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І

Темно–зелений ешелон з вузенькими віконцями, завішені
білосніжними фіранками з блакитними внизу смужками, йшов за
маршрутом Харків–Одеса. З боку він нагадував собою довжелезну
ящірку, котра ось–ось мала шаснути в кущі. В усіх вагонах
відчинилися двері і пасажири, нав’ючені чемоданами та авоськами,
пішли до його черева. Мине кілька хвилин, паровоз голосно скрикне,
мов нажаханий птах, стрепенеться і плавно рушить у дорогу. Разом
з сотнями пасажирів повезе і його, Тимура Гармаша, у новий світ,
назавше відрізавши від мрії стати танкістом, якій так і не судилося
втілитися у реальність.
Тимурові – вісімнадцять. Щойно закінчив середню школу. Випало
йому навчатися одинадцять років. В атестаті одні четвірки та
п’ятірки. Сам стрункий, високого зросту, темно–русявий, стрижений
під польку. Із блакитних очей проміниться сонячний усміх.
Випало їхати в шостому вагоні, третьому купе. Спочатку до
вагонів протиснулися люди старшого віку, потім застрибнув він.
– Ваш квиточок, молодий чоловіче.
Молода чорнява провідниця у форменому костюмі й береті,
забачивши симпатичного пасажира, злегка загравала. Тимур зарані
дістав квиток і тримав у руках.
– Квиток? Будь ласка.
– Бачу, бачу. Вам до Першотравневого? Заходьте.
Коли Тимур Гармаш зайшов до свого купе, там уже перебували
пасажири. Це були люди похилого віку. Жінка у темно–сірій блузці
і спідниці з однотонної тканини коричневого кольору. Чоловік у
блакитній тенісці, білих трохи обшмульганих штанях. На приставному
маленькому столику лежав солом’яний бриль з чорною окантовкою.
– Доброго вечора! – Тимур чемно привітався.
– Вечір добрий, – весело озвалася жінка.
– Нашого полку прибуло, – додав чоловік. – З нами їхатиме
ще одна жінка – десь вийшла на перон попрощатися з сином.
Розташовуйтеся!
– Не заперечую, – Тимур поклав на горішню полицю валізу.
– Старий, ти б прийняв свій капелюх, може, хлопчина вечерятиме.
– Та нічого – нічого, – миролюбно мовив Тимур, – він мені не
заважає.
Пішов до вбиральні, переодягнувся у спортивний костюм, розіслав
постіль і забрався на горішню полицю. За хвилину незнайоме
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подружжя розповідало: син з родиною мешкає у Харкові, місяць
тому отримав трикімнатну квартиру. “Оце з батьком, – кинула
погляд на старого, – їздили на новосілля”. Квартира, мовляв, гарна,
але там ще потрібні кошти та й кошти. Слід умеблювати, накупити
килимів та доріжок… Тимур, випроставшись, стільки находився,
ноги аж гули, лежав із заплющеними очима і слухав розмову, яка
стиха жебоніла, мов вузенька річечка у густих болотяних заростях.
Поїзд плавно почав рушати.
– Ой, ма! Ледь не спізнилася, – до купе влетіла жінка середніх
років.
Радісна і збентежена вона розповідала, що нарешті збудеться
синова мрія – стане танкістом. Працював у селі причіплювачем на
тракторі і весь час марив про танки. Та ось вступив до Харківського
військового танкового училища. Тимур Гармаш розплющив очі,
забачив перед собою щасливу жінку з копичкою смаленого волосся
на голові і усміхнувся про себе. Це ж треба! І він вступав до танкового.
Усі екзамени склав на “відмінно” та навчатися не забажав. Відчув:
військова справа – не його стихія. Подумки линув додому у рідне
Першотравневе. Перед очима постала кам’яна оселя з великими
світлими вікнами і біло–блакитними віконницями. На поріг вийшла
мама – тиха, добра, лагідна людина зі своїм спокійним виваженим
характером. Від природи мала неабиякий дар – благотворно
впливати на людей, які її оточували. В необхідний момент могла
безкорисливо допомогти своїм мудрим і добрим словом. Біда була
лише в одному. Докучав мамі артеріальний тиск – страждала на
гіпертонію. Але за життя жодної пігулки так і не вжила – лікувалася
народними методами. То пиріжків з калиною напече, то компот з
чорноплідної горобини наварить. За фахом – мама бібліотекар.
Залюблена в художнє образне слово. Вона і сина прилучила до
художньої літератури. Уже з дитинства прочитав силу–силенну
книг. Батько такий, як і Тимур – високого зросту, кремезний і трішки
суворий. Можливо, оця суворість, вимогливість до себе, помножена
на мужність, дозволили йому, інвалідові війни, вступити до
педагогічного інституту і успішно закінчити. Батько мав лише одну
ногу – другу втратив у боях під Ленінградом. Спочатку був рядовим
учителем, згодом очолив педагогічний колектив. Як не важко було ,
та ніколи і нікому не поскаржився. Весь час прагнув аби й син пішов
його освітянською дорогою – сіяв розумне, добре, вічне. Тимур
спочатку ніби й погоджувався продовжити батькову справу, та після
одинадцятого класу немов ґедзь укусив – не буду і все! Запраглося
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вступити до Харківського військового училища.
– Гаразд, – уважно вислухавши сина, сумно зітхнув батько. –
Перечити не буду. Тільки ж дивися, сину, раки назад не лазять.
Якщо надумався, вступай і вчися. У цьому матимеш якісь переваги.
Будеш на державному утриманні. Я ж спокійно піду на пенсію. У
моєму віці та ще з однією ногою кожного дня на роботу ходити
важко.
Настав час і Тимур поїхав вступати до училища. Коли прибув
до Харкова, з’ясувалося: навчальна база військового училища
міститься аж в Чугуєві і на той час було воно всього-на-всього
середнім навчальним закладом. Вищої освіти не давало і це
до певної міри Тимура розчарувало. Проте відступати було
нікуди і екзамени все ж таки вирішив складати. За першим пішов
другий, третій… Екзамени Тимур Гармаш склав блискуче і був
зарахований на перший курс. За цей час ближче познайомився
зі своїми ровесниками, а з окремими навіть потоваришував. Ось
одного разу Володя Могилевець з Вінниці і каже:
– Слухай, друже, у мене тато військовий. Діватися нікуди –
потрібно продовжувати військову династію. У тебе батько – педагог.
Скажи чесно, ну якого ти біса лізеш у цю армію? У тебе відмінні
оцінки, я бачу: ти розумний хлопець. Ти хоч знаєш, ким будеш після
закінчення цього училища? Техніком–механіком – ось ким!
І тут Тимур задумався:
– То що мені робити?
– Забирай документи і негайно мотай звідси. Можливо, цього
року кудись вдасться вступити.
Тимур Гармаш уважно вислухав свого нового приятеля і подумав
про себе: справді, він правий. За годину по цьому юнак вже був у
кабінеті начальника училища. Полковник Крохмальов під два метри
зросту, чорнявий, з сивиною на скронях тепло прийняв Тимура. Та,
уважно вислухавши прохання, гніву не приховував.
– Як забрати документи? – грюкнув пудовим кулаком по столу.
– Ви успішно склали екзамени, вас зарахували на перший курс, а
ви – в кущі. У нас в армії так не прийнято. У військовий час знаєте,
щоб вам загрожувало? – запитав і тут же відповів: – Ви б пішли під
трибунал.
Тимур Гармаш зблід, насурманився, нервово почесав за правим
вухом. Начальник училища його ще довго “виховував” – кричав,
мовляв, ви знаєте, скільки на вас грошей держава викинула?
Зрештою, спокійно мовив:
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– Гаразд, ідіть у канцелярію. Там вам повернуть документи.
Документи Тимура Гармаша обгорнули в цупкий папір темножовтого кольору, перев’язали шпагатом, кінчики облили сургучом і
поставили печатку.
Все! З армією було покінчено. Раз і назавжди. Душа співала,
видзвонювала мелодійним голосом. Додому, додому! Він так уже
занудьгував за мамою, за її духмяними пиріжками з калиною,
смачним компотом. Але ж батько – Тимур немов солоної ропи
ковтнув. Що скаже він? Тимур запевняв, що навчатиметься
в танковому училищі і його, батькова фінансова допомога не
знадобиться. Батько настільки був упевнений у цьому, що написав
заяву до міськвно, розрахувався і спокійно пішов на пенсію. Що ж
тепер робити? М-да, по голівці не погладить. Це вже достеменно.
Спакував речі, на останні кошти придбав квиток до Першотравневого
і – ось він у дорозі.
Потяг, висвистуючи, мов птах, летів і летів уперед. Тимур лежав
із заплющеними очима. Потім незчувся, як і задрімав. Його розбудив
дзвінкий голос:
– Кіровськ. Хто до Кіровська? Піднімайтеся, під’їжджаємо, –
провідниця у стоптаних капцях прошкувала вузеньким коридором
вагона, який злегенька погойдувало.
Тимура немов вдарило електрострумом. Сну, як і не було. Він
хутко підвівся, переодягатися часу не було. Як був у спортивній
формі, так і вибіг на перон, тільки встиг прихопити валізу. Яскраво
освітлений перон наповнювали все нові і нові пасажири. Йшла
друга година ночі. Міський транспорт ще ходив, але бабуся,
його рідна по батькові бабуся Софія Петрівна, мешкала майже
поряд. Як же він випустив її з виду? Побуде в неї день–два, трохи
оговтається, збереться з думками, а потім поїде додому. Треба ж
якось оправдатися перед батьками.
…Нелегкий життєвий шлях випав на долю старенької. Вона
рано вийшла заміж і народила трьох дітей – сина Миколу, його
батька, і двох доньок – Марію та Людмилу. Чоловік Андрій свого
часу брав участь в австро–угорській війні, тяжко захворів і Софійка
рано залишилася вдовою. З неймовірними труднощами ставила
дітей на ноги, намагалася дати їм вищу освіту. Син Микола став
вчителем, дочка Марійка здобула фах лікаря. А ось менша Людмила
передчасно пішла з життя. Якось на її шляху зустрілася циганка. Як
причепилася, як причепилася до дівчини: “Ти маладая, ти красівая,
дай погадаю”. “Я б може і погодилася на ваше гадання,– скептично
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усміхнулася Людмила, – так ви ж все одно правди не скажете”.
“Врать не буду, – мовила наполеглива циганка. – Віжу: жізненний
путь у тебя короткий. Ти скоро умрьош”. “Та пішла ти геть!” – зле
вигукнула дівчина. Але циганка немов у воду дивилася. Минуло
всього кілька років і Людмила пішла до іншого світу.
П’ятиповерховий будинок, в якому мешкала бабуся, Тимур
знайшов без проблем. Піднявся на четвертий поверх, натиснув
чорну кнопку. У відповідь була мовчанка. Тимур натиснув вдруге.
“Або немає вдома, або міцно спить”, – подумав про себе. Вже
збирався натиснути втретє, як за дверима пролунав старечий
приглушений голос:
– Хто там?
– Бабусю Софіє! Це я, Тимур.
– Тимур? О, Боже! – вихопилося у бабусі. – Чому ти так пізно?
Можливо, щось трапилося?
Зайшов до оселі, привітався, поцілував бабусю у висхлу,
помережану дрібними борозенками щоку. Софія Петрівна – вища
середнього зросту, кістлява. Внук розповів про свої пригоди зі
вступом до військового училища. Не приховував і того, що успішно
склав вступні екзамени, але навчатися не забажав, забрав
документи.
– Не переживай, моя дитино, – заспокоювала бабуся, – у
народі кажуть: що не робиться, то все на краще. Сідай до столу та
повечеряєш. Ти ж, мабуть, у дорозі нічого й не їв.
– Учора, бабусю, тільки пообідав, ото й усього.
– Я так і знала, – зітхнула Софія Петрівна. – Тут я тобі яєчню
насмажила, сала свіженького нарізала, знаю ти любиш, чай,
пиріжки з повидлом у духовці пекла.
Тимур смачно повечеряв, мовив “на добраніч” і вклався спати.
Уранці, прокинувшись, звернувся до бабусі:
– А знаєте, що оце я надумав? Сходжу до педагогічного інституту,
можливо, ще там екзамени не закінчилися.
– І то правда. – Софія Петрівна охоче погодилася. – А зараз
сідай та поснідай, я ось картопельки зварила, огірочки малосольні.
Такі смачні вдалися.
Тимур залюбки з’їв сніданок і поїхав до вузу. Автобус йшов у
повільному ритмі, покачуючись на виїмках, раз по раз зупиняючись.
Гучно хляпали дверцята – одні пасажири виходили, інші заходили.
Крізь вікно завороженим поглядом роздивлявся місто. У ньому
бував не раз. Але то було, коли ще навчався в школі, спостерігав за
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ним очима наївної дитини. Сьогодні воно поставало зовсім інакшим.
Заасфальтовані вулиці виглядали напрочуд рівно і гладенько.
Це не те, що у їхньому Першотравневому дороги з ущербленими
баюрами. Між новими сучасними багатоповерховими спорудами
погляд вирізняв старовинні будинки з оригінальною архітектурою.
Чого тільки вартий краєзнавчий музей, заснований у тридцятих
роках на базі педагогічного технікуму, згодом реорганізований у
вищий педагогічно-навчальний заклад. На денному, вечірньому і
заочному відділеннях освіту здобували тисячі юнаків і дівчат.
Тимур Гармаш зайшов до високого просторого фойє. Біля
входу сидів вартовий – середніх років чоловік своїм пильним оком
забачив: людина тут вперше, боязко роззирається і він прийшов на
допомогу:
– Вам до кого, молодий чоловіче?
– Якщо це можливо, хотів би зайти до самого ректора.
– Звичайно, можна. Підніміться на другий поверх, потім по
коридору направо. Там буде приймальня.
Тимур подякував і пішов так, як порадив дідусь. Небавом
він уже стояв перед високими дверима, оббитими коричневим
дерматином. На чорному фоні чітко окреслювався бронзовий напис
“Приймальня”. На душі зробилося боязко, по спині пробіг холодок.
“Ну, сміливіше!” – наказав і потягнув до себе важкі двері. Секретарка
– молода чорнява дівчина, певно, вчорашня школярка, відповіла,
що ректора немає, поїхав у відрядження. Але є проректор, якщо він
вас влаштує, будь ласка, заходьте.
Тимур уже трохи оговтався й сміливо зайшов до кабінету,
але забачивши у кріслі чорнявого чоловіка з товстими губами і
широкими чорними бровами, нараз знітився. “Певне, єврей, –
подумав Тимур, – від нього допомоги не чекати”. Але яке ж було
здивування хлопчини, коли проректор підвівся, чемно відповів на
його привітання і помахом руки дав знак сідати.
– Я вас уважно слухаю.
Гармаш розповів, що цього року закінчив середню
загальноосвітню школу, вступив до військового училища, але
вчитися не забажав. Хотів би піти стежкою батька – стати педагогом.
Він би залюбки навчався на філологічному факультеті. Проректор
весь час уважно слухав, тільки піддакував. Зрештою, мовив:
– Я хотів би бачити ваші документи.
– Документи? – перепитав Тимур і нараз розгубився. –
Документи, ось, – дістав пакет з сургучовою печаткою. – Але я їх у
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такому вигляді повинен здати в райвійськкомат.
– В такому разі нічим зарадити не можемо, – проректор
безпорадно розвів руками.
– Гаразд, – Тимур охоче погодився, дістав з кишені складаний
ножик. – Зараз ми їх відкриємо. – Подаючи проректору, благально
мовив: – Мені якби хоч на заочний.
Проректор уважно переглянув атестат – одні п’ятірки і четвірки.
– Похвально, похвально, – радо усміхнувся. – І характеристика
хороша. Та на який заочний. З такими оцінками вам лише на
стаціонарі навчатися. Ми зробимо ось що. На екзамен з англійської
мови ви вже спізнилися. Доведеться складати з абітурієнтами
іншого факультету, а ось літературу, мову й історію здаватимете зі
своїми.
Тимур Гармаш на прощання щиро подякував проректорові. Яка
хороша людина! І йому враз зробилося ніяково, що попервах так
погано подумав. Вступні екзамени Тимур доздав блискуче і був
зарахований студентом першого курсу філологічного факультету.
До початку занять залишилося кілька днів і новоспечений студент
вирішив поїхати додому. Коли батько дізнався про синів виверт, не
знав, що й робити: сварити чи радіти. Для початку трохи посварив:
“Якби ти, сину, одразу мені сказав: вступатимеш до педагогічного, я
б роботу не залишив. Допомагав би тобі”.
– Не переймайтеся, тату, – тепер уже син втішав батька. – Яке у
вас здоров’я. Відпочивайте радше. Житиму у бабусі Софії. До речі,
усім привіт передавала.
– Дякую, – мовив батько.
– Вона також рада, що я вступив, – продовжував Тимур. – Казала:
живи не в гуртожитку, а в мене. Я тобі і супчику свіженького зварю, і
чай приготую. Щодо грошей також не переймайтеся, намагатимуся
вчитися так, аби отримувати стипендію. Ще я чув – студенти ніби
трохи підробляють.
– Де підробляють? – сполохано вигукнула мама. – На
залізничному вокзалі ешелони розвантажують?
– І не тільки. Пишуть курсові, дають консультації заочникам. Та
багато чого роблять.
– Гаразд, заспокоїв, – погодилася мама.
…З першого вересня розпочалося навчання. Вчитися Тимурові
було цікаво і залюбки. Мав блискучу пам’ять, а тому все схоплював
на льоту. Не траплялося жодного випадку, щоб після екзаменаційної
сесії мав заборгованість. Не зчувся, коли й минуло чотири роки
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навчання. Успішно захистив дипломну роботу, здобув фах учителя.
Його направили на роботу в село Шабельники, що на Одещині. Та
за кілька днів до від’їзду Тимур випадково в міському тролейбусі
зустрів своїх студентських приятелів – Фаліка Кривого і Жору
Бродченка.
– О-о-о, привіт!
– Привіт!
Вийшли на зупинці, розговорилися. Тимур ніколи не міг
передбачити: ця несподівана зустріч – хоч за логікою у кожній
несподіваності є своя закономірність – круто змінить його подальший
життєвий шлях, виявиться переломною. Гармаш розповів своїм
старшим друзям, що разом з дипломом отримав і призначення на
Одещину. Хлопці поділилися своєю новиною. Виявляється, обидва
працювали в обласному управлінні Комітету державної безпеки
України.
– Слухай, друже, а давай до нас. Га?
– Та хто мене візьме? – знічев’я махнув рукою.
– Ось так спочатку і ми з Жорою думали, – мовив Фалік.
– Головне, щоб ніхто з твоїх рідних не був заплямований, –
уточнив Жора.
– Та ніби ні. Батько – фронтовик. Інвалід Великої Вітчизняної.
Мама хоч і перебувала на окупованій території, але на німців не
працювала.
– Ось і добре, – Фалік Кривий поклав руку на плече.
– Знаєш, що? – додав Жора Бродченко. – Ти зайди до відділу
кадрів. Розповіси про себе. Скажеш, бажаєш працювати в органах
КДБ. Оформиш документи і чекатимеш виклику.
– І довго чекати?
– Кому як. Хто рік чекає, хто й два. Словом, хто більше, хто
менше.
Головне не те. Важливо, щоб тебе взяли на роботу. А я більше
ніж переконаний: тебе візьмуть. Отже, до зустрічі в управлінні.
– До зустрічі! – Тимур міцно потиснув хлопцям руки.
Оце так зустріч. Вона змінила його подальші плани, все
перевернула в голові. А може, це й справді його доля. Он і рідний
брат Толя працює в Одесі в органах КДБ. А він жодного разу не
подумав про цю роботу. Того ж дня Тимур Гармаш пішов до
обласного управління. У відділі кадрів його прийняв начальник
полковник Волков. Це був середнього зросту кремезний чоловік,
фронтовик. На широких грудях в сонячних променях зблискували
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Через певний час Тимур Гармаш поїхав до свого місця
призначення на роботу. Дістався районного центру Миколаївка.
Звичайне районне містечко з невеликою заасфальтованою
центральною площею, з традиційним пам’ятником Леніну. Таких
як десятки, сотні на нашій Україні. Пригадалися поетичні рядки:
“Є пам’ятник Леніну в кожному місті…” Зайшов до завідувача
районного відділу народної освіти, представився.
– Вам, молодий чоловіче, дуже пощастило, – мовив завідувач.
Я сьогодні туди їду у відрядження. Зачекайте трохи. Звільнюся і ми
поїдемо разом.
Через півгодини вирушили в дорогу.
– Це в нас найвіддаленіше село, – мовив завідувач райвно. –
Від районного центру сорок п’ять кілометрів. Асфальтованої дороги
немає. Обіцяють прокласти, але коли це воно буде, один Бог знає.
Автобусне сполучення є, але там такий чорнозем. Коли випадуть
рясні дощі, така багнюка – ноги не витягнеш. Село, я вам скажу,
інтернаціональне. Крім нашого брата українця живуть молдавани,
цигани, гагаузи. Досить часто, особливо між молодими людьми, на
релігійні свята виникають бійки. Буває, що й до ножа доходить.
Вам з ними дітей не хрестити, будете від них подалі. Іще вас хочу
запитати: це ж, певно, ви рік відпрацюєте і гайнете до Одеси чи ще
куди?
– Чому ви так думаєте?
– А там більше одного року ніхто не тримається.
На обрії з’явилися крислаті дерева, поміж них білими боками
зблиснули хати.

ІІ

орденські колодки. Підвівся з-за столу, подав широку долоню.
Уважно вислухавши, мовив:
– Гаразд. Я вам зараз нічого конкретного не скажу і багато
не обіцятиму. Мовлю одне: робота в нас дуже важка, серйозна і
відповідальна. Деякі не витримують. Потім шкодують. Перш, ніж до
нас прийти, ви все добре обдумали і зважили?
– Так, товаришу полковник.
Начальник відділу кадрів усміхнувся про себе – це йому
сподобалося.
– Добре, зараз вам доведеться заповнити документи і, звісно,
чекати. Ми повідомимо.
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– Оце і є Шабельники, – заврайвно звернув праворуч.
Тимур Гармаш окинув поглядом новенький костюм, придбаний
на кошти батьків, і скривився – весь у куряві. Доведеться прохати,
подумав, аби зупинив машину та привести себе в нормальний
вигляд.
Цього ж дня заврайвно представив педагогічному колективу
нового вчителя -філолога Тимура Гармаша і побажав йому великих
успіхів на освітянській ниві та щастя в особистому житті.
З перших днів Тимур з головою поринув у роботу. Крім
викладання мови та літератури, мав відмінний голос, чудово співав
і грав на баяні – йому доручили викладати музику та співи. Одразу
знайшов спільну мову й з педагогами і учнями. Зумів себе так
поставити, що вже з першого дня всі ставилися до нього з повагою.
Не зчувся, коли у шкільних турботах і рік промайнув. Згодом навесні
надійшла повістка з райвійськкомату. Тимур Гармаш успішно
пройшов медичну комісію і пішов служити до армії. Завідувач
районного відділу народної освіти немов у воду дивився. Дійсно, у
Шабельниках Тимур Миколайович пропрацював всього один рік. З
обласного управління КДБ – жодного слова. “Мабуть, не пройшов”,
– розчаровано мовив про себе.
Служити випало в Одесі. І служба була не з легких – спеціальна
військова міліція. Таку службу воїни несли в шести великих містах
України – Києві, Харкові, Одесі, Дніпропетровську, Донецьку
і Львові. Вдень ти – військовий, а увечері несеш міліцейську
патрульно-постову службу. Під твоїм наглядом місця найбільшого
скупчення людей – вокзали, вулиці і площі, ресторани, гастрономи.
Влітку патрулювати вулицями нічного міста – одне задоволення, а
взимку, коли з моря дме холодний пронизливий вітер – служба не з
приємних. До першої години ночі, коли ще працювали торговельні
заклади, можна було зайти до приміщення, випити склянку чаю, а
чи так просто зігрітися, ставши неподалік батареї. То після опівночі,
коли всі торгові точки закривалися, дві години доводилося блукати
містом. Зимовий вітер був безжалісно жорстким і пронизливим.
Дубіли руки, почергово доводилося зігрівати в кишенях, мерзли
пальці на ногах. Аби не підморозити вуха, відв’язували навушники.
– У тебе, брат, щоки побіліли, – Сергій Голубєв мовив Тимуру. –
Холод відчуваєш?
– Ні, – заперечив Тимур.
– Давай я тобі їх натру, аби не поморозив. – Сергій зняв рукавиці
і теплими руками почав терти щоки.
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У цей час надійшов сигнал про те, що в районі шістнадцятої
станції Великого Фонтану йде бійка. Солдати негайно кинулися
розбороняти розбишак. Коли дісталися епіцентру, раптом пролунав
постріл з пістолета. Сергій Голубєв миттєво вихопив з кобури
пістолет Макарова – так безпечніше. Коли роздивилися, картина
вимальовувалася жахлива. На асфальті з ножовим пораненням,
стікаючи кров’ю, лежав чоловік. Забачивши патрульно-постову
службу, хулігани кинулися врозтіч. Коли затримали, з’ясувалося,
два зеки провадили між собою розборки. В одного була одна
“ходка” на зону, в іншого – дві. Пістолет насправді був стартовий,
але стріляв так гучно, немов бойовий.
Звідси бійці патрульно-постової служби взяли курс на площу
Вакуленчука. Тут кожного вечора збиралися місцеві повії в
очікуванні на заморських моряків. Спочатку хлопці з патрульнопостової служби намагалися з повіями вести профілактичновиховну роботу, але для них це було, мов горохом об стіну. Інколи
під виглядом диспансеризації викликали наряд міліції і жриць
кохання доставляли до відділення. Однак після годинної розмови
їх відпускали. Повії були більш ніж переконані: менти їх голими
руками не візьмуть. Навпаки – вони добре знали як поводити себе
з оперативниками. Деяких пригощали заморськими сигаретами,
горілкою і пивом, а з добре знайомими вступали навіть у статеві
стосунки, після чого ті лікувалися від венеричних хвороб. Командир
взводу старший лейтенант Козіцин шаленів: “Відтепер після кожного
чергування ваші статеві органи митиму у зброярському мастилі”.
… Стрілка годинника наближалася до опівночі. У вікнах одне за
одним згасало світло – люди лаштувалися на спочинок. Попереду
був новий трудовий день. Та в одному будинку світло віддавало
червоним кольором – вікно було завішене червоною занавіскою.
– Чому червоною? А не зеленою чи синьою? – за своєю дитячою
наївністю запитав Сергій Голубєв.
– Дивак ти, – усміхнувся Федір Симонов. – Там притон, розумієш?
Читав у Купріна “Яму”?
– Читав, – охоче погодився Голубєв.
– Отож бо воно.
Як тільки бійці патрульно-постової служби порівнялися з
будинком, двері раптово відчинилися і звідтіль кулею шмигнула
молода дівчина без головного убору. Ґудзики на пальто – розстебнуті.
– Рятуйте! – закричала не своїм голосом. – Вбивають!
Слідом за жінкою з відчинених дверей вилетів модно зодягнений
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молодий чоловік. Куртка – розстебнута, з-під неї виглядав новий
костюм, біла сорочка і краватка. Тимур Гармаш з Сергієм Голубєвим
зупинили нападника. Перед ними стояла молода інтелігентна
людина і патрулюючі вирішили обмежитися профілактичними
заходами.
– Як вам не соромно? – Тимур почав шпетити войовничого
незнайомця. – Ви – інтелігентний чоловік, певне, з вищою освітою,
а спокусилися на повію. Незнайомець спершу уважно слухав, не
моргаючи.
– Гаразд, – мовив Тимур Гармаш, – ми вас відпускаємо з однією
умовою: йдіть додому і більше ніколи не потрапляйте нам на очі.
– Ах, ви менти вонючі! – вигукнув нападник.
Гармаш збирався щось мовити зухвальцю та раптом відчув
неймовірної сили удар в праве око – зблиснули сотні блискавиць.
Оперативники схопили нападника, скрутили руки і доставили до
відділення міліції. При світлі Тимур роздивився краще: продовгувате
обличчя, дугоподібні брови, широкий ніс, тонка верхня і нижня
губи. Типове обличчя бандита. Тут з ним продовжили виховнопрофілактичну бесіду. Ситуація один до одного повторилася з
тією, що кілька хвилин тому мала місце на вулиці. Бандит, а це
був одеський злодій Санька Дуля, спочатку уважно слухав, а потім
схопив дерев’яну табуретку і з неймовірною силою пожбурив у
Тимура. Якби Гармаш миттєво не зорієнтувався і не пригнув голови,
від неї, певне, не залишилося б живого місця. Удар був настільки
сильний, що табуретка розлетілася на дрібнісінькі друзки.
– Значить, так, гад? По-доброму не розумієш, – цього разу вже
озвірів Тимур. – На, отримуй!
З усього розмаху яловим чоботом вдарив у пах. Санька Дуля
замахав руками, заверещав, немов недорізаний кабан, і впав на
спину.
З рота бризнула біло-жовта піна. Тимур не на жарт перелякався:
“Невже його вбив?”
– Не переймайся, – заспокоїв товариша Голубєв. – З такими
гадами потрібно розмовляти їхньою мовою.
Невзабарі прибула карета швидкої медичної допомоги. Лікарі
спустили штани, зробили укол. Санька Дуля розплющив спочатку
ліве, потім праве око, закрутив головою.
– Нічого страшного, – мовив лікар. – Житиме.
…Це трапилося у серпні 1970 року. Тимур разом зі своїми
товаришами тільки-но повернулися з чергування й лягли
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відпочивати. І раптом серед ночі завила сирена – тривога! Сну, мов
не було. Підйом! Голос командира полку Пугачова був, як ніколи,
суворий:
– У місті холера. Щойно помер перший хворий. Зараз оперативна
група у складі п’ятнадцяти осіб негайно виїжджає на виклик.
До її складу потрапив і рядовий Гармаш.
Небавом прибули до обласної інфекційної лікарні імені Пастера,
що містилася на околиці міста. Це було кам’яне двоповерхове
приміщення з високими вікнами і такими ж високими дверима. Час
був пізній, але в багатьох палатах яскраво горіло світло. Тимур
покопирсався у записниках своєї пам’яті. Колись читав: Луї Пастер
– відомий французький мікробіолог і хімік, засновник сучасної
медичної мікробіології та імунологічних захворювань. Після його
методів профілактика вакцинації набула широкого поширення.
Лікарі та медсестри снували коридорами, зодягнені в білі
халати, на руках – гумові рукавички, обличчя прикриті стерильними
пов’язками. Усі були, немов зомбовані – нажахані смертельною
недугою. Ніхто ні з ким не розмовляв. Кожен мовчки робив свою
справу. Показали покійника – лежав у домовині. Це був середніх
років чоловік з невеликими залисинами на скронях – весь чорний
і висхлий. Хто він – інженер, вчитель, юрист достеменно ніхто не
знав. Та, власне, лікарів це не дуже й цікавило. Тут для них не було
ні начальників, ні підлеглих. Усі приїжджі для них – відпочиваючі.
Щоправда, у карточці значилося: небіжчик – уродженець Рязані.
Прибув до сонячної Одеси набратися сил і здоров’я, аби потім по
приїзду додому, поринути в море життєвих проблем. Хіба думала
людина, коли їхала до Чорного моря, що тут, на його березі, знайде
свій вічний спочинок. Домовину накрили кришкою, підняли і занесли
до ритуального автобуса. Їхали довго. Нарешті виїхали за місто,
попереду виднівся цвинтар. Тут на покійника вже зарані чекала
викопана могила. Напередодні її обробили спеціальним розчином
– вапном. Домовину опустили у чорну пащу ями, засипали.
Упорядкували горбик, поставили дерев’яний хрест. “Оце і все, що
залишилося, – подумав Тимур. – Учора була людина, а сьогодні від
неї тільки горбик”.
В обласній інфекційній лікарні солдати затрималися на два
тижні. Люди помирали у страшних пекельних муках. На їхні останні
прижиттєві хвилини було страшно дивитися. Та ніхто в світі не міг
зарадити цьому страшному лиху. Небіжчиків поховали на одеському
цвинтарі. За цей час Тимур Гармаш багато чого дізнався про цю
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страшну недугу, лише із згадкою про яку в здорових людей мороз
проходив по шкірі.
Гостра інфекційна хвороба характеризувалася ураженням
тонкого кишечника і зневодненням організму. Збудником лиха
був звичайнісінький холерний вібріон, який свого часу відкрив
німецький мікробіолог Роберт Кох. У молочних, м’ясних продуктах
холерний вібріон зберігає життєдіяльність до двох тижнів, а у
відкритих водоймах може утримуватися навіть кілька місяців. Люди
найчастіше заражаються при вживанні води, рідше – харчових
продуктів. Страшну недугу розповсюджують носії збудника –
виділяють вібріони з випорожненнями, хворі – з блювотними
масами. У всіх хворих, які потрапили до інфекційної лікарні,
хвороба розпочалася раптовим проносом. З часом він набирав
кольору рисового відвару. Кров’яний тиск різко падав, знижувалася
температура тіла. Лікарі намагалися відновити водно-сольовий
баланс. В організм людини вливали велику кількість фізіологічного
розчину, навіть робили переливання крові, та бажаних результатів
не було. За цей час військовики не лише багато чого дізналися, а й
немов зріднилися з медичним колективом: кожного ранку віталися,
розмовляли, харчувалися в лікарняній їдальні. Коли випадав
вільний час, легковажили з молодими, симпатичними медсестрами.
Холерний вібріон був виявлений на приміських овочевих
плантаціях, навіть у морській воді. Надзвичайними заходами за
розпорядженнями уряду громадянам міста та відпочиваючим
тимчасово було заборонено відвідувати пляжі, купатися в морі.
Зачинили двері їдальні міста, перестали працювати кіоски з
газованою водою. У хворих на холеру, які перебували в інфекційній
лікарні, уточнювалися адреси їхнього останнього місцеперебування.
Власникам таких осель працівники міліції пропонували добровільно
пройти медичне обстеження. До небажаючих застосовувалися
примусові дії. Одеса зусібіч була оточена військовою міліцією. До
причорноморського міста було ні в’їхати, ні виїхати. У ньому мешкав
один мільйон населення та ще стільки відпочиваючих приїздило
кожного літа. Усі відпочиваючі — як дорослі, так і діти змушені
були витримати інкубаційний період протягом дев’яти днів, аби не
розвести цю заразу по всьому Союзу.
Під санпропускники пристосували всі міські санаторії, будинки
відпочинку, школи, деякі інші навчальні заклади. Надавалося
безкоштовне харчування з розрахунку сімдесят копійок на добу.
У кожному закладі працювали буфети, де за власні кошти можна
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було придбати додаткові продукти. Спілкування відпочиваючих за
межами санпропускників з одеситами категорично заборонялося.
За цим пильно стежила охорона з числа працівників внутрішніх
військ.
Після відповідного обстеження і дозволу лікарів відпочиваючі
поверталися додому. Цього разу, коли Тимур Гармаш разом з
друзями чергував у санітарному пропускнику на одному з виїздів
міста, до пункту під’їхала чорна “Волга”.
– Ви куди? – запитав Гармаш. – У зв’язку з холерою в’їзд до
Одеси та виїзд суворо заборонено.
– Прапусті! – єхидно усміхнувся чорнявий рожевощокий чоловік
єврейської національності. – Ми вам харашо заплатім.
– Я ще раз наголошую: в’їзд та виїзд з міста суворо заборонено!
Пасажир, який сидів поруч з водієм, щось шепнув тому на вухо
і “Волга”, зблиснувши в сонячних проміннях лискучими боками,
рвонула вперед, ледь не збивши з ніг оперативників. Тимур Гармаш
не розгубився – зняв автомат і прицільною чергою вдарив по
колесах. Автомашина різко зупинилася – з салону долинув жіночий
вереск. Як пізніше з’ясувалося, одна з куль зрикошетила і зачепила
пасажира – сидів на задньому сидінні. На щастя, обійшлося
легким переляком. Вартові змастили йодом кров’яну подряпину і
забинтували.
З часом страшна недуга відступила, відпочиваючі роз’їхалися
і Одеса увійшла у звичний ритм життя. Але для солдатівміліціонерів напружені будні тривали. Ось і цього разу тільки
прилягли на відпочинок, як їх знову підняли за сигналом тривоги
– один божевільний стріляв по перехожих з другого поверху своєї
квартири. Коли прибули на місце пригоди, побачили відчинене
вікно, а в його проймі у майці стояв довготелесий чоловік зі зброєю
в руках. Командир взводу старший лейтенант Козіцин підніс до вуст
мегафон:
– Слухайте нас уважно: просимо негайно припинити стрілянину.
У разі відмови ми застосуємо зброю!
– Гм… Зброю він застосує, – вишкірив зуби войовничий хуліган.
– На, одержуй!
Куля просвистіла поряд з обличчям командира взводу.
– Стріляти по вікнах! – Козіцин тупнув ногою.
Тимур Гармаш натиснув на гашетку. Вдарила автоматна черга.
Забряжчало скло, на асфальт посипалися гострі друзки. З квартири
спочатку долинув несамовитий крик, потім пролунало:
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– Здаюся!
Коли солдати-міліціонери проникли до квартири, перше, що
побачили, на столі лежала гірка патронів. Бандит, певне, збирався
тероризувати перехожих тривалий час.
– Руки! – скомандував командир взводу.
Той простягнув довгі з татуюванням і шрамами руки. На правій не
було безіменного пальця, на зап’ястях клацнули металеві кайданки.
… Цього разу повідомлення надійшло трагічне: в оселі
виявлено труп шістдесятирічної жінки. Коли оперативники прибули
до будинку, назустріч з під’їзду вийшов військовий – зростом під
два метри, продовгувате мускулясте обличчя, темно-карі очі. Такі
люди уже з першого погляду викликають довіру. Привіталися,
але розмовляти не стали. Коли зайшли до оселі, на дивані лежав
закривавлений труп жінки. Мешкала вона на першому поверсі.
З’ясувалося, жертва була добре знана у колі п’яниць не лише
цього будинку, а й довкружніх – торгувала самогоном. Уже з самого
ранку в під’їзді гуртувалися прихильники Бахуса. Придбати у неї
цей товар можна було протягом доби. Щоправда, вночі старенька
нікому дверей не відчиняла – контингент покупців, прямо скажемо,
був ненадійний. Тому й продавала самогон лише через вікно.
Згодом прибули експерти і встановили: смерть настала саме вночі.
Отже, до квартири хтось заходив. Бабуся могла впустити лише ту
людину, яку добре знала і яка була постійним клієнтом. Розпочали
опрацьовувати її постійних відвідувачів. І тут в поле зору потрапив
військовий Борис Шолудивий, який разом зі своєю співмешканкою
і її десятирічним сином жив поверхом вище. Коли почали
наводити довідки, з’ясувалося одна досить пікантна деталь. Борис
Шолудивий у списках офіцерів не значився. По місту розклеїли
фоторобот. І ось з району Молдаванки зателефонували до міліції:
по вулиці Мечнікова, квартира 30 мешкає чоловік, дуже схожий на
розшукуваного. Оперативники разом з солдатами негайно виїхали.
І, дійсно, на квартирі затримали підозрюваного. Це був офіцер. Той
самий, якого вони два дні тому зустріли біля під’їзду, коли прибули
на місце трагедії. Затриманий зізнався у скоєному.
Напередодні опівночі він подзвонив у двері потерпілої. На
запитання “Хто там?”, представився. Жінка відчинила двері. “Чому
ви так пізно?” “Трапилося непередбачене: друзі приїхали. Дайте
пляшку в борг, та й не одну”. Жінка відмовила, мовляв, брагу
заробила, але ще не вигнала. Шолудивий, не довго думаючи,
спочатку вдарив бідолаху кулаком в обличчя, потім – по голові. Коли
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помітив, що вона мертва, почав нишпорити по квартирі – знайшов у
шухляді гроші, з вази забрав золоті прикраси. Коли виходив, кинув
позирк на бабусю. Здалося, вона болісно зітхнула. Тоді паском від
плаща зв’язав їй руки та ноги і задушив.
Борис Шолудивий справді свого часу закінчив військове
училище, однак служити довго не довелося – військова кар’єра
пішла шкереберть. За побиття солдата його вигнали з армії,
судили. Після відбування покарання за шахрайство і крадіжки ще
двічі опинявся за гратами. Тюремні “університети” виробили в його
характері неабияку хитрість. Вирішив жити за рахунок жінок. Купив
військову форму з погонами майора. Знайомився за шлюбними
оголошеннями, втирався в довіру, потім обкрадав і знову повторював
все спочатку. Як правило, обирав багатих і старших за себе, аби ті
соромилися і не здіймали особливого галасу.
… Чергування наближалося до кінця. Ще півгодини і солдати
підуть на відпочинок. Зайшли до оперативного пункту. Тимур
взяв на столі стару пожовтілу газету і присів біля вікна. Сергій
Голубєв стояв неподалік дверей. Раптом до опорного пункту забіг
переляканий чоловік з блідим обличчям.
– Міліція! Ви тут дурника валяєте. А мою дружину на лавці
ґвалтують. Сергій Голубєв вискочив першим. Тимур жбурнув на
стіл газету і, застібаючи на ходу шинель, побіг за ним. Раптом
незнайомець ножем вдарив Сергія в спину. Той зупинився,
затупцював на місці і м’яко опустився на асфальт. Бандит нахилився,
вихопив з кобури пістолет і кинувся втікати.
– Ах, ти ж гад такий! – вигукнув Гармаш. – На, отримуй!
Постріл був влучний. Бандит так і розпластався на тротуарі.
Сергія Голубєва через два дні поховали на його батьківщині – на
Вінниччині.
Один час кримінальні авторитети “залягли на дно”. А потім знову
розперезалися. Цієї ночі солдатів також підняли по тривозі – з
Ізмаїльської в’язниці втекло двоє арештантів. Групу по затриманню
небезпечних злочинців доставили у поле.
– Далеко втекти вони не могли, – резюмував командир взводу. –
Будемо шукати тут.
Належало подолати долини й пагорби, оглянути лісосмуги.
Йшли на відстані п’ять метрів одне від одного, ішли годину, дві –
безрезультатно.
Так минула доба. Ночували прямо посеред поля в наметах. Тричі
на день доставляли їжу. Другого дня тільки-но почало світати, знову
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… Невзабарі дістався Першотравневого. Батьки радо зустріли

ІІІ

рушили в путь. Та ось Козіцин помахом руки дав знак зупинитися.
Солдати залягли і наслухали, як з лісосмуги під поривом вітру
долинула крута чоловіча розмова, приправлена матюччям. Сумніву
ні в кого не було – вони!
– Рядовий Гармаш! – командир взводу стиха покликав Тимура.
– Слухаю! – чітко козирнув і підійшов ближче.
– Всім залишатися на місцях! – продовжував командир взводу. –
Рядовий Гармаш, зі мною!
Коли відстань між міліціонерами і бандитами скоротилася до
кількох метрів, Козіцин вигукнув:
– Руки вгору! Ви оточені. Противитися марно!
Гомін стих. Та ось бандити підвелися – тонкі, довготелесі. Один
з них широко розмахнувся і в бік міліціонерів пожбурив заточку —
ніж. Якби Гармаш не пригнув голови, неодмінно у неї влучив.
– Ви оточені. Здавайтеся! – грімко вигукнув командир взводу і
вистрілив у повітря.
З лісосмуги з піднятими руками виходили бандити. Їх сірі запалі
обличчя встигли зарости щетиною, ноги по коліна були зарошені.
На руки наділи кайданки і доставили до місця ув’язнення.
Коли солдати-міліціонери повернулися на службу, наслухали
гірку вість – не стало Феді Симонова – веселого, радісного
оптиміста зі Смоленщини. Знайшли його вчора на околиці Одеси
в захаращеному районі. На подвір’ї серед магазинних дерев’яних
ящиків Симонов лежав побитий і понівечений. Побратими боляче
сприйняли смерть товариша. Вони поклялися за всяку ціну знайти
вбивцю і сповна розплатитися. Було сумно боляче усвідомлювати:
ще вчора Федя був живий. Ходив на завдання, робив фіззарядку, їв
солдатську кашу, а сьогодні вже немає. Безглузда смерть забрала
їхнього товариша, а завтра віч-на-віч з нею міг зустрітися кожний.
І все ж нелегка, але сповнена небезпек, армійська служба
наближалася до кінця. Артем Гармаш, оскільки мав вищу освіту,
повинен був служити один рік. Одні світло заздрили, інші кепкували,
ще треті висловлювали незадоволення. Мовляв, що це за закони
такі. Тільки прийшов, ледь встиг у пір’ячко вибитися, а вже дембель.
Якби там не було, але Тимур Гармаш чесно відслужив відведений
йому строк і невдовзі демобілізувався.
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сина. Мама сплакнула, кінчиком фартуха витерла сльози. Батько
обняв сина, міцно пригорнув до себе, приторкнувся до щоки.
Швидко накрили стіл, батько налив по сто грамів.
– Куди ж тепер, сину,– поцікавився. – Сіяти добре, розумне,
вічне. Ото ти правильно зробив, що обрав педагогічний шлях.
Давай я тебе влаштую в свою школу. Там саме Марія Григорівна
пішла на пенсію, є вакансія філолога.
– Дякую, тату, – загадково усміхнувся Тимур. – Але в мене інші
плани.
Розповів батькам, що одразу після закінчення педагогічного
інституту друзі порадили працювати в органах КДБ. Він уже
оформив документи й чекає виклику.
– Чекай, сину, – вихопилося в батька, – так це вже два роки
минуло?
– Два роки... – зітхнув Тимур.
– Документи, певне, під сукно поклали, а про тебе геть чисто
й забули, – розчаровано мовив батько. – Ото йди в школу, поки є
вакансія.
Про розмову небавом і забулися. Коли це так днів через п’ять
біля оселі Гармашів зупинився мотоцикл. Молодий червонощокий
хлопець підняв шлем, озирнувся довкруж. На чоло хмаринкою
спало пасмо чорнявого волосся.
– Скажіть, будь ласка, Тимур Гармаш тут проживає?
– Я й буду Тимур Гармаш, – за парканом озвався молодий
чоловік. – А навіщо він вам потрібний?
– Ви знаєте полковника Волкова з Кіровського обласного
управління КДБ?
– Так, знаю.
– Він просив, аби ви терміново передзвонили по оперативному
зв’язку. Сідайте в коляску – поїдемо.
Коли начальник відділу кадрів Валерій Васильович Волков у
трубці наслухав дзвінкий голос, радо вигукнув:
– Товариш Гармаш?
– Слухаю, товаришу Волков!
– Вас зараховано на роботу. Просимо прибути негайно.
Коли Тимур повернувся додому, батько поцікавився: хто, куди,
навіщо викликали?
– Мене, тату, прийняли на роботу в органи КДБ по Кіровській
області. Завтра й виїжджаю.
– Прямо завтра? – сполохалася мама. – Треба ж щось у дорогу
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приготувати.
– То вже, сину, звиняй. Можливо, стосовно тебе я був інколи
грубий і несправедливий, але повір, я одного хотів: добра.
Розумієш, я фронтовик, дві війни пройшов. Нерви уже нікудишні. Та
й вихований дещо інакше, ніж ви, молоді.
Другого дня Тимур Гармаш вже був у кабінеті начальника відділу
кадрів полковника Волкова.
– Вітаю, колего! Вас зарахували на посаду молодшого
оперативного уповноваженого другого відділу контррозвідки.
Тимур Гармаш на якусь мить аж розгубився – отже, все добре,
його мрія збулася, а він так переймався. Тепер за роботу. Але що,
власне, робити? Про роботу в органах КДБ не мав абсолютно
ніякого уявлення. Валерій Васильович буцім прочитав його думки.
– Не хвилюйтеся, товаришу лейтенант, ви вже служили у
спеціальних військах міліції…
Тимур Гармаш мало не підстрибнув від несподіванки – звідки він
знає? Це ж треба! Оце так служба.
– … Маєте навики і певний досвід. У нас робота дещо іншого плану
– працюватимете з агентурою, займатиметеся пошуком агентів
спецслужб іноземних держав, вирішуватимете питання вербування,
виявлятимете державних злочинців, німецько-фашистських
прихвоснів, які в роки війни служили в охоронному батальйоні СС
служби безпеки СД і розстрілювали безневинних людей. Словом,
боротиметеся з усякою нечистю, яка прагне деморалізувати
нашу молодь, підірвати моральні устої підростаючого покоління і
розколоти таку гігантську державу, як Радянський Союз – аби кожна
республіка відокремилася і заховалася у свою мушлю. Не вийде!
У цю мить двері відчинилися і до кабінету зайшов високий на
зріст чоловік з чорним хвилястим чубом і орденськими колодками
на грудях.
– Знайомтеся! – лаконічно мовив Валерій Васильович. – Майор
Каверін. Ваш безпосередній начальник.
– В’ячеслав Михайлович, – майор подав жилаву руку і додав: –
Дуже добре, що ви сьогодні приїхали. Ми зараз представимо вас у
відділі. Якраз всі зібралися.
За вузьким, але довгим столом сиділо кілька чоловік.
– Товариші! – майор Каверін подивився в папери. – Сьогодні
до нас на роботу прибув новий працівник – Гармаш Тимур
Миколайович. Товариш Гармаш працюватиме на посаді молодшого
оперуповноваженого.
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Тимур швидко підвівся, і виструнчившись, злегка кивнув головою.
Потім майор Каверін коротенько розповів біографію прибулого і
попросив присутніх любити і жалувати.
– Тепер зайдімо до мене, – мовив після представлення.
Каверін сів за масивний стіл, на якому не було нічого зайвого.
Тільки – письмовий набір, ручка, олівці. Під товстим склом лежали
довжелезні списки з телефонами.
– Для початку, – майор Каверін витягнув з шухляди стола товсті
книги, тоненькі брошури, – прочитайте спеціальну літературу і
вам усе відразу проясниться. Тепер ось ключі від сейфу. У ньому
зберігатимуться
матеріали на зрадників-перевертнів. Там –
дванадцять папок. Документи збиралися роками. Усі зрадники
в розшуку. Деякі з відступаючими німцями дременули в тил.
Інші – залишилися, але добре замаскувалися. Змінили прізвища,
отримали нові паспорти, одружилися, мають дітей. Що прикро: їх
не мучить совість про тисячі розстріляних людей. Вони ніколи не
задумуються над тим, що загиблі повинні були мати свої родини,
своїх дітей.
Тимур Гармаш спалахнув одразу – оце так робота!
– Почнемо зі справи Цікало, – продовжував Каверін. – Він же
Сикалов, Цикал, Цикалов. Це – німецький запроданець, руки якого
по лікті закривавлені. Свого часу служив у Червоній Армії, воював
з німцями. Та в одному з боїв зрадив Вітчизну. Уже кілька років
намагаємося його розшукати. Один час здається: був зовсім близько
та з рук вислизнув. Отже, за роботу. Бажаю успіхів. М-да, я ще не
сказав. За сучасними мірками я ваш, так би мовити, наставник.
Коли щось буде незрозуміло, чи тяжко на душі, звертайтеся.
Допоможемо.
Це був перший робочий день Тимура Гармаша у ранзі працівника
КДБ. Попереду будуть роки і роки напруженої праці. Пліч-опліч працюватиме з багатьма людьми різними за характерами і
вдачами. Але такої доброї, високоосвіченої, вихованої людини, як
майор Каверін, на його шляху більше не буде. Згодом їхні дороги
розійдуться. Через багато років Гармаш зустрінеться зі своїм
першим учителем і наставником. Якою радісною і водночас сумною
виявиться ця зустріч. При подальшій розмові з’ясується, що доля
до майора Каверіна буде аж занадто жорстокою і немилосердною.
Його перша дружина виявилася звичайнісінькою алкоголічкою і він
змушений був з нею розлучитися. Діти – син і донька потрапили
під вплив матері. Донька обрала шлях повії, син здійснив декілька
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вбивств і його присудили до вищої міри покарання – розстрілу.
Вирок через деякий час привели до виконання. Одружився вдруге.
Ця спиртного і в рота не брала, проте виявилася нечистою на руку.
Працювала головним бухгалтером на одному з підприємств міста,
щось там накрутила і отримала строк. На старість майор Каверін –
хворий і немічний – залишився один у чотирьох стінах трикімнатної
квартири.
Тимур Гармаш сів до столу, почав гортати папери. Перед
очима постала товстелезна книга – роман Олександра Фадєєва
“Молода гвардія”. У далекому босоногому дитинстві кілька разів
читав і перечитував її. Роман про молодогвардійців був одним з
найулюбленішим видань. Згодом Тимур перечитав усе, що написав
Олександр Фадєєв. Він тільки не міг одного зрозуміти, як могло
таке трапитися, що такий безсумнівно талановитий письменник
допився до стану алкоголіка і зважився на самогубство. За своєю
юначою наївністю Тимур Гармаш тоді ще багато чого не розумів. Та
й не міг зрозуміти. Був вихований на інших моральних цінностях.
Він вважав себе щасливим, що народився в такій країні, як СРСР,
а не десь там в Америці, Африці чи на Гаваях. Пишався тим, що
саме його країна стала першопрохідницею в галузі освоєння
космічного простору… Багато чого не розумів, якщо й розумів, то
по-своєму. Це вже значно пізніше, коли відчиняться брами, спаде
з очей полуда, таємне стане явним, з’ясується: Олександр Фадєєв
перед тим, як випустити кулю в серце, написав листа в ЦК КПРС.
Тривалий час лист залишався партійно-державним секретом. Про
його зміст ніхто не мав знати з простих смертних. На думку мудрих,
цей лист був не просто п’яною істеричною витівкою алкоголіка, а
сповіддю, що своєю нелюдською правдивістю залякувала всіх, хто
розідрав душу і Олександра Фадєєва, і всіх інших. Якби ідеологічні
кати гадали, що в цьому листі – неправда, так би не боялися його
змісту. Навпаки – вони знали: у ньому – глибока правда. Ось чому
так боязко ховали від людського ока.
Трохи згодом на екрані містечкового кінотеатру Тимур переглянув
художній фільм “Молода гвардія”. І хоч звідтоді минуло багато літ, а
перед очима постають всі ті ж світлі і чисті образи – Олег Кошовий,
Уляна Громова, Сергій Тюленін…
Тимур Гармаш сторінка за сторінкою гортав справу на Цикала.
І все більшою ненавистю проймався до цієї ницої душею людини.
Сам з родини розкуркулених, у роки війни опинився у Краснодарі.
Пішов на службу до місцевої поліції. Брав безпосередню участь у
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розстрілах молодогвардійців. Після визволення Донбасу Цикало
втік на територію Російської Федерації і був мобілізований на фронт.
В одному з боїв його було поранено. Везли в госпіталь залізничним
ешелоном через Кіровськ. На станції Цикало відправив телеграму
своїй сестрі, яка мешкала в одному з районів області. Її перехопили
кадебісти. У телеграмі значилося: “Мене поранило, їду в госпіталь”.
По дорозі Цикало втік і його подальший слід загубився.
Гармаш встановив контроль за оселею, в якій мешкала сестра
Цикало. Проте до неї жодного разу він так і не заявився. Будинок
постійно прослуховували, але всілякі пошуки бажаних результатів
не принесли. Запроданець, мов у воду канув. Забігаючи наперед,
завважимо: віднайти його не вдалося ніколи і нікому.
… У Кіровську функціонувала школа вищого льотного пілотажу.
У ній підвищували свій фах не лише наші льотчики, а й з багатьох
інших зарубіжних країн. У поле зору місцевих кадебістів потрапив
такий собі англієць Роберт Мур. За даними московського КДБ
він підозрювався у причетності до спецслужб. Стало відомо:
сьогоднішнього суботнього вечора разом зі своєю супутницею
він відвідає ресторан “Ятрань”. І хоч в обласному управлінні була
спеціальна служба, яка вела зовнішнє спостереження, Тимур
Гармаш забажав особисто поспостерігати за англійцем. Про це
він доповів начальнику управління Георгію Воскобойникову. Той
підтримав пропозицію і на прощання додав:
– Стежте і не спускайте з нього очей. Про результати доповідайте.
– А якщо це буде пізно, Георгію Валерійовичу?
– Доповідайте за будь-якої пори. Я працюю допізна.
Гармаш зайшов до ресторану одразу за англійцем та його
білявою подругою. Як з’ясувалося, вона працювала на режимному
об’єкті. Облюбували столик в кутку праворуч. Роберт Мур –
худорлявий, високий у картатому піджаку. Дівиця також була під
стать англійцю – вище середнього зросту, тонкі вуста, світлі очі,
довгі руки з наманікюреними нігтями. Сіла на стілець, закинула ногу
на ногу, про щось стиха почала перемовлятися.
Тимур Гармаш обрав сусідній столик. Замовив сто грамів, салат
олів’є, домашню ковбаску. На столі в білій мисці з блакитним обідком
лежали червонобокі яблука. Поки офіціантка – низька повногруда
жінка в білосніжній накрохмаленій блузці – принесла замовлення,
Тимур з’їв одне яблуко. Виявилося дуже смачним – такі яблука
родили і в їхньому домашньому садку. Налив чарчину, пригубив,
виделкою наколов шматочок домашньої ковбаски. Неквапом їв
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Англієць підвівся з-за столу, подав руку і запросив свою
супутницю до танку. Вони танцювали, щільно притиснувшись
одне до одного. Дівиця від задоволення аж очі заплющила. Тимур
Гармаш, зачарований піснею, подумки перекинув місток у роки
армійської служби. Перед очима постала красуня Одеса, вулиця
Дерибасівська з безліччю молодих красивих дівчат. Там він служив в
армії, боровся з правопорушниками, холерою… Чого тільки не було.
Але згадки про мальовниче причорноморське місто закарбувалися
в його пам’яті тільки хороші. На якусь мить заплющив очі. Та ось
залунали заключні акорди пісні, зрештою, голос співака затих.
Танцюючі неквапом розходилися, всідалися за свої столики. Але
сусідній столик залишився порожнім, за нього ніхто не поспішав

