося. Зручно, еге

ж? Не треба ні до ресторану водити, ні мерзнути десь у підворітті! Я

– одненька, навіть захистити нікому. Тато помер, а мама на

заробітках – в Італії. Нездужає, тяжко працює, проте грошей – все

одно катма. Ми ж купили квартиру, тепер треба сплатити кредит.

Слава обіцяв на мені одружитися, і я завагітніла. Сьогодні вирішила

йому сказати...

– І що?

– Сказала... Виявляється, це – моя проблема. Він не готовий стати

батьком. Наволоч! Вибачте, що я на вас так налетіла. Саме лякала
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його своїм новим шанувальником – чемпіоном Чернігова з карате.

„Крутого” знайомого я  вигадала, однак Слава, звісно, не повірив.

А тут – дзвінок і... ви! Не знаю, як змогла все це утнути!

– Думаєте, він не повернеться?

– В усякому разі, сьогодні – ні. А залишатися в таку ніч одній не

хочеться. Я ж так старалась, стільки всього наготувала! Сподівалася,

хтось оцінить... Побудете зі мною?

– Мммм... Хіба вас уже не обманув попередній Слава? Звідки ви

знаєте, що я – кращий?

– Ну принаймні не гірший...

– Дякую за комплімент! Значить, маленьку Тіну аніскільки не

бентежить, що в двері її квартири посеред ночі подзвонив

незнайомий тип?

– Будь ласка, не називайте мене маленькою. І ви – не тип, а сусід

із третього поверху, до того ж – поки що вільний. Вас дружина

покинула...

– Нічого собі! Дівчинка, виявляється, спостережлива... То, може,

знає і причину мого несподіваного візиту?

– Ну, не за сіллю ж ви прийшли! Мабуть, я чимсь зацікавила...

– Не боїтеся отак зоставатися зі мною наодинці?

– А треба боятися? Що ви мені можете зробити? Я вже вагітна...

– Тіночко, я не звик обдурювати жінок, тому зізнаюсь: сьогодні

вперше вас побачив. Тобто, можливо, ми, між іншим, здибувалися

десь раніше, але я вас, так би мовити, не помічав. Ні, ви – дуже мила,

правда! Та надто юна... А сьогодні я просто „посіяв” свої ключі, от і

вирішив десь перебути ніч. Подзвонив навмання – раптом хтось

відчинить і не вижене... Ви розчаровані?

– Ні, я люблю пригоди, які гарно закінчуються. А ви?

– Кажуть, від долі не втечеш... Тим більше, „Міс 14 поверх”

неперевершено зіграла свою роль!

– Ви мені лестите... Втім, дякую, що виручили. Ви – теж дуже

милий. І терплячий! Знаєте, мені щойно спала на думку чудова ідея.

Неймовірні збіги
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Я її озвучу, перш ніж ми будемо кохатися, а то потім вийде, що ви

мені чимсь зобов’язані. Бачите, я – також чесна...

– А ми кохатимемося?

– А ви не хочете? Не бійтесь, я – хороша. Слава був лише першим

чоловіком у моєму житті. Ви ж – не садист? Зрештою, я вам довіряю

– ви не можете мене скривдити... Але спочатку – ідея! Власне, це –

прохання. Моя матуся незабаром повертається, і, самі розумієте,

довго приховувати від неї свій стан я не зможу. Вона знає, що я

зустрічаюся зі Славою, проте ніколи його не бачила. Ви – теж Слава,

тому ніхто не здогадається, що я вагітна від іншого...

– Стривайте, ви пропонуєте мені всиновити майбутню дитину?

– Вдочерити! Ну, мені ж треба буде якось немовлятко записати...

Ви – підходяща кандидатура, бо не якийсь там шалапут, а солідний

мужчина. І неньці моїй точно сподобаєтеся! Присягаюсь, що ніяких

аліментів з вас не вимагатиму. Не побажаєте зі мною жити – не

треба! Я ж навіть одружитися на мені не прошу – лише станьте татом

Марини...

– О, то у моєї донечки вже є ім’я?

– Щойно вигадала. Марина Ростиславівна! Правда, гарно? Не

сумніваюсь, вона вами пишатиметься. То як, згодні?

– А якщо ні, ви мене виженете?

– Не можна так погано судити про людей. Тим більше, раптом ви

передумаєте? Не даремно ж кажуть: як Новий рік зустрінеш, так потім

і проведеш.

– Здається, ми його вже трохи проґавили. Чи у когось годинник

поспішає?

– Ні, справді – десять хвилин на першу... Та нічого! Квапитися

мені нікуди, вам – сподіваюсь, теж. Ласкаво запрошую до столу.

Все є, крім заливної риби. Просто через цей фільм я її сприймаю, як

персонаж з анекдоту...
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„Я знайшов жінку, з якою мрію тобі зрадити...”
За півгодини Ростислав Сергійович був цілком задоволений

життям: Тіна зворушливо турбувалася про гостя, а приготовлені нею

страви виявилися дійсно смачними.

– Мене мама змалечку куховарити навчила, щоб із голоду не

померла, – посміхнулася, спостерігаючи, з яким апетитом Ростик

наминає салат із крабовими паличками. – Адже всі чоловіки

однакові: спочатку – вареники, а потім – інтим...

– Ні, я можу й навпаки. В разі чого – сам приготую: борщ, шубу

і навіть заливну рибу!

– Справді? Отже, коли подаватимете каву в ліжко, то не обпечете?

Гм... Знаєте, якщо підете від мене, нікому більше про свої кулінарні

таланти не розповідайте, інакше все подальше життя простоїте біля

плити!

Ростислав відчув, як у кишені завібрувала мобілка, звичним рухом

підніс її до очей і завмер, мов вкопаний.

– До речі, приємний рингтон, – кивнула Тіна. – Щось із класики?

Я, чесно кажучи, Моцарта від Шопена не відрізню...

– Це – Огінський, його геніальний полонез, – відповів механічно,

недовірливо розглядаючи власний мобільний телефон, ніби той

вмить перетворився на НЛО.

– Що з вами? Славуню, ви аж спітніли і тримаєте мобілку, немов

реактивний снаряд, який ось3ось вибухне... – поспівчувала Тіночка.

– Так і є, – схвильовано скуйовдив чуприну Ростик. – Це – Аліна.

Три місяці не озивалася! Я вже думав, ніколи більше її не почую...

– Я теж так думала, – зітхнула господиня. – То в чому ж річ? Ви,

мабуть, стільки мріяли про цей дзвінок! Говоріть, Славо, я не

ображуся. Ви перед нею – невинний, мов янгол. Адже, відколи вона

пішла, я не бачила поряд із вами жодної жінки. Ви їй не зраджували,

так? І цього разу вбереглися... Власне, яке мені діло? Не зважайте!

Всі оті балачки – лише мої дивні фантазії. На що я могла

сподіватися? Ну ж бо, не зволікайте, тисніть на кнопку. Не соромтесь

Неймовірні збіги
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– я вам не заважатиму. Тіна – чемна дівчинка, чужих розмов не

підслуховує. Почувайтеся, мов удома, а я тихенько на кухні

посиджу...

Вона ще якусь мить знаходилась поруч, але, щойно Ростислав

схвильовано промовив: „Привіт!”, мерщій вибігла, щільно

причинивши двері.

– Привіт, любий, – пролунав у слухавці такий знайомий голос.

– Не чекав? А я от повернулася – ще принадніша, ніж була! Тут усі

жіночки – білі, мов сметана. А я – засмагла, наче щойно з

Канарських островів прилетіла. Правда, з Канарами цього разу не

вийшло. Нічого, ми там ще з тобою пораюємо. А що – не святі

горщики ліплять! Милий, ти тільки уяви зараз моє тіло. Це щось

неймовірне – суцільний шоколад! Ага, готувала своєму ласунчику

сюрприз – два тижні вчащала до солярію. Думала – приїду, ти мене

на честь Нового року, як завжди, гарнесенько почастуєш, а потім ми

як ушкваримо нашу ламбаду. Ти ж просто шаленієш від моїх стогонів!

Пам’ятаєш першу нашу ніч, коли я півгодини безперервно виводила

свої „арії”, немов Монсерат Кабальє? Сусіди так налякалися, що

хотіли викликати „Швидку...”, а ти пік раків, ніяковів і плів усілякі

небилиці, доки я не вийшла в своїй красивій французькій білизні і

просто сказала, що ми кохаємося... Любчику, ну, чому ти мовчиш?

Славеняточко, ти мене чуєш?

– Так...

– Я вдома – у нашій квартирі! Але мені дуже самотньо...

Славунчику, ти зараз де? Відверто кажучи, мій хлопчик свою

принцесу неабияк здивував. Ти ж ніколи не любив зустрічати Новий

рік у гостях!

– Так склалося...

– Ну, добре, милий, просто скажи, коли прийдеш, щоб я не

хвилювалася.

– Я не знаю...

– Ростику, повірити не можу, ти досі ображаєшся? Це – смішно!
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Ну, подумаєш, з’їздила до Москви з одним жалюгідним створінням.

Каюсь – захопилася, засліпили мене його статки. Але що я

пережила, які поневіряння! То – справжнісінький монстр.

Чудовисько. Обіцяв звозити до Парижу й Венеції, натомість мало

не замурував у своєму будинку – сиди і пери йому сорочки та

шкарпетки. Рабовласник! Маніяк нещасний! Ледве вирвалася...

Ростику, ми ж непогано жили, правда? А тепер, я певна, буде ще

краще! Ти мене любитимеш, а я навчуся готувати сніданки та вечері.

Чого лише в житті не трапляється! Я – молода, пристрасна жінка і

мені захотілося... Але ми – сучасні дорослі люди. Що це за дитячі

образи? Добре, можеш також мені один раз зрадити, і ми – квити!

– Аліно, послухай, я завжди зберігав тобі вірність, проте щойно

знайшов жінку, з якою мрію тобі зрадити... Тіна народить мені

донечку – Маринку. Ми скоро кохатимемося. Як то кажуть, Новий

рік – нове життя!

– Ростику, ти – взагалі, нормальний? Яка Тіна? Яка Маринка? У

яке лайно ти збираєшся вляпатися?! Жінка, котру ти жадав понад

усе на світі, чекає на тебе. Іди сюди – запевняю, в моїх обіймах одразу

забудеш про всі оті дурниці!

– Ні, я залишаюсь тут. Розумієш, ми з Тіною – дуже схожі.

Сподіваюсь, я буду гарним батьком.

– А тепер послухай мене, шановний Ростиславе Сергійовичу. Або

ти негайно з’явишся вдома, або вже завтра вранці я вставлю нові

замки!

– Не треба. Вчора увечері я загубив свої ключі...

Він рішуче вимкнув мобілку і пішов до Тіни. Дівчина старанно

мила посуд на кухні. Побачивши гостя, спробувала непомітно витерти

сльози. Привітно посміхнулася:

– Все гаразд?

– Авжеж.

Схлипнула:

– Прощайте, Славо. Хай вам щастить!

Неймовірні збіги
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– Я допоможу...

– Ні, я сама – не люблю брудний посуд. Тому він у мене – такий

гарнесенький. Стою собі – мию, витираю – і мрію про щось...

– А мені теж подобається мити тарілки та келихи. Один мій

знайомий розлучився з дружиною, бо вона примушувала його

прибирати після вечері. А я навпаки отримую задоволення!

– Ви – молодець. Я на згадку про сьогоднішню ніч замовлю собі

новий рингтон – полонез Огінського.

– Будь ласка, не роби цього, – промовив, похитавши головою.

– Чому? – не стрималася, заплакала.

– Як же ми тоді зрозуміємо, чия мобілка дзвонить? – і поглянувши

на радісно збентежену Тіну, додав: – Все гаразд!

Ростислав так і не повернувся до своєї колишньої квартири. Цієї

осені у них із Тіною – дуже приємна подія: Марина Скляренко піде

до першого класу.

1.01.2009

„ЛЕТЮЧИЙ МИШ”
Вадим Бабанський саме переживав кульмінаційний мо�

мент свого сну. Вони з Тонею нарешті усамітнилися на дико�

му кримському пляжі, абсолютно безлюдному в травні (не�

даремно майже рік разом загартовувались вдома – у Черні�

гові!). Хутко роздягнулися і, оголені, немов прадавні Адам та

Єва, поринули в бурхливі хвилі... Згодом, стрімко  діставшись

берега, Вадик милувався засмаглою, граціозною дружиною,

якій все не хотілося виходити на сушу. Мимоволі зітхнув: так,

він у Тоні – лише другий, адже понад усе на світі його кароо�

ка богиня кохає... море. І з цією жагучою пристрастю нічого

не вдієш. Море – не чоловік, його, заради прекрасної пан�

ночки, на дуель не викличеш. Отож терпи, козаче! Ну, не рев�

нувати ж власну дружину до якоїсь „калюжки”...
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Вольдемар
Велике сонце неквапливо, по3королівському урочисто, сходило

з небесного трону за обрій, мерехтіло у вечірніх водах червоним

золотом, осявало силует тендітної молодої жінки. Вадим

примружився, приклав долоню до очей. Шкода, що він – не

художник! Тієї миті Тоня та її звабливо феєричний коханець були

одним цілим – дивовижною істотою  з обличчям прекрасної

Афродіти і безмежним тілом чарівного морського звіра. Вадик

затамував подих: у давніх міфах розповідається про людей3

кентаврів, а його Антоніна здавалася жінкою3морем.

Раптом панічний страх пронизав душу: не приведи, Господи,

щось станеться (зсудомить красуні від прохолоди її гарненьку

ніжку, а вона ж не русалка – ледь вміє плавати!). Розпачливо

крикнув у безкінечні глибини: „То3неч3ко!!!”. Озирнулась,

заспокійливо махнула рукою і розчинилася в іскристій, діамантовій

хвилі...

Вадим прожогом кинувся у воду, та мало з ліжка не впав.

Спрагло ковтнув ротом повітря, нервово розплющив очі. Дружина

міцно спала поруч, згорнувшись калачиком. Полегшено зітхнув,

посміхнувся (ну, примариться ж таке!). Хотів її обійняти,

пристрасно поцілувати у принадні вуста, але стримався, вирішив

не будити, – надто солодко й безтурботно зустрічала світанок

його кохана!

Обережно підвівся, взув капці, аби почимчикувати в душ, проте

пригальмував, почувши, як пискнула Тонина мобілка. „Есемеска

прийшла...” – хотів уже рушити далі, однак спинився, кілька секунд

нерішуче потупцяв біля трюмо й взяв до рук її „Siemens”. Антоніна

щось стиха прощебетала уві сні і сховалася під ковдрою.

Вадик завжди говорив, що цілком довіряє дружині. Тому й

мобільний її демонстративно не чіпав, не порпався в комп’ютерних

файлах Тонечки. Для чого? Хіба вона – не янгол? Ніколи не

дозволяла собі зайвого! Ну, могла, між іншим, пококетувати з
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сусідом (підстаркуватим парубком) чи з колегами3хлопчаками на

роботі, але, щоб зрадити... Навпаки зізнавалась подругам: „Чим

довше живу зі своїм чоловіком, тим більше закохуюся в нього!”.

Тоня не докучала ревнощами, тож він, за бажанням, міг

затриматись після роботи (випити пива з друзями, піти на футбол), а

у вихідний – вирушити до лісу (відвести душу на рибалці, назбирати

дещицю грибів чи ягід). І ніяких тобі сварок та нотацій! Що б не

трапилося, знав: навіть опівночі на нього чекатиме смачна вечеря, а

вранці Тонечка неодмінно приготує чудовий сніданок. Ну, чим не

ідеальна дружина?!

Бабанський уже збирався покласти „Siemens” на місце, але той

пискнув знову. „Ще одна есемеска...” – вичікувально поглянув на

ліжко. Мініатюрна Тоня рівномірно і майже непомітно дихала під

ковдрою, надійно сховавшись від світу у своєму укритті.

Демаскувала її лише рожева п’ятка, що мило визирала на поверхню.

„А раптом це – щось важливе?” – вагаючись, крутив у руках

невеличкий елегантний телефончик. Ніби на підтвердження думки,

мобілка озвалася ще раз. „Ого, третє повідомлення поспіль!” –

зачудовано присів на краєчок ліжка. – І кому ж це о такій порі не

спиться? Начебто всі подруги Тонечки – сови, також не проти у

вихідні довше в постелі поніжитись... Може, щось сталося? Ну, не

буде ж  людина ні сіло ні впало бомбардувати о шостій ранку

приятельку есемесками! Ні, треба подивитися. Власне, хіба ми з

Тонею за десять років шлюбу мали одне від одного якісь секрети?!”.

Повагом натиснув на кнопку – висвітилося: „Вольдемар”.

Перевірив – зовсім незнайомий номер. Втім, легко

запам’ятовується! „Гм... Що ж, поглянемо!” – підніс мобілку ближче

до очей і мало не випустив її з рук. Приголомшено прочитав:

„Доброго ранку, моя маленька! Нарешті ти прокинулась. Я вже

сьогодні так знудьгувався за тобою. Будь ласка, озвись!”.

„Нічого собі...” – у відчаї стиснув телефончик. Крихітні літери

застрибали перед очима. Він часто ласкаво називав дружину
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маленькою. „Який же нахаба наважився звертатися так до заміжньої

жінки, ніби вона чиясь коханка?! – гнівно поглянув на номер. – І хто

цей Вольдемар? Що за ідіотське ім’я... Господи, хіба ми погано жили?

Чи я не турбувався про Тоню, мов про найріднішу людину в світі?!

Навіть матуся моя й досі ревнує – вважає, що занадто люблю свою

дружину. Та хіба можна любити занадто? Тому я жодного разу не

образив її брутальним словом, не вдарив. Навіть одяг коханої прав,

навчився нормально готувати, щоліта відправляв Тоню до

санаторію, хоч мамі це страшенно не подобалося... А яка у нас

прекрасна донечка!”.

До двох років Надійка не ходила і не розмовляла; батьки вже й

не знали, що вдіяти, так хвилювалися. А потім сталося диво –

дівчинка перевершила багатьох ровесників: у шестилітньому віці

вже читала дорослі книги, говорила французькою і невтомно

чимчикувала з татом лісовими стежечками, вишукуючи чорниці.

Якось Вадим підсковзнувся на вулиці – цілу зиму не падав, а тут

раптом не поталанило: гепнувся так, що потім кілька місяців за

поперек хапався та й правицю сильно пошкодив, довелося навіть

якийсь час все лівою рукою робити. То Надійка щодня зворушливо

цікавилася його самопочуттям і невтомно цілувала „татову рученьку,

аби швидше вилікувалася”. Добре, що зараз доня у бабусі – не стане

свідком грандіозного скандалу...

„Я – рогоносець?”
„Боже, Тонечко, що ти накоїла?” – мало не жбурнув мобілку об

паркет. Проте, поміркувавши, поклав на місце. Не можна ж отак

гарячкувати! Він – не Отелло, а Тоня – не Дездемона... А що, як це

помилка (випадково людина не той номер набрала), або чийсь

невдалий жарт? Ні, треба розбудити дружину і показати їй ці

есемески!

Втім, одразу й передумав. Пригадав, як Антоніна вчора годину

сиділа у ванні зі своїм телефончиком – начебто спілкувалася з
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подругою. Він ще пожартував: „Ох уже ці жіночі балачки! Можна в

космос злітати, доки ви одна одній усі плітки розкажете”. Зазвичай,

дружина на подібні дотепи не зважала, а цього разу зніяковіла,

почала виправдовуватися: „Просто так, Вадику, приймати ванну –

нудно, а книжка може намокнути. От я й вирішила сумістити приємне

з корисним. Тим більше, з Галинкою вже сто років не бачилася. До

речі, вийшло не дуже дорого – у нас із нею один оператор...” –

„Могла б і мене впустити – думаю, ми б тоді вдвох не скучали!” –

„Вдвох там – надто затісно...” – „Я так не думаю!” – „Ти завжди

спочатку не думаєш, а потім майстра кличеш, бо, після отих

несподіваних любощів, щось неодмінно доводиться лагодити – як

не ванну, то стіл...”.

Звісно, це – перебільшення. Бабанський – звичайний чоловік, а

не Арнольд Шварценегер. Двопудову гирю однією рукою підняти

не може і марафонську дистанцію не пробіжить. Як то кажуть,

хирляве комп’ютерне покоління... Проте кохалися вони з Тонею двічі

на день – на це сил вистачало. Мріяли ще народити сина і колись,

через багато3багато літ, залишити цей світ разом, сповненими

взаємної шляхетної любові. І раптом – якийсь Вольдемар!

Тривожні думки краяли серце, заважали зосередитися. „Ніколи

всерйоз не сприймав Шекспіра, але тепер, здається, я розумію деяких

його персонажів. Ще трохи – і перетворюсь на монстра! Треба

негайно або розвіяти сумніви, або... – сторожко озирнувся. –

Неймовірно! Я тут розум втрачаю, а вона собі спить...”. Навшпиньках

прокрався до зали, вмикнув ноутбук дружини і був вражений новим

сюрпризом – комп’ютер вимагав назвати пароль. „Отже, у Тоні таки

з’явилася таємниця – настільки серйозна, що вона вирішила

приховати її навіть від мене! – пригнічено зітхнув. – Ну, і що далі?

Будити сплячу красуню? Але ж вона звикла прокидатися від моїх

поцілунків... Мммм... Який же ти вигадала пароль, Тонечко? Власне,

все має бути нескладно. Ти не любиш кросвордів3ребусів, тож

ніколи, навіть заради найзаповітнішого секрету, не
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заморочуватимешся з якоюсь хитромудрою головоломкою...”.