Ах, Адесса, жемчужина у моря,
Ах, Адесса…

і позирки стежив за сусідами. Дівиця почала щось нашіптувати
на вухо англійцю. Спершу той подивовано вигнув брови, згодом
розсміявся. Роберт Мур взяв пузату карафку, спочатку на денці
налив своїй партнерці, потім капнув і собі. Підняли, поцокалися,
почали закусувати. Згодом дівиця розстебнула ридикюль, дістала
пакунок, загорнутий у білий папір, обв’язаний блакитною стрічкою,
й подала своєму партнеру. Не дивлячись, він швидко заховав його
до нагрудної кишені.
Тимур маленькими ковтками дегустував чарчину. Офіціантка
принесла другу страву. За прикладом свого сусіда він узяв у ліву
руку виделку, а в праву – ніж. Почав різати печеню. Ніж зісковзнув,
м’ясо ледь не вилетіло з тарілки. Зрештою, йому вдалося впоратися
з цим завданням. М’ясо і справді виявилося дуже смачним. На душі
стало веселіше. Відкинувся на бильце стільця, чіпким поглядом
окинув вщерть заповнений зал. “Живуть же… – міркував про себе. –
І де тільки вони ті гроші беруть? – запитав сам себе і тут же відповів:
– Одні чаркують за рахунок батьків, інші спекулюють, дівиці п’ють
авансом, розраховуватимуться – натурою”. У цей час на естраді
з’явилися музиканти. Виокремлювався молодий чоловік у чорному
костюмі і білій сорочці. Шию перехоплював чорний галстук-метелик.
Взяв до рук мікрофон, спершу постукав по ньому, потім мовив: “Раз,
два, раз два…” Заграла музика та так, що хоч вуха затикай. Співак
вийшов вперед, окинув поглядом зал, віднайшовши, певне, свою
приятельку, усміхнувся і, змовницьки підморгнувши, заспівав:
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сідати. Отже, Роберт Мур зі своєю партнеркою покликав офіціантку,
розрахувався, залишив карбованця на “чай” і хутко побіг на роботу.
Коли про все доповів генералу Воскобойникову, той не приховував
свого обурення:
– Провалілі! Отакоє дєло провалілі!
За зростом він був низький, а тому поза очі колеги жартома
приклеїли йому прізвисько Жора Хлястик. За характером –
енергійний, рухливий, поривчастий. Невідпорний тип холерика. То
сидів за столом надутий, мов індик, то враз схопився, побіг довкруж
столу, потім ногою вдарив по кріслу, певне, в такий спосіб намагався
зняти нервовий стрес. Удар, мабуть, влучив у ніжку – схопився
обома руками за ногу і, скривившись, почав ойкати.
… І все ж перші дві невдачі не стали каменем спотикання, не
розчарували Тимура щодо обраної професії. Навпаки – зціпивши
зуби, брався за нову роботу. Читав відповідну літературу, вникав у
кожний абзац, кожне речення. Працював з ранку і до пізнього вечора.
Субота в них також була робочим днем. Вихідний – лише неділя.
У такий день дозволяв собі порозкошувати, досхочу поніжитися
у ліжку, почитати улюблену книжку, сходити до кінотеатру. Коли
переглядав нову художню кінострічку, уже й не пам’ятав.
У комітеті працювали й жінки. Уже з перших днів помітив: одна з
них до нього не байдужа. Дівчину звали Люба. Люба Доброхотова
працювала у третьому відділі. При зустрічах вітаючись, неодмінно
усміхалася, злегка червоніла. Про її минуле нічого не знав – була
заміжня чи розлучена, чи взагалі не пізнала солодкий трунок
кохання. Працюючи в цій системі, дівчині була нелегко знайти свого
обранця – все життя робота в закритому режимі – ні тобі танців, ні
масових гулянок, на яких можна було б познайомитися і підчепити
кавалера.
Так співпало: цього вечора з роботи виходили вдвох.
– Як вам у нас працюється? – запитала майже пошепки.
– Дуже цікаво. Але вечорами трохи нуднувато. Зі своєю бабусею
Софією Петрівною дивимося телевізор.
– Якщо ви не знаєте, куди себе подіти, приходьте до мене в гості.
Мені, самотній, також інколи буває досить сумно.
– Дякую, – мовив у відповідь Тимур. – Але коли приходити?
Можна навіть сьогодні?
– Так, сьогодні. Я буду рада, – кокетливо відповіла. – Навіщо
наші стрічі відкладати в довгий ящик.
По дорозі зайшли до гастроному. Люба взяла хліба, молока й
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ковбаси. Тимур – пляшку коньяку, шампанського і коробку цукерок.
Люба мешкала на четвертому поверсі п’ятиповерхового цегляного
будинку, що містився в центральній частині міста. З ридикюля
дістала ключі, відімкнула двері. Зайшла першою, увімкнула світло.
– Роздягайся і будь як вдома.
Тимур зайшов до вітальні. Це була однокімнатна квартира, але
обставлена зі смаком: меблева стінка, ліжко-диван, над ним завис
персидський килим. Люба увімкнула телевізор. Саме передавали
хокейний матч. Перемкнула на інший канал – йшов концерт
художньої самодіяльності. Він зацікавив гостя значно більше.
З дитинства кохався в пісні. Після десятого класу навіть кинув
школу і поїхав до Миколаєва на річні курси керівників художньої
самодіяльності. Батько гнівався, сварив, мовляв, з тебе повинен
вийти педагог, а не культармієць, та вдіяти нічого не міг. Син таки
закінчив курси, хоч і не став ні завклубом, ні художнім керівником.
Люба зайшла до вітальні:
– Ходімо на кухню. Стіл накритий.
Простора кухня, не така як у його бабусі, справила на Тимура
приємне враження. Стіни обкладені плиткою до середини, потім
обклеєні шпалерами. На стіні висіло бра, створювало інтимну
обстановку. Кухонний столик заставлений стравами – тоненько
нарізані ковбаса, сир, на тарілочці лежали бутерброди, поряд
домашнього приготування огірки, помідори, баклажани, всілякі
салати. “Люба, певно, хороша господиня”, – відзначив про себе
Тимур.
– Що будемо пити? – запитала.
– Та що! – вигукнув Тимур. – Розпочнемо з шампанського, а
закінчимо коньяком.
Люба поставила на столик кришталеві кухлі і маленькі кришталеві
чарчини.
– Ну, сідаємо, – мовила.
По домашньому тепло і затишно зробилося на серці Тимура.
Таке враження, буцім приїхав додому і його приймають тато з
мамою. Шампанське хоч і вистрілило, проте Тимур так майстерно
відкрив, що на стіл не пролилася жодна крапля.
– За що будемо пити? – Люба пильно подивилася на Тимура і
загадково усміхнулася.
Тимур не готовий був до цього, трішки розгубився, слова невідь
куди й повтікали.
– Гаразд. Не буду тебе ставити в незручне становище, – Люба
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оволоділа ситуацією. – Вип’ємо за твої перші кроки у нашій нелегкій,
але такій потрібній справі.
– Дякую, Любо, – усміхнувся Тимур. – І за тебе. Хороша ти
людина.
Після того як випили, Люба, аби Тимур не захмелів, припрошувала
закушувати. Мовляв, і те з’їж, і те. Таке все смачне. На душі було
приємно, бач про нього хтось піклується, комусь він потрібний.
І все ж обоє трішки сп’яніли. З часом розмова стала
розкутішою. Згадували минуле, друзів, розповідали курйозні історії
з студентського життя. Того вечора Тимур залишився в Люби
ночувати.
Наступного ранку Тимур з’їв бутерброд, випив філіжанку кави.
Тепло подякував за прийом і раненько пішов, аби сусіди не бачили.
Коли спускався, на другому поверсі двері однієї з квартир раптово
відчинилися і на порозі у спортивній формі постав ніхто інший як
секретар парткому полковник Федоренко. Тимур на якусь мить
розгубився, заціпенів, зрештою, зібрався з думками:
– Доброго ранку, Іване Омеляновичу. Ви тут мешкаєте? А я й не
зав.
– Мешкаю, мешкаю, – іронічно усміхнувся Федоренко. – Йду оце
на фіззарядку. Кожного дня на стадіоні бігаю.
У понеділок під кінець робочого дня секретар парткому викликав
до себе Гармаша. Для годиться, поцікавився як просувається
робота, чи задоволений нею, зрештою, запитав:
– Що у вас спільного з Любов’ю Доброхотовою?
– Та нічого особливого, – зам’явся Тимур. – Дружимо та й усе.
– Конкретніше.
– Ходимо до бібліотеки, обмінюємося книжковими новинками.
– Ти або одружуйся на ній, – перейшов на „ти”, – а якщо не
хочеш, щоб тебе у неї я більше не бачив. Зрозумів?
– Так точно, товаришу полковник. Зрозумів.
– До речі, всі працівники нашої системи, аби не стрибали в
гречку, мають бути одружені.
“Старий і справді правий”, – подумав Тимур. – Дійсно, аби
вечорами не нудьгувати, самому не варити їсти, не прати білизну
і справді потрібно мати дружину. Пригадав як минулого літа їздив
до Херсона на заготівлю кавунів. Їм порадили кавуни закупити в
селищі Виноградове, що розташувалося на протилежному березі
Дніпра. Селище нагадувало справжнє містечко: заасфальтовані
вулиці, обіч центральної магістралі виструнчилися двоповерхові
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адміністративні будинки. Поселилися у готелі. У радгоспній
бухгалтерії закупили шість тонн кавунів, потім поїхали на баштан.
Такої сили-силенної кавунів Гармашу ще не доводилося бачити.
Разом з Борисом Нестеренком цілий день вибирали і вантажили у
кузов ті кавуни. Під вечір відчули, таки стомилися. Повернулися до
готелю, холодною водою з-під крану змили денну втому, повечеряли
з чарчиною, стиха погомоніли. Здебільшого обговорювали події
минулого дня. Та ось Борис Нестеренко і каже:
– Знаєш, що, Тимуре, ходімо на танці.
Гармаш тільки усміхнувся:
– Ну які танці. Про що ти говориш. Ми так стомилися. Та завтра
й в дорогу. Давай радше відпочинемо. Та вже, – кинув погляд на
годинник, – одинадцята вечора. Танці закінчуються.
– Оце саме час. Усі розіходитимуться. Може, по молодичці
підчепимо.
Тимур усміхнувся, але погодився:
– Гаразд. Куди від тебе подінешся. Пішли.
Коли прибули на танцювальний майданчик, танці дійсно уже
завершилися. Молоді люди – хлопці та дівчата – парами і поодинці
прошкували додому. Увагу Бориса привернули дві чорняві дівчини.
Ставні, граціозні.
– Он та, вища, бачиш, яка красива. Давай я тебе з нею
познайомлю.
– Я вже тобі казав: мені сьогодні не до знайомств. Я так
наробився, швидше б у ліжко і спати. До того ж завтра рано
вставати. Ходімо радше до готелю.
Нестеренко все ж таки прислухався до поради приятеля і вони
попрошкували у напрямку готелю. Порівнявшись з двоповерховим
приміщенням, озирнулися. Обидва були прикро вражені – дівчата
йшли за ними слідом.
– Бач, я ж тобі говорив, – радісно вигукнув Нестеренко. – Це
доля. Ти мені ще весь вік дякуватимеш.
Через кілька хвилин дівчата порівнялися з ними. “І справді
красива, – подумав Тимур, – з лиця хоч воду пий”.
– Добрий вечір, дівчата, – мовили Борис з Тимуром.
– Добрий… – в унісон відповіли ті.
– Ми у вашому селищі вперше і, схоже, заблукали. Скажіть…
– Як вам не соромно? – вихопилося в старшої. – Нехай би ось цей
запитав, – кинула поглядом на Тимура, – так він молодий і красивий.
А ви – старий і лисий. У вас, певно, діти до дівчат залицяються.
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Шлях від Кіровська до Херсона долав автобусом, від Херсона
до Цюрюпинська, що пролягав на протилежному березі Дніпра,
добирався катером, а потім до Виноградового їхав рейсовим
автобусом. З вузенького віконця з цікавістю розглядав мальовничі
краєвиди. Якщо Кіровська область вважалася зерновою житницею
України і на тисячах гектарів вишумовували дорідні хліба, то тут
розляглися величезні плантації смугастих кавунів і жовтих, ніби
вкритих бронзою, динь. Потім йшли плантації соняшників. Десятки,
а може, й сотні гектарів. Ось нарешті і Виноградове. Запилений
автобус зупинився в центрі селища. Тимур кинув поглядом і
завважив про себе: все на місці, як і торік – готель, танцювальний
майданчик.
– Доброго дня, Тимуре! – наслухав поряд дзвінкий знайомий
голос.
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– Про це й мова, – Нестеренко не розгубився. – Мій товариш не
лише молодий і красивий, а ще й не одружений. Знайомтеся.
Тут уже дівчата розгубилися. Гармаш подав руку.
– Тимур.
– Люда.
– А я Поля, молодша сестричка.
– Ось і добре, ось ми й познайомилися, – зрадів Борис. – Що й
потрібно було довести. – І справді, мені більше тут робити нічого.
Бувайте здорові.
Тимур провів обох дівчат додому. Полі він також сподобався, але
дівчина забачила: хлопець не байдужий до її сестрички. Перечити
не стала.
– Ну, бувайте, щось у мене голова розболілася, – знічено мовила
і пішла до хвіртки.
– На добраніч, – додав Тимур.
Під парканом батько приладнав дерев’яну лавку. Так ніби, щоб
старости сідали. Обоє присіли. Часу було обмаль. Люда розповіла,
що півроку тому не стало мами – оселя осиротіла. Сама заочно
навчається у торговельному вузі – працює в гастрономі продавцем.
Завтра Тимур мав виїжджати. Більше зустрічей не буде. Але
домовилися: зустрічатимуться на сторінках листів, привітальних
листівках. Люда не раз запрошувала його у гостину, приїзди,
мовляв. Та Тимур ніяк не зважувався. А це трапилася нагода.
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Аж підстрибнув від несподіванки. Перед ним стояла Люда. Ті ж
розкосі чорні очі, широкуваті вилиці, на голові копичка чорнявого
волосся.
– Доброго дня, Людо! Я такий радий, що ти мене зустрічаєш. По
совісті скажу, хоч ми й бачилися один раз, але до тебе прикипів я
назавжди.
Люда злегенька схилилася, доторкнулася до щоки і обдала
ніжним поцілунком.
– Ходімо додому. Всі на тебе давно чекають.
І цим було сказано все. Плани Тимура явно поламались. Коли
їхав, думав: приїде, влаштується у готелі, потім піде до гастроному,
в якому вона працює, познайомиться з сім’єю. Що ж додому так
додому.
… За рік до його приїзду в Люди раптово померла мама.
Залишився батько вдівцем з шістьма дітками на руках – чотири
доньки: Люда, Ліда, Світлана і Поля, а також два сини – Станіслав
і Микола. Всі домашні турботи по догляду взяла на себе старша
донька. Вона готувала їжу, прала одяг, перевіряла домашні
завдання, виряджала до школи. Коли Тимур з Людою прийшли
додому, діти радісними вигуками зустрічали довгожданого гостя.
Тимур відкрив валізу, дістав цукерок, печива, пригостив малечу. Під
вечір з роботи повернувся батько. Високого зросту, так метрів під
два, вагою до центнера. Обличчям схожий на легендарного героя
громадянської війни Миколу Щорса. Широке обличчя засмагло,
ніби аж побронзовіло від сонця і вітру. Батько весь час перебував
на природі – то конюхував, ходив у нічне, то вівці пас. Неквапом
зайшов до оселі, насурманивши брови, так суворо подивився на
Тимура, мовляв, хто за один? Тимур першим представився, подав
руку. У батька немов трохи відлягло від серця, нараз подобрів.
– Вибачте за затримку. На роботі був, – немов оправдовувався і
вже до доньки: – Людо, ти нам щось приготувала поїсти?
– Тату, мийте руки і сідаємо до столу, – розпорядилася дівчина.
Усі вмостилися за круглим столом. Сімеєчка була нівроку. Люда
поставила на стіл картоплю, помідори, свіже бараняче м’ясо, сир,
котлети. Батько дістав карафку, налив Тимурові, собі й старшим
дітям.
– Ну, сину, за твій приїзд.
Наслухавши, як батько назвав його “сином”, в Тимура потепліло
на душі. Проте, взявши чарку, він не знав, що робити.
– Що, може, домашньої не п’єш. Гидуєш?
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– Та я взагалі не п’ю ніякої. Але у вашій оселі вип’ю.
– Пий на здоров’я!
Після другої батько трохи сп’янів, посміливішав, чомусь йому
пригадалася війна, як на фронті був.
– Я, синку, ніколи не любив хвастатися, а це тільки тобі кажу:
фріца я не боявся. Бувало, вип’ємо з хлопцями по сто грамів спирту
і вперьод! Маю орден “Вітчизняної війни І ступеня”. “Червоної
Зірки”, медаль “За відвагу”. А ще я з Германії привіз рушницю.
Трофейну. На зайців ходжу, на вовка. Одного разу дикого кабана
підстрелив. Як мене не стане, – мовив стиха, – рушницю забереш.
На полювання ходитимеш.
… За розмовами відкривалися все нові й нові сторінки не
лише з життя родини, а й села. Виявляється, у прадавні часи його
заселили татари і назвали село Чалбаси. Виноградове – це вже
радянська назва. У селі мешкають люди багатьох національностей,
є й татари. Тимур відтак уже ніскілечки не сумнівався: у судинах
цієї родини, яка носила прізвище Меркотан, текла татарська кров.
– Пам’ятаєш, ми в школі вивчали про повстання селян в Турбаях,
здається, на Полтавщині, – мовила Люда.
– Так, пам’ятаю, – відповів Тимур, – я тоді п’ятірку отримав.
– Тодішніх повстанців цариця Катерина вислала на заслання до
нашого села. Тут був голий степ і – жодної кринички.
– За вісім кілометрів від нас, – батько помахом руки вказав
праворуч, – б’є джерело. Там свята вода. Ми завтра туди поїдемо. До
джерела досить часто привозять хворих людей. Не всім допомагає,
але свята вода, кажуть, багатьох зцілила від всяких недуг.
Наступного дня було релігійне свято. Батько з самого ранку
запріг коня, посадив дітей на підводу. В задку поклали барана зі
зв’язаними ногами. Тимур сів попереду з батьком. Коли прибули до
святого джерела, люду було чималенько. Гармаш з батьком стали в
чергу, набрали водиці. Напоїли коней та й самі скуштували.
– Пийте, діти, та не хворійте! – наказав батько.
Потім відвів у бік барана, зарізав, зняв шкуру. Видовище це було
далеко не з приємних. Тимур тим часом поблукав довкруж, сходив
на Синє озеро. Воно і справді було красиве. Неподалік берега
плесо вкривало зелене латаття, милували око водяні лілії. Коли
повернулися, шашлики вже були готові.
– Де це ти ходиш? Я збирався посилати Люду, аби розшукала, –
удавано нагримав батько. – Зараз їстимемо шашлики.
Увечері поверталися додому. Вражень у гостя було хоч відбавляй.
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Час минув швидко, другодні потрібно було повертатися на роботу.
– Тепер, сину, скажи мені по совісті: чому ти до нас приїжджав?
– батько першим підняв чарку.
– Скажу вам, батьку, відверто: ваша донька Люда мені дуже
подобається. Хочу, аби вона погодилася стати моєю дружиною.
А невзабарі відгуляли весілля. Гучного не влаштовували. Все
пройшло тихо і скромно. Батько побажав великої любові, щастя,
хотів мати онуків. А в придане подарував старезну дубову шафу.
Коли привезли її до Кіровська, Тимур попросив сусіда, аби допоміг
підняти на четвертий поверх. Коли піднімали, відчув, ніби щось
хруснуло у попереці. Той хрускіт потім відчував усе своє життя.
На наступні вихідні Тимур повіз свою дружину до батьків. Мама
одразу в сльози:
– Ой, сину, сину, а чому ж ти нас не покликав на весілля?
Проте і батько, і мама з’яву невістки зустріли радо.
Минув рік. Тимур пішов у відпустку і отримав путівку до одного з
санаторіїв Ялти. Саме був оксамитовий сезон. Спека дещо спала,
пляжі трохи опустіли від багатотисячної армії купальників, проте
кожного дня сотні засмаглих молодиків вигрівали свої боки під
щедрим південним сонцем. Тимурові й Людмилі випало жити на
третьому поверсі з краєвидом на Чорне море.
Зранку поснідали, послухали радіо – їх цікавив
прогноз
погоди, взяли з собою рушники і пішли засмагати. В обід завітали
до їдальні. Просторий зал заповнили сотні відпочиваючих. Обід
був смачний і багатий – перша страва, друга, на третє – фрукти,
соки. Зайшли до номера, трохи перепочили, почитали свіжі
газети, знову послухали прогноз. Диктор-жінка м’яким приємним
голосом повідомила: увечері в Криму погода погіршиться, буде
шторм, купатись в морі забороняється. Але, тим не менше, вони
зібралися і знову пішли на пляж. Сонце палило нестерпно. Тимур з
Людмилою купалися, пірнали. Та ось невідь звідки, швидше з моря,
подув вітер, почав накочувати срібні хвилі. Вони налітали з білим
шумовинням, вдарялися об бетонні стіни, що стояли вздовж берега
і виконували функції своєрідного укріплення – не давали розбивати
берег. Відчайдухи– купальники вривалися в ці хвилі, їх підкидало
на кілька метрів вгору. Довкола лунали виск і сміх. Під вечір сонце
почало заходити в імлисті хмари. Починало сіріти.
– Ти не замерз? – поцікавилася Людмила.
– Ні. А ти?
– Щось холодненько зробилося. Ходімо, напевно.
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У цей час з моря долинув спочатку чоловічий голос, а потім
жіночий:
– Тону-у-у-у-у! Допоможі-і-і-ть!
Тимур з Людмилою різко підвелися. Золотим узбережжям
бігла бліда, перелякана на смерть жінка і благала про допомогу. У
розбурханому морі опинилися син з батьком.
– Ти будь тут! – наказав Тимур. – А я зараз, – шубовснув у воду.
З протилежного боку назустріч потерпілим стрімко кинувся
ще один молодий чоловік. Той виявився напрочуд спритнішим і
вправнішим. Він наблизився до потерпілих. Батька вже не було.
Син з останніх сил борсався у воді. Молодий чоловік підхопив
підлітка і вони удвох попливли у напрямку берега. Забачивши, що
його допомога більше не знадобиться, Тимур розвернувся і поплив
у зворотному напрямкові. Через кілька метрів відчув: сили помітно
тануть. Велетенські хвилі морським прибоєм накочувалися на
нього і за кожним разом відносили від берега. Тимур зібравшись
з силами, подолав кілька метрів та нова хвиля, вдарившись об
бетонний хвилеріз, відкочувалася назад, забираючи з собою й
Тимура. Йому раз по раз доводилося розпочинати все спочатку.
Сил уже майже не було. Тимур відчув: до берега не доплисти. Це,
мабуть, кінець. Подумки попрощався з батьками і дружиною. Але з
останніх зусиль ринувся вперед. “Якщо за цим разом не допливу,
все, мені кінець”, – подумав. І раптом у воді виявився камінь. Де
він узявся – один Бог знає. І хоч Тимур був людиною невіруючою,
подумав: невидимі сили не дають мені вмерти на воді. Я повинен
жити! З неймовірними труднощами дістався хвилерізів, що стояли
вздовж пляжу. По бетонній стіні спокійно походжав тлустий чоловік
з одвислим черевцем у білих штанях і блакитній тенісці.
– Допоможіть! – вигукнув Тимур.
Однак чоловік у відповідь продовжував спокійно стояти,
байдужими імлистими очима спостерігати, як неподалік тоне
людина. Особливої допомоги було й не потрібно. Варто зняти з
штанів пасок і подати обезсиленому Тимурові. Забачивши чоловіка,
Людмила вигукнула не своїм голосом:
– Допоможіть!
Кілька чоловік одразу кинулися на допомогу і потерпілий
вибрався на берег. Відчувши під ногами твердь, Тимур опустився
на пісок. Його одразу занудило і він почав блювати жовто-зеленою
масою.
– Тиму-у-у-ур! Ти живий? – підбігла дружина і не знала чим йому
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До батьківської оселі прибули під вечір. Усі були вдома, саме
збиралися вечеряти.
– Дорогий зятьок! – забачивши Тимура, який першим зайшов до
оселі, вигукнув батько. –О-о-о, так ти не сам. Здрастуй, доню! Як ви
тільки вчасно приїхали.
Батько побіг до хижі, приніс карафку з домашнім вином, сестра

V

допомогти.
– Чекайте! – вигукнула молода жінка, – я лікар, – хутко надала
першу допомогу. – Ще б хвилина і він загинув. Отак напився води.
Знавісніле, розбурхане море, немов образилося на
відпочиваючих, ще деякий час грізно сварилося, зрештою, почало
стихати. У номері санаторію мама з сином гірко оплакували
батька, якого годину тому поглинули морські хвилі. Це була родина
нафтовиків з Тюмені. Вперше в житті приїхали до Чорного моря
на відпочинок. І ось маєш. Така трагічна і несподівана розв’язка.
Перший раз для одного виявився і останнім. А в ресторані, який
містився неподалік санаторію, яскраво горіли електричні вогні.
Крізь розчинені вікна у вечірній простір, прокреслений світлом
далеких холодних зірок, линула весела естрадна музика – ноги
самі просилися в танок. Рікою лилися кримські коньяки і вина.
Достеменно як у тій пісні: один плаче, другий скаче…
– Слухай, Тимуре, – мовила наступного дня Людмила. – Я оце
наче трохи відійшла від вчорашнього. Повір: я так злякалася, так
злякалася. Я розуміла: ти – в біді, а я тобі нічим допомогти не можу.
Думала, уже більше ніколи тебе не побачу.
– Заспокойся і про все забудь, – Тимур втішав дружину.– Все
минулося.
– На це море відтепер не можу спокійно дивитися, –
продовжувала Людмила. – Воно у мене ось тут, – рукою провела
по шиї. – К бісу цей санаторій, ці ванни. Давай махнемо радше на
Херсонщину. Провідаємо батька, сестричок і братиків. Я вже так за
ними занудьгувала. Та й кавуни там доспіли, і дині.
– А давай, – охоче погодився Тимур.
Цього ж дня Тимур Гармаш пішов на поштове відділення і
зателефонував на роботу, розповів про все що трапилося. При
цьому сказав, що з дружиною залишає санаторій і переїздить у
Виноградове Херсонської області.
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Поля дістала з серванта кухлі, витерла чистим рушником. Батько
усім налив вина, першим підняв кухоль, наповнений сонячною
іскристою рідиною.
– Оце, батьку, скільки крапель у цьому келиху, стільки й вам
бажаю років прожити,– мовив зять.
У цей час двері оселі відчинилися. На порозі стояв хлопчина–
підліток у білій сорочці, темних штанях, чорних черевиках.
– Вибачайте, що без стуку.
– Та нічого, нічого, – спокійно мовив батько. – Заходь і сідай до
нашого столу.
– Дякую за запрошення. Але не можу, я на службі. Ще потрібно
телеграми розносити. До речі, ви Тимур Гармаш будете? – кинув
поглядом на незнайомого чоловіка.
– Так, це я, – підвівся з-за столу.
– Вам телеграма. Блискавка, – посильний відкрив журнал, – ось
в цій графі розпишіться – телеграму одержали.
Тимур розписався. Коли за розсильним зачинилися двері,
дружина не стерпіла:
– Що там? Читай!
– Терміново виїжджайте, – прочитав Тимур. – Вас зараховано
курсантом Київської вищої Червонопрапорної школи КДБ СРСР.
Навчатися було цікаво. Які тільки дисципліни не проходили –
історія КПРС, криміналістика, оперативні дисципліни, оперативна
психологія, розвідка й контррозвідка, топографія. Велике значення
приділялося військово-фізичній підготовці, оволодінню прийомами
боротьби самбо, карате…
Викладали молоді й вибілені сивиною педагоги. Теоретичні
знання підкріплювалися практичними. Викладачі наводили безліч
прикладів з власного життя. Курсанти слухали, затамувавши подих.
У залі стояла така тиша, навіть було чутно, як муха крильцями
билася об прозоре скло.
Так у навчанні промайнув рік. Курсанти здали екзамени і
роз’їхалися по своїх робочих місцях. Тимур Гармаш з часом
отримав підвищення на роботі – його призначили на посаду
оперуповноваженого, підвищили і в званні – отримав старшого
лейтенанта. Хлопці привітали, довелося розкошелитися – випили
по малесенькій чарчині. Коли того вечора пізно повернувся додому,
дружина мало не зі сльозами вигукнула:
– Де ти ходиш? У мене пологи починаються. Води вже відійшли.
– «Швидку» викликали?
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– Так. Бабуся Софія ходила до сусідів.
У цей час у двері подзвонили. Коли Тимур відчинив, на порозі
стояв лікар у білому халаті:
– «Швидку» викликали?
– Так.
– Негайно в машину!
– Я також з вами. Можна? – запитав Тимур.
– Без питань, – погодився лікар.
Коли прибули до пологового відділення, лікар мовив:
– Маму ми забираємо, а ви, тату, добирайтеся додому
громадським транспортом.
Тимур перевів погляд на ноги і усміхнувся. Як був у капцях, так
у них і приїхав.
– Ой, горе, – вихопилося в дружини, – тепер з тебе всі пасажири
в тролейбусі насміхатимуться.
– Нехай сміються, велика справа. Мені якби тобі добре було.
Повернувшись додому, одразу почав телефонувати.
– Ще не народила.
Коли зателефонував о другій годині ночі, відповіли негативно.
При цьому попросили до ранку більше не турбувати. Мовляв,
зателефонуєте після шостої. Не зчувся, коли й ніч промайнула. О
шостій Тимур знову набрав номер пологового відділення.
– Скажіть, будь ласка, Людмила Гармаш….
Медсестра з довідкової уже впізнала його за голосом.
– Так, народила. У вас син. Вітаємо! Вага три двісті. Обоє
почувають себе добре.
– Ура! Син! – вигукнув Тимур, підхопив бабусю і закружляв з нею
по кімнаті.
Сина назвали Ігорем. Наступного року в родині Гармашів
народилася донька Інна.
Коли Тимур Гармаш вийшов на роботу і поділився новиною,
завідуючий відділом майор Каверін тепло привітав Тимура, але
водночас сказав: потрібно їхати у відрядження до Бобринця. Місцева
вчителька занесла до районного відділення КДБ антирадянські
листівки. Тимур виїхав машиною і вже у другій половині дня мав
розмову з вчителькою української мови Зоєю Іванівною Волошиною.
Перед ним сиділа середніх років жінка з сивиною на скронях.
Зодягнена в плаття на фігурній кокетці, настроченій рельєфною
строчкою з відкладним коміром на стойці.
– Сьогодні вранці я йшла на роботу, – збентежено мовила Зоя
НА ВІСТРІ ЛЕЗА
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Іванівна, – бачу: на стіні районного комітету партії висить листівка.
Я її акуратно зняла і занесла до районного відділення КДБ.
– Це вона?
– Так.
Тимур Гармаш уважно оглянув листівку. Невеличкий папірець
у клітинку, вирваний з учнівського зошита. На ньому напис: “Бий
комуністичних посіпак!” і малюнок – людина замахнулася молотом
на групу втікачів.
– Іду далі, – продовжувала Зоя Іванівна, – на стіні райвиконкому
теж висить. Коли порівнялася з районним Будинком культури, бачу,
там на дверях також біліє.
Гм… Дивно, – думав про себе Тимур. – Скільки людей пройшло
мимо і ніхто не зірвав. Невже усі такі байдужі? Чи просто не хотіли
зв’язуватися?
– Скажіть, листівки ви вперше побачили у райцентрі?
– Так. Вперше, – мовила вчителька.
– Гаразд. Дякуємо за пильність. Ми докладемо всіх зусиль,
аби знайти того, хто їх виготовляє і розповсюджує. А у нас велике
прохання: більше ніде і нікому про це не говоріть.
– Ой, та що ви, що ви, – злякано замахала руками. – Боронь
Боже…
Після того, як Зоя Іванівна зачинила за собою двері, Тимур Гармаш
ще раз уважно оглянув листівку. І дійшов думки: швидше за все вона
була перелицьована. У роки німецько-фашистської окупації ходили
аналогічні листівки, але дещо іншого плану. Там значилося: “Бий
фашистських посіпак!”. Такі листівки розповсюджували підпільники
і партизани. З цієї листівки було помітно: вона виготовлена з кліше.
Такі кліше виготовляють лише в цинкографії друкарні. Тимур мав
розмову з директором друкарні Зіновієм Мироновичем Коктюхою.
– Кліше і справді виготовлено в друкарні, – мовив він, уважно
оглянувши, – але до нашої воно абсолютно ніякого відношення не
має.
Ниточка обривалася. Кількагодинні пошуки успіхом не
увінчалися. Листівки вирішили надіслати до Києва на графологічну
експертизу. Водночас відправили на експертизу і почерк вчительки
Волошиної.
В кадебістів виникло кілька версій. Одна з них була й така –
можливо, ці листівки виготовляє сама вчителька. Через деякий час
надійшла відповідь: “Почерк співпадає, вона може бути автором”.
Зою Іванівну знову викликали на розмову.
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У поле зору московських кадебістів потрапив один з жителів
Олександрії. Увесь день він крутився біля американського
посольства, намагаючись проникнути всередину, однак здійснити
це йому не вдалося. Посольство охоронялося працівниками міліції.
Десь під вечір біля нього з дипломатичними номерами зупинилася
іномарка. Чоловік хутко підійшов до неї і крізь відчинене віконце
кинув записку. Певно, подумав: автівка американського посольства.
На його нещастя у ній перебували радянські дипломати. Записка
свідчила: “У мене є що розповісти, показати і передати за умови
організації зустрічі на території посольства США”. Призначався
додатковий час і місце зустрічі. Відтак стеження за ним кадебісти
посилили. Втративши всі надії, незнайомець у другій половині дня
прибув на Київський вокзал, придбав квиток до Кіровська і виїхав.
Московські кадебісти одразу повідомили про це кіровських колег.
Незнайомець їхав у п’ятому вагоні, четверте купе, друге місце. На
всьому шляху прямування за ним пильно стежили кадебісти тих

VІ

– Та що ви. Що ви? – била себе в груди. – Я… Я виготовляю
листівки? Та як я могла! Я радянська вчителька, виховую учнів у
дусі любові до рідної держави і Комуністичної партії, та… – дістала
хустинку і витерла зволожені очі.
– Нічого не можемо вдіяти. Такий суворий вердикт графологічної
експертизи, – суворо мовив начальник районного відділення КДБ
майор Осипов. – Сподіваємося, з нашої розмови ви зробите певні
висновки, – підвівся, даючи знати: все, розмову закінчено.
Крізь які двері просочилася інформація, достеменно ніхто
не знав. Але чутки про те, що вчителька Зоя Іванівна Волошина
розповсюджує антирадянські листівки зі швидкістю блискавки
гайнула містечком. За її спиною осудливо кивали головами колеги:
“Ну це ж треба! Хто б міг подумати”. Отака ідейна!”. Діти також у
школі почали насміхатися. На уроках погіршала дисципліна, учні
просто перестали її слухати. Було пройде коридором, а їй у слід:
“Американська шпигунка”. Директор школи Мирослав Георгійович
запросив до свого кабінету: “Зоє Іванівно, це правда, що про вас
говорять?” Нерви досвідченого педагога не витримали. Вона
написала заяву, відпрацювала визначений строк, розрахувалася і
виїхала на свою маленьку батьківщину – в Київську область. Туди,
де ніхто не знав, що Зоя Іванівна – “американська шпигунка”.
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областей, через території яких проходив залізничний ешелон.
Коли прибув до Олександрії і вийшов на перон, з’ясувалося: це
завуч місцевого міжшкільного навчально-виробничого комбінату
Григорій Максимович Кривов’яз. Кадебісти одразу зв’язалися з
директором комбінату Василем Полікарповичем Комаровим. Він
нічого поганого не міг сказати про свого підлеглого. Тривалий час
був рядовим учителем, потім, як одного з ініціативних, назначили
завучем. Має вищу педагогічну освіту, одружений. Дружина працює
вихователькою у дитячому садку. Син навчається у четвертому
класі місцевої середньої школи. Чогось підозрілого за ним раніше
не помічалося. Не конфліктний, не судимий. Перед кадебістами
стояло завдання – за будь-якої ціни дізнатися, яку інформацію мав
передати працівникам американського посольства. Вихід був один:
розіграти оперативну комбінацію, за якою Григорія Максимовича
потрібно було терміново відправити до Москви. Кадебісти і директор
комбінату вийшли неперевершеними акторами.
Одного разу Кривов’яз заходить до директора комбінату, а той
сидить такий сумний і невеселий.
– Щось трапилося, Василю Полікарповичу?
– Трапилося, Григорію Максимовичу. Трапилося. Тут з глузду
можна з’їхати.
– Та ви що?
– У Москві через три дні має відбутися всесоюзний семінар. Від
нашого комбінату повинен їхати Роман Зотович Безкоровайний. А
він раптово захворів. Поклали до лікарні, оперуватимуть. Послати
більше нікого.
Григорій Максимович аж підстрибнув на місці – оце так нагода
знову побувати в Москві. Можливо, за цим разом йому таки вдасться
проникнути до посольства.
– Василю Полікарповичу, чому ви так говорите, що нікого
послати. Я готовий їхати хоч і сьогодні.
– Та куди там ти! Потрібно все позаписувати, провести
фотозйомки. А після повернення виступити перед учителями
району.
– Василю Полікарповичу, дорогенький мій, та я ж все вмію
робити: і запишу, і сфотографую. Тільки дозвольте поїхати. У Москві
й зупинитися є де. Там двоюрідний брат мешкає. Я вже його так
давно бачив, хочеться провідати. Дозвольте. Га?
– Гаразд, раз ти вже так просишся. Зараз я підготую наказ,
візьмеш відрядження. Повернешся, бухгалтерія все заплатить.
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Поки що грошей немає, поїдеш за свої.
Григорій Максимович ні про що не здогадувався. Одразу
зателефонував у дитсадок дружині, сказав, що сьогодні у другій
половині дня виїжджає до Москви. Дружина не дуже радо
зустріла повідомлення, проте їй діватися було нікуди – термінове
відрядження. Поїхав на залізничний вокзал, взяв квиток до Москви.
Вагон третій, купе п’яте. Через кілька хвилин квиток до Москви взяв
інший пасажир. Це був Саїд Рахматулін – кадебіст з Ташкента. До
Кіровська прибув в порядку обміну досвідом. Квиток у нього був
також до третього вагону, п’яте купе.
Коли Григорій Максимович зайшов до свого купе, там уже
перебував Саїд Рахматулін. До сусіднього купе в Кіровську зайшли
Тимур Гармаш з Любов’ю Доброхотовою. Напередодні кадебісти
розробили ряд варіантів. Рахматулін мав споїти Кривов’яза. Була
пропозиція підсипати снодійного. Генерал Воскобойніков був
категорично проти:
– Ні в якому разі. А що, як помре?
Зупинилися на першому варіанті. А що як не стане пити? Мовляв,
завтра потрібно рано вставати. Або, як взагалі тільки чарочку – дві
перехилить. І це продумали кадебісти. Тоді Любов Доброхотова
мала познайомитися з Григорієм Максимовичем, запросити до
свого купе, пригостити і вступити в статевий зв’язок. Кадебісти
тим часом мали переглянути матеріали, які хоче запропонувати
Кривов’яз американцям.
– Доброго дня, – мовив Григорій Максимович, забачивши узбека.
– Здраствуйте! – кивнув головою. – Распалагайтесь. – І почав
дивитися у вікно, зрештою, мовив: – Какой красіва Україна. Какая
багатая. Еду я от своєго друга. Погостил харашо. Он меня даже
оставлял, мол, живі здесь. Но куда там. У меня в Ташкенте жена,
деті.
Залізничний ешелон, вирвавшись з міського полону, все
впевніше набирав хід.
– Чай, чай. Хто бажає чаю? – струнка, граціозна провідниця
крокувала вузеньким коридором вагона.
– Да что там чай, – Рахматулін усміхнувся таємниче і загадково.
– У нас есть покрепче.
Дістав з валізи ковбасу, пиріжки, помідори, сало, хліб. Посередині
поставив пляшку “Столичної”.
– Прошу, – Рахматулін зробив рукою широкий жест.
Григорій Максимович підсів ближче.
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– Там і в мене пляшечка є.
– Потом, потом, – усміхнувся супутник. – Дарога далекая, еще й
мало будет. Между прочім, как вас звать?
Кривов’яз представився. Розповів де він працює, чого їде до
Москви.
– От і харашо, – мовив Саїд. – От і познакомілісь. Ну, давайте за
ето й випьем!
Потім пили за Україну і за Узбекистан, за непорушну дружбу
двох братніх народів, за дружин і синів. Кривов’яз допився до того,
що язик уже заплітався.
– Давайте еще на коня і баінькі, – Саїд підняв енну чарку.
Зрештою, допоміг Григорію Максимовичу розіслати постіль,
вклав спати. Коли відчув, що його супутник спить непробудним
сном, взяв валізу і зайшов до сусіднього купе:
– Мне кажется, он уже созрел.
Тимур Гармаш швидким порухом відкрив “блискавку”. Серед
білизни, шкарпеток, Гармаш побачив товстий зошит. Коли
розгорнув, помітив: увесь списаний дрібним почерком. Читали
швидко. Сторінка за сторінкою. Називалися військові частини,
якісь прізвища, малозначущі деталі. Тимур Гармаш відчув: це все
дріб’язок. Воно не варте виїденого яйця. Перечити не стали – нехай
спокійно везе, але віддати навіть цю інформацію, не дозволимо.
Під’їжджали до Москви. Григорій Максимович розплющив очі,
окинув поглядом купе, зупинив на своєму супутнику.
– Ми з вами вчора й начаркувалися. Голова аж тріщить.
– Советую прохмеліться, все пройдет как с белих яблонь дим.
Кривов’яз потягнувся і неквапом підвівся. Пішов до вбиральні,
вмився і поголився.
– Давайте і справді по маленькій – може, на душі полегшає.
Рахматулін розлив по чарках, поцокався.
– За ваше здоров’я, – мовив Кривов’яз.
– І за ваше, – додав Саїд. – Будете в Ташкенті – захадіте.
– Неодмінно. Дякую, – мовив Григорій Максимович і випив за
одним подихом.
… Прибувши до Москви, Кривов’яз одразу направився до
американського посольства. Чекати довго не довелося. За півгодини
неподалік від старовинного будинку посольства, пофарбованого
у жовтий колір, зупинилася іномарка. У ній перебували працівник
центрального апарату КДБ Тимур Гармаш і Любов Доброхотова.
– Гуд дей! – Кривов’яз чемно привітався.
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– Розмовляйте по-російськи. Ми тривалий час живемо у Москві,
чудово володіємо вашою мовою.
– Скажіть, з ким маю честь розмовляти?
– Ми працівники американського посольства, – відповів Гармаш.
– Які у вас проблеми?
– Для вашої країни у мене є дуже важлива інформація.
– Дозвольте познайомитися.
– Будь ласка.
Кривов’яз, покопирсавшись у валізі, дістав товстий зошит і подав
Тимурові. Гармаш про себе усміхнувся – той самий, який вони
переглядали у вагоні. Набрав серйозного зацікавленого вигляду.
Сторінки, списані густим дрібним почерком, гортав одна за одною,
а вшнипившись у текст, довго не відривав погляд, робив вигляд,
буцім він його цікавить. Так перегорнув увесь зошит.
– Що я вам скажу, – мовив на повному серйозі. – Інформація й
справді важлива. Але, по-перше, вона уже в нас є, а по-друге, дуже
застаріла. Не змогли б ви нам підкинути чогось свіженького? Ми б
добре заплатили.
– На жаль… На жаль, крім цієї, у мене більше немає нічого, –
розчаровано мовив Григорій Максимович. – А я так надіявся…
Сумним і невеселим залишав салон іномарки. Через кілька днів
повернувся з Москви до Олександрії. Невдовзі Григорія Кривов’яза
запросили до місцевого управління КДБ. Коли він переступив поріг
кабінету, остовпів. За столом сидів… американський дипломат, з
яким вів перемовини у салоні іномарки.
– Ви… Ви… Не американець? – обличчя Кривов’яза враз
зблідло, на щоці заграв нервовий тік.
– Цього разу, Григорію Максимовичу, ви абсолютно не
помилилися. Я справді, працівник Комітету Державної безпеки
Союзу РСР. До речі, у нас так спекотно. А ви в куртці. Та ще й у
шкіряній. Здайте, будь ласка, до гардеробу.
Кривов’яз вийшов до коридору, здав куртку. Бабуся прийняла
його одяг, видала жетон. Повернувшись до кабінету, сів на стілець
супроти Тимура Гармаша.
– Вельмишановний Григорію Максимовичу, – суворо мовив
кадебіст, – ви намагалися передати в органи Центрального
розвідувального управління Сполучених Штатів Америки важливу
військову інформацію. Не вийшло. Та ніколи і не вийде, як би ви
не намагалися це зробити. Мені доручено заявити вам наступне:
на основі Указу Президії Верховної Ради Союзу РСР вам винесено
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Начальник відділу майор Каверін з самого ранку запросив до
себе Гармаша.
– Тимуре Миколайовичу, над чим ви працюєте? – запитав і, не
чекаючи відповіді, продовжив: – Є досить цікава тема: такий собі
Роман Дашевський. Розумний хлопець, школу закінчив на “відмінно”,
вихований. А займається дурницями. Правда, в мене особисто
складається враження, коли б він не страждав на шизофренію.
У школі дружив з дівчиною, а після того, як вона його покинула,
порізав вени. Ледь врятували. Я вважаю: нормальна людина цього
робити не буде. Тепер. У нас є відомості, що він активно збирає
військову інформацію і збирається передати агентам Центрального
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офіційне застереження. Ви усвідомлюєте, що це таке?
– Здогадуюся.
– У повторному разі ви будете заарештовані, вас судитимуть і
покарання відбуватимете у віддалених місцях.
– Мені все зрозуміло. Обіцяю: подібне більше не повториться.
– Питань нема. Бувайте здорові.
Григорій Кривов’яз зайшов до гардеробної, подав бабусі жетон,
зодягнув куртку і пішов додому. Він ніколи не міг подумати, що
за час перебування у кабінеті кадебіста, працівники з технічного
відділу під коміром куртки вмонтували міні-мікрофон.
Минуло небагато часу і Григорій Максимович вирішив виїхати
з Олександрії. Перед виїздом удома залишив записку: “Дорогі мої,
люба дружина і сину. Я змушений вас залишити. Мене звинувачують
у шпигунстві проти СРСР. Я ніякий не шпигун. Прощавайте. Завжди
Ваш люблячий чоловік і батько”.
Автомашиною виїхавши за місто, Кривов’яз розвинув шалену
швидкість. Кадебісти, які не зводили з нього очей, ледь встигали.
Раптом на зустрічну смугу також з шаленою швидкістю вилетів
мотоцикліст. Обидва водії не встигли і оком моргнути, як зіткнулися
лоб в лоб. Пролунав страшенної сили удар. Мотоцикліста кинуло на
узбіччя, він впав на землю і не рухався. Кривов’яз сидів за кермом
машини весь побитий. “Цього й треба було чекати, – подумав
Гармаш. – Нарешті, й ти сядеш у в’язницю”. Але коли прибули
фахівці з автоінспекції, з’ясувалося, винним у трагедії був все
той же мотоцикліст – саме він порушив правила. Після тривалого
лікування Кривов’яз і цього разу вийшов сухим з води.
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розвідувального управління. Займіться ним. Але спершу влаштуйте
його до обласної психоневрологічної лікарні. Там сильні спеціалісти.
Нехай обстежать.
– Буде зроблено, товаришу майор! – лаконічно відчеканив
Гармаш і взяв особову справу.
Була вона тоненька, але, гортаючи сторінку за сторінкою,
Гармаш все більше озброювався думкою: птаха далекого польоту.
З рук випускати аж ніяк не можна. Діда в тридцятих розкуркулили.
Спрацював генетичний код. На Радянську владу проклюнулася
образа в онука – праглося хоч чимось відплатити. Коли пішов
на службу в армію, почав збирати військову інформацію. Навіть
перебуваючи у шпиталях, а лежати доводилося частенько, і там
зав’язував знайомства, розпитував про військові частини. Їх
дислокації, цікавився іменами високих чинів, наявністю зброї.
У мирний час Романа Дашевського досить часто помічали біля
військових частин. Заводив дружбу з демобілізованими воїнами.
Збирав матеріали стосовно потенційних збоченців, які б могли
пригодитися спецслужбам ворога. Серед них значилося й ім’я
Юрія Ковпака, онука відомого партизанського командира, Героя
Радянського Союзу Сидора Артемовича Ковпака. Зазначалося,
Юрій згодний працювати на американську розвідку, але має одну
досить серйозну ваду – вживає наркотики.
Тимур Гармаш побував
у головного лікаря обласної
психоневрологічної лікарні, доповів про обстановку. Наступного
дня Романа Дашевського поклали на обстеження. Серед дня,
коли Романові батьки були на роботі, Тимур прийшов до квартири
Дашевських, дістав шматок пластиліну, зробив відбиток для ключа.
Через годину досвідчені фахівці з технічного відділу майстерно
виготовили ключ. По обіді Гармаш знову завітав на квартиру
Дашевських. Натиснув кнопку дзвінка. У відповідь – мовчанка.
Двері відімкнулися напрочуд швидко. Оперативники хутко зайшли
до квартири, встановили підслуховуючий апарат. Гармаш відчинив
дверцята серванту – на полиці валялися якісь клубки, нитки, голки,
квитанції і – більше нічого. Потягнув на себе шухляду письмового
стола. Ага, ось він. Товстелезний зошит, списаний дрібним почерком,
лежав прикладений газетами. Почав гортати. Так, так. Все, що й
передбачали, абсолютно підтвердилося. Потрібно було робити
обшук. Санкцію на нього отримали від Генерального прокурора
України.
Через кілька днів Романа Дашевського виписували з обласної
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психоневрологічної лікарні. Лікарі поставили твердий діагноз:
психічний стан в нормі. Неподалік воріт медичного закладу
зупинилася “Волга” попелястого кольору. З неї вийшов Тимур
Гармаш і почав повільно походжати тротуаром, заклавши руки до
кишені. Та ось двері лікарні відчинилися, розмахуючи порожньою
авоською, вийшов молодий чоловік. Тимур впізнав одразу:
середнього зросту, волосся темно-русяве пряме, очі сірі. На лобі
виднівся круглої форми шрам від операції. Зодягнений в болоньєву
куртку чорного кольору і спортивні штани з білими смужками на
боках. Гармаш спрямував до нього ходу:
– Вибачте, ви Роман Дашевський?
– Так!
– Комітет Державної безпеки. Старший лейтенант Гармаш. –
Тимур пред’явив посвідчення. – Прошу вас зайти до автомашини.
Роман нараз зблід, затремтів, але зайшов до салону і сів на
заднє сидіння.
Небавом “Волга” зупинилася біля п’ятиповерхового панельного
будинку.
– Здається, ви тут мешкаєте? – з іронічним відтінком у голосі
запитав Гармаш.
– Так. У цьому будинку на п’ятому поверсі, – уточнив Роман.
Коли зайшли до оселі, Тимур мовив:
– Згідно з санкцією Генерального прокурора Української РСР ми
проведемо у вас обшук.
Роман Дашевський розхвилювався ще більше: зблід, мало того,
обличчя набрало жовтого кольору. Однак, зціпивши зуби, мовчав.
Товстий, розпухлий від записів, зошит шукати довго не довелося
– лежав у шухляді письмового столу. Здавалося, нічого особливого
не було, ніщо не викликало підозри. Та пильне око оперативника
зупинилося на тритомнику “Большой Советской Энциклопедии”.
“Гм… Цікаво, можливо, щось тут приховує американський шпигун”,
– подумав Гармаш. В одному томі, крім білих аркушів, які виконували
роль закладок, не було нічого. У другому – лежала привітальна
новорічна листівка п’ятирічної давності. І ось, нарешті, третій том.
Гармашу здалося, що він важчий за два попередні. Почав гортати.
„Немає нічого, – подумав. – Певне, здалося”. Та ось наприкінці
тому в паперовій обгортці лежало металеве кліше. Тимур Гармаш
пильно подивився. На малюнкові чітко окреслювався образ
молотобійця, який розганяв групу людей. Вгорі виднівся напис:
“Бий комуністичних посіпак!”. Гармаш аж затремтів на місці – яка
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прикра і водночас радісна несподіванка. Так, ось, виявляється, хто
розклеював листівки. В Бобринці ні за що і ні про що звинуватили
безневинну вчительку.
– Ми вимушені вас затримати, – суворо мовив Гармаш. –
Зодягайтеся!
За годину Гармаш доповів начальнику обласного управління
КДБ.
Генерал Крохмальов, уважно вислухавши, нахмурився, нервово
постукував олівцем по столу, потім подивився у вікно, довго мовчав,
певне, осмислюючи почуте. Зрештою, мовив:
– Ми, по суті, зіпсували людині життя. У нашій практиці надалі
таке не повинно бути.
– Згоден, товаришу генерал!
– Беріть негайно автомашину і їдьте. Звідки вона? З Бобринця?
– Так.
– Їдьте і вибачтесь перед нею. Ми повинні повернути людині
світле ім’я.
Через годину Тимур Гармаш доповів:
– Вчителька Зоя Іванівна Волошина розрахувалася і виїхала на
свою малу батьківщину – в Київську область.
– Адреса, за якою мешкає, вам відома?
– Так точно, товаришу генерал!
– Виписуйте відрядження, беріть автомашину і – негайно в
дорогу!
Аби у своїй подальшій роботі не допускати проколів, вирішили
надалі не ризикувати. Цього ж дня Романа Дашевського відправили
на обстеження до Київської міської психіатричної лікарні імені
Павлова. Минув місяць. Лікарі ствердили однозначно: здоровий!
Та генералу Крохмальову цього виявилося замало. Аби бути від
гріха подалі, вирішили Дашевського відправити на обстеження до
Московського науково-дослідного інституту судових експертиз
імені Сербського. Через деякий час Тимур Гармаш відбув до Москви
у відрядження. Зайшов до Комітету Державної безпеки СРСР.
Його прийняв зять першого секретаря Центрального Комітету
Азербайджану Алієва — Момед Кулієв, який відав одним з відділів
КДБ. Товариш Кулієв уважно вислухав прохання колеги і усміхнувся:
– Вам не терпиться швидше повісити ордени на груди. Та
нічого… Я, звісно, жартую. Зараз ми уточнимо.
Зателефонував до інституту ім. Сербського і попрохав назвати
діагноз Романа Дашевського з України, який перебував на
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… Спочатку помер батько. Тимур Гармаш саме збирався їхати
у відрядження до віддаленого району, аж тут телеграма і слідом
за нею міжміський телефонний дзвінок. Тимур зателефонував
дружині, спакували валізи і поїхали. Весь час у дорозі перед
очима стояв живий батько. Кремезний, вище середнього зросту,
на милицях. На долю його покоління дісталися дві страшні
війни – фінська і Велика Вітчизняна. За життя батько про війну
особливо не розповсюджувався. А коли й говорив, то не любив
про себе розповідати, більше він мову про бойових побратимів
– Андрія Чернецького і Василя Мірошниченка. Сам же після
фінської потрапив на Ленінградський фронт. Тяжкі бої, морози
градусів під сорок. Кілька разів поранило. Не раз підхоплювалася
гангрена. В польових умовах тричі оперували. За останнім разом
без знеболюючих хірург відрізав ліву ногу. Спочатку ніяк не міг
зжитися з думкою: все, ноги нема. Таке було відчуття, буцім вона
на місці і її ніколи не відрізали. Та кине позирк, а колоша порожня.
Защемить серце, заболить душа. Однак відступати нікуди. Треба
жити і боротися. Комісували. З бойовими орденами та медалями на
грудях повернувся додому. З часом одружився. Дружина народила
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обстеженні. Там попрохали передзвонити хвилин через десять.
Коли Кулієв зателефонував через десять хвилин, головний лікар
повідомив:
– Він цілком здоровий.
Через тиждень після того, як Тимур Гармаш повернувся з
Москви, у супроводі конвою доставили Романа Дашевського.
На превеликий подив кадебістів, цього разу вердикт лікарів був
діаметрально протилежний. Йому поставили діагноз: шизофренія.
– Я як відчував, – полегшено зітхнув генерал. – А то б знову
вляпалися.
Протягом цього періоду матеріали, зібрані Романом Дашевським,
які були конфісковані під час обшуку, уважно вивчалися у восьмому
відділі Генерального штабу Збройних Сил СРСР. Звідти надійшло
офіційне повідомлення: щоденник несе в собі важливу інформацію,
яка містить військову і державну таємницю СРСР.
З часом Романа Дашевського судили. Відбування покарання
з лікуванням призначили у Дніпропетровській обласній
психоневрологічній лікарні.
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двох синів-соколів і двох дочок. Закінчив педагогічний інститут,
спочатку працював рядовим вчителем, трохи згодом очолив
педагогічний колектив школи. Так і допрацював до пенсії. На негоду
боліла культяшка. Лікарі оперувати не зважилися. Серце, казали,
мов вата, не витримає. Аби зменшити біль, масажував культяшку.
Однак це мало допомагало. Терпів, зціпивши зуби.
Коли з дружиною прибули додому, двері в оселі були відчинені
навстіж. Посеред вітальні в труні лежав батько у новому чорному
костюмі. Тимур з Людмилою підійшли, по черзі поцілували. Раптом
до оселі зайшли два фронтові друзі – Андрій Савович Чернецький
і Василь Іванович Мірошниченко. За життя бойові побратими
частенько відвідували батька. Приїхали провести його і в останній
путь. В Андрія Савовича рука і нога покалічені – пошматувало
вибухом снаряда. Василь Іванович взагалі був сліпий, обличчя
покалічене, рук не було, одні культяшки. Поряд з ним завжди була
вірна дружина. Удостоєний орденів Слави і Червоної Зірки.
Обнялися, розцілувалися.
– Як ви добиралися? – запитав Тимур.
– Із залізничного вокзалу пішки, – мовив Андрій Савович.
– О, Боже! – вихопилося в Тимура. – Зателефонували б з вокзалу.
Ми б зустріли автомашиною.
На подвір’я прибували і прибували люди. Принесли багато квітів.
Червоно полум’янілі півонії. Стояв травень 1980 року. Прийшли
його колеги – вчителі. Прийшли вихованці і просто друзі. Ті, кого він
свого часу навчав і кому дав путівку в життя.
Другодні сходили на кладовище, пом’янули. Побули з тиждень,
потім дружина й каже:
– Слухай, а давай поїдемо та провідаємо й мого батька. Тут
недалечко. Тимур погодився.
Другого дня прибули на Херсонщину. Рідні невимовно зраділи.
Вони не знали де посадити і як вітати шановного гостя. Під вечір
повернувся з роботи батько – саме пас отару овець. Зайшов до
хати, розкинув руки:
– Ну, здрастуй, мій дорогенький зятьок! Ти в мене найкращий і
найрідніший у світі.
– Дякую, дякую, – мовив Тимур. – Але ж у вас є сини.
– Правильно кажеш. Сини мої – кровинка моя. Але я тебе люблю
не менше, ніж синів.
Коли дізнався, що вже немає свата, посумував, згодом мовив
по-філософськи:
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– Що ж, всі там будемо. Тільки не всі разом.
Тим часом Людмила приготувала вечерю. Батько з карафки
налив у гранчасті чарки домашньої горілки.
– Беріть, діти, та пом’янемо нашого дорогого свата. Гарний був
чоловік. Хоч тільки раз і довелося бачити.
Коли закусили, батько налив по другій:
– А тепер давайте вип’ємо за наше здоров’я.
– Аби ви, батьку, жили до ста років, – Тимур спрямував на нього
усміхнений погляд.
– Твої б слова, сину, та до Бога.
– А ми з Людою, – Тимур кинув поглядом на дружину, – приїдемо
на ваше сторіччя.
Випили, закусили. Батько налив по третій. Дочки випили лише по
першій, потім тільки пригублювали. Батько із зятем та синами пили
до дна. Потім батько кинувся співати. Мав сильний голос. Співав
“Вівці мої, вівці”, “Там, де Ятрань круто в’ється”. Усі підспівували,
крім Тимура.
Зрештою, він подивився на годинник – дванадцята ночі. Відчув:
стомився. З голови ніяк не виходили похорони батька, дорога.
Мовив:
– Відпочивайте, а я піду спати.
Причинив за собою двері, ліг на ліжко. З сусідньої кімнати
долинали спів і голоси. Навіть у сні Тимур чув, як тесть виводить
басом. Йому здалося, буцім не лягав – співав усю ніч. Рано-вранці,
коли ще тільки сонце сходило, відчув: його хтось лоскоче за босі
ноги. Спочатку подумав, дружина. Розплющив очі, бачить – тесть.
Стоїть лоскоче і усміхається:
– Вставай, сину, та поїдемо у степ. Виберемо і заріжемо
найкращого барана, шашликів насмажимо.
Разом з радгоспним стадом паслися і десять овець пастуха. Такі
були умови.
Батько запріг підводу, на спід наклав сіна і поїхали. Степова
дорога зміїлася поміж зеленими острівцями насаджень. Угорі пливло
бездонне небо, на тлі якого виокремлювалися яскраво–сліпуче
сонце. Десь зоддалеку долинали спів жайворонка та перепілки.
Настрій в усіх був радісний і святковий. Ніщо не передбачало біди.
Коли дісталися отари, Тимур попередив:
– Батьку, поки різатимеш барана, я піду на озерце, наловлю риби
на юшку. По правді скажу: на це дійство не можу спокійно дивитися.
Так і порішили. Через дві години в задку воза поклали оббіловану
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тушу, вкрили білим простирадлом, аби мухи не сідали, і поїхали
додому.
– Знаєш, доню, поки ми приготуємо шашлики, з хлопцями по
чарочці вип’ємо. Дай нам щось закусити.
– Ось беріть ковбаску, м’яса трохи і печені залишилося.
Батько випив чарку, крякнув, нахромив шматочок ковбаски. І
раптом пролунав дикий крик. Всі кинули погляд на нього – обличчя
синє-синє, немов хто облив фіолетовим чорнилом. Зробив кілька
кроків до дверей і впав.
– О, Боже! – заголосили дочки. – Це він, певно, вдавився. Тимуре,
вези його хутчіше до лікарні.
Тимур з хлопцями ледь підняли батька, занесли до салону
автомашини. Через п’ять хвилин були в місцевій дільничній лікарні.
Хірург – тонкий, худорлявий чоловік з яскраво–зеленими очима –
негайно ввів ін’єкцію в серце, потім почав масажувати, зрештою,
зробив надріз горла і вийняв звідтіль шматочок баранячої нирки.
– Бачите, чим він вдавився, – лікар підняв догори шматочок, –
якби одразу було вийняти, залишився б живим.
– Та хто ж міг знати! – вигукнув Тимур.
– А якби ми й знали, то таке б побоялися зробити, – додала
Людмила.
– Тепер нічим зарадити не можу – пульс відсутній, серце не
працює.
– Тату! – вигукнули доньки і кинулися до батька.
Другодні батька поховали. На той світ пішов слідом за сватом.
Пом’янули, відбули дев’ятини і повернулися додому.
Минуло небагато часу і тяжка недуга – інсульт спочатку забрав з
життя матір, потім розбив бабусю Софію Петрівну. Рідних у неї вже
не було – донька і син померли. Довелося всі турботи за доглядом
і лікуванням Тимурові брати на себе. Мешкали вони в різних кінцях
міста. Тимурові було дуже незручно добиратися до бабусі – поїздка
забирала чимало дорогоцінного часу. Він не раз благав стареньку:
– Давайте розміняємо квартиру. – Саме в його під’їзді провадився
обмін.
– Ні… – добираючи слова, неквапом мовила, – квартира моєї
покійної доньки. Вона її отримала, у ній я і помру.
Через півроку Софії Петрівни не стало. Поховали на міському
цвинтарі, де вічним сном спали її рідні. Квартиру ЖЕК відібрав
одразу. Коли Тимур Гармаш віддавав ключі, начальник ЖЕКу –
невисокий на зріст чоловік, опасистий з синім гакуватим носом –
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Генерал Крохмальов перебував у хорошому настрої, що було
рідкісним явищем у його житті.
– Товаришу Гармаш, вам доводилося бувати за кордоном?
– Жодного разу, товаришу генерал.
– Нічого, нічого, ще за своє життя наїздитеся. І набридне.
Французькі комуністи збираються відсвяткувати вісімнадцятирічний
ювілей газети “Юманіте”. Від нашої області поїде делегація. До її
складу увійшли і ви. Так що готуйтеся.
Гармаш уважно ознайомився зі списком. Люди були незнайомі
і лише одна Марина Синельник – викликала підозру. Здається, це
знайома його дружини. Тимур напружив пам’ять: так, так. Вона не
один раз побувала у них вдома. Якось дружина придбала імпортну
кофту, але та їй виявилася замала. Марина приходила до них
додому, приміряла кофту і забрала. Серед членів делегації його не
повинен знати ніхто. Взяв ручку і викреслив прізвище. Про те, що
він їде до Франції, також не повинен знати ніхто. Навіть дружина.
Увечері їй признався:
– Післязавтра я виїжджаю до Москви у відрядження.
Дружина тільки поцікавилася:
– Надовго?
– Тижнів на два.
– Ого! – вихопилося в неї. – Я за тобою нудьгуватиму.
– Я також, – мовив. – Але що вдієш: така в мене робота.
Уже через багато років, коли Марина дізналася: її приятелька
Людмила – дружина працівника КДБ, мізки осінила думка: так он
чого вона не поїхала до Франції.
Був вересень. Золота пора. Літало бабине літо, своїм тонким
прозорим павутинням спадало на плечі перехожих. Париж зустрів
їх морем сонця і осінньою ранковою свіжістю. Делегацію від України
тепло зустріли в аеропорті Орлі, потім повезли до готелю. Перший
день перебування в столиці Франції був суто організаційним. Після
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єхидно дорікнув:
– Можливо б, ви нам ремонт зробили?
– Як вам не соромно? – скипів Гармаш.
– Пусте, пусте… Не звертайте уваги. Я просто жартую.
– Нічого собі жарти, – уже миролюбно мовив Гармаш.
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розташування в готелі їх запросили на обід. Потім ознайомили з
програмою. Членам делегації дозволялося у вільний час побродити
містом, але щоб не заблукати, бажано далеко не відлучатися
і рівно о десятій вечора бути в готелі. О десятій Тимур Гармаш з
керівником делегації, секретарем міськкому партії Костянтином
Охендовським зробили перевірку. Усі були на місці за винятком двох
осіб – Микола Кравченка і Ніни Лопухової. Куди вони пішли і де їх
шукати, достеменно ніхто не знав. Правда, одні їх бачили на вулиці,
інші – в універмазі. Але там заблукати вони не могли. Минула ще
одна година чекання – безрезультатно. Вирішили чекати ще. Та ось
годинник пробив північ – їх не було. Не було й о першій ночі.
Уже годинникова стрілка звернула й на другу, а їх не було. Немов у
воду канули. Костянтин Охендовський висловив неприємну думку: а
можливо, вони пішли просити політичного притулку? Тимур Гармаш
мовчав, лише на нервовому ґрунті стиха скреготів зубами. Жарти–
жартами, а доповідати в дипломатичне представництво потрібно.
Це ж треба! Перше закордонне відрядження і отакі неприємності.
Він зняв телефонну трубку, набрав дві цифри, як раптом двері
готелю прочинилися. На порозі постали Микола Кравченко і Ніна
Лопухова.
– Де ви ходите? – мало не з кулаками накинувся на них Костянтин
Охендовський.
– Ми заблукали, – навперебій виправдовувалися вони.
– Заблукали… Та ви знаєте чим це могло б для вас закінчитися?
Завтра б відправили додому! – кричав і розмахував кулаком
Охендовський, – гаразд, ідіть відпочивайте і щоб більше ніколи й
нікуди без мого дозволу не ходили. М-да, завтра в нас оглядова
екскурсія по Парижу. Від’їзд о дев’ятій ранку. Щоб в автобусі були
секунда в секунду.
Наступного дня розкішний автобус рівно о дев’ятій від’їхав від
готелю. Перед зором радянських людей пролягала столиця Франції
– Париж – головний економічний, політичний і культурний центр,
одне з найбільших міст світу. Париж поділявся на двадцять округів –
в адміністративному відношенні його було виокремлено в окремий
департамент. Місто розкинулося на мальовничих берегах Сени.
Найбільший у країні вузол внутрішніх та міжнародних автошляхів,
залізниць. Разом зі своїми передмістями утворював Великий
Париж з населенням до дев’яти мільйонів чоловік. Великий Париж
– найбільший в країні промисловий центр. Серед провідних галузей
– металообробна, машинобудівна, авіа- та верстатобудування.
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Серед знаменитих автомобільних заводів “Рено” і “Сітроєн”.
Місто найбільших банків країни. Багато навчальних, наукових та
культурних закладів: університет, коледж де Франс, національний
політехнічний інститут. У місті шістдесят музеїв. Радянських
людей запросили оглянути Лувр – один з найбільших музеїв світу.
Визначна пам’ятка французької архітектури, колишня резиденція
французьких королів. Експозиція Лувра складалася з шести
відділів. Тимур Гармаш із завмиранням подиху оглянув картини
Мікеланджело, Тіціана, Рубенса, Рембрандта… Кілька хвилин
стояв біля “Джоконди” Леонардо да Вінчі. У передмісті Парижа –
Версалі – оглянули визначний палацово-парковий ансамбль, в
якому поєдналися два стилі – барокко і класицизм.
І знову Париж… Вулиці, проспекти. Неабияке захоплення
серед делегації викликало Марсове поле з Ейфелевою вежею.
Зупинилися біля так званого будинку інвалідів, спорудженого за
часів Наполеона. У ньому свого часу доживали віку французькі
воїни, які стали інвалідами. Тут знайшов своє пристанище і сам
полководець. Своєю неперевершеною красою і оздобленням
вразила гробниця. Тепер у цьому будинку функціонує музей.
Вражень, звісно, було багато. Тільки й розмов про місто-красень.
Зачаровані красою, люди забулися й про магазини і покупки.
Після вечері Костянтин Охендовський зайшов до номера Тимура
Гармаша.
– Ви знаєте, де вчора були наші втікачі? – мовив майже пошепки.
– Скажете.
– На пляцпігалі.
Через свої оперативні джерела Гармаш цю інформацію вже мав,
але зробив зацікавлений вигляд:
– Що воно за таке?
– Це вулиця чи навіть площа, вони толком і не роздивилися.
На ній збираються столичні повії. Давайте, Тимуре Миколайовичу,
сходимо і ми.
– Та ви що? – обурився Гармаш – При своєму розумі?
– А то побудемо в Парижі і не побачимо французьких повій.
– Ну, як знаєте, – зрештою погодився.
Пляцпігаль зустрів їх не лише морем електричного вогню, а й
червоними ліхтарями, що горіли на будинках розпусти. І справді
обіч вулиці стояли молоді красиві дівчата. Тугі налляті стегна
прикривали штани-лосини і чорні в клітинку колготки. Деякі молоді
чоловіки, траплялися й поважні, у літах, піднімалися східниками і
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зникали за масивними дерев’яними дверима. Ось від борделю
відокремилася розмальована дівиця. Підійшла до Гармаша і
Охендовського, звабливо усміхнулася і почала щось швидко
говорити по-французькому. Гармаш з Охендовським перезирнулися
і також усміхнулися про себе: що вона меле, не зрозуміли ні
белмеса. Раптом попереду забачили як два здоров’яки схопили
солідного в роках чоловіка, певно, з товстим гаманцем і почали
бідолаху тягнути до будинку розпусти.
– Подивіться, лишень, що робиться, – Гармаш нашептав
Охендовському. – Уявляєте, що буде завтра, коли нас сьогодні в
будинок розпусти затягнуть. Ходімо звідси, якщо в Москві дізнаються
де ми з вами ходимо, нам не поздоровиться.
– І то правда, – охоче погодився Охендовський. – Ходімо і
негайно.
Наступного дня в Булонському лісі відбулося свято французької
газети “Юманіте”. Це була щоденна газета ЦО Французької
соціалістичної партії заснована в 1904 році. З наступного року
вона була об’єднаним органом Французької соціалістичної партії,
а з 1920 року проголошена органом французьких комуністів. В
роки окупації її заборонили, виходила в підпіллі. З 1948 року мала
недільний випуск “Юманіте діманш” (“Людство в неділю”).
На свято прибули тисячі людей. Що приємно вразило Тимура –
ніяких офіційних урочистостей: трибун, довгого стола, застеленого
червоним сукном, сонної президії. Натомість панувала його
Величність – Свято. Музика, пісні, танці. І обличчя. Десятки, сотні,
тисячі… Радісні і збуджені, веселі і усміхнені. Рікою ллється вино.
Пий досхочу. Немає тобі ніяких ні талонів, ні черг. Молоді люди
обнімаються і цілуються. Ніхто нікого не соромиться. Тимур Гармаш
також випив, але в міру. Відчував моральну відповідальність за долю
двадцяти членів делегації. Пильнував за ними, аби не перепилися
і не мовили зайвого.
Наступного дня після свята відбули на південь Франції
– Середземноморське узбережжя. Летіли літаком “Боїнг”
американської авіакомпанії. Між кріслами по центру пролягав
вузенький прохід. Коли ним проходила стюардеса, вона ледь
не чіплялася своєю граціозною сідницею крісел. Зупинившись
посередині, розповідала, як користуватися жилетами на випадок
того, коли “Боїнг” зазнає авіакатастрофи. Пояснення вела
французькою мовою і як наші люди не намагалися слухати уважно,
мало що зрозуміли, більше здогадувалися. Все ж десь у душі кожен
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– Тимуре Миколайовичу, – Гармаш наслухав у трубці голос
заступника начальника управління Юрія Тараненка. – Зайдіть до
мене.
“От біда, – сумно зітхнув про себе Тимур. – Завтра – вихідний.
Збирався з дітьми на дитячий майданчик сходити. Певне, знову
начальство якусь роботу підкине”.
– Слухаю уважно, Юрію Петровичу, – мовив Гармаш,
переступивши поріг кабінету.
– Сідайте, – миролюбно мовив заступник.
Тимур Гармаш сів супроти, поклав руки на коліна і пильно
подивився на полковника: певне, якийсь прокол трапився.
– Тимуре Миколайовичу, завтра ми збираємося поїхати на
полювання. В якому районі у вас є хороші хлопці?
– Та хлопці хороші скрізь. Але полювати потрібно їхати до
Монастирища. Там і ліси хороші, і дикий звір водиться.
– Ось і добре. Давайте завтра і поїдемо. Це кілометрів сорок від
обласного центру?
– Не більше.
Повернувшись до свого кабінету, Гармаш зателефонував голові
районного відділення КДБ Підгайному.
– Вітольд Кирилович? Це Тимур Гармаш. Доброго дня.
– Впізнав вас по голосу, Тимуре Миколайовичу, – радо озвався

Х

думав: жилетами скористатися не доведеться. Політ мине успішно.
Середземноморське узбережжя зустріло їх морем сонця,
лагідною погодою. Після таких напружених днів, після спиртного
тут відпочивали по-справжньому. Золотистий пісок, теплі шовкові
хвилі погідного моря. Коли промайнуло шість днів відпочинку
просто й не зчулися. На останок тепло розпрощалися з гостинними
французами, зайшли до салону літака і повітряний лайнер взяв
курс на Москву.
Тимур Гармаш привіз генералу Крохмальову маленький презент
– пляшку французького коньяку і коробку цукерок.
– Я радий за вас, – усміхнено мовив генерал. – Перше відрядження за кордон пройшло досить успішно. Думаю, не останнє. Ви
успішно справилися зі своїм завданням. Водночас хочу повідомити
одну приємну для вас новину. Вас, товаришу Гармаш, підвищено у
званні. Вам присвоєно звання капітана КДБ. Поздоровляю!
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Підгайний.
– Питання дещо незвичне. Завтра маємо вихідні. Як ви
збираєтеся провести?
– Ви ж мене добре знаєте: я затятий рибалка і мисливець. Або
тим займуся, або іншим.
– Ось і добре. Ви не будете заперечувати, якщо ми вам складемо
компанію?
– О, ні. Що ви? Приїжджайте. Скільки вас буде?
– Та з водієм чотири чоловіка.
– Гаразд. Тільки в обласному управлінні Товариства мисливців
та рибалок візьміть ліцензію на кабанів. М-да, ледь не забувся. А
генерал буде?
– Ні. Буде його заступник.
– Гаразд. Приїжджайте. До зустрічі!
“Газик” швидко мчав автострадою. На виїмках водій інколи
не встигав пригальмувати і машину підкидало. Поля опустіли.
Придорожні ясени стояли оголені. Довкруж розлягалися чорні зорані
на зиму масні чорноземи. Деінде виднілися ожереди соломи. Над
ними з криком кружляли чорні ворони, розмахуючи велетенськими
крилами.
– Погана птаха, – мовив полковник Волков, – вона хоч і приносить
користь – поїдає гризунів, але багато й шкодить: викльовує насіння
на посівах, знищує яйця, а то й пташенят.
Невдовзі дісталися лісу. Водій зупинив “газик”. Усі вийшли
з автомашини. В обличчя вдарило свіже повітря, настояне на
відсирілих деревах. Прислухалися. Тут повним ходом йшло життя.
Але своє, пташине. Цвірінькали горобці, пурхали по гілках дерев
строкаті синички з густим оперенням. Літали сірувато-сірі глухарі.
– Чимось схожі на тетерів, – висловив думку Юрій Тараненко.
– А вони й походять з родини тетерових, – продовжив Тимур
Гармаш.
У верховітті дерев виднілися великі купи гілок – сорочі гнізда.
Забачивши людей, сороки дружно злітали, залишаючи стрекотливий
слід.
– А тут грифонів немає? – іронічно запитав Юрій Тараненко.
– Немає , – усміхнувся Тимур Гармаш.
– А що це таке? – після невеликої мовчанки запитав єгер Іван
Іванович.
– Грифон у міфології стародавнього світу, – пояснив Гармаш,
– це фантастична істота – крилатий лев з головою орла. За повір’ям
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грифон – уособлення зіркості й пильності.
– А–а–а, – усміхнувся Іван Іванович. – Тепер зрозуміло. А я
думав і справді якась жива птаха.
Тимур Гармаш звернув увагу – до початку полювання тут
готувалися ретельно. Неподалік стояли годівнички, в яких лежали
картопля, овес і навіть качани кукурудзи – тварин підгодовували.
Єгер швидко зорієнтувався в обстановці. Вітер дув з півночі.
Отже, потрібно йти за вітром. Потім він виставив номери, себто
розставив людей на певній відстані один від одного. Попередив
мисливців, аби в цей час не курили і не розмовляли. Звір, особливо
дикий кабан, дуже хитрий, розумний і обережний. Зачувши шерех
чи запах цигарок, одразу, не вагаючись, дремене в протилежний бік.
Перш, ніж вирушити в дорогу, він десять разів зупиниться, обнюхає.
З протилежного боку від мисливців стали загоничі. Прошкували
неквапом, видаючи рівномірні протяжні звуки:
– Гоп–гоп! Гоп–гоп!
Так минуло кілька хвилин. Раптом Гармаш помітив, як
продираючи хащі, з’явилася клиноподібна з великими іклами морда
дикого кабана. Чорна шерсть піднялася, немов у їжака. Тимур взяв
ікластого на приціл і вистрілив. Кабан стрепенувся, видав дикий
передсмертний звук і впав на бік. Минуло небагато часу і з боку
загоничів з’явився другий кабан. Влучним прицільним пострілом
Тимур Гармаш поклав і його. З усіх боків кинулися мисливці.
– Тимуре Миколайовичу, та ви справжній професіонал! Вперше
виїхати на полювання і отакі трофеї. Вітаємо! – Юрій Тараненко
підійшов ближче. – Скажіть, а що у вас за рушниця?
– Німецька трофейна. Називається “Зауер три кільця”. Покійний
тесть з фронту привіз.
– М-да, німці що-що, а зброю робити вміють, – озвався Іван
Іванович. – Там у них в горах є маленьке містечко Зуль, з всесвітньовідомим збройним заводом. Навіть музей зброї відкрили. Я в ньому
був, туристом їздив по Німеччині. Зброї як у нас мінеральної в
гастрономі. Якої там тільки немає! Глянеш – і очі розбігаються.
– Товариші, час вечеряти, – перший секретар райкому партії
Никодим Григорович Новосьолов подивився на годинника, – шоста
вечора.
У “газик” завантажили здобич, самі розсілися по інших машинах.
Невзабарі під’їхали до будинку мисливця. Серед широкої галявини,
в обрамленні сосен і ялин, стояв чотирикімнатний фінський будинок,
обкладений червоною цеглою. Помили руки, витерли чистими
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рушниками. У будинку по домашньому тепло і затишно. Було
помітно: топили з самого ранку, стіни встигли добре прогрітися і
висохнути. Гостей з області готувалися прийняти на високому рівні.
Тимур Гармаш кинув погляд на заставлений стіл – чого там тільки
не було. Страви різноманітні: від холодних до гарячих, напої також
всілякі, вина, коньяки, горілка, лимонад, мінеральна, соки. Поряд
зі своїм прибором Тимур поставив металеву кварту. Налили по
першій. Тост виголосив сам господар – Никодим Григорович. Він
коротенько розповів, що район справився з осінніми роботами, і вже
готується до весняно-польових робіт, справи, мовляв, скрізь йдуть
добре. Привітав мисливців з початком сезону і висловив надії, що
вони будуть частими гостями.
– Прошу всіх першу чарку випити до дна. На здоров’я! – мовив
перший і перехилив.
Тимур Гармаш половинку випив, а решту вилив у кварту. Коли
полювали на диких кабанів, апетит добряче нагуляли і всі жадібно
накинулися на закуску.
Потім налили по другій. Тост від імені гостей виголосив Юрій
Петрович. Після того як закусили, знову наливали, проголошували
тости і пили до дна. Тільки Тимур Миколайович другу половинку
непомітно зливав у кварту.
– Чекайте-чекайте: а хто це народне добро переводить? –
вигукнув Никодим Григорович.– Е-е-е, ні, у нас так не годиться, –
підняв кварту Гармаша і продемонстрував усім. Наливайте, хлопці.
Тимур Миколайович питиме до дна.
Усі присутні зосередили на ньому погляди, заусміхалися,
мовляв, бач, який: молодий, а хитрий. Вони й не гадали: такої дози
Гармаш ще жодного разу не випив у своєму житті. Проте діватися
було нікуди. Тимур квартою поцокався з усіма, набрався мужності,
перехилив.
– Оце по-нашому! – грімко вигукнув перший.
– Ви, Тимуре Миколайовичу, тепер закусуйте, – нашептав Юрій
Тараненко, який сидів поруч.
– Мені говорили, – продовжував перший, – це перше полювання
нашого дорогого гостя. Як бачимо, дебют виявився вдалий. Отже,
за вас, Тимуре Миколайовичу.
Хлопці добре випили, закусили. Обличчя розчервонілися.
Перший дістав цигарки, пригостив усіх за колом.
– Дякую, – мовив Тимур Гармаш, – я не курю.
– Оце за що ви молодець, що не курите, – усміхнувся. – Я вже
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кілька разів збирався кинути та ніяк не виходить. Вже й на пляшку
коньяку укладав парі– не виходить і квит.
Потім випили на коня. А оскільки в коня чотири ноги, випили
по чотири чарки. Перший запрошував залишитися, переночувати,
мовляв, є де, в оселі натоплено. Дуже гарно.
– Е, ні, дякуємо. Але нам час рушати, – мовив Юрій Тараненко.
– Вдома ми не попередили.
Вийшли на свіже повітря, розпрощалися, подякували,
поцілувалися на дорогу і роз’їхалися.
– Хлопці, свіженький анекдот, – мовив Юрій Петрович. – Учора
почув. Дуже цікавий.
– Розповідайте, – піддакнув полковник Волков.
– Зустрічаються два приятелі.
– Ти чого такий похмурий?
– Та ось, з дружиною посварився….
– Через що?
– Ніяк не можемо домовитися, де провести відпустку.
– А в чому проблема?
– Ти розумієш, я хочу в Таїланд, а вона бажає їхати зі мною….
– Ха-ха-ха, – сміється Волков.
– Тимуре Миколайовичу, ви не спите? – озвався Юрій Тараненко.
– Ні, товаришу полковник.
– Тимуре Миколайовичу, зараз ви можете називати мене по імені
й по батькові. Так ось, я знаю: у вас чудовий голос. Заспівайте нам.
Пісня – стихія Тимура. Від мами успадкував чистий, мов
джерельний струмок, голос. Гармаш видихнув спресоване повітря
і заспівав:
Посіяла огірочки…
Всі почали підспівувати. Яких тільки пісень не співали: і
українських, і народних, і російських, і сучасних естрадних. Потім,
певне, стомилися, стихли, закурили. Запалив цигарку і Тимур –
діватися було нікуди. Невдовзі відчув: на коліні лівої ноги зробилося
гаряче. Доторкнувся рукою. Штани протліли, утворилася дірка.
Раптом автомашину почало заносити на бік – спустило колесо.
– Чекайте-чекайте, – вигукнув Юрій Петрович. – Нам же на
дорогу передали “тормозок”. Розіслали на капоті цупкий папір,
порізали ковбасу, розлили по чарках.
– Давайте, хлопці, ще по одній, аби більше колесо не спустило.
– Я готовий! – небавом вигукнув водій. – Поїхали.
Тимур не встиг зайти до салону. Колесо шалено закрутилося
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і його обдало грязюкою. Всівшись на сидінні, він ще трохи щось
мугикав, зрештою, стих і заснув.
– Вставайте, Тимуре Миколайовичу. Ми приїхали, – мовив водій.
– Вам погано? – поцікавився Юрій Петрович.
– Уранці я похмеляюся огірковим розсолом, – радив водій, – а
потім з’їдаю миску гарячого супу.
– А я встав і у ванну, – озвався Волков. – Приймаю контрастний
душ. Так хвилин за двадцять “вимиваю” з голови всі “погані” спогади
про вчорашню вечірку.
– Це все добре, – розважливо мовив полковник Тараненко, – я
роблю так: оце перед тим, як лягати спати, прийму пігулку аспірину
і п’ять пігулок активованого вугля.
– Дякую, Юрію Петровичу, – озвався Гармаш, – вашою порадою
скористаюся неодмінно.
Коли Тимур зайшов до оселі, дружина за голову схопилася:
п’яний, ледь на ногах тримається, весь забруднений, обличчя в
грязюці, на коліні – дірка.
– Боже! Я тебе ще таким ніколи не бачила.
Коли Тимур вмився, переодягнувся в чистий одяг, дружина не
стрималася:
– Так де твій кабан?
Супроти їхнього будинку зводилася нова п’ятиповерхівка.
Довкруж було розрито.
– Он бачиш канаву? – помахом руки кинув на вікно. – Я йшов
через кладку, підсковзнувся і впав, м’ясо полетіло в канаву.
Другодні вранці дружина визирнула у вікно. Довкруж тієї канави
гризлися собаки і щось їли. “Певне, Тимурове м’ясо доїдають”, –
подумала.
– Чи й справді повірила? – іронічно усміхнувся Тимур.
– Так ти ж говорив.
– То я пожартував. А якщо по совісті сказати, я вбив двох кабанів.
Одного залишили районним мисливцям, другий з нами. Гарна в
батька рушниця.
– Нічого собі жарти. На десяту ранку прийдуть куми – їсти дичину.
– Кабана розділять на всіх і привезуть, а коли це буде, я не знаю.
Давай зробимо так, я поїду на ринок, візьму свинини, а їм скажемо,
що це дикий кабан.
Так і зробили. Коли досмажували свинину, заявилися куми. Сіли
до столу, випили по чарці, почали закусувати.
– Оце справжній дикий кабан, – налягала на м’ясо кума. Не те,
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Донедавна в кожній області Української РСР функціонувало по
три-чотири районних відділень КДБ. За часів правління Леоніда
Брежнєва додатково відкрили ще по чотири. Для їхньої діяльності
потрібні були кваліфіковані кадри. Джерелом постачання стали
обласні відділення. Цього ранку генерал Крохмальов запросив
до свого кабінету Тимура Гармаша. “Певне, знову закордонне
відрядження пахне”, – подумав про себе. – Пропонуватиме – не
відмовлюся”.
– Слухаю, товаришу генерал! – мовив Гармаш, переступивши
поріг кабінету.
– Така у нас з вами служба, Тимуре Миколайовичу, – генерал
заходив зоддалеку, але він здогадався до чого хилить. Вирішив:
боротися до кінця, не здаватися– У Малій Висці відкривається
райміське відділення. Потрібні кваліфіковані кадри. Нам шкода з
вами розлучатися, але, даруйте, іншого вибору не було.
– Товаришу генерал, – мовив Тимур, – пожалійте хоч моїх діток.
Я нещодавно отримав квартиру, обставив, перевіз родину. У Малій
Висці одразу ніхто нової квартири не дасть. Доведеться знімати
приватну. Куди я подіну нові меблі, бібліотеку?
– Немає проблем. Квартиру в Кіровську у вас ніхто не відбирає.
Поки отримаєте, дружина з дітками житиме тут. А, отримавши,
дійсно доведеться туди перевозити. Та нічого не вдієш. Ми люди
підневільні Куди накаже партія, туди й доведеться їхати.
– Кажуть, один раз переїхати, все одно, що погоріти. Скільки
того посуду переб’ється та й поліровку на меблях зіпсуєш. Але це
не головне. Справа в тому, що дітки мої тільки-но до школи пішли.
Син до другого класу, донька – до першого. Тепер їм доведеться
звикати до нового шкільного колективу, до педагогів. Син то ще
нічого, а донька в мене дуже вразлива. Втративши шкільних друзів,
вона за ними болісно переживатиме.
– Гаразд, переконали, – генерал відгорнув листок перекидного

ХІ

що наш, домашній.
Тимур з дружиною перезирнулися між собою і змовницьки
усміхнулися. А м’ясо справжнього дикого кабана водій привіз о
третій годині дня.
– Ви вже вибачайте, – оправдовувався, – поки розібрав. Та
спочатку начальству завіз, а вже потім і вам.
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календаря. – Тоді переходьте до іншого відділу. Будете займатися
баптистами. Що таке Єгова, вам знайоме?
“Ліпше синиця в жмені, ніж журавель у небі, – подумав Тимур.
Що, власне, він знає про ту Єгову? Та нічого”.
– Гаразд, товаришу генерал, – полегшено зітхнув Гармаш. –
Чим там займатися всякими баптистами та євангелістами, давайте
радше поїду у Малу Виску.
Через деякий час Тимур Гармаш прибув на роботу до
новоствореного відділення КДБ на посаду начальника. Містечко з
населенням у тридцять тисяч розташувалося на річечці Мала Виска
в басейні Південного Бугу. З обласним центром було автомобільне
і залізничне сполучення. У місті функціонували цукровий комбінат,
спиртовий та сухого молока заводи, міжколгоспне підприємство
по відгодівлі великої рогатої худоби та виробництву м’яса і яєць
птиці, райсільгосптехніка, комбінат побутового обслуговування. З
культурно-освітніх установ та закладів діяли вісім загальноосвітніх
шкіл, лікарня, Будинок культури, клуби, кінотеатр, бібліотека. А
головне – довкруж Малої Виски залягали важкі поклади уранових
руд – було відкрито шість великих родовищ. Природні мінерали
утворення містили в собі уран в таких концентраціях, що його
було економічно доцільно вилучати за сучасного рівня розвитку
вітчизняної техніки. З часом тут побудували рудоуправління.
До штатного розпису увійшли шість чоловік: начальник
райвідділення, два старший і один оперуповноважений, секретардрукарка і водій. У коло їхньої діяльності увіходив ще сусідній
Новомиргородський район. Серед головних завдань стояв захист
державних інтересів. А пильнувати і захищати було що. Край був
ласим шматочком і на нього кидали погляд навіть з-за океану.
Роботу розпочали з вивчення оперативної обстановки і так крок за
кроком просувалися вперед.
Спочатку мешкали в готелі. Місячне проживання оплатила
держава. Потім виділили старовинний будинок типу гуртожитку.
На побутові незручності уваги не звертали – головне був дах над
головою.
… Цього разу телефонував начальник відділу кадрів з обласного
управління КДБ полковник Волков:
– Товаришу Гармаш!
– Так, точно, товаришу полковник!
– Радий повідомити: вам присвоєно звання майора. Вітаю!
Трудіться добре, аби це звання було не останнім.
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– Дякую, радий старатися.
Через кілька днів Тимура Гармаша запросив до себе перший
секретар райкому партії Олексій Митрофанович Саченко. Це
був сивочолий в літах чоловік у чорному в білу смужку костюмі,
білій сорочці і краватці. Коли Гармаш зайшов до його просторого,
залитого сонцем кабінету, перший мовив:
– Така ситуація, Тимуре Миколайовичу, настав час повести
мову про квартиру. Зараз ми ведемо будівництво однієї бетонної
коробки. Залишилися опоряджувальні роботи. Ще місяців два-три
і квартира готова. Але скажу відверто: навіщо вам ота коробка. Та
ще й залізобетонна. Раджу збудувати приватний будинок. Майже в
центрі містечка є старенька шевченківського типу хатина. Люди з
неї давно виселилися. Знесемо її, а на тому місці збудуємо новий
будинок. З тією самою ванною і навіть вбиральнею. Як, годиться?
– Олексію Митрофановичу, я вам дуже вдячний за увагу, але
скажу відверто: працювати і займатися будівництвом дуже клопітно.
У мене на нього просто немає часу. Я живу тільки з одним вихідним
– неділя. Всі інші дні по вінця виповнені роботою.
– Я й це передбачив. Ви б особливо і не займалися будівництвом.
Працювали б собі спокійно. Ми знайшли б людину, яка всі
організаційні питання взяла б на себе.
– По совісті скажу, дайте мені квартиру в оцій, як ви кажете,
“коробці”. Так уже набридло жити самотньому. Я занудьгував за
родинним життям і дітками.
– Гаразд, переконали, – усміхнувся про себе перший секретар. –
Тоді чекайте, місяців через три отримаєте.
Перший секретар, на нещастя Гармаша, трохи помилився.
Будинок було здано рівно через рік. Гармаш отримав трикімнатну
квартиру, перевіз родину, меблі, бібліотеку, розставив книги на
полицях і справив новосілля.
Робота була цікава, захоплююча і він не зчувся, як промайнуло
два роки. У містечку з’явилося багато знайомих, друзів. Одне одного
знали в обличчя і кожного дня віталися. З ним віталися і просто
незнайомі люди.
Та ось одного разу до Гармаша у Малу Виску завітав начальник
відділу кадрів обласного управління полковник Волков. Цьому
приїзду Тимур не надав особливого значення. “Мало чого, –
розмірковував про себе, – можливо, час побачити мою нову оселю.
Що ж, запрошу. Неодмінно. Пригощу. Та ще й чарочку наллю”.
Втім, розмова уже з перших хвилин набула для Гармаша дещо
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несподіваного повороту.
– Тимуре Миколайовичу, я приїхав до вас, так би мовити, в
розвідку. Справа в тому, що тепер у нас новий начальник управління
Шевчук…
– Знаю і бачив, – усміхнувся Гармаш. – Солідний чоловік.
– Крім усього цього, що ви сказали, хочу додати: це дуже
розумна, толерантна, порядна людина. Знайомлячись з особовими
справами, він дуже зацікавився вами і хоче запропонувати
повернутися назад, в обласне управління. Якщо пропонуватиме
роботу, не відмовляйтеся. Ще раз зазначу: я сюди приїхав аби, так
би мовити, підготувати грунт.
“Отакої, – подумав про себе Гармаш. – Та ні в якому разі. Щойно
отримав квартиру, справив новосілля, тільки почав обживатися.
Тут у нього майже всі знайомі, вітаються кожного ранку. І знову все
кидай і починай спочатку”.
– Та ну що ви, товаришу полковник! – вигукнув Гармаш. –
Я тільки-но почав по-справжньому жити. Робота дуже цікава.
З’явилося багато задумів. Та ні в якому разі.
– Та вас ніхто й не питатиме, бажаєте переїжджати чи ні. На
посаду начальника районного відділення вже призначена інша
людина.
Тимур Гармаш аж присів від несподіванки. Оце так-так. А він тут
пов’яз у справах і знати нічого не знає.
– Скажу вам у довірливій формі, – полковник Волков перейшов
на шепіт, – за переїзд до обласного центру ви ще нам дякувати
будете. За чим тут шкодувати? За урановими рудниками? А в
Кіровську три вузи. Ваші дітки, певне, забажають мати вищу освіту.
Там краще сполучення з світом.
– Гаразд, товаришу полковник, – Гармаш подав руку, – умовили.
Сперечатися не буду. Переїжджати то й переїжджати. А на яку
посаду?
– Заступника начальника відділу контррозвідки.
Повернувшись увечері додому, Тимур про несподіване сватання
розповів дружині.
– І що ти йому на це сказав?
– Погодився, але не одразу. Розумієш, я тут звик. Так наче б
залишився назавжди.
– Гм… А діти? Що вони, по-твоєму, весь вік мають цим ураном
дихати?
– Словом, я погодився.
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Ще працюючи у Кіровську до переїзду в Малу Виску, Тимур
Гармаш займався розшуком винуватців страшної трагедії, що
сталася у селі Межирічка Голованівського району. В роки німецькофашистської окупації в село увірвалася група партизанів,
заарештувала велику групу молоді, серед якої було чимало
комсомольців, на околиці села вирили яму і всіх розстріляли, як
посібників фашистів. Буцім вони видавали німцям радянських
патріотів, закликали молодь їхати на рабську працю до фашистської
Німеччини. Керівником цієї молодіжної профашистської організації
був Олег Мозговий. З часом всі члени організації мали влитися
в ряди німецько-фашистської армії і воювати проти СРСР. Не
вдалося. Підпільники перервали їхній зловісний намір. Ім’я Олега
Мозгового впродовж багатьох років вимовлялося як ім’я зрадника.
Його ганьбили і в школі, і в селі. Проте інтуїція підказувала
Тимурові Гармашу: тут щось не так. Намічав серйозно вивчити це
питання, але дворічне відрядження до Малої Виски на деякий час
призупинило здійснення задуманого. Повернувшись до обласного
управління, Гармаш вирішив всерйоз зайнятися цим питанням.
“Якщо не зараз, – міркував, – то вже ніколи”. Факти почав збирати
по крупиці. Спочатку разом з колегами поїхали до села. Зустрілися
з десятками старожилів, людьми, які достеменно знали полеглих.
І тут почала вимальовуватися несподівана картина. З’ясувалося,

ХІІ

– І правильно зробив.
Другодні приїхав генерал. Тимур Гармаш роздивився уважніше:
обличчя смагляве з червонуватим відтінком, прямий ніс, довгі
брови, на чолі великі залисини. На запитання, чи ви не бажаєте
повернутися на роботу до обласного управління КДБ, Тимур одразу
дав згоду.
– От і добре, – генерал потиснув руку.
З новою посадою не довелося довго знайомитися, адже до
переїзду в регіон Гармаш працював у відділі контррозвідки. Трохи
згодом його ще й обрали секретарем партійного комітету. Тривалий
час квартири не було – жив по готелях та приватних квартирах.
Згодом у новоспорудженому будинку на околиці міста отримав
трикімнатну квартиру поліпшеного планування. У Малій Висці
довелося винаймати автомашину, вантажників, зносити на кузов
нажите роками добро і переїжджати до Кіровська.
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молоді люди не те, що не були посібниками фашистів, а навпаки,–
з перших днів окупації почали вести боротьбу з німецькофашистськими окупантами. За віком вони були дуже молоді. І ніхто
їх не примушував виступати проти ненависних завойовників. На
герць боротьби ставали за покликом власного серця. Спочатку
юнаки та дівчата створили комсомольсько-молодіжну підпільну
організацію, яку очолив Олег Мозговий. За станом здоров’я його
не взяли на фронт. Проте юнак виявився сильний духом. Перш,
ніж вступити до комсомольсько-молодіжної підпільної організації,
молоді люди давали клятву: постійно боротися з ненависним
ворогом, а в разі необхідності віддати найголовніше що є в людини,
життя. Підпільники встановили радіоприймач. Молоді люди
чудово усвідомлювали на що йшли – адже тільки при одному його
вилученні на них чекала смерть. Прийняли близько тисячі зведень
Радянського інформбюро, розповсюджували у рідній Межирічці і
в довколишніх населених пунктах. Встановили зв’язки з тими, хто
злякався і працював на окупантів. Ті люди пообіцяли працювати
й на підпільників – вони інформували про чергові облави, про
арешти комуністів, комсомольців, ударників стаханівського руху.
Підпільники, у свою чергу, попереджували мирне населення про
заплановані фашистські акції. Встановили зв’язок з партизанським
загоном, який діяв у лісах району. Збирали і передавали народним
месникам зброю, продукти харчування, теплий одяг. Виводили з ладу
телеграфно-телефонний зв’язок. Ходили в розвідку. Перешкоджали
вивезенню молоді на каторжні роботи до фашистської Німеччини.
Зривали хлібоздачу для ворогів. Згодом у райцентрі спалили
фашистську комендатуру.
І то не підпільники розстріляли фашистських посібників, а
навпаки – німецькі посібники, переодягнувшись у партизанську
форму – кухвайки, шапки-кубанки з червоними стрічками, увірвалися
до села, арештували істинних патріотів й розстріляли. Народові
було повернуто святі імена підпільників, які свого часу були облиті
брудом. Керівникові комсомольсько-молодіжної підпільної групи
Олегу Мозговому Указом Президії Верховної Ради СРСР було
посмертно присвоєно звання Героя Радянського Союзу. Багато
підпільників було нагороджено орденами і медалями. Згодом у
селі відкрили музей комсомольської слави. У ньому широко були
представлені експонати. Вони нагадували відвідувачам про те,
якими мужніми були земляки, котрі, не шкодували свого життя, йшли
на смертний бій з ворогом, аби захистити рідну землю, визволити
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людей від фашистського ярма.
Виявили ім’я зрадника. Ним був такий собі Михайло Хом’як.
Також перебуваючи у підпільній організації, він виявився
слабкодухим, злякався і видав гестапівцям імена патріотів. Боячись
розплати, восени 1943 року Хом’як втік разом з фашистами, які
відступали. Один час здавалося катові, що він уник правосуддя.
Діставшись Латвії, добре замаскувався: змінив прізвище, отримав
новий паспорт, одружився, мав двох дітей. Хуторяни знали його
як добропорядного сім’янина. Та кадебісти не дрімали – дістали
зрадника й там. Коли судили, до зали прийшли сотні людей, аби
подивитися у вічі і переконатися, що це істинний прихвостень.
На суді вони дали йому сувору, але справедливу характеристику.
Відчуваючи свою провину, Михайло Хом’як боявся глянути у очі
своїм землякам – стояв з низько опущеною головою. Судовий
процес із зали транслювали на вулицю. Біля гучномовця кожного
дня збиралися сотні людей. Зачувши що судять фашистського ката,
до Межирічки приїжджали навіть люди з сусідніх сіл. Тимур Гармаш
з колегами побував на суді, розмовляв з багатьма потерпілими.
Душу сповнювало почуття того, що він недаремно живе на світі,
робить свою буденну, але таку важливу і потрібну справу.
… Іван Семенович Чобіт в матеріалах обласного управління КДБ
під оперативною зашифровкою проходив як “Сич”. Кримінальна
справа, заведена на нього деякий час тому, з кожним роком
ставала все соліднішою. Кадебісти багато працювали – об’їздили
десятки сіл Кіровської області, побували у сусідній Запорізькій, де
займався каральною діяльністю “Сич”, зустрічалися з багатьма
потерпілими. Люди, забачивши на фотознімку Івана Семеновича,
одностайно стверджували: “Так, це – кат!”. Але в матеріалах була
одна прогалина. В кадебістів про те, що Іван Семенович служив
в охоронному батальйоні служби безпеки СД, фактів було ще
не досить. В особовій справі, що знаходилася у райвійськкоматі,
значилося: Чобіт Іван Семенович перебував у лавах Радянської
Армії. На яких фронтах він воював – відомостей не було. Тут була
якась заковика: чи то він сам втік з фронту, чи добровільно здався,
а потім перейшов на бік німців. Потрібні були певні уточнення.
Наближалося 9 травня – День Перемоги. І кращої нагоди, аби
перевірити цей факт, годі було й шукати. Тимур Гармаш звернувся
до райвійськкома полковника Зав’ялова, аби його працівники
зустрілися з Іваном Семеновичем і провели відповідну розмову.
Зав’ялов викликав офіцера Сироватку і представив Гармашу.
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Наступного дня Тимура Гармаша викликав до себе начальник
відділу кадрів полковник Волков.
– Таємниці тут немає ніякої і секретів також. Скажу відверто:
днями вас запросять на колегію КДБ України. Вас пропонуватимуть
на посаду начальника другого відділу в іншу область. От тільки
достеменно не скажу в яку. Можливо, у Ворошиловградську або в
Черняхівську.
Тимур Гармаш був несподівано вражений:
– Дякую за інформацію, але скажу по совісті: як мені набридли
оці безкінечні переїзди. То в район, то з району, то знову в область.
А це ще кудись.
– Тимуре Миколайовичу, скажу відверто: якщо пропонуватимуть
– не вагайтеся. Я у Ворошиловграді не був. А в Черняхівську був і не
раз. Там у мене двоюрідний брат мешкає. Це красиве старовинне
місто. Поряд столиця України – Київ. Можливо, ваші дітки поїдуть
туди навчатися або з часом там і працюватимуть.
І, дійсно, минуло кілька днів і Тимура Гармаша запросили на
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Тимур Миколайович проінструктував його, розповів про що і як
треба вести мову. Офіцер помахом голови дав зрозуміти, мовляв,
все ясно. Буде так, як ви сказали. Наступного дня зустрівся з
Іваном Семеновичем. Але про “інструктаж” кадебіста чи то забувся,
чи просто проігнорував. Що вже він там йому говорив, Гармаш
достеменно не знає. Тільки той зустріч з офіцером з військкомату
зрозумів по-своєму: все, йому кришка. Ось-ось мають арештувати.
Потім відбудеться суд. А це – ганьба. Перед родиною, перед
односельцями. Цього Іван Семенович стерпіти не міг. Наступного
ранку він повісився на бантині у хліві.
Генерал не приховував невдоволення:
– Я ж вас просив, аби цю справу провели делікатно, щоб він
нічого не запідозрив.
– Товаришу Шевчук, я просив офіцера в такому плані й діяти, як
ви говорили. Проте…
– Я на вас поклав такі надії. А ви… На перший раз оголошую
догану.
Тимур усвідомлював: догана шита білими нитками, але вдіяти
нічого не міг. Щоправда, ця догана була остання за часи роботи в
Кіровську.
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колегію КДБ. Там отримав призначення начальником другого відділу
в Черняхівськ. Того ж дня поїхав на розглядини. Переночував у готелі
“Україна”, що містився в центральній частині міста. З вікна п’ятого
поверху відкривався мальовничий краєвид на місто. Попереду
виднівся Головпоштамт, пролягали дві центральні магістралі, по
яких мчали тролейбуси та легкові автомашини. Після сніданку
годину побродив містом. Вражала зелень садів і парків. Сива
минувшина – церкви, собори– органічно поєдналися з сучасними
багатоповерховими спорудами. Згодом завітав до обласного
комітету партії. Два працівники охорони – молоді міліціонери
– попрохали пред’явити партійний квиток. “Добре, що хоч узяв з
собою”, – подумав Тимур.
– Проходьте, – сказали йому.
Ліфтом піднявся на шостий поверх. У приймальні представився.
– Заходьте, – мовила секретарка. – Леонід Іванович чекає на
вас.
Перший секретар обкому Леонід Іванович Паращенко був високий
на зріст, широкий у плечах, сивочолий. І, як здалося Тимурові,
мудрий і виважений. Запросив сідати і сам сів за приставним
столиком супроти Гармаша. Перший коротенько розповів про
область, про сам обласний центр, поцікавився, мовляв, як там вам
жилося і працювалося. Згодом розмову перевів на побутові теми.
Квартири є, зараз ми споруджуємо будинок в центральній частині
міста, мовляв, трохи зачекайте, отримаєте квартиру поліпшеного
планування.
– Якщо виникатимуть запитання, заходьте, – усміхнувся на
прощання, – буду радий вам допомогти.
У другій половині дня Тимур Гармаш завітав до обласного
управління Комітету державної безпеки по Черняхівській області. Він
містився у триповерховому старовинному будинку, спорудженому
на початку двадцятого століття. Свого часу у ньому містилися
губернські заклади. Тут тимчасово працював уряд Радянської
України – прибув до Черняхівська у передостанній день серпня 1919
року. До його складу входили Григорій Петровський, Антон Бубнов,
Дмитро Мануїльський, Клим Ворошилов, Євгенія Бош, Валерій
Межлаук. Про це Тимур дізнався з меморіальної дошки, що висіла
на стіні будинку. Піднявся скрипучими дерев’яними східниками,
пофарбованими у червоний колір. Певно, ними піднімалися і вожді
новоствореної української радянської держави.
У приймальні начальника обласного управління КДБ по
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Черняхівській області генерала Олександра Вельяміновича
Соловйова сиділа молода симпатична жінка-офіцер. Тимур Гармаш
спочатку привітався, потім представився.
– Зачекайте хвилинку, – мовила вона, – Олександр Вельямінович
зараз розмовляє з Москвою.
Гармаш гайнув поглядом по приймальні. Невеличка, але
симпатична кімнатка: письмовий стіл з телефонами, в кутку сейф.
На ньому квіти – зелений павучок звисав донизу. На стіні календар:
Кремль, рубінова зірка на башті, зелена ялинка. Жирним шрифтом
виведено – березень 1986. Це рік, коли він розпочинає новий відлік
черняхівського періоду у своєму кадебістському житті. Перевів
погляд на вікно…
– Генерал звільнився, – мелодійним голосом мовила секретарка.
– Зайдіть.
Коли Тимур Гармаш переступив поріг кабінету, зупинився
вражений: так було накурено, що хоч сокиру вішай. Пригнувши
голову, він ледь побачив за столом невисокого на зріст чоловіка.
– Ну, сміливіше, – мовив той. – Заходьте.
На хворобливому обличчі Тимур встиг розгледіти вираз
невдоволення і байдужості. Гармаш інтуїтивно відчув: тут його не
дуже хотіли бачити.
– Сідайте, – мовив Олександр Вельямінович. – До речі, ви
вперше у нашому місті?
– Так, вперше.
– І що ви скажете?
– Місто і справді дуже гарне.
– Єдине, що трохи доведеться зачекати з квартирою, –
продовжував генерал.– Деякий час поживете в готелі. У вас сім’я
велика?
– Нас четверо в родині. Я, дружина, син і донька.
– Зрозуміло. Проситимемо трикімнатну. Стосовно роботи,
я думаю, вам все зрозуміло. Край наш партизанський. Тисячі
людей, не шкодуючи життя, боролися з ненависним ворогом.
Але траплялися і німецькі прихвосні, простіше сказати, зрадники,
які свою совість розміняли на німецький пайок. Одних ми вже
розшукали, інших продовжуємо розшукувати. Так що роботи у нас
дуже багато. На території області знаходиться декілька режимних
підприємств. Маємо великі промислові підприємства – камвольносуконний комбінат, завод по виробництву хімічних волокон. Це
одні з найбільших у Європі. Та наша гордість – радіоприладний
НА ВІСТРІ ЛЕЗА
Віталій ЛЕУС