Набрав спочатку дату її народження, потім своє ім’я – „Вадим”,

„Вадик”. „Не проходить... – розчаровано наморщив лоба. – А що,

як... Ні, не може бути!”. Похапцем натиснув на літери, склавши до

купи ненависне „Вольдемар”, і гірко похитав головою – пароль

виявився правильним.

Він заходився хаотично відкривати файли, червоніючи від

сорому та приниження. Руки тремтіли і водночас пальці здавалися

дерев’яними, неначе маленький хлопчик вперше сів за піаніно.

Увесь компромат (від першого –  до останнього листа!) акуратно

зберігався в архіві. Вольдемар написав першим – Тоня відповіла...

Відтоді вони обмінювалися посланнями щодня. І за тиждень

Антоніна зізналася віртуальному знайомому в коханні! Вадик не

зчувся, як до крові прокусив губу. Здавалося б, яка любов?

Нісенітниця! Невинна комп’ютерна забавка від нудьги... Але

Бабанський знав свою дружину і вже не сумнівався – вона

закохалася по3справжньому.

Ще б пак! Її адресат здавався просто ідеальним чоловіком.

Беззаперечно розумним – це видно з листів. А ще – дотепним та

галантним. Він був чудовим спортсменом – мав чорний пояс із

карате, успішним бізнесменом – торгував „крутими” автомобілями,

невтомним мандрівником – плавав на власній яхті... І лицарем – у

прямому розумінні цього слова. Власноруч виготовляв

середньовічні обладунки та зброю й брав участь у багатьох турнірах

з історичного фехтування – бився на мечах. До того ж, писав справді

цікаві вірші, складав романтичні балади, займався комп’ютерною

графікою та виконував каскадерські трюки у фільмах і навіть

приятелював з відомими кіноакторами!

А головне, цей загадковий супермен вже не мислив свого життя

без Тоні. Виявляється, вона – мрія його життя, ота половинка, яку

шукав стільки років. І Антоніна відповідала пристрасному лицареві

взаємністю...
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„Мабуть, спочатку вона була просто заінтригована, отримавши

незвичайного листа, – здогадувався Вадим. – Згодом захопилася,

адже це дійсно спокусливо – мати такого дивовижного

шанувальника. А невдовзі – втратила голову. Спробуй встояти, якщо

наполегливий Аполлон у кожному посланні віртуозно промовляє

стільки вишуканих компліментів! Значно більше, ніж я спромігся

сказати їй за всі наші роки. Гм... Ну, ось – я вже її виправдовую!

Дожився – захищаю жінку, котра наставила мені роги... Скоро

виростуть, мов у оленя – в двері не пролізу! Бо хіба це – не зрада?

Так, до фізичної близькості не дійшло. Власне, вони досі навіть не

знайомі. Але хіба я маю шанс у порівнянні з цим суперником? Він,

очевидно, і в ліжку та3а3кі подвиги здійснює... А як же Надійка?

Вона любить тата й навряд чи швидко звикне до чужого дяді. Донечка

страждатиме! А я? Невже я справді зможу жити без своєї сім’ї?!”.

Втім, дружина скоро прокинеться – щось треба  вирішувати. Але

що? Влаштувати сварку, потрощити посуд (вдарити Тоню він все

одно не зможе), виголосити ультиматум? Навіть, якщо Антоніна,

заради їхньої дитини, не наважиться розірвати шлюб, вона

почуватиметься нещасною. Потім все життя болісно

розмірковуватиме, чи правильно вчинила, відмовившись від

стосунків із блискучим Вольдемаром. І щоразу, під час кожної

невдачі (а життя будь3якої родини – не лише трояндами встелене!),

шкодуватиме, що виявила слабкодухість...

А може вдавати, що нічого не сталося? Потерпіти – раптом до

справжнього побачення так і не дійде? Очевидно, у того Вольдемара

вже було немало розкішних жінок і, підкоривши серце „звичайної”

Тоні, він знову закрутить роман з якоюсь популярною кіноакторкою?

„Ні, я просто не витримаю таких мук, – зізнався собі. – Не зможу

щодня бачити, як все нові тенета обплутують мою дружину й

мовчати. Людина – не страус, а наша квартира не Африка – під

паркет голову не сховаєш... Та й шпигувати увесь час за коханою

(навіть якби дуже цього хотів) не вдасться. У мене – робота, а ще –
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хвора ненька, котру необхідно якомога частіше провідувати. А Тоня

будь3якої миті може погодитися на фатальну зустріч”.

У пам’яті блискавично промайнув побачений нещодавно номер

телефону; і Вадим вирішив!

Зяблик
– Слухаю вас...

Чоловічок був миршавеньким (мов мишеня), низеньким (як то

кажуть, метр з кепкою), короткозорим (старенькі окуляри з

неправдоподібно товстими скельцями ледь трималися на носику3

кнопці). Мав ріденьке волосся з неестетичною лисиною, цапину

борідку, купу вставлених зубів (дешева підробка під золото) та

безликі, ніби вичовгані, брови. На ньому був сірий неоковирний

светр, з якого визирала „отруйно” зелена сорочка, непрасована, як

мінімум, тиждень. На худих, тонюсіньких кінцівках – екзотичні

брюки3дудочки (писк моди у стиляг минулого століття) і химерні

черевики мало не сорок п’ятого розміру, що нагадували взуття

казкового дідуся Хоттабича.

Оглянувши з ніг до голови це „чудо”, Вадик мимоволі

посміхнувся. А ще хвилину тому він нагадував грозову хмару, ладну

ось3ось вибухнути жахливим громом і спопелити нищівними

блискавками такого собі Станіслава Панасовича Зяблика, 653

річного охоронця комп’ютерного клубу – неодруженого, мешканця

гуртожитку на Масанах. В усякому разі, саме таку інформацію про

„підозрюваного” суб’єкта „злив” Бабанському його однокашник

Вітько з міської прокуратури, натиснувши на оператора мобільного

зв’язку.

– Слухаю вас, – знову ледь чутно пробелькотів чоловічок і

вичікувально завмер, зсутуливши плечі.

– Мабуть, тут якась помилка... – аж розгубився гість,

простягнувши господареві невелику цидулку. – Перепрошую, але

мені сказали, що це – номер вашого мобільного.

Неймовірні збіги



Сергій Дзюба

364

Зяблик повільно підніс папірець до самого носа, здивовано

витріщив оченята, ошелешено плямкнув, зіщулився й невиразно

хитнув головою.

– Тобто це – ваш номер?

– Ну3у3у... – сторожко знизав плечима.

– Ще раз питаю: ваш чи не ваш?! – різко підвищив голос Вадим.

Його вже неабияк дратував наляканий, бідолашний добродій: –

Відповідайте негайно, хто такий Вольдемар?

Проте чоловічок лише судомно хапав ротом повітря, немов щойно

пішки видерся на шістнадцятий поверх.

„Обережно – не при, мов бульдозер, а то ще трохи – і доведеться

викликати „Швидку...”! – подумки висварив себе Бабанський. І вже

спокійніше промовив уголос: – Гм... Обіцяю, що не завдам вам

клопоту. Але, заради Бога, поясніть, хто скористався вашим

телефоном, аби надіслати есемески моїй дружині?”.

Зяблик безпорадно озирнувся навкруги, втягнув голову в плечі:

– Я – такий самотній! Ви не думайте – у нас би з нею все одно

нічого не вийшло...

– Ви – Вольдемар?! – нервово захихотів Вадик і враз гучно,

розкотисто зареготав, хапаючись за живіт.

Чоловічок стурбовано причинив двері, задріботів на кухню й

невдовзі повернувся зі склянкою води.

– Не треба, – махнув рукою Бабанський, примостившись на

облізлий диванчик, що одразу почав порипувати в такт невгамовному

сміху.

– Я більше не буду... – жалісливо пообіцяв господар кімнатки.

– Авжеж, – знеможено кивнув Вадим, витираючи сльози, які

чомусь набігли на очі. – Моя вам порада – напишіть роман. Мабуть,

перевершите Мопассана!

– А можна, я попрощаюся з Тонею? – ледь чутно попрохав Зяблик,

та, помітивши, як вмить посуворішав гість, понуро потупив очі: –

Добре, вважайте, цієї хвилини красень Вольдемар зник – назавжди!
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– Стривайте... – Вадику раптом спала на думку неймовірна ідея.

– Ось вам гроші, придбайте собі будь3який стартовий пакет, а я ще

трохи покористуюся тим вашим номером.

– Так, звісно, – ніяково взяв купюру чоловічок. – Тільки...

– Що? – пильно поглянув на майбутнього Мопассана

Бабанський.

– У вас – справді надзвичайна дружина. Будь ласка, не кривдіть її!

Принцеса
Антоніна замислено поглянула на годинник – сьома ранку, а вона

досі очей не склепила. Так навіть у першу шлюбну ніч не

хвилювалася! Серце бентежно калатало – гуло, мов великий

церковний дзвін. У голові роїлися безкінечні думки. Ні, треба

заспокоїтись, хоч трохи поспати, не можна ж так увесь час

накручувати себе! Все3таки – давно не дівчинка... Та й невідомо,

чим закінчиться це романтичне побачення. А що, як вона не

сподобається Вольдемару?! Одна справа – пристрасне, дивовижне

листування у віртуальному світі й зовсім інша – реальні інтимні

стосунки. Бідолашний Вадик навіть не здогадується, що витворяє

його Тоня... Господи! Хтось би раніше розповів, що вона

(добропорядна матір і дружина, така спокійна й розсудлива)

наважиться на зухвалу любовну авантюру, нізащо б не повірила! Як

то кажуть, у тихому болоті чорти водяться. Чи чортиці?

Зітхнула: „Треба вставати, все одно ж не засну – попереду зустріч,

яка, можливо, разюче змінить моє життя. От вам і лебедина вірність!

Кепкуємо над чоловіками щодо їхнього бажання за першої ж нагоди

вскочити в гречку. А самі... Облишмо лицемірну патетику – хто ж

спокушує цих мужчин? Вольдемар не встиг з’явитись на горизонті,

як я вхопилася за нього, немов потопельник за останню соломинку.

Ніби й нормально живу, маю синицю в жмені (добру, працелюбну –

даруй, Вадиме, за таке порівняння), а хочеться журавля. І ось я –

заміжня жінка – крадькома збираюся на побачення до жаданого
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коханця. Так, коханця! Бо хіба сотні разів в уяві не зраджувала

своєму чоловікові з Вольдемаром? Та я давно вже мала б від сорому

згоріти, аж ні – жива3живісінька. Сьогодні, як завжди, турботливо

зібрала валізу, проводжаючи Вадика у відрядження. Цілком щиро

побажала: „Хай щастить!”. Він так сонячно посміхнувся, пригорнув,

поцілував у вуста. Рідна душа... Як ми житимемо потім, коли ЦЕ

станеться? Втім, відступати пізно – інший (такий незвичайний!)

чоловік уже заполонив моє єство...”.

Добре, хоч на роботу не треба йти – відпросилася. Надто

відповідальний момент – підготуватись до першого побачення!

Вчора вмовила Вадика здійснити шопінг найкращими крамницями

– довірливий чоловік радо придбав коханій дружині розкішну

вечірню сукню, дорогі черевички, ніжні французькі парфуми...

Тепер необхідно годинку посидіти у ванні, потім – ретельно

почаклувати над обличчям, навідатися до перукарні...

Мелодійно озвалась мобілка – надійшла есемеска! Поглянула –

Вольдемар: „Доброго ранку, моя маленька! Кохаю тебе щосекунди.

Ми створені одне для одного. Приходь, як домовилися. Постараюсь

тебе вразити...”. Аж затріпотіла від солодкого передчуття інтимної

близькості: „Який же він делікатний – навіть дізнавшись номер

мобільного, не наважився подзвонити. Не тиснув на мене,

вимагаючи негайної зустрічі. Терпляче чекав, доки по3справжньому

закохаюся в нього. І тільки відчувши, що я вже готова на все й

буквально знемагаю від пристрасті, запросив на побачення”.

Але й тут Вольдемар виявився напрочуд оригінальним –

влаштовує заради коханої вишуканий карнавал! Розповів про свою

ідею знайомому – власникові нічного клубу – і той охоче

погодився. Тож нині там збереться цікаве товариство – всі одягнуть

маскарадні костюми й маски. Антоніна має впізнати свого обранця

і першою підійти до нього. Причому вони вирішили (ох уже цей

вигадник3Вольдемар!) уникати... слів, адже будь3яка фраза,

виголошена тієї миті, буде банальною. Ні, ліпше невагомо
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кружляти у прекрасному танку, відчуваючи, як закохані серця

спілкуються в унісон!

Дізнавшись про бал, Тоня одразу обрала костюм принцеси.

Готувалась до карнавалу, немов дівчинка3медалістка – до останнього

шкільного іспиту. А сьогодні вона взагалі ледь дочекалася вечора.

Встановила особистий рекорд – кілька годин простояла перед

дзеркалом! Нарешті взула новенькі черевички: „Очевидно,

доведеться неабияк натерти ноги, але любов, як відомо, вимагає

жертв!”.

Зателефонував Вадик: „Тонечко, як ти?” – „Нормально... У тебе

все гаразд?” – „Авжеж! Доїхав без ексцесів. Втім, маю одну велику

проблему...” – „Рідний мій, що сталося?” – „Я вже страшенно,

надзвичайно... скучив за тобою!” – „Так, Вадиме Олександровичу,

припиняй свої жарти, а то я колись від них передчасно посивію...” –

„Отже, я тобі – ще не байдужий?” – „А ти що –   сумніваєшся?” –

„Ну, дещиця ревнощів будь3якому чоловікові не завадить, аби не

розслаблявся й підтримував форму... До речі, щойно порозмовляв

із Надійкою – передає дорогій матусі найкращий привіт!” – „Дякую!

Чим зараз займається наша донечка?” – „Чепуриться перед

дзеркалом. Вся в маму...” – „Вадику!” – „Що?” – „Будь там

розумником, добре?” – „Аякже! Зараз послухаю „На добраніч,

діти!” і вкладуся спати...” – „Що ж, гарних сновидінь!” – „Щасти й

тобі, принцесо...”.

Зачудовано вимкнула мобілку: „Як він мене назвав? Боже!

Невже? Тільки без паніки – у страху очі великі. Навіть Вольдемар не

знає, що я прийду на бал у цьому костюмі!”. Полегшено зітхнула і

відчинила двері...

А потім був незабутній бал3маскарад. Непримітний нічний клуб

раптом перетворився на справжній середньовічний замок. У

масивних канделябрах урочисто палали свічки, створюючи

неповторну, містичну атмосферу. Охоронці гордо походжали в

давніх рицарських обладунках. Придворні музиканти XVI століття
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натхненно грали менует. Мужній граф Атос та загадкова Міледі

чудово опікувалися гостями...

Втім, Принцеса3Антоніна майже не помічала того, що діялося

навколо. Вона була з Ним – високим, струнким чоловіком у

романтичному костюмі Бетмена. Тоня впізнала Вольдемара одразу,

тільки3но потрапивши до цієї зали, і, вже не вагаючись, пішла

назустріч долі. Прилинула до Нього в напівтемряві – запитально

посміхнулася. Він чемно вклонився і галантно торкнувся губами її

руки, ніжно цілуючи кожен пальчик. О, що це були за поцілунки!

Ніколи в житті вона не відчувала подібного блаженства. Хто б міг

подумати, що можна отримати екстаз від таких легких, зворушливих

доторків!

А далі Він запросив свою Принцесу на танець, і підлога надовго

втекла з3під її ніг. Цей неймовірний добродій настільки вразив,

зачарував Тонечку, що вона ладна була мандрувати за Ним на край

світу. Тому не злякалася, коли Бетмен, так і не промовивши жодного

слова, несподівано схопив її на руки і, немов пір’їнку, поніс кудись

угору. Їй здалося, що вони злетіли на небеса...

Ідеальний чоловік
Однак це була кімната з великим ліжком, встеленим пелюстками

квітів. Тоня довірливо пригорнулася до свого кумира. В ту мить поряд

із нею був дійсно Ідеальний Мужчина – неймовірно дужий, жагуче

пристрасний і водночас – дивовижно лагідний. Мріючи про цю

особливу ніч, вона розуміла: зазвичай, створене в уяві – значно

яскравіше й привабливіше за тривіальну дійсність. Тож підсвідомо

(хоч і не зізнавалася коханцеві) готувала себе до певного

розчарування. Однак все сталося навпаки – бог на ім’я Вольдемар

щоразу передбачав кожен порух її невгамовного тіла, бездоганно

вгадував будь3яке інтимне бажання, немов тисячу років жив у її

бентежній душі...

„Все3таки, як же Він схожий на Вадима!” – розчулено подумала
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Тоня і, заплющивши очі, зримо уявила свого чоловіка. Цікаво, невже

Бабанський зараз справді спокійно спить у тому Києві? Адже

закоханий мужчина (а вона анітрохи не сумнівалася у почуттях

Вадика) повинен відчувати, що відбувається з його „половинкою”!

От би здогадався сам, тоді значно легше було б зізнатися у скоєному,

не тримати ЦЕ в собі. Бо хіба вона зможе приховати таке, безтурботно

вдавати, ніби нічого не сталося?

Досі Вадим був її першим і єдиним чоловіком. Ще недавно Тоня

так пишалася цим. А тепер? Виявляється, вона така – як всі інші?

„Ні, я – не хвойда, просто закохалася!” – переконувала себе,

охоплена хвилями палкого шаленства. Сотні разів цілувала

жаданого Вольдемара, нестримно танула від його вишуканих

пестощів. Та раптом, у мить найвищої насолоди, мозок пронизала

неймовірна думка. Зачудовано поглянула на свого супермена і...

розгублено зашарілася, знеможено принишкла в постелі.

– Ти здогадалась? – пролунав поруч такий знайомий голос.

– Щойно... – промовила ледь чутно. – Вадику...

– Вражена?

– Ще питаєш! Та я ладна крізь землю провалитися...

– Не треба, якраз під нами – трон пана Атоса. Не приведи,

Господи, впадеш графові на голову... – він говорив заспокійливо,

зовсім не зловтішно – навпаки задоволено посміхався, наче щойно

догодив дружині неперевершеним сюрпризом.

– Бабанський, ти справді не гніваєшся? Я щойно тобі зрадила!

– Ні, мені дуже приємно, що ти зрадила мені... зі мною. Тонечко,

все гаразд?

– Не знаю... Я – шокована, досі не можу до тями прийти! Але ти

був настільки вигадливим і шляхетним... Дякую! Ми так уже давно

не кохалися, правда?

– Авжеж... Не хочеш продовжити?

– Хочу! Та, будь ласка, дай мені хоч хвилинку оговтатися.

Неймовірно... Як тобі взагалі спало таке на думку?!
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– Ти прагнула дива – я це відчув і спробував побути чарівником.

Не просто запросити тебе на романтичне побачення, а влаштувати

щось особливе. От і пригадав оперету Йоганна Штрауса „Летюча

миша”. Тільки там дружина вирішила провчити свого ловеласа3

чоловіка...

– А ти – мене...

– Ну, що ти – я ще більше закохався у тебе!

– Невже ніскілечки не ревнував себе до Вольдемара?

– Звичайно, ревнував. І сам собі по3доброму заздрив... Втім, я –

щасливий, що ідеальний чоловік існував лише в твоїй уяві. Проте

спробую бодай чимось бути схожим на нього.

– Не треба...

– Чому?

– Який ідеальний чоловік?! Він же знав, що підбиває клинці до

заміжньої жінки (хіба я приховувала свій статус?), однак

наполегливо спокушував мене!

– Гм... Згоден, Тонечко, він був трошки не правий...

– То винахідливий лицар більше не „полюватиме” на наївних

принцес?

– Я викличу його на дуель і, можеш не сумніватися, – шпага

Вадима Бабанського не схибить!

– Ну, для чого так жорстоко? Адже це була моя найромантичніша

пригода! Втім, недаремно ж кажуть: хто хоча б раз обпікся на

гарячому, потім все життя дмухатиме на холодне... Кохай мене,

Вадику! Я більше ніколи тобі не зраджуватиму.

8.05.2009
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ЗАЄЦЬ, МАВКА І КУЛЕМЕТ
Она прошла, как каравелла, по зелёным волнам,

Прохладным ливнем после жаркого дня.

Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она,

Чтоб посмотреть, не оглянулся ли я.

                      З пісні Максима Леонідова „Видение”

Про Діогена та ввічливу кондукторку
Сашко звично їхав у тролейбусі „зайцем” і совість його не мучила

– звідки гроші у бідного студента? Батьки мешкали у маленькому

містечку і отримували на своєму заводі смішну зарплату, тож могли

допомогти синові хіба що картоплею та салом. Однак до того, що

вітер у кишенях свище, Олександр ставився по3філософському:

Діоген взагалі в бочці жив – і нічого, навіть в історію потрапив!

Власне, якби до університету було недалеко, Сашко міг би й пішки

почимчикувати. Проте Київ – не Городня, тут особливо не

находишся...

Людей у тролейбусі було небагато, тому Олександр принишк біля

вікна. Навіть голову висунув, пильно роздивляючись навкруги, ніби

їхали не рідним Хрещатиком, а вулицями Парижа. Втім це не

допомогло.

– Перепрошую, але ви маєте квиток? – пролунало біля самого

вуха.

Голос був напрочуд приємним та й запитували лагідно. Отож

Сашко спробував на нього не реагувати – взагалі розвернувся до

співрозмовниці спиною, байдуже втупившись у вікно.

– Вибачте, – почулося поряд, – будь ласка, заплатіть за проїзд...