НА ВІСТРІ ЛЕЗА

Катруся з татом і мамою жили в центрі Карасинівки – збудували
нову світлу оселю. Бабуся Мотря мешкала на околиці на старому
дворищі. Далі простягалося поле, яке згодом переходило у
мішаний ліс – росли в ньому і хвойні, і листяні дерева. Влітку та
восени дозрівало багато ягід й грибів. Катруся з бабусею часто
брали кошики і ходили збирати дари лісу. Цього разу мама напекла
смачних-смачних пиріжків, поклала до кошика і мовила:
– Доню, віднеси бабусі пиріжки. Такі смачні вдалися.
Катруся взяла кошик і гайнула на околицю села. Оселя була
старенька, ще довоєнна. Та згодом тато найняв майстрів, зняли
з даху солому, вкрили шифером, аби восени, коли підуть часті
зливи, не протікала. Мама знадвору побілила вапном, а Катруся
у блакитний колір пофарбувала віконниці. Відтак оселя немов
помолоділа, тепер і очей від неї не відведеш.
Проходячи мимо хати, Катруся кинула погляд на вікно. І раптом –
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завод. Підприємство засекречене. Наказом міністра загального
машинобудування СРСР завод визначено головним з космічної
навігації. Маємо вище військове авіаційне училище льотчиків
імені Ленінського комсомолу. Серед вихованців – космонавти,
які свого часу освоювали ази пілотажу в небі над Черняхівськом.
Досить часто з Центру підготовки космонавтів приїздять генерали,
відбирають для навчання кращих льотчиків. Це, так би мовити,
коротенько. Всього не розкажеш. Словом, для нашої роботи поле
діяльності дуже широке.
Гармаш відчув: генерал хоч і говорив м’яко, проте на душі в
нього був неприємний осадок. На посаду начальника другого
відділу у нього була своя доморощена кандидатура. Проте її в
Києві не затвердили. „Втім, – гадкував про себе Тимур, – це його
не повинно хвилювати. Роботу достеменно знає, навчати його не
потрібно. Працюватиме на совість.”
– До речі, вибачте, я вас не пригостив. Закурюйте, товаришу
підполковник.
– Дякую, товаришу генерал, – твердо мовив Гармаш, – але я не
курю.
– О-о-о, – Соловйов дугою випнув присмаглі брови. – Це
похвально, похвально, – і жадібно затягнувшись цигаркою, додав: –
Ну, нічого, у нас закурите.
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о, диво! Помітила, як в оселі від столу до печі майнула велетенська
тінь. Дівчинці здалося, буцім у хаті хтось є, хоч насправді на дверях
висів величезний металевий замок – бабуся Мотря поралася
на городі. У дівчинки від переляку затремтіли ніжки і шалено
закалатало серце. Вона про це і повідомила бабусі.
– Не бійся, моє серденько. То тобі здалося, – старенька поклала
на плече онуки шкарубку порепану долоню.
Катруся немовби заспокоїлася, але про цю пригоду у школі
розповіла своїм подругам. Ті переповіли вдома, батьки розказали на
роботі. І невзабарі про це уже гомоніло все село. Дійшли чутки і до
обласного управлінню Комітету державної безпеки. Проведеними
оперативними заходами встановили: в оселі переховується чоловік
Мотрони Чубенко, про якого сільчанам було відомо, що він загинув
у роки війни. Насправді ж під час одного з боїв, дезертирував з
Радянської Армії. Прибувши додому, весь час переховувався, хоч
каральною діяльністю не займався.
По обіді біля оселі Мотрони Чубенко зупинилася автомашина
“Волга” сірого кольору. З неї легкою ходою вийшли двоє у цивільному
одязі.
– Скажіть, будь ласка, тут проживає Мотрона Михайлівна
Чубенко?
– Тут, – мовив сусід, дід Никодим. – Має бути вдома. Щойно ми з
нею з лавки повернулися. Таку добру тюльку привезли.
Бабуся – середня на зріст, з круглим обличчям, сірими дещо
збентеженими очима, запнута картатою хустинкою, прочинила
двері:
– Хто тут мене розшукує?
– Тимур Гармаш назвався і представився:
– Дозвольте до вашої оселі?
Бабуся Мотря ледь не впала з переляку, в останній момент
схопилася за одвірок.
– Заходьте, – ледь вичавила з вуст.
Коли Гармаш переступив старий вичовганий поріг, відзначив
неабияку акуратність. Все було по-селянському – на стінах висіли
рушники і вишивані картини, на підлозі домоткані доріжки. “До іншої
оселі було, як зайдеш, – гадкував: хоч стій, хоч падай – такий бруд”.
– Сідайте, будь ласка, – господиня витерла рушником стілець. –
Стільчик, правда, вже старенький, розсохся, але думаю: не впадете.
Хазяїна б сюди, може, полагодив би. Та де його візьмеш. Як пішов
у сорок першому, то й понині немає. Добре, що хоч пенсію держава
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виплачує. Син у мене окремо живе, – продовжувала Мотрона
Михайлівна. – Секретарем партійної організації в колгоспі робить.
Та все йому ніколи: то на фермі, то на полі пропадає.
Тимур Гармаш сидів на стільчику і довкруж роздивлявся.
І, справді, було таке враження ніби за ним хтось спостерігає і
прислухається до розмови.
– Так ви, Мотроно Михайлівно, кажете, самі живете?
– Сама, сама, – відповіла енергійною скоромовкою. – Як билинка
в полі.
– Давайте не будемо розігрувати комедію, – запропонував
Гармаш, – нехай Іван Гаврилович вилазить з-під печі.
Обличчя в бабусі пополотніло, зробилося бліде, немов крейда.
Тимур Гармаш подав чашку води.
– Ковтніть водички, вам одразу полегшає, – і, повернувшись до
чоловіка, який виліз, додав: – Ви ж хто будете?
– Я Мотрин чоловік. Іван Гаврилович Чубенко.
Тимур уважніше роздивився. Був він невисокий на зріст,
худорлявий, але жилавий. Сірі, перелякані очі бігали то вправо, то
вліво. Обличчя неголене, змарніле, певне, давно не бачило сонця.
– Вважайте мене ким завгодно – людиною чи кротом. Піввіку
прожив під піччю. Простіше сказати, не прожив, а промучився.
Днями спав. А ночами, немов той кріт, вилазив на поверхню.
– А де ви весь час мешкали? Невже під піччю? – Не приховував
подиву Тимур.
– А то ж де? Під піччю і жив сорок п`ять років.
– А як же там поміщалися?
– Та так і поміщався. Вирив яму, спід сіном послав. Вдень спав,
а вночі, коли місяць світить, щось роблю. І дрова пиляв у хліві, і
картоплю вибирав. Добре, що маю сусіда лише з одного боку –
глухоніму бабу Саньку. Вона нічого не чує. З другого боку поле
простилається – ніхто нічого не бачить.
– І з якого часу переховуєтесь?
– З сорок першого. Як розбили нас під Лохвицею. Генерал
Кирпонос – кулю в лоб, а ми – хто куди. Боже, що там творилося?
Каша!
– А в роки окупації де ви були?
– Та де? Під піччю!
– Боялися і наших, і фашистів?
– Боявся. Наші б одразу розстріляли, а німці б примусили йти в
поліцію. Зрадником я ніколи не був. Просто так склалися обставини.
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Архів обласного управління КДБ по Черняхівській області
Тимурові Гармашу нагадував таку собі бібліотеку. На дощаних
полицях десятки, сотні пожовтілих томів картонних папок, вкритих
пилом. За кожним з них людські долі. Одні репресовані ще до війни,
безневинно убієнні. Інші, як тільки на радянську землю ступив
кований фашистський чобіт, рятуючи свою шкуру, пішли на службу
до німецько-фашистських окупантів. “Їх мерзенним діям, – гадкував
Тимур Гармаш, – не буде прощення ні сьогодні, ні через тисячу
років”. В архіві був, так званий, фільтраційний фонд. Працівники

ХV

– У 1956 році після смерті Сталіна вийшов Указ про амністію
стосовно таких як ви. Вас би ніхто не судив.
– Та звідки ж мені було знати.
– За цей час жодного разу так і не хворіли, до лікарів не
зверталися?
– Та чому? Один раз так зуби були розболілися, що син мене в
Остер возив до знайомого лікаря. Син і підстригав раз на місяць, а
голився я вже сам через два дні.
– Таке життя мені так остобісило, що вже більше сил не було
терпіти. Вирішив своїх рідних не мучити. Та й скільки років можна
переховуватися, скільки років даремно хліб їсти? Аби надалі не
бути обузою ні дітям, ні дружині думав так: отут під лісом річечка
протікає. Уночі піду до неї, прив`яжу камінь на шию і шубовсну у
воду. Вона німа. Нікому не розповість про мій гріх.
– Ой, Іване, Іване, – заголосила Мотрона. – Ну, що то отаке
говориш? Який би гріх взяв на душу. Бог дав життя, Бог і забере.
– Спасибі вам, що оце приїхали та визволили з полону. Поговорив
з вами, а на душі немов полегшало. Вірите: тієї ночі намічав звести
рахунки з життям. Відтак я ваш. Арештовуйте і розстрілюйте.
– Іване Гавриловичу, ніхто вас не арештовуватиме і, тим більше,
не розстрілюватиме. Ви самі себе покарали, і самі ж відбули строк
ув’язнення. Надалі живіть собі з Богом. Більше переховуватися не
потрібно.
У центральній частині села Карасинівка біля пам’ятника
полеглим воїнам стояла чорна стела. На ній серед полеглих
загиблих значився й Іван Гаврилович Чубенко. Трохи більше ніж
піввіку сільчани вважали його загиблим. Сьогодні ж цю помилку
довелося виправити.
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КДБ через роки, через відстані уважно переглядали кожен аркуш,
кожну кримінальну справу.
Днями роботи долучилося – з Центрального державного архіву
КДБ надійшли трофейні матеріали про каральну діяльність поліцаїв
на території Коропського та колишнього Понорницького районів.
Тимур Гармаш коли почав знайомитися з новими документами,
його буцім хто пугою огрів. Серце обливалося кров’ю. Мимохідь
відчув, як стискуються кулаки – був би поряд цей гад, неодмінно дав
би в пику. Особливими звірствами вирізнявся Федір Омелянович
Остапенко. Гармаш уважно оглянув картотеку. По війні цей поліцай
отримав своє – за пособництво фашистам був засуджений на
п’ятнадцять років позбавлення волі. У 1955 році Остапенка
амністували. Гармаш здогадувався: тоді у своєму розпорядженні
суд не мав вагомих документів, які б свідчили про його участь у
масових розстрілах радянських людей. Такому виродкові замало
п’ятнадцяти років. Його б одразу за шкірку та на шибеницю.
... Федір Остапенко народився і виріс в Коропі. Свого часу
закінчив початкову школу. З перших днів Великої Вітчизняної війни
мобілізували і направили на фронт. Воювати довелося на передовій.
У серпні сорок першого Федора злегка поранило в руку. Аби подалі
не випробовувати долю, він кинув зброю і втік додому. У жовтні
1941 року в Коропі добровільно написав заяву і вступив на службу
до німців. Небавом отримав “важливе і відповідальне” завдання від
нових хазяїв – конвоювати до місця розстрілу секретаря Коропського
райкому комсомолу Костюченка і чотирьох громадян єврейської
національності. Їх розстріляли прямо посеред засніженого поля
неподалік села Нехаївки. Трохи пізніше заарештували жителів
Коропа Крячка і Садовського. Поглумившись над беззахисними
людьми, тривалий час тримали під вартою.
Восени того ж року поліцейський загін у складі тридцяти шести
запроданців під керівництвом начальника поліції Дмитра Шила на
підводах виїхали до райцентру Понорниця – тут вчинили масові
розстріли євреїв. Коли їхали полем, Федір Остапенко возсідав на
першій підводі поряд з самим начальником поліції Шилом. Поля
довкруж опустіли, на пагорбах чорніла земля, а у видолинках
проти сонця зблискували люстерка, де-не-де вкриті снігом.
Вузькою польовою дорогою, розбиту коліями, одна за одною йшли
підводи з поліцаями. Молоді хлопці, зранку добре хильнувши,
сиділи розчервонілі, безугаву про щось розмовляли і безпричинно
сміялися. Деякі курили самокрутки і мовчали. Раптом на узбіччі
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попереду забачили молоде єврейське подружжя – чоловіка і жінку.
Жінка була зодягнена по міському – темно-коричнева плюшева
куртка, на голові чорна в червоні квіти хустина, на ногах хромові
чоботи.
– Тпру-у-у! – Остапенко натягнув вудила.
– Хто такі? – визвірився Шило.
– Ми місцеві, – озвався чоловік. – Йдемо до Коропа на ринок.
– Ану, що там у валізі? – гаркнув Остапенко, – може, гранати?
– Ой, та що ви! –жінка розкрила валізу, – ось дитячий одяг. Дітки
вже виросли з нього. Несемо на ринок. Може, обміняємо на харчі.
– Документи! – Шило презирливим поглядом зміряв з голови до
ніг.
У чоловіка документів не було, а жінка подала паспорт. Пильне
око начальника поліції звернуло увагу – документи підроблені.
Багато розуму не потрібно – національність єврейка виправила на
карелка.
– Ти що, єврейка? – Шило почергово дивився то в паспорт, то
на жінку.
– Дядечку, ми – уродженці Карело-Фінської АРСР. З міста
Петрозаводська. Може, чули коли? На Україні живемо з п’яти років.
– Не лише чув, а й побував там. У тридцятих ваші Совєти мене
туди заслали – був на лісоповалі. Але ж ти ніяка не карелка. І ти, і
чоловік твій – справжні євреї! – вихопив з кобури пістолет.
– Дядечку, не стріляйте, – заголосила жінка. – У мене ж дітки
маленькі.
– Гм... А казала вже повиростали, – гаркнув Шило і звернувся до
Остапенка, – Федю, ану, обшукай її!
Остапенко зіскочив з підводи, розстебнув куртку, грайливо пробіг
пальцями по грудях, зупинив погляд на тонких білих пальцях.
– О-о-о, та на тобі он яка обручка! Певне, золота. Ану, давай
сюди!
У кишені надибав комсомольський квиток, подав Шилу.
Начальник поліції роздивлявся довго і уважно:
– О, бач! У паспорті національність виправила, а в квитку не
встигла. Істині євреї. Федю, – спрямував погляд на Остапенка.
– Зніми з них одяг. Бачиш, який гарний. Одяг забери, а самих
розстріляй.
– Дядечку... – Жінка впала на коліна. – Не стріляйте. Я вам усю
правду розкажу...
– Та на хріна мені твоя правда! – Остапенко зняв гвинтівку і
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холоднокровно вистрілив.
Обидві постаті, немов мішки з ватою, гепнули на холодну, мерзлу
землю.
Душогуби перед розстрілом знімали з беззахисних людей одяг,
взуття, золоті й срібні вироби, годинники, відбирали гаманці з
грошима. Лише під час однієї операції в Понорниці завантажили
шість підвід з народним добром. Знахабніли до того, що потім
крали одне в одного. Федора Остапенка застукали на гарячому.
Нові хазяї вимушені були звільнити злодія зі служби в поліції. Після
цього Остапенко влаштувався на скотобазу.
Знайомлячись з документами, відкривалися все нові й нові
сторінки. Федір Остапенко мав неабиякі агітаторські здібності –
провадив антирадянську пропаганду, переконував людей, мовляв,
Червона Армія розбита, а якщо десь вона й тримається, то це не
надовго. Незабаром їй буде капут!
... Анатолія Овсієнка за діяльність проти Радянської влади органи
НКВС заарештували саме перед вступом до Коропа фашистських
військ. Його мали розстріляти та несподіваний прихід німців
врятував йому життя. З перших днів Анатолій Овсієнко перейшов
на бік окупантів – вступив до поліції. За активну участь у боях проти
партизанів був представлений до нагороди. Медальку одержав від
ніжинської фельдкомендатури.
Колишній агент поліції житель Гути Роман Боровик, який останнім
часом мешкав у місті Жигульовське Куйбишевської області, за час
роботи у Коропській поліції двічі виїздив на бій з партизанами. У
Сосниці був представлений до медалі “За хоробрість”. У подарунок
за зразкову службу Роман Боровик від начальника поліції отримав
ліжко, шафу, кушетку, дзеркало. Кровопивці не гребували нічим: ні
новими товарами, ні ношеними, знятими з людей посеред білого
дня.
Тимур Гармаш гортав все нові й нові аркуші. Ось список поліцаїв,
які брали участь у розстрілах єврейського населення в грудні 1941:
Анатолій Овсієнко, Федір Остапенко, Василь Перепадя, Роман
Боровик, Степан Федоренко, Петро Борисенко, Михайло Боровик...
Другодні Тимур Гармаш виїхав до Коропа. Із запроданців у
живих залишився лише Федір Остапенко. З ним він мав зустрітися.
Та, прибувши до Коропа, з’ясувалося, в містечку мешкають свідки
розстрілів єврейського населення Марфа Филимоненко і Уляна
Шепет. З ним і зустрівся працівник КДБ.
– Восени сорок першого, я з Марфою мешкали у селі Зелена
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Поляна – мовила Уляна Шепет, – як зараз пам’ятаю, холодного
дощового дня підводами прибули поліцаї. Їх було десятків зо три.
На одній з підвід везли жінку років двадцяти двох, а може трохи
старше.
– Ми дізналися: полонянку хочуть розстріляти, – продовжувала
Марфа Филимоненко. – Ми з Уляною пішли до начальника поліції і
попросили не робити цього. Та начальник той і слухати не захотів.
Бідолаху виштовхали у спину прикладами гвинтівок і повели на
околицю хутора.
– За усім цим ми спостерігали через плетений тин, – навперебій
розповідали жінки. – Було від нас метрів за п’ятнадцять. За селом
поліцаї примусили жінку роздягнутися. Залишилася вона у спідній
білизні. Той поліцай, що був на коні, вистрілив.
– Ви не звернули увагу, який він був сам з себе? – поцікавився
Гармаш.
– Та чому ж. Хоч і вечоріло, а ми добре роздивилися: середнього
зросту, продовгасте обличчя, чуб русявий, – мовила Марфа
Филимоненко.
– Поховали ми її наступного дня в окопі, – сумно зітхнула Уляна
Шепет. – Ось такі були нелюди. Що вони робили – це страхіття:
мордували своїх сусідів, палили села, розстрілювали людей,
маленьких дітей живими кидали у вогонь.
Цього ж дня Тимур Гармаш прибув до оселі, в якій мешкав
Остапенко. Коли зайшов до хати, в обличчя вдарив спресований
запах людської сечі.
Ви вже звиняйте, – обличчя господині вкрилося хмаринкою. – У
нас в хаті такі запахи, що ніхто з сусідів і дверей не прочинить.
– Нам би з Федором Омеляновичем переговорити.
– Це мій батько, – мовила жінка, йому уже за вісімдесят. Он
лежить на печі паралізований. З печі він злізти не може, говорити
також нічого не говорить. Я не знаю, як ви з ним будете розмовляти.
Це не людина, а живий труп. Чоловік не витримав, пішов до своєї
мами, діти також повиїжджали. Хто в Черняхівськ, хто до Києва, а
мені така планида випала. Жити, чи правильніше сказати, мучитися
до його кончини.
Тимур Гармаш попрохав жінку розповісти про свого батька.
– Та що я вам скажу, – стенула плечима. – Після війни коней
порав, ходив на різні роботи, сторожував на фермі. Звідти й на
пенсію пішов.
– Маріє Федорівно, а у війну де він був. Не знаєте?
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– Де він був не знаю, мені тоді третій рік йшов. Але, що на
фронті не був, це – точно. Коли, було, з ним розбалакаємося, казав:
перебував у партизанах. Але ручатися не буду.
Повернувшись до Черняхівська, Тимур Гармаш доповів генералу.
– Що робити – не знаю. Він – не транспортабельний. Його ні
арештувати, ні судити, з ним і поговорити не можна.
– Залишається одне, – розважливо мовив генерал, – напишіть
статтю в газету.
Тимур Гармаш зателефонував редактору обласної газети
“Черняхівська правда” Івану Іллічу Островому.
– Гаразд, – мовив Іван Ілліч, – я зараз пришлю кореспондента.
Через годину стрункий молодий чоловік зайшов до кабінету
Гармаша. Це був завідуючий відділом пропаганди та агітації Роман
Безверхий. Журналіст все ретельно занотував у своєму блокноті.
А через кілька днів в обласній газеті “Черняхівська правда” на
третій сторінці підвалом з’явилася стаття “Запроданці”. Потім її
передрукувала Коропська районна газет “Нові горизонти”. Читачі
кілька днів телефонували до редакції, дякували за публікацію. Серед
телефонуючих були люди, які особисто знали цих запроданців. З
часом ажіотаж почав спадати. Відгуків становилося все менше.
Та ось під вечір генерал викликав до себе Тимура Миколайовича.
Коли Гармаш переступив поріг кабінету начальника, побачив жінку,
зодягнену в селянський одяг. Заплакане обличчя було на диво
знайомим. Десь він його вже бачив. Але де?
– Не впізнали? – тремтячим голосом запитала жінка. – Тоді
я в чоботях була і кухвайці. Саме свиням виносила. Ви до нас
приїздили, все батьком цікавилися. Та хіба я знала, що він у поліції
служив, – її голосний плач зірвався і перейшов на істерику. – А
тепер така ганьба! Наді мною весь Короп сміється...
– Гаразд, Маріє Федорівно, – Гармаш почав заспокоювати. –
Ходімо до мого кабінету, там і поговоримо.
– Якщо він поліцай і стріляв безневинних людей, розстріляйте
і ви його. Тільки ж навіщо статтю було писати? Навіщо було мене
брудом обливати? Відтепер після вашої статті мене всі стороняться,
а поза очі називають: поліцейська донька.
– О-о-о, це вже занадто, занадто, – обурився Тимур Миколайович.
– Діти за батьків не відповідають. При чому тут ви? Це одне.
Тепер друге. Ви ж самі бачите: судити і, як ви кажете, розстріляти,
неможливо. А покарати чимось треба було. У нього руки по лікті у
крові. Днями ми з Києва отримали нові матеріали. А тоді, в п’ятдесят
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Тимур Гармаш розгорнув картонну папку вартістю в кілька
копійок. У ній сколені скріпкою акуратно лежали білі, сірі й пожовклі
від часу аркуші, списані різними почерками, віддруковані на
друкарській машинці. Кинув позирк на дату – збирати інформацію
почали одразу після війни. Чому його попередники тримали до
цього часу, було зрозуміло. Визбирували інформацію про інших
зрадників-бандитів есесівського формування. Григорій Шуруб,
певно, спочатку не був занадто щирим, приховував, таїв у собі.
Крок за кроком доводилося його “розколювати”. Найактивніші з них
у 1943-1945 роках продовжували вірно служити Адольфу Гітлеру
на території Польщі, Чехословаччини, Франції та Австрії. Через
багато-багато років настигла їх заслужена кара – всі вони понесли
суворе, але справедливе покарання – смерть через розстріл. Тепер,
нарешті, дійшла черга до нього, Григорія Шуруба. А ось і він сам.
Картинно хизується на німецькій фотокартці. В есесівській формі, з
автоматом наперевіс, стоїть, широко розставивши довгі кривулясті
ноги. У 1945 році, коли наші війська вели переможний наступ на
польське міст Бреслау (нині Вроцлав), у ворожих шеренгах стояв
і він, Григорій Шуруб. Тут йому осколком снаряда ледь не знесло
голову – поранило в скроню. Деякий час відлежувався у німецьких
шпиталях.
По війні Шурубу пощастило повернутися додому. Одразу по
прибутті влаштувався конюхом у місцевому колгоспі. Сьогодні вигляд
у нього ж надто жалюгідний. Немов колоду, тягав паралізовану,
поранену на війні ногу, нервово тремтіли руки. Проте так здавалося
на перший погляд, що Шуруб немічний і безпорадний. А дай йому в
руки автомат, накажи стріляти, куди й хвороби подінуться.
У кримінальній справі бракувало яскравих переконливих
свідчень. І Тимур Гармаш мав їх дістати. Йому належало зустрітися
з людьми, які в роки німецько-фашистської окупації постраждали
від Григорія Шуруба. Зрадивши Батьківщину, Григорій добровільно
вступив на службу до охоронного батальйону СС служби безпеки
СД, який дислокувався у тимчасово окупованому Черняхівську.
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п’ятому, коли його судили, цих матеріалів у суді ще бракувало.
Вирішили вдруге покарати у такий спосіб.
– Покарали, – полегшено зітхнула Марія Федорівна. – На другий
день після вашої публікації Богові й душу віддав.
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Спершу дорога пролягала до села Клубівка Ріпкинського району.
Неподалік ставу в кам’яній оселі з дружиною мешкав Олександр
Бобир. Середнього зросту, колись чорняве волосся вже давно
покрилося сріблом. Тривалий час перебуває на пенсії. Жаліється
все болить: і руки, і ноги. Але пам’ять чіпка, про все пам’ятає.
– У березні сорок третього року, – зібравшись з думками,
неквапом мовить Олександр Григорович, – через наше село Клубівку
пройшли партизани. Були вони знесилені, голодні й обірвані. Ми їм
не лише співчували, а й допомогли хто чим міг. Одних запросили
до оселі і підгодували, іншим в торбинку харчів поклали. Що в кого
було: яйця, хліб, сало. Кому ж допомагати, як не своїм. На околиці
села народні месники зустріли добре організований загін німців.
Вони пересувалися на автомашинах. Вороги не чекали на такий
рішучий і відчайдушний наступ. Багатьох фашистів було побито,
машини спалено. А наступного дня окупанти прибули до Клубівки
на розправу. Тільки ніхто з селян і гадки не мав, що такою жорстокою
вона виявиться. Я почав втікати. Краєчком ока помітив: поліцаї
в якоїсь бабусі відібрали сулію самогону, пригощали есесівців. Ті
пішли, кривилися, а потім гелготіли і прицмокували: “Гут, кароша”.
Переді мною був окоп, я пірнув у нього. У ньому перебували люди,
знайшлося місце й мені. Сиділи годину, дві, а може, трохи більше. Під
вечір бабуся по драбині вибралася на поверхню, почала дивитися,
мовляв, що там діється. Як глянула, зайшлася нелюдським криком:
догорали хати, на яблунях і грушах висіли трупи.
Тут же, у Клубівці, Тимур Гармаш зустрівся з Григорієм Яськом.
– Ви про ті події сорок третього? А чого ж, пам’ятаю добре, –
мовив Григорій Федосович. – У неділю, чотирнадцятого березня,
я був вдома. А напередодні, в суботу, партизани дали фріцам
добрячого прочухана. Було мені тоді сімнадцять років. Після бою
з хлопцями пішли на околицю села, що там творилося! Бачимо,
стоять спалені автомашини, а поміж них валяються обгорілі трупи
ворогів. Коли це чуємо: раз вистрелило, вдруге. Хтось як крикне:
“Он хата в баби Оришки горить”. Спалахнула крайня хата, а за нею
ще і ще. Ми перелякалися й розбіглися по своїх кутках. Я біжу й
кричу: “Люди! Рятуйтеся хто як може”. Йдуть фашисти і стріляють
усіх підряд. Захеканий прибігаю додому – батько вже вбитий. Мама
й каже: “Ти синку, будь вдома, а я збігаю до бабусі і попереджу, аби
вона тікала з села”. По дорозі стільки вона й бігла, стільки й криком
кричала. Хто почув її крик, той і врятувався.
– Мама повернулася?
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– Ні. Мами я більше не бачив. Після того, як я втік, до Клубівки
повернувся лише влітку з партизанським з’єднанням Миколи
Попудренка.
Михайлу Шестаку, жителю Новоселівки під Черняхівськом, було
лише за п’ятдесят, але він уже перебував на пенсії по інвалідності.
Коли Тимур Гармаш прибув до нього, Михайло Андрійович саме
порався по домашньому господарству. Вибрав у курнику яйця,
обережно ніс у кашкеті.
– Ви до мене? – поцікавився, забачивши незнайомого чоловіка.
– Ваше прізвище Шестак?
– Так.
– Тоді я до вас.
– Прошу до хати, – мовив люб’язно чоловік.
Зайшли до оселі. Господар вимкнув гучномовець, аби не
заважав. Дізнавшись, в чому суть, почав розповідати.
– Неподалік нас, в Яцево, був концентраційний табір. Десь так
у двадцятих числах березня сорок третього року в’язні підняли
повстання, перебили вартових і розбіглися в усі боки.
– Скільки вам тоді було?
– Сім років. Маленьким я був. Отаким, – Шестак підняв руку,
– але пам’ятаю все достеменно добре. Забігло і до нас, додому,
кілька полонених. Ніби зараз бачу: худі такі, виснажені, ледь на
ногах тримаються. Потім до хати увірвалися карателі. Як зараз
пам’ятаю, розмовляли по нашому. Наказали всім лягти. Полягали
батько, мати, сестра Шура. Я сховався на печі за подушки. Коли
чую, як вдарить автоматна черга і – тиша. Прийшов до пам’яті
лише наступного ранку. Мене було поранено в голову. Всі рідні були
мертві. Минуло небагато часу, коли знову двері рипнули. Я знову
перелякався і сховався за подушки. Чую голос діда, маминого
батька – він жив у Брусилові. “Чи є тут хто живий?” – питає. „Є! –
кричу щосили. – Я, дідусю, живий!” Зістрибую на долівку. У нього я
й жив до кінця війни.
Тамара Григорівна Розстальна щойно вийшла на пенсію. З
ранку наварила їсти, погодувала чоловіка, дітей і онука. Небавом
всі розійшлися – хто на роботу, хто в школу. Тамара Григорівна
вдома залишилася одна. Перемила посуд, полила квіти, позривала
сухеньке листя. До вечора ще далеченько – щось приготує трохи
пізніше. Взяла до рук обласні газети, зодягла окуляри. Було цікаво
дізнатися, що діється в світі, у нашому місті і в області. Тільки-но
сіла в крісло, як до квартири подзвонили. Не питаючи “хто там?”
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стрімко відчинила двері. На порозі стояв високий на зріст чоловік,
акуратно зодягнений, віком років під сорок.
– Тамара Григорівна? – перепитав.
– Так, Тамара Григорівна Розстальна, – уточнила.
– Тимур Гармаш. З Комітету державної безпеки по Черняхівській
області, – пред’явив посвідчення і додав: – Мені потрібно з вами
переговорити.
– Проходьте, будь ласка.
– Ви були свідком, коли в’язнів з Черняхівської тюрми везли на
розстріл в Яцево? – запитав Тимур Гармаш.
– Так, була. Мені тоді виповнилося десять років. І хоч маленька
була та розуміла все. Нас, дітей, війна рано зробила дорослим.
Добре пам’ятаю ті дні – найстрашніші у житті нашого міста. Я
тоді так перелякалася, що навіть кидалася у сні. Мама навіть до
ворожки водила. Дорога від тюрми до кладовища пролягала повз
нашу оселю. Возили двічі на тиждень – у середу і п’ятницю. Німці
та їхні прислужники ці дні називали вибраковочними. Везли всіх
немічних і тих, які найбільше зашкодили німецькій владі. Перед тим,
як провезти, вздовж дороги зарані шикувались карателі в зеленій
уніформі. Це для того, як хтось викинеться з машини і намагатиметься
втікати, щоб одразу розстріляти. Пам’ятаю, раз везли їх. Машина
крита, із заґратованими віконцями. Матері крізь грати показували
немовлят, мовляв, подивіться, кого везуть на страту іродові душі.
З будки доносилися голоси, зойки і вигуки: “Помираємо за Сталіна,
за Родіну. Але не здаємося! Люди, помстіться за нас!”. Раптом з
машини вистрибнув молодий солдат і кинувся втікати. По ньому
одразу вдарила автоматна черга – такий звук, немов десь поряд
загули джмелі. Солдат пробіг повз мене, я добре роздивилася його
обличчя: очі голубі– голубі, а лице вкрите веснянками. Та ось він
упав на землю. Підбігли есесівці, чи то поліцаї, схопили за ноги і
потягли до машини. З– під брудної розірваної сорочки на дорогу
цівкою лилася кров.
Залишалися ще два свідки, яких належало допитати Тимурові
Гармашу. Віра Романівна Слісаренко мешкала в Гомелі, а Ніна
Іванівна Половинка в Умані, що на Черкащині. На прохання
Тимура Гармаша, з Ніною Половинко мали поговорити колеги з
Черкас, а до Гомеля вирішив їхати сам. Добре, що білоруське
місто розташувалося неподалік Черняхівська. І хоч Тимур завітав
до нього вперше, воно справило приємне враження. Рівні вулиці,
довкруж красиві будинки, привітні люди, а головне – скрізь чисто
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і затишно. З Вірою Романівною Гармаш зустрівся у місцевому
відділенні КДБ. Жінці було за шістдесят, вона перебувала на пенсії,
але продовжувала працювати на машинно– лічильній станції.
– У той час з матір’ю та трьома братами мешкала в селі Яцево,
– так розпочала вона свою розповідь. – Напередодні того трагічного
дня наснився сон, буцім набрала я чорної тканини та й обв’язалася.
Бачу: стою в одному чоботі, другий хтозна де, – Віра Романівна
витирає сльози, які так і скапують з сірих очей. – Прокинулася і
сон мамі переповіла. Вона й каже: “Яке, доню, життя наше, таке й
сниться”. У цей час подивилася у вікно – до сусідів зайшли двоє в
зеленій уніформі. Раптом звідтіля долинули два постріли. В іншій
хаті вистрілили чотири рази. Побігли до сусідів, а вони лежать
мертві. Бачимо: люди з хат вибігають і втікають з села хто в чому.
Один босий біжить, інший взутий, в третього один чобіт на нозі,
інша – боса. Кинулися і ми з мамою та братиками втікати. Біжимо,
а кулі повз нас тільки свистять. Дві з них влучили у маму і братика.
Підбігла, бачу: обоє – неживі. Мені ж тоді прострелили руку. Ось
бачите, Віра Романівна показала десницю. – Пальці на ній так і не
згинаються. Біжу далі, бачу, по дорозі хата стоїть, я до неї й забігла.
Глянула на свою взувачку, бачу: один чобіт на нозі, іншого немає.
Де й коли загубила, не пам’ятала. Ну, достеменно, як в отому сні.
Першу ніч провела у хаті діда й баби. Другу – переночувала у грубці
– залишилася після спаленої хати. Тоді у Яцево не залишилося
жодної оселі – фашисти село спалили до тла.
Через кілька днів надійшли матеріали допиту Ніни Половинко,
яка мешкала на Черкащині. Вона повідала таке:
– У 1943 році з мамою мешкала у Кувечичах Черняхівського
району – батько перебував на фронті. Хата містилася на околиці
села. До оселі досить часто навідувалися партизани. Мама
допомагала теплим одягом, продуктами харчування. Навідалися
партизани і двадцять восьмого квітня. Саме тоді й нагодилися німці.
Зав’язався жорстокий і нерівний бій. Тоді, в полум’ї, згоріло кілька
фашистських машин, чимало ворогів було перебито. Після цього
фашистські окупанти та їхні прислужники влаштували розправу
над мирним населенням. Спочатку ми з мамою намагалися втекти
та потім передумали. Бо втікати було ні з чим. Корову і ту вороги
відібрали. Подумали, подумали: що будемо їсти в тому лісі. Та
так вдома і залишилися. Облаву вирішили перечекати в погребі.
Та карателі і тут нас знайшли. Коли вигнали з погреба, почали
стріляти. Маму вбили одразу, а мене поранили в голову. Куля
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вийшла через рот, прострелили язик. Я втратила багато крові. Хату
облили бензином і підпалили. Від жаху і болю почала плакати. І
тут мені допомогла сусідка – тітка Марія Лесун – вона лежала за
вбитою мамою. Кулі її не зачепили, тільки прошили одяг. Спочатку
удвох ми з нею залізли під піч, а згодом, коли вогонь розгорівся
дужче, через вікно вистрибнули на подвір’я. Поповзли до річечки,
яка протікала в кінці городів, напилися свіжої водиці. На душі
одразу полегшало. Переночували в скирті соломи, а наступного дня
дісталися сусіднього села. Нас там підгодували і трохи підлікували.
Згодом жили в тітки у Черняхівську. Одного разу йшла містом і
зустріла свого ката. Я його добре запам’ятала: молодий, чорнявий,
волосся на голові хвилями спадає. Боже, як я тоді злякалася! Ну,
думаю, того разу не вбив, тепер – прикінчить. Це вже точно. На моє
щастя, кат не впізнав, пройшов мимо.
З часом арештували Григорія Шуруба, доставили в Черняхівський
СІЗО. У другій половині дня Тимур Гармаш пішов його допитати.
Триповерховий кам’яний будинок обнесений цегляним муром,
віддавав сірістю і холодом. При вході Тимур Гармаш пред’явив
посвідчення. Його пропустили молоді хлопці-охоронці. Потім
знову брязкали двері, металеві грати. Нарешті дістався кімнати.
Угорі невелике заґратовано вікно, посередині стіл, два стільці,
прикріплені мертво до цементованої підлоги. З часом завели
Шуруба. Руки закинуті за спину, голова похнюплена, з вицвілих
очей, що скрадливо ховалися за посивілими бровами, сотався
боязкий погляд.
– Сідайте, – Тимур Гармаш поглядом показав на одинокий
стілець і, представившись, додав: – Як ваше прізвище ім’я, по
батькові?
– Шуруб моє прізвище, – схилив набік голову, – звати Григорій,
по батькові Іванович.
Тимур Гармаш попрохав розповісти про свої діяння в есесівському
батальйоні, про те, як він вбивав мирних жителів.
Шуруб спочатку говорив неохоче, потім з кожною хвилиною
ставав все балакучішим. Його свідчення достоту співпадали з
показаннями мирних жителів – свідків трагедії того вже далекого
сорок третього року. Очі Тимура повнилася гнівом, серце обливалося
кров’ю, в душі, крім ненависті до цієї людини, коли її ще можна так
було назвати, не було нічого.
– Скажіть, ви самі пішли служити фашистам?
– Та що ви! – вигукнув Шуруб, – ні в якому разі. Мені сказали і я
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пішов.
– Хто?
– Семен Дзига, поліцай був у нас в селі.
– А якби ви відмовилися?
– Жив я з мамою і сестричкою. Хату б спалили. А нас би всіх
розстріляли.
– Як ви починали?
– Спочатку ми проходили двомісячні курси в Черняхівську. Нас
одягли, годували харашо. Крім навчання, були практичні заняття.
– Як це розуміти?
– Ми їздили у Яцево розстрілювати військовополонених і мирних
жителів.
– Не пам’ятаєте, по яких днях це було?
– По середах і п’ятницях. Це були вибраковочні дні. Розстрілювали
і в Яцево – там концтабір був.
– А як ви розстрілювали хворих лежачих?
– Стріляв у рота.
– Скількох ви вбили?
– Душ дев’ять.
– Ви сказали, два місяці перебували на курсах. Чи не змогли б
ви звідти втекти?
– Один такий випадок був. Втік молодий хлопець. Сам з Березни.
Знайшли його вдома, арештували і розстріляли. Під кулі мені йти
не хотілося.
– А як же люди йшли під ваші кулі, Григорію Івановичу?
Шуруб ще нижче схилив голову, прогугнявив:
– Мені вам більше нічого сказати. Винний я. Каюся!
***
Два тижні тривало відкрите судове засідання над Григорієм
Шурубом.
І кожного разу просторий зал Будинку культури будівельників
заповнювався вщерть. Приходили учасники Великої Вітчизняної
війни, підпільники, які в роки німецько-фашистської окупації
боролися з ненависним ворогом. Приходили рідні, друзі полеглих
– прагли дізнатися про останні прижиттєві години дорогих їхньому
серцю людей. Процес вела судова колегія з кримінальних справ
обласного суду. Аби засідання проходило об’єктивно і виважено,
кадебістам
довелося зібрати сотні неупереджених фактів,
перевірити, уточнити все до найменших подробиць. Крок за кроком
перед служителями Феміди та присутніми в залі вимальовувалося
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Ще перебуваючи на службі в Кіровську, Тимур Гармаш багато
наслухав про талановитого поета, уродженця Черняхівщини Миколу
Холодного. Самвидавівські твори жваво розповсюджувалися серед
читацького загалу. Їх тихцем читали, вивчали напам’ять, а потім у
колі за чаркою цитували. Ними одразу зацікавилися працівники КДБ.
З творчістю Миколи Холодного свого часу був і запізнався Тимур
Гармаш. Від природи Тимур Миколайович мав чіпку пам’ять. Йому
варто було один-два рази прочитати твір, як він запам’ятовував його
на все життя. Коли переїхав на роботу до Черняхівська, праглося
ближче “запізнатися” з поетом-шістдесятником. Та все бракувало
часу, заїдала текучка. І ось, нарешті, знайшлося маленьке віконце.
Тимур взяв до рук особову справу. Традиційна сіра обкладинка
для паперів. Чіткий напис: “Почато 6 лютого 1965 року”. “Так ось,
брат, коли ти потрапив на гачок, – подумав Гармаш, перегортаючи
пожовклі, вкриті пилом часу, сторінки. Давненько, давненько”.
Перегорнув кілька аркушів. Ось і біографія поета. Народився 30
липня 1935 року в родині Костянтина і Ганни Холодних на Ягідному
хуторі Коропського району. Навчався у Київському державному
університеті імені Т.Г. Шевченка. 6 грудня 1965 року обговорювали
повість декана філологічного факультету КДУ Арсена Ішука
“Вербівчани”. Микола негативно відгукнувся про цей твір. Його
виключають з вузу “за політичну незрілість і поведінку, не гідну
звання радянського студента”. 28 травня 1966 року біля пам’ятника
Івана Франка прочитав два національно-патріотичні вірші. “Дядько
має заводи й фабрики” та “Собаки”. За читання цих віршів Миколу
Холодного було заарештовано і ув’язнено до Лук’янівської в’язниці.
Після оголошення ним голодовки позбавили київської прописки і
виселили з Києва. Водночас було звільнено з посади відповідального
секретаря Товариства охорони природи Жовтневого району столиці
і виключено з черги на квартиру в житловому кооперативі “Слово”
Спілки письменників України.
Ще в 1962 році Микола Холодний підготував до друку першу

ХVІI

істинне обличчя цього виродка. І коли було доведено повністю й
остаточно, що людина, яка нині стояла за решіткою – скромна
і безпомічна – у юні літа творила найстрашніше зло на світі –
лишала життя людей, сотні присутніх з полегшенням зустріли вирок
– смертну кару через розстріл.
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поетичну збірку “Червоний сон” і подав у Держлітвидав. Відомий
критик Іван Дзюба схвально відгукнувся про творчість молодого
провінційного поета. Збірку відредагували, але не видали. Так само
вчинили і в столичному видавництві “Радянський письменник”.
У 1968 році Миколі Холодному все таки вдається здобути вищу
освіту в Одеському університеті імені Мечникова.
За кордоном без прізвища автора 1972 року побачила світ перша
екстравагантна поетична збірка Миколи Холодного “Крик з могили”.
Водночас вона з’явилася друком у Франції, США та Канаді.
„М-да, талановитий хлопець, – гадкував про себе Тимур Гармаш,
– а ось так ні за що і ні про що зіпсував собі життя.”
Запраглося зустрітися з неординарною людиною. Така нагода
сталася. Небавом до кабінету Гармаша зайшов невисокого зросту
чорнявий з одвислими козацькими вусами чоловік середніх років і
чемно привітався.
– Сідайте, – Тимур Миколайович показав на вільний стілець і
продовжив: – У нас є дані, неначе ви збираєтеся виїжджати за Захід.
– Жартуєте, громадянине начальнику, – Холодний підвів голову.
– Якщо за той час, коли мене цькували я не виїхав, то тепер уже
й поготів.
– Даремно ви зневажаєте нашу країну. Не мені вам говорити:
зовнішня політика СРСР була, є і буде класовою за характером
і соціалістичною за змістом. За порівняно короткий строк ми
подолали шлях від рала і свічки до супутників і балістичних
ракет. Ми перетворили нашу країну в одну з найсильніших у світі.
Радянський Союз – яскравий приклад колосальних можливостей і
вирішальних переваг соціалістичного суспільного ладу. Працюючи
в органах КДБ, я мав можливість побувати в багатьох країнах
світу, зокрема, бував і в капіталістичних. Згоден з вами: це багаті,
цивілізовані країни, але б жити в них, даруйте, не бажав. Радянська
влада дала вам вищу освіту, нині маєте житло, нехай і в районному
містечку, але є дах над головою. Уявіть, сьогодні мільйони людей
в капіталістичних країнах, житла не мають. З багатодітними
родинами туляться в хатинах. Я особисто дуже кохаюся в поезії,
читав ваші вірші. Мушу сказати відверто: вони справили на мене
сильне враження. Ви, безумовно, талановита людина. І якби свого
часу, вибачте на слові, не займалися дурницями, ви б давно себе
реалізували, як творчу особистість.
– Тимуре Миколайовичу, – зітхнув Холодний, – я дуже уважно
вас слухав, а тепер прошу: вислухайте мене. Наберіться терпіння.
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Монолог мій, можливо, буде трохи задовгим. Хочеться виговоритися
про все, що накипіло в мене на душі.
– Гаразд, Миколо Костьовичу, часу в нас попереду багато і я
готовий вас вислухати.
– Ви знаєте, кого ростила Радянська влада? – запитав Микола
Костьович і тут же відповів: – Стукачів і донощиків! Був такий член
ЦК Яків Драбкін. На ХІV з’їзду партії він говорив: “Ленін нас когда–
то учіл, что каждий член партії должен бить агентом ЧК, то есть
смотреть і доносить... Если мы от чего–то страдаем, так это не от
доносительства, а от недоносительства”. У 1967 році мені довелося
вперше побувати в Черняхівську. Лицемірно тиснули мою руку
комсомольські письменники. Поет-початківець Станіслав Рибалкін,
до речі, колишній десантник, соліст церковного хору, артист за
фахом, поскаржився мені, не може видати першої поетичної збірки
– перебував під вашою опікою. Уже тоді було йому за п’ятдесят
і волосся вкрила сивина. Людина була, поза всяким сумнівом,
талановита – московський журнал “Смена” графоманів не
друкував. Деякі літератори не могли цього стерпіти і повиїжджали
за межі Черняхівська. Початкуючі літератори Євген Товстуха і
Валерій Баран виїхали до Яготина. Житель з села Євминка Євген
Шестеренко, прикутий до ліжка, спалив у грубці кілька унікальних
повістей. Окремі письменники, як правило, бездарні, творчість
яких була приречена на забуття ще в зародку, досить успішно
користувалися комуністичною “годівничкою”. Особливо таких
чималенько в самому граді Києві. Оспівуючи здобутки Радянської
влади і її тверду, впевнену ходу, мало не кожного року видавали
книжки-одноденки. Важливо було написати “паровозик”.
– Що ви маєте на увазі під цим словом? – поцікавився Гармаш.
– Це вірш, який традиційно відкривав поетичну збірку. Написаний
з небувалим пафосом, патріотизмом. Автор співав осанну або
Леніну, Комуністичній партії чи Ленінському комсомолу. Не важливо.
Важливо те, щоб такий “паровозик” потягнув за собою всі інші
недолугі поетичні, з дозволу сказати, твори. Свого часу в Козельці
жив талановитий прозаїк Василь Нефелін – в’язень далекосхідних
таборів. За двадцять п’ять років після смерті не було перевидано
жодного рядка. В архівах від часу пожовкли рукописи його
неопублікованих табірних оповідань. А сам цементний надгробок
на могилі письменника з написом “От Союза писателей Украини”
аж перекособочився.
Повірте, Тимуре Миколайовичу, довго, дуже довго ми жили
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з вами у світі брехні. Брехні цинічної, підлої, зухвалої. Наші
письменники були аж занадто ідейними, вони не закохувалися
і не розлучалися. Через те для читача вони просто ставали
абсолютно нецікавими. Після того, як я прочитав листи Михайла
Коцюбинського до Аплаксіної, яку він так щиро кохав, і щоденник
Ольги Кобилянської, я повторно перечитав твори цих письменників.
У Сумах маю хорошого приятеля, талановитого поета Михайла
Осадчого. У 1965 році за поетичну збірку “Місячне поле” Михайла
“відкомандирували” до білих ведмедів. Повернувшись із заслання,
Осадчий знову видав табірну повість “Більмо”. За неї отримав
другий термін. Щоб ви знали, цю книжку перекладено англійською,
італійською, китайською та іншими мовами світу. Дослідження
про дисидентський рух Михайла Осадчого у Франції визнано за
бестселер. У Мюнхенському Українському вільному університеті він
здобував ступінь доктора наук. Тимуре Миколайовичу, ви, певне,
стомилися?
– Та ні, говоріть. Я уважно слухаю.
– Ще трохи і закінчу. Скажу одне: шістдесятництво, як
пробудження нації від летаргійного сну, пов’язане з так званою
“хрущовською відлигою”. Свого часу воно охопило широкий
контингент студентства, творчої і технічної інтелігенції, сільських
учителів. Коли до влади прийшов Леонід Брежнєв, розпочалося
“закручування гайок”. Дошкульні удари посипалися на творчу
молодь. На наше соціальне прозріння накидався ярлик
капіталістичних пережитків. Хоч більшість нашого брата жили аж
занадто скромно і ніколи не купалися в розкошах. У найменших
відхиленнях від соцреалістичних канонів у літературних творах
сильні світу сього відразу вбачили згубний вплив буржуазного
Заходу. Не раз нам докоряли, буцім ми йдемо на поводу ворожої
пропаганди. Насправді ж шістдесятництво отримало імпульс
від творів письменників старшого покоління, письменників
розстріляного відродження. Ось чому штучно розігрувався
конфлікт “батьків і дітей”. Нас один час просто хотіли зіштовхнути зі
старшим поколінням, відмежувати від його художнього й життєвого
досвіду, який вони надбали протягом багатьох десятиліть. Іншими
словами, з нас просто хотіли зробити безбатченків. Тепер, Тимуре
Миколайовичу, кілька слів щодо Совєтської імперії. Ви відчуваєте,
як вона тріщить по швах? Ось-ось має розвалитися. Маємо історичні
приклади, коли всі імперії, які були у світі, розвалилися. Совіцька –
це остання. Повірте мені.
НА ВІСТРІ ЛЕЗА
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Від цих слів плечі Тимура Гармаша нервово сіпнулися. Він став
нараз зосередженим і серйозним. Його неприємно вражало, як
сміє ця людина в приміщенні КДБ, а не деінде говорити такі слова.
Гармаш відчув: все, досить порожньої балаканини. Віжки розмови
потрібно брати в свої руки.
– Гаразд, Миколо Костьовичу, я досить уважно слухав. Я ще
раз переконався: маю справу з високоінтелігентною, освіченою,
талановитою людиною. Єдине шкода, що ви все своє свідоме життя
простували не стовповою дорогою, а йшли манівцями. Викликаючи
вас до КДБ, ми збиралися провести профілактичну бесіду. Шкода,
що ви нас так і не зрозуміли, чи, можливо, вдаєте, що не розумієте.
Якщо по совісті сказати, за таке вільнодумство ми б мали повне
право вас затримати. Але за сьогоднішніми вікнами уже віють інші
вітри. Так, інші... Давайте домовимося: те що ви розповіли, більше
ніде, ніколи і нікому не розповідайте. І взагалі, Миколо Костьовичу,
є таке святе неписане правило: чим більше знаєте, тим більше
мовчіть.
Неймовірно, але факт: Микола Холодний, немов у воду дивився.
З Москви, з північного краю, повіяли теплі вітри Горбачовської
перебудови. Рівно через рік після розмови Тимура Гармаша з
Миколою Холодним Ґолова Верховної Ради України Леонід Кравчук
від 26 серпня 1991 року видав Указ Президії Верховної Ради України
про тимчасове припинення діяльності Комуністичної партії України.
У ньому, зокрема, зазначалося:
“У зв’язку з наявністю матеріалів, що свідчать про участь органів
Компартії України в державному перевороті 19-21 серпня 1991 року,
з метою забезпечення умов розслідування справи та стабілізації
суспільно-політичної ситуації, керуючись частиною другою статті
7 Конституції Української РСР, Президія Верховної Ради України
постановляє:
1. Припинити діяльність Компартії України до остаточного
розслідування обставин, пов’язаних з державним переворотом 1921 серпня 1991 року”.
5 грудня 1991 року Верховна Рада України прийняла Звернення
„До парламентів і народів світу”. У ньому, зокрема, зазначалося:
“1 грудня 1991 року народ України вільним волевиявленням
підтвердив Акт проголошення незалежності України, схвалений
Верховною Радою України 24 серпня цього року”.
Понад дев’яносто відсотків учасників референдуму висловилися
за незалежну Україну.
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Трудове життя Тимура Гармаша вийшло на фінішну пряму.
Настав час підбивати підсумки. Подумки окинув пройдений шлях.
Скільки працював, стільки й боровся зі злом. Чим винагородилася
його праця? П’ять медалей за бездоганну службу, цінні подарунки,
грамоти та інші нагороди й відзнаки. Однак з них для Тимура –
найдорожча. Здається, ніхто так високо не поцінував його працю,
як голова Комітету державної безпеки СРСР Володимир Крючков.
Дістав з шухляди Грамоту. “Потрібно не забути додому забрати, –
подумав. – Нехай онукам буде на пам’ять”. Це був цупкий аркуш.
Пробіг очима. “За ініціативу і наполегливість, проявлені при
підготовці і проведенні оперативного заходу і досягнуті при цьому
позитивні результати”. Позитивний результат – це кропітка праця
по знешкодженню ворожої діяльності в Черняхівську інформатора
спецслужб однієї з країн – членів НАТО. Згодом при розпаді СРСР
в 1991 році у взаємодії з військовою контррозвідкою по локалізації
намірів ініціативної групи військових льотчиків авіаційного полку
з Прилук незаконно перегнати в Росію декілька українських

ХVІІI

Демократичність референдуму та відсутність порушень під час
його проведення засвідчили спостерігачі від парламентів багатьох
країн світу. Представники Європарламенту, Бюро по вільних
виборах НБСЄ, української та зарубіжної громадськості.
Здійснилися віковічні мрії та прагнення одного з найчисленніших
народів Європи відродити свою неодноразово руйновану
державність.
Договір 1922 року про утворення Союзу РСР Україна вважала
стосовно себе недійсним і недіючим.”
Україна почала будувати демократичну, правову державу,
першочерговою метою якої було забезпечення прав і свобод
людини.
Першим президентом України обрали Леоніда Кравчука. На
урочистому посвяченні Леонід Макарович, поклавши праву руку
на серце, а ліву – на Конституцію України і Акт проголошення
незалежності України, заявив: “Урочисто присягаю народові
України в здійсненні повноважень Президента України суворо
дотримуватися Конституції і законів України, поважати та охороняти
права та свободи людини і громадянина, захищати суверенітет
України, сумлінно виконувати покладені на мене високі обов’язки”.
НА ВІСТРІ ЛЕЗА
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стратегічних бомбардувальників ТУ-160. Зрештою, з прилуцькими
бомбардувальниками у торгах з Росією українські можновладці
проявили бездарність і отримали за них мізерні кошти.
Більшу частину свого оперативного життя відпрацював у
радянські часи та присягу в СБУ на вірність народові України
прийняв цілком свідомо, щиро і з радістю. З діда-прадіда він був
українцем, джерелами душі був кровно пов’язаний з цією землею, з
її багатостраждальним народом.
За своє життя мав багато пропозицій, зваб і спокус. Та життєві
буревії не зламали його. Вистояв, залишився чесним і простим
громадянином своєї держави.
Життя склалося в усіх відношеннях. З часом у Черняхівську в
новоспорудженому будинку отримав нову трикімнатну квартиру. На
березі Десни у мальовничій місцевості вибудував триповерхову дачу.
Діти – син і донька отримали вищу освіту. Син одружився, донька
вийшла заміж. Тимур Миколайович з дружиною діждалися онуків.
Збирався було на роботу до Служби безпеки України влаштувати
доньку, як та категорично відмовилася, мовляв, це не моє. Розмову
чисто випадково підслухала невістка: “Тату, мені, здається: це моє”.
Дійсно, невістка Наталя пройшла всі вимоги і була зарахована
на роботу. Ось тільки негаразди були в дружини. Диплом про
закінчення торговельного інституту довелося назавжди покласти
до шухляди. У радянські часи дружинам працівників КДБ трудитися
в органах торгівлі заборонялося. Довелося перекваліфікуватися.
У п’ятдесят п’ять пішла на заслужений відпочинок. Але підводило
здоров’я. Давався взнаки клятий Чорнобиль, який мало не щодня
дихав своїми випарами-атомами за шістдесят кілометрів від
Черняхівська. Перенесла дві операції.
– Ти знаєш, – повернувшись з лікарні, щиро зізналася дружина, –
третьої уже не витримаю. Раніше про це я тобі ніколи не говорила,
а тепер скажу: коли мене не стане на цьому світ, поховай у рідному
Виноградовому, поряд з татом і мамою, братиками і сестричкою.
Коли вони померли, я їх привезла хтозна звідки і поховала вдома.
– Людмило, я тебе про одне прошу: не нагнітай обстановку, –
стримано мовив Тимур. – Розумію: ми вже їдемо з ярмарку. Але про
це ще рано говорити. У нас з тобою онуки маленькі, ми повинні їм
допомагати.
– Гаразд, переконав, – погодилася Людмила. – Про те, що в
мене зараз на душі, саме час сказати. Ночами не раз думала про
це. Давай залишимо цей Черняхівськ і Чорнобиль, котрий пихкає
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і поїдемо кудись на південь. Ми самі з тобою з тих країв і будемо
доживати віку там, де й народилися.
– Тут я з тобою повністю згодний, – охоче погодився Тимур.
Сам не один раз над цим задумувався. Можемо поїхати навіть до
Херсона на твою малу батьківщину. Обласне управління Служби
безпеки очолює генерал Тараненко. Прекрасний чоловік. Я з ним у
Кіровську працював. Думаю, візьме мене з дорогою душею.
Наступного дня Тимур Гармаш зателефонував у Херсон.
Телефонної трубки в приймальні генерала довго ніхто не брав. Це
викликало занепокоєння в Гармаша – значить, не доля. Зрештою,
пролунав м’який жіночий голос:
– Слухаю вас.
Гармаш представився і запитав, чи можна поговорити з
генералом Тараненком?
– На превеликий жаль, – сумно озвався все той же голос, – Юрія
Петровича Тараненка уже немає в живих. Учора поховали.
– Що? Що з ним трапилося?
– Отримав ділянку в садово-городньому кооперативі, почав
споруджувати будинок. На собі ніс віконну раму зі склом. Не
втримав. Рама впала на голову і розбилася. Осколок скла влучив
у сонну артерію. Викликали “швидку”, але до лікарні довезти не
встигли – по дорозі стік кров’ю.
Тимур Гармаш поклав на важелі телефонну трубку, відкинувся
спиною на бильце стільця і задумався: таке наше життя – сьогодні
ти є на цьому світі, завтра – немає. У цей час обізвався внутрішній
телефон – Гармаша запрошував генерал Соловйов.
– Зайдіть, – мовив, як відрубав, зачувши в трубці голос Гармаша.
– Слухаю, Олександре Вельяміновичу! – вигукнув Гармаш,
зайшовши до кабінету.
– Гаразд, сідай, – усміхнувся Соловйов. – Пам’ятаєш, коли ти до
нас приїхав на оглядини, я поцікавився: чи, мовляв, куриш?
– Я відповів що ні, – усміхнувся Тимур Миколайович.
– А тепер скажи по совісті: як тобі це вдається? Я вже тільки до
яких лікарів не звертався. Мені й радили, і консультували, кололи у
мочка вух, і що тільки не робили, а ось кинути не можу і – все!
– Для цього, Олександре Вельяміновичу, потрібно одне...
– Що?
– Включити силу волі.
– Намагався включити, але з того нічого не вийшло.
– Тоді, даруйте, нічим зарадити не можу.
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– Гаразд, це одне. А ось друге, – Соловйов дістав цигарку, пом’яв
двома пожовтілими пальцями і закурив. – Друге, це те, що днями
мене переведуть на роботу начальником обласного управління
Служби безпеки України по Закарпатській області. Я тебе хочу
взяти своїм заступником.
“Оце так да”, – подумки вихопилося в Тимура. – Колючим і
незручним спочатку був цей Соловйов для Гармаша. Та з часом
все притерлося. Можна було нормально працювати. За що
Тимур поважав Олександра Вельяміновича, так це за те, що
він – високопрофесійний фахівець. Любив і відмінно знав свою
роботу. Почавши з нижнього щабля, розпочавши з молодшого
оперуповноваженого, дістався вершини, дослужив до генерала,
став начальником. Ніхто з підлеглих не міг перед ним устояти.
Кілька разів і Тимур Миколайович намагався схитрувати. “Ти мені,
– скалився і гнівно махав жовтим прокуреним пальцем, – не крути
хвостом. Ти скажи прямо: чому не виконав завдання, яке сам же
запланував?” Відчувши, що так просто відкараскатися безглуздо,
Гармаш говорив відверто: “Винний, товаришу генерал!”, „ О-о-о,
отак би зразу” – Соловйов змінював гнів на милість.
– Скажу тобі чесно, – Олександр Вельямінович знову затягнувся
цигаркою, – коли ти прибув до нас на оглядини, не хотів тебе брати.
У мене на приміті був свій, доморощений. А тепер аніскілечки
не шкодую. Ти – сумлінний і чесний працівник. Саме такі люди й
визначають обличчя нашої служби.
– Гаразд, Олександре Вельяміновичу. Як мовиться, дякую
за довір’я. Дозвольте, з вашого відома я ще вдома з дружиною
пораджуся і завтра вам доповім.
– Звичайно, можна. А чому б і ні. Отже, до завтра, – генерал
подав суху руку.
На переїзді до Ужгорода дружина Людмила погодилася одразу
і вже в уяві почала вимальовувати тихе, провінційне містечко,
затиснуте з обох боків горами. Однак Тимурові Гармашу на переїзд у
Києві відмовили. Мовляв, у заступники ще ранувато – у Черняхівську
ще й двох років не пропрацював. Робота в Ужгороді для Олександра
Соловйова також не задалася – не склалися стосунки з місцевим
начальством. Невзабарі його забрали до Києва, – назначили
радником голови Служби безпеки України Євгена Марчука. Згодом
Олександр Вельямінович очолив Службу безпеки Республіки Крим.
Там, вийшовши на пенсію, деякий час жив, а потім помер від раку
легенів – додалося взнаки оте кляте куріння, з яким він так і не
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розпрощався до останніх днів свого життя.
Крісло шефа управління Служби безпеки України по
Черняхівській області зайняв Валерій Дмитрович Подорожній. Це
був також професіонал. Пройшов шлях усіма сходинками системи
безпеки, починаючи з оперативного уповноваженого. Нового керівника
особовому складу представляв глава СБУ Євген Марчук.
Валерій Подорожній народився у перший рік після Великої
Перемоги в Дніпропетровську. Його батько з боями пройшов
дорогами Великої Вітчизняної. Спочатку разом з армією відступав до
Сталінграда, а потім дійшов до Кенігсберга. Війну закінчив у Манчжурії.
Мати – сільська, малоосвічена жінка – з труднощами писала і зовсім
не вміла читати . Удвох народили і виховали трьох дітей. Закінчивши
школу, Подорожній деякий час працював верстатником і електриком
на Дніпропетровському трубопрокатному заводі. Закінчив вечірній
факультет місцевого гірничого інституту. Тоді Валерія Подорожнього
рекомендували для роботи в органах державної безпеки. Шість
років працював у Дніпропетровському управлінні, згодом перейшов
у центральний апарат КДБ України, працював першим заступником
начальника Управління СБУ. Останнім часом трудився в управлінні по
захисту національної державності і боротьбі з тероризмом. Тиждень
проходив стажування в антитерористичному центрі США. Останнім
часом світ була захлеснула нова хвиля організованої злочинності,
наркобізнесу і тероризму. У боротьбі з цим лихом належало єднати
ряди. Валерій Подорожній спочатку встановив контакт зі спецслужбами
всіх республік колишнього Союзу РСР, а вже потім з країнами США,
Ізраїлю, Німеччини, Угорщини, Польщі, Чехії, Румунії. У своїй роботі
намагався удосконалювати професійну діяльність, розвивати контакти,
залишаючись відкритими для всіх. І хоч факт тероризму на Україні не
було зареєстровано жодного разу, працівникам СБУ вдалося отримати
дані про підготовку терористичних організацій. Попередили організацію
терористичного акту по відношення до одного із закордонних
представництв. Вдалося позбавити заїжджих бойовиків підґрунтя для
здійснення терористичного акту.
Шлях до начальника обласного управління в Подорожнього
виявився аж занадто довгим. У цій системі довелося пропрацювати
понад двадцять років, дев’ять з яких був рядовим оперативним
співробітником.
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ХIX

Згідно з рішенням колегії Головного управління при Кабінеті
Міністрів України протягом останнього періоду до Черняхівського
обласного державного архіву з СБУ надійшло понад дванадцять
тисяч позасудових архівних кримінальних справ на майже шістдесят
тисяч реабілітованих громадян. Тимурові Гармашу запраглося
познайомитися з бодай кількома з них. Вони, немов живі свідки,
дають можливість запізнатися з подіями, які вже стали історією.
Взяв навмання дві справи. Одна з них була заведена на сільського
вчителя Івана Семеновича Веделя з села Григорівка Ніжинського
району. Що цікаво, до неї було долучено п’ятнадцять у лінійку зошитів,
густо списаних каліграфічним почерком. Хто ж цей Ведель і які думки
він довіряв паперові? Народився 1912 року. Батьки до революції
наймитували – згодом займалися сільським господарством. Ваня
уже з дитячих літ відчув смак гіркого наймитського хліба. Закінчив
Ніжинський педагогічний інститут, працював вчителем.
Рік 1941-й. Воєнно-політична обстановка довкруж молодої країни
Рад почала загострюватися. Вона і знайшла відбиток у щоденникових
записах. Як не вчитувався Гармаш, але ніякої крамоли у цих записках
так і не помітив. Просто сільський вчитель всі події, які в той час
відбувалися, пропускав через власне серце. Ось деякі з них:
“Четверте червня, середа. Розмови про війну та її наближення
йдуть скрізь – і в селі, і місті. З кожним днем все частіше про них
ведуть мову і жителі Григорівки. Зустрів днями бабу Йовдоху.
Питає”: “Скажи, сину, тільки по правді, буде війна з германцем чи
ні?”. Я категорично заявляю, що ні. Ми ж недаремно підписали пакт
про ненапад з самим Рібентропом. “А, якщо й буде, – додаю, – то
жодної п’яді землі своєї нікому ні віддамо. Ворога будемо бити на
його території”. “Ой, ні, сину, війна таки буде. Хоч і боятися, як ти
кажеш, нема чого, але тривожно на душі. Де б не били, але війна є
війна і жертви неодмінні”.
“Тринадцяте червня, п’ятниця. Багатокілометровий кордон нашої
держави охороняється вірними синами народу – прикордонниками:
іде підготовка до відбиття ворога, який двадцять четвертий
рік, готується, аби напасти на наш народ. Німеччина стоптала
фашистським чоботом Європу і пішла на наш кордон. Але ворог
грається з вогнем. Німцям вбивають в голову, що лише вони можуть
підкорити світ, що лише арійська раса мусить панувати, а всі люди,
і особливо слов’яни – раби. Все населення Німеччини виховується
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в дусі панаріїзму, паннаціоналізму, пангерманізму. Німцям потрібні
чорноземні ринки України, багатство лісів, луків, рік, озер, надр
землі. Їм потрібен, як вони кричать, простір для розселення. Симпатії
до гітлеризму в усіх буржуазних країнах величезні, а де симпатії,
там гроші і підтримка крупної буржуазії – мільйонерів і прихвоснів.
Кожний уряд буржуазної країни, боячись комунізму, охоче віддає
ключі від своїх столиць. Крові! Муки! Смерті! Вогню! – лунає виття
гітлерівських шакалів.
Наша країна відчуває це виття, але, як і раніше, йде творча
праця. Цей рік для нашої країни був роком піднесення. Фабрики і
заводи ще більше виготовляли продукції, яка йшла у фонд армії
та оборони. У повітрі вже носилися епідемічні бацили війни. Кожен
громадянин і вся країна чекає, коли настане смертельна битва з
оскаженілим ворогом”.
“Двадцять друге червня, неділя. Прокинувся рано. Десь зоддалеку
гули літаки. Потім наслухав вибухи авіабомб. Ніхто в нашій
Григорівці не знав, що розпочалася війна. Десь мазали хати, лунали
голоси, хтось копирсався на городі. Та ось о дванадцятій годині дня
розпочав говорити по радіо народний комісар В’ячеслав Молотов.
Радіо тоді було не в кожного жителя села. Але вже через кілька
хвилини Григорівкою прокотилася вість: фашистська Німеччина
порушила Договір про дружбу і ненапад, напала на нашу країну.
Все закрутилося, немов у скаженій круговерті, все загомоніло, все
ожило, і сила гніву привела все в рух: всі думали і працювали тільки
для того, щоб перемогти. По всіх кутках нашої країни збиралися
мітинги, на яких заявлялися протести проти віроломного нападу
Гітлера. Такий мітинг відбувався і в нашому селі наступного дня.
Всі військкомати оголосили мобілізацію. Справи підготовки до
збирання врожаю відійшли на задній план, а справи оборони країни
стали першочерговими. Всі дороги від сіл до міст були заповнені
людьми віком від 21 до 45 років. Їхали підводи з людьми, ішли
піші із торбами за плечима – всі вони прямували до військкоматів,
де нашвидку переодягалися і формувалися у частини. Містом
крокували на станцію для відправки на фронт. Це були вчорашні
колгоспники, а зараз – бійці Червоної Армії, рукам яких було ще
незвично тримати рушницю після коси. По містах і селах лунав
страшенний плач і стогін, сльози лилися ріками з очей батьків,
жінок, які відряджали синів, дітей, чоловіків.
Проводжали на бій і, можливо, бачились в останній раз. З сумом
в очах бійці йшли не на прогулянку, а на вірну смерть. З кожним
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днем на кордоні розгорялися кровопролитні бої з полчищами
німців, які сунули на нашу Батьківщину. Із Заходу нескінченним
потоком тяглися біженці. Був наказ: вивозити з собою все, що
можна, а решту кинули напризволяще.
Такий сумний початок цього щоденника. Чи доведеться мені його
закінчити? Чи доживу я до кінця війни? Запитання, на які відповість час”.
Звідки міг знати Іван Семенович, що жорстока немилосердна
війна так трагічно вдарить по його долі, переоре, перетопче,
завдасть удару ножем прямісінько в спину. Зі сторінок щоденника
було незрозуміло, але Тимур Гармаш здогадувався: Івана
Семеновича Веделя на війну не взяли за станом здоров’я, не
встиг він і евакуюватися. Залишився на окупованій території.
Куди було подітися нещасному вчителеві? Затих, принишк, все
чогось вичікував. Пішов би у партизанський загін, але де він
дислокувався? Згодом в село вступили німці. Обрали місцеву владу
– сільського старосту, дехто подався в поліцаї. Іван Ведель вступив
до общини. Та трохи згодом його зобов’язали заготовляти худобу
для німецької армії. Потім нова влада схаменулася: та Ведель же
вчитель! У селах Ніжинського району почали відкриватися німецькі
школи. Примусили й Івана Семеновича вчителювати у Григорівці.
Потяглися до знань діти. Як умів, так і передавав Іван Семенович ті
знання дітям. Тільки коли село визволили радянські війська і настав
час про все розповідати, хтось заявив, буцім сільський вчитель
змушував учнів заклеювати у підручниках портрети радянських
вождів, хоч насправді такого не було. У 1953 році його судили.
Ведель отримав строк – вісім років позбавлення волі. Щоправда,
1955 року після листа на адресу Верховного Суду СРСР Івана
Веделя було амністовано.
... А ось ще одна кримінальна справа. Леонід Терехович,
уродженець села Кучинівка Щорського району. Народився 26
березня 1941 року в родині вчителя. З перших днів війни батька
мобілізували на фронт, але потрапив до полону. Все ж йому
пощастило повернутися до родини. Та минув деякий час і батько
залишив сім’ю. Леонід Терехович успішно закінчив школу і вступив
до Черняхівського професійно-технічного училища, в якому почав
навчатися на електромонтера. Гуртожитку в училищі не було, Леонід
деякий час жив на квартирах, ночував на вокзалах. Серед ночі його
голодного і холодного міліціонери виганяли на вулицю. Хлопчині
нічого не залишалося робити, як повернутися в рідне село до
мами. Працював у колгоспі на різних роботах: був і причіплювачем,
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возив воду, доставляв гній на поля, а в зворотному напрямку віз на
ферму солому. З 1961 по 1964 рік служив у лавах Збройних Сил.
Демобілізувавшись, Леонід повернувся до рідного села і знову тяжко
працював. Від природи був розумний, здібний, один час намагався
вступити на навчання до Московського державного університету,
але його документи не прийняли – Леонід не був членом ВЛКСМ.
І все ж Леонід Терехович не бажав сидіти склавши руки,
здаватися без бою. Одного сонячного весняного дня він вирушив
у далекі світи. Спочатку полуторкою дістався районного центру,
а потім сів у поїзд і поїхав куди очі бачили. За два роки об’їздив
майже весь Радянський Союз, але кращої долі так і не знайшов
– скрізь безправ’я, хамство, невігластво. Не впіймавши за хвоста
синю птаху, з порожньою валізою повернувся до рідної Кучинівки.
Влаштувався завідувати сільським клубом. Проте уже після
кількох місяців роботи прийшло розчарування. Працювати,
власне, було ні з ким. Молоді здібні хлопці та дівчата, закінчивши
школу, одразу втікали від коров’ячого хвоста і плуга, виїжджали у
великі міста. У селі, якщо й залишалися, то лише малоосвічені,
п’яниці, а то й просто дурники. Піднімати “культуру” з такими було
просто неможливо. А тут ще й конфлікт трапився з секретарем
партійної організації. Розпочиналося ніби з дрібниць, а закінчилося
судовим засіданням. Дали Леоніду строк – один рік позбавлення
волі. В ув’язненні тримався мужньо і достойно – вини за собою
не відчував. “Воно хоч і у в’язниці, – думав, – але й там є розумні
люди”. Звільнили Тереховича умовно-достроково.
Повернувшись додому, Леонід відчув внутрішню необхідність –
писати вірші. Десь у голові з’являлися поетичні строфи, він ледь
встигав їх записувати. Від кого успадкував поетичний талант?
Від батька, який намагався віршувати. А може, від дідуся Якима
Тереховича, який не лише писав, а й друкувався на сторінках
“Черниговской земской газеты” в 1918 році, а також в журналі
“Червоний стяг” у 1920 році. Хто зна, якби не такі жорстокі часи,
можливо, б з Якима Тереховича і вийшов радянський поет. Та його
доля була перемелена у кривавих жорнах сталінської тоталітарної
системи. У 1931 році Якима Тереховича спочатку заарештували,
а потім розстріляли, буцім за участь у Спілці Визволення України.
Леонід від мами успадкував чуйне серце і вразливу душу, його
оголені нерви бриніли, мов натягнуті струни. На його очах, немов
вода з проіржавілого даху, скапувало злиденне колгоспне життя, в
якому люди спочатку гнули спину за трудодні, а потім обливалися
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Внизу вірша Тимур Гармаш звернув увагу на підпис: 29
липня 1970 рік. Яким потрібно бути сміливим і мужнім, як треба
вирахувати і передбачити подальший хід історії, щоб написати отакі
громадянсько-патріотичні рядки!
Невзабарі Леонід Терехович вдруге отримав строк. “М-да, –
хитав головою Тимур Гармаш, – тут уже не дрібниця”. Терехович
проявив активну громадянську позицію. У 1971 році відбулися
вибори до Верховної, обласних і місцевих Рад депутатів трудящих.
Коли дощового похмурого ранку Леонід прийшов на виборчу
дільницю, що містилася в сільському клубі, котрим він свого часу
завідував, на розсохлих, облущених, давно не фарбованих дверях
висів мало не пудовий, вкритий іржею, замок. Довкіл тупцювало
кілька людей, але вони нічого вдіяти не могли. Через кілька днів

За сторіччя зросла на кістках, на сльозах
Потатарчена духом Московія,
Вільна думка згиналася, ніби лоза,
Чи здихала, в кайдани закована.
І покірно змирялися ледь не усі,
Ще й ідейка була призвичаєна, –
Україну вважати придатком Русі:
“Україна?... То ж наша окраїна!”
Та не вбито народ ні свавіллям Петра,
Ані сталінськими голодоморами,
Бо народ – невмирущий!
Настала пора в гордій величі стать неозорими!
Нам рости і зростати до чистих висот
В повний зріст ми вставати покликані.
Ми – народ! Ми – великий народ,
І пора почуватись великими!

потом за копійки. На кожному кроці вражали безправність і
суцільна несправедливість. Не міг миритися з брехнею, підлістю,
блюзнірством, вихвалянням, які доходили до маленького поліського
села аж і з самісінької Москви. Бачив і розумів: країна і люди
заходять у глухий кут, так далі жити не можна. У своїх поетичних,
можливо, трохи наївних творах, але чесних із загостреним почуттям
справедливості, юний поет шукає вихід з цього кута. І шлях тут лише
один. Україна може бути сильною цивілізованою європейською
державою лише за умови, коли стане незалежною:
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районна газета “Промінь Жовтня” видрукувала повідомлення про
стовідсоткове голосування в Кучинівці. Леонід Терехович не зміг
перенести таку брехню і несправедливість – про фіктивні вибори
розповів у листі, якого надіслав на радіостанцію “Свобода”. Через
кілька днів інформація прозвучала в ефірі, та уже наступного дня
до Тереховича прийшли неждані гості – провели обшук. Знайшли
вірші антирадянського характеру “Про боротьбу з ідеологічними
диверсіями”, “Даремно правди не шукають”, “Є в селі сільрада”...
“Сказки о работнике Балде”, “В литературе Шолохов мог бы
сделать шороху”. Тимур Гармаш взяв до рук аркуш, пропахлий
часом. Це був лист-відповідь Діну Ріду, якого Терехович збирався
відправити адресату, та так і не надіслав, певне, не встиг.
Відібрали. Ось вирок суду. Написаний мовою великого братнього
народу: “Терехович Л.Н., проживает в с. Кучиновка Щорского
района, на протяжении 1971-1972 годов систематически слушал
антисоветские передачи и зарубежных радиостанций, встал на путь
изготовления и распространения писем и стихотворений, в которых
содержатся заведомо ложные измышления, порочащие советский
государственный и общественный строй. 8 марта он изготовил
письмо-обращение к коментатору заграничной радиостанции
“Свобода” Виктору Франку, в котором клевещет на КПСС и
советскую действительность. Затем, с целью распространения
путем передачи его и радиостанции “Свобода”, отправил это
обращение в указанную выше радиостанцию в Швецию”.
Леоніда Тереховича знову судили. Цього разу винесли вирок:
позбавлення волі у виправно-трудовій колонії посиленого режиму.
Гортаючи матеріали, Тимур Гармаш відзначив про себе: все
своє свідоме життя людина боролася з тоталітарним режимом і
такою ж системою. Він був по-своєму правий. Пролетів зі швидкістю
метеора і згорів у верхніх шарах атмосфери, залишивши по собі
фосфоресцюючий слід. Він освітив дорогу борцям на шляху до
незалежної України. Поетичну збірку “Свідомо став на муку” друзі
Леоніда Тереховича уже видали після його смерті. Свого часу за
життя велику допомогу надав Леонідові голова Черняхівської
організації Національної спілки письменників України Станіслав
Реп’ях. Саме він порадив Тереховичу писати вірші українською
мовою.
Через кілька днів Тимур Гармаш випадково проходив мимо
книжкового магазину. Переступив поріг і потрапив до царства
літератури. З усіх чотирьох стін дивилися на нього книги. Вони
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25 березня працівники Служби безпеки України відзначали
своє професійне свято. З його нагоди в актовому залі була
зорганізована урочиста частина. Начальник управління, генерал
Валерій Подорожній зайшов до залу, окинув поглядом присутніх.
Серед поважних сивочолих людей перебувало багато молоді.
За останній час склад дуже оновився – чимало ветеранів пішло
на заслужений відпочинок. Нині коротають свій вік у садовогородніх кооперативах. Інші, звільнившись, подалися у бізнесові
структури. До колективу влилося чимало молодих співробітників.
Щодо їхнього підбору критерії і понині продовжують залишатися
жорстокими – обов’язкова вища освіта, добра фізична підготовка,
певний інтелектуальний рівень та бездоганна біографія не лише
кандидата, а й його найближчих родичів. І хоч склад оновився
відсотків на тридцять, все ж найближчим часом кадрові зміни
необхідні. Потрібні економісти, юристи, політологи, журналісти,
особи, які володіють іноземними мовами. З місцевих запросили кого
тільки можна, з інших міст запросити просто неможливо, – одразу
давай квартири. У даний час це питання стало проблематичним.
Валерій Подорожній вийшов на трибуну, з обличчя прогнав
суворість, ще раз окинув поглядом зал, і щиро привітав зі святом
усіх співробітників спецслужби, їх родини, ветеранів СБУ, побажав
миру, оптимізму, міцного здоров’я і добробуту.
– Специфіка діяльності нашої служби, – Валерій Подорожній

ХХ

стояли, немов солдатики, одна біля одної на книжкових полицях.
– Будьте ласкаві, збірочку поезій Леоніда Тереховича “Свідомо
став на муку” можна придбати?
– Тереховича? – перепитала симпатична продавщиця з русявим,
на кінчиках пофарбованим у чорний колір волосся. – Так-так...
Пригадую. Була ось така стопка, – розвела руками.
– Невже розібрали? – занепокоївся Гармаш.
– Чекайте– чекайте. Одна й залишилися. Для вас є.
– Дякую. Красно дякую, – Тимур розплатився і пішов з магазину.
Коли вийшов на подвір’я, відчув як в обличчя щедро бризнуло
яскраве сонячне світло. Здавалося, воно осявало шлях, яким
упевнено крокувала незалежна Україна. Та Україна, яку оспівував у
своїх віршах, за яку боровся і віддав своє життя Леонід Терехович з
глухого поліського села Кучинівка.
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відірвався від білого аркуша і кинув поглядом у зал, – полягає
в тому, що саме її співробітники завжди відчувають динаміку
процесів тенденцій, що відбуваються у нашому суспільстві. Це
накладає відбиток на те коло завдань, які доводиться виконувати
працівникам служби безпеки. Головне, що все відбувається з
чинним законодавством та у сприятливій атмосфері. Творити
можна лише тоді, коли створено відповідні умови. Саме ці умови
ми і намагаємося забезпечити для творення, а не для руйнування.
Принагідно хочу завважити: нашим управлінням упродовж минулого
року проводилася значна робота – не допущено завдання збитків
державі більш ніж на чотирнадцять мільйонів гривень.
Потім виступаючий почав оперувати цифрами. Стільки то
грошей за кримінальними справами, які розслідував слідчий відділ
управління, повернуто державі, стільки-то спільно з контролюючими
органами стягнуто у бюджет штрафних санкцій.
– Пріоритетним напрямком роботи управління, – резюмував
Подорожній, – залишаються захист економічних інтересів держави,
боротьба з організованою злочинністю, корупцією, контрабандою та
нелегальною міграцією. Чимало кримінальних справ порушувалося
за ознаками таких суспільно небезпечних діянь, як крадіжки
колективного та державного майна в особливо великих розмірах,
нецільове використання бюджетних коштів.
Особливе пожвавлення в залі виникло, коли генерал розповів,
як працівники слідчого відділу продовжують розслідування
кримінальної справи стосовно спроби насильницької зміни
конституційного ладу. На сьогодні співробітники управління
з’ясовують всі обставини скоєння цього злочину та ведуть роботу із
встановленням причетності до нього інших осіб. Що цікаво, за даною
справою проходять жителі різних регіонів нашої країни. У зв’язку
з цим у слідчі підрозділи УСБ ряду областей України направлені
окремі доручення, а до спецслужб інших СНД – клопотання щодо
правової допомоги.
Наприкінці свого виступу Валерій Подорожній розповів, як
працівники Служби безпеки ведуть роботу з виявлення іноземних
шпигунів.
– Роботи у наших контррозвідників, що займаються пошуком
цих осіб, і сьогодні вистачає. Співробітники підрозділу не раз
обмежували надмірну “цікавість” іноземців до закритої інформації
та повертали на шлях істинний тих, хто хотів використати на
шкоду інтересам України. Кадри в цьому спецпідрозділі досвідчені,
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кваліфіковані, будьте певні: вони, як і належить спецслужбі, роблять
свою справу на високому професійному рівні. Адже кожна держава
має свої таємниці.
Генерал коротенько охарактеризував реформи на селі, вів мову
про релігійний екстремізм, зупинився на кадрових питаннях.
– Сьогодні групу ветеранів, – Валерій Подорожній знову окинув
поглядом зал, – підвищено у званні. Погодьтеся, у нашій роботі
це також висока відзнака. Це не лише моральний стимул, а й
матеріальний – підвищення ставки, добавки до пенсії. Говорити про
це можна і необхідно – адже такі реалії нашого життя.
Першим генерал попросив вийти на сцену начальника відділу
контррозвідки підполковника Тимура Миколайовича Гармаша.
Тимур рвучко підвівся, чітким карбованим кроком пішов у
напрямку сцени. Серед притишеного залу гучно відбивалися
його кроки. Один, два, три... Скільки вони триватимуть – хвилину,
трохи менше, трохи більше. Тимур не знав. Ця дорога виявилася
найкоротшою в його трудовій діяльності. Але як ніколи вона була
хвилюючою і зворушливою. На її коротенькому відтинку пригадалося
все життя: школа, інститут, армія, робота в КДБ, а потім в СБУ.
Здається, буцім все розпочиналося зовсім недавно. А ось маєш...
Вийшов твій час. Настала пора йти на заслужений. Днями Валерій
Дмитрович викликав до свого кабінету: „Не мені вам говорити,
Тимуре Миколайовичу, але самі розумієте: у нашій роботі династії
не заохочуються.” „Так, так, – Валерію Дмитровичу, – на знак згоди
усміхнувся Гармаш, – я психологічно готовий. Хоч і сьогодні. Я дуже
радий, що у цій службі працюватиме хоч моя невістка. Діти, на
жаль, відмовилися продовжувати батькову справу.”
І ось останні кроки. Тимур Миколайович Гармаш вийшов на
середину сцени, виструнчився.
– Товаришу Гармаш! Вам присвоєно звання полковника, – чітко
мовив генерал і подав руку. – Вітаю!
– Дякую, – чемно мовив Тимур і, злегка повернувшись до залу,
дзвінким молодечим голосом відкарбував:
– Служу народові України!
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ТРАГЕДІЯ ПОСЕРЕД ДНЯ

Сашко Хворостенко з дружиною Наталією торік справили
новосілля. У невеличкому, але ошатному і затишному райцентрі
вибудували добротний дім: на фундаменті, стіни з дерева, знадвору
обклали червоною цеглою, дах вкрили шифером. Підлогу послали
дерев’яну, провели парове опалення. І просторий – хоч конем грай.
Сашко зі своєю майбутньою дружиною познайомився в
автотранспортному підприємстві. Він щойно влаштувався водієм, а
Наталя працювала головним бухгалтером одразу після закінчення
технікуму. Трохи коштів самі назбирали, та ще й батьки допомогли.
Через рік Наталя народила первістка. Дружина спочатку хотіла
няньку-доньку, а потім ляльку-сина, а вийшло навпаки. Та вони тим
не дуже переймалися. “Буде ще й лялька”, – домовилися: абортів
не робити, скільки вагітнітиме, стільки й народжуватиме. В утробі
дітей вбивати не будуть. Не так, як їхня сусідка – п’ятнадцять абортів
зробила. Та в неї не було іншого виходу. Гуляща, вагітніла від
різних чоловіків, підряд їх і робила. Наталя була вірною дружиною
Сашкові.
Хлопчика назвали Андрійком. Коли дружина завагітніла вдруге,
син раптово тяжко захворів. Почалося все з того, що на голові
несподівано почало випадати волосся. Кинулися до місцевих
лікарів. Ті, певне, здогадувалися, але правди не казали – направили
до обласної дитячої лікарні. Досвідчені фахівці відразу поставили
точний діагноз. В Андрійка виявилося онкологічне захворювання.
Потрібна була термінова операція. І не в нас, а за кордоном.
Назвали й країну – Німеччина. Якщо протягом найближчого року не
прооперують, хлопчик помре.
Потрібні були великі кошти. Поки будували дім, стратилися.
Батьки відразу кинулися їх шукати. Відкрили рахунок в Ощадбанку,
по радіо, телебаченню, через газети зверталися до небайдужих
людей з проханнями допомоги їхньому хворому синочку. Писали
й депутатам Верховної Ради, олігархам. Коштів трохи назбирали,
але їх стачило тільки б доїхати до Німеччини. Переконалися, якщо
й надалі в такий спосіб збиратимуть, то не назбирають і за своє
життя.
– А знаєш, Наталю, що я подумав? – якось за обідом мовив
чоловік.
– Скажеш.
– Візьму позику в банку, закупимо м’ясо, завантажу в машину
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і повезу в Росію. Так наші хлопці робили. Казали, звідти можна
повернутися з мішком грошей.
Через тиждень Наталя вже проводжала Сашка в дорогу.
Поцілувала на дорогу, перехрестила. Сашко взяв на руки Андрійка,
притулив до себе маленьку м’яку грудочку, потримав, поцілував у
розтулені вуста. І чомусь так боляче-боляче стало на душі. Сашкові
здалося, буцім він прощається з сином назавше.
За містечком автівці так неначе стало легше дихати, – вона
стрімко кинулася вперед. Навстріч летіли поля, якісь села й
хуторці. Дахи світилися голими кроквами, де-не-де виднілися одні
димарі та печі. Перед колесами слалася широка асфальтована
стрічка, рівна мов дошка, без жодної вибоїнки. А навстріч знову
летіли села і містечка. Мости – вузькі дерев’яні і широкі – металеві,
внизу сріблилися звивисті стрічки рік, блискучі люстерка озерець і
ставків. По обіді Сашко дістався митниці. Дорогу перегороджував
шлагбаум – тонка довга палиця. Молодий митник в новенькій, але
суворій формі помахом руки дав знак зупинитися. “Все, приїхали”, –
подумав про себе Сашко. І хоч намагався утримувати в собі спокій,
все ж трішки хвилювався.
Літо було в розпалі. Стояла немилосердна спека. Сонце
розпеченим диском зависло в небі і складалося враження, буцім
воно ніколи не зрушить з місця. Вийшов з кабіни, дверей не
причиняв, ледь прихилив – нехай хоч трохи вітерець забіжить.
Обдивився довкруж. Виявляється, за ним уже налаштувалася
черга. Обіч стояли водії – молоді, середнього віку і старші. Деякі
були голі до пояса. Курили цигарки, стиха про щось вели мову.
Поцікавилися куди їде і з яким товаром. Сашко розповів і про свій
товар і про горе, що несподівано обрушилося на родину.
– Не хочу тебе засмучувати, – затягнувшись цигаркою, мовив
зодягнений у тільняшку, з сивиною на скронях чоловік. – Та боюся –
тебе не пропустять. Шукав би, хлопче, об’їзні шляхи.
Сашко розгублено стенув плечима:
– Та як їх шукати? Я вперше в цих краях.
– Он бачиш дорогу? – водій показав рукою на вищерблений
шлях. Вона веде до села. Там знайдеш хлопців, котрі виведуть тебе
на об’їздну. Заплатиш доларів п’ятдесят.
Сашко уважно вислухав, але їхати до села не поспішав: а може,
й пощастить. Нарешті дійшла черга й до нього.
– Що везеш? – суворим альтом запитав митник.
Був він середнього зросту, кремезний. Під широким приплюснутим
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носом виднілися повні вуста. На фаланзі безіменного пальця лівої
руки Сашко помітив шрам. “Певне, з кимсь довелося повоювати –
подумав. – Мало які тут їздять”.
Митник уважно ознайомився з документами, вислухав
схвильовану й зворушливу розповідь водія. Весь час помахом
голови підтакував: так, мовляв, так. Та, повертаючи документи,
мовив інше:
– Пропустити вас не можу. Не положено.
– Як не можете? – ще не вірячи в почуте, перепитав. – А що ж
мені робити?
– Не знаю. Це ваші проблеми.
Чоловік в ажитації обійшов довкруж машини, збираючись з
думками.
– Ну то що? – поцікавився водій, який пропонував пошукати
об’їзну дорогу.
– Та що, – Сашко безпорадно розвів руками, – не пускають.
– Дай йому на “лапу” сто доларів і всі проблеми будуть вирішені,
– нашептав на вухо.
– Та які в мене долари? Сам у банку грошей позичив.
– А ти не заходив до їхнього начальника? Зайди, переговори.
Розкажи по правді усе як є, може, й пропустять.
Начальник – тонкий, худорлявий чоловік з великими вухами і
продовгуватим носом – уважно вислухав, але був неприступний,
мов скеля:
– Нічим допомогти не зможу. Супроти закону не піду.
– На зворотному шляху, після того, як продам м’ясо, добре
заплачу, – Сашко пішов на хитрість, як повчали хлопці-шофери.
– Мене тоді не буде. Із завтрашнього дня йду у відпустку, – гудів
басом, раз-по-раз погладжуючи на голові сальне волосся.
Від начальника Сашко вийшов ні з чим. Він уже і ладен був
поїхати в обхід, але пізно – засвітився. За ним пильно стежили.
Тільки спробуй завернути наліво чи направо, машину з м’ясом
відберуть, а його заарештують. Подумки линув додому. Перед
очима постала дружина: кругла голівка, каштанове по плечі
волосся, з підібраними вустами, заплаканими очима. На зміну їй
прийшов образ сина – пряме з чубчиком темно-русяве волосся,
світлі очі, білі маленькі рученята... Сашко не знав, що робити. Він
сів за кермо, завів автомашину. Намагався проскочити, але тут же
його зупинили, та ще й нагримали, мовляв, викличемо міліцію. Він
так і залишився стояти. Його обминали автівки. Йшли легковики,
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вантажівки, автобуси з пасажирами... Дійшов певності: до нього ні
в кого немає діла. Він тут абсолютно нікому не потрібний. Навіть
митникам. Зняв з себе пасок і розвалькуватою ходою почвалав до
лісу, що розпечений спекою тихо і сумирно стояв неподалік митниці.
Здається, тут життя завмерло. Прислухався. Та ні. У верховітті
воркували горлиці, з низин доносилося цикання дроздів. Схоже, ці
голоси його оминали, вони адресувалися комусь іншому. Сашкові
все було байдуже. Зробив петлю, зворотний кінець паска закинув
на сучок, простромив голову. Що творив, не усвідомлював. Ноги
сіпнулися у конвульсійних судомах, зрештою, перестали сіпатися і
зупинилися, немов маятник, до котрого хтось необачно доторкнувся
рукою.
... Робочий день наближався до кінця. Начальник митниці
В’ячеслав Корнієць уже збирався йти додому – навів на столі
порядок, накреслив план роботи на завтра. Дістав в’язку ключів,
як раптом у його невеличкому кабінеті алярмово прозвучав
телефонний дзвінок.
– В’ячеславе Назаровичу, у нас – надзвичайна подія, – наслухав
стривожений голос з митного поста. – Неподалік у лісі повісився
водій, так-так... Автомашина повністю завантажена м’ясом. Судячи
з номерів, з Черкаської області.
“Мало всіляких неприємностей, так ще й це нещастя, – мовив
про себе. – По голівці не погладять”. Йому здалося: митник був
злегенька п’яненький.
... На початку дев’яностих років така могутня гігантська держава,
як СРСР, перестала існувати. Все, до чого прагли, до чого йшли
мало не ціле століття, розлетілося на друзки, немов дамба
перед шаленим натиском весняної повені. У містах зупинилися
промислові і продовольчі підприємства, зникли продукти з прилавків
продовольчих магазинів. Колективні господарства були заборонені
Законом Конституції, фермери у нас не прижилися, і неозорі степові
роздолля почали заростати бур’янами майже на зріст людини.
Винищили й громадське тваринництво: частину худоби пустили
під ніж, інша видохла – годувати було нічим. Люди переживали
епоху безгрошів’я, до шокової терапії, яка впала, немов сніг посеред
літа на голову, були не готові. Масово зростало безробіття. Україна
нагадувала велетенський пароплав, який завантажившись людьми,
вийшов у відкрите море і відчинив люки. Одні, які не вміли плавати,
одразу йшли на дно, інші пускалися вплав, у намаганні дістатися
берега. Так між колишніми сестрами – союзними республіками
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спочатку утворилися кордони з різними шлагбаумами і суворими
інспекторами, поставили митниці. На посади інспекторів люди
кинулися, як бджоли на мед. Та приходили здебільшого не порядні
– злодії, п’яниці, ледарі. Всі так і норовили, аби отримати хабара
чи поцупити відібране. Спочатку зодяглися в шкіряні пальта і
піджаки, дружинам дістали дубляні кожухи. Відбирали горілку,
коньяки, лікери, котрі ящиками йшли за кордон. Мало не щодня
влаштовували пиятики. В такий час Черняхівську митницю очолив
В’ячеслав Назарович Корнієць.
– Знаємо вас як сумлінного, принципового працівника, – мовили
в обласній державній адміністрації. – Там, на митних постах, такий
безлад. На вас покладаємо великі надії – потрібно навести порядок.
Раз і назавжди.
За фахом Корнієць – військовий. Свого часу в групі радянських
військ служив у Монголії, був заступником командира танкового
полку. З розвалом Союзу служити Росії не забажав, а повернувся
додому, на Україну. В’ячеслав Корнієць, очоливши митницю,
одразу кинувся наводити порядок: найбільш злісних порушників
повиганяв, інших почав виховувати. Значно оновив штат. Ситуація
поліпшилася, проте неприємностей вистачало.
Під’їжджаючи до митного поста, начальник забачив: шлагбаум
стрімко здійнявся у вись – у різні боки мчать автомашини. Їх ніхто не
оглядає. Із зеленого прямокутного вагончика, в якому відпочивали
митники, долинали п’яні голоси. Серед чоловічих В’ячеслав
Назарович наслухав і жіночі. Похіпко відчинив двері. Посередині
вагончика стояв стіл, заставлений порожніми пляшками та
всілякими наїдками, які тільки могли відібрати в людей – ковбаси,
шинка, печиво, цукерки. Довкруж стола сиділи п’яні у плавках
митники. На колінах тримали голих-голісіньких дівчат.
– Ви, хвойди! – Корнієць гнівно вигукнув, – негайно звідси! А ви,
– суворий погляд кинув на митників, – терміново пишіть заяви. Усіх
повиганяю!
Потім В’ячеслав Назарович кинувся шукати юриста – потрібно з
ним було вирішити деякі питання. Того не було ніде. Виявляється,
розкинувши піджак, спокійнісінько спав під деревом. Коли розбудив,
юрист був настільки п’яний, що спочатку нічого не міг второпати,
чого від нього хочуть.
– Н...навіщо ви м....мене р...розбудили? – запитав заїкаючись.
– Та на те, анахтемська твоя душа, щоб написав заяву про своє
звільнення.
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Начальник Черняхівської митниці В’ячеслав Назарович Корнієць
кинув погляд на годинник – шоста вечора. Робочий день закінчився.
Схоже, без усяких пригод. Це рідкісний випадок у його практиці,
коли протягом дня нічого особливого не трапилося. У своєму
невеликому, але затишному кабінеті, – митниця містилася в готелі
“Брянськ” – намічав пробути ще з півгодини, а потім піти додому.
Часу було досить і В’ячеслав Назарович вирішив переглянути
книги, які перехопили городнянські митники при спробі перевезення
через кордон. Було складено відповідний протокол про порушення
митних правил, завтра видання буде передане на склад митниці.
Згодом йому дасть оцінку історико-краєзнавча експертна комісія.
Якщо експерти затримані видання визнають культурними чи
історичними цінностями, щодо громадянина–перевізника буде
порушено кримінальну справу. Сьогодні ж букіністичні раритети
в розпорядженні В’ячеслава Назаровича. Він з дитинства був
залюблений у книгу, свого часу закінчив філологічний факультет,
вдома утримував велику книгозбірню. Як тільки випадала вільна
часинка, так і брався за читання.
З хвилюванням і душевним трепетом взяв до рук книги – “Полное
собрание сочинений” І.С. Тургенєва в 12 томах, яке з’явилося друком
1898 року в Санкт-Петербурзі, “Собрание сочинений” Бальзака,
1897 року видання, перший том “Сочинений” Лермонтова (СанктПетербург, 1889 р.) Стиха, обережно перегортав сторінки. Кутики

ПОЦІЛУНОК ДЛЯ НАЧАЛЬНИКА МИТНИЦІ

– М...міліція вже п...приїжджала, – все так же заїкаючись,
продовжував юрист, – т...труп повезли до моргу. Все в п...порядку.
– І ти оце вважаєш, що все в порядку? – Корнієць вибухнув
гнівом. – Як тобі не соромно! Проспишся, одразу звільню.
Перед начальником митниці постало питання: куди ж подіти оте
м’ясо?
Добру не пропадати. Треба, врешті-решт, комусь реалізувати,
та гроші повернути дружині. Кажуть, в банку позику брав.
Зателефонував в зоопарк – ні, не потрібно, директору ресторану
“Україна” – сьогодні завезли. І тут пригадав: знайомий бізнесмен
очолював один з черняхівських приватних ринків.
– М’ясо? – радо вигукнув. – А скільки?.. Гаразд, гаразд, привозьте.
Ні, не пропаде... У нас працюють холодильні камери. Продамо по
старій дружбі.
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аркушів з правого боку були злегенька витерті, певне, до книг
доторкалося не одне покоління книголюбів. Все ж папір тоді був
високого ґатунку і друк зберігся просто чудово. Схоже, В’ячеслав
Назарович з кожною перегорнутою сторінкою вдихав подих іншого
часу, який на сьогодні вже був історією. Настільки глибоко пірнув
у книжкове море, що спершу навіть не звернув уваги на різкий,
дратівливий телефонний дзвінок. Однак він лунав тривожно, немов
на пожежу. „Певне, дружина телефонує, – подумав. – Вона у нього
педант. Тільки затримається на п’ять хвилин, так і телефонує: “Ти
вже скоро будеш?” За другим дзвінком В’ячеслав Назарович підняв
слухавку:
– Корнієць слухає вас!
– В’ячеславе Назаровичу, це Корпачов з Щорської митниці.
– Слухаю, Ігоре Володимировичу. Що там у вас трапилося?
– Надзвичайна подія.
– Та що ви говорите?
– На об’їзному шляху затримали п’ятнадцять автобусів,
завантажених продуктами – м’ясо, сало, цукор, крупи.
– З’ясували звідки транспорт?
– Так. У переважній більшості з півдня – Кіровоградська,
Миколаївська, Херсонська, Одеська області. Уявляєте, буцім
всі змовилися ощасливити продуктами Білорусь. В’ячеславе
Назаровичу, що маємо робити? Або ви приїжджайте сюди, або я ці
автобуси відправлю назад.
– Так-так, Ігоре Володимировичу, ситуація і справді пікантна.
Давайте зробимо так, – після невеликих роздумів мовив Корнієць,
– з половиною автобусів ви самі розберетесь, а другу половину
надсилайте до мене.
– Гаразд. Домовилися.
В’ячеслав Назарович поклав трубку на важелі, зрештою, набрав
номер квартири, розповів дружині про ситуацію і попрохав його не
турбувати – сьогодні він затримається і прийде пізніше.
Минуло дві години і всі п’ятнадцять автобусів під’їхали до готелю
“Брянськ”. Коли В’ячеслав Корнієць вийшов на подвір’я, вщерть
заставлене автобусами, аж подих перехопило.
– Значить, так, – розпорядився, – всі продукти винести і
переважити.
Жінки, які повиходили з салонів автобусів, і, мов овечки збилися
до гурту, одразу зчинили такий лемент, що хоч вуха затуляй. Одні
кричать, інші махають руками, треті – голосять. Нерви начальника
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митниці не витримали. Після того, як дав розпорядження
вивантажитись, пішов до свого кабінету. У цей час під’їхали
начальник міського управління внутрішніх справ полковник Георгій
Коваль і прокурор міста Мирон Павлюк. Привітавшись, сіли на
стільці.
– Що будемо робити, товариші?
– Це ваша особиста справа, – мовив Коваль. – Ми не можемо
продукти виривати з рук. От, скажімо, якби вони їх вкрали, а чи з
кимсь вчинили бійку...
– Скажімо, якби з кулаками накинулися на мене, – усміхнувся
Корнієць.
– Ну, м’яко кажучи, так, – резюмував полковник. – Або вчинили
інший тяжкий злочин. Тоді ми втручаємося, порушуємо кримінальну
справу, ведемо слідство.
– А ваша думка, товаришу Павлюк? – В’ячеслав Назарович
спрямував погляд на прокурора.
– А ми, коли міліція порушену кримінальну справу доводить до
логічного завершення і передає до суду, виступаємо як державний
обвинувач.
– Отже, вирішувати мені? – В’ячеслав Назарович сам себе
запитав і резюмував: – Крупу, цукор ми можемо відібрати і направити
куди треба. Але що робити з салом, особливо з м’ясом просто не
знаю. Одного разу я вже мав справу з п’ятнадцятьма тоннами м’яса.
Та стільки набрався клопотів, що не можу вам і передати. Справа в
тому, що отак просто взяти, відібрати м’ясо і направити в магазин
державної торгівлі, я не маю права. На це міська санепідемстанція
повинна дати дозвіл. А який вона може дати дозвіл, коли м’ясо дватри дні перебувало в дорозі, та ще у таку спеку. Ні до якого магазину
воно, звісно, не піде, хіба що на переробку собакам.
– Та ви що? – в один голоси вигукнули прокурор і начальник
міліції. – Ваші пропозиції?
У цей час крізь розчинену кватирку до кабінету знову долинув
гучний лемент, який один час був затих.
– Чекайте, піду з’ясую, чого вони там кричать.
За хвилину начальник митниці не увійшов, а забіг до кабінету:
– Кілька жінок облили себе бензином і заявили: якщо, мовляв,
не віддасте продукти, ми себе привселюдно спалимо. У нас немає
іншого виходу. Ось тоді, товаришу Коваль, ви й порушите проти
мене кримінальну справу.
– Ну й жарти у вас, В’ячеславе Назаровичу.
НА ВІСТРІ ЛЕЗА
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Марина Козіна донедавна працювала на овочевому
комбінаті. Кожного дня підприємство переробляло десятки тонн
сільськогосподарської продукції. У консервованому вигляді її
відправляли жителям Крайньої Півночі. Та ось овочі переставали
надходити, переробляти стало нічого, комбінат
зупинився,
зарплату перестали виплачувати. Згодом їх і взагалі, немов щенят,
викинули на вулицю. Чоловіка Івана, який був чи не найкращим
слюсарем на ремонтно-механічному підприємстві, також звільнили
з роботи. Вдома підростав десятирічний син Сергійко – потрібно
було чимось годувати. У Марини в селі мешкали батьки – коли
провідувала, поверталася не з порожніми руками. Мама клала до

І ДЕСЯТОМУ ЗАКАЖУ

– Гаразд. Не заперечую. Можливо, й жарти. Але, якщо серйозно,
все може бути. Давайте проведемо з ними виховну роботу і
відпустимо з миром.
– Ось так і вирішимо, – погодився Коваль.
– Я не заперечую, – додав міський прокурор.
Усі втрьох вийшли на подвір’я. Люди знову закричали, такий
галас здійняли, немов граки на верхів’ї дерев.
– Тихше, товариші! – начальник митниці змахнув десницею, –
попрошу хвилинку уваги.
Гомін потроху почав стихати.
– Ми тут порадилися, – начальник митниці поглядом показав на
Коваля та Павлюка, – і вирішили піти на крайній захід. Звичайно,
якщо про це дізнаються у Державному митному комітеті, нас по
голівці не погладять. На перший раз виносимо усне попередження
– більше ніколи не здумайте так чинити. Запам’ятайте раз і
назавжди: порушити Державний кордон України і нелегально
провезти товар, аби не платити мито, вам ніколи не вдасться. Якщо
ви зважитеся вдруге нелегально перевозити, проти кожного з вас
буде порушена кримінальна справа. А це загрожує ув’язненням, не
забувайте: у кожного з вас родини, неповнолітні діти. А зараз, –
В’ячеслав Назарович на якусь хвильку замовк, суворим поглядом
обвів притихлий натовп: – Спокійно їдьте додому. Ваш товар
конфісковувати не будемо.
Що тут знову зчинилося! Одні жінки заплакали на радощах,
інші почали стрибати на місці, треті кинулися обнімати і цілувати
начальника митниці.
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валізи молоко, сир, сметану, інколи курочку або гуску. Коли різали
порося, неодмінно пригощала свіжиною. Та цього вистачало на
тиждень-два, а потім знову – порожній холодильник. Кожного тижня
не їздитимеш – грошей катма. Тоді мама, домовившись з водієм
автобуса за невеличку плату, передавала валізи з продуктами. З
часом і цей канал перекрився – продукти по дорозі почали зникати.
Хто їх забирав з багажника автобуса – невідомо. Прийде було
Марина на кінцеву зупинку, а в багажнику порожньо. Водій вдавав
з себе дурника: “Вашу валізу забрали на зупинці Рокоссовського. Я
там зупинявся на прохання пасажирів”. „Хто, кажи, забрав, бо зараз
задушу!” – Марина брала водія за барки. “Та чи ж я знаю, напускав
туману, – такий високий, чорнявий, кучерявий, немов циган”.
Увечері Сергійко мельхіоровою ложкою перелопачував рідкий
пісний борщ і казав: “Мамо, я сала хочу”. Марина розуміла: дитина
росте, потрібні калорійні продукти. А де вона візьме те сало, як
на ринку ціни на свинину підскочили – подивишся, в очах темніє.
Стиха плакала, згодом надумала зайнятися торговим бізнесом.
Щоправда, за свої тридцять п’ять на ринку вона не продала жодної
ганчірки, не вторгувала жодного карбованця. Однак діватися було
нікуди – колись потрібно було вчитися торгувати. Подруги їздили
до сусідньої Білорусі – возили згущене молоко, крупу, рис, горох,
цукор. Це з продовольчих товарів. А з промислових добре йшли
нитки – умудрялися красти на камвольно-суконному комбінаті, який
також переживав далеко не кращі часи. Влітку возили ягоди, вишні,
смородину. На виручені кошти здебільшого брали білоруський
трикотаж – його залюбки купували на чернігівських ринках.
Двоколісні металеві візочки люди одразу охрестили влучним
словом “кравчучка”. Згодом їм на зміну прийшли більш потужні
“кучмовози”. Злидні людей розпочиналися за правління президента
Леоніда Кравчука. З цього бізнесу новоявлені коробейники мали
невеличкий ґешефт – коштів вистачало і за квартиру заплатити, і
родину прогодувати.
Так тривало деякий час. Та згодом з обох боків як з українського,
так і з білоруського, правителі мало не на кожному кроці набудували
митниць. Контроль за перевезенням товарів було значно посилено.
Тоді люди, аби не платити мита, пішли на хитрість. Взимку через
замерзлий Дніпро санками діставалися до білоруського міста
Лоєв – русло ріки, буцім на замовлення, було значно вужче, ніж
в інших місцях. Більш заповзятливі спритники цей шлях долали
автомашинами. Спочатку шлях торували “Москвичі” та “Запорожці”,
НА ВІСТРІ ЛЕЗА
Віталій ЛЕУС

НА ВІСТРІ ЛЕЗА

а потім у хід пішли й іномарки.
Наближалася весна. Під щедрим березневим сонцем товста
крига почала танути, з кожним днем вона все тоншала, робилася
крихкою. Одного разу автівка, діставшись середини Дніпра,
провалилася і пішла на дно. Невдачливому водію-бізнесмену
випадково пощастило врятуватися. Він опинився на товстій крижині,
яка й припливла до берега. Слідом за легковиком на дно пішла
і вантажівка. Однак ці нещастя не стримували зухвалих водіїв.
Навпаки – вони буцім підливали масла у вогонь. Коли скресла
крига, коробейники почали човнами діставатися білоруського
берега. Але так тривало недовго. Українські митники, осідлавши
моторні човни, постали на водному шляху. Все ж Марина Козіна
вирішила їх перехитрити. Міркувала так: на протилежний берег
переберуся рано-вранці, коли митники ще додивлятимуться сни. У
місцевого жителя, діда Ониська, взяла на день в оренду великого
дерев’яного саморобного човна. На його дно переклали три мішки
з цукром, крупами, ящик цигарок. Веслами стиха доторкнулася
прозорої дніпрової води. Довкруж висла тиша, у прибережних
кущах ховалися нічні сутінки. Легенький, мов пір’їнка, вітерець,
круто замішаний на прянощах розквітлого бузку, приємно освіжав
обличчя. Марина вже подумки уявляла себе на ринку. Український
цукор в білорусів користується великим попитом – ще не встигла
мішок розпороти, біля неї вже лаштується черга. “Смачний
український, – кажуть сусіди, – це не те, що кубинський, немов хто
піску на дорозі нашкріб”.
Правий берег Дніпра був вкритий деревами та кущами. Небавом
Марина наслухала справжні пташині концерти. Пригадала своє
дитинство, котре минуле у невеличкому поліському селі, що
розкинулося серед мішаного лісу. З дитячих літ Марина добре
розуміла спів і мову птахів. “Пінь-пінь” – звучало мало не з усіх
боків. Марина усміхнулася про себе: зяблики подають свої голоси.
Та ось вони посміливішали і заспівали дещо інакше: “Ф-ю-ю,
ф-ю-ля-ля-ля”. Відгукнулися піночка-весничка. Спочатку заспівала,
немов зяблик, згодом її голос почав завмирати, а, зрештою, голосно
озвалася і раптово стихла. Натомість з ясена проспівала малинівка
–невеличка птаха, схожа на грудочку з яскравим в сонячних
променях оперенням. Пісня звучала ніжно і зворушливо. Та ось з
протилежного боку заспівали дрозди. Вони вже так старалися, так
мелодійно виводили свої рулади – жінка аж заслухалася. Виконавши
пісеньку, дрозди спустилися на землю. Так тривало недовго. Вони
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раптово підняли хвости, розпустили крила, і раптово закричали:
“Так-так-так-так!” Марина достеменно знала: дрозди – не лише
талановиті співаки. У них дуже сильно розвинене почуття інтуїції
– зарані відчувають тривогу. Недаремно люди знаючі називають
дроздів вартовими лісу. До їхнього голосу навіть прислухаються
тварини. Марина сполохано озирнулася. Ніде нікого. Тільки на
небесну недосяж викочувалося кругле, немов корж, багряне сонце.
Та ось вона начула гул мотора. З кожною хвилиною він наростав.
Марина не сумнівалася – річкою летить моторний човен. А ось
і він. Розрізаючи гострим носом водне плесо, немов оскаженілий,
вилетів на середину Дніпра, і зупинився. “Митники! – гострий здогад
обпік Марину. – І де ви взялися на мою нещасну голову? Ви тут
потрібні як собаці п’ята нога”. Серце шалено калатало. З переляку
не придумала, що його й робити. Впіймають – неприємностей не
оберешся. А що як?.. Плавати вона вміє. Не раз долала і Десну, і
навіть Дніпро. Похапки скинула з себе кофтину, поклала на мішок
з цукром. Ще мить і Марина опинилася в обіймах прохолодносрібної ріки. Довкруж здійнялися бризки, обіч гайнули кола. Вправно
орудуючи руками, Марина попливла у напрямкові білоруського
берега. “Човен, – подумала,– і сам допливе”. Митник, який сидів
біля мотора, люто вилаявся:
– Дурна баба. Ще потоне.
Інший, той, що гніздився на кормі, захоплено мовив:
– Ти подивися як вона пливе.
Наблизившись до човна, митники на дні забачили повний мішок.
– Певне, цукор везла.
– Це ж треба до такого додуматися.
Марина з часом відчула: до берега їй не дістатися. Сили все
танули. Чи то вода холодна була, чи вона зайве перехвилювалася.
Перед очима постав десятирічний синок: білявий чубчик, чорні, як у
неї, агатові очі. “Хто його нагодує, хто догляне, хто на путь істинний
поставить? – думала – Батько? Так без роботи, та й випити любить.
Зрештою, і йому нянька потрібна”. Дихати ставало все важче, очі
запливали сльозами. Відчувала: ось-ось піде на дно.
– Ря-туй-те-е-е-е! – над заснулим Дніпром пролунав жалісливо–
розпачливий альт.
– Ти чуєш? – сполохано вигукнув митник. – Я казав: потоне.
Луна відбилася і покотилася далеко-далеко:
– те-е-е-е!
Митники заспішили на допомогу:
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У другій половині дня В’ячеслав Назарович давав інтерв’ю
кореспондентові першого каналу Українського телебачення.
Розповідати було про що. Саме митники призупинили контрабанду
книжкових раритетів, старовинних ікон. А один петербурзький
спритник намагався таємно провезти величезну колекцію
метеликів. Боже, такої краси навіть у засушеному вигляді В’ячеслав
Назарович ніколи не бачив. Метелики маленькі, метелики
великі, різнокольорові... Одне слово, інтерв’ю вийшло на славу.
Кореспондент до того ж був приємно вражений – начальник митниці
розмовляв винятково чистою, українською мовою, а не якимсь там
русько-білоруським суржиком. У наш час це дуже рідкісне явище.
Здебільшого начальник буцім і починає говорити українською, та
з часом переходить на мову великого братнього народу, коверкає