Неквапливо озирнувся – кондукторка виявилась зовсім юною

особою, його ровесницею. Дівчина вичікувально і, як здалося Сашку,

навіть із цікавістю розглядала надто заклопотаного пасажира.

Русява (з довгою розкішною  косою), зеленоока, усміхнена, така
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собі лісова красуня – мавка, яка бозна звідки опинилася посеред

гамірного Києва. Олександр мимоволі замилувався ввічливою

панночкою.

– Ви мене чуєте? – стиха нагадала про себе дівчина.

– Так, – і собі посміхнувся якомога приязніше. – Ви кондуктор?

– Авжеж... – знизала плечима.

– А хіба такі кондуктори бувають?

– Які такі? – зашарілася.

– Симпатичні!

– Будь ласка, придбайте квиток, – сором’язливо відвела очі. – У

мене – мало часу...

– Я б із радістю, – зітхнув. – Але хіба ви хочете моєї смерті?

– Що? – розгублено закліпала очима.

– Іноді в громадському транспорті та3а3ке трапляється... От

недавно зайшов у тролейбус юнак із плащем у руках. Бабусі

поглянули на нього, руками сплеснули: „Боженько, який худий –

шкіра та кості... Мабуть, студент!”. А той у відповідь: „Ні, я лише

готуюсь до інституту вступати, а студент – це він, – і... показав на

плащ. – Бачите – увесь час його підтримую, бо вже, сердешний,

навіть ходити сам не може”. Сумна історія, правда? Так ось плащ –

це я. Повірте, красунечко, перед вами – ходячий скелет. Мене ж

зараз, мов пушинку, вітром здмухне!

– Ви не дуже схожі на пушинку... – зніяковіла дівчина. – Будь

ласка, зійдіть на наступній зупинці.

– Не можу, – стражденно закотив очі під лоба. – У мене ніжки

болять. Згляньтеся на бідолашного!

Вона посміхнулася кутиками вуст, поправила зачіску, поглянула

востаннє на хитромудрого юнака і квапливо попростувала до

огрядного червонощокого дядечка з великими валізами. „Ич,

добра яка, – осудливо похитала головою Сашкова сусідка зліва,

одягнена, немов комісар громадянської війни, у чорну шкірянку.

– Зовсім розпустилися, безсоромники, кулемета на вас немає!”.
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Кондукторка знічено озирнулася, але Олександр підбадьорливо

їй підморгнув...

Протягом дня він не раз згадував про симпатичну дівчину. Уявляв:

ось вона збирає польові квіти, сплітає віночок і одягає собі на голову;

ось купається в річці, а потім засмагає на пляжі; згодом замислено

сидить в аудиторії чи весело, безтурботно чимчикує вулицею... Одні

фантазії змінювали інші, мов кадри романтичного кінофільму.

Однокурсниця Зіна навіть пожартувала:

– Щось ти, Саню, сьогодні на себе не схожий – замість звичної

нахабної фізіономії, у тебе – таке одухотворене, замріяне обличчя!

Просто дивлюсь на такого хлопця і мимоволі закохуюся...

– Пізно, Зіночко, він уже в кондукторку закохався!

Це – Антон, Сашко з ним поруч на лекціях сидить. От і розповів

приятелеві про свою ранкову пригоду в тролейбусі. І що? Навіть

пари не пройшло, а про цей випадок дізнався вже увесь курс. Та ще

й жартують: „Ти, старий, часом не запам’ятав номер, щоб ми всі

могли тепер „зайцями” на навчання кататися?”.

Власне, Олександр ніколи раніше на подібні кпини не зважав, а

тут раптом густо почервонів і вискочив з аудиторії, мов ошпарений.

А що, як Зінка –  права, і він справді закохався?!

Педагогічна поема
Не зчувся, як дійшов до зупинки і опинився в тролейбусі.

– Ви? Знову без квиточка?

Здивовано підвів голову – насмішкувато і в той же час лагідно на

Сашка дивилася та сама юна кондукторка. Неймовірно! Стільки

думав про зеленооку красуню, так прагнув зустрітися з нею... Але ж

не тоді, коли знову їде „зайцем” та ще й у кишенях, як на зло, – ані

копійки! Ошелешено похитав головою. Відчув, як палають щоки. І

це – він, Олександр Маркевич, котрий раніше ніколи не червонів,

тепер зашарівся вдруге протягом одного дня...

– Даруйте, але ви мене чуєте?

Неймовірні збіги



Сергій Дзюба

374

Господи, який же у неї чарівний мелодійний голос! Винувато

посміхнувся:

– Привіт...

– Нарешті! А то я вже думала, що ви до самого студмістечка слова

не вимовите.

– Просто ніяк отямитися не можу. Це ж треба – сісти в той самий

тролейбус... А ви – ще гарніша, ніж вранці!

– Це – комплімент за безкоштовний проїзд? – ніби між іншим,

поглянула кудись у вікно, поправила долонькою дивовижну косу.

– Я – не жадібний, – зітхнув. – Але в мене справді немає

грошей...

– То пішов би у вихідний, розвантажив вагон і підзаробив

дещицю, – втрутилася в розмову тітонька з колоритним солом’яним

кошиком. – Не соромно? Здоровий парубок, а досі на батьковій шиї

сидиш!

– Я – студент, в національному університеті навчаюся, –

промовив гордо. – Мені треба граніт науки гризти! Ось якби не

вступив, тоді б, може, теж із сумкою через плече по тролейбусу

швендяв, страхаючи „зайців”...

– Отже, тут, по вашому, тільки невдахи працюють? –

посуворішала кондукторка. – Я – також студентка, першокурсниця.

І вуз у мене – престижний. До речі, вступила сама, без блату та

хабарів. Але хочу мамі допомогти. Та й добре мати бодай кишенькові

гроші на кіно чи театр.

Олександр зніяковів, хотів вибачитися, та натомість промовив

сердито:

– Все, досить мене виховувати. Теж мені Макаренки! Не

переймайтеся – вийду на наступній зупинці. Подумаєш – пройду

пішки якихось п’ятнадцять кілометрів, на півтори години пізніше

спати ляжу...

– Я вас не виганяю, – квапливо доторкнулася до його руки дівчина

(тієї миті Сашка наче вогнем обпекло). – Їдьте собі, скільки треба.
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– Ні, дякую, – нервово махнув рукою і швидко, не озираючись,

почав проштовхуватися до виходу.

– Куди ж ви, зачекайте! – співчутливо озвалася кондукторка.

Але, тільки3но відчинилися двері, Олександр мерщій зістрибнув

на зупинку і одразу ж стрімко попростував геть. Відверто кажучи,

йому дуже хотілося подивитися, чи спостерігає за ним крізь вікно

зеленоока юнка з довгою русявою косою. Проте зумів таки

стриматися, аби не повернути голову. Та ще й подумки вилаяв себе:

„Ну, що ти переймаєшся через якесь дівча? Ти хто – чоловік чи

ганчірка?!”.

Однак настрій був кепський – неначе його вразливу, бентежну

душу якісь кішки кігтиками пошкребли. І, хоч запросто міг сісти на

інший тролейбус, адже давно звик їздити „зайцем”, чомусь вперто

плентався до самого гуртожитку.

Потім цілий вечір не знав, як зосередитися, безцільно снував

кімнатою і дратувався. А коли нарешті пізно вночі вклався у ліжко,

прокрутився мало не до світанку. Заснув несподівано і... побачив її.

Дівчина була зовсім поруч –достатньо лише руку простягнути.

Гарна, усміхнена, ніжна. Жартівливо посварилася пальчиком,

смішно зморщила носика, удавано суворо похитала головою,

дзвінко розсміялася. Сашко очей не міг відвести від своєї гості! Втім,

він так і не наважився пригорнути її – лише зачудовано посміхався,

охоплений якоюсь тихою, зворушливою, теплою радістю.

Чаклунка та збоченець
Гостя нечутно зникла, розчинившись у сонячних променях. Але

Олександр пам’ятав кожну рису її обличчя, кожен рух стрункого,

звабливого тіла, кожну мить, яку вони провели разом, хай навіть уві

сні. Вирішив не баритися – нашвидкуруч приготував сніданок і

гайнув на зупинку. Чомусь був переконаний, що неодмінно побачить

нову знайому.

До університету добирався кілька годин – все шукав „свою”
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кондукторку у кожному тролейбусі. А вони о тій порі були

переповнені. Тож, аби не проґавити мавку, доводилося рішуче

штурмувати громадський транспорт і потім продиратися по салону,

крізь утрамбований натовп, до кондукторського сидіння,

видивляючись тендітну русяву панночку. А переконавшись у її

відсутності, наполегливо штовхатися до виходу, не зважаючи на

докори та лайку роздратованих пасажирів. Ще б пак! Це ж треба

було так завзято лізти в тролейбус, аби проїхати одну зупинку...

Подібну „процедуру” він повторив разів двадцять (часом

вдавалося, заскочивши в одні двері, на цій же зупинці вилетіти в

інші), зовсім очманів від такого екстриму, проте дива не сталося –

зеленоока красуня з’являлась лише в його уяві.

Страшенно розчарований, Сашко ледь відсидів одну пару (Зіна

навіть затурбувалася, чи він не занедужав) і чкурнув з університету.

Тинявся вулицями, кілька разів куштував улюблене морозиво, але й

воно не смакувало... Нарешті згадав, що повинен сфотографуватися

на новеньке студентське посвідчення – своє, затерте до дірок,

„посіяв”, святкуючи день народження в Голосіївському парку.

Роззирнувся довкола – десь тут мало бути фотоательє. Ага, ось

і знайома вивіска – непоказний підвальчик. Втім, яка різниця?

Спустився східцями, шарпнув ручку старезних, скриплячих дверей і

ошелешено завмер на порозі – перед великим дзеркалом у кімнаті

стояла... вона! Старанно розчісувала волосся срібним гребінцем і

тихенько щось наспівувала, водночас вистукуючи мелодію

черевичком.

Олександр навіть забув, чому опинився в цьому приміщенні –

просто милувався юнкою, яка вже майстерно заплітала свою

дивовижну косу. Наразі озирнулася – здивована, бентежно

усміхнена, принадна:

– Ви?

– Я... – знизав плечима. – Привіт!

– Здрастуйте. А я відчула, що хтось за мною підглядає... Невже
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ніколи не бачили, як дівчина волосся розчісує?

– Отак, як це робите ви, – ніколи. Справжній магічний ритуал!

– О, то я – чаклунка? – дзвінко розсміялася, точнісінько так

само, як нещодавно – уві сні.

– Не знаю... Я сьогодні хотів по3чесному придбати квиток – у

вас.

– Як великодушно!

– Але довелося вкотре їхати „зайцем”...

– Ні, ви – невиправний нахаба!

– Взагалі, я – добрий, просто грошей немає.

– То ви хочете їх у мене позичити?

– Ну, для чого ж ви хлопчика ображаєте?! Я – хоч і досвідчений

„заєць”, але панночок не кривджу. Навіть у школі їх за коси не

смикав.

– А у мене – таке враження, ніби дівчинку вже другий день один

занадто самовпевнений тип переслідує...

– Тип зайшов сюди випадково – сфотографуватися. Я що –

схожий на збоченця? Подумаєш, потрібні ви мені!

– То, виходить, не потрібна?

– Ну, я міг би запросити вас на побачення...

– Справді? А я б могла на нього не піти.

– Чому? Я думаю, ви – вільна і ні з ким не зустрічаєтеся!

– Авжеж, у мене сьогодні – вихідний.

– І все3таки, здається, я вам сподобався...

– Хвалько!

Дівчина пішла фотографуватися; і Сашко уявив, як вона граціозно

опускається на стілець, звично поправляє косу й мило посміхається,

проникливо вдивляючись в об’єктив. Аж ось фотопташка вилетіла і

таїнство завершилося. Юнка знову постала перед його очима.

Підморгнув:

– Почекаєте мене?

– Для чого? Я – ще маленька, мені треба першу сесію скласти, –
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сумно поглянула на годинник. – Даруйте, але мушу поквапитися: у

мене мама хворіє, їй потрібно вчасно ліки приймати. Я була в аптеці,

дещо купила, сподіваюсь – це допоможе.

– Що ж, тоді – до нової зустрічі в тролейбусі? Я зачекаю, доки

ви подорослішаєте...

– Ні, ви одружитеся і переїдете в інше місто.

– Як цікаво! Незабаром ми неодмінно продовжимо нашу

дискусію. Будь ласка, пообіцяйте, що пам’ятатимете про мене.

– Аякже! – посміхнулася. – Вас забудеш...

Життя з пилососом
Вони не зустрілися ні наступного дня, ні за тиждень, ні через

місяць. Сашко даремно об’їздив на тролейбусах всю столицю,

заходив у фотоательє, – зеленооке диво зникло так само раптово,

які з’явилося в його житті. Він тужив за нею, постійно уявляв, прагнув

побачити хоча б уві сні. Йому було нестерпно, навіть хотілось

загинути. Здавалося, назавжди втратив часточку себе. Одного разу

розповів про все Зінці. Та співчутливо вислухала:

– Не втрачай розум. Якби це було справжнє кохання, ти б

принаймні знав її ім’я.

– Проте ми з нею тричі поспіль зустрічалися в Києві. Це ж –

справжнісінький Вавилон. Мільйони людей!

– То й що? Я теж минулого літа свого однокласника Петю, який

у селі лишився, на Хрещатику здибала. Значить, мені треба заміж

за нього йти?

– Це – інше!

– Чому?

– Бо ти його просто здибала, а я ладен дияволу душу продати,

аби тільки ще раз її побачити. І померти від щастя!

– Ти сам хоч віриш у те, що сказав?

– Не ображайся, ти – хороша подруга. Але мені – зле. Розумієш,

ті три неймовірні зустрічі... Раптом вона – моя доля? А я схибив і
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втратив, можливо, найважливіше в своєму житті!

– А я тобі раджу – не переймайся. Бо якщо це – справді доля, то

від неї не втечеш...

Поступово біль притлумився. А через три роки Сашко вже не міг

до дрібниць пригадати обличчя русявої кондукторки, яка так і

залишилася для нього таємничою незнайомкою.

На останньому курсі він одружився на Зіні – наречена була на

п’ятому місяці вагітності. Здобувши диплом, повернувся з дружиною

та донечкою у рідні краї. А згодом сім’я отримала квартиру в

Чернігові. На той час Олександр уже працював головним інженером

на великому підприємстві.

Не встигли новосілля справити, як народився Сан Санич – Зіна

наполягала, аби хлопчика назвали на честь тата: „Ти, Сашуню,

заслужив. Я тобою пишаюсь. І чоловік – уважний, і господар –

дбайливий. Все – для дому, для родини!”.

Тричі на тиждень – по вівторках, четвергах та суботах – він

сумлінно виконував подружні обов’язки. Розклад встановила Зіна і

ретельно його дотримувалася, не погоджуючись на будь3які зміни

та романтичні новації. Дружина в усьому прагнула порядку і не

любила сюрпризів. Навіть подарунки до 8 Березня обговорювалися

заздалегідь. „Я – людина відверта, прикидатись не вмію, – говорила

благовірна. – Купиш щось, а воно мені не сподобається. І яке ж тоді

свято, якщо гроші на непотріб розтринькані?!”.

Так і жили – тихо, спокійно, заможно. Правда, інколи Олександра

Максимовича дратувала ота буденна одноманітність, і тоді серце

пронизував щемкий спогад – в уяві виникав загадковий силует

молодої жінки з довгим, розкішним волоссям. Ось тільки

зображення було нечітким, ніби розмитим, мов кадри з морських

глибин...

Незабаром він цілком опановував себе, заспокоювався. Власне,

що це на нього знову найшло? Хіба вони так уже погано живуть?

Гріх скаржитися – все, як у людей! Йшов на кухню – допомогти
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дружині, лагідно розмовляв із донькою та сином. Хай Алінка і Сан

Санич знають, що вдома у них – все гаразд, адже тато ніколи не

влаштовує бешкетів...

Коли діти виросли, батьки розлучились. Вийшло, як у тому

анекдоті про чоловіка, що невчасно повернувся з відрядження. Зіна,

котра ніколи не визнавала власних провин, заходилася пояснювати:

„Сашуню, тебе не було, а я так звикла до нашого розкладу!”. У ліжку

з дружиною спав його підлеглий – начальник цеху. Але Олександр

Максимович вирішив не зводити рахунки. Трикімнатну квартиру

залишив своїй колишній та дітям. Оселився у малосімейці, в

заводському гуртожитку. Не надто комфортно, як для чоловіка,

котрий розміняв п’ятий десяток, проте мешкати можна.

Зіна якийсь час почекала – думала, привчений до порядку та

родинного затишку чоловік невдовзі перебіситься і повернеться в

сім’ю. Та переконавшись, що розбитого глечика не склеїш, вдруге

вийшла заміж, обізвавши на прощання вже не свого Сашуню

дурнем: „Ех ти, таку жінку проґавив. Я ж із тебе буквально пилинки

здмухувала, мов найпотужніший пилосос. А як смачно готувала! Ну,

заведеш якусь малолітку. Гадаєш, вона перейматиметься твоїм

здоров’ям? Де там! Не встигатимеш її поїздки на курорт та походеньки

по магазинах оплачувати...”.

Дідусь, бабуся і Сковорода
Однак Олександр Максимович, на подив колишньої дружини та

своїх співробітниць, амурів уникав. Натомість, за першої ж нагоди,

спілкувався з рідними дітьми і не шкодував для них грошей. Алінка

навчалася в столичному університеті, то неодмінно щомісяця

приїжджав до доньки – полагодив її кімнату в гуртожитку, подарував

ноутбук, холодильник і телевізор, купував вишуканий одяг.

Оскільки в Києві останнім часом через „корки” автівки нерідко

повзали, мов черепахи, добирався туди маршрутками, а вже по

столиці роз’їжджав у метро – швидше і безпечніше. Лише до



381

студмістечка ностальгічно мандрував тролейбусом, розкошуючи від

давніх юнацьких спогадів.

Так було й того разу – сидів, зручно примостившись біля вікна, і

спостерігав за безтурботною студентською компанією: хлопці

весело залицялися до дівчат і пригощали їх великими стиглими

бананами. Раптом Олександра Максимовича наче струмом

пронизало: на зупинці увійшла жінка – молода, струнка, усміхнена

– і сіла навпроти. Господи! Це ж – її посмішка... І волосся – русяве,

хвилясто спадає на плечі. От тільки довгої чарівної коси немає. А

очі? Які у неї очі? От би підійти й роздивитися ближче!

Тетяна Сергіївна провідувала своїх найрідніших. Це ж треба –

ніби ще вчора синочок лежав, пелюшками сповитий, і радісно аґукав

до матусі. А нині її Олександр – самостійний, дорослий чоловік.

Батько! Неймовірно – вона, така ще молода, – вже бабуся... Правда,

почувши про майбутнє одруження Саші, спочатку непокоїлася. Йому

ж – лише вісімнадцять. Ще вчитися і вчитися! Та він же без мами

кроку ступити не зможе... Але невістка сподобалась – гарненьке,

привітне, працелюбне дівча.

Пригадала юні літа, як на першому курсі підробляла

кондукторкою у тролейбусі. Саме тоді й зі своїм „зайцем”

познайомилася. От гарний був юнак – високий, стрункий і

романтичний. Так їй одразу сподобався! Відчувала, що він у неї по3

справжньому закохався; та й сама ледь стримувалася, аби завчасно

не виказати своїх почуттів – мусила дбати про дівочу цноту. Хоч

напевно знала: саме він – її омріяна „половинка”, і ніхто інший вже

не потрібний.

Не раз пригортала й цілувала коханого уві сні. Уявляла, як за

кілька років вийде за нього заміж, народить дітей – хлопчика й

дівчинку. Тоді, в фотоательє, вони могли нарешті нормально

познайомитися, влаштувати чудове побачення... Ох, вже цей

дівчачий гонор! Хто ж знав, що того дня вона не дійде додому:

квапилася пошвидше принести ліки мамі, а потрапила до реанімації.

Неймовірні збіги



Сергій Дзюба

382

Добре, що власник автівки виявився порядним чоловіком –

зрозумівши, що збив дівчину, одразу ж зупинився, відвіз її,

непритомну, до лікарні. А потім цілий рік піклувався про бідолашну

студентку.

Тетяна довго не могла ходити, тому соромилася однокурсників,

які провідували її спочатку в лікарні, а потім вдома. Переживала, що

взагалі залишиться інвалідом. І в той же час мріяла: ось вилікується,

вийде на вулицю й побачить того самого симпатичного юнака. А як

інакше? Вони ж – закохані!

Втім, жаданої зустрічі так і не відбулося... Заміж вийшла вже на

п’ятому курсі, аби лише на залишитися старою дівою. Власне, все

було не так і погано – народила Сашу, влаштувалася на пристойну

роботу. Чоловіка так по3справжньому й не покохала, однак і не

зраджувала йому, не влаштовувала гучних скандалів і не вимагала

дорогих прикрас. Натомість, як могла, дбала про домашній затишок.

І просто обожнювала сина!

Якось, зовсім випадково, адже не мала звички порпатися в

чоловічих речах, знайшла акуратно складену жіночу хустинку, що

пахла вишуканими дорогими парфумами. Змовчала – не змогла

зруйнувати те, що терпляче створювала протягом стількох років.

Взагалі, вона не так переймалася власним життям, як усвідомлювала:

Саша вже все розуміє, тож страждатиме без батька.

Потім чоловік змінював коханок, мов рукавички. Приходив

додому мало не опівночі. Все рідше прагнув інтимних стосунків...

Вона наважилася подати на розлучення, коли сину вручили паспорт.