НЕТЕЛЕФОННА РОЗМОВА

– Хапайся за весло!
Марина спочатку однією рукою, потім іншою схопилася за
нього. Діставшись човна, прагнула забратися у середину та сил
не стачило. Митник – рославий, молодий чоловік – допоміг Марині
вибратися з води. Була мокра-мокрісінька. З тонкої сукенки, яка
світилася наскрізь, дзюрком лилася вода.
– Ти про що-небудь думала, коли стрибала у Дніпро?
– Думала про одне: якби від вас втекти.
– Ти б могла піти на дно.
– Про це не думала. Та коли дійшла думки, що синок залишиться
сиротою, я й справді страшенно злякалася.
– Що в тебе у мішку? Цукор, напевне.
– Так.
– Знімай своє плаття і викручуй – цукор замочиш.
Марина зняла сукенку, залишилася у світлих плавках. Митник
замилувався – красива, атлетична постава. Тіло біле-біле і пухке,
мов свіжоспечена булочка.
– Гаразд, пливи. Продавай свій цукор. Ми його не будемо
конфісковувати. Хоч і маємо на це повне право. Тільки, щоб
наступного разу дурощами не займалася.
– Спасибі вам! – витираючи сльози, – розчулено мовила жінка.
– Ви мені життя врятували. Скільки житиму – стільки й дякуватиму.
Тепер і десятому закажу, аби ніхто не повторив моєї дурниці.
Благословлялося на світ.
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слова, неправильно ставить наголоси – пихтить, червоніє, раз-пораз збивається. Бо достеменно не знає ні тієї мови, ні іншої.
Через кілька днів інтерв’ю вечірньої пори прозвучало в телеефірі.
На ранок Корнієць прокинувся дуже шанованою і популярною
людиною. На роботі колеги, друзі щиро поздоровляли з успішним
теледебютом. Та В’ячеславу Назаровичу навіть у найжахливішому
сні не могло приснитися, що ця телевізійна популярність вилізе
йому боком.
Минуло тижнів два, а можливо, трохи й більше. Якось перед
обідом телефонує дружина. В’ячеслав Назарович усміхнувся про
себе, певне, зварила українського борщу з помідорами і телефонує,
аби запросити на обід. Вона в нього неперевершений майстер
кулінарної справи.
– Слухай, тут до тебе молоді люди приїхали. Земляки, кажуть.
Потрібно переговорити. Приїзди негайно.
А по телефону не можна переговорити. Мені зараз так ніколи.
Працюю над звітом для Державного митного комітету.
– Нетелефонна розмова. Приїжджай і все тут.
– Так може увечері?
– Приїзди прямо зараз, – уже роздратовано вигукнула дружина і
кинула трубку на важелі.
Через десять хвилин В’ячеслав Назарович був вдома. На нього
чекав молодий чоловік. На голові – чорне довге волосся, сірі очі. Не
було переднього горішнього зуба. Зодягнений у синій спортивний
костюм з білими, синіми вставками. В руках перебирав сонцезахисні
окуляри. Представився: Роман, чоловік вашої племінниці Софії.
– Дуже приємно, – чемно усміхнувся В’ячеслав Назарович. –
Слухаю вас.
– Моя теща передала вам листа. Прочитайте, будь ласка, –
подав аркуш паперу, вирваний з учнівського зошита і складений
вчетверо.
Корнієць розгорнув аркуш. Дрібний почерк старшої сестри,
що мешкала з родиною на Миколаївщині, впізнав одразу. Сестра
писала, що змін у її житті особливих не сталося. Як і раніше,
працює фельдшером в медичному пункті. “Днями бачила тебе
по Українському телебаченню. Дивилися усією родиною. Ми раді і
горді за тебе, хоч ти один з нашої великої родини вибився у люди.
Дуже прошу допомогти цим бідним нещасним хлопцям. Вони
також мешкають у селі, роботи немає, заробітків також. Хлопці
везуть м’ясо у Білорусь, там хочуть вигідно продати, аби заробити
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хоч якусь копійку”. Наприкінці листа сестра прохала, аби допоміг
подолати митний пост. Чим далі В’ячеслав Назарович читав листа,
тим більше хмурилося його обличчя. Нарешті дочитав, знову склав
учетверо, подав власникові:
– Як ти собі уявляєш, аби я вам допоміг?
– Та я не сам тут, – знітився Роман. – Зі мною ще два приятелі.
Вони на подвір’ї мене чекають.
Корнієць вийшов на лоджію. Під вікнами будинку стояли три
автомашини. Він такий був заклопотаний, так поспішав, що навіть
їх не помітив.
– Як я маю вам допомогти? – вдруге запитав.
– На митному посту, ми, певне, маємо сплатити мито.
– Так. І не мале. Перш, ніж провезти продукти, ми їх зважимо,
задекларуємо і згідно з митними тарифами ви його сплатите.
– Та ви що! – засовався на місці Роман. – Та в наших кишенях
– жодної копійки. Теща й так на мене всю зарплату виклала. Ще
одного кабана докупили, зарізали. А скільки грошей на один бензин
потрібно! Ви нас так пропустіть, без усяких, як ви кажете, митних
зборів.
– Я не маю права цього зробити. Не маю, тому, що сам борюся
з порушниками митного законодавства. Якщо на митниці інспектор
грубо порушить закон, я його одразу звільню. Про те, щоб вас так
пропустити, навіть розмови не повинно бути. Та, власне, якби я
вас і пропустив, проти мене одразу порушать кримінальну справу і
судитимуть. Одне слово, так номер не пройде.
Настала пауза. Роман не знав, що сказати у відповідь. Зрештою,
мовив:
– Якщо не можна проїхати через митницю, допоможіть об’їхати
об’їзним шляхом.
В’ячеслав Назарович тільки руками розвів, мовляв, яка дивна і
наївна селянська логіка.
– Та не знаю я ніяких об’їзних шляхів, а якби й знав, все одно не
повіз би. Це суперечить закону.
– Що ж нам робити в даному випадкові?
– Робити ось що, – В’ячеслав Назарович полегшено зітхнув. –
Поряд з Черняхівськом Київ. Тут якихось дві години їзди. Їдьте туди
і продавайте свою продукцію. Гадаю, там її у вас з руками одірвуть.
Невдачливі бізнесмени поїхали, а через два тижні від сестри
надійшов розгніваний лист. Вона писала, що її зять Роман працює в
пайгоспі комбайнером, але зарплати роками не отримує. Прийняв
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Артур Мохнач з дитинства мав тонкий, розвинений нюх. Оце,
було, з домашніх хто що не загубить, Артур миттєво знайде.
– Ой, ма! – вигукнула бабуся, – ну, куди це я голку з ниткою поділа?
Тут тільки шила, уже немає. Не дай Бог ще хтось настромиться!
– Та де ж, бабусю, – іронічно усміхаючись, мовить Артур, – ви
біля вікна шили, там і залишили.
Дивиться баба Леокадія і – точно. Лежить на підвіконні голка. А
то іншим разом дід Парамон почне окуляри шукати.
– А, трясця його матері, тільки ж газету читав, – мовить про
себе.– Оце з бабою поговорив і окуляри, немов хто вкрав.
– І ніхто їх не крав, дідусю. Вони як були на вас, так і залишилися.
– Та невже? – спохоплюється дід.
Баба Леокадія сміється, аж голову за спину закидає.
– Робить би тобі, онучку, у міліції слідчим. Усі б злочини одразу
порозкривав.
– Діду, нащо йому та міліція, – удавано обурюється баба. – Він
буде істориком-археологом. Докопуватиметься до минулих століть.
Не став Артур Мохнач ні слідчим, ні істориком–археологом.
Прийшов працювати на митницю. Від природи тонкий нюх був тут
як ніде потрібний. Інколи “зеленим коридором” проходить автівка.
Інспектори достоту оглянули – ніде нічого. Проте серцем чують:
мають справу з порушником. Везе не задекларований товар.
Просять Артура оглянути. Акуратно зніме запасне колесо, а там від
зелененьких аж в очах рябіє. Підрахують митники – двісті тисяч.
Долар в долар. Складають протокол, буде порушено кримінальну
справу, вилучені кошти підуть у бюджет держави.
Начальник Черняхівської митниці В’ячеслав Назарович Корнієць
не міг нарадуватись. Збирався рекомендувати Артура Мохнача на

ПЕРЕХИТРИВ

ти його грубо, не допоміг. Я від тебе такого не чекала. Після цього
випадку я тебе не хочу бачити. Щоб у нашому дворі надалі й ноги
твоєї не було.
В’ячеслав Назарович настільки був розгублений і спантеличений,
що після такого листа не знав, що й робити. Два тижні ходив сам
не свій, збирався з думками. І коли біль трохи вивітрився, на душі
стало легше, дістав аркуш паперу і написав. Коротко і лаконічно:
“Я до тебе без запрошення не приїду. Мої ж двері навпаки – для
тебе відчинені будь-якої пори. Приїзди!”.
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начальника митного поста.
Та ось одного разу затримав порушника, за якого заступилося
навіть обласне начальство. Але нічого вдіяти не могли – у
нелегального перевізника відібрали величезні кошти. А він в
дуже тісних контактах з міліцією був. Ось і телефонує начальник
обласного управління Корнійцю:
– В’ячеславе Назаровичу, там не можна якось уладнати?
– Не можна, – спокійно і впевнено мовить у відповідь начальник.
– Якщо брати за великим рахунком, тут пахне криміналом.
Це, звісно, не сподобалося начальникові обласного управління.
Після отого випадку він уже дуже в’ївся на начальника митниці.
Все думав, як би з ним поквитатися. І, нарешті, додумався. Одного
вечора мимо митного поста на шаленій швидкості, не зупиняючись,
промчала міліцейська машина. Від’їхавши за кілометр від митниці,
міліціянти зупинилися. Небавом вони почали зупиняти проїжджий
транспорт і цікавитися у водіїв, чи, бува, ніхто з інспекторів не
вимагав у них хабара.
– Ні, не вимагав, – казали одні.
– До цього справа не доходила, – твердили інші. – Ми не веземо
нелегальний товар.
І лише водій “Совтрансавто” щиро зізнався:
– Тільки що я дав одному митникові чотириста доларів.
– Прізвище, ім’я не знаєте?
– Назвати не можу. Але запам’ятав його прикмети: середнього
зросту, підтягнутий. За лівим вухом залисина. У сіро-бежевих
штанях, підперезаний білою попругою, у світлих черевиках.
– Зрозуміло. Дякуємо й за це.
Митники саме здійснювали черговий огляд, як правоохоронці з
криком, шумом і гаміром увірвалися на пост.
– Міліція! Всім обличчям до стіни!
Збентежені водії перепитали:
– І нам?
– Вам не потрібно.
Як доскіпливі міліціонери не обшукували нажаханих митників,
жодного хабара у доларах не знайшли. Лише в кишені Артура
Мохнача виявили кілька російських рублів та білоруських “зайчиків”.
Виявлені кошти йшли в розріз із законом. Якщо митник прибув на
роботу з грошима, усі, до копієчки, повинен був здати. На огляд мав
вийти лише з порожніми кишенями.
– Громадянине Мохнач, ми вимушені вас затримати.
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Цього дня його доставили до обласного центру і помістили до
слідчого ізолятора тимчасового утримання. Коли про міліцейський
обшук доповіли начальнику митниці В’ячеславу Корнійцю, той не
приховував свого обурення:
– Хто дозволив робити обшук без санкції прокурора? І взагалі,
що це за кіно: з диким вереском вриватися на робочі місця і
ставити людей обличчям до стіни.
В’ячеслав Назарович був більше ніж переконаний: ця акція
виконана на замовлення. Хтось згори дав вказівку. Але хто? Кому
він прищемив “хвоста”? До того ж арештували одного з найкращих
митників. Це була чесна, справедлива людина. Коли віднаходив
нелегальні кошти, йому кожного разу намагалися дати хабара. При
чому не в сотнях, а в тисячах. Та Артур жодного разу не пішов на
це. І ось маєш. Корнієць одразу звернувся до начальника обласного
управління внутрішніх справ, до обласного прокурора. Відпустіть,
мовляв. Ті ні в яку. Через три дні Мохнача таки відпустили. Більше
тримати не мали права. Доказів ніякісіньких не було. Артур одразу
прибув до В’ячеслава Назаровича.
– Ай-я-я-яй! Як же ти мене підвів, – картав його Корнієць. – Я
ж про тебе був високої думки. Планував назначити начальником
митного автомобільного поста. Як могло трапитися, що ти від
хабарів у тисячі доларів відмовлявся, а клюнув на чотириста?
– У моєї дружини того дня був день народження. От лихий і
попутав. Дай, думаю, візьму Марійці на подарунок.
– Але ж у тебе цих доларів не виявили?
– Ні.
– Признайся, тільки чесно: куди ти їх подів?
– Я помітив: через митний пост пройшла міліцейська машина.
Здогадатися було не важко – це недаремно. Значить, сьогодні
менти наводитимуть шмон. Саме на пост підійшла автомашина з
причепом, вщерть завантажена кавунами. Між ті кавуни я й засунув
злощасні долари.
– Це ж хтось знайде їх. Спочатку дивуватиметься, а потім
дякуватиме, – усміхнувся про себе Корнієць. – Що мені з тобою
робити?
– В’ячеславе Назаровичу, робіть, що завгодно, але даю голову
на відсіч – більше тих клятих доларів і в руки не візьму.
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ТИ ЩЕ ПОШКОДУЄШ !

П’ять автофур, вщерть завантажених горілчаними виробами, на
автомобільний митний пост прибули у другій половині дня. Вони
виїхали з Сум і тримали шлях до Росії. Того дня спека стояла
немилосердна. Водії нервово квапили: ми, мовляв, поспішаємо. У
Росії там трохи прохолодніше. Проте інспектори митного поста, як
і належало, уважно оглянули транспорт, оформили вантажно-митні
декларації, занесли до журнального обліку і наостанок побажали
щасливої дороги. Наступного дня начальнику Черняхівської митниці
В’ячеславу Назаровичу Корнійцю зателефонували колеги з Сум.
– Алло, Черняхівськ?
– Так, Корнієць слухає вас.
– Учора через вашу митницю мали прослідувати п’ять автофур
з горілчаними виробами до Росії. У нас є інформація, що фури за
кордон не виїхали. Вони повернули назад. Просимо підтвердити
достовірність нашої інформації.
В’ячеслав Корнієць доручив своєму заступникові по митних
постах Костянтину Романенку уточнити цю інформацію. Через
годину заступник доповідав начальнику:
– В’ячеславе Назаровичу, при перевірці з’ясувалося: в журналі
обліку вирвано дві сторінки. І саме оті, в яких була реєстрація цих
п’яти фур.
Корнієць аж відсахнувся: ох, і ділки! Це ж треба отак підкупити.
Він уже ніскілечки не сумнівався – горілка й справді не пішла на
російський ринок. Вона осіла в Україні і коли її ще не споживають,
то, принаймні, фури вже розвантажені. Скільки ж заробили на них
спритні ділки?.. Тисячі, а можливо, й мільйони. Та, власне, яка
йому до цього справа. Начальника митниці цікавило одне: хто з
його команди виявився зрадником, хто купився на шалені хабарі?
А долари тут заплачені. Та й немалі. Він же так ретельно підбирав
команду, цікавився біографією кожного, особисто розмовляв. І ось
маєш.
– Костянтине Лазаровичу, хто б з наших інспекторів, на вашу
думку, таке міг вчинити?
Заступник тяжко зітхнув, видихнув спресоване повітря, стиха
мовив:
– Гарантувати не буду. Та, мені здається, на таке здатний лише
Омелян Коробочка. Давно за ним стежу. Нечистий він на руку.
Ниций душею. Хитрий, обережний, лукавий. Як мовиться, з таким у
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розвідку я б не пішов.
– Гаразд, Костянтине Лазаровичу, передайте йому, будь ласка,
аби він завтра зайшов до мене.
В’ячеслав Корнієць щойно закінчив знайомитися з документами,
як у двері постукали.
– Зайдіть! – голосно мовив.
– Дозвольте? – двері прочинив молодий чоловік років тридцяти –
кругле обличчя, на голові темне коротке волосся під зачіску „каре”.
– Викликали?
– Так. Це Омелян Коробочка?
– Власною персоною.
– Сідайте.
На митному посту трапилася надзвичайна подія. Такого ще
не було за всі роки моєї роботи. З журналу обліку проходження
транспортних одиниць зникло два аркуші. Я не збираюся провадити
допит і влаштовувати слідчі дії. На моє тверде переконання – це
справа ваших рук.
– Та ви що! – високим переляканим альтом вигукнув Омелян,
певне, не чекаючи на такий різкий і несподіваний перебіг справи. –
Клянуся своєю мамою.
– Знаєте що, краще не кляніться, не варто. Такі люди не мають
морального права працювати на митниці. Ось вам папір і ручка,
– В’ячеслав Корнієць витягнув з шухляди і подав розгубленому
інспекторові, – пишіть заяву.
Омелян тремтячими руками взяв ручку – на руці виднілися
численні плями після виведених бородавок, подивився у вікно,
подумав і почав писати.
– Ось, будь ласка, – розгублений інспектор подав папірець.
Начальник митниці, навіть не читаючи, в лівому куточку
написав резолюцію: “Звільнити за власним бажанням”. І поставив
розмашистий підпис.
– Вважайте, з цієї хвилини ви у нас не працюєте. Бувайте здорові.
Під вечір у кабінеті Корнійця пролунав телефонний дзвінок.
– Назарович? – донеслося з протилежного боку.
– Так, начальник митниці В’ячеслав Корнієць слухає вас.
– Це з міської прокуратури. Прокурор Рогізко турбує. У вас на
посаді інспектора працював Омелян Коробочка. Ви його щойно
звільнили. Даремно, даремно. Дуже гарний хлопець. А не можна,
так би мовити, рокіровочку.
– Це ж бо як?
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– Взяти назад. Саме такі працівники нам сьогодні потрібні.
– Даруйте, пане Рогізко, та, на моє тверде переконання, такі
інспектори нам абсолютно непотрібні. Навпаки – від таких ми
очищаємо митницю, – різко мовив Корнієць.
Гадав, на цьому питання вичерпано. Та ні, помилявся.
Наступного ранку тільки переступив поріг, а в кабінеті телефонний
дзвінок лунав, мов навіжений.
– Начальник митниці Корнієць слухає вас.
– В’ячеславе Назаровичу, – у мембрані м’який приємний голос –
одна люб’язність. – Це обласна прокуратура турбує вас. Прокурор
Чернега. Днями ви звільнили з посади інспектора Омеляна
Коробочку...
– Він що, до вас скаржитися приходив?
– Та ні, він на вас не скаржився. Навпаки – дуже гарної думки.
Товариш Коробочка просить, аби ви знову взяли його на роботу.
– І не збираюся. Він нечистий на руку. Такі люди не мають
морального права працювати на митниці. З такими ми розлучаємося
раз – і назавжди.
– Та ви не поспішайте... Сьогодні до вас зайде один хороший
товариш. Дуже прошу вас – прийміть.
– Прийму. Але якщо мова знову піде про звільненого Коробочку,
скажу відверто: розмови не буде.
Нарешті робочий день закінчився. Як і попередні, він був по
вінця сповнений турботами. Корнієць полегшено зітхнув, дістав з
холодильника пляшку “Миргородської”, випив склянку за тридцять
хвилин до їди. Уже збирався залишати кабінет, як двері вискнули.
Підвів голову і остовпів. Перед ним стояв здоров’як під два метри
зросту – широкоплечий, незграбний. Зодягнений у зелені спортивні
штани з червоними вставками, коричневу майку з білою емблемою,
чорні кросівки. Груди зарослі, руки від пальців і до плеч були в
татуюванні, на лівому передпліччі виднівся великий опік. У мочці
лівого вуха висіла золота сережка квадратної форми з каменем
білого кольору. “Оце так гість, – подумав Корнієць, – такий може і
удар завдати”. Але начальник був не з полохливих.
– Слухай, – здоров’як одразу перейшов на “ти”, – ти там
звільнив з посади гарного хлопця Омеляна Коробочку. Ти вчинив
неправильно... Слухай, забери його назад.
– Я нічого проти не маю, – почав начальник митниці, – можливо,
Коробочка і гарний хлопець. Але як працівник, з певних причин нас
не влаштовує. У такому разі ми вимушені були з ним розстатися.

130

Віталій ЛЕУС

131

Саливон Ячмінник отримав призначення на посаду посла
до однієї з прибалтійських країн. Аби не витрачати зайві кошти,
деякі речі побутового призначення – холодильник, телевізор,
відеомагнітофон, комп’ютер, пральну машину вирішив взяти
з собою. Всі речі у Києві завантажили до мікроавтобуса. Коли
дісталися митного пропускного пункту, посол зажадав, аби йому
надали “зелений коридор”. Українські митники в коректній, ввічливій
формі пояснили: коли дипломат перетинає кордон як офіційна
особа, він дійсно має повне право пройти “зелений коридор”.
Але сьогодні посол їхав у приватному порядку. У такому разі він
вимушений дотримуватися усіх вимог митного проходження:
оформити відповідні документи, пройти поглиблений огляд речей.
– Але ви не переймайтеся, – пояснив начальник митного поста,
– ця процедура займе хвилин тридцять-сорок – не більше. До того
ж, ми вас пропустимо поза чергою.
Самолюбство дипломата було вражено. У відповідь він не
сказав жодного слова митникам, але судячи з того, як роздратовано
ходив довкруж мікроавтобуса, гнівливо розмахував руками,
нервовими порухами діставав з кишені цигарки, було помітно: посол
невдоволений. Однак митники на ці вибрики уваги не звертали.
Вони твердо були переконані в одному: закон для всіх один. Для
послів також. Мікроавтобус з побутовими речами поставили на
оглядовий майданчик. І справді, через півгодини всі належні митні
документи було оформлено, огляд проведено і послу побажали
щасливої дороги. Інцидент вчасно локалізували і йому не дали
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– А ти подумай.. Га? – мовив недорікувато.
– Ми вже подумали. На жаль, вашою порадою не можемо
скористатися. Вибачте, але мені дано право займатися підбором і
розстановкою кадрів.
– Ну що ти хочеш? – роздратувато вигукнув здоров’як. – У мене
повні кишені “зелених”. Скажи, скільки тобі заплатити?
– Даруйте, але на такому рівні я не бажаю з вами підтримувати
розмову. Дуже прошу: залиште кабінет. До того ж робочий день
закінчився.
– Гаразд. Я залишу, – здоров’як клишавою, мов ведмідь, ходою
попрямував до дверей. – Але різко повернувся і зле кинув у простір:
– Ти ще пошкодуєш!
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розгорітися.
Минуло два дні. Прибувши на місце призначення, посол не
збирався запросто так подарувати цей випадок, котрий, на його думку,
ображав честь і гідність. По урядовому зв’язку він зателефонував
самому президентові України. Мовляв, на Черняхівській митниці
п’яні інспектори не надали йому “зеленого коридору”. За його
словами, вели себе зухвало, розв’язано, побутові речі оглянули
доскіпливо, ледь не зазирали до його кишень. Про цей прикрий
випадок через кілька хвилин стало відомо в Державному митному
комітеті України. Голова не приховував обурення. З його відома
одразу зателефонували начальникові Черняхівської митниці. Голос
з столиці звучав суворо і в наказовому тоні:
– Терміново проведіть розслідування. На нашу думку, аби
подібного більше не траплялося, радимо звільнити всю бригаду.
Про вжиті заходи негайно доповісте голові Державного митного
комітету. На розслідування вам виділено одну добу.
Не мала баба клопоту. Гм... Звільнити всю бригаду. Нелегко
сказати. Сьогодні звільнить дванадцять чоловік, а завтра хто
вийде на роботу, хто вестиме огляд транспортних одиниць. А їх
десятки, якщо не сотні... В’ячеслав Назарович Корнієць одразу
розпочав розслідування. Переговорив з митниками. Усі до
єдиного запевнили: ми були тверезі. Може, колись на робочому
місці і вживали спиртне, та останнім часом розпрощалися з цим
ганебним явищем. У час, коли трапився інцидент, на митниці разом
з українськими інспекторами працювали й білоруські. Дві бригади
відпрацьовували систему пришвидшеного проходження вантажів.
В’ячеслав Назарович зателефонував у Гомель. Білоруські колеги
підтвердили: серед українських митників п’яних не було, проїзд
посла оформили відповідно до законодавства. Час ще був, але
Корнієць вирішив доповідати достроково:
– Ніяких порушень з боку черняхівських митників не виявлено.
Інспектори під час служби перебували у тверезому стані, вели себе
коректно і діяли згідно з чинним законодавством.
Минуло два дні. Годині о десятій ранку до кабінету начальника
Черняхівської митниці зайшов молодий чоловік, пред’явив
посвідчення, представився:
– Інспектор Державного митного комітету Холодов. Стосовно
інциденту з послом мені доручено провести розслідування. Прошу
надати документи, робочий кабінет і викликати митників, які
працювали на зміні.
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Інспектор свого часу служив у міліції, дійшов до полковника.
За час служби виробилися професійні звички. Був лаконічний,
холоднокровний і обов’язковий. Холодов два дні чітко і ретельно
проводив розслідування. Наступного вечора зайшов до кабінету
Корнійця.
– Я звик доповідати з відкритим забралом, – чітко мовив і подав
кілька аркушів паперу, скріплених скрепкою. – Ось моя доповідна.
Прошу ознайомитись.
В’ячеслав Назарович аж голову в плечі увібрав. “Це, мабуть,
всипле мені по сьоме число”, – подумав. Та коли прочитав доповідну,
був приємно вражений – доповідь інспектора Держмиткому аж
ніскілечки не відрізнялися від його попередніх висновків. Корнієць
підвівся і потиснув руку:
– Дякую за вашу чесність, порядність і об’єктивність.
На два тижні встановилось перемир’я – начальника митниці не
чіпали. Та ось по факсу з Державного митного комітету надійшло
лаконічне повідомлення: дев’ятого липня відбудеться засідання
колегії з кадрових питань. Буде Президент. Ваш виступ не
обов’язковий, але потрібно підготуватися. Можливі запитання.
“Це ж треба таке, – міркував про себе В’ячеслав Назарович, –
засідання колегії призначено саме в його день народження, коли
виповнюється полудень віку. Певне, взуватимуть. І добряче. І де
той посол взявся на мою голову? Отаку кашу заварив”.
Але напередодні засідання колегії восьмого липня до
Черняхівська прибув начальник Центрального територіального
митного управління генерал Колосов. Під час обідньої перерви в
кабінет Корнійця зібралися начальники провідних ланок митниці
– невеликий кабінет усіх, звичайно, вмістити не зміг би. Київський
гість тепло привітав В’ячеслава Назаровича з п’ятдесятиріччям,
вручив цінний подарунок і почесну грамоту. Уже вдома Корнієць
читав і перечитував ці рядки. Усміхався про себе: це ж треба! Ніколи
не думав, що він такий гарний.
“Шановний В’ячеславе Назаровичу! Керівництво та колегія
Державного митного комітету України вітають Вас із визначною
подією – 50-річчям від дня народження.
Вами пройдено довгий життєвий і трудовий шлях. Протягом
останнього періоду, працюючи начальником Черняхівської митниці,
Ви вносите значний внесок у її розвиток, згуртування колективу
на вирішення головних завдань, поставлених перед митними
органами.
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Внизу чорною пастою стояв широкий підпис, що своїм розчерком
засвідчував добру натуру голови Держмиткому.
Наступного дня Корнієць поїхав до столиці України. Учорашній
піднесений настрій ще не встиг вивітритися, однак на душі було
неспокійно. На колегію прибули начальники митниць з багатьох
областей. Одних він вперше бачив, з іншими тепло вітався, як з
давніми друзями. Ті вже знали і про ювілей, і про почесну грамоту,
дружньо усміхалися, радо тиснули руки.
– Вітаємо! Щиро і сердечно.
– Міцного здоров’я і успіхів у праці.
В’ячеслав Назарович у відповідь усміхався в кутики вуст,
кланявся, а про себе думав: “Зараз мене привітають. Зовсім
іншими словами”.
Доповідав перший заступник голови Державного митного
комітету. Середнього зросту, худорлявий, трохи амбітний. Відмінно
поставлений голос чітко лунав у просторому залі. Проте з часом
говорити ставало все важче. Докучала спека. А був він при повному
параді: імпортний блискучий костюм – Корнієць ще ніколи такого не
бачив, біла сорочка, краватка. Усе як з голочки. „Це не те, що в мене,”
– окинув поглядом зім’ятий в автомашині піджак. Кондиціонери
не працювали і з часом зробилося душно. Доповідач спершу
охарактеризував загальну обстановку митної служби, небавом

9 липня 1996 року”

З повагою
Голова Державного митного комітету
України В. П.Дергачов.

Ваші організаторський талант, глибоке розуміння важливості
захисту економічних інтересів держави, вдумливий і творчий підхід
до вирішення складних повсякденних завдань є запорукою успішної
роботи керованого Вами колективу.
Вимогливість і принциповість, цілеспрямованість і послідовність
у поєднанні з чуйним ставленням до людей при справедливій оцінці
вкладу кожного працівника, забезпечують Вам високий авторитет і
повагу в колективі.
У цей пам’ятний день від щирого серця бажаємо Вам, шановний
В’ячеславе Назаровичу, міцного здоров’я, щастя і добробуту,
подальших успіхів у службовій діяльності, творчого натхнення і
невичерпної енергії, родинного затишку, любові і шани.
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акцентував увагу на позитивних моментах. Всі, кого це стосувалося
особисто, трималися поважно. Та ось перший заступник окреслив
гострі кути: зазначив окремі митниці, назвав прізвища їх керівників.
Начальники нервово сіпалися на стільцях, обличчя вкривалися
дрібними бісериками поту, нервовими порухами раз-по-раз
носовими хустинами витирали чоло. Голова Державного митного
комітету в мундирі сидів поважно, зліва направо нишпорив поглядом
по залу, так ніби вишукував порушників. Президент з окам’янілим
обличчям сидів також незворушно, уважно прислухався до слів
доповідача, інколи просив того чи іншого керівника підвестися і
прояснити ситуацію. Той квапливо підводився, тупцював на місці і,
тамуючи в грудях хвилювання, щось белькотав, проте толком нічого
не міг пояснити.
Десь посередині доповідач, крутнувши стиснутою краваткою
шиєю, таки дійшов і до Черняхівської митниці. Мовляв, під час проїзду
посла, на митному посту працювали п’яні інспектори. Начальник
митниці замість того, щоб розібратися і вжити відповідних заходів,
сам стає на захист п’яниць. Де ж тоді буде порядок?
Голова Державного митного комітету кинув репліку:
– Товаришу Корнієць, підведіться і поясніть, як все це розуміти.
Доповідач замовк, дістав з кишені картату хустину і знову витер
спітніле чоло. В’ячеслав Назарович спокійно, знав собі ціну, підвівся,
поглядом окинув присутніх, зібрав волю в кулак і розважливо мовив:
– Стосовно проходження посла до Прибалтики, я свого часу
давав пояснення в Державний митний комітет, скаргу перевіряв сам
інспектор Держмиткому. Хочу ще раз наголосити: мої митники діяли
згідно з чинним законодавством. Більше нічого не можу додати.
Голова Держмиткому вдарив кулаком по столу:
– “Нічого не можу додати”. Та ви подумайте. Ви безпардонно
лізете у пляшку. Сідайте, якщо вам більше нічого сказати. Тоді ми
скажемо.
В’ячеслав Назарович з гідністю розкрив теку, дістав білий аркуш
паперу, з правого боку зазначив гриф, а по центру каліграфічно
вивів: “Заява”. Подумав: зараз напишу, а під час перерви занесу до
приймальної. Поряд сидів начальник Центрального територіального
митного управління. Колосов, який учора приїздив вітати Корнійця з
п’ятдесятирічним ювілеєм, заспокоїв:
– Не робіть дурниць. Заяву завжди встигнете написати. Не
гарячкуйте. Коли на те піде, напишете у Черняхівську і передасте
по факсу.
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Про негаразди у начальника митниці Корнійця дізнався
глава обласної державної адміністрації. Запросив до себе. Коли
В’ячеслав Назарович йшов “на килим”, гадав, що й цей додасть.
Але трапилося все навпаки. Уважно вислухав, заспокоїв:
– Іди і працюй. Ти мені ще потрібний. Ні на кого не звертай уваги.
Якщо буде необхідно, ми й президента підключимо.
Місяць В’ячеслава Назаровича ніхто не чіпав. Та ось знову
комусь не догодив. Зателефонував Колосов і відкритим текстом:
– Завтра до вас виїжджає сам начальник Державного митного
комітету. Вас зніматимуть з роботи. Моя порада: зустріньте його на
кордоні двох областей. Переговоріть, можливо, він і змінить гнів на
милість.
– Дякую за інформацію, товаришу Колосов, – відчеканив
Корнієць, але виїжджати на кордон і, тим більше зустрічати, я не
збираюся. Сам дорогу знайде.
Наступного дня о дев’ятій ранку голови Держмиткому Дергачова
не було. Не приїхав він ні о десятій, ні об одинадцятій. Лише о пів
на дванадцяту під вікнами митниці зупинився злегка запилений,
розімлілий від літньої спеки “Мерседес”. Виявляється, аби знати
думку місцевих керівників про начальника митниці, голова вже
встиг побувати в обласній державній адміністрації, обласній раді,
обласному управлінні Служби безпеки України.
Голова зайшов, привітався, але руки не подав. Пихатим голосом
мовив:
– Зберіть керівний склад митниці.
Люди заходили з переможним виглядом на обличчях, кидали на
В’ячеслава Назаровича неоднозначні погляди: позавчора ювілей
відзначили, а сьогодні не інакше, як генеральські митні погони
привезли. Та коли столичний начальник зайняв місце Корнійця, а
В’ячеслав Назарович сів в одному ряду з усіма, відчули: тут щось
не те. Голова Держмиткому, не дивлячись на присутніх, глухим
голосом мовив:
– Товаришу Корнієць, розкажіть як ідуть справи на митниці.
В’ячеслав Назарович підвівся, злегенька кахикнув, почав
говорити. Спочатку дав загальну характеристику, потім пройшов
по митних посадах, розповів про підбір і виховання кадрів.
Нагадав мудру ще за часів Сталіна примовку: “Кадри вирішують
все”. Зупинився на перспективі, розповів, що буде запроваджено
найближчим часом.
– Ви все сказали? – уточнив голова.
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– Так, – спокійно мовив начальник. – Мені щось більше важко
додати.
– Гаразд, сідайте. Я хочу з усією відповідальністю сказати: у
нас інша, діаметрально протилежна думка. Дійсно, на дев’яносто
відсотків на Черняхівській митниці працюють чесні, порядні люди, а
десять – покидьки.
Потім голова ще багато говорив, але мовлене ним, серед
присутніх викликало подив і непорозуміння. Присутні, якщо його
й слухали, то не розуміли до чого він хилить. Зрештою, голова
резюмував:
– Хочу відвертої розмови. Аби, окрім успіхів, ви сконцентрували
свою увагу на недоліках і невирішених питаннях. Будь ласка, хто
перший?
Настала тиша. Усі, похнюпивши голови, мовчали. Ніхто не
збирався виносити сміття з хати, плювати у душу В’ячеслава
Назаровича – кришталево чесної, мудрої і доброї людини, яка
ніколи не терпіла кон’юнктури і казенщини, котра завше відстоювала
загальнолюдські цінності. Його бодай і коротка діяльність на
посту начальника митниці відзначалася суворою вимогливістю і
толерантністю, справедливістю до людей. Якщо у працівникові він
помітив риси добра і справедливості, був готовий грудьми за нього
стояти.
– Товаришу начальник, дозвольте запитання.
– Будь ласка.
– Я хотів би знати, до якого відсотка відношусь я: до порядних
чи до покидьків?
– Гаразд. Не будемо дебатувати. Ви не керуєте митницею.
На ваше місце ми привезли нового начальника. Я вас поки що
відсторонюю від обов’язків. Буде проведена додаткова перевірка,
потім вашу долю вирішить колегія.
– Товаришу начальник, я прошу одне – давайте не будемо
терзати серця і душі наших працівників. Повірте, сьогодні у них
дуже багато роботи і кожен їй віддається сповна. Я написав заяву
про своє звільнення за власним бажанням. Прошу врахувати мою
думку.
Наступні два дні В’ячеслав Назарович ходив буцім сам не свій.
Нила душевна рана. Намагався про це не думати. Якийсь час це
вдавалося, а потім розпочиналося все спочатку. Йому здавалося,
він трохи поквапився, не все сказав. Буває так: щось недомовиш,
а потім весь час ходиш і мучишся. Так було і з Корнійцем. Пішов
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на кухню, приготував каву. Міцний напій, схоже, притлумив біль. Та
минув певний час і все розпочалося спочатку. Відчув: сил більше
терпіти не стачає. Все те, чого він не висловив голові Держмиткому,
напише у листі. Тепер уже грізного начальника боятися нічого. Він
для нього ніхто. Скаже все, що лежить на його виболеній душі.
Дістав папір і ручку, поклав перед собою. Деякий час сидів глибоко
замислений. Потім ребром долоні провів по чистому аркушу, так
ніби давав знати – між ними глибока прірва, почав писати:
“Мотивація пред’явлених звинувачень на нараді керівного складу
щодо неналежного виконання мною службових обов’язків у боротьбі
з криміногенними проявами на митниці – абсурдна і безпідставна.
З першого дня роботи я рішуче боровся, негайно позбавлявся
тих службовців, які негідною поведінкою компрометували звання
митника. Лише в 1995 році, за негативними статтями КЗП, мною
звільнено понад п’ятдесят осіб, за перше півріччя цього – близько
двадцяти. Цей показник найвищий серед усіх митниць Центрального
територіального митного управління. Але це не досягнення, бо,
зрештою, я зрозумів, що воював з вітряними млинами наодинці. Ви
кинули мені докір, отриманий з вуст працівника Управління Служби
безпеки України, що на автопереходах митниці особиста печатка
митника коштує дві тисячі доларів. Виникає питання, чому в такому
разі, працівники УСБУ за півтора року моєї праці не порушили жодної
кримінальної справи? Чому не пред’явили відповідних претензій
жодному службовцю митниці інші правоохоронні структури області?
В той час , як мені відомо, на багатьох митницях заарештовані цілі
злочинні угруповання на чолі з окремими керівниками. Де ж корінь
зла, в чому, врешті-решт Ваша роль високої посадової особи?
Мабуть, не лише в тому, щоб зламати долю чесній, відданій справі
людині. Та я зрозумів, що Вам потрібна жертва і Ви її відшукали.
Свідченням моєї принципової позиції є висновки проведених
службових розслідувань, ряду перевірок діяльності митниці ЧТМУ,
іншими структурами. Дошкульні удари, котрі я завдав порушникам
митного законодавства, бумерангом поверталися до мене з боку
криміногенних координованих угруповань міста. З погрозами,
пропозиціями хабара неодноразово зверталися кримінальні
авторитети. Та я завжди твердо стояв на зайнятій позиції.
Проводив нелегкий процес очищення, згуртування колективу. В
мене повірила переважна більшість керівного складу митниці,
підтримку яких я відчував. А яку митницю я прийняв у березні 1995
року? Повна відсутність нормальних умов для праці на ряді митних
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Після того, як написав, двічі перечитав, у кількох місцях поправив,
згодом набрав на комп’ютері, ще раз уважно вичитав, поставив підпис
і відніс на пошту. Десь орієнтовно днів через три лист дійде до
адресата. Що ж, нехай читає. Ми також про нього іншої думки.
Увечері В’ячеславу Назаровичу зробилося зле. Раптово піднявся
артеріальний тиск, защеміло серце. Дружина викликала швидку
медичну допомогу. Лікар-терапевт зміряла тиск, уважно вислухала.
“З таким станом не жартують”, – мовила. Його помістили до салону
швидкої допомоги і доставили до міської лікарні.

пунктів, робочих місцях особового складу, безвідповідальність,
пиятика і побори цілих змін деяких пунктів.
Боротьба з порушниками дала позитивні наслідки, але якою
дорогою для мене ціною. Скільки митницею за цей час порушено
кримінальних справ! За цим до болю виснажлива напружена праця,
яка була мені притаманна все життя. На, превеликий жаль, одним
розчерком пера у день мого п’ятдесятиріччя Ви чоботом розтоптали
моє ім’я. Що ж, міри підлості, як відомо, немає, а Ваша – не має меж!
Зараз Ви, пане голово, людина року, а я – безробітний. Чому ж Ви не
дали можливості висловитися перед колективом, чому не побажали
вислухати мене віч-на-віч, чию волю Ви виконували? Де Ви були
більш щирим – у вітальному адресі з нагоди мого п’ятдесятиріччя, чи
через два дні на тій злополучній нараді? Відповіді на ці запитання
я, звичайно, не отримаю. Але певен, час – найкращий суддя, він все
розставить на свої місця.
Як би там не було, на митниці залишається частина мого серця.
Вірою і правдою служив не Вам, а незалежній українській державі.
Тож прийміть мої пояснення у письмовій формі.
Радник митної служби ІІ рангу
Начальник Черняхівської митниці В. Н. Корнієць.
6 серпня 1996 року”.
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І

Терпець директора відкритого товариства “Віра-Сервіс”
Валерія Темчура, схоже, цього дня увірвався. Ну скільки можна?
Він запросив до свого кабінету голову профспілкового комітету
Олександра Піндруса...
Темчур – трохи вище середнього зросту, на голові – темнокаштанова шевелюра, тонкі вуста, прямий ніс, під правим оком
ледь помітний шрам – у дитинстві гилкою вдарили. Зодягався
Валерій Вікторович модно і елегантно. Темно-синій костюм щільно
облягав його струнку статуру, завжди біла накрохмалена сорочка.
На піджаці виднілися три ґудзики, застібав лише середній. Штани
носив достатньо довгі, аби прикривали шкарпетки, навіть тоді коли
сидів у позі “нога на ногу”. Вважав: за акуратністю взуття жінки
складають враження про чоловіка – нічого приховувати, прагнув
подобатися представницям слабкої статі. Черевики у нього завжди
були наваксовані і “підходили” до костюма. Краватка видовжена,
звисала до ременя і частково прикривала пряжку. Від нього
завше віддавало приємним запахом дезодоранту. У стосунках з
чоловіками Валерій Темчур – гордовитий, а ласкавій жінці було з
ним порозумітися дуже просто.
Олександр Піндрус – трохи нижче середнього зросту, спадисті
плечі, на голові – коротке русяве волосся. Коли сміявся, серед
частоколу білих зубів виокремлювався сірий пошкоджений
зуб. Одягався значно простіше: взимку куртка чорного кольору
з капюшоном, чорна в’язана шапочка з малюнком білого
павука, сині джинси, влітку – сорочка в коричневу клітинку, коли
спекотно – зодягав шорти і сандалі на босу ногу. За характером –
доброзичливий, завжди готовий прийти на допомогу. Був наділений
природним розумом – навчаючи інших, вчився й сам. Один час
Олександр Піндрус працював в органах внутрішніх справ, але
відчув: це не його. Звільнився. Мав почуття справедливості. Про
таких циніки цвіркають крізь зуби: “Чесний дурень”. Досить часто не
сходився з Валерієм Темчуром, конфліктував.
Ось і цього разу вони збіглися і затіяли сварку, немов два півні.
Валерій Темчур був відвертий:
– Ну, скажи, чого ти під мене “копаєш”? Та ще й при людях.
– Валерію Володимировичу, що значить, я “копаю” під вас? Ви
неправильно розподіляєте житло, ключові посади на підприємстві

142

Віталій ЛЕУС

143

займають ваші приятелі та куми, заробітна плата виплачується
нерегулярно, місцями є велика заборгованість.
– Стосовно зарплати це правильно. Але ж ви розумієте: ми
переживаємо економічну кризу. Немає зарплати не лише на нашому
підприємстві. Майже вся країна не отримує.
– Щось криза дуже у вас затяглася. Рядові працівники, крім
зарплати, на нашому підприємстві, більше заробітку не мають...
Проте вони мають маленьких дітей, які кожного дня хочуть їсти.
До того ж ви і ваші любі друзі та куми, як я вже наголошував, крім
зарплати, мають ще й солідні премії. Їздять відпочивати не лише до
Криму чи Карпат, а й за кордон.
– Маємо свій будинок відпочинку на озері Чудове. Нехай їдуть
туди й відпочивають.
– Таке й скажете, Валерію Володимировичу. Та чи туди простого
смертного пустять? За всю історію будинку відпочинку там
побував хоч один робітник? Якщо і відпочивають, то лише люди
з райдержадміністрації, суду, прокуратури, райвідділу міліції. З
області також приїжджають люди такого рангу. Шашлики, номера,
дівиці...
– Ну, Олександре Івановичу, ви мене вже “дістали”! – вигукнув
Темчур. – Ось оберуть вас директором і ви там відпочиватимете.
– Та ніколи я не займу ваше місце. І не збираюся. Навіть, якщо б
і очолив підприємство, ніколи б не став рвачом.
– Що, я по – вашому “рвач”?
– А хто ж ?
– Гаразд, все! Розмову закінчено. – Темчур ляснув долонею по
столу і показав правицею на двері.
Настрій було зіпсовано. Коли за головою профспілкового комітету
зачинилися двері, Темчур підійшов до бару, відчинив дверцята,
дістав пляшку коньяку – потрібно було стрес зняти. Надкусив
шоколадку. І тут раптом його мізки осінила ідея. А що якби... Скільки
ж він мене мучитиме? Скільки знущатиметься, скільки ганьбитиме?
Дістав мобільний, набрав номер голови Багачанської селищної
ради Михайла Козинця.
Селище Багачанка містилося за двадцять кілометрів від
районного центру Ніфар. Михайло Козинець сам мешкав у Ніфарі.
Мав триповерхову віллу, а в приміській Багачанці очолював
селищну раду. Кожного дня на “Мерседесі” їздив на роботу. Деякий
час тому погорів на хабарі – отримав десять тисяч “зелених” за
шматок землі під автозаправочну станцію. Дійшло до суду, могли і
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строк вліпити. Тут Валерій Темчур допоміг. Валерій Володимирович
набрав відповідні цифри. Оператор м’яким мелодійним голосом
відповіла: “Неправильно набраний номер”. Набрав вдруге. Той же
самий голос повідав дещо інше: “Набраний номер абонента не
значиться”. “Що за дурниці? – подумав, – учора ж набирав”. Лише
за третім разом наслухав тріскучий голос голови селищної ради
Михайла Козинця.
– Слухай, Міша, я тебе сьогодні увечері хочу бачити. Ти будеш у
місті годині о восьмій вечора?
– О п’ятій у мене сесія селищної ради. Вважай, дві години
втрачено. Та поки доберуся, думаю, о восьмій вечора.
– Ось і домовилися.
Рівно о восьмій Михайло Козинець під’їхав до дирекції ВАТ “ВіраСервіс”, швидкими кроками по східниках піднявся на другий поверх.
Робочий день давно скінчився, уже всі працівники порозходилися, у
приміщенні був сам Валерій Темчур.
– Заходь, друже! – широко розкинув руки, забачивши давнього
приятеля.
Підійшов до дверей, уважно оглянув приміщення, чи, бува, нема
нікого, двері кабінету зсередини замкнув на ключ.
– Бачу, брат, ти щось там серйозне надумав, – поцікавився
Козинець.
– Серйозніше не буває, – перевів
на жарт Валерій
Володимирович.
Сіли за приставним столиком супроти.
– Слухай, друже, – обличчя Темчура набрало серйозного
вигляду, – є в мене один гівнюк – голова профкому Піндрус.
– Особисто не знайомий, проте таке прізвище мені відоме, –
мовив Козинець.
– Так ось. Дуже він мені насолив. Розумієш?.. Копає під мене
і копає. Певне, хоче в моє крісло сісти. Не дочекається. Сьогодні
у мене з ним була дуже неприємна розмова. Все! Терпіти більше
не сила – я поставив на ньому хрест. Це твердо і остаточно. Треба
прибрати його. Така паскуда не повинна жити на цьому світі.
– Все зрозуміло.
– У тебе немає такого хлопця, аби прибрав цього негідника?
Даю півтори тисячі “зелених”.
– Є на приміті один. Я неодмінно з ним переговорю.
– Отже, по руках?
– Так.
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– А тепер гайда до ресторану.
Коли зайшли до зали, світло горіло яскраво. Вільних місць не
було, але Темчур помахом пальця покликав офіціанта, поклав до
кишені п’ятдесят гривень і той відшукав таки два місця.
– Так, що бажаєте замовити? – офіціант у білій накрохмаленій
сорочці підійшов до столу і дістав записник.
Замовили салат олів’є, сервелат, по другій страві, пляшку
шампанського і по сто п’ятдесят коньяку. Випили, злегенька
захмеліли, пустилися в танок. Неподалік справляли весілля
– запрошувати було кого. Дівчата, ніби цього й чекали, охоче
підвелися. Надворі було дуже спекотно, дівчата одразу спітніли,
зробилися мокрими і липкими. До того ж з їхньої компанії бритоголові
хлопці кидали недружні позирки, чого доброго, ще пустяться в бійку.
Ризикувати не стали.
– Ми сьогодні клеїтимемо дівчат з вар’єте, – розсудливо мовив
Валерій Темчур.
Знову пили, закусували, замовляли музику. Об одинадцятій
стихла естрада, дівчата з вар’єте стомлені попадали на стільці.
Темчур пішов до директора ресторану і замовив на ніч двох
класних дівиць, при цьому не поскупився – дав “зелененьку”.
Переодягнувшись, вони спустилися вниз і зайшли до салону
“Мерседеса”. Авто на шаленій швидкості, так ніби хто за ним гнався,
промчало нічними вулицями міста, взяло курс до лісу, що розкинувся
темним острівцем. Природа дещо обдарувала цей куточок. Посеред
тінистого лісу росли хвойні і листяні дерева. Між ними застигло в
срібних проміннях місяця озеро. Біля берега виднілися прив’язані
човни. Схоже, натомившись за день, вони заснули, вткнувшись гострим
носом об гірку, викладену дрібним каменем. Обіч, в місячному сяйві,
немов з казки, поставав білокам’яний палац. Неподалік виднілися
рокарії – кам’яні сади. Спершу вони з’явилися в Японії та Китаї, а
десь у середині ХV століття дістали Європи. Проникли вони і до цього
невеличкого мальовничого містечка. Чітко окреслювалися камені
породи доломіт. У деяких місцях вони вивітрилися, вкрилися мохом.
Композицію утворювали різноманітні навіси. Колоритне оформлення
доповнювали низькорослі рослини. Між камінням зеленіли карликові
хвойні дерева та кущі. Вирізнялися дивними силуетами крони,
розмаїттям хвої. Серед листяних кущів виділявся горизонтальний
кизильник. Всю цю красу вдень і вночі охороняли єгері. Сюди ніколи
не ступала нога простої людини. Тут приймали високих гостей не лише
з району, а й з Черняхівська і навіть самого стольного граду Києва.
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Компанія дружно піднялася на другий поверх. В одній з кімнат
для поважних гостей було накрито стіл – стояли численні наїдки
і напої. Із зали двоє дверей каштанового кольору вели до двох
спалень. Все було продумано і виконано на високому рівні. Дівиці
були просто в захопленні. Схоже, в такому царстві вони опинилися
вперше. Гуляння тривало до третьої ночі. Потім стомлені, але до
безмежжя раді і щасливі розійшлися по своїх будуарах.
ІІ
Михайло Козинець доручив своєму заступникові Сергію
Калініченку підшукати кілера, який би за півтори тисячі “зелених” міг
завалити одного негідника. Через кілька днів Калініченко повідомив
шефа: такий кілер є! Це Ігор Косинчук – нещодавно вийшов із зони,
ніде не працює. Матеріальне становище вкрай скрутне. Замовник
був дуже задоволений – так швидко вирішилося питання. Він лише
наполягав на якнайшвидшому фізичному усуненні – збирався їхати
відпочивати до одного з санаторіїв Трускавця.
– Валерію Володимировичу, не переймайтеся, – заспокоїв
Михайло Козинець – питання буде вирішено сьогодні увечері.
Цього ж дня з самого ранку Ігор Косинчук звернувся до
начальника карного розшуку обласного управління внутрішніх
справ підполковника Арсірія.
– Товаришу підполковник, мені замовили вбити голову
профспілкового комітету ВАТ “Віра-Сервіс” Олександра Піндруса.
Замовник влучив у моє найболючіше місце. Я, дійсно, зараз
переживаю скруту – сиджу без роботи. Але днями вийшов із зони і
вдруге потрапляти бажання немає.
– Ви погодилися?
– Так.
– Мотиви вбивства вам відомі?
– Ні. Мене у це не посвячували. Сергій Калініченко особисто
показав будинок, в якому мешкає моя майбутня жертва, його
автомобіль, ВАЗ-2109, державний номер 353-8404, а також його
самого. Повідомили можливі місця, де він може перебувати,
передали номери мобільного та квартирного телефонів.
– Гроші вам передавали?
– Півтори тисячі доларів обіцяли заплатити після виконання
замовлення. Крім цього, я повинен в потерпілого забрати особисті
речі: паспорт, посвідчення водія. Мені передали вогнепальну зброю
– пістолет марки “Сміт-Вессон”, заряджений двома патронами
38-го калібру. Замовник наполягає на якомога швидшому терміні
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виконання – вбити Олександра Піндруса я маю сьогодні увечері.
Десь годині о восьмій він приїздить додому.
Трохи пізніше в кабінеті начальника обласного управління
Горносталя відбулася оперативна нарада. Доповідав підполковник
Арсірій:
– Генеральний директор ВАТ “Ніфарська фірма “Віра-Сервіс”
Валерій Володимирович Темчур має особисті неприязні стосунки з
головою профспілкового комітету цього ж товариства Олександром
Піндрусом. Вони виникли через борги цього підприємства та
комунального підприємства “Ніфарський охоронно-юридичний
центр”, інтереси якого представляє Піндрус. Сума боргу – сто
тисяч гривень. Голова профкому, маючи юридичну освіту і
практичний досвід роботи в органах МВС, реально знаючи стан
фінансово-господарської діяльності
заводу, неодноразово та
публічно висловлювався та піддавав критиці щодо незадовільного
керівництва Темчуром на підприємстві, а саме – систематична
невиплата заробітної плати працівникам, незаконне звільнення
робітників, фінансові порушення тощо. На основі цього вирішили
скоїти умисне вбивство голови профспілкового комітету Піндруса.
Реалізовуючи свої злочинні наміри, Валерій Темчур передав
так званому “кілеру” вогнепальну зброю – пістолет марки “СмітВессон” та два набої до нього, калібру 38 міліметрів, які незаконно
носив при собі та зберігав за місцем проживання. Ми прийняли
рішення, – резюмував Арсірій, – провести оперативну комбінацію –
інсценувати вбивство. Час проведення – восьма вечора. Режисер і
автор вистави – інспектор карного розшуку Богдан Стоколос.
Генерал Іван Горносталь уважно слухав підполковника Арсірія.
Коли той скінчив говорити, спрямував погляд на Стоколоса.
– Справишся, Богдане Михайловичу?
– Ну, звісна річ. Що нам – вперше?
– Бажаю успіхів! – Горносталь міцно потиснув руку.
Рівно о восьмій вечора оперативники розіграли інсценування.
Пролунали приглушені постріли – люди чули в сусідньому будинку.
Олександра Піндруса терміново вивезли до Черняхівська,
помістили в готелі “Україна”. Ігор Косинчук пістолет і документи
Піндруса віддав Калініченку, той – Козинцю, а Козинець – Темчуру.
Валерій Володимирович був трохи знервований, але задоволений
виконаною роботою. Нарешті він позбувся свого заклятого ворога.
– Півтори тисячі “зелененьких” віддайте виконавцю, –
розпорядився Темчур, – пістолет та документи знешкодьте та
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Працівники карного розшуку діяли напрочуд оперативно. Уже
через кілька хвилин вони спочатку арештували Сергія Калініченка,
потім Михайла Козинця, а наступного дня в трускавецькому
санаторії “Весна” саме після обіду взяли Валерія Темчура. Він
тільки-но послабив підтяжки, збираючись відпочити. У гаражі
Михайла Козинця провели обшук. Оперативники при свідках
виявили та вилучили 24 патрони калібру дев’ять міліметрів ПМ, два
патрони калібру 7, 62 до пістолета “ТТ”, один патрон калібру 7, 62
до рушниці СВД, п’ять електродетонаторів, три бруски речовини
жовтого кольору, предмет з позначкою РПГ-26.
Коли експерт-криміналіст старший лейтенант міліції Володимир
Богатирьов оглянув вилучене, встановив: предмет РПГ-26 був
штативною реактивною протитанковою гранатою (Алгень), що
відносилися до боєприпасів кумулятивної дії, три бруски речовини
жовтого кольору насправді виявилися тротиловими шашками і
належали до вибухової речовини, п’ять електродетонаторів типу
ЕДП промислового виробництва були з розряду боєприпасів.
Стосовно Михайла Козинця порушили кримінальну справу.
Першого на допит Богдан Стоколос викликав Сергія Калініченка.
Той у пред’явленому йому обвинуваченні свою вину визнав
повністю.
– Від кого ви отримали завдання підшукати кілера для вбивства

ІІІ

спаліть. Я терміново виїжджаю до Трускавця. У мене путівка в
санаторій “Весна”.
Через день обласні газети “Черняхівська правда” та “Молодь
Черняхівщини” опублікували некрологи “Пам’яті товариша”.
Портрет Олександра Піндруса було обрамлено в чорну траурну
рамку. Текст гласив: “Учора в місті Ніфар було вбито голову
профспілкового комітету ВАТ “Віра-Сервіс” Олександра Піндруса.
Передчасно і несподівано для рідних і близьких Олександр
Іванович пішов з життя. При зустрічах із ним ніхто не міг подумати,
що з цією енергійною, життєлюбною людиною невзабарі станеться
непоправне”. Потім перелічувалися підприємства, на яких він
працював, розповідалося, як, не шкодуючи ані сил, ні здоров’я,
віддавав себе роботі. Наприкінці висловлювалися щирі співчуття
рідним і близьким покійного з приводу тяжкої непоправної втрати.
Серед численних підписів значилося і прізвище Валерія Темчура.
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Піндруса?
– Від голови Багачанської селищної ради Михайла Козинця. Він
запропонував мені скоїти вбивство голови профкому або підшукати
кілера, який це зробить за відповідну оплату. Я таку людину
знайшов. Це був мій знайомий Ігор Косинчук. Він нещодавно
вийшов із зони. Я твердо пообіцяв: після виконання “замовлення”
Ігор отримує півтори тисячі доларів США. Козинець передав мені
револьвер з набоями. Пізно увечері Ігор Косинчук повідомив,
“завдання” виконано, при цьому передав зброю і документи
потерпілого. Наступного дня ми планували знищити речові докази,
але не встигли – затримали працівники міліції.
Допитаний Михайло Козинець свою вину визнав частково, у
повному обсязі підтвердив свої показання у якості підозрюваного.
Я працюю головою Багачанської селищної ради, – не роздумуючи,
мовив Михайло Козинець. – До цього був депутатом Ніфарської
міської ради народних депутатів. Рік тому познайомився з Валерієм
Темчуром. Якось він запросив мене до кабінету, був стурбований
і почав скаржитися на голову профспілкового комітету Піндруса,
мовляв, він уже його “дістав”. Водночас запропонував знайти
людей, аби провчити його. У відповідь я сказав, мовляв, твердо
обіцяти не буду, але постараюся підшукати таких людей. Насправді
я нікого не збирався шукати – просто не надав особливого значення
цій розмові. Я думав: Темчур жартує. Вдруге зустрівся з Валерієм
Володимировичем, коли приїхав до ВАТ “Віра-Сервіс” у зв’язку
з ремонтом будинку селищної ради. Я гадав: Темчур забув про
своє прохання. Але цього разу він був категоричний: треба знайти
людину, яка б прибрала цього негідника. За грошима я не постою
– даю півтори тисячі “зелених”. І зробити це потрібно негайно.
Після розмови я дав вказівку своєму заступникові підшукати осіб,
які за певну плату змогли б це зробити. Через кілька днів Сергій
Калініченко повідомив: особу, яка виконає “замовлення”, знайдено.
Темчур зажадав зустрічі. “Виконавець” справив на нього досить
приємне враження: хлопець – надійний. Він тільки наполягав на
якнайшвидшому вирішенні питання фізичного усунення. Якраз
перед від’їздом Темчура до Трускавця, Ігор Косинчук “прибрав”
Піндруса.
Так званий “кілер” Ігор Косинчук охоче вступив у бесіду.
– Мій знайомий Сергій Калініченко запропонував скоїти вбивство
голови профкому, я забув його прізвище.
– Олександр Іванович Піндрус, – Стоколос прийшов на допомогу.
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– Ага, Піндрус. Якесь дивне прізвище. Мабуть, єврейське.
М-да... Я погодився у зв’язку з тяжким матеріальним становищем.
Калініченко назвав замовника – директора ВАТ “Віра-Сервіс”.
Мотиви вбивства не повідомляв, а я не цікавився. Трохи пізніше
через Сергія я отримав зброю – револьвер та набої до нього.
При цьому показали будинок, в якому мешкав потерпілий, його
автомобіль, а також Піндруса візуально. Питання стояло, аби
я швидше розквитався з ним. Я нещодавно вийшов із зони і
повторюю: повертатися назад аж ніяк не збираюся. Тому в думках
одразу відмовився від цього злочинного наміру, про що й повідомив
органи внутрішніх справ. Все інше вам відомо. Після “інсценування”
я передав особисті речі потерпілого – паспорт, посвідчення водія.
Наступного дня документи та револьвер мали знищити.
З Черняхівська, де тимчасово переховувався, Олександр
Піндрус увечері повернувся додому. Богдан Стоколос допитав його
останнім
– Я працюю на посаді голови профспілкового комітету ВАТ “ВіраСервіс”. За весь час мого перебування на роботі, головою правління
підприємства був Валерій Темчур. Він також є засновником і
деякий час перед цим був директором комунального підприємства
“Ніфарський охоронно-юридичний центр”. Підприємство надає
охоронні, юридичні послуги на підставі відповідних угод. Прибутки
від діяльності комунального підприємства, після необхідних
відрахувань, розподілялися між засновниками. Юридично голови
всіх засновників були рівні, однак у зв’язку з тим, що все робилося
під наглядом та за ініціативою Темчура, останні прислухалися до
його думки і радилися з ним. За весь період роботи товариства за
надані юридичні послуги виникала велика заборгованість перед
комунальним підприємством “Ніфарський юридично-охоронний
центр”. Вона становила приблизно сто тисяч гривень. Останнім
часом на підприємстві склалася ситуація, коли Валерій Темчур
став одноосібним власником ВАТ “Віра-Сервіс”. Він розподіляв
кошти, основні ключові посади на заводі займали його приятелі.
Заробітна плата виплачувалася нерегулярно, мала місце велика
заборгованість. Я, звісно, такого безпорядку не міг терпіти. Весь час
йому протистояв. При свідках неодноразово висловлював претензії,
піддавав критиці його стиль і методи роботи, зосереджував увагу
на фінансових порушеннях. Все це викликало негативну реакцію
з боку Валерія Темчура, було приводом до численних конфліктних
ситуацій між нами. Останнім часом у різних місцях – біля свого
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будинку вранці, у центрі міст, коли йшов та повертався з роботи
– зустрічав двох незнайомих мені молодих людей віком до 25
років. Такі зустрічі кожного разу викликали подив. Та одного разу
мене запросили до міліції і попередили: на мене готується замах,
кожного дня можуть вбити. Замовником, мовляв, виступає Валерій
Темчур. Цьому я аж ніскілечки не здивувався. Ми уже тривалий час
не віталися і не розмовляли. Востаннє я бачив Темчура в той день,
коли він відбув до Трускавця.
Черговий міліціонер доповів Богдану Стоколосу:
– Товаришу старший інспектор, до вас на допит проситься
заарештований Валерій Темчур.
Богдан Стоколос подивився на годинник – одинадцята дня. Часу
достатньо і він поїхав до слідчого ізолятора, в якому утримувався
заарештований.
– Товаришу слідчий, – почав Валерій Темчур, – вину у здійсненні
злочину має встановити суд. Поки суду не було, я хочу скористатися
презумпцією невинності і сказати таке: я дуже хвора людина. Стан
мого здоров’я катастрофічно погіршується. Після тяжкої операції,
яку нещодавно переніс, в черевній порожнині збирається речовина
невідомої етіології. Її кількість з кожним днем все збільшується. Це
підтверджує і УЗД. Живіт роздувся, болі стають нестерпні – таке
до безкінечності тривати не може. Крім цього, маю цілий букет
тяжких захворювань внутрішніх органів – цироз печінки. Збирався
підлікуватися в санаторії, але мене там заарештували і нині
утримують в ізоляції.
– Ваші пропозиції?
– Мені необхідне термінове стаціонарне лікування в
спеціалізованій клініці з необхідним обладнанням і кваліфікованими
спеціалістами. Повірте на слово: я дуже хвора людина. Мені сорок
шість років, раніше судимий не був, батько трьох дітей, молодшій
доньці виповнилося лише вісім років. Подальшого утримання в
слідчому ізоляторі без належного лікування я просто не витримаю.
Згідно з висновками судово-медичної експертизи обвинувачений
Валерій Темчур справді вимагав стаціонарного лікування. Його
помістили до стаціонару слідчого ізолятора Черняхівська. Начальник
медичної частини СІЗО-14 Михайло Мирончик підтвердив: у
заарештованого Темчура – хронічний гепатит з переходом в цироз
печінки. Асцит. Пієлонефрит. Стан здоров’я – стабільний, але ця
хвороба має тенденцію до прогресування.
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Це трапилося на околиці літа. Немилосердна спека розчинилася
в останніх серпневих днях. Не плавився асфальт на тротуарах,
а вночі, лягаючи на відпочинок, не варто було відчиняти вікна.
Прохолодніше стало у парках і скверах. З пожухлим листям на
опущених гілках німотно застигли липи і клени, каштани і дубки.
За осінньої прохолоди, яка особливо гостро відчувалася ночами,
оживала природа. На тінистих алеях парків і скверів гуртувалися
групки молодих людей з морозивом і пивом, горілкою і шампанським.
Збиралися тут в основному ті, в котрих статки не дозволяли посидіти
в кафе чи ресторані.
Артем Борсук, Олексій Верещака, Андрій Кадулін зустрілися
зовсім випадково. Хоча, на думку філософів, у кожній випадковості є
своя закономірність. Певне, не зустрітися того останнього серпневого
вечора вони просто не могли. Звичайно, на свою ж біду. Хлопці
були ще дуже молоді, зозуля накувала їм всього по сімнадцятьвісімнадцять літ. Життя тільки-но розпочиналося. У них мало все
бути попереду. Та кожен з них встиг спіткнутися і набити гулю.
Артем Борсук серед трійки був найвищий… Худорлявий, обличчя
продовгасте, немов качалочка. Влітку був постригся наголо, волосся
тільки-но відростало. Сині джинси на колінах протерлися, однак
розлучатися з ними не збирався. Якщо й скидав, то тільки коли
лягав відпочивати. На ногах чорні, з гострими носками черевики.
На вечір зодягнув білий, зв’язаний руками сестрички, вовняний
светр. За характером Артем врівноважений, але варто було випити
одну-дві чарки, як відразу втрачав контроль над собою, починав
грубити, матюкатися. Мав природну ваду – коли нервував, гриз нігті

КУРИТИМЕШ – НЕ ВИРОСТЕШ
І

Черняхівськиий апеляційний суд тричі виносив вирок. І кожного
разу докази вини замовника Валерія Темчура, а двічі – і виконавцякоординатора Михайла Козинця, розцінювалися, як недостатні. В
той час третій співучасник Сергій Калініченко “розплачувався” за
всіх термінами покарання у п’ятнадцять, а за другим і третім разом
– вироками у десять і одинадцять років. Ці вироки скасовувалися
Верховним судом України за касаційним поданням прокуратури.
І лише четверте судове засідання розставило всі крапки над “і”.
За грати було відправлено не лише виконавця замаху на умисне
убивство, а й його замовника.

152

Віталій ЛЕУС

153

на пальцях. Влітку йому виповнилося сімнадцять. Однак займати
позицію в житті не збирався: ніде не працював і не навчався. У
чотирнадцять років втрапив у халепу. Деснянським районним судом
міста Черняхівська до Артема Борсука були застосовані примусові
заходи виховного характеру – отримав направлення до спеціальної
установи на два роки за вчинення злочину, передбаченого ст. 185, ч.
3 КК України.
Олексій Верещака середнього зросту з пишною білявою
чуприною, великими зеленими очима. У дитинстві ровесники
дражнили Олексія жабою. Коли хлопець підріс, розправився з
усіма кривдниками. За вдачею відлюдькуватий, легко вразливий.
Навіть тоді, коли добре усвідомлював: справа ніколи не вигорить,
натомість закінчиться провалом, все ж втручався у хід подій.
Свого часу зв’язався з компанією, яка “спеціалізувалася” на
крадіжках мобільних телефонів. У безлюдному провулку зарані
обирав майбутню жертву – одиноку жінку середніх літ. Жалісливо
прохав на секунду мобільний телефон сказати мамі, аби вона не
хвилювалася, мовляв, трохи загулявся і невзабарі буде вдома.
Жінка з материнською усмішкою на вустах і розумінням справи
охоче виймала з сумки мобільник. У цей час невідь звідки вибігали
Олексійові дружки. Один ставив підніжку, інший давав стусана
в груди і бідолаха опускалася на тротуар. Отримавши здобич,
компанія хутко зникала з місця пригоди. Деснянський районний
суд позбавив Олексія Верещаку волі на один рік і десять місяців.
Та на підставі Закону України “Про амністію” він був звільнений від
покарання з випробувальним строком на один рік.
Андрій Кадулін невисокого зросту, але верткий, мов в’юн.
Неспокійний, віддавав перевагу енергійним діям. Освіту мав
неповну середню. Ніде не працював і не вчився. Деснянським
районним судом м. Черняхівськ за ст. 185 ч. 2, 186 ч. 2 КК України був
позбавлений волі на чотири роки і два місяці. На підставі ст. 75 КК
України був звільнений від відбування покарання з випробувальним
строком на два роки.
Не змовляючись, хлопці пішли на подвір’я школи № 28. На
розлогій лавочці забачили свого давнього приятеля Олега Борейка.
Поруч тулилася до нього тонка худорлява дівчина низького зросту з
маленьким білявим волоссям.
Олег Борейко середньої статури з коротким темно-русявим
волоссям. На лівому передпліччі мав татуювання у вигляді ланцюга.
Носив спортивні штани синього кольору із зеленими вставками,
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спортивну кофту світло-синього кольору. Трохи шепелявив – на
верхній щелепі були відсутні два передні зуби. Самолюбивий, не
міг приховати задоволення – коли його хвалили обличчя в рудих
вкрапинах розпливалося в усмішці. Мав власну думку і ніколи не
визнавав думку інших. Школу залишив, навчався в профтехучилищі,
але закінчувати його не забажав, до роботи особливого потягу
також не було. Деснянським районним судом м. Черняхівськ
були застосовані примусові заходи виховного характеру у вигляді
направлення до спеціальної установи строком на два роки за
вчинення злочину, передбаченого ст. 185 ч. 3 КК України.
Юлія Бокач з яскраво-червоним кольором губ і хворобливим
рум’янцем на щоках. З батьками дівчинці явно не пощастило.
Рідного татуся вона і у вічі не бачила. Мама відмовилася від доньки
ще в пологовому будинку. Лікарі сказали: дівчинка дуже хвора
і навряд, щоб вона жила. Ім’я дали їй медпрацівники, батька –
вигадали. Після пологового дівчинку перевели до дитячого будинку.
Там перебувала до семирічного віку. Згодом дороги привели її до
школи-інтернату. Все своє юне життя намагалася віднайти маму,
бодай хоч одним оком подивитися на неї, побачити лагідний усміх,
відчути на золотистій голівці теплу мамину руку. З часом намагання
розшукати неньку увінчалися успіхом. Юлі вдалося роздобути
домашній телефон. Трубку взяла жінка з пропитим грубим голосом.
І все ж, коли дізналася з ким має розмову, розплакалася. Згодом
вони зустрілися. Мама забрала Юлю до себе. Кожного разу
намагалася розповісти історію, котра б її виправдовувала. Однак
у Юлі до мами бракувало доньчиних почуттів. Перед нею була
брудна, спита, пропаща жінка. Проте зі свого дому дівчинку не
вигнала. Юля залишалася мешкати з мамою. З часом на вулиці
вона познайомилася зі своїми ровесниками. Знайомство те було
не з найкращих. Більшість їх була не в ладах із Законом. З Олегом
Борейком стосунки набрали інтимного характеру. Разом з ним
проводила вечори, а інколи й ночі, брала участь у п’яних оргіях.
– Привіт! – радо вигукнув Олексій Верещака і всі троє привіталися
з парочкою.
– Це що, новенька? – Артем Борсук кинув поглядом на Юлю.
– Не новенька, а моя подруга, – уточнив Олег Борейко. – Ти що,
не впізнав?
– Невже Юля? – вигукнув Борсук.
– А хто ж бо ще?
– Отакої! А я й справді не впізнав. Така напахчена, розфарбована,
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Юрій Болотов – інвалід третьої групи загального захворювання
та постраждалих від Чорнобильської аварії 2 категорії. Кожного
року проходив лікування в Чорнобильському реабілітаційному
центрі обласної лікарні. Того року, як звичайно, Юрій прибув на
лікування. Мешкав у невеличкому райцентрі під Черняхівськом.
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напудрена. Справжня красуня.
– З поганими не водимось, – нарочито підкреслив Олег. – Тільки
цур, не залицятись. Я вас, бугаїв, знаю.
– За таку зустріч не гріх і випити, – Артем Борсук першим подав
пропозицію.
Юля сором’язливо опустила очі:
– Випити сьогодні є інша нагода. Закінчується літо. Давайте й
вип’ємо за останній день літа.
– Пропозиція приймається! – додав Андрій Кадулін.
Усі втрьох направилися до магазину.
– Хлопці, чекайте! – Олег дістав гаманець і звернувся до Юлі: –
Ти що питимеш?
– Те, що ви, те і я, – коротко резюмувала.
– Ну, не будь скромницею. Я виконаю будь-яке твоє прохання.
– Якщо можна, то шампанське. Моє улюблене “Одеса”.
– Пляшку шампусіка, – мовив Олег Борейко, а на здачу – коробку
цукерок.
Небавом трійка повернулася. У руках тримали дві пляшки
горілки, пляшку шампанського і чотири пива.
– Навіщо стільки? – обурилася Юля.
– Не розумієшся в “ковбасних обрізках”, – пожартував Артем
Борсук, – пивом будемо поліруватися.
– Чекайте, а цигарок взяли? – поцікавився Олег Борейко.
Артем Борсук зам’явся:
– “Приму” не захотіли брати, а на “Кемел” не вистачило коштів.
– Та нічого, не переймайтеся, – Юля прийшла на допомогу. –
Цигарок ми у когось позичимо.
Олексій Верещака відкоркував шампанське. Пробка вистрілила
з такою силою, що нагадувала постріл мисливської рушниці. Юля
аж пригнула голову від несподіванки. Всі розсміялися. Олег Борейко
підставив поліетиленові стаканчики. Шампанське іскрилося і
пінилося у щедрих проміннях вечірнього сонця.
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Його направили в палату за номером шість. Юрій взяв валізу і
попрямував до місця призначення. Невеличка, але охайна палата
була розрахована на двох хворих. Нічого незвичного. Біля стіни
стіл, два ліжка, тумбочки, гучномовці розносили ліричну мелодію.
Праворуч, у кутку, виднілася раковина, з крана цівочкою текла
вода. Юрій Болотов підійшов і тугіше закрутив кран. У цей час
двері відчинились. Поріг переступив високого зросту оцупкуватий
чоловік. Над верхньою губою двома колосочками притулилися
пшеничні вуса.
– Будемо знайомі, – першим озвався прибулець і подав суху
руку. – Я Сашко Шелудько з Ніжина.
– Дуже приємно! – усміхнувся Юрій Болотов. – а я Юрій з Ріпок.
– Ну, то як? Клас? – поцікавився Шелудько.
– Ти знаєш, Саша, я буквально перед твоїм приходом
поселився. Толком майже нічого не роздивився, але мені здається:
все нормально. Нам головне – підлікуватися. До речі, як ти себе
почуваєш?
– На негоду тиск піднімається і ноги крутить, – відповів Сашко.
– Таке ж саме, брат, і в мене. Хто тоді думав про здоров’я, коли
ми йшли на двобій з атомом.
– Та отож. Ти сьогодні приїхав?
– Так.
– А я вчора, – озвався Шелудько. – Завітав до свого приятеля
Володі Кальчинського. Він мешкає біля Палацу культури хіміків. Оцей
бісів атом перекроїв хлопцеві життя. Після не одружився, сім’ї немає.
Квартири також не дали. Живе в гуртожитку. Взяв я пляшку горілки
та ще пивка пляшку. Посиділи, згадали своїх друзів, випили. У нього
і ночувати залишився. Що прикро і боляче, здоров’я у чоловіка як кіт
наплакав. А йому і групи не дали, друга категорія та й усе.
– Отак про нас і піклуються. Добре, хоч лікування маємо
безкоштовне, – додав Юрій Болотов. – Гаразд, Саша, розташовуйся.
Це нічого, що я ліжко біля вікна зайняв?
– Та ні, що ти! Звичайно, ні. Я у своєму Ніжині біля вікна сплю.
Набридло. Сонце у вікно – і вже прокидаюся. Та й автобуси з
маршрутками такий рейвах нароблять, що особливо не заснеш.
Шелудько подлубався у валізі, дістав пляшку.
– Давай по маленькій.
– Хіба що по маленькій. Нам сьогодні ще з лікарем розмовляти.
– Поговоримо. Якщо його наші болячки цікавлять.
Шелудько налив по сто грамів.
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– Давай пом’янемо наших хлопців – Колю Стадниченка, Гришу
Зубарєва, Толю Чорновуса.
– Чекай-чекай! – вигукнув Болотов, – Коля Стадниченко це той,
що командиром бердеема був? Старший сержант?
– Так, він. У хімічних військах служив.
– То він, виявляється, помер? А я й не знав.
– Років три-чотири тому. А Гриша Зубарєв повісився.
– До чого нас довели. Самі на себе руки накладаємо.
– Розумієш, Гриша після Чорнобиля одружився. Одна дитина
народилася – паралізована, друга – також. Не міг все життя
дивитися на страждання дітей-калік.
– Царство їм небесне, – додав Юрій Болотов і вони випили по
чарці.
– Якби ж хоч це лікування допомогло. Так воно ж, як мертвому
кадило. Недавно тут мій приятель помер – Олексій Карташов.
Лікували його, лікували, а воно все, немов коту під хвіст. Якось
лежав з крапельницею. Лежав, лежав, думав, мучився. Потім
вийняв з руки голку, пожбурив. А за годину його не стало. Гаразд.
Що ми все сумне та сумне? Давай по маленькій за нашу зустріч,
за те, що ми з тобою живі і зустрілися на цьому світі. Може, й у
Чорнобилі коли бачилися, та хіба всіх запам’ятаєш, – висловив
думку Юрій Болотов.
Випили, закусили малосольними огірками.
– А які смачні огірочки.
– Це наші, ніжинські! – з гордістю мовив Сашко.
Після вечері знову випили по чарці.
– Що це ми все твою та й твою, – удавано обурився Юрій. Я
також не з порожніми руками приїхав.
– Не переймайся, – заспокоїв Шелудько. – У нас все попереду.
Завтра буде новий день і нова пляшка.
Вийшли на подвір’я. Спека спала. З півночі подув легенький
вітерець.
– Ти куриш? – поцікавився Сашко.
– Курю, – озвався Юрій. – Все збираюся покинути. Вже й з кумом
на пляшку коньяку бились об заклад.
– А я оце так вирішив, – розважливо мовив Юрій, – одбуду
лікування, накурюся і більше жодної цигарки до рота не візьму. Це
ж треба комусь було придумати отаку отруту.
Вийшли з подвір’я обласної лікарні, дісталися тролейбусної
зупинки. Саме підійшов тролейбус, який прямував до центральної
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частини міста. Заскочили до переповненого салону, за ними лунко
ляпнули дверцята.
– Певне, довго тролейбуса не було, пасажирів он скільки
набилося, – мовив Юрій Болотов. – Як тюльки в бочці.
– Коли таке й на зворотному шляху буде, поїдемо маршруткою.
Сюди вони одна за одною ходять.
Сашко і Юрій вийшли в центрі міста, пішли на Вал, посиділи
на лавочці, з узвишшя помилувалися задеснянськими луками
побродили по Красній площі. Хтось з них запропонував випити по
коктейлю, та обмежилися кавою. До обласної лікарні поверталися
без проблем. Салон тролейбуса був майже порожній. На зупинці
“Обласна лікарня” вийшли. Прошкували стиха, говорили про різне,
що кому спадало на думку. Коли зайшли на подвір’я обласної
лікарні, дорогу перегородила невисока на зріст дівчина.
– Вибачте, ви не змогли б пригостити цигарками? – випалила
вона.
– Отакої! – подивовано вигукнув Сашко. – Ти така маленька, а
вже куриш. Якщо й надалі цигарки з рота не випускатимеш – не
виростеш. Отакою маленькою і залишишся. – Сашко злегенька
усміхнувся.
– Гаразд – мовив Болотов, – куди з тобою подінешся, – дістав
пачку цигарок, – скільки там вас?
– Чотири мужики, – сказала незнайомка і додала – А я п’ята.
Сашко з Юрієм перезирнулися і усміхнулися.
– Візьми, – мовив Юрій і подав цигарки. – Куріть на здоров’я.
На цьому їхні дороги розійшлися. Юрій з Сашком попрошкували
до лікарні, а Юлія – до своїх друзів. Наблизившись, вона усім
роздала по сигареті.
– Ти чимось збентежена? – запитав Олег Борейко.
– Та розумієш, я зустріла двох чоловіків. Один пригостив мене
цигарками, але почав насміхатися, мовляв, якщо і далі куритимеш
– не виростеш, маленькою залишишся назавжди.
– А ти що сказала?
– Я сказала, що сигарети не для мене, а для хлопців. Той, що
насміхався, вийняв коробку.
– Куди пішли ті шмаркачі? – різко запитав Олег. – Як вони посміли
ображати та ще й насміхатися над моєю дівчиною!
Підігріті спиртним за Олегом підвелися й інші.
– А ось туди, – Юля помахом руки кивнула на обласну лікарню.
Ватага хутко підвелася і побігла у тому напрямкові, в якому
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На території обласної лікарні будівельна фірма “Оріон” зводила
новий медичний корпус. З перших днів будівництва сюди привезли
вагончик, найняли охоронців. Цього вечора саме чергував Анатолій
Шкляренко. Один раз на годину він обходив ввірену йому територію.
– Рекс, вперед! – Шкляренко вдарив себе по полі.
Зачувши команду, пес легко підвівся з місця, нашорошив вуха і
побіг вперед. Раптом Рекс зупинився, почав принюхуватися, потім
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пішли незнайомці. Небавом вони наздогнали двох чоловіків.
– Це ви щойно пригощали дівчину цигарками? – зле кинув Олег
Борейко.
– Так. Ми, – підтвердив Сашко Шелудько. – А в чому справа?
– За цигарки спасибі, а за те, що насміхалися над нею, доведеться
відповідати.
– Чекайте-чекайте! – вигукнув Юрій Болотов. – Хто насміхався?
Ми ж лише пожартували. Навпаки – молода особа справила на нас
приємне враження.
– Це ще ми побачимо, хто яке враження на кого справив! –
вигукнув Олег Борейко і першим кинувся на Сашка.
Олексій Верещака почав бити Юрія Болотова. За хвилину
підбігли й інші. Хто кого бив, важко визначити. Били кулаками
і ногами. Били стоячих і лежачих. Сашко Шелудько одразу впав,
намагався підвестися. Він зробив кілька порухів, але нараз відчув:
хтось його тримає за плечі. Андрій Кадулін з Артемом Борсуком
били Юрія по голові, тулубу і ногах. Та, здається, більше ударів
випало на високорослого Сашка Шелудька.
Юля, зачувши крики, підійшла ближче. Уже стемніло. На землі
помітила контури людини, яка лежала. Вона перелякалася мало
не на смерть. Їй ще ніколи не доводилося бачити перед собою
понівечену людину, яка лежала, стікаючи кров’ю. Від несподіванки
Юля затремтіла, немов взимку голою вибігла на мороз, затупцювала,
так ніби позаду була якась невидима стіна і несамовито закричала:
– Не чіпайте! Що ви робите?
Та її ніхто не слухав. Всі продовжували бити лежачого. Тоді Юлі
не залишилося нічого робити, як вигукнути:
– Міліція!
Ті слова подіяли, немов холодний душ. Ватага враз протверезіла
і кинулася врозтіч. Невідомий чоловік залишився лежати на землі.
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голосно загавкав, Анатолій достеменно знав: пес даремно гавкати
не буде. Значить, десь неподалік трапилася пригода. Охоронник
підвівся навшпиньки і за парканом, яким була огороджена територія
будівництва, неподалік сміттєвих баків на бетонному перекритті
забачив людину. Шкляренко обійшов паркан, наблизився до
потерпілого. Вийняв з кишені ліхтарик. Яскравий пучок світла
вихопив з сутемряви чоловіка. Він лежав на спині в калюжі крові.
Обличчя нагадувало суцільне місиво, здавалося, не було жодного
живого місця. Охоронник повернувся до вагончика і по мобільному
телефону викликав швидку медичну допомогу та міліцію. Коли
на місце пригоди прибув старший інспектор з особливо важливих
справ обласного управління внутрішніх справ капітан міліції Богдан
Стоколос, Анатолій Шкляренко повідав, коли били потерпілого, він
особисто не чув ні криків, ні сварки. Можливо, в той час перебував
у вагончику.
Поряд містилося подвір’я школи № 33. Там мав бути сторож.
“Можливо, він був свідком трагедії?” – подумав Богдан Стоколос.
– 31 серпня я заступив на чергування рівно о пів на сьому, –
мовив сторож Петро Якимченко. – За традицією, я провів свого
колегу додому. По дорозі неподалік паркану на території школи
чув суперечку між молодими людьми. Я нагримав, аби перестали
сваритися і вони одразу пішли. Приблизно о дев’ятій вечора, коли
на вулиці стемніло, знову вийшов на подвір’я школи, щоб обійти
територію. Цього разу наслухав голоси, які долинали з-за кута
прибудови до школи. Там містився басейн. За голосами я зрозумів,
там перебуває двоє молодих людей. Було дуже темно. Я не
зважився підійти ближче, тільки присвітив ліхтариком. Дійсно, на
сходинках сиділи два хлопці, що вони робили, я не бачив. Швидше
за все, розпивали спиртне. На цьому місці часто збираються всілякі
компанії. Їхні обличчя описати не можу, але серед голосів впізнав
голос Артема Борсука.
У довідковому відділі міського управління внутрішніх справ
Богдан Стоколос дізнався адресу. Артем Борсук мешкав по
проспекту Миру, 207. Невзабарі Богдан прибув на зазначену
адресу. При світлі вуличного ліхтаря помітив дерев’яний будинок,
пофарбований у жовтий і блакитний кольори. У вікнах світло не
горіло. Богдан Стоколос присвітив ліхтариком, натиснув чорну
кнопку, що ґудзиком зависла на дверях. Дверей довго не відмикали,
зависла важка гнітюча тиша. Зрештою, за дверима пролунав старий
жіночий голос:
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– Хто там?
– Міліція. Відчиняйте.
Двері відчинилися, Богдан Стоколос зайшов до невеликого
коридорчика, пред’явив міліцейське посвідчення, поцікавився чи
тут мешкає Артем Борсук?
– Тут, тут, – ствердно мовила старенька, – він щойно прийшов
з міста, трохи посидів за комп’ютером і вклався спати. То було
допізна сидить. А це сьогодні щось раненько ліг.
– Будіть! – наказав Стоколос.
Бабуся Валентина Михайлівна, притримуючи на грудях кутики
халата, зайшла до невеличкої кімнати, увімкнула світло. На ліжку,
вкрившись по шию ковдрою, спав молодий чоловік. Поряд на бильці
стільця висіли сині, заляпані кров’ю, джинси.
– Молодий чоловіче, вставайте! –Богдан Стоколос доторкнувся
до плеча.
Артем Борсук, певне, аж ніяк не збирався повертатися з
чіпких обіймів першого сну, заплямкав вустами, щось забурмотів і
повернувся до стіни. Богдан Стоколос взявся будити настирливіше.
Молодий чоловік скинув з себе ковдру, звісив долу ноги, рукою
почав чухати праве око.
– Скажіть, ви Артем Борсук?
– Так, я, – солодко позіхнув і вже двома руками кинувся терти
заспані очі. – А в чому справа?
– Справа в тому, що ви підозрюєтеся у вбивстві жителя Ніжина
Олександра Шелудька.
– Я не вбивав! – вигукнув Артем. – Я лише підійшов та сказав,
навіщо ви чіпали дівчину? Один з них такий низькорослий, я не
знаю, як його звати, підійшов до мене впритул і почав на мене
кричати, мовляв, що ви від нас хочете? Інший чоловік, високого
зросту, став його заспокоювати. Низькорослий наказав мені підійти
ближче. Я підійшов, тоді він схопив мене за реглан лівою рукою та
кулаком ударив по голові. У відповідь кулаком правої руки я вдарив
по обличчю, в ніс. Від удару чоловік похилився, але не впав. Другий
кинувся на мене, але Олег відштовхнув його і той упав. Тоді я присів
на спину цьому чоловікові і, тримаючи за плечі, притискував до
землі, аби не зміг підвестися. Андрій Кадулін підійшов до чоловіка і
ногами почав бити по голові та тулубу. Ми з Олегом відійшли в бік.
Потерпілого бив Олексій Верещака.
– Він лежав на бетонному покритті?
– Так.
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– Скількох ударів завдав Верещака?
– Трьох, а можливо, й чотирьох. Тоді я підбіг до Олексія і почав
відтягувати. Потім забрав хлопців і ми вже повернулися, щоб іти, та
в цей час на бетонному покритті я побачив посвідчення червоного
кольору і гроші. Вони випали з сорочки чоловіка.
– Ви перерахували гроші?
– Так. Було десь близько двохсот гривень. Гривні і посвідчення я
віддав Олексію Верещаці.
– Що було потім?
– Згодом я забрав Юлю і ми розійшлися по домівках.
– О пів на дев’яту у нас закінчилися цигарки, – розповів Стоколосу
Андрій Кадулін. – Юля взялася сходити до магазину. Аби скоротити
шлях, через дірку в паркані, пішла подвір’ям обласної лікарні. Не
минуло й п’яти хвилин як прибігає і говорить: до неї причепилися
якісь два незнайомі чоловіки. Тоді ми почали їх шукати. Розділилися
на дві групи. Себто я з Артемом побігли у бік вулиці Волковича, а
Олексій Верещака побіг у напрямку магазину “Рута”. Трохи пробігши,
ми нікого не знайшли і почали повертатися. У цей час наслухали
крик Олексія Верещаки. Тоді ми побігли на цей крик. Коли дісталися
території обласної лікарні, біля баків для сміття побачили двох
незнайомих чоловіків та Олексія, який сварився з ними. Я наблизився
до літнього чоловіка в окулярах і запитав, навіщо вони чіпали
дівчину? Він відповів, мовляв, яке твоє діло і штовхнув мене рукою
в плече. Від сильного і раптового поштовху я впав на землю. Коли
підводився, цей чоловік вдруге вдарив мене в грудну клітку кулаком.
Тоді ми з Артемом підбігли до нього і почали бити ногами. Я завдав
чоловікові близько восьми ударів по тулубу та два удари по голові.
– Артем також бив потерпілого?
– Ударив він разів п’ять по тулубу та ногах. Чи бив він чоловіка
по голові, я не бачив. На шум першим прибіг Олексій Верещака.
– Він також бив?
– Так, його саме в цей час бив Олег Борейко.
– Де в цей час була Юля?
– Вона перебувала неподалік, але чи бачила бійку, не знаю.
– А потім?
– Я почув, хлопці тікають, тому разом з Артемом також побіг.
Коли відбігли, побачили: чоловік, якого били, залишився лежати.
– Куди ви побігли?
– У бік магазину “Рута”. Через тридцять метрів зупинилися.
Артем вирішив повернутися до потерпілого. Ми не заперечували. Я
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Висновками судово-медичної експертизи № 1378 від 1 вересня
2007 року Олександру Шелудьку “були заподіяні тілесні ушкодження

ІV

з Альошею Верещакою, Олегом Борейком та Юлею залишилися на
місці. Потім і ми підійшли. Другого чоловіка, якого також били, там не
було. Інший лежав на спині. У нього було повністю розбите обличчя.
– Потерпілий подавав якісь ознаки життя?
– Абсолютно ніяких. Лежав не рухаючись.
– Ви намагалися викликати швидку медичну допомогу?
– Ми просили перехожих на вулиці зателефонувати до
„швидкої”. Гадали, тому чоловікові, який лежав нерухомо, вона ще
буде потрібна. Після цього близько десятої вечора я з Олексієм
Верещакою пішли додому.
– Коли ми проходили через територію обласної лікарні, –
розповів слідчому Богдану Стоколосу Юрій Болотов, – по дорозі,
не доходячи до паркану території лікарні, до нас підбігла дівчина
невисокого зросту і попрохала цигарок. Я ще пожартував: ти така
маленька. Якщо куритимеш – не виростеш.
– Ви пригостили її цигарками?
– Ну, звичайно. Та хіба ми її ображали? Після цього вона пішла
в один бік, а ми з Сашком пролізли через дірку в паркані й шли у
напрямку свого корпусу. Коли наблизились до котельні, з лівого боку
до нас підбігли якісь хлопці. Один з них запитав, мовляв, навіщо
ви чіпали мою сестру? Ми у відповідь пояснили, що не розуміємо,
про що вони говорять. Але ті все одно продовжували наполягти на
своєму: навіщо ви образили дівчину? Тоді я запропонував своєму
приятелеві піти, мовляв, нехай вони самі розбираються. Розмовляли
спокійно, без всяких емоцій і крику. Ми уже розвернулися, щоб іти,
коли назустріч із-за погреба вибігли ще хлопці. Один з них наблизився
до мене і вдарив рукою в обличчя. Потім позаду вдарили по ногах,
я впав на землю. Де в цей час був Сашко, не знаю. Коли лежав
на землі, мене били по голові та тулубу. Все це тривало близько
п’яти хвилин. Може, трохи більше, може, трохи менше. Точно вам
сказати не можу, одразу втратив свідомість. Коли прийшов до тями,
підвівся і пішов на світло. Олександра я не бачив. Біля якогось
п’ятиповерхового будинку зустрів хлопця, розповів йому про все. Він
виніс кухоль води, я помив руки і вмився, розповів що трапилося. Він
порадив, аби я за допомогою звернувся до міліції.
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у вигляді: політравми, а саме відкрита не проникаюча черепномозкова травма, синці верхньої та нижньої повік обох очей. Забійна
рана перетинки носа. Багатоуламкові переломи кісток носа,
верхньої щелепи. Переломи кісток основи черепа. Крововилив
лобної, потиличної, тім’яної ділянок. Дугоподібний перелом вісли
потиличної кістки. Субдуральний крововилив над лівою лобною
частиною. Субарахноїдальні крововиливи над півкулями головного
мозку та долями мозочка з переходом на стовбурові ділянки. Закрита
травма грудної клітки з переломами ребер... Оскільки смерть настала
від усього комплексу тілесних ушкоджень в сукупності і за ступенем
тяжкості весь зазначений комплекс належить до категорії тяжких, за
ознаками небезпеки для життя в момент спричинення відносно живої
людини”. Богдан Стоколос вкотре перечитував дані судово-медичної
експертизи. Так-так... Смерть Олександра Шелудька настала від
гострої легенево-серцевої недостатності на фоні набряків головного
мозку…
Слідчий Богдан Стоколос звернувся до суду з поданням про
обрання запобіжного заходу щодо обвинувачених взяття під варту.
В судовому засіданні слідчий та прокурор подання підтримали
та наполягали на його задоволенні. Обвинувачені та їх захисники
заперечували проти обрання запобіжного заходу. І все ж, заслухавши
слідчого, думку прокурора, пояснення обвинувачених, захисників,
дослідивши матеріали кримінальної справи, суд дійшов висновку:
подання обґрунтоване і підлягає задоволенню. Перебуваючи на волі,
обвинувачені можуть ухилятися від слідства та суду, перешкоджати
встановленню істини по справі та продовжувати злочинну діяльність.
З метою забезпечення виконання ряду процедурних рішень, суд
визнав за необхідне обрати запобіжний захід – тримання під вартою.
Богдан Стоколос скрупульозно перечитав кримінальну справу за №
25\34894, ч. 2, ст. 121 КК України і перекваліфікував на ч. 1 ст. 115
КК України. Копію постанови направив до прокуратури Черняхівської
області.
Юрію Болотову були заподіяні тілесні ушкодження у вигляді:
закритої черепно-мозкової травми, струсу головного мозку, забитої
рани зовнішнього відділу лівої брови, синців та забиття м’яких тканин
повік обох очей, саден на обличчі, які відносяться до категорії легких
тілесних ушкоджень, що спричинили короткочасний розлад здоров’я.
Що ж показала судово-імунологічна експертиза? В бурих слідах на
джинсових штанях і кросівках, які вилучили у Артема Борсука, виявлено
кров людини. При серологічному дослідженні отримані результати не
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виключають походження крові від потерпілого Олександра Шелудька.
“Бандити мають понести суворе покарання,” – розмірковував
Стоколос. – Ось висновки судово-психіатричної експертизи. У
період інкримінованого діяння хоч у зловмисників і був змішаний
розлад поведінки та емоцій, однак вони не позбавляли здатності
усвідомлювати свої дії та керувати ними”.
Робота була копітка, виконувалася ретельно, отож строк
досудового слідства було продовжено до трьох місяців. На стільки
ж було подовжено строк тримання під вартою обвинувачених.
За цей час дружина Олександра Шелудька Тамара звернулася
до суду із позовною заявою про стягнення майнової та моральної
шкоди, заподіяної злочином. Майнову шкоду вона оцінила в 16295
тисяч гривень, моральну – 100 тисяч.
Обвинувачення, пред’явлене органами досудового слідства
підсудними, знайшло своє підтвердження.
Твердження Олега Борейка та Олександра Верещаки про
відсутність у них наміру убивства Олександра Шелудька,
заперечення Артема Борсука і Андрія Кадуліна у вчиненні злісного
хуліганства, були спростовані судом.
Аби уникнути відповідальності, підсудні у судовому засіданні
давали показання про те, що потерпілий Олександр Шелудько після
завданих йому тілесних ушкоджень ще був живий, подавав ознаки
життя, висловлювали припущене, мовляв, потерпілому тяжкі тілесні
ушкодження могли завдати інші особи і за інших обставин. Проте
судова колегія не взяла це до уваги, натомість вона вважала ці
припущення, спрямованими на відверте уникнення відповідальності.
Всі вони були спростовані висновком судово-медичної експертизи
трупа потерпілого. Наведені докази у сукупності із висновками про
кількість, тяжкість та локалізацію тілесних ушкоджень спростовує
твердження Олексія Верещаки та Олега Борейка про те, що їх
умисел був спрямований на завдання тілесних ушкоджень, а не на
заподіяння смерті Олександра Шелудька.
Як обтяжуючою обставиною покарання суд визнав те, що
всі підсудні вчинили злочин у стані алкогольного сп’яніння.
Обставиною, яка пом’якшує покарання всіх підсудних, було визнано
неповнолітній вік, а також те, що за місцем проживання всі вони
характеризувалися позитивно.
Дії злочинців свідчили про їх суспільну небезпеку, а тому судова
колегія вважала призначити їм покарання у місцях позбавлення волі
на тривалий строк.
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Старовинне місто Черняхівськ з трьохсоттисячним населенням
розташувалося на крутому узвишші. Неподалік нього з півночі
на південь повільно несе свої води тихоплинна ріка, робить
крутий вигін – повертає ліворуч. Шовкові хвилі пругко вдаряють
об піщаний берег і змінюють течію. На лівому березі в яскравих
сонячних проміннях мерехтять білі-білі, мов подріблені друзочки
скла, золотисті піски. З ранньої весни і до пізньої осені вони
приваблюють тисячі
відпочиваючих. Тут купаються, ловлять
рибу, катаються на човнах, а вечорами варять смачну юшку. Той
лоскітливий запах розливається і тане в прибережних далях.

А КІНЦІ У ВОДУ...
І

Правоохоронці відзначили велике свято – 90-річчя карного
розшуку. У просторому залі обласного управління зібралися
представники
оперативних
підрозділів
карного
розшуку
Черняхівської області. Генерал-майор Іван Горносталь окинув
поглядом зал й відзначив про себе: оперативники зодягли новісіньку
форму і прибули, як на велике свято. Ведучий називає імена,
міліціонери один за одним виходять на сцену і отримують нагороди
та відзнаки за свою нелегку працю.
– Інспектор карного розшуку в особливо важливих справах
обласного управління внутрішніх справ капітан міліції Стоколос
Богдан Михайлович, – оголосив ведучий.
Стоколос хвацько підвівся з місця, чітко армійською ходою
попрямував на сцену.
За розкриття резонансних злочинів не раз відзначався
керівництвом, як обласного управління, так і Міністерства
внутрішніх справ. Тільки за останній місяць оперативники відділу
розслідування убивств Управління карного розшуку УМВС в
Черняхівській області розкрили вісімнадцять резонансних злочинів.
Третина – на рахунку Стоколоса.
– Спасибі, Богдане Михайловичу, за вашу нелегку працю.
Здоров’я вам і успіхів! – генерал-майор Іван Горносталь міцно
потиснув руку і додав: – Міністр внутрішніх справ України Юрій
Луценко нагородив вас найвищою нагородою МВС – іменним
пістолетом.
– Дякую, товаришу генерал-майор. Отримуючи цю високу
нагороду, обіцяю і надалі вірно служити народові України.
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Донедавна, аби дістатися Золотого пляжу, десятки тисяч людей
користувалися катерами. Вишикувалися у довгу живу вервечку, яка
простяглася на сотні метрів, і чекали своєї черги. Останнім часом
вожді міста цю одвічну проблему ліквідували досить легко і просто.
Через повноводну ріку на висоті пташиного польоту будівельники
звели ажурний дугоподібний міст, який і з’єднав обидва береги.
Відтак ним і пішли відпочиваючі.
Стояв місяць травень. Уже в зелені шати зодяглися дерева,
пригріло яскраве сонечко і тисячі відпочиваючих занурили свої
тіла у шовкові води. Буденного дня після обіду, два приятелі –
Максим Березовський і Стахій Акуленко, повернувшись зі школи,
пішли за Золотий берег скупатися. Вони довго пірнали, плавали,
розкотисто сміялися, без упину говорили, а, накупавшись досхочу,
вийшли на берег, зодяглися і попрошкували додому. Коли подолали
міст і збиралися виходити на берег, Максим раптово кинув погляд
вниз. Темно-сині хвилі несли біле, як сніг, голе літо.
– Стахій, друже, он подивися: хтось пливе лишень! – вигукнув
Максим.
Хлопчина спрямував погляд донизу. І справді: на темно-синіх
хвилях злегенька погойдувалося нерухоме тіло. Він аж затремтів
від несподіванки.
– Жінка, а може, й дівчина, – висловив припущення.
– Швидше за все, жінка, – охоче погодився Максим.
Спустившись на берег, попрямували до рятувальної станції.
– Дядечку, – забачивши людину, вигукнув Максим, – річкою
пливе гола жінка.
– Точніше буде сказати: труп жінки, – додав Стахій.
– Де саме? Ви не звернули увагу?
– Звернули, – дітлахи мовили навперебій. – Одразу за базою
відпочинку “Княжий Град”.
Черговий матрос станції Петро Власенко зателефонував до
міліцейської частини.
– Все ясно, – чітко мовив черговий. – Витягуйте на берег, а ми
невзабарі під’їдемо.
На місце пригоди негайно відбули начальник карного розшуку
обласного управління внутрішніх справ підполковник Арсірій, інспектор
карного розшуку в особливо важливих справах Богдан Стоколос,
заступник прокурора в Черняхівській області Володимир Грищенко,
прокурор міста Вадим Бедрига, начальник міського відділення міліції
Едуард Альохін та слідчо-оперативна група у повному складі.
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…На березі лежав оголений труп невідомої жінки. Віком вона
була приблизно 23-25 років, зросту 160 сантиметрів, середньої
статури, ніс прямий, груди припухлі, обличчя круглої форми,
очі темні, волосся темне середньої довжини. Експерт Микола
Максименко почав провадити зовнішній огляд трупа.
– Є пошкодження у вигляді непроникаючої колото-різаної рани
на шиї з правого боку, – приклав лінійку і продовжив, – розміром
1х1,5 сантиметра, гематома обличчя, навколо очей крововиливи
тілесно-фіолетового кольору, так званий ефект окулярів, на боковій
поверхні шиї зліва непроникаюча колото-різана рана, розміром 3х1
сантиметр. На лівому плечі у верхній частині округлий крововилив
розміром 8х6 сантиметрів, – експерт говорив, немов по писаному.
– На передній поверхні лівого плеча аналогічна гематома розміром
9х3,5 сантиметра. У правій скронево-потиличній області забійна
рана. У проекції скронево-ключичного суглоба рана дугоподібної
форми. Прошу звернути увагу: шия обмотана риболовецькою
ліскою. Бачите, як в’їлася в тіло. Зараз ми її вилучимо і повеземо
на експертизу.
Потім члени оперативно-слідчої групи опитали водолазів
Володимира Давиденка, Олександра Салька та чергового матроса
Петра Власенка. Для початку інформація виявилася аж занадто
скупою. Було зрозуміло: роботи по розшуку вбивць треба виконати
дуже багато.
Того ж дня порушили кримінальну справу № 25\34766 за ст. 115
ч. 1 КК України. По тривозі підняли весь особовий склад міліції
Черняхівського гарнізону. Перед оперативниками стояло завдання:
обстежити обидва береги річки, можливо, вдасться відшукати хоч
що-небудь з одягу.
Однак кількагодинне обстеження прилеглої вздовж ріки території
бажаних результатів не дало. Богдан Стоколос не знаходив
собі місця – ще не було жодного випадку, аби пошуки зводилися
нанівець, “Ну не могла ж вона прийти на берег гола-голісінька? –
запитував сам себе. – Втім, – спала інша думка, – могли одяг вкинути
у річку. І як він про це раніше не подумав?” Вирішили піти іншим
шляхом. До встановлення особи загиблої підключили дільничних
інспекторів та співробітників карного розшуку обласного УМВС.
Кожен з оперативників отримав фотознімок покійної.
Минуло небагато часу. Богдан Стоколос, який керував слідчими
діями, тільки-но збирався вийти з кабінету, як раптом обізвався
телефон.
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– Доповідає дільничний інспектор 17 кварталу лейтенант міліції
Вадим Афанасьєв. – Товаришу капітан, є важлива інформація.
– Вадиме, говори! Ну!..– Стоколос не стерпів, як тільки
Афанасьєв переступив поріг.
– Богдане Михайловичу, я впізнав.
– Так... Кого впізнав?
– Це Аліса Хорохонько. Сама родом з Макошиного Менського
району. Мешкала в Черняхівську на приватних квартирах,
працювала на Центральному ринку – продавала стартові пакети
для мобільних телефонів.
– Знаєш, де вона мешкала?
– Так. У мене є адреси не лише квартир, а й людей, з якими
вона спілкувалася.
Богдан Стоколос полегшено зітхнув – це вже щось значить.
Вадим Афанасьєв вийняв з теки і подав Стоколосу густо списаний
папірець.
Богдан Стоколос, аби мати хоч якесь уявлення стосовно
потерпілої, спочатку поїхав на вулицю Шевченка, 11, де квартирувала
Аліса Хорохонько. Східниками піднявся на третій поверх. Поряд з
квартирою були металеві двері – певне, мешкали заможні люди.
Сюди вели вхідні двері давно не фарбовані, бракувало і килимка
біля них. Судячи з цього, Стоколос зробив про себе висновок: у
квартирі мешкають люди з низькими статками.
Двері відчинила жінка років п’ятдесяти п’яти, зодягнена в
плаття на фігурній кокетці. Виготовлене з однотонної тканини –
швидше за все, це був льон з лавсаном – відрізане по лінії талії.
Перед плаття був на фігурній кокетці, надстрочений рельєфною
стрічкою. Спідниця знизу розкльошена, на стойці відкидний комір.
На кругловидому обличчі виднілися зморшки.
Богдан Стоколос представився:
– Скажіть, будь ласка, а можна бачити Віталія Свиридовича
Доропієнка?
– Ой, ви знаєте, – знічено усміхнулася жінка.
Богдану здалося, від неї злегенька пахне спиртним.
– Він щойно пішов на Головпоштамт платити за квартиру. Ми
вже два роки, як не платили. Нас залякують, буцім виселять. А ви
не скажете, бува, виселять чи ні?
– Точно говорити не буду: виселять чи ні, але за все потрібно
платити.
– Ой, як ви вчасно прийшли, – господиня перекинулася на іншу
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тему, – ще б хвилинка і мене вдома не застали. Я збиралася піти
на город.
– Вибачте, будь ласка, мені б, стосовно вашої квартирантки
Аліси Хорохонько.
– А що мені про неї говорити. Ось прийде, з нею і говоріть. Тільки
вона дві ночі підряд вдома не ночувала. І де тільки шляється ця
шльондра? Уже, може, щось натворила?
– Аліси Хорохонько немає в живих. Учора з ріки витягли її труп.
– Та що ви кажете? – пошепки мовила і рукою схопилася за
одвірок.
– Кажу те, що є, – мовив Стоколос і, вийнявши з теки бланк для
допиту, додав: – Представтесь, будь ласка.
– Я....я. Кудименко ... Лідія Василівна, – нарешті прийшла
до тями. – Проживаю разом зі своїм співмешканцем Віталієм
Свиридовичем Доропієнком.
– Коли у вас почала квартирувати Аліса?
– Приблизно два місяці тому до нас прийшли хлопець і дівчина.
Хлопця звали Максим. На вигляд 20-25 років. Такий високий, мало
не на всі 180 сантиметрів.
– Який він з себе?
– Худорлявий, волосся чорне, коротке. Дівчину звали Аліса –
кремезненька, волосся темне, довге.
– Ви знали цього хлопця?
– Так. Я знала Максима. Він іноді приходив до нас у гості. Як
прізвище – не знаю, де мешкає – також не знаю. Максим попросив
мого співмешканця, аби він взяв Алісу на квартиру. При цьому вони
домовилися, дівчина кожного місяця платитиме по сто гривень.
Аліса почала мешкати разом з нами. Минув місяць, грошей вона
так і не заплатила. Не платила і за наступний. Що я про неї
можу сказати? Це, як мені здалося, дівчина легкої поведінки. До
неї досить часто приходив наш дільничний Вадим Афанасьєв,
цікавився, як поводить себе Аліса, чи не вживає наркотики. Я
злегенька обурювалася, мовляв, звідки нам знати: вживає вона ті
наркотики чи ні. Я ж за нею по п’ятах не ходжу.
– Вона приводила додому незнайомих чоловіків?
– І досить часто. Приходили якісь молоді люди. То чорняві, то
біляві, то стрижені, то патлаті. Мені здається, вона особливо не
перебирала. Якби тільки був у штанях.
– Як їх було звати, не знаєте?
– Добре знала тільки Максима. Потім у розмовах спливали
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імена то Дмитро, то Сергій, то ще хтось. Уже й не пам’ятаю. Дмитро
і Сергій мешкали ніби на „Кавказі”, а Серій вийшов з тюрми.
Дмитро спочатку часто приходив до Аліси, а потім перестав ходити.
Казала, неначе одружився і останній місяць не ходив. Ще я знала
її знайомого на ім’я Гарик. Він кавказької національності і працює
в кафе “Прохолода” кухарем. Цей Гарик приходив до Аліси не так
часто. Та одного разу я збиралася поїхати до мами, вона в мене
живе у Хибалівці Куликівського району, як прийшов цей Гарик.
Віталій пішов мене проводжати, а Аліса вдома залишилася з
Гариком. Другодні увечері я повернулася додому і побачила синці
на її обличчі. Дівчина розповіла: її побив Гарик. Яка була причина
їхнього конфлікту, мені невідомо. 18 травня зранку Аліса пішла на
роботу, а так години через дві до нас прийшов Гарик і почав питати,
мовляв, де Аліса. Я сказала, що пішла на роботу, але він не повірив,
почав ходити по квартирі, щось все придивлявся та розшукував.
Був він занадто збуджений, агресивний, допитувався, де Аліса
утримує паспорт.
– Як довго він перебував?
– Та години з півтори. Не дочекавшись, пішов. Після цього випадку
дівчина додому більш не приходила і звідтоді я її не бачила. Гарик
також більше не приходив і ніхто із знайомих у нашому помешканні
не з’являвся.
Гарик Абдрахманов – середнього зросту, чорнявий юнак з
товстими бровами і темним коротким волоссям, в білому халаті і
білому ковпачку на голові. Богдан Стоколос відшукав його в кафе
“Прохолода” і Гарик охоче погодився відповісти на ряд запитань.
– Тут незручно, – окинув поглядом кухню, – давайте радше
пройдемо в кабінет директора. Він якраз кудись поїхав.
Кабінет був невеликий, але затишний: біля стіни стіл, телефон,
стільці, на приставці – сучасний комп’ютер.
– Отже, я вас уважно слухаю, – Гарик сів супроти Богдана
Стоколоса.
– Ви знайомі з Алісою Хорохонько?
– Так. Три дні тому вона пообіцяла до мене зайти. Я її сьогодні
чекаю.
– Вона у вас позичала гроші?
– Заборгувала певну суму.
– Не чекайте. Аліса сьогодні не прийде. І взагалі не завітає
більше ніколи. Її вже немає на цьому світі.
– Та ви що! – вигукнув Гарик і відсахнувся. – Вона покінчила
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життя самогубством?
– Богдан Стоколос коротенько переповів, що трапилося з Алісою.
– Розкажіть мені більш конкретно про Алісу і про її зв’язки з
Максимом Кривопишею.
– Так, дійсно, у нашому кафе “Прохолода” деякий час перебував
на стажуванні Максим. Ну ви, певне, знаєте: він не черняхівський,
сільський. Хлопець так ніби й нічого. Та після стажування
з’ясувалося, що він вкрав 230 гривень і зник. Де мешкав – не знаю.
Та потім якось через свого знайомого Сашка дізнався, мешкає з
дівчиною Алісою у Віталія Доропієнка по Шевченка, 11.
“Бач, а співмешканка Доропієнка про це і не сказала”, – подумав
Стоколос.
– М-да, певне, це Аліса напоумила Максима поцупити гроші.
То негарна дівчина – пила, гуляла з хлопцями не розбираючись.
Трохи пізніше я зустрівся з Максимом і переговорив по чоловічому.
Він повернув вкрадені гроші і відтоді я більше з ним ніколи не
зустрічався, і ніяких стосунків не підтримував. З Алісою взагалі
мало знайомий. Один раз бачив, коли шукав Максима. Приблизно
тиждень тому я заходив до Віталія Свиридовича Доропієнка – хотів
у нього прописатися. У мене саме закінчувався строк тимчасової
прописки.
– Вам вдалося це зробити?
– На жаль, ні. Доропієнко відмовив і я до нього більше не
звертався.
Цього ж дня Богдан Стоколос допитав, як свідка, Олександра
Остапенка. Широкі, круглі відкриті очі розміщені на одній лінії
з тонкими морщинами із зовнішнього краю. Остапенко, певне,
трішки нервував – дістав з коробки сірника, кинув до рота і почав
покушувати.
– Приблизно рік тому я посварився зі своїм вітчимом
Станіславом Івановичем Ленським та й поїхав жити до свого
дядька в хутір Єньків Черняхівського району. Там мешкав майже
рік. Потім повернувся до Черняхівська і попросився на квартиру до
Віталія Свиридовича, якого знав раніше. Там мешкала Аліса, яка
приїхала до Черняхівська з Макошиного Менського району.
– Ви не знаєте, де вона працювала?
– Та чому? Аліса продавала стартові пакети операторів
мобільного зв’язку. Де перед цим працювала, не знаю. Та швидше
за все, ніде, тому що вона дуже молода. Ото закінчила школу й
приїхала до Черняхівська підкорювати обласний центр. Весь час,
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коли я жив у Віталія Свиридовича, у мене з Алісою склалися дружні
стосунки. Вона була аж занадто комунікабельна. З усіх знайомих,
з якими вона приятелювала, я запам’ятав Андрія та Олександра.
– Що б ви про них могли розповісти слідству? – Богдан Стоколос
поставив запитання і пильно подивився в очі.
– Та нічого не знаю. Знаю лише, що Андрій – військовослужбовець
строкової служби. І більше нічого. У березні я примирився зі своїм
вітчимом і повернувся додому. У цей час на квартирі Доропієнка
залишався Максим. Про нього також особливо нічого не можу
сказати. В чарку він не вкидався, любив спорт, чимось там займався,
по телевізору дивився футбол, вболівав за київське “Динамо” і
збірну України на чемпіонаті світу, захоплювався музикою, ходив на
дискотеки. М-да, ще один факт, якщо він вас зацікавить. Приблизно
на початку квітня, коли я перебував біля свого будинку, до мене
звернувся чоловік кавказької національності.
Богдан Стоколос нараз пожвавився:
– Який він з себе?
– Рославий, на вид років сорока. Волосся чорне, як смола.
На відстані складалося враження, на голові буцім чорна кроляча
шапка.
“Так, це, певне, був Гарик”, – подумав Стоколос і додав:– Про що
він вас розпитував?
– Він цікавився, коли Максим та Аліса бувають вдома. Також
сказав, начебто Максим вкрав у його магазині гроші. З ним був
ще один чоловік, але з тим я не розмовляв. На запитання Гарика
я відповів, мовляв, не знаю, де можна бачити Алісу та Максима.
Після цього вони втратили до мене інтерес, розвернулися і пішли.
Потім випадково я зустрівся на вулиці з Алісою. Все її обличчя
було у синяках. Мені незручно було розпитувати: де і за що її
побили. Взагалі Алісу частенько бачив з синцями. Тут навіть нічого
здогадуватися, все ясно як у Божий день: Аліса була не чиста на
руку, вона могла поцупити, коли десь щось не так лежало. Через це
їй частенько і перепадало.
... Богдан Стоколос подивився на годинник: шоста вечора. Ну
й деньок, не зчувся, коли й збіг. Час би вже й закруглятися. Але
належало ще допитати Наталію Кологойду. Невзабарі Стоколос з нею
спілкувався. Це була молода, чорнява жінка з ясними блакитними
очима і червоними прожилками на білках очей. Вона не знала куди
подіти свої довгі ноги, то клала їх на бік, то ховала під стільцем. На
колінному суставі виднівся невеличкий шрам. Зодягнена у зелену
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блузку, чорну спідницю, у руках тримала чорну дамську сумочку з
шкірзамінника, нервово перебирала тоненькими пальцями.
– Першого січня цього року близько третьої ночі я поверталася
зі святкування Нового року і зустріла незнайому дівчину, яка була
вся в синцях, а одяг – закривавлений. Я зупинилася, привіталася і
запропонувала їй піти до мене додому. Дивна незнайомка одразу
погодилася. Вдома ми запізналися ближче. Дівчина розповіла,
її звати Аліса, уродженка міста Салехард, але до Черняхівська
приїхала з Макошиного, там нині мешкають її батьки. Після цього
ми почали товаришувати. Вона частенько приходила до мене
в гості. Аліса мешкала по вулиці Шевченка, 11. З її слів я знала:
там мешкає Сашко, який посварився з вітчимом, а після нього
квартирував Максима. Але того Максима я ніколи не бачила у вічі і
звісно, особисто з ним не знайома. З друзів Аліси знаю тільки Аллу,
яка працювала разом з нею на Центральному ринку. У березні цього
року до мене прийшла Аліса і сказала: їй ніде жити і попросилася
перебути декілька днів. Також Аліса показувала туалетну воду,
яку їй подарував Дмитро. У цей час у мене на квартирі проживали
Вікторія та Валентин – сьогодні вони мешкають у Городні. Я
дозволила Алісі перебути кілька днів. Якось звернула увагу: у
мене пропало вісімдесят гривень, у Вікторії зникло п’ятдесят, а у
Валентина поцупили сотню. Ми одразу накинулися на Алісу. Вона
– в сльози: я не брала. Але після цього випадку гроші непомітно
підкинула. Ми їй все вибачили, але у нас склалася думка: дівчина –
брехлива, хитра, до того ще й злодійка.
Коли Богдан Стоколос повернувся до обласного управління
внутрішніх справ, тут на нього уже чекав дільничний міліціонер
Вадим Афанасьєв.
– Доброго дня! – привітався Стоколос. – Давно чекаєш?
– Та ні, – Вадим зиркнув на годинник. – Хвилин з десять.
Стоколос дістав в’язку ключів, відімкнув двері.
– Заходь. Є свіжі новини?
– Допитав двох – нічого особливого. Але, на мою думку, нам все
ж таки вдалося вийти на слід злочинців. Свідок Денис Ряшенцев
розповів, він навчається в інституті економіки та управління на
першому курсі. Деякий час тому працював приватним підприємцем
на Центральному ринку, займався реалізацією
стартових
пакетів. Приблизно півроку тому, коли працював на ринку, йому
запропонували взяти реалізатором дівчину на ім’я Аліса. Денис
погодився і вона деякий час таки працювала. Через два тижні
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Міцної статури, очі темні, чорнявий з коротким волоссям, нижче
правого кутика вуст виднівся шрам. На правій руці татуювання –
“фінка”. Серед ув’язнених це означало: його власник належить до
“бакланів” – тих, яких судили за хуліганство. Зодягнений у рожеву
сорочку, старі потерті джинси, на великому пальці лівої руки
обручка з білого металу, в яку було вмонтовано червоний камінь.
Це – Сергій Смолко.
– Отже, – ви підозрюєтеся у вчиненні замаху на вбивство Аліси
Хорохонько,– Богдан Стоколос подивився на годинник, – день
тільки-но починається. Часу в нас достатньо. Давайте, Сергію, –
Стоколос перевів погляд на бланк допитуваного, – Миколайовичу,