Глава сімейства щиро здивувався: „Квартира – хоч конем гуляй,

дача,  новенький автомобіль... Чого тобі не вистачає?” – „Любові!”

– „Ну, знаєш, тобі вже – не сімнадцять. Мільйони жінок так живуть

і нічого...” – „А я хочу кохання!” – „Та кому ти така потрібна? Хто

ти? Нуль без палички! Ти ж без мене пропадеш. Одумайся...” –

„Нізащо!”.

Тролейбус різко загальмував. Хтось налякано зойкнув. Тетяна
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Сергіївна підвела голову, неуважно роззирнулася навкруги, звичним

рухом поправила зачіску. Відчула чийсь палкий, проникливий

погляд. І... побачила його. Це було настільки несподівано й

неймовірно, що жінка зовсім розгубилась. Її обличчя полум’яніло,

на очі набігли непрохані сльози: „Ні, такого просто не може бути!

Це – не він... Але ж, Господи, який схожий! Таким я його й уявляла

через стільки років... Та чому цей чоловік так на мене дивиться? Що

йому від мене потрібно? Тільки не панікувати... – відкрила сумочку,

вийняла люстерко, поглянула в нього. – Ну, нічого собі! Зашарілася,

мов школярка... Ану заспокойся! Все одно це – не він. Яке перше

кохання? Де? А якщо й він – то що? Це ж смішно – стільки років

минуло! Ну, що ти тремтиш, боягузко? Хочеш дізнатися правду, то

підійди й поцікався в чоловіка! Начебто вихований – не вкусить...”.

„Невже це – вона? – гарячково розмірковував Олександр

Максимович. – Та, про яку я мріяв все своє життя? Ні, це – нереально.

Фантастика якась! Чи містика? Мабуть, просто перевтомився, от і

вважається кохана, недосяжна жінка... Але чому вона так на мене

дивиться? А раптом... Ну, добре, припустимо – це вона. То й що?

Господи, та у неї вже онук, мабуть, народився! Власне, а до чого тут

онук? Вона ж – красуня! Яка різниця, скільки їй років і як у неї

склалося життя? Головне, ми зустрілися!”.

„Він просто не носить обручку чи справді неодружений? Спробуй

здогадайся – у цих чоловіків золота прикраса на безіменному пальці

правої руки – вже мало не анахронізм...” – „Вона – без обручки! А

для заміжньої жінки це важливо – демонструвати свій сімейний

статус. Зіна – так та з обручкою взагалі не розлучалася, тільки вночі

знімала... Власне, що я мучусь – треба підійти і спитати!” – „От би

він зараз підійшов і запитав...” – „І що я їй скажу? Здрастуйте, це не

я колись їхав „зайцем” у вашому тролейбусі?” – „І що він мені скаже?

Поцікавиться, чи пам’ятаю я про „зайця”? Доросла жінка, можна

сказати, бабуся, а вигадую казна що!” – „До чого тут взагалі

„заєць”? Я ж кохаю її всі ці роки. Тільки її!” – „Ну, до чого тут
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„заєць”? Хіба я не могла б стати йому гарною дружиною? Але він

уже не дивиться на мене...” – „Ну ось, тільки на мить відвів погляд,

і вона вже на мене не дивиться. А могла б стати мені гарною

дружиною!” – „Він не підійде... А я просто не наважусь... Господи,

мені ж скоро виходити! Невже ми більше ніколи не побачимося?” –

„А раптом ми більше ніколи не побачимося?! Якби ж я хоча б знав її

ім’я!” – „Цікаво, як же його врешті3решт звати?!”.

– Громадянине, покажіть, будь ласка, ваш квиток! Гей, шановний,

я до кого звертаюся?

– Що? – розгублено озирнувся.

Біля нього стояла сувора тітонька3контролер:

– У вас немає квитка?

– Вибачте, я просто замріявся...

– Не соромно? А на вигляд – такий імпозантний, добропорядний

чоловік. Що ж, доведеться платити штраф!

Жінка навпроти схвильовано підвелася з місця. Вона вже не

зводила з нього очей і щасливо посміхалася. Він полегшено зітхнув

і похапцем простягнув ошелешеній тітоньці новеньку купюру із

зображенням Григорія Сковороди:

– Ось, візьміть, будь ласка, здачі не треба. Це – за всі три рази...

– Даруйте, шановний, ви – при своєму розумі? – отетеріло

поглянула на банкноту контролерка. – Мені – не до жартів. Я – на

роботі!

– Які жарти? Ми вам так вдячні! – пролунав поряд той самий

чарівний голос. – Ми з коханим вирішили згадати свою юність. От

він і їхав „зайцем”!

– А, може, ви – якісь аферисти і це – фальшиві гроші! –

недовірливо буркнула тітонька, на всі боки згинаючи купюру.

– Ні, – посміхнувся Олександр Максимович, ніжно пригортаючи

свою зеленооку красуню. – Сьогодні – все по3справжньому!

21.02.2009
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ПРИВИД
Цю історію мені розповіла Оленка. Все сталося, коли її

сім’я переїхала до іншої квартири. Раніше дівчинка разом із

мамою й татом мешкала у бабусі. Взагалі, бабуся Олена –

дуже хороша, але з нею ще жили дідусь Діма, тьотя Валя й

дядя Женя (мамина сестра з чоловіком) та їхні діти – Дмит�

рик і Катя. Тому дорослим іноді не вистачало життєвого про�

стору (місця під люстрою, як жартувала бабуся), й вони мрія�

ли, що колись Оленка з батьками таки матиме власне житло.

Отож гуртом збирали на нього гроші.

Втім, коштів увесь час не вистачало, а торгуватися з госпо�

дарями жаданих квадратних метрів Коваленки просто не

вміли. „Не з нашим щастям... – скрушно зітхала Ліда, мама

Оленки. – Мабуть, доведеться до пенсії новосілля чекати!”.

Та одного разу ненька прилетіла додому, неначе на кри�

лах, і затанцювала посеред кімнати, мов школярка. „Слухай�

те всі, нам нарешті поталанило!” – весело вигукувала, стри�

баючи на одній нозі.

Витівки Маркіза
Виявилось, матуся на роботі проглядала свіжі газети й чомусь

звернула увагу на начебто цілком звичайне, стандартне оголошення:

„Терміново продається квартира. Недорого”. Далі – адреса (майже

в центрі Чернігова – поблизу готелю „Градецький”) і номер

телефону. Одразу ж подзвонила.

Слухавку взяла ввічлива літня жіночка. Так, вони з чоловіком

дійсно шукають покупця. Оселя – чудова: трикімнатна, з усіма

зручностями й телефоном, на третьому поверсі, у майже новому

цегляному будинку. Господарі самі нещодавно заселилися, але вже

встигли зробили євроремонт. Будинок – у дворах, тож тролейбусів

і автівок не чути. Проте зупинка – зовсім поруч. Як то кажуть, зручно
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й негамірно! Власне, саме цей мікрорайон вважається

найпрестижнішим у Чернігові. Їм, звичайно, шкода розлучатися з

таким раєм, але що вдієш – дуже вже скучають за дітьми та онуками,

от і вирішили оселитися в Києві, поряд із сім’єю доньки.

„А недорого – це скільки? – делікатно поцікавилася Ліда. –

Відверто кажучи, ми ще навіть на двокімнатну не нашкребли...” –

„А скільки ви здатні заплатити?”. Ненька ніяково назвала доволі

скромну суму й очікувала, що на іншому кінці дроту хутко покладуть

слухавку. Однак трапилося неймовірне – повагавшись,

співрозмовниця раптом погодилася. Ліда аж вухам не повірила:

„Даруйте, а вас чоловік за таку поступливість не лаятиме?”. – „Ні,

якщо шановна пані не зволікатиме. Звісно, ви не мусите купувати

кота в мішку. Проте справу треба залагодити якомога швидше – ми

не можемо марнувати час. То коли ви оглянете квартиру?”. –

„Зараз!”.

Ліда відпросилась у шефа й мерщій гайнула до „Градецького”, а

незабаром уже захоплено роздивлялася просторе приміщення. „Це

– справжні хороми, – збуджено розповідала рідним. – Я навіть і не

сподівалась на таке диво! Отож ми з Юлією Володимирівною про

все швидко домовилися. Гроші бажано сплатити сьогодні, доки вона

не передумала...”.

„Дійсно, чудеса! – збентежено промовив тато. – Знаєш, я трохи

непокоюсь. Ми ж віддамо все, що маємо. Треба навести бодай якісь

довідки, поговорити з їхніми сусідами. Що, як там бандит, алкоголік

чи псих поряд мешкає? А в нас – дитина”. „То я, по3твоєму, зовсім

не розуміюся на людях? – образилась Ліда. – Це – таке миле й

чуйне подружжя! Юлія Володимирівна – директор дитсадка, а

Віктор Андрійович – учений пасічник. Запевняють, що з усіма

сусідами живуть душа в душу. Ну, хіба вони можуть обманювати?”.

Незабаром Коваленки вже розкошували у власній оселі. Татусь

все дивувався: як це їм так поталанило? Адже досі жодного разу

навіть у лотерею не вигравали (не те що мільйон – хоча б якісь
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п’ятдесят гривень!). А тут – справжній скарб: трикімнатна квартира

з високою стелею, блискучим дубовим паркетом та дорогими

шпалерами й кахлями.

Вирішили нічого не змінювати – вселилися одразу, як тільки

колишні господарі виїхали до столиці. Ті так поспішали, що

подарували новим мешканцям і дещицю своїх вишуканих меблів.

Тож матуся часто з вдячністю згадувала навдивовиж щедре

подружжя.

Оленці дісталася найбільша, найпросторіша кімната. Туди

поставили її ліжечко, письмовий стіл та шафу з одягом. І ще стільки

вільного місця лишилося – хоч конем гуляй! Тому дівчинка почала

мріяти про комп’ютер та акваріум із золотими рибками.

Єдине, що засмучувало Оленку та її батьків – незбагненна

поведінка ще одного члена сім’ї – кота Маркіза. Він ніяк не міг

пристосуватися до іншого помешкання, постійно нервував та нявчав.

Дівчинка намагалася заспокоїти налякану тварину – брала

чотирилапого друга на руки, лагідно гладила й пригортала, немов

дитинча. Проте кіт все одно страшенно панікував, неначе бачив

зовсім поруч великого собаку. Шерсть у Маркіза настовбурчувалася.

Він шипів, шкрябався кігтиками, виривався з рук і вмить опинявся на

найвищій шафі – під самою стелею, але й там тремтів від страху.

Коли ж тато показав бідолаху знайомому ветеринарові і розповів

про всі його „подвиги”, досвідчений фахівець знизав плечима: „Ваш

котик – цілком здоровий...” – „Однак його щось дуже непокоїть!”

– „По3моєму, зараз він виглядає доволі щасливим...” – „Це тут – у

ветлікарні. Бачили б ви, що Маркіз витворяє вдома!” – „А раніше

він поводився ґречно?” – „Ну, міг побешкетувати, проте недовго –

як всі коти. Вдень більше дрімав, увечері та під ранок прагнув уваги

– будив мене, дружину чи Оленку, аби погралися з ним. А тепер він

поводиться так, ніби в оселі мешкає якась жахлива потвора!” –

„Зазвичай, коти відчувають більше за нас. Вам не здається, що саме

так мають виглядати космічні прибульці?” – „Мені не до жартів.
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Будь ласка, випишіть йому щось заспокійливе!” – „Випишу. Однак,

відверто кажучи, не думаю, що це допоможе. Хочете пораду? Не

мучте тварину...” – „Що ви маєте на увазі? Нам так подобається це

житло – не змінювати ж його через кота!” – „Звісно, вирішувати

вам. Недаремно ж кажуть: перш, ніж увійти до нової квартири,

впустіть туди котика...” – „Я – не забобонний!” – „До чого тут

забобони? Можливо, в оселі дійсно щось негаразд? Тоді не лише

Маркіз, а вся ваша сім’я ризикує здоров’ям!” – „Ви серйозно? Може,

мені ще й радіацію в квартирі перевірити?” – „А що? Непогана

ідея...”.

Тато повернувся додому заклопотаним і кілька днів радився з

дружиною, а потім все3таки викликав „крутих” спеціалістів. Двоє

добряче прокурених і пропитих чолов’яг (ну, викапісінькі сантехніки

з ЖЕКу!) пошвендяли кімнатами зі своїм розумним прибором і

невдовзі сповістили благу вість: „А у вас, блін, ніде не пищить!”.

„Отже, у нас немає радіації?” – зраділа ненька. „Є, блін... –

глибокодумно кивнув один і, неквапливо витягнувши з кишені

пожмакану пачку „Прими”, замислено покрутив її в руках. – Авжеж,

є. Тільки, блін, в нормі. Головне, – підморгнув, – не забувайте, блін,

вчасно дезинфікувати організм”.

Ковальови ніяково вибачилися („Це все – наш кіт, такий

панікер!”) і запросили працівників невидимого фронту до столу. „Ну,

то дайте йому, блін, валер’янки!” – добродушно порадили ті, хутко

хильнули по чарці і, прихопивши кмітливий прибор, почимчикували

на вулицю, цілком задоволені життям...

Втім, заспокоїти Маркіза не вдалося. Він щосили дряпав двері у

вітальні і, за першої ж нагоди, відчайдушно вилетів із балкону,

хвацько приземлившись на голову старенької сусідки. Тітонька саме

заклопотано сіяла часник на своїй грядочці, тож мало не

знепритомніла, приголомшена хвостатим „десантником”, а,

отямившись, залементувала так, що бідолашний котик –   „терорист”,

„гаспид” і „супостат” – на якийсь час навіть забув власне ім’я,
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втративши будь3яку орієнтацію в часі та просторі.

Тато з третьої спроби все ж спіймав порушника спокою (Маркіз

впирався так, наче був велетенською багатотонною баржею, яку з

останніх сил тягнули бурлаки на Волзі, тужно співаючи свою

„Дубинушку”), порозумівся з сусідкою (придбав для неї в аптеці

дорогі пігулки від серця), а потім, вже не вагаючись, відніс

пухнастого бешкетника до бабусі Олени. І... став свідком

неймовірної метаморфози: кіт лащився навіть до Дмитрика й

Катрусі, хоч раніше остерігався нерозважливих дитячих пустощів;

а, угледівши знайомий бабусин диван, вмить задоволено влігся на

нього й безтурботно задрімав. Тато побажав йому хороших котячих

снів і повернувся додому – трохи сумний, але умиротворений – в

новій оселі запанували тиша й спокій...

Квітка з повітря
Правда, невдовзі Оленка почала помічати дивні речі. Якось вона

взяла в бібліотеці роман про пригоди юного чарівника. Почитала

увечері і, щоб не псувати цікаву, ще зовсім новеньку книжку (деякі

невиховані діти брутально загортають сторінки), вставила красиву

й зручну закладку, яку власноруч виготовила з кольорового цупкого

паперу. Але, коли дівчинка відкрила книжку наступного дня,

закладка опинилася зовсім в іншому місці. Оленка подумала, що

просто сплутала сторінки й пошпетила себе за неуважність. Проте

незабаром її закладка знову „втекла” на кілька сторінок уперед!

Так продовжувалося щовечора. Дівчинці доводилось ретельно

запам’ятовувати кожну сторінку, до якої вона дочитувала роман,

наполегливо вставляючи туди ще й закладку, котра щоразу спритно

„відбігала” все далі, мов жива істота. Невидимка читав швидше за

Оленку!    Звісно, тато й мама – надто заклопотані й дорослі, щоб

влаштовувати такі жарти. Але хто ж тоді цей загадковий книголюб?

Втім, то був лише початок! Згодом хтось заходився порпатися в її

підручниках та зошитах. А одного разу, коли дівчинка так і не
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спромоглася розв’язати задачу, вона побачила вранці аркуш паперу,

нашвидкуруч списаний цифрами. Почерк був незнайомий, не надто

охайний – хлопчачий. Проте таємничому суб’єкту вдалося впоратися

із завданням! Невже цей нахаба – розумніший за неї?

Чомусь ця думка не надто втішила Оленку. Але, оскільки вона

була дівчинкою чемною, то виразно проказала вголос: „Дякую!”.

Однак не стрималася й, повернувшись до уявного добродія спиною,

непомітно показала йому язика. Тієї ж миті хтось тихо засміявся у

відповідь. Але тільки3но Оленка озирнулася, дивовижний сміх

урвався. Крім неї, в кімнаті більше нікого не було!

Вона приголомшено відхилила портьєри та фіранки, відчинила

двері шафи й навіть подивилася під ліжком, – ні душі. Проте сміх

пролунав знову – дзвінкий, приємний. Дівчинка вражено завмерла

– відчула, як несамовито калатає серце. Їй хотілося мерщій вибігти

з кімнати і потім, надійно забарикадувавши двері, подзвонити мамі

й тату, які вже пішли на роботу, – покликати на допомогу. Та ноги

не слухалися, буквально приросли до підлоги. І двері самі

зачинились – неквапливо, але безшумно. Так, ніби їх притримувала

чиясь рука...

– Не бійся! – почулося поруч.

Оленка від несподіванки зойкнула, розпачливо присіла на ліжко.

– Вибач, я не хотів тебе налякати, – цілком миролюбно промовив

невидимка.

Голос, безперечно, належав хлопчикові. І юна господиня

посміливішала:

– А що ти хотів?

– Поговорити...

– Дивний спосіб знайомитися з дівчиною!

– Ти мені не віриш?

– А чому я маю тобі вірити?

– Бо якби я прагнув тебе налякати, влаштував би справжній

полтергейст: ліжко мандрувало б кімнатою, стільці літали, а речі
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опинялися б у найнесподіваніших місцях. Коли я бешкетував

востаннє, то закинув перуку господині на люстру, а її улюблені

черевики – на книжкову полицю...

– Дуже смішно!

– Ти так вважаєш? А вона чомусь мого жарту не оцінила –

зачинилася у ванній і просиділа там до самісінького ранку...

– Послухай, ти хто?

– Юрко.

– Може, твій тато винайшов шапку3невидимку?

– Ні, тато взагалі тепер про мене нічого не знає. Він мешкає далеко

звідси. Дуже далеко...

– А хто про тебе знає?

– Ніхто, ти – перша.

– Яка честь...

– Ти – цікава. Я спостерігав за тобою.

– Підглядав?

– Трохи. Інколи не міг стриматися... Та взагалі поводився

пристойно. Чесне слово!

– Я відчувала, що хтось за мною шпигує.

– Справді? Взагалі, шпигун намагався бути дуже обережним.

Отже, я тобі все ж заважав?

– Ну, знаєш, приємного мало. Уяви, що ти цілий день стоїш у

вітрині, і тебе нахабно розглядають усілякі типи!

– Бр3р3р...

– Так отож. Навіщо ти це робив?

– Не знаю, я нудьгував, а тут – ти...

– І що?

– Ти мені сподобалася.

– Теж мені – кавалер! Юро, тобі стільки років?

– Тринадцять.

– Малувато...

– Що3о3о? Я – твій ровесник!
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– Скажи, тільки чесно, ти раніше з кимсь зустрічався? Ну, у тебе

була дівчина?

– Ні, я не встиг... А хіба це має значення?

– Мені здається, ти зовсім не тямиш, як треба поводитися з

жінками. Бо, якщо тобі подобається справжня леді, її треба

запросити на романтичне побачення й потім красиво залицятися,

влаштовувати усілякі приємні сюрпризи. А не стежити крадькома,

наче якийсь збоченець! І взагалі, вихована людина давно б уже

припинила гру в хованки. Тобі не набридло? Думаєш, це – дуже

дотепно, коли ти мене бачиш, а я тебе – ні?

Тієї ж миті перед Оленкою просто нізвідки (з повітря!) постав

хлопчик. Він був трохи вищим за неї, худорлявим, одягненим у

футболку та джинси. На ногах – кросівки без шкарпеток. Власне,

Юрко був би звичайним хлопчаком, навіть доволі симпатичним, якби

безтурботно крокував гамірною вулицею, а не виснув у повітрі,

неначе людина в космічному кораблі, позбавлена земного тяжіння.

Дівчинка не могла навіть чітко роздивитися його обличчя, що

здавалося напівпрозорим, як і все тіло. Оленці забракло слів. Вона

приголомшено дивилася на свого загадкового співбесідника –

боялася його і водночас не могла відвести очей.

– Ну, як? Не дуже потворний? – нарешті сумно порушив мовчанку

Юрко. – Тобі, мабуть, неприємно? Авжеж, легше потримати в руках

гримучу змію! Знаєш, я ще нікому не показував себе такого. Не

наважувався... Я – не збоченець, Оленко. І справді хотів би

запросити тебе на побачення. Шкода, що це – неможливо... Мабуть,

все3таки буде краще, якщо ти просто слухатимеш мій голос. Він –

зовсім не змінився! Нормальний людський голос. Ну, може, трохи

писклявий – ще не сформувався, як належить. Дивно, раніше я не

звертав на нього жодної уваги. А зараз це – єдине, що залишилося

від мене колишнього... То як, Оленко, вимкнути зображення?

– Ні, будь ласка, не треба. Повір, так – значно краще. Я хочу тебе

бачити.
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– Чесно?

– Ну, звісно. Юро, розкажи про себе. Що з тобою сталося? Ти –

людина?

– Цікаве запитання! Я був людиною. Мав тата, маму і бабусю, ходив

до школи. Трохи малював – особливо любив зображувати кораблі.

Мріяв, коли виросту, власноруч змайструвати бригантину і поплисти

на ній довкола світу. Або оселитися Робінзоном на якомусь красивому

безлюдному острові. Тоді я ще не знав, як нестерпно бути одному! А

потім мене збила автівка... Все сталося так раптово. Я повертався

додому від бабусі. Вона мешкала окремо – в селі, під Черніговом.

Сутеніло. Я переходив дорогу: навколо – ані душі, тож не поспішав.

Машина вилетіла з3за рогу просто на мене, засліпила фарами. Я

знаходився якраз посередині шосе – безпорадний та страшенно

наляканий. Автівка мчала, мов навіжена. Я закляк, лише дивився на

неї широко відкритими очима. Це був такий жах – стояти там і бачити,

як наближається твоя смерть! Взагалі, я тоді не вірив, що загину. Хіба

це можливо? Мені – тільки тринадцять. І вдома на мене мама з татом

чекають. А завтра в школі – контрольна з математики. Татусь обіцяв,

що влітку ми всі разом відпочиватимемо на морі – в Євпаторії. Я хотів

спіймати краба; тому на день народження мені подарували маску й

ласти... І що тепер – всього цього не буде?!

– Юро...

– Розумієш, я чекав болю. Знав, що той монстр може мене

скалічити. Але ж не вбити! Однак болю не було. Тобто я не встиг

його по3справжньому відчути. Чи не витримав? На мить здалося,

наче з мене живцем здирають шкіру. Ось і все...

– І що сталося потім?

– А потім уже нічого не було. Хіба ти не зрозуміла? Я помер!

– Юро, але ж я зараз розмовляю з тобою...

– Це – не я!

– А хто?

– Не знаю... Спочатку я помітив, як від’їжджає автівка. Ні, я ще
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бачив водія – після того, як мене вдарила машина. Він нарешті

пригальмував, вискочив зі свого джипу. Поглянув на мене й вилаявся.

Сплюнув, озирнувся навкруги. Переконався, що немає свідків.

Скочив у автівку й помчав геть.

– От гад, фашист недобитий!

– Він – директор відомої фірми, місцевий божок. У нього – не

дім, а цілий маєток. І молода дружина. Вродлива...

– Ти що – зустрічався з ним раніше?

– Ні, але, коли я помер, то дечому навчився. Зміг зазирнути в

його пам’ять. Це – нескладно. Все одно, що під’єднатися до чужого

комп’ютера. Натискуєш на потрібний файл і скачуєш інформацію.

– То ти знаєш, де він мешкає?

– Авжеж – на Мстиславській.

– І не прагнеш помститися?

– Навіщо? Оленко, це нічого не змінить. Я все одно буду нелюдом.

Як прикро і моторошно звучить: нелюд – не людина...

– Нелюд – це той тип, що залишив тебе конати на дорозі!

– То й що? Я помер одразу.

– Але він же цього не знав! Чкурнув, рятуючи власну шкуру. А

що, як завтра під колесами його „крутої” автівки загине ще одна

дитина?

– Послухай, ну що я можу вдіяти? У мене тепер навіть тіла немає!

Те, що ти бачиш, – ілюзія. Мене ж поховали – цілком по3людському,

на цвинтарі. І могилка є. Я там, правда, так і не побував... Навіть не

пам’ятаю, як опинився вдома – після своєї смерті. Начебто стрімко,

на шаленій швидкості, мов ракета, промчав у якомусь похмурому

тунелі – до яскравого білого світла. Тільки, виявилось, що це – не

рай. І не пекло (здається, не встиг накоїти чогось такого, аби вічно

кипіти в казані). Прилетів сюди... Проте знаю – так не повинно бути!

– Але Юро, хіба це – не твій дім?

– Я заблукав, Оленко і не можу знайти дорогу. Адже не тямлю,

як потрапити туди, де приймають душі померлих. Можливо, там, на
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шосе, я надто злякався і розгубився, тому й проґавив  правильний

вихід. Отож досі – тут, і ніхто не приходить за мною з того, іншого

виміру. А в цьому (такому рідному та знайомому!) світі для мене

почалися справжні жахіття. Бо почуваюся, мов безпорадне, кволе

немовля. Втім, дитину, яка щойно народилася, надзвичайно люблять

і піклуються про неї. А до мене нікому немає діла – ні янголам, ні

людям. Я – ніхто... У мене навіть нічого не болить. Душа ж не

рахується – хіба вона може боліти? Я здатний потримати олівець,

але не відчуваю пальців. Рухаюся кімнатою, наштовхуючись на

меблі, і не маю синців. Проте мої батьки... Коли вони дізналися... Я

бачив їхні страждання! Мама і тато плакали, тужили щоночі.

Посивіли й постаріли всього за кілька днів. Я не знав, що вони так

мене люблять! Бабуся невдовзі померла. Тільки вона пішла назавжди

– її тут немає. А тато вирішив продати квартиру...

– Чому?

– Їм із мамою було зле! Навіть через рік після моєї смерті вони

мучилися від безсоння, дуже змарніли.

– І ти не намагався втішити своїх рідних?

– Я спробував, проте лише страшенно їх налякав. Стало ще гірше!

Якось тато привів додому одного вченого. Той дядько як почав

теревенити – я майже нічого не збагнув. Мова ніби наша, а

висловлювався якось по3турецькому: „індивідууми”, „тенденції”,

„дискурс”... Коли він пішов, татусь пояснив мамі, що нині у нашій

оселі – багато негативної енергії, яка згубно впливає на людський

організм. Мовляв, усе – через небіжчика. Небіжчик – це я...

– Дурниці! Юро, ти любиш своїх батьків?

– Дуже люблю!

– То як же ти можеш їм нашкодити?

– Можу. Бо я – не людина, а потвора з потойбіччя.

– Хлопчику, ти сам віриш у те, що зараз сказав? Ніяка ти не

потвора!

– А хто? Коли тато і мама придбали будинок у Ніжині й виїхали
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звідси, тут оселилася тиха і добра тітонька, яка взимку годувала

птахів та приблудних песиків. Раніше вона мешкала в Харкові – у

свого сина, але, коли той одружився, не вжилася з невісткою. От і

повернулась у рідні краї – син не пошкодував грошей на гарну

квартиру. Тітонька щовечора дивилася телесеріали, хвилювалась

за головних героїв і зворушливо плакала, якщо історія кохання

завершувалася весіллям. Я страшенно нудився, не знав, куди себе

подіти. Проте терпів – не хотілося кривдити хорошу жінку. Отож ми

мирно проіснували цілий рік. А потім вона серйозно захворіла...

– Ну, і до чого тут ти? Це – просто випадковий збіг. Будь3яка

людина може занедужати: на когось у тролейбусі пчихнули, хтось

сам морозивом об’ївся!

– Правильно, але від таких хвороб виліковуються, а тітонька

почувалася все гірше. От я й заходився бешкетувати, як у мультику

про Карлсона: то тістечко зі столу цупив, то скатертину чи

простирадло примушував політати, або телевізор на найцікавішому

місці вимикав... Вона й не витримала – подзвонила синові. Тепер

знову у нього мешкає; і хоч інколи потерпає від докорів занадто

вередливої невістки, однак жива й здорова! Згодом, замість тітоньки,

тут поселилося молоде подружжя. Глава сім’ї працював

будівельником, приходив натомленим, часто напідпитку. Дружина

його виховувала – хапала кімнатні капці й завзято лупцювала ними

свого чоловіченька – по чому заманеться (найбільше перепадало

сідницям). Невдовзі вони мирилися та кохалися. І так – щодня!

– Ти підглядав за ними?

– Тільки спочатку. Потім набридло – одне й те ж саме... Хіба це

– справжня любов?

– І ти взявся їх виселяти?

– Не одразу – рік вони все3таки пожили. Проте, як не старалися,

не могли народити дитину. Чим далі, то більше сварились. Довелося

терміново рятувати молоду сім’ю! Тепер це подружжя мешкає на

Подусівці і виховує чарівних близняток – хлопчика та дівчинку.
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Причому, коли чоловік повертається з роботи, дружина вже своїх

капців не знімає. Для чого лупцювати тверезого мужчину? А про

Віктора Андрійовича та Юлію Володимирівну ти чула. Мені з ними

було найцікавіше – такі диспути між собою влаштовували!

– Диспути?

– Ну, коли люди не штовхаються, як ненормальні, і не б’ють одне

одного, наче депутати у Верховній Раді, а цивілізовано

сперечаються. Скажімо, мирно вирішують: чи є життя на Марсі? Або

гадають: що таке абракадабра? І – як виростити пристойну кучму?

Це вони, мабуть, волосся на голові мали на увазі... До речі, Вітя і

Юля (так я про себе їх лагідно називав) найдовше тут протрималися.

Хоч цього разу я не ловив ґав і вчасно розпочав свої „бойові” дії.

Що тільки не витворяв! Втім, навіть коли вони обоє водночас

занедужали і лікарі ніяк не могли діагностувати оту загадкову

хворобу, мої співмешканці не здавалися, адже лише недавно

завершили євроремонт. Тож щоразу вперто переконували себе, ніби

в оселі – все гаразд; доки я не додумався вночі полоскотати їм п’яти.

І, уяви собі, – подіяло. Здавалося б, поважні, хоробрі люди, а лоскоту

бояться... Ти так гарно зараз посміхаєшся, Оленко!

– Просто уявляю, як ти лоскотав п’яти колишнім господарям...

Цікаво, що ти вигадаєш наступного разу, коли вирішиш позбутися

мене? Одразу попереджаю – я не збираюся нікуди звідси йти.

– Але хіба ти не розумієш, що я – небезпечний? Я б сам назавжди

залишив вас, живих людей, у спокої, якби тільки знав, як це зробити!

Даруй, що лякаю тебе і нав’язую своє неприємне товариство...

– Чому неприємне? Послухай, Юро. Я, звичайно, трохи боягузка,

як і всі дівчатка. Однак тепер мені – зовсім не страшно. Ти –

молодець, що заговорив зі мною! І я хочу, щоб ми були разом.

– Разом?

– Ти не повинен мене соромитися. Стався до мене, як до... сестри.

Татові й мамі ми, звісно, поки що нічого не скажемо. Вони – хороші,

але трохи старомодні, можуть не зрозуміти нашої дружби, почнуть
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хвилюватися! Тому давай спробуємо якось самі викрутитися.

Головне, щоб вони нічого не помітили. Ти ж гарно поводитимешся?

Не лоскотатимеш нам п’яти?

– Не турбуйся, Оленко. Я не бешкетуватиму. Ну, хіба що – зовсім

трошки!

– І, будь ласка, хлопчику, не підглядай за мною там, де не можна.

Добре?

– Гаразд, не буду...

– Ой, Юро, ти зараз так зашарівся!

– Я? От іще вигадала. Ну, сама подумай, як мрець може

зашарітися? Ні, сестричко, я – блідий, мов пам’ятник.

– Зашарівся3зашарівся! Але чому ти соромишся? Тобі личить.

Це – так зворушливо. У тебе можна закохатися!

Він почервонів ще більше, гойднувся в повітрі і раптом зник.

– Юро, – розгублено покликала дівчинка, – Юрчику, що з

тобою? Відгукнися!

Червоний фломастер несподівано вигулькнув із відчиненої

шухляди, стрімко облетів під самісінькою стелею довкола кімнати,

граціозно приземлився на білосніжний аркуш паперу і, чемно

вклонившись збентеженій Оленці, за мить намалював дивовижно

красиву квітку...

Скарати не можна помилувати
Відтоді червона троянда також мешкала з ними – Оленка

повісила малюнок над своїм ліжком і часто милувалася Юрковим

подарунком. „Ну, чому доля така несправедлива? – міркувала

дівчинка. – Адже мій друг міг би стати справжнім Художником,

мати кохану дружину та чудових дітлахів. Натомість він змушений

ховатися від людей і страждати від безпорадності та своєї інакшості”.

– Твоя квітка – немов жива! – якось спробувала підбадьорити

приятеля.

– Немов – не рахується, – сумно відповів він. – Я теж – мов живий...
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Втім, їм було цікаво вдвох. Оленка ніколи не думала, що можна

так відверто розмовляти про все на світі з хлопчиком. Вона ж навіть

матусі соромилася розповісти те, що охоче обговорювала з Юрком.

Адже знала – приятель завжди вислухає, зрозуміє й поспівчуває,

ніколи не обманюватиме, не сваритиме, не повчатиме, не кривдитиме

і не ображатиметься сам. Тільки3но Оленка починала вкладатися

спати, як хлопчик делікатно залишав її кімнату і з’являвся лише

вранці, коли „сестричка” була вже одягнена.

Проте, як тільки Оленка виходила надвір, вони розлучалися.

Попри всі її старання, Юра чомусь не міг і кроку ступити за поріг.

Зізнався, що в ту мить його охоплював моторошний страх, що цілком

паралізував душу. Це – все одно, що зненацька побачити просто

перед собою величезну розлючену змію, котра невблаганно

гіпнотизує тебе пекельно бездонними очиськами, готова будь3якої

секунди вразити жертву отруйним жалом. І ти розумієш, що ніколи

не наважишся зробити цей останній крок назустріч своєму

таємничому мучителю. Крок до гієни огненної чи в крижану

порожнечу. Крок у нікуди...

– То – ілюзія, Юро! Повір, немає там, за порогом, ніякої змії, –

переконувала друга Оленка.

– Мене також немає. Хіба я – не ілюзія? – зітхав хлопчик,

налякано задкуючи від дверей.

Вони сумували одне за одним, тож, коли зустрічалися знову, не

могли наговоритись. Юрко виявився чудовим оповідачем. На

прохання приятельки, він щоразу вигадував нові дотепні історії та

влаштовував неймовірні розваги. Дівчинці аж подих

перехоплювало, коли вона раптом зависала догори дригом під

стелею чи невпинно кружляла на стільчику довкола люстри. Тепер

у їхній оселі відбувалися захоплюючі вистави. Оленка була

тендітною принцесою на горошині і невгамовною морською

розбійницею, відважною Гердою та романтичною Ассоль.

Хлопчику подобався дзвінкий сміх його товаришки. Мабуть,
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Юрко міг би розвеселити навіть тисячолітню мумію. Тож якою б

засмученою не приходила додому Оленка, незабаром її настрій

дивовижно змінювався. Дівчинка привітно посміхалась мамі й татові,

мугикала свої улюблені мелодії, а невдовзі в оселі Коваленків уже

бринів її неповторний сміх. Наступного дня, скориставшись

Юриними порадами, вона напрочуд легко мирилася зі своєю

подружкою, розв’язувала задачу з математики і відбивалася від

сусідських пацанів, охочих посмикати її за коси. Прибігала додому,

детально переказувала „братикові” всі свої пригоди й довірливо

дивилася на нього карими оченятами, даруючи щоразу перед сном

невинний повітряний поцілунок...

Одного разу до офісу такого собі Йосипа Дмитровича Додика

увійшла неочікувана відвідувачка. Бізнесмен саме святкував чергову

вдалу оборудку, тож мало не похлинувся коньяком, почувши про

причину візиту тринадцятилітньої дівчинки. Він вмить протверезів,

хутко виставив із кабінету кількох колег і очманіло втупився в Оленку.

Але та не розгубилась – привіталася, немов доросла, зосереджено

розглядаючи незнайомого чоловіка, наче слідчий на допиті.

– Ти хто? – сумно облизав пошерхлі губи.

– Людина... – спокійно стенула плечима. – Я знаю, що ви збили

автівкою хлопчика і залишили його вмирати на дорозі.

Тремтячою рукою дістав хустинку, гарячково витер спітнілого

лоба:

– Це – неможливо. Там нікого не було!

– Ви помиляєтеся. Розказати,  як усе сталося – як загинув мій

друг?

– Ні! – нервово шарпнув білосніжну сорочку, відірвавши

ґудзика. – Послухай, ти – ще маленька, не все розумієш. Таке

трапляється – я наїхав на нього ненавмисне. Він несподівано вибіг

на трасу, а я не встиг загальмувати...

– Не обманюйте, – впевнено поглянула у вічі. – Юра не квапився,

це ви летіли зі швидкістю 180 кілометрів за годину, мов Шумахер.
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Влаштували собі раллі, от і вбили хлопчика!

– Тихше... – йому все муляв комір сорочки. – Будь ласка, не

треба. Хіба ми не можемо  про все домовитися? Тебе тато сюди

прислав? Скажи, що ви від мене хочете? Грошей?! Скільки? Я згоден

заплатити за вашу мовчанку – звісно, в розумних межах...

– Чому ви тоді втекли?

– Розумієш, все сталося так несподівано. Я розгубився. Це було

жахливо! Мене взагалі нудить від вигляду крові, а коли побачив

хлопчика, котрий непорушно лежав поруч із моєю машиною... Ти

навіть не уявляєш, що я тоді пережив. Він мені й досі сниться! І я

прокидаюся посеред ночі, наляканий та спітнілий, а потім очей не

можу склепити до самого ранку. Я змарнів, схуд аж на вісім

кілограмів...

– Бідолашний – яка трагедія для вашого організму!

– Зловтішаєшся?  Не думав, що ти – така жорстока. Начебто

нормальна, симпатична дівчинка. Чим тебе пригостити?

– Дустом...

– Не зрозумів. Що ти сказала?

– Я не беру цукерок від вбивці.

– Ах так! Слухай, ти, маленька шантажистка... А що, як я зараз

зніму пасок та пройдуся ним по твоїх сідничках?! Ну, добре, не бійся.

Дядя вже не сердиться...

– Я не боюся. І гроші ваші мені не потрібні. Ви повинні відповісти

за смерть Юри.

– Яким чином? Твій тато найме кілера?

– Ні, ви сядете до в’язниці. Інакше ми не залишимо вас у спокої.

Завтра все місто знатиме, що ви – вбивця.

– Але ж це – безглуздо. Приятелеві твоєму вже нічим не

допоможеш, а в мене – сім’я, двоє малих дітей!

– І вам не набридло їх дурити? Ніщо не минає безкарно. Завтра

так само хтось може скривдити вашого сина чи доньку...

– Хто? Знаєш, після того випадку на шосе, мій синочок тяжко
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захворів. Але це – лише прикрий збіг обставин. Я не вірю ні в пекло,

ні в будь3який інший, потойбічний світ!

– А ви вірте. Я бачила його на власні очі... Втім, мені пора. Маєте

день, щоб піти до міліції і розповісти правду.

– Дурниці, ви все одно нічого не доведете!

– Я так не думаю.

– Стривай, дівчинко, ну чому ми не можемо порозумітися?

– Бо ви вчинили, мов нелюд...

А невдовзі в одній ніжинській оселі пролунав телефонний

дзвінок. Марина Проценко саме бавила донечку – маленька Аліса

задоволено посміхалася й аґукала у відповідь, а почувши знайомий

звук, потягнулася рученятами до апарату. „Ох ти, моя розумнице! –

лагідно погладила крихітку Марина. – Хочеш поговорити з татом?”.

Та в слухавці зазвучав голос незнайомої дівчинки:

– Доброго дня! Ви – тьотя Марина, мама Юри?

– Так, я – Марина, та, мабуть, це якась помилка...

– Ні, прошу вас, не кладіть слухавку. Так сталось, що я поселилася

у вашій чернігівській квартирі і подружилася з Юрою!

– Мій син загинув...

– Я знаю – він мені все розповів.

– Це – дуже поганий жарт, дівчинко. Мені боляче...

– Тьотю Марино, чоловік, котрий збив вашого сина, – Йосип

Додик – в усьому зізнався. Його скоро судитимуть. Той дядечко

тепер у СІЗО.

– Так, нам повідомили – сюди вчора зателефонував слідчий...

– Йосип Дмитрович зумів передати мені невеличку цидулку.

Написав, що почувається краще, адже його нічні жахи нарешті

скінчилися – він більше не бачить уві сні закривавленого

хлопчика.

– Мені зовсім не шкода Йосипа Додика. Хай би цей мерзотник

ще помучився!

– А Юра його пробачив. Ви мене чуєте?
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– Чую. Але... Хто ти?

– Олена Коваленко. Це – не жарт. Ви ж пам’ятаєте свій колишній

номер телефону? Подзвоніть і переконаєтеся, що я дійсно тут живу.

Так не бешкетують! Звісно, Юра помер, та він спілкується зі мною...

Думаєте, я – божевільна? Ваш син зараз тут – зовсім поруч! Я

вмовила його зателефонувати вам. Лише один нетривалий дзвінок

– нічого поганого не станеться. Тьотю Марино, ви хочете почути

голос вашого сина?

– Я не знаю...

– Не бійтеся!

– Але ж це – нереально. Нашого синочка немає – ми його

поховали...

– Добре, ви поміркуйте, а коли вирішите набрати номер, Юра

чекатиме. До побачення, тьотю Марино...

Якийсь час вона зачудовано розглядала телефон. Аліса не

капризувала, не намагалася, як завжди, заволодіти слухавкою. Ніби

розуміла – відбувається щось дуже важливе. „Ну, що будемо

робити, донечко?” – нерішуче поглянула на малу. Немовля

посміхнулося – так гарно, спокійно, тепло, людяно. Довірливо і

водночас дивовижно осмислено поглянуло янгольськими

оченятами. І Марина наважилась...

Слухавку взяли, проте спочатку вона почула не голос, а

схвильоване дихання. Хтось не бажав озиватися першим. „Я, мабуть,

зовсім втратила глузд, що повелася на таке. Це ж треба – мене,

дорослу, досвідчену жінку, розіграла дитина!” – розчаровано

похитала головою, однак все3таки стиха, обережно промовила:

– Алло...

– Мамо! Матусю, ти мене чуєш? Мамо, це – я, твій син.

– Юро? Господи... Ми з татом недавно були на кладовищі,

провідували тебе. Боже, що відбувається?!

– Ні, матусю, з тобою – все гаразд. Оленка вчора мою могилку

відшукала, поклала букет квітів. Навіть сфотографувала, аби і я
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подивився. Ви – молодці! У Ніжині живете, а так за нею доглядаєте.

Мені там усе сподобалося!

– Синочку, це – справді ти?

– Я, мамо. Вибач, що завдав вам із татом стільки прикрощів.

Раніше я зовсім не цінував життя. Ходив до школи, читав книжки,

дихав повітрям, смикав за коси дівчаток, дивився телевізор, їв борщ

та смажену картоплю, бавився в комп’ютерні ігри, спав у ліжку... І

сприймав усе це, як належне. Не усвідомлював, що життя звичайного

тринадцятирічного хлопчика може бути таким прекрасним! І не

розумів, як це – стати мертвим.

– Юро, ми дуже сумуємо за тобою!

– Я знаю, тому й вирішив поговорити, попрощатися по3

людському, щоб було легше на душі – у вас і в мене.

– Попрощатися? Ти більше не подзвониш?!

– Ні... Вам, живим, некорисно спілкуватися з такими, як я.

– Але ж я потрібна тобі, синочку!

– Ти потрібна татові. І Алісі...

– Тобі відомо про сестричку? Юрчику, нам було так самотньо! А

тепер я маю для кого жити. Ти не сердишся?

– Ну, що ти. Це – чудесно! Вона хоч трошки схожа на мене?

– Так, дуже. Таке гарненьке, миле дитятко!

– Розкажеш їй коли3небудь про мене?

– Обов’язково! Над ліжечком Аліси висить твій портрет.

– Спасибі. Я пишаюся вами!

– А як ти, Юро?

– Нормально. Не п’ю, не курю, фізкультурою займаюся...

– Жартуєш?

– Трохи... Не турбуйся. Зі мною – все гаразд, адже я дружу з

Оленкою. Знаєш, яка вона? Пішла до дядечка, котрий тоді знівечив

мене, і сказала тому бідоласі все, що про нього думає...

– Відчайдушна дівчинка!

– Авжеж! Оленка така – якщо вже щось надумає зробити, не
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вагаючись береться до справи. Будь3кого переконає.

– Так, я в цьому впевнилася... Але, синку, невже ти справді жалієш

негідника, котрий позбавив тебе життя? Я його ненавиджу!

– А я – ні. Він страждав. Бачив мене, закривавленого, уві сні,

погано спав, нервувався...

– А хіба ми з татом мало настраждалися?!

– Матусю, ти ж знаєш, як я вам співчуваю. Однак ви – мої батьки,

а він – стороння людина...

– Чоловік, котрий тебе вбив!

– Але ж ненавмисне. Тепер я – небезпечний для людей, а він –

ні.

– Отже, ти не прагнеш помсти?

– Раніше я дійсно хотів йому помститися, хоч і не зізнавався

нікому, але після того, як там, в офісі, побувала Оленка, ненависть

зникла. Авжеж, мені шкода цього чоловіка...

– Ти – дивовижний хлопчик. Такий мудрий у свої тринадцять

років!

– Це все – завдяки Оленці. Доводиться мудріти, бо я не

старітиму... Нам пора прощатися, матусю.

– Так швидко? І ти більше ніколи не подзвониш?

– Ні...

– А як же ваша дружба з Оленкою?

– Ми спілкуватимемося, проте недовго. Жаль, що ми не

познайомилися з нею раніше.

– Юрчику, ти закохався?

– Ну, що ти, мамо! Хіба хтось хоч колись чув про закоханого

хлопчика з потойбіччя?

– Ти зніяковів і, по3моєму, зашарівся...

– Так, все – я кладу слухавку.

– Не сердься, синку. Ми з татом дуже любимо тебе!

– А я вас обожнюю. Будьте щасливі!

– Тримайся, Юро. І привіт Оленці...
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Король злодіїв
Омелько Вирвихвіст вже чверть століття „бомбив” квартири у

Чернігові, Полтаві та Києві і жодного разу не потрапив за ґрати.

Тому жартома називав себе почесним злодієм України. Гарно звучить

– майже як депутат Верховної Ради...

Він спокійно докурив сигарету, спостерігаючи, як Оленка

чимчикує до тролейбусної зупинки. Зловтішно посміхнувся,

поправив сиву перуку, приклеєні старечі вуса й бороду та старомодні

окуляри, звично зігнувся дугою й пошкутильгав до під’їзду,

спираючись на благенький костур. Ніхто не звернув уваги на

сумирного, немічного дідуся, не інакше – ровесника жовтневої

революції. Ще б пак! Одягнений інтелігентно, охайно. Отже, не

бомж. Можливо, колишній вчитель чи працівник культури. Тобто

скромний український пенсіонер. А між тим, цей „старенький” міг

за потреби, не гірше за досвідченого скелелаза, стрімко видертися

на будь3який поверх по стіні найвищого будинку; легко, неначе

пір’їнками, жонглював двопудовами гирями і, немов голлівудський

каскадер, несамовито гасав на своїй автівці, віртуозно уникаючи

аварій. Він однаково майстерно вдавав із себе розкішну молодичку,

екзотичного іноземця, привітного священика чи наївну сільську

бабусю. Отже, не мав власного обличчя і ніколи не залишав

відбитків пальців...

Старанно накульгуючи, „дідусь” вийшов із ліфту й зупинився біля

дверей квартири Коваленків. Тітонька, котра саме спускалася

східцями, ковзнула поглядом у бік непоказного добродія і відвела

очі – квапливо подріботіла далі, одразу ж забувши про його

існування. Нічого підозрілого – ще один пенсіонер потерпає від

астми чи просто від власної старості. Так, бідолашний, захекався,

що кроку ступити не може, от і спинився перепочити.

Омелько не метушився – терпляче дочекався тиші; повагом

одягнув зручні рукавички; ніби між іншим, сперся на двері, імітуючи

важке дихання; і за хвилину спокійно впорався з обома замками
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(один – стандартний, вітчизняний, інший – примітивний,

китайський). Ну, хіба це – перепона для вправного злодія?

Блискавично прочинив двері, шаснув до оселі й задоволено клацнув

замком. Жодних проблем!

Спокійно роззирнувся навкруги, впевнено підійшов до серванту

– ретельно обнишпорив посуд і всі шухлядки, акуратно провів

ревізію в шафі та у письмовому столі... Він же – не якийсь там

дилетант, вандал з інтелектом нижче плінтуса, ладний заради

дещиці грошей та коштовностей влаштувати в квартирі жахливий

погром. Навіщо? Аби господарі, тільки3но переступивши поріг

пограбованої оселі, здійняли бучу? Ні, пальці справжнього злодія

мають бути такими ж чутливими, як у віртуозного музиканта. Ніякої

самодіяльності, отих безладних, гарячково нервових рухів, які й

призводять до халепи нетерплячих початківців. Бо треба, щоб і

пилинка ніде не злетіла. Жодної, навіть зовсім дріб’язкової,

помилки! Лише тоді ти будеш у шоколаді – розважатимешся з

найвродливішими жінками і грітимеш дупу на найкрутіших курортах,

а не скнітимеш за в’язничними мурами...

Грошей в оселі виявилося небагато, зате давні сімейні

коштовності справляли враження. Прекрасна традиція – залишати

найцінніше у спадок продовжувачкам роду – донькам та невісткам!

Трохи помилувався прикрасами. Авжеж, інтуїція його і цього разу

не підвела! Обережно поклав знайдене до потаємної кишені.

Натомість у шухлядці, де збоку, під білизною, лежала зовні

непримітна шкатулочка з перснями, браслетами та сережками, лишив

свою „візитівку” – картярського чирвового короля.

Це була єдина примха, яку дозволяв собі невловимий Омелько.

Химерна витівка неабияк тішила його пиху. Адже кожен видатний

злодій повинен певним чином виокремлюватися з сірої, безликої

маси невдах. А він – король злодіїв! Таким і має залишитися – якщо

не в світовій історії, то хоча б у архівах карного розшуку. Нічого,

колись він ще здійснить крадіжку століття і по3справжньому
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прославиться, як хитромудрий граф Каліостро, навдивовиж спритна

Сонька Золота Ручка чи творець неперевершеної фінансової

піраміди „МММ” Сергій Мавроді! Тому Вирвихвіст залишав у місцях

своєї „бойової слави” чирвових королів...

Цікаво, як скоро господарі здогадаються про його візит? Одне

пограбоване подружжя схаменулося аж через місяць. Сміх та й годі!

Проте така „фора” непосидючому Омельку непотрібна – за годину

він уже буде далеко від Чернігова...

– Негарно брати чуже! – почувся зовсім поряд дзвінкий

хлопчачий голос.

Від несподіванки Вирвихвіст мало язика не прикусив, випустивши

з рук сучкуватого костура, який гучно брязнув об підлогу. Що за

мана? Він же був на сто відсотків переконаний, що в оселі нікого

немає, адже дівчинка та її батьки давно пішли! Втім, Омелько швидко

оговтався – озвалась дитина, отже, з нею можна легко впоратися.

Повільно озирнувся – навпроти стояв хлопчик, котрий із цікавістю

спостерігав за злодієм. Начебто звичайний підліток, ось тільки

блідий, мов небіжчик... У бандита аж мурашки по тілу поповзли,

стало моторошно. Дожився! Ще ніби й не пив, а вже якісь примари

ввижаються...

Вирвихвіст старанно протер очі. Але хлопчик і не збирався нікуди

зникати – докірливо похитав головою:

– Ай3ай3ай, такий дорослий, а бешкетуєте!

Омелько схопив костур, рвучко натиснув на невидиму

сторонньому оку кнопку і за секунду звідкілясь вихопилося довге,

гостре лезо, перетворивши неоковирну палицю на смертельно

небезпечний стилет.

– Хочете зі мною погратися? Ну ж бо, спробуйте! – безтурботно

розсміявся хлопчик.

Тієї ж миті Вирвихвіст спритно підскочив до малого і щосили

пронизав грізною зброєю, однак не відчув жодного опору. Лезо

проштрикнуло повітря, не завдавши ніякої шкоди дитині.



409

Омелько сердито вилаявся й знову кинувся в атаку, проте пробіг

просто крізь хлопчика і боляче вдарився об стіну, до крові

розплющивши носа.

– Чудово! – підбадьорив злодія юний співрозмовник.

Бандит розлючено загарчав і відчайдушно стрибнув на дивного

супротивника, та лише безпорадно гепнувся на підлогу.

– Неперевершено, – не забарився з коментарем хлопчик. – Все

життя мріяв поспілкуватися зі справжнім суперменом! А тепер

пограємо в піжмурки...

Вирвихвіст несамовито помчав на підлітка, але той раптом зник,

тож злодій із гуркотом протаранив шафу. Омелько очунявся на

підлозі, ошелешено покрутив головою, лупаючи очима на всі боки.

Зненацька костур, який валявся на підлозі, сам злетів у повітря,

шаснув під стелю і, неначе літак, виконав фігуру вищого пілотажу –

мертву петлю; хвацько розвернувся й завис буквально в кількох

сантиметрах від отетерілої пики бандита, погрожуючи розчахнутим

лезом.

– Ні!!! – розпачливо заволав злодій.

– Здаєтеся? – почулося поруч. – А я думав, ми ще пограємося...

– Відпусти мене! – поспішно вивернув потаємну кишеню

Омелько. – Ось, тут – усе, що я поцупив...

Лезо завмерло, ніби розмірковуючи над пропозицією.

– То я піду, добре? – обережно позадкував до дверей. – Клянуся,

більше сюди – ані ногою!

У відповідь костур промайнув над головою бандита і стрімко

розвернувся, рішуче заступивши шлях до втечі.

– Благаю, не вбивай мене. Я хочу жити! – зарепетував Вирвихвіст.

– Я теж. Хотів... – сумно промовив невидимка. – Але трапилося

інакше – один чолов’яга вкоротив мені віку. Що вдієш! Не бійтеся,

це – не дуже боляче...

Омелько спробував ухопити власний костур та лише сильно порізав

руку. Кров закрапала на підлогу. Вирвихвіст панічно впав навколішки:
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– Ні, не треба! Хлопчику, я припустився помилки. Проте

присягаюсь – виконаю будь3яке твоє бажання. Лише скажи, що я

маю робити?

– Добре, пане Омельку, скажу...

– Що? Ти знаєш моє ім’я?

– Я все про вас знаю.

– Звідки?!

– Звідти... Боже, дядечку Вирвихвосте, як із вами нудно. А ще –

„Чирвовий король”! Ну, досить, трон доведеться здати на

металобрухт. Дзвоніть у міліцію – зізнаєтеся в усіх своїх гріхах.

Тільки не намагайтеся мене обдурити – вмить одягну декому

каструлю на голову або вкину кактус за комір. Не люблю брехунів...

Остання дорога
Увечері, дізнавшись від матусі сенсаційну новину, Оленка

схвильовано увійшла до своєї кімнати, причинила двері й пошепки

покликала Юрка.

– Я – тут, – озвався хлопчик.

Він сидів на стільчику за її письмовим столом, підібгавши ноги.

Саме так зазвичай готувала уроки Оленка.

– Ну, майже зразковий школяр! – розвеселилася дівчинка.

– Просто захотілося посидіти по3людському, – стенув плечима

Юрко.

– Дякую, що спіймав злодія. Мама б дуже засмутилася, якби

втратила ці прикраси. Їх ще наша прабабуся носила. Коли я виросту,

неня все мені подарує – на весілля. Ти – герой! Шкода, що не можна

про тебе нікому розповісти...

– Омелько, так звали того злодія, спробував – почав щось

белькотіти міліціонерам про дивного хлопчика, та я одразу ж сіпнув

його за вухо. Тільки уяви: він подумав, що я – чортик, який хотів

забрати його до пекла...

– Авжеж, таке маленьке і дуже привабливе бісеня! – розсміялась
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Оленка та помітивши, як враз спохмурнів Юрко, спохопилася: – Ой,

вибач, я, мабуть,  щось не те ляпнула...

– Пусте, – опустив очі. – Я – нелюд. І скоро нам доведеться

попрощатися.

– Скоро? – здивовано звела бровенята. – Ти що, Юрчику! А хто

казав, що лоскотатиме нам п’яти лише через рік?

– Я не знав, що ми з тобою стільки часу будемо вдвох.

– Ми ж не спимо разом...

– Ще чого не вистачало! Але я просто не можу не з’являтися,

коли ти мене кличеш. Буквально місця собі не знаходжу, якщо тебе

немає поряд. Навіть гадки не мав, що так скучатиму за дівчинкою!

– А я не можу тебе не кликати, бо цілісінький день лише про тебе

й думаю. І чекаю – не дочекаюся, доки нарешті побачу твоє личко.

– Оленко...

– Ось до чого ти мене довів! Як правило, чоловіки освічуються

першими, а у нас – все навпаки. Ти ж – такий сором’язливий!

– Я – мертвий...

– Знаю, але що я можу вдіяти?

– Оленко, ми зараз посваримося!

– Як і всі закохані...

– Припини! Будь ласка, пообіцяй мені, що поговориш із батьками.

– І як я все поясню?

– Вигадай що3небудь. Головне, аби ви були в безпеці.

– Юро, у нас – все гаразд. Хіба хтось хворіє?

– Я чув, як ти скаржилася мамі...

– Я ж тебе просила не підслуховувати. Ти мені обіцяв!

– Бачиш, який я поганий...

– Так нечесно!

– Авжеж.

– Ти – шпигун!

– Авжеж.

– Мюллер недорізаний!
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– А чому Мюллер?

– Не знаю... Здається, це – з кіносеріалу про шпигунів.

– Будь ласка, Оленко...

– Я не можу!

– Можеш. Думаєш, мені легко було розлучитися з татом і мамою?

Але я це зробив – заради них. Сестричко, мені буде дуже зле, якщо

з тобою щось станеться. Розумієш?

Дівчинка мовчки кивнула. На її очах забриніли сльози...

А за кілька днів Оленка привела до оселі високого, кремезного

чоловіка. Гість мав довге, густе, кучеряве волосся – чорне, мов вороняче

крило, гарні козацькі вуса та ошатну бороду. Юрко відчув, що ховатися

від цього добродія непотрібно, тож з’явився одразу і привітався

першим. Побачивши напівпрозорий силует, чоловік не злякався,

підійшов до хлопчика, пильно поглянув йому в очі і заспокійливо

посміхнувся:

– Привіт, Юро! Я – Андрій. Оленка попросила тобі допомогти.

– Ви – священик?

– Ні, та я покажу тобі дорогу. Ти ж цього прагнеш? Бо декому

подобається бути привидом...

– То я – привид?

– Так, найсправжнісінький.

– Не розумію, як це може подобатися!

– Вони звикли, тому їх доводиться вмовляти, аби пішли...

– Ви мене вб’єте? Я знову маю померти?

– Ні, не бійся.

– Я не боюсь і готовий до подорожі. Будь ласка, допоможіть

мені піти – заради Оленки!

– От і добре. Я зачекаю у вітальні, а ви попрощайтеся...

– Дякуємо, – печально посміхнувся Юрко. – Не турбуйтеся, ми

вас довго не затримаємо.

– Сподіваюсь, бо чим довше прощання, тим важча розлука, –

співчутливо промовив гість і вийшов із кімнати, причинивши двері.
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– Ну, ось, я виконала твоє прохання. Він пообіцяв, що тобі буде

не боляче... – заплакала дівчинка.

– Ти – молодець! Я сумуватиму за тобою.

– І я ніколи не забуду тебе, Юро! Знаєш, я зберегла квітку – ту,

яку ти намалював. Пам’ятаєш, як ми познайомилися?

– Авжеж. Спасибі тобі за все!

– І тобі! Просто не здатна повірити, що ми більше ніколи не

побачимося.

– Я – теж. Але ти можеш мені наснитися...

– Я спробую наснитися тобі, Юро!

– Тоді до побачення, Оленко. Цікаво, чи існували коли3небудь

закохані привиди?

– І чи жили там дівчатка, небайдужі до них?

– Мабуть, нам просто поталанило!

– Все буде добре, правда?

– Авжеж. Не плач – час кликати дядечка Андрія.

– До побачення, Юро! Щасти тобі...

Вона не стрималась і кинулася в його обійми, але відчула лише

легенький, лагідний доторк до вуст. Подумки він уже мандрував

своєю останньою дорогою.

18.08.2009

НЕЙМОВІРНІ ЗБІГИ
Микола Гоголь працює у Чернігові слюсарем. Олександр

Пушкін доїть кіз. Ярослав Мудрий віртуозно володіє комп’ю�

тером. А ще у нашому місті мешкають чоловік на прізвище

Чернігів та… Ілля Пророк.

„Іноді мене сприймають за афериста, тому без

паспорта з дому не виходжу...”
Можете собі уявити обличчя моїх колег, коли я, цілком серйозно,
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повідомив, що незабаром до нас завітають спочатку Ярослав

Мудрий, а потім – Микола Гоголь… Власне, колеги до останнього

вважали, що це – розіграш. Аж доки не увійшов стрункий, модно

одягнений 223річний юнак, котрий привітно відрекомендувався:

„Добридень, я – Ярослав Мудрий!”.

Ярослав працює системним адміністратором на підприємстві

„Чернігівнафтопродукт”. Це для нього – одночасно і робота, і

неабияке задоволення. Адже юнак буквально обожнює комп’ютер.

Ще зовсім малим Ярослав дізнався: його назвали на честь великого

князя. Адже люди досить неадекватно реагували на ім’я та прізвище

хлопчика. В основному, спочатку недовірливо посміхалися, мовляв,

дитина жартує. Коли поцікавився у батьків, ті пояснили.

„Рідні знали, що є такий видатний державний діяч – Ярослав

Мудрий, а у тата мого прізвище – Мудрий, – каже Ярослав. – Батько

розповідав, що одного разу вони з мамою відпочивали на природі,

лежали собі і дивилися на небо. І може ця романтика на них так

вплинула? Бо тоді ж таки вирішили: якщо першим буде син, назвуть

первістка Ярославом, а якщо народиться донечка, то буде Анною”.

Так і сталося. Ярослав має молодшу сестру – Анну, названу на

честь легендарної Анни Ярославівни, доньки Ярослава Мудрого,

королеви Франції. У школі ровесники довго „підколювали” свого

однокласника, мовляв, не царська це справа – сидіти на уроках.

„Що й казати, „мучили”, діставалося мені – десь до 7 – 8 класу,

– пригадує Ярослав. – Потім начебто втихомирилися – після того,

як нарешті вивчили Ярослава Мудрого… Однак і зараз деякі люди,

почувши мої ім’я та прізвище, посміхаються, а хтось не вірить і

дивиться підозріло, мов на афериста. Тому увесь час ношу з собою

паспорт, у разі чого – показую…”.

Якось через Ярослава хвилин на сорок затримали автобус на

білоруській митниці. „Трапився  митник, який до цього ніколи не

мав зі мною справи, – говорить він, – хоч я часто буваю у

відрядженнях за кордоном, тож митники та прикордонники мене
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вже знають і не дивуються. А цей добродій відкрив паспорт – не

повірив. Почав уважно розглядати фотографію, тримаючи документ

перед моїм обличчям. Потім попросив відкрити рюкзак і все викласти,

а раптом везу щось заборонене?!”.

Так тривало, аж доки не нагодився інший митник, знайомий з

Ярославом, котрий врешті3решт і „визволив” його та пасажирів

автобусу. І подібних епізодів у житті Ярослава Мудрого трапляється

немало. Але він зовсім не шкодує, що має таке ім’я. Адже його тезка

– князь Ярослав Мудрий – видатна людина!

„Я думаю, це навіть наклало певний відбиток на мої уподобання,

– каже він, – бо з дитинства часто із задоволенням сидів у бібліотеці.

Я люблю читати, вивчати історію”.

Також Ярослав захоплюється музикою й живописом. А ще, як

справжній рицар, вміє битися на мечах і навіть бере участь у

рицарських турнірах: „Є Чернігівська федерація історичного

фехтування, я там з усіма знайомий, на фестивалі їжджу. Мене це

надзвичайно приваблює. Очевидно, тезка – Ярослав Мудрий – теж

якось вплинув…”.

У Ярослава є кохана, незабаром вони мають одружитися. Дівчина

вже запевнила, що візьме прізвище чоловіка – буде Оксаною

Мудрою. Але, головне, молодята вже вирішили: у їхній сім’ї

обов’язково з’явиться… Ярослав Мудрий3молодший. Адже

традицію потрібно продовжувати!

„У Сашка Пушкіна прикольні вірші, але дуже

неграмотні...”
Мешкає на Придесенні і Олександр Пушкін. Це – 103річний

хлопчик, який допомагає бабусі копати картоплю та доїти кіз.

Розповідає його приятель Роман Маджуга: „Я відпочивав у бабусі в

селі і у мене там є друг – Сашко Пушкін. Він – дуже схожий на поета

Олександра Пушкіна: такий же кучерявий, ходить у костюмі, мабуть,
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майже в такому ж, як у Пушкіна. І пише віршики: прикольні, але дуже

неграмотні. Раз я читав, то там у двох реченнях – 536 помилок! У

нього є дівчинка Галя. Та він її називає Наталі – на честь дружини

Пушкіна. І їм услід гукають російською: „Тили3тили тесто, жених и

невеста –  Пушкин Сашка и его Наташка!”. Його в селі дражнять:

„Пушкін, Пушкін!”.  Але він сказав: „Коли я виросту, то стану

видатною людиною. Ось побачите!”.

А ще у нашому місті мешкає чоловік на прізвище Чернігів.

„Одного разу, очікуючи поїзда, я познайомилася з людиною, у якої

дивовижне прізвище – Чернігів! – пригадує співробітник бібліотеки

імені Коцюбинського Ганна  Шугалей. – Цей добродій розповів, що

Черніговом були його батько, дід, прадід… І, що неймовірно, всі

вони жили саме в Чернігові. Ось такий патріотизм! І той чоловік

мені розказав таку кумедну історію: якось він чергував на зміні і

раптом із Києва дзвонить начальство: „Хто біля телефону?”. Він

відповідає: „Чернігів!”. Начальство знову цікавиться: „Я розумію,

що – Чернігів, але з ким я зараз розмовляю?” – „З Черніговом!”.

Столичний шеф розсердився, кинув слухавку, очевидно, міркуючи,

що потрапив не туди і випадковий співрозмовник вирішив над ним

покепкувати. Проте, за кілька хвилин,  подзвонив ще раз: „Хто біля

телефону?” – „Чернігів!”… Коли зрештою з’ясувалося, що й до чого,

у слухавці пролунав сміх. „Ну, ви даєте! Давно так не реготав!” –

задоволено промовив начальник”.

„Зі мною жодна відьма не впорається!”
Миколі Гоголю – 65 років. Він працює слюсарем в

„Облтеплокомуненерго”.  „У селі, звідки я родом, повно Гоголів, –

каже пан Микола. – У мене там на вулиці, зовсім поруч, сусід –

Гоголь. І навіть племінниця моя вийшла заміж за Гоголя. Є Миколи

Гоголі…”.

Про свого знаменитого тезку пан Микола говорить із пієтетом:

„Я читав „Тараса Бульбу”, „Мертві душі”, „Вія”, „Вечори на хуторі
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біля Диканьки”… – дуже подобається мені! От, скажімо, „Вечори

на хуторі…” – такий колоритний український гумор! А в „Тарасі

Бульбі” – патріотизм нашого народу”.

Микола Гоголь любить читати книжки та газети, а ще – посидіти

і душевно поспілкуватися у теплій компанії. Він має чудову дружину,

дітей та онуків і надійних друзів. На запитання, чи вірить він у нечисту

силу, якої немало у „Вечорах на хуторі біля Диканьки”, Микола

Гоголь відповідає ствердно: „Ви знаєте, вірю – і у всіх цих відьом, і

в зурочення. Зараз таке, може, рідше трапляється, а раніше, в моїй

молодості, було. Відьми псували людей! От іде чоловік, зустрів

відьму – і все, захворів, треба до бабусі3цілительки йти, інакше не

вилікується. Траплялися й відьми, які корів зачакловували, так, що

молоко пропадало!”.

Проте у сусідньому селі мешкав дідусь, котрий цих корів

рятував. Причому, їх до нього ніхто не водив: він лікував заочно і

дуже ефективно, спілкуючись лише з господарями худоби. Пан

Микола переконаний, що й тут без нечистої сили не обійшлось. В

усякому разі, люди з навколишніх сіл вважали цього дідуся –

надзвичайно сильним чаклуном. Проте з Миколою Гоголем жодна

нечиста сила впоратися не могла:  „Відьма мене хоче зурочити,

але не може. Одна у нас була – ми знали – відьма. Йдемо з другом,

зустрічаємо її: за 233 години товариш  лежить напівмертвий, а мені

– хоч би що!”.

До того, що його ім’я та прізвище нерідко стають приводом до

різноманітних жартів та розіграшів, пан Микола звик. Він ставиться

до цього по3філософському. „Власне, якщо людина, почувши про

сучасного Миколу Гоголя, посміхається і настрій у неї поліпшується,

– на здоров’я!” – каже пан Микола.

А завершити свою розповідь хочеться подією, яка трапилася

напередодні свята Іллі Пророка.  У Чернігівському пологовому

будинку народився хлопчик, якого назвали Ілля. А прізвище у нього

– Пророк. Лікарі обіцяли Пророкам дівчинку, тому новина про сина

Неймовірні збіги
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стала для них великою несподіванкою. Дитина – дуже спокійна.

Грається самостійно, спить переважно вдень, а вночі потребує

маминої уваги. Отож тепер наше місто має власного Іллю Пророка.

І дай Боже, щоб його доля була щасливою!

13.06.2006

ЦІ ДИВОВИЖНІ ПРІЗВИЩА
Свого часу молоду акторку Надію Румянцеву запросили

зіграти головну героїню – Людмилу Добрийвечір –  у кіноко�

медії „Королева бензоколонки”. Фільм подивилися мільйо�

ни глядачів, а Румянцева одразу стала однією з найяскраві�

ших „зірок” вітчизняного кінематографу. Запам’яталось і

справді цікаве прізвище її героїні  – Добрийвечір. Тоді це

сприймалося, як вдала, дотепна вигадка сценариста. Але...

молода, чарівна дівчина – Добрийвечір – зараз  живе у на�

шому місті. Правда, звати її не Людмилою, а Тетяною.

Також у Чернігові мешкають Олена Непийпиво, Андрій

Неїжсало та наші колеги  –  журналістки Наталія Тягнирядно

і Валентина Трахтенберг.

Як із Танею Добрийвечір люди віталися…
Чернігівка Таня Добрийвечір каже, що „Королева

бензоколонки” – її улюблена кінострічка. Власне, вона чимось

схожа на головну героїню фільму – така ж симпатична, енергійна

та життєрадісна: „Я люблю своє прізвище.  Воно багатьом

подобається – роблять компліменти: „Ой, як красиво звучить –

Таня Добрийвечір!”.

Із Танею постійно трапляються якісь кумедні історії: „Приходжу

до лікарні за результатами аналізів. Це було близько 113тої ранку.

Я привіталася: „Доброго дня! Можна забрати результати?”. І кажу

своє прізвище  – Добрийвечір.  Медсестра зі мною вітається:
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„Здрастуйте! Як ваше прізвище?”. Я відповідаю: „Добрийвечір...”.

А вона: „Я вже з вами привіталася. Здрастуйте!”. (сміється) Нарешті

я їй пояснила, що  моє прізвище  – Добрийвечір.  „То можна нарешті

забрати результати аналізів?”.

А коли Таня вранці зателефонувала мені і приязно повідомила у

слухавку: „Вам дзвонить Добрийвечір!”, я не второпав і також

ввічливо відповів: „Здрастуйте! Взагалі то добрий день. А ви хто?!”.

„Коли я виходитиму заміж, то спочатку подивлюся, яке прізвище

буде у мого чоловіка, – говорить Таня. –  Якщо гарне, то не

сперечатимуся,  традиція є традиція – візьму його прізвище. У мене

ще є двоє братів, тому буде кому продовжити батьківський  рід. Це

прізвище у мене – від бабусі. Вона була не розписана з дідусем.

Тому тато, зрозуміло, – на її прізвищі. І всі ми – Добрийвечір”.

Рідні розповідали Тані, що колись таким прізвищем –

Добрийвечір – далекого їхнього прадіда назвав священик. Тетяна

дуже любить працювати з дітьми. Після закінчення Чернігівського

педуніверситету, вона веде гурток технічного моделювання. Малеча

від свого керівника – в захваті. Таня – прекрасна фантазерка. Тож,

разом зі своїми вихованцями, виготовляє моделі автомобілів та

літаків.  А в майбутньому Тетяна мріє стати  відомим дизайнером і

моделювати вишуканий, стильний одяг. А оскільки дівчина вона –

наполеглива, то, цілком можливо, що незабаром у нашому місті

з’явиться нова фірма з вельми оригінальною назвою – „Таня

Добрийвечір”.

Наталю, вийди заміж і стань Тягнирядно�

Неїжсало!
У професійному ліцеї залізничного транспорту навчається

майбутній підкорювач далеких доріг – Юрко Матюпантенко, а в

Чернігівській філії Європейського університету – без п’яти хвилин

фінансист – Наталія Дуля.  З Ніжина приїхав до нашого міста Андрій

Неймовірні збіги
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Неїжсало – хлопець мріє стати ветеринаром. А домогосподарка

Олена Непийпиво виховує п’ятирічного сина. До речі, пиво вона

дійсно не п’є...

Проте й мої колеги з телерадіоагенції „Новий Чернігів” – багаті

не лише талантами, а й дивовижними прізвищами. Коли журналістці

Наталії Тягнирядно потрібно заповнювати якісь документи, вона

завжди робить це власноруч – про всяк випадок, аби уникнути

помилок. „Нічого страшного, – говорить Наталя,  –  зате прізвище

– козацьке і дуже милозвучне. Я не збираюся його змінювати, навіть

коли вийду заміж. Або залишусь на своєму, дівочому, або, якщо у

чоловіка виявиться щось нормальне,  носитиму подвійне прізвище.

Я мешкаю в гуртожитку, і коли наша вахтерка дізналася про таку

мою ідею,  то сказала, що це – дуже класно! У нас є студент на

прізвище Неїжсало.  Тому, якщо вийти за нього заміж,  у мене буде

розкішне подвійне прізвище: Тягнирядно3Неїжсало”.

У кумедні ситуації з прізвищем потрапляв іще дідусь Наталі: „Мій

дідусь,  коли служив у війську,  увесь час мав проблеми: то разом

писали – Тягнирядно, то через дефіс, то окремо... Отож він

тихесенько у своїх документах виправив Тягнирядно на Тягнирядко.

Але, коли він уже завершував службу, один із його начальників

сказав: „Ну, що це за така безграмотність! Ти ж у нас – Тягнирядно!”.

І так залишилось... Проте, через багато років, коли я в 11 класі

отримувала грамоту, то мені її вручили як... Тягнирядко. Не

Тягнирядно, а Тягнирядко, наче в дідусевих підроблених

документах!”.

Наталя дуже любить свого хрещеника: „Йому – три роки. І малого

вже навчають, як прізвище хрещеної. То він спочатку говорив:

„Тягни3тягни3тягни3до себе...”. І тільки потім, після багатоденних

тренувань, дитина нарешті виговорила: „Тягни3тягни3тягни3рядно!”.

Коли Наталя знайомиться з чоловіками, то не поспішає

приголомшувати їх своїм прізвищем: „Я, коли  знайомлюсь, спочатку

ім’я називаю. А потім уже,  якщо бачу, що начебто нормальний
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хлопець, можу назвати своє прізвище. Зате запам’ятовується.

Зазвичай так: „Ах, Тягнирядно, ого! Це да! Оце да! Де ти взяла його

–  таке прізвище?!”.

А що це за фірма – „Трахтенберг”?
Журналістка Валентина Трахтенберг своє цікаве прізвище

отримала після заміжжя: „Воно дісталося мені в нагороду від

чоловіка.  Насправді моє дівоче прізвище – Ліверук. Але мій чоловік

– Трахтенберг. А починати  своє сімейне життя з того, щоб залишити

власне прізвище,  мені не хотілося  – він образився б,  напевне”.

Особливо багато веселих випадків з Валентиною трапляється на

транспорті – там, де необхідно показати якийсь документ, або коли

цікавляться її прізвищем. Вона вже звикла до того, що доводиться

диктувати по складах: „Трах3тен3берг”...

„Я працюю на чернігівському телебаченні, – розповідає

Валентина. – Але не всі ж мусять знати моє прізвище. Інколи

телефоную до якоїсь фірми чи підприємства – через секретарку.

Вона вмикає гучний зв’язок, і я чую, як вона говорить: „Там

телефонує якась фірма „Трахтенберг”. А інколи запитують: „А що

це за фірма і випуском чого вона займається?”.

Взагалі,  у світі – доволі відомі кілька людей із таким прізвищем:

„Є такий військовий генерал. Є Роман Трахтенберг, котрий розповідає

анекдоти. Часто запитують: „Це – не ваші родичі? „Ні, – кажу, – не

наші...”. Але чоловіка іноді це так дістає, що він говорить: „Так, це  –

мій родич!”. Він каже: „Я після такої відповіді навіть задоволення

отримую, бо бачу: людям приємно, що вони спілкуються з якимсь

родичем!”. Ні, насправді немає ніяких родичів...”.

Валентина говорить, що до свого, такого оригінального,

прізвища давно звикла: „Воно мені подобається.  Його не так просто

виговорити.  Але коли людина вимовляє це прізвище, то

запам’ятовує його надовго!”.

Неймовірні збіги
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Перетворитися на Філіпа Кіркорова?

Жодних проблем!
У однієї нашої знайомої – прізвище Голодна. Якось вона

зателефонувала до поважної установи: „Доброго дня! Я –

Голодна!” і ошелешено  почула у відповідь: „Дуже приємно! Ви –

Голодна, а я – Сало!”. У чоловіка, який взяв слухавку, було

прізвище – Сало...

А однокласник нашого журналіста – Костянтин Гадючний  – у

сорок років вирішив, так би мовити, розпочати життя з чистого

аркуша. Пригадав відомий афоризм Максима Горького:

„Народжений повзати – літати не може!” і... придумав собі інше

прізвище. Був Гадючним, а став Соколовим. Так записано в  паспорті.

Костя каже, що зараз його життя істотно покращилося. І все –

завдяки новому прізвищу!

Не так давно в Україні з’явився громадянин на ім’я та прізвище...

Гаррі Поттер. У такий спосіб один наш літератор вирішив

скористатися суперпопулярним брендом. І свої нові книги, які

побачили світ у відомому видавництві (між іншим, також присвячені

магії), цей український письменник „скромно” підписав: „Гаррі

Поттер”...

Жителю Чернігова, щоб змінити власні ім’я та прізвище, потрібно

звернутися до відділу реєстрації актів цивільного стану міського

управління юстиції. Отже, Палац урочистих  подій, кабінет №1. З

відвідувачами спілкується головний спеціаліст відділу Оксана

Пекур:

– Добрий день!

– Добрий!

– Мене звуть Сергій Дзюба. Я хочу змінити свої ім’я та прізвище

– стати Андрієм Данилком. Можна це зробити?

– Так, можна.

– А як швидко?
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– Вашу справу ми передамо правоохоронцям. Вони перевірять,

чи за вами немає нічого кримінального. Потім повернуть нам. Ми

вас викличемо і зареєструємо зміну вашого прізвища та ім’я.

– Тобто, якщо я не перебуваю в розшуку, під слідством...

–  ...Невиплата аліментів чи інша якась корислива мета у вас може

бути...

– А якщо все нормально, то це абсолютно реально, так?

– Ну, звісно. Жодних проблем!

– А все3таки якийсь термін є?

– Три місяці. Проте буває й раніше!

– Добре, от, скажімо, я став Андрієм Данилком. Минув рік і, з

якихось причин, мені це прізвище вже набридло, мов гірка редька.

Можу я знову прийти до вас і змінити його – стати, наприклад,

Миколою Басковим чи Філіпом Кіркоровим?

– Так, ви можете змінити своє прізвище повторно,  але це

коштуватиме дорожче: за першу реєстрацію зміни імені3прізвища

необхідно заплатити 5 гривень 10 копійок (це –  держмито).  А за

другу, повторну зміну імені, – вже 51 гривню, тобто, по суті, в десять

разів дорожче...

– А якщо я захочу взяти собі якісь зовсім одіозні ім’я та прізвище

–  наприклад, стати Усамою Бен Ладеном? Це реально чи ні?

– Так, реально. Законодавець не вказує ніякої причини чи вимоги

щодо того, яке прізвище може взяти громадянин...

Оксана Пекур розповідає, що чернігівці нерідко беруть собі нові

прізвища, пов’язані з коштовностями, порами року, а також

птахами й тваринами: наприклад, Жемчужин, Літо, Сокіл, Кіт,

Рись... Одна віруюча жінка назвалась Небесною Анною

Христовою.  Молодий чернігівець вирішив стати Робертсоном

Брайяном. А добродій поважного віку на прізвище Зезуль

перетворився на Віллі фон Зуля... Також з’явилася мода і на

подвійні імена: скажімо, Стелла3Вікторія, Агрипина3Валерія, Юлія3

Ананда, Ніна3Марго... Проте не лише астрологи та усілякі віщуни,

Неймовірні збіги
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а й серйозні науковці наполегливо радять: перш ніж ви зважитеся

на такий вчинок, ще раз, як слід, подумайте – чи варто це робити?

Бо, зі зміною імені та прізвища, можна втратити і дещицю власної

особистості, або навіть цілком змінити себе...

6.06.2006
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Замість післямови

КНИЖКА
Крижана віхола буквально збивала з ніг та й справ на ро�

боті з самого ранку вистачало, тож , замість звичної сорока�

хвилинної прогулянки, зайшов у тролейбус і опинився по�

руч із симпатичною дівчиною. Їй було років шістнадцять�

сімнадцять: худенька, невисокого зросту, чорнява, одягнена

в шубку з капюшоном. Тролейбус рушив; юнка підвела голо�

ву і, побачивши мене, поквапливо підвелася, аби поступити�

ся місцем. У неї були проникливі карі очі і щира, зворушливо

тепла посмішка.

Таке в моєму житті трапилося вперше! „Ну, все, приїхали

– глибока старість...” – іронічно похитав головою, промим�

рив збентежене „дякую” і обережно посадив чемну пасажир�

ку на її місце. Тролейбус мандрував собі далі, я намагався

отямитися від шоку, а вона, ніби між іншим, з цікавістю по�

глядала на мене. Нарешті я не витримав: „Знаєте, мені – лише

44 роки. Невже я так погано виглядаю?”. „Ні, – замайоріли

веселі іскринки в її очах, – просто я в дитинстві прочитала

Вашу книжку...”.

„Вам не вдасться підкупити мене навіть за

мільйон доларів!”
Оленці виповнилося дванадцять, коли несподівано помер її

батько. „Він був таким сильним (легко, неначе пушинку, піднімав

мене однією рукою і крутив під стелею) та дуже добрим – ніколи

не сварив за якісь пустощі, – почала розповідати дівчина. – Тому,

коли це сталося, мене охопив жахливий розпач; я не могла зас3

покоїтися, часто плакала, пригадуючи, як ми з ним гуляли на Валу

і фотографувалися біля старовинних гармат. Мама теж спочатку

Заєць, мавка і кулемет
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сумувала, а потім одного дня вдягнула свою найкращу сукню і

сказала, що до нас у гості прийде дядя Володя. Тож я маю гарно

поводитися, бо він – дуже хороший і хоче зі мною познайомити3

ся та потоваришувати. Я одразу здогадалась, про що мова, обі3

звала матусю зрадницею і закричала, що ніякий вітчим мені не

потрібен. Вона плакала, говорила, що життя продовжується, і нам

треба якось існувати без тата. Але ні її лагідні слова, ні погрози

не подіяли – тільки3но побачивши дядю Володю, заявила, що

ненавиджу його і влаштувала гучну істерику”.

Володимир Іванович не раз прагнув порозумітися з Оленкою,

купував їй красиві сукні й черевики, приносив цукерки та інші ла3

сощі. Проте всі спроби виявилися марними. Дівчинка не могла по3

вірити, що її неня справді закохалась у чужого чоловіка. Якось вона

назвала маму, котра квапилася на побачення, шльондрою. Та щоси3

ли ляснула неслухняну доню долонею по обличчю і зачинила її в

кімнаті. Ображена Оленка навмисне розбила дорогий сервіз, а на3

ступного дня відмовилася йти до школи. Матір нервово схопилася

за пасок...

Відтоді жоден день не обходився без скандалів. Донька гру3

била нені та її „безсоромному коханцеві”, іноді взагалі оголо3

шувала їм бойкот і відмовлялась від сніданку чи вечері. А почув3

ши про намір дяді Володі назавжди забрати їх із мамою до своєї

просторої оселі, погрожувала спалити його квартиру. Однак ма3

тінка вже була вагітною і незабаром вийшла заміж. Весілля Олен3

ка проігнорувала – її знайшли зарюмсаною та скоцюрбленою на

могилі батька.

„Вітчим на мої бешкети якийсь час не зважав, але згодом і йому

урвався терпець – я все частіше стояла в кутку, не могла ні надвір до

подруг вийти, ні телевізор подивитися. Він же хвилювався за май3

бутню дитину, адже мама через мене дуже нервувала, – зітхнула

моя співрозмовниця. – Проте Миколка народився здоровим. Дядя

Володя на радощах спробував мене пригорнути й поцілувати, за3
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пропонувавши мир, дружбу та жуйку з апельсиновим смаком. Але я

вже ступила на стежку війни і зовсім не бажала з неї сходити. Тому

гордо заявила новоспеченому родичеві: „Вам не вдасться підкупити

мене навіть за мільйон доларів!”. Звісно, немовля постійно капри3

зувало, мама вставала до нього вночі, бавила вдень. Вони придбали

для малого купу іграшок, за першої3ліпшої нагоди гуляли з візоч3

ком на Валу – саме там, де ми колись любили ходили з татом... Од3

ного разу я їх випадково побачила втрьох – це була така ідилія!

Володимир Іванович тримав Миколку на руках, щось лагідно гово3

рив мамі, а вона щасливо, безтурботно посміхалася. Втім, побачив3

ши мене, вітчим враз спохмурнів, опустив голову, а ненька тяжко

зітхнула, зажурилась. Отже, матуся мене не любить, і взагалі – вдо3

ма я зайва!”.

Проте це було лише півбіди. Переїхавши до вітчима, Оленка

змушена була перевестися до іншої школи. А там стосунки з ро3

весниками не залагодились – однокласники її вперто не сприй3

мали, а вчителі, як здавалося, ставили несправедливі оцінки. Тому

й вирішила піти з життя – стояла на балконі, дивилась униз і

збиралася з духом, аби стрибнути стрімголов. Думала, можли3

во, тоді хоча б хтось покаянно заплаче і щиро пожаліє її – юну,

красиву, але таку самотню й беззахисну в цьому несправедливо3

му світі.

Так тривало кілька днів і, мабуть, одного вечора вона наважила3

ся б здійснити свій намір, кинулася б у безодню (а як ще можна

назвати „політ” із дев’ятого поверху?!). Проте трагедія сталася в

іншому будинку – Оленка навіть знала тринадцятилітнього Гену,

який видерся на дах і, хизуючись перед друзями, витанцьовував там

на самісінькому краєчку, доки зірвався й стрімко впав на асфальт.

Сусідські хлопчаки потім розповідали, як він несамовито кричав від

болю, а „Швидка...” все не їхала; і було по3справжньому страшно.

Гену забрали до лікарні – кажуть, він уже ніколи не зможе ходити і

йому щодня болить.

Заєць, мавка і кулемет
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„Я була не надто сміливою дівчинкою, а, якщо чесно – просто

боягузкою, – зітхнула Олена. – Тож, після випадку з Геною, стри3

бати зі свого „хмарочоса” все3таки передумала. Але й залишатися в

Чернігові більше не могла – я страждала і вдома, і в школі. Зранку

мені страшенно не хотілося йти на уроки – терпіти кпини одноклас3

ників та докори вчителів, а увечері я ладна була віддати все на світі,

аби лише не повертатися до оселі матусиного коханця, яка здавала3

ся мені чужою... У вітчима радіо цілий день на кухні працює. Якось

за сніданком я почула про мандрівника, котрий примудряється без

грошей подорожувати по всьому світу. І машини його просто так

підвозять, і туземці смачно приготовленими зміями та ящірками при3

гощають. Ну, думаю, от би й собі спробувати! Був травень, саме по3

года налагодилася – можна спокійно на вулиці ночувати... Прики3

нулась хворою – як могла, кашляла і скаржилася, що голова бо3

лить. А коли мама дала градусник – температуру поміряти, я його

гарненько потерла об ковдру. Ледь не перестаралася – неня не на

жарт занепокоїлась, викликала лікаря. Хотіла навіть на роботу не

піти, аби зі мною побути, та я її переконала, що вже не мале дитинча

і дам собі раду”.

Тільки3но матуся зачинила двері, Оленка нашвидкуруч посніда3

ла, одягнулась, зібрала заздалегідь приготовлені речі – ще один

комплект білизни, запасну сукню, кофтинку, ковдру, рушник, мило,

зубну пасту зі щіткою, старенького іграшкового ведмедика (тато

колись подарував на день народження), сімейні фотографії... Гроші

мала свої – цілий рік економила на шкільних обідах. Власне, дівчин3

ка знала, де в оселі зберігаються гривні, долари та мамині коштов3

ності, однак вирішила принципово нічого не брати. Вона – не зло3

дійка, а борець за справедливість! Вийшла надвір, сумно озирнула3

ся (чи побачить ще коли3небудь маму?) і рішуче почимчикувала на

тролейбусну зупинку. Головне, заїхати подалі від дому, а там – шу3

кайте вітру в полі!
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Собаки плачуть краще за людей...
В електричці було багатолюдно – все3таки понеділок. Дідусі та

бабусі з клунками та усіляким садово3городнім причандаллям зран3

ку поспішали на дачу, студенти поверталися на навчання, а хтось

добирався на роботу. Проте пасажири не звертали жодної уваги на

самотню дівчинку, котра примостилася скраєчку на сидінні. Оленка

аж розчарувалась від такої неуважності та байдужості. Ну, хоч би

хто поцікавився, що вона тут робить одна3однісінька, без дорос3

лих! Раз3по3раз снували усілякі добродійки, пропонуючи гарячі пи3

ріжки, пиво, чіпси, сухарики й шоколадні цукерки. Але Оленка втри3

малася від спокуси – вона мала бути економною. Хтозна, які приго3

ди очікують на неї в мандрах!

А ось колобки (так вона подумки назвала колоритну сімейку, що

сиділа поруч – невеличких на зріст, пухкеньких і червонощоких

батька, матір та їхнього сина3підлітка) майже одразу купили собі по

три пиріжки – з м’ясом, картоплею й капустою – та три великих

шоколадки і смачно наминали все це на очах у приголомшеної Олен3

ки. У неї аж голова запаморочилася від такої смакоти, але колобкам

чомусь не спало на думку запропонувати бодай крихту зі свого бен3

кету юній сусідці.

Втім ненажери незабаром викотилися з вагону; дівчинка полег3

шено зітхнула і враз побачила на сидінні якусь річ. Обережно взяла

знахідку до рук. Це була книжка – подерта, замащена, читана3пере3

читана... Зате нічийна! Їхати ще довго, а Оленка вже знудилася в

дорозі. Відкрила, погортала, розглядаючи кумедні ілюстрації. Про3

читала назву: „Кракатунчик – кленовий бог”. Так3сяк причепила

напіввідірвану обкладинку: „Що, книжечко, здається, попередні

господарі не надто переймалися тобою? Складеш мені компанію?”.

Це була розповідь про хлопчика, якому поталанило знайти собі

справжнього друга – зовсім крихітного, непомітного для оточую3

чих, але веселого та благородного. Новий приятель мешкав на кле3

новому дереві і щоразу неодмінно приходив на допомогу Сергій3

Заєць, мавка і кулемет
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кові. Кракатунчику можна було довірити будь3яку таємницю, а ще

кленовий бог знав безліч неймовірних історій та цікавих розваг.

Отож друзі щодня спілкувалися про все на світі і дотепно перевихо3

вували нечесних дорослих та нехороших дітей...

Час спливав; електричка під’їхала до Ніжина, а дівчинка ніяк не

могла відірватися від книжки. „От би й мені мати такого приятеля,

тоді я ніколи не була б самотньою!” – міркувала вона. І раптом

уявила, що на її долоні сидить симпатична крихітна істота. Так

Оленка створила власного Кракатунчика – вигадала його

зовнішність та вбрання. І не зчулася, як подумки почала спілкува3

тися з ним.

Вона читала та мріяла до самого Києва. І почувала себе вже впев3

неніше. Правда, на пероні столичного вокзалу трохи розгубилась,

потрапивши в гамірний людський мурашник. Зупинилася, озираю3

чись навкруги. Її ненавмисне штовхнули, і книжка мало не випала з

рук. Стиснула міцніше обкладинку:

– Що мені робити, Кракатунчику?

– Оленко, ти ж сама знаєш – шукати друзів!

– А як я дізнаюся, хто – хороший, а хто – ні?

– У хороших душа виходить на обличчя. Просто будь уважною...

Дівчинка неквапливо чимчикувала вулицею, з цікавістю розгля3

даючи будинки та перехожих. Поспішати нікуди; і заблукати вона

не може, бо куди б тепер не пішла, скрізь відчуватиме себе Колум3

бом...

Але вже можна й перекусити. Зазирнула до однієї крамниці, до

іншої – яке ж тут усе дороге! Це – справді лише пиріжок? Дивно...

Коштує, мов ціла курка! Купила булочку. Засумувала – так вона дов3

го не протримається. Сіла на лавочку...

Зненацька до дівчинки підбіг великий собака. Пес був молодим,

дужим, в ошийнику без повідка – чи то сам із ланцюга зірвався й

втік, чи господарі, налякані світовою фінансовою кризою (спробуй

зараз таку цюцю прогодувати!), завезли його кудись подалі від своєї
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оселі, аби не знайшов дорогу додому, і випустили у світ широкий.

Взагалі, Оленка чомусь панічно боялася собак. Може, коли була

зовсім маленькою, якийсь песик занадто голосно гавкнув поруч?

Власне, вона знала, що безпритульні собаки – полохливі, тож, якщо

від них не втікати, ганятися й кусати не будуть. Проте цей пес ще

недавно охороняв чиєсь обійстя. Що у нього на думці?!

Дівчинка буквально заклякла з жаху – усередині все похололо,

а її душа завмерла десь у п’ятах. Книжка випала з рук; собака одразу

зацікавлено обнюхав дивну річ, та невдовзі підвів голову і вичіку3

вально поглянув на юну особу.

– Кракатунчику!!!

– Не панікуй. Заплющ очі, уяви щось приємне, заспокойся. Так...

А тепер подивися на нього привітно, усміхнено. Хіба ти не відчу3

ваєш, що він – хороший? І чемний – досі не вихопив у тебе булочку!

Просто йому теж – дуже самотньо. І їсти хочеться...

Оленка відламала половину булочки і несміливо простягнула

собаці. Той обережно взяв гостинець, лизнувши її долоньку.

– От і познайомилися! Як же тебе знати, хороший? – лагідно

погладила спину. – Ну, як ми його назвемо, Кракатунчику?

– А ти не здогадуєшся? Він же – викапісінький великий собака

Кур’єр із книжки.

– Справді! Будеш Кур’єрчиком, песику?

Собака здивовано схилив голову набік.

– Кракатунчику, чому в нього очі – вологі?

– Оленко, ти й сама знаєш відповідь – він плаче...

– Але хіба собаки вміють плакати, мов люди?

– Навіть краще – людям часто бракує таких душевних сліз.

– Отже, я його не образила?

– Ні, ти його розчулила. Тепер він – твій друг.

Пес привітно покрутив хвостом, а потім підійшов і вдячно лизнув

руку дівчинки...
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Олесь
Цілий день вона мандрувала містом, зачудовано роздивляючись

довкола. Собака був завжди поряд – спокійний, добрий, неабияк

задоволений собою та новою приятелькою. Оленка кілька разів

годувала його. Спробувала заощаджувати гроші на собі (кожній

жінці не зашкодить хоча б трохи посидіти на дієті) – де там! Кур’єр

не погоджувався їсти сам – слідкував, щоб його супутниця теж не

була голодною.

Під вечір дівчинка дуже стомилася. Тож простелила ковдру в

парку, подалі від асфальтованих доріжок – на запашній, соковитій

траві – і прилягла. Собака примостився поруч, але враз скочив, на3

шорошивши вуха. В бік наших мандрівників щодуху мчав хлопчик

(замурзаний, у старому, брудному одязі), а за ним гналися двоє кре3

мезних молодиків. „Стій, – горлали вони, – інакше тобі – каюк!”.

Втікач і не думав зупинятися, та раптом перечепився через якусь гілку

і опинився на землі. Переслідувачі не забарилися, і один із них люто,

щосили вдарив хлопчика ногою:

– Ну, все, малий, ти мене дістав! Ану вивертай кишені!

– Хіба ви не чули, що лежачого не б’ють? – чемно поцікавилася

Оленка, дивуючись власній хоробрості.

– Що за мана?! – молодики очманіло втупилися в юнку.

Мабуть, якби з чагарів вийшов лісовик і попросив у них закурити,

ефект був би менш вражаючим.

– Будь ласка, не треба на мене так витріщатися. Ви що, дівчинку

ніколи не бачили? Чи, може, я щось одягнула навиворіт? А, ну так –

панночка боса... Даруйте, вкладалася спати, аж чую – якийсь гар3

мидер. От і вирішила довідатися, хто це тут галасує...

Здоровані перезирнулися:

– Ти – дійсно дівчинка?

– Ні, я – мумія фараона Тутанхамона. Проводжу профілактичні

бесіди з великими дядями, котрі ображають дітей.

Амбали нервово захихотіли. Проте їм одразу ж заціпило, коли
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великий собака заступив собою Оленку і грізно загарчав на непро3

ханих гостей.

– Я вас ще не познайомила? Це – мій приятель Кур’єрчик. Вдень

він – людина, а вночі перетворюється на хижого звіра. Здається, ви

йому не сподобалися....

Вони зарепетували, мов навіжені, і кинулися навтьоки, не розби3

раючи дороги. Пес спокійно підійшов до хлопчика, ретельно обню3

хав його і задоволено розпростерся поруч.

– Не бійся, я – Оленка, а це – мій собака. Ми просто вирішили

тут заночувати.

– Та вже бачу, що ти – не мумія, – посміхнувся хлопчина. – А

собак я люблю. Одного разу якісь харцизяки, аби відібрати двад3

цятку, розтерзали мене біля гаражів та й полишили спливати кро3

в’ю. А ночі тоді були прохолодні! Повз мене інколи проходили люди,

однак ніхто не зупинився. Напевно, я б помер, але нагодилися без3

притульні песики і всю ніч вилизували мої рани та зігрівали своїм

теплом... Я після цього кілька місяців приносив їм їжу – піклувався,

як міг. А потім моїх рятівників не стало: хтось поскаржився (мовляв,

бігають туди3сюди, заважають), приїхали дяді з рушницями і по3

стріляли всіх... Гади! Тому я знаю, що боятися треба не собак, а ось

таких покидьків, яких ви щойно настрахали, – дзвінко, на повні гру3

ди, розкотисто розсміявся. – А ти – молодець! Смілива і дуже при3

кольна. Це ж треба було таке вигадати! Ну, тепер вони довго сюди

не потнуться. Ще й іншим бандитам сто разів порадять подалі від

нечистої сили швендяти... Взагалі, я – Олесь. Три роки – сам собі

господар! Взимку на вокзалах мешкаю, по електричках ходжу, а

влітку стою поблизу метро чи прямо на вулиці, в людному місці, –

на хліб прошу. Можна й біля церкви з кашкетом постояти, хоч там3

тешні бабусі сваряться, женуть: я для них – конкурент...

– І тебе досі – за три роки! – не знайшли?

– Хто? Батька у мене – по3справжньому – ніколи не було. Ми з

мамою жили вдвох – вона винаймала малосімейку на Оболоні. А
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потім застудилася і померла. Господар оселі, як дізнався, так одра3

зу мене й витурив на вулицю. От і довелося податися в мандри. Пів3

України об’їздив! А ти?

– Сьогодні з дому втекла – приїхала електричкою з Чернігова. У

мене тата не стало. Я про його хворобу навіть не здогадувалась –

він до останнього на роботу ходив, не скаржився, що йому болить.

Одного ранку, як завжди,  пригорнув мене, поцілував. Увечері його

принесли мертвого. Неня потужила3поплакала і... знову вийшла

заміж. А я протестую!

– Ну, звісно, хай там що відбувається, а Баба Яга – проти...

– Сам ти – Баба Яга!

– Не ображайся, це – така приказка. Вони тебе кривдили – мама

з вітчимом?

– Ні, вони – щасливі... Мені за тата образливо.

– Знаєш, а я мріяв, щоб моя матуся вийшла заміж і була щасли3

вою. Аби у нас була гарненька, затишна оселя, і я міг щодня повер3

татися додому – до своїх близьких!

– Давай спати...

– Ляжемо разом? Не подумай нічого такого – просто нам буде

тепліше.

– Не ображайся, але ти – такий замазура! Не хочу, щоб від мене

завтра погано пахло.

– Ну, знаєш... Якщо я буду схожим на звичайного хлопчика, хто

ж мені милостиню подасть?

Олесь заснув одразу – час від часу смішно плямкав губами, а

тоді враз хрипко закашляв, мов недужий. Великий пес сторожко

дрімав, готовий будь3якої миті захищати друзів. Оленка довго вов3

тузилася, адже такої постелі в неї ще не було. Пригадувала маму і

навіть дядю Володю та Миколку. Під ранок заснула міцно – ніби

вся розчинилася в сутінках. А потім раптом відчула, як щось тисне

на груди – холодне та важке. Дівчинка спробувала випростатися,

відкинути примару рукою і натрапила на живе, слизьке тіло. Про3
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низливо зойкнула від жаху та болю. Миттю зіп’ялася на ноги, про3

дерши сонні очі, – біля неї моторошно сичала й звивалася сіра

стрічка.

– Не рухайся, це – гадюка! – Олесь хутко схопив довгу суху гілля3

ку і, спритно намотавши на неї розлючену гостю, пожбурив її дале3

ко в кущі.

Кур’єр загарчав услід нападниці. Бліда й налякана Оленка зне3

силено опустилася на траву, тихо й жалібно заплакала. Хлопчик стур3

бовано схилився над нею і враз рішуче припав губами до ранки на

руці – смоктав і випльовував кров, заспокійливо поглядаючи на

дівчинку.

– Вона мене вкусила, і тепер я помру? – крізь сльози, прошепо3

тіла Оленка.

Олесь  тільки похитав головою і заходився ще активніше ви3

смоктувати отруту. Великий пес співчутливо пригорнувся до при3

ятельки – його очі були вологими. Наразі хлопчик перевів подих,

стомлено підвівся:

– Здається, все. Рука трохи напухла, та не хвилюйся – видужаєш!

У мене є мобільний – спробую викликати „Швидку...”.

Невдовзі Оленка вже сиділа на чистому простирадлі у просторій

палаті. В білому халаті Олесь почувався ніяково, однак довелося

скоритися, інакше його б нізащо не впустили до хворої. Побачивши

відвідувача, дівчинка посміхнулася:

– Привіт! А де Кур’єр?

– Чекає на подвір’ї. Завзято крутить хвостом і передає найкраще

вітання. Він за тобою дуже скучив!

– Ти – наче лікар Айболить...

– Тільки не глузуй з мене. Сам знаю, я в цьому халаті, мов одо3

робло.

– Ну що ти... Олесю, ти ж мене врятував! Дякую. І часто лицареві

доводиться висмоктувати кров у бідолашних, полохливих принцес?

– У мандрах всіляке трапляється, проте така пригода з гадюкою
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– вперше.

– Ти ж міг її вбити, правда? Чому ти її відпустив?

– Вона ні в чому не винна – хотіла вранці на сонечку погрітися, а

ти її налякала. От змійка і випустила жало, аби якось захиститися...

– Ти – добрий!

– Я – замурзаний і від мене погано пахне.

– Ти – чесний і благородний, як Кракатунчик з моєї улюбленої

книжки – ось, візьми, тепер вона тобі потрібніша. Бо я – зрадниця:

якби мене навіть не вкусила гадюка, все одно повернулася б додо3

му. Я скучаю за мамою, не можу без неї! Вже дзвонила їй – розпо3

віла і про змію, і про те, як ми з тобою спали...

– Навіть не уявляю, що вона промовила у відповідь!

– Сказала, дуже мене любить. Тепер все буде добре! Скоро вони

приїдуть за мною – матуся, дядя Володя та Миколка. Ми вже домо3

вилися – Кур’єр мешкатиме з нами. А знаєш що? Я запрошую тебе в

гості – поживеш, скільки захочеш! Дядя Володя – медик. Він тебе

від застуди вилікує – ти так кашляв уві сні! То як, згода?

– Я не знаю...

Олесь рвучко підвівся, підійшов до вікна.

– Кракатунчику, у нього – вологі очі. Хіба чоловіки – плачуть? Я

щось не так зробила?

– Це – дуже хороші сльози, їх не треба соромитися. Ти вчинила

правильно, Оленко!

... Тролейбус повагом під’їжджав до кінцевої зупинки, а я зачу3

довано слухав зворушливу розповідь дівчини.

– Поступово все налагодилося – вдома і в школі. Я подорослі3

шала, однак і зараз подумки спілкуюся з кленовим богом. Навіть

„поселила” свого Кракатунчика на дереві, яке росте поруч із нашим

будинком. Ми там часто гуляємо з великим собакою Кур’єром... Я

Вас і раніше бачила, хотіла подякувати, адже ця книжка врятувала

мене, та все не наважувалася підійти. Ой, здається, Ви проїхали свою

зупинку... Вибачте, через мене змарнували стільки часу!



437

– Нічого... Оленко, можливо, це були найщасливіші хвилини в

моєму житті. До речі, а що сталося з Олесем? Ви знаєте, де він зараз?

Вона посміхнулася, вийняла мобілку і набрала номер:

– Привіт, братику! Ти вже вдома?

24.01.2009
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