ІІ

Ряшенцев виявив недостачу у розмірі п’ятсот гривень. Аліса
повідомила, що гроші були потрібні її коханому Сергію Смолку.
Він вляпався. При цьому авторитетно заявила: гроші відпрацює,
але весною не вийшла на роботу. Більше її не бачив. Після цього
до нього звернулася незнайома дівчина і розпитувала, де можна
бачити Алісу. Денис розповів, мовляв, сам її розшукує – вона
заборгувала велику суму. Мені вдалося встановити адресу Сергія
Смолка. Він мешкає в Черняхівську по вулиці Любецькій, 17/14,
ніде не працює, свого часу перебував у в’язниці.
Допитав і Дмитра Кисленка. Той показав, що познайомився з
Алісою в будинку. А познайомив їх Олександр Атрощенко. Це було
в січні цього року. Опісля Дмитро Кисленко почав підтримувати
з Алісою дружні стосунки, інколи приходив до неї додому, на
Шевченка, 11. Їхні стосунки тривали близько двох місяців. Так, 7
березня, напередодні Міжнародного свята жінок, він прийшов до
Аліси і подарував їй туалетну воду. Серед знайомих назвав Дмитра
Черепаня. Він працює столяром-ремонтником ВАТ “Хімволокно”, не
судимий. Мешкає по вулиці Олекси Десняка, 1. Отже, на поверхню
випливли двоє: Сергій Смолко і Дмитро Черепань.
Працівникам міліції вдалося встановити: того злополучного
вечора Сергій Смолко і Дмитро Черепань таки дійсно проводили
вечір з Алісою Хорохонько. Вжитими оперативно-розшуковими
заходами було також встановлено: у цій компанії був ще один –
Андрій Моторний, військовослужбовець полку зв’язку за контрактом,
раніше не засуджений. Затримані під тиском незаперечних доказів
зізналися у скоєному злочині.
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– все по порядку. І без фокусів. Аби не завдавати клопотів ні собі,
ні нам.
– Я мешкаю з мамою Людмилою Євгеніївною Мащуковою та
братом Владиславом. З початку липня тимчасово проживаю у
свого приятеля – Дмитра Черепаня, по вулиці Олекси Десняка,
1. Цей район ще називають “Кавказ”. Я мешкаю у ньому тому, що
ми постійно займаємося рибальством і нам краще жити разом.
Рибальство допомагає у нашому промислі. Також можу додати:
протягом останнього місяця на життя заробляю продажем риби.
Разом з нами мешкає батько Дмитра – Олег Васильович. Він також
іноді рибалить з нами. Я, до речі, в Черняхівську не прописаний,
так як моя мати отримує субсидію на оплату квартири, а коли
пропишусь, то вона стане платити більше.
– Логічно, – резюмував Стоколос. – Розкажіть, як ви проводите
свій вільний час?
– Разом з Дімою блукаємо Валом, бродимо по центру або
беремо човен Діминого батька і катаємося по Десні. Цей човен
знаходиться на пірсі Черняхівського річкового порту. Деякий час
тому, точної дати не пам’ятаю, разом з Дімою та його друзями
відпочивали на Валу – блукали, розповідали анекдоти, пили
горілку. Діма, правда, не пив, – він практично спиртного не вживає.
У цій компанії була і Аліса Хорохонько. Дівчина молода, на вид
вісімнадцять-дев’ятнадцять років, огрядна, волосся темне, начебто
пофарбоване. Більше про неї нічого не можу сказати. Правда, вона
ніби зустрічалася з хлопцем на прізвисько Арія, але як його справжнє
ім’я, не знаю. Згодом ми розійшлися. Увечері на мобільний Діми
зателефонував його знайомий Андрій Моторний. Він мешкає десь
у районі Лісковиці. Вони домовилися зустрітися біля річкового
порту об одинадцятій вечора, аби поставити риболовецькі сітки.
Десь хвилин за п’ятнадцять ми з Дімою пішли до річкового порту. З
собою взяли три сітки, весла, пляшку самогону, декілька яблук та
груш, вовняне покривало. Удома на господарстві залишився Дімин
батько – він був п’яним і спав. Я був зодягнутий у куртку зеленого
кольору, темно-сині джинси, чорні кросівки. На Дімі були штани та
куртка кольору хакі, білі кросівки. По дорозі на мобільний телефон
подзвонила Аліса. Вона повідомила, що перебуває на Валу і
пообіцяла Дімі підійти до річкового порту. Рівно об одинадцятій біля
пірсу, де стояв човен, зустріли Андрія Мозгового. Він був у світлосиніх джинсах, світлих кросівках і різнокольоровій футболці.
– Зрозуміло. Отже, ви зустрілися і куди направилися після? –
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Богдан Стоколос перегорнув списаний аркуш.
– Ми з Дімою сіли в дерев’яний човен і почали ставити сітки
напроти причалу річкового порту. Моторний у цей час перебував
на березі. Це в нас зайняло хвилин п’ятнадцять-двадцять. Коли
ставили сітки, до Моторного підійшла Аліса. Вона була у джинсовій
куртці синього кольору, короткій чорній спідничці, блузці різних
кольорів і шльопанцях. Після того, як ми з Дімою поставили сітки,
підпливли до берега і запропонували Алісі разом відпочити. Вона
охоче прийняла нашу пропозицію і разом з Андрієм сіла до човна.
У чотирьох ми попливли вгору і зупинилися на лівому березі річки.
Аби човен не понесло водою, витягли на берег. Розіслали покривало
і почали пити самогон. Горілку пили всі, крім Діми. Вели розмови,
хтось курйозне пригадував, всі весело сміялися. Коли злегенька
сп’яніли, Аліса запропонувала мені прогулятися. Ми підійшли до
самісінької води. Вона миттєво роздяглася і лягла на голий пісок. Я
також роздягнувся по пояс і мені не залишалося нічого, як вступити
з Алісою в статевий акт, який тривав п’ять-сім хвилин. Все у нас
відбувалося природним способом. Після ми підвелися.
– Дмитро та Андрій вступали з Алісою в статевий акт? –
поцікавився Богдан Стоколос.
– Ні! – категорично мовив Сергій. – Вони здогадувалися про
наші інтимні стосунки, але підійти не зважилися. М-да, після цього
ми самі підійшли до них. Аліса допила самогон і запропонувала
піти скупатися. Я першим роздягнувся і пішов до води. На правій
нозі, нижче коліна, в шкіряному чохлі, що кріпився до ноги, лежав
складаний металевий ніж, довжиною так сантиметрів дванадцятьп’ятнадцять.
– Ніж був саморобний? Де ви його придбали?
– Ні, заводського виготовлення. Купив на ринку.
– Навіщо ви його з собою носите?
– Цей ніж я беру завжди з собою, як тільки йду ставити сітки.
Коли по коліна зайшов у воду, до мене приєдналася Аліса. Вона
була дуже п’яна. Щось до себе мимрила, ляпала рукою по воді,
безпричинно сміялася, потім почала матюкати мене. А коли я
осмілився зробити їй зауваження, вона почала бити мене руками
по обличчю та корпусу. У відповідь я спочатку захищався, а потім
також почав її бити. Спочатку кулаком правої руки вдарив в обличчя.
За другим разом кулаком лівої руки також вдарив в обличчя. Потім
обома руками почергово завдав ще трьох сильних ударів. Аліса
продовжувала кричати та лаятися.
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– Де в цей час перебували Дмитро з Андрієм?
– Андрій та Діма були на березі, але, що саме вони робили, не
бачив, – я стояв спиною до берега. Після того, як завдав п’ятьшість ударів руками, з носа Аліси пішла кров. Потім дістав ножа,
розкрив його і завдав Алісі ще трьох ударів. Ніж тримав у правій
руці. Першого удару завдав у лівий бік шиї, лезо при цьому
увійшло не дуже глибоко. Другий удар завдав у район правої
ключиці. Лезо увійшло в тіло приблизно на п’ять сантиметрів.
Після цього Аліса зігнулася і нахилилася вперед. Тоді я завдав
їй третього удару в потилицю. Аліса продовжувала залишатися
на ногах, тільки дуже кричала. Тоді я обома руками повалив її у
воду. Вона впала на спину і опинилася під водою. Я нахилився,
схопив обома руками і почав тримати за шию, аби не змогла
виплисти.
– Скільки ви її отак тримали?
– Тримав хвилин з п’ять, доки в неї не припинилися конвульсії
і вона не затихла. Після цього витягнув Алісу на берег, наказав
хлопцям сідати в човен. Сюди ж у човен затягнув і тіло Аліси. Її одяг
викинули у річку. Налягли на весла і попливли на протилежний берег
ріки. Коли наблизилися до берега, я зістрибнув з човна, віднайшов
каменюку так вагою п’ять-сім кілограмів, обмотав ліскою і прив’язав
до шиї Аліси, а праву руку примотав до горла. Коли відпливли на
десять-дванадцять метрів, тіло Аліси викинув за борт човна. У
тому місці викинув і ніж. Після цього ми повернулися до річкового
порту. Коли вийшли на берег, Андрій пішов до себе додому, а я та
Діма – до себе. Ми домовилися зустрітися через кілька днів. По
дорозі додому говорили про різне, зокрема, про риболовлю, тільки
не про Алісу. Наступного дня увечері до Діми прийшов Андрій і ми
всі разом домовилися, що коли про цей випадок стане відомо, то я
всю вину візьму на себе.
Завели Дмитра Черепаня. Хлопцеві навесні виповнилося тільки
дев’ятнадцять. Мешкав з батьком-п’яничкою. Певне, набачившись
всілякого від батька, сам не вживав спиртного. Цієї осені мав іти до
армії. Вини то особливої і не було. До злочину не був причетний,
тільки приховав його. Дмитро середнього зросту, сірі, трохи злякані
очі. Зодягнений простенько: сині, обшмульгані джинси, потерті
кросівки, світло-зелена футболка.
– Скажіть, де і за яких обставин ви познайомилися з Алісою
Хорохонько.
– Неподалік магазину “Урожай” на перехресті П’ятницької та
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проспекту Перемоги. Молода симпатична особа, одразу справила
на мене приємне враження, – мовив Дмитро Черепань. – Після
цього ми зустрічалися з нею декілька разів на Центральному ринку,
де вона продавала стартові пакети для мобільних телефонів, також
декілька разів зустрічалися на Валу. На початку травня я йшов зі
своїм знайомим Сергієм Смолком, на прізвисько Смолянчик...
– Де ви з ним познайомилися? – кулькова ручка перестала
писати і Богдан Стоколос замінив стержень.
– Познайомилися на роботі, коли підробляли підсобниками
на будівництві. М-да, – продовжував Дмитро Черепань, – ми
проходили мимо магазину “Смак” і зустріли Алісу. Вона попросила
номер мого мобільника, мовляв, зателефонує, коли виникне така
необхідність. При цьому пояснила, що в неї погані стосунки з її
хлопцем Максимом на прізвисько Арія. Після цього ми розсталися.
Минув деякий час і 18 травня Аліса зателефонувала й призначила
зустріч.
– Де саме вона призначила побачення?
– Ми зустрілися в районі річкового порту. Я був з Андрієм Моторним і Сергієм Смолко. Хтось запропонував придбати спиртного, потім
випити і скупатися. Я взяв батьків човен і ми попливли у бік Золотого
пляжу. Аліса весь час сиділа поряд з Сергієм і мило розмовляли.
На березі вони втрьох розпивали спиртне, я пив кока-колу. Згодом
Аліса з Сергієм, пошептавшись, пішли в кущі, повернулися десь
через півгодини, і одразу пішли купатися. Я з Андрієм не купався.
Ми сиділи і стиха вели розмову. Згодом я помітив, у воді Сергій
з Алісою затіяли бійку. Ми з Андрієм почали благати, аби вони
заспокоїлися. Зачувши прохання, Смолко нецензурно висловився
на нашу адресу, мовляв, вам сюди втручатися не фіг, це наша
особиста справа. А через декілька хвилин я почув, як Аліса кілька
разів вигукнула: “Ой!”, але не дуже голосно. Цьому вигуку спочатку
ми не надали особливого значення. Хвилини через дві-три Сергій
витягнув Алісу на берег. Ми з Андрієм підійшли і поцікавилися, що
ж, врешті-решт, трапилося. Смолко відповів, Аліса, мовляв, мертва.
Дівчина лежала обличчям до низу без ознаків життя. Була вона
гола-голісінька, Сергій стояв також без плавок.
– Ви не бачили на тілі Аліси Хорохонько тілесних ушкоджень?
– Ушкодження, можливо, й були, але довкруж стояла темрява і я
нічого не бачив. Потім Сергій наказав нам обом іти геть. Що він надалі
робив з Алісою, ми не бачили. Через деякий час Сергій повернувся
на те місце, де відпочивали і зізнався, що скинув Алісу з човна з
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каменем на шиї. Після цього ми зібрали речі і попрошкували додому. Я
помітив: з човна зникла ліска. Я ще раз попрохав Сергія розповісти, що
трапилося, але він сказав, це не ваша справа. Після цього ми втрьох
прийшли до мене додому.
– Котра була година?
– Дванадцята ночі. Настало 19 травня. В Андрія Моторного
розпочинався день народження. Ми пішли до магазину “Союз”, взяли
пива, а потім вирушили на алею Героїв, де пробули до трьох годин.
Після цього Андрій пішов на свою Лісковицю, а ми з Сергієм пішли до
мене додому, де він і залишився ночувати.
Андрій Моторний – худорлявий, по-спортивному підтягнутий,
обличчя засмагле, під густими дугоподібними бровами карі очі
дивилися насторожено. Зодягнений в сині спортивні штани фірми
“Найк”, футболку оливкового кольору, темні кросівки “Рибок”.
– Коли ми перепливли на протилежний берег, розіслали покривало
і почали розпивати горілку, – мовив Андрій. – Близько одинадцятої
вечора, як злегка сп’яніли, Сергій, нічого нікому не пояснюючи, накинувся
на Алісу і почав душити. Спочатку ми з Дмитром подумали: Смолянчик
просто жартує чи хильнув зайвого, але через декілька секунд зрозуміли:
ні, тут не до жартів. Дівчина почала задихатися. Тоді удвох з Андрієм
ми підбігли до Сергія і почали сварити, мовляв, що ти робиш? Сергій
у відповідь сказав, аби зачекали і не чіпали його. Ми знову відійшли.
Сергій від нас старший і сильніший – міг би й побити. Краєчком ока
помітили: Сергій з Алісою вступили в статевий акт. Дівчина намагалася
вирватися, але Сергій утримував її і, що б не кричала, затулив рот
долонею. Ми знову сказали, аби він припинив це. Через деякий час
Сергій підвівся і почав щось шукати на землі, Аліса також підвелася
і почала втікати. Тоді Сергій наздогнав її, звалив з ніг на землю і став
бити руками та ногами по корпусу та голові. Аліса почала кричати.
Аби якось від нього відчепитися, сказала, що піде до ріки вмиється.
Після цього Сергій підняв її рукою за волосся і вони підійшли до річки.
Аліса почала вмиватися. Раптом ми наслухали, як дівчина несамовито
закричала. Повернувшись, побачили: Сергій закриває Алісі рот і окунає
у воду. Дмитро спустився до води і сказав: “Сергію! Схаменися. Що ти
робиш?”. Сергій цинічно відповів, мовляв, сам не знаю, що роблю.
Потім, тримаючи за волосся, потягнув до човна. Мені здалося: Аліса не
подає ніяких ознак життя. Чи була вона вже мертвою, чи залишалася
живою, сказати не можу. Потім він прив’язав камінь ліскою до шиї Аліси
і наказав Дмитрові плисти. Відпливши від берега, Сергій скинув дівчину
в ріку. Коли вона зникла під водою, ми знову попливли до берега. Там
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Як тільки Богдан Стоколос збирався зайти до підполковника
Арсірія, в кабінеті прозвучав телефонний дзвінок.
– Щось ти, брате, затримуєшся. Генерал уже цікавиться.
– Товаришу підполковник, все готове. Я збираюся йти до вас.
За хвилину Богдан Стоколос відчиняв двері кабінету
підполковника Арсірія. Переступивши поріг, міцно потиснув руку,
поцікавився, як здоров’я. Потім почав доповідати.
– Убивцю, товаришу підполковнику, ми знайшли досить швидко,

ІІІ

залишили човен і пішли до Дмитра додому.
Під час проведення очної ставки між Андрієм Моторним та Дмитром
Черепанем, Дмитро змінив власні показання і повідомив Богдану
Стоколосу, що зі свідченням Моторного він згоден частково і що вони
дійсно пішли відпочивати на річку разом з хлопцями і забрали з собою
Алісу. Але це було 18 травня у вечірній час. Сергій з Алісою відходили
в кущі на двадцять-тридцять хвилин. Коли вони повернулися, то Аліса
нічого не казала і ніякого конфлікту не було. Тоді в них на покривалі
виник статевий зв’язок, але Сергій сказав, аби вони відійшли, так
як це не їхня справа. Потім Аліса з Сергієм пішли купатися, а вони
залишилися на березі. Конфлікт між Алісою і Сергієм виник у воді.
Дмитро чув, як Сергій почав її бити – вона просилася, аби відпустив її.
Також він бачив, як Сергій окунав у воду Алісу. Він не бачив, щоб Сергій
прикривав рот Алісі. Щодо того, хто був на веслах, коли вони пливли
туди і як повернулися на середину річки, Дмитро точно не пам’ятав.
Але, здається, це був Андрій. Камінь з човна, коли топив Алісу, викидав
Сергій. З усім іншим він повністю згоден.
Під час досудового слідства доказів, які б стверджували участь
Андрія Моторного та Дмитра Черепаня у скоєнні вбивства Аліси
Хорохонько виявлено не було. Враховуючи, що в діях Моторного і
Черепаня вбачається склад злочину, передбаченого ст.396 КК України,
керуючись п. 2 ст. 6, ст. 130 КПК України, кримінальну частину у скоєнні
Андрієм Моторним та Дмитром Черепанем умисного вбивства було
закрито. Кримінальні справи були об’єднані в одне провадження.
Об’єднаній кримінальній справі було присвоєно загальний номер
25/34766. Стосовно Сергія Смолка за фактом зґвалтування
Хорохонько, що спричинило особливо тяжкі наслідки за ознаками
злочину, передбаченого ч. 4 ст. 154 КК України було порушено
кримінальну справу.
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На телефонному дискові Ганна Козинець набрала п’ять цифр.
Чекала на чоловічний, а в трубці наслухала глухий жіночий голос.
Все ж зважилася на запитання:
– Алло, райвідділ міліції?

ДО ДОВІЧНОГО УВ’ЯЗНЕННЯ
І

але справа не з легких. Робота була проведена дуже велика.
Година за годиною нам довелося відстежити, де перебувала
Аліса Хорохонько з 16 по 19 травня, з ким спілкувалася. Вдалося
встановити коло випадкових знайомих – постійних у неї не було.
Дівчина вела аморальний спосіб життя. Незважаючи на те що
їй всього було двадцять років, вона міцно приятелювала із
„зеленим змієм”, досить часто відвідувала притони наркоманів,
вела безладний статевий спосіб життя. На роботі ніде довго не
затримувалася. З числа її знайомих у наше коло потрапила трійка,
з якою Хорохонько провела той вечір, що виявився останнім у її
житті. Це були 32-річний військовослужбовець полку зв’язку Андрій
Моторний. 27 травня трійцю було заарештовано. Спочатку вони
нервували, плуталися у своїх показаннях. Вини у вчиненні злочину,
передбачуваного ст. 296 ч. 1 КК України, не визнавали і під час
допиту в якості обвинувачених відмовлялися від дачі показань,
мотивуючи недовірою слідству. Все ж під тиском фактів підозрювані
зізналися у скоєному злочині. Трагедія розігралася 19 травня, під
час святкування дня народження Андрія Моторного.
Вона відбулася на Золотому пляжі. Дівчина не раз вступала
в інтимні стосунки з усіма хлопцями, але чи добровільно, чи її
змушували – з’ясує слідство. Воно ще триває.
Пиятика закінчилася сваркою – Сергій Смолко спочатку завдав
Алісі Хорохонько кількох ударів, а потім ножем ударив у шию. Одна з
ран була проникаючою, але не смертельною. Дівчина знепритомніла.
Злочинці подумали, що вона померла. Але якби потерпілій була
вчасно надана медична допомога, вона б залишилася живою. А
так, подумавши що мертва, негідники вирішили її утопити. Вони
дісталися берега неподалік річкового порту, знайшли цеглину,
риболовною ліскою прив’язали до шиї дівчини. Тіло нещасної
викинули у воду посередині річки. Ліска вп’ялася у шию і буквально
розрізала її, немов ножем. Це трапилося 19 травня, а наступного
дня цеглина висковзнула і труп сплив на поверхню.
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– Ви помилилися номером. Це міжрайбаза.
– Вибачте, – мовила Ганна, але з трубки вже неслося коротке
пі-пі. Вона знову набрала номер: – Алло, це райвідділ міліції?
– Старший лейтенант райвідділу міліції Моргун слухає вас.
– Це Ганна Козинець з Карабинівки. Наша дочка Аліна навчається
у п’ятому класі районної гімназії. Кожного дня до райцентру їздить
велосипедом. Учора донька додому не повернулася. Допоможіть!
Старший лейтенант кинув погляд на циферблат – четверта година
дня. Негайно доповів начальнику райвідділу міліції підполковнику
Столяренку. За кілька хвилин цей факт став предметом обговорення
не лише в районному, а й обласному управлінні внутрішніх справ.
Начальник карного розшуку облуправління підполковник Арсірій
терміново викликав до себе інспектора карного розшуку в особливо
важливих справах Богдана Стоколоса, експерта-криміналіста
Володимира Богатирьова. Доповів про обстановку і наказав
негайно виїжджати.
На досвідчених фахівців у Михайлівському райвідділі уже
чекали. Місцеві правоохоронці уважно переглянути базу даних – в
поле зору потрапило п’ятнадцять підозрюваних. Одразу розпочали
перевірку. Не виключено: потерпілу, яка з райцентру поверталася
додому, вбивця перестрів по дорозі, силоміць затягнув до лісосмуги,
зґвалтував і позбавив життя. У першу чергу вирішили прочесати
насадження, які виструнчилися вздовж автомобільної траси.
Як тільки прибули правоохоронці з Черняхівська, до них
підключилися місцеві працівники міліції Юрій Біличенко та Назар
Паляниця. Усі зайшли до салону автівки і поїхали за місто. Обіч
автостради пролягали лани, назустріч машині бігли стовбури
оголених дерев. Як тільки порівнялися з лісосмугою, автівку
зупинили. До села слалася дорога довжиною у чотири кілометри.
Її належало подолати нишпоркам. Між дубами, кленами, липами,
тополями виокремлювалися білокорі берези. Біля них стояли
поліетиленові пляшки, трилітрові банки. З трубочок, вмонтованих у
нижню частину стовбура, скапував сік. Одна банка була наповнена
вщерть, рідина виливалася на землю.
– Хлопці! – озвався Назар Паляниця, – не пропадати ж добру. До
ранку банка ще раз наповниться.
Березовий сік і справді виявився на диво смачний. Богдан
Стоколос, вволю напившись, витер вуста і поставив банку під цівочку
– нехай скапує. Знову рушили в дорогу. Під ногами чавкотіло гниле,
змокріле від недавнього дощу, торішнє листя. Де-не-де пробивалися
НА ВІСТРІ ЛЕЗА
Віталій ЛЕУС

НА ВІСТРІ ЛЕЗА

блакитні проліски. “Яка несправедливість на світі, – гадкував про
себе Стоколос, – людину позбавили життя, саме такої чудової пори,
коли все в природі пробуджується і оживає. Мало того, дівчина ще
була підлітком. Що вона бачила у своєму житті? Певно, не спізнала
ні першого поцілунку, ні трунку кохання. Ще б жити і жити? Шкода,
що для таких негідників відмінили смертну кару – йдемо ж у Європу.
Мовляв, розстрілювати не гуманно. І сидітиме отакий покидьок у
камері. Через двадцять років може подати апеляцію. Дивись, ще й
помилують. За зразкову поведінку. А поки відбуватиме покарання,
безкоштовно споживатиме продукти, придбані за наші податки.
Читатиме свіжі газети, дивитиметься телевізор. Якщо покається,
помилують. Не в’язниця, а справжнісінький курорт. Таких би я
ставив до сталеливарних печей, відправляв на уранові рудники
або примушував добувати кам’яне вугілля. Нехай би вони труїлися
газом, гинули під обвалами, а не ті чесні, безневинні люди”.
Йшли не поспішаючи. Метр за метром уважно оглядали
територію. Подолали чималу відстань, але потерпілої не було.
Починало смеркатися. Детективи побоювалися, аби випадково не
пройти мимо, тому інколи поверталися і уважно оглядали кожний
кущ. І раптом серед чагарника забачили труп молодої дівчини. Була
вона зодягнена і лежала обличчям догори. Лице злегка прикидане
листям. Аби жертва не прохала допомоги, нелюд заклеїв рот
скотчем. Ліва рука витягнута і лежала вздовж тіла, права – зігнута в
ліктєвому суглобі, ноги лежали прямо, стопи виправлені. Зодягнена
в білу кофтину з коричневою плямою “Леопард”. На ногах джинси
синього кольору, розстебнуті. Взуття не було, виднілися чорні
колготики, на правій нозі злегка розірвані. Поряд з лівою ногою
лежав пасок.
Експерт-криміналіст Володимир Богатирьов одразу приступив
до ретельного огляду.
– Так, записуємо, – мовив і продовжив: – Труп жіночої статі,
правильної будови тіла, довжиною 167 сантиметрів. Тіло на дотик
охолоджене рівномірно. Голова правильної форми, кістки черепа
на дотик цілі. Волосся на голові світло-русяве, позаду зібране у
“хвостик” і утримується на заколці. В мушлях обох вух сережки з
металу жовтого кольору у вигляді “листочків”. Рот напіввідкритий,
кінчик язика синього кольору, стиснутий між зубами. Шия розвинута
пропорційно тулубу. Грудна клітка циліндрична, ребра на дотик
цілі. Виділень з сосків немає. На внутрішній поверхні обох штанин
нашарування бруду. Тканина штанів мокра із запахом сечі.
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Батько залишив маму, коли Антосю виповнилося всього чотири
місяці – хлопчину допомагали виховувати мамині батьки. Тата
замінив дідусь Платон. За характером – розважливий і серйозний,
намагався і внука виховати таким же. Коли Антось викидав
чергового коника, дідусь сварив пальцем, мовляв, так робити не
можна. Так чинять погані дітки. А ти в нас розумний і слухняний.
Внук терпляче слухав нудні менторські повчання діда, а потім кидав
його і летів куди очі бачили. Бабуся на всі витівки внука навпаки –
заплющувала очі, жаліла, мовляв, він і так ущерблений – тата немає.
Оце, було, бабуся Соломія посадить його у вбиральні на горщик.
Онук сидить, потребу справляє, стиха про щось собі наспівує. Баба
в цей час займається своїми справами. Потім звертає увагу: то
Антось співав, а це мовчить. “Діду, подивися, лишень, що він там
робить?”
Дід заходить до вбиральні, ой, леле! Онук знизу всі шпалери
пообдирав. Трохи згодом, коли поснідали, увімкнули телевізор.
Антось забажав води – пішов на кухню напитися. Минуло кілька
хвилин і старенькі відчули: у квартирі пахне газом.
– Діду, ти як ходив чай пити, виключав газ?
– Атож би ні, – образився дід.
– Ану, збігай подивися.
Дід Платон пішов на кухню і обмер – всі чотири газові конфорки
включені.
– Антось! – дідусь закричав, немов ошпарений, – це ти таке

ІІ

Поперечна шлейка бюстгальтера зліва від “чашки” розрізана, труси
по передній поверхні з переходом на промежину просякнуті кров’ю
та рідиною жовтого кольору із запахом сечі. Закляклість трупа
виражена в м’язах обличчя, верхніх та нижніх кінцівках. Трупні
плями на задній поверхні голови, тулуба, кінцівок добре виражені,
синьо-фіолетового кольору. На промежині в ділянці статевих губ
накладання крові. Розриви дівочої перетинки на п’ять-сім годин за
умовним циферблатом годинника, глибиною до нуль цілих чотири
десятих сантиметра. При розведенні великих статевих губ помітне
натікання рідкої темно-червоної крові. У ділянці попереку, по задній
поверхні правого стегна та по зовнішній поверхні також правого
стегна, по внутрішній поверхні лівої гомілки синці багрово-синього
кольору...
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наробив? Ні, ти розумієш, що б могло статися? Ми б або потруїлися,
або наш будинок злетів у повітря.
Онук у відповідь тільки мовчав і стиха чмихав носом.
А то раз поїхали на риболовлю. Спершу дісталися човної станції
– тут утримувався човен. На подвір’ї станції один чоловік щось
там варив на примусі. Цей предмет хлопчина бачив вперше. Він
так його зацікавив, що Антось стояв, неначе прикипівши, і немигно
дивився. Зрештою, коли набридло дивитися, він правою ногою
так уперіщив примус, що той, мов м’яч, пострибав по подвір’ю.
Господар розгубився, не знав, що й сказати, а дідусь Платон одразу
кинувся ловити примус. До біди був один крок – все подвір’я залите
бензином і заляпане мастилом.
А тут саме мама вийшла заміж до Німеччини. Десь там, в
Інтернеті, відшукала німця-вдівця, років зо два листувалися
і, нарешті, отримала запрошення. На нове місце проживання
вирішила взяти й сина. На той час Антось вже ходив до школи.
Та навчатися в нього особливого бажання не було – майже щодня
прогулював уроки, а коли й з’являвся на них, то вчителів не те,
що не слухав, а навіть заважав викладати матеріал: безугавно
розмовляв, сіпав дівчат за кіски. Вчителі спершу намагалися не
звертати на нього уваги, зрештою, наказували – ставили в куток, а
то й просто виганяли з класу. Антось тоді вештався містечком або
йшов до салону, в якому містилися гральні автомати. Програвав усі
до копієчки гроші, які вдалося поцупити в дідуся чи бабусі.
А одного разу, це вже коли підріс, вдалося вкрасти пневматичний
пістолет. На вулиці почав стріляти: спочатку влучив у кота, потім
підстрелив сусідського пса. На подвір’ї неподалік дитячого
майданчика прагнув влучити у бляшанку, а поцілив бабусі у ногу.
Сусіди негайно викликали швидку медичну допомогу і дільничного
міліціонера.
Звідтоді минуло два роки. Донька писала з Німеччини: їх
сприйняли дуже добре. Чоловік, з яким вона юридично оформила
шлюб, і навіть повінчалася, був вдівцем. У нього була десятирічна
донька. Дівчина одразу прикипіла до неї і не називала інакше,
як “муттер”. Були ще двоє його стареньких батьків. Вони також
шанобливо поставилися до нової невістки. Ось тільки донька
протягом двох років не написала жодного слова про сина, так буцім
його й не існувало. Лише коли прибула у гостину, то привезла й
Антося. Донька довго розповідала про Німеччину, мовляв, яка
це багата і культурна країна. Особливо вражає чистота. Там, на
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вулицях, чистіше, ніж у наших квартирах. А коли на пішохідному
переході горить червоне світло, ніхто не зрушить з місця – чекають,
доки не спалахне зелене.
– Тату і мамо, – обличчя доньки спохмурніло, по ньому потекли
сльозинки, – якщо можна, нехай Антось у вас поживе. Він там таке
витворяє, мені аж соромно. Я вже його і виховувала, і картала, і
залякувала, та йому хоч би що.
– Та ради Бога, – озвалася мама, – нехай живе у нас. Оселя
он яка, – окинула поглядом, – ми підемо з цього світу, а кому воно
залишиться. Пенсії у нас стачить. А може, врозуміє, на роботу
влаштується чи одружиться.
Наступного дня, як тільки Антось провів маму, провідав
свого старого приятеля Максима, в якого свого часу поцупив
пневматичний пістолет. Друг уже давно вибачив і зустрів його мало
не з розпростертими обіймами. Він зайнявся бізнесом, торгував на
ринку, придбав автомашину. Хоч і беушну, правда, але вона мала
цілком пристойний вигляд.
– Є в мене в селі на приміті одна дівчина, – утаємничено повідав
Максим і осміхнувся. – Гадаю, вона нас сьогодні обслужить за
вищим класом.
Невзабарі прибули до оселі, в якій вона мешкала. Але хата була
на замку. У вікнах також не світилося. Максим затарабанив у вікно:
– Любонька, відчини!
– Хто там? – пролунало з протилежного боку.
– Максим! – чітко відрубив. – Я до Люби приїхав. Відчиніть!
– Уже ніч. Я нікому не відчиню, – знову пролунав той же охриплий
голос. – Приходьте завтра.
– А куди поділася Люба?
– Вона поїхала до Черняхівська. Приїде через тиждень.
– А що ти пропонуєш?
– Давай заїдемо до будь– якої оселі, викличемо жінку, запхаємо
в автівку, вивеземо в поле і порозважаємося.
Максим спочатку з недовірою поставився до цієї ідеї, та згодом
і сам загорівся нею.
При виїзді з села вони зупинилися біля кам’яного будинку. У
вікнах вже не світилося. Зайшли на подвір’я, постукали у шибку.
– Хто там? – запитав чоловічий голос.
– Відчиніть. Вам телеграма.
– Яка ще така серед ночі телеграма? – невдоволено буркнув
чоловік, але двері відчинив.
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За ним на порозі у спідній сорочці стояла розпатлана жінка.
Антон відштовхнув чоловіка, Максим схопив жінку за руку і
потягнув до автівки.
– Рятуйте! – несамовито закричала.
– Тихше, мамаша! – Антон приставив до горла ніж. – Людей
розбудиш.
– Негідники заштовхали бідолашну до салону повезли за село.
Там по черзі задовольнили свою похіть з жінкою, яка б швидше
годилася їм у матері. Опівночі зі сльозами на очах повернулася
додому.
– Я ж ні в чому не винна, – тонкі плечі нервово тремтіли.
– Та я тебе ні в чому не звинувачую, – з сумом в очах роздумливо
мовив чоловік. – Аби себе не зганьбити, давай радше будемо
мовчати.
... Коло підозрюваних з кожним днем звужувалося. Члени
оперативної групи УМВС України в Черняхівській області провели
кропітку роботу з виявлення педофіла. З п’ятнадцяти підозрюваних
чотирнадцять мали тверде алібі – аж ніяк не могли бути причетними
до зґвалтування і вбивства неповнолітньої. Відтак залишався один
– Антон Верхогляд. Мешкав у районному центрі разом з бабою
Соломією. Мама жила в Німеччині і мала нову сім’ю. Антон Верхогляд
спочатку навчався в гімназії, потім ходив до загальноосвітньої
середньої школи імені Шевченка. Подальшу освіту здобував у
Прилужжі та Маріуполі в колоніях для неповнолітніх. У Збройних
Силах України не служив – судимих до армії не призивали. Тричі
притягувався до кримінальної відповідальності: перший раз до
двох років, другий – до трьох за крадіжку. Втретє його позбавили
волі строком на п’ять років. Підстеріг сімнадцятирічну ученицю,
зґвалтував, потім з її куртки витягнув шнурок, накинув бідоласі на
шию зашморг і намагався задушити. Потерпіла почала несамовито
кричати. Її крик наслухали перехожі й злякали ґвалтівника. Того ж
дня Антона Верхогляда затримали працівники міліції. Потерпіла
впізнала нападників. За останній злочин відбував покарання в
Харківській колонії. За гратами провів одинадцять років.
Оперативники переступили поріг оселі, в якій мешкав Антон
Верхогляд в той час, коли він сидів у фотелі і переглядав по
телевізору американський бойовик. Бабуся Соломія на кухні
готувала сніданок. Забачивши людей у міліцейській формі, враз
зблідла, ніж яким вона різала м’ясо, випав з рук.
– Спокійно! Карний розшук! – владно мовив Богдан Стоколос.
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Слідча дія фіксувалася на цифрову відеокамеру “Самсунг”.
Підозрюваного попрохали розповісти про події, які стосувалися
умисного вбивства малолітньої Аліни Козинець. За кілька хвилин
у присутності начальника райвідділу міліції підполковника
Столяренка, адвоката Олексія Семичастного, експерта-криміналіста
Володимира Богатирьова, понятих Сергія Косовиченка та Віталія
Тимощука Богдан Стоколос відтворював обстановку та обставини
події за фактом умисного вбивства.
– Значить так, товариші, – мовив Стоколос, – ви маєте право
бути присутніми при проведенні відтворення та обставин події,
висловлювати зауваження та заяви стосовно дій слідчого. А
тепер, поняті, – Стоколос звернув до них погляд, – ви зобов’язані
засвідчити факт, зміст та результат відтворення та обставин події.
З міліцейської автівки у кайданках вийшов Антон Верхогляд.
Був у сірій футболці, поверх якої зодягнений светр, на цибатих
ногах – штани сірого кольору, виготовленого з матеріалу, схожого
на джинси, зобутий в чорні черевики з шкірзамінника, на голові
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– Онучок, ти знову щось накоїв? – прошепотіла вустами.
– Ви Верхогляд Антон Олександрович?
– Так.
– Ви підозрюєтеся у вчиненні тяжкого злочину – зґвалтуванні та
вбивстві. Ми вимушені вас затримати.
Потім Богдан Стоколос детальніше повідав про підстави
та мотиви затримання. Роз’яснив Антону Верхогляду про право
оскарження в суді. Згідно з статтею 5 Конвенції про захист прав і
основних свобод людини кожна заарештована особа або затримана
на підставі обґрунтованої підозри у вчиненні злочину, має право
постати перед судом і бути вислуханою з питань, пов’язаних з її
триманням під вартою.
Від пильного ока Богдана Стоколоса не могли сховатися ані
збентеженість, ані розгубленість заарештованого: зелені, мов у
кота очі, нервово бігали з боку на бік, руки нервово тремтіли. З
приводу затримання Антон Верхогляд не заперечував.
На допиті зізнався одразу: так, шостого квітня на відтинку шляху
Михайлівка-Карабинівка, зустрів дівчину, зґвалтував у лісосмузі, а
потім вбив. Він погодився на відтворення обстановки та обставин
події.
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білий кашкет. До відтворення процедури приступили о першій
годині двадцять хвилин дня.
– Того ранку, – розпочав свою сповідь Антон, – я прокинувся
о восьмій годині. Сів на велосипед і поїхав до райвідділу міліції,
аби відмітитися у дільничного інспектора. Повернувшись додому,
поснідав і завалився спати. Відпочивав до третьої години дня. Коли
прокинувся, увімкнув телевізор. Саме йшов художній фільм, який
– уже не пригадую. Коли закінчився, вимкнув телевізор, осідлав
велосипед і поїхав за березовим соком. До господарчої валізи
поклав дев’ять порожніх дволітрових пляшок. Крім них, з собою
ще взяв моток скотчу, широкий господарський ніж. У дорогу про
всяк випадок я завжди беру з собою ніж, а скотч прихопив, щоб
прикріпити пляшку до стовбура. На багажнику ще був прив’язаний
білий мотузок, так метрів зо два. Коли виїхав на автостраду,
назустріч прямувала дівчина на вигляд років вісімнадцяти. На
кермі з одного боку висів рюкзак, з іншого – поліетиленовий пакет.
За спиною теліпався ще один рюкзак. На багажнику лежав віник. Це
мене аж розсмішило. Дівчина була висока на зріст, з миловидним
обличчям. Зодягнена в штани синього кольору, світлі кросівки та
куртку. Вона одразу сподобалася і в мене виникло бажання вступити
з нею у статевий зв’язок. Я дістав ніж і пригрозив: “Поїхали зі мною.
Якщо не забажаєш, я тебе просто вб’ю”. Вона, певно, злякалася,
погодилася одразу. Я сховав до кишені ножа і по ґрунтовій дорозі
поїхали у бік Остреч, саме в той бік, з якого я виїздив. Ось на цьому
шляху ми з вами й перебуваємо. Дівчина не пручалася і мені нічого
не говорила, – Антон поглядом окинув простір, – з її зовнішнього
вигляду ніякого хвилювання я не помітив. Небавом ми повернули
праворуч, на дорогу, котра вела між молодим садом та полем.
Подолавши з півсотню метрів, у неї щось сталося з велосипедом
і вона зупинилася. Я теж зупинився. Взяв мотузок і зв’язав їй
спереду руки. Велосипед дівчини, разом з усіма її речами, залишили
на місці, а я зі своїм велосипедом пішли у глибину саду. Небавом
вона почала скаржитися, мовляв, у мене болять руки і просила
розв’язати.
Невзабарі усі прибули на те місце, де й розігралася трагедія.
– Ви розв’язали їй руки чи ні? – уточнив Богдан Стоколос.
– Так, я розв’язав їй руки і наказав, аби вона роздягнулася.
Дівчина зняла з себе кросівки, штани та нижню білизну. Потім
паском, котрий знаходився у неї в штанях, я знову позаду зв’язав
руки і поклав її на землю спиною донизу. Потім задрав кофту і
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ножем перерізав одну бретельку бюстгальтера. Ліг на дівчину,
але статевого акту не вийшло – забракло потенції. Я перевернув
її догори, – Антон демонстрував все на манекені, – і поставив
навколішки, намагаючись зґвалтувати у такому положенні.
Однак і за цим разом у мене нічого не вийшло. У той час коли
я здійснював ці дії, дівчина стосовно мене не чинила ніякого
спротиву. Я поцікавився: скільки ж тобі років? Вона відповіла:
навчається у п’ятому класі, їй дванадцять років. Мені зробилося
ніяково. Я розв’язав руки і наказав одягатися. Вона зодягла нижню
білизну, штани та кофту, а бюстгальтер зняла і поклала до кишені.
Кросівки зобути не встигла, я їй знову позаду зв’язав руки попругою,
рот заклеїв скотчем, аби не кричала, – збирався трохи залякати,
аби нікому про це не розповіла. У цей час вона перебувала у
лежачому положенні обличчям донизу. Я накинув мотузок на шию
і почав його стягувати. Дівчина втратила свідомість. Після цього я
пішов за її велосипедом. Коли повернувся, помітив: вона лежить у
такому положенні і хрипить. З верхньої губи відтягнув скотч, але
з рота вже пішла кров. Я просидів хвилин десять, вона лежала
незворушно. Тоді я зрозумів: дівчина померла. З переляку я взяв її
за плечі і потягнув до лісового насадження. Воно містилося одразу
за садом. Коли притягнув, поклав обличчям до низу, ногами у бік
автостради, а головою – до березової діброви. Прикидав торішнім
листям, згори накидав каміння, аби вітер не скинув листя, а тоді ще
й наклав зрубаних гілок – валялися поряд. Я забрав її два рюкзаки,
сів на велосипед і поїхав. По дорозі їх викинув. Там, неподалік
лісосмуги. М-да, я ще не сказав, у лісосмузі з кишені дівчини випав
мобільний телефон. Його я взяв з собою, а сім-карту викинув на
місці пригоди. У подальшому перейшов на інший бік дороги і поїхав
попід лісосмугою. По дорозі викинув мотузок, скотч та мобільний
телефон.
– Ви не будете заперечувати, якщо ми поїдемо на місце і
відтворимо обстановку даної події?
– Звичайно ж, ні.
Через певну відстань зупинилися. Антон Верхогляд показав
місце, де він викинув рюкзаки, де залишив велосипед та кросівки
дівчини. Потім підозрюваний перейшов на інший бік дороги і
всі попрямували до старого саду. Тут Антон вказав на місце, де
знаходилися речі: мотузок, скотч, мобільний телефон марки “Нокія”,
батарея з мобільника, задня кришка з телефону та паперова стрічка
з двома наклейками у вигляді пінгвіна та черепа з короною.
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Наступного дня, після того як поховали Аліну, Богдан Стоколос
прибув до села Карабинівка, в якому мешкали батьки покійної – батько
Роман Васильович і мати – Тамара Олексіївна. Люди були прибиті
горем, яке чорною птахою так раптово і несподівано впало на них.
У світлиці все нагадувало про вчорашній похорон – люстро закрите
білим простирадлом. На столі поряд з букетом весняних квітів велика
фотокартка Аліни з чорною стрічкою навскіс. Симпатичне обличчя,
темно-карі допитливі очі відкрито дивляться, немов запитують:
“Навіщо мене так?” Перед фотокарткою у кришталевій вазі – жито
і згасла свічка – символ передчасно згаслого життя Аліни. Роман
Васильович сам тонкий, високого зросту, певно, у нього зростом
вдалася донька – рослава не за роками.
– Їх у мене дві, – після невеликої паузи, роздумливо мовить
Роман Васильович. – Юлі виповнилося дев’ять, а покійній Аліні
було всього одинадцять. Обидві доньки навчалися в Михайлівці. До
школи я їх постійно возив на власному автомобілі, а після закінчення
уроків приїздив
забирати. Інколи траплялися випадки, коли з
якихось причин не зміг забрати, тоді вони додому поверталися або
автобусом, а теплої пори року дітей виїжджала зустрічати дружина.
Практично доньки додому самі не поверталися. Того злополучного
дня вранці на власному автомобілі обох відвіз до гімназії. У той день
мав ще бути суботник. Аліна з собою взяла віник, старе відро та
підмінний одяг. Також з нею був рюкзак з навчальними приладами та
два пакети. Один з них з малюнками реклами побутової техніки. На
превеликий жаль, того дня мені ніяк не випадало забрати їх додому.
Тоді домовилися: назад повернуться велосипедом. Його ми поклали
до багажника. Юлю мав забрати автомашиною пізніше – після занять
була гімнастика. Робочий днь у мене закінчувався о п’ятій вечора і
я одразу поїхав до Будинку культури за молодшою донькою. У цей
час на мій мобільний зателефонувала дружина і поцікавилася: чи
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Коли процедуру було закінчено, Богдан Стоколос звернувся до
учасників, понятих та підозрюваного:
– Можливо, в когось будуть запитання?
– Запитань немає, – за всіх відповів адвокат.
О третій годині дня слідча дія була призупинена. Усі зайшли
до автівки і поїхали до районного відділу міліції для складання
протоколу та перегляду відеозапису.
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Богдан Стоколос ще мав зустрітися з бабусею Антона. Годину
тому він приїздив до оселі, але у дверній клямці стримів віник –
вдома не було. Сусіди сказали, буцім пішла до магазину по хліб.
Цього разу віник у дверях не стримів. Стоколос натиснув чорну
кнопку дзвінка, що нагадувала горошину. За дверима прозвучала
приємна мелодія, проте двері ніхто не відчиняв. Богдан уже почав
гадати, що знову невчасно прийшов, та ось з протилежного боку
пролунало:
– Хто там?
– Міліція. Відчиніть!

V

немає з нами Аліни? Додому вона ще не повернулася. Потім я пішов
до ресторану, де придбав блок цигарок і карточку поповнення. Після
того, як увів код поповнення на рахунок Аліни, почав телефонувати на
мобільний, але її телефон не відповідав – був відключений. Близько
шостої вечора із занять вийшла Юля. Ми сіли в автівку і поїхали
додому. При в’їзді до села зустрів дружину – їхала велосипедом
шукати Аліну. Ми зупинилися, переговорили, вирішили повертатися
додому. А вже з дому зателефонували до лікарні, мовляв, чи не
потрапляла до вас Аліна Козинець? Нам відповіли: такої у них
немає. Обдзвонили своїх рідних, приятелів і просто знайомих у селі
та в райцентрі. Не було ніде. Тоді зателефонували до міліції. Про
те, що її було виявлено з ознаками насильницької смерті, дізналися
від працівників міліції. Дуже прошу: вбивцю моєї доньки покарайте
якнайсуворіше – винесіть йому смертний вирок.
Неповнолітня Марина Нечай розповіла: Аліну Козинець знала
дуже добре, приятелювала ще з першого класу. Того дня зустрічалася
з нею в школі. Була вона, як завжди – весела і активна. Уроки
закінчилися о першій годині п’ятнадцять хвилин дня. Після цього
почали прибирати шкільне подвір’я. Хто граблями орудував, хто
віником замітав. Кожен з нас прийшов до школи зі своїми знаряддями
праці. Робота кипіла дружно. Коли закінчили прибирати, до Аліни
підійшла молодша сестричка, віддала – свій ранець і попросила
завезти додому. Юля збиралася піти на танцювальний гурток. Ми
втрьох ще деякий час побули разом, а потім розійшлися по домівках.
Аліна сіла на велосипед і поїхала додому. Йшла третя година дня. З
коштовностей у неї був мобільний та золоті сережки у вухах. Вона ні
з ким не ворогувала, з усіма підтримувала нормальні стосунки.
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Двері відчинила засмучена, заплакана, вбита горем жінка. Трохи
вища середнього зросту, високе чоло, чорнява. Кругла голова
обрамлена сірою хустиною. Вона розмовляла, а поглядом блукала
в пониззі, буцім соромилася людям дивитися в очі.
– Дозвольте? – Богдан Стоколос пред’явив посвідчення
інспектора карного розшуку.
– Заходьте, – тяжко зітхнула. – Вибачте за безлад. Це все після
обшуку. Ніяк не можу отямитися, аби навести лад.
У вітальні, дійсно, речі лежали будь-де, але сама кімната була
обставлена зі смаком: меблева стінка з сервантом і книжковою
шафою. На поличках акуратно стояли передплатні видання. Богдан
гайнув поглядом – здебільшого зарубіжна та російська класика.
Поряд – м’який куточок. На підлозі лежав ворсистий турецький
килим. Такий же, але трішки менший, висів і на стіні. Вікна були
щільно завішані шторами та ще й простирадлами. Складалося
враження буцім старенька намагалася сховатися від усіх своїх
нещасть. Бабуся Соломія не могла стримати свої емоції: вона то
плакала, то говорила тихо, то зривалася на крик, а потім шепотіла
вустами: – Я не знаю… Я до сьогодні не можу повірити, що це мій
онучок таке натворив. Я ні в чому не впевнена…
Богдану Стоколосу ледь вдалося заспокоїти стареньку, мовляв,
не переймайтеся. Зараз іде слідство, а потім відбудеться суд. Лише
він з’ясує: винен ваш онук чи ні. А поки що є презумпція невинності.
І ніхто не може звинувачувати вашого онука в убивстві. Він лише
підозрюваний.
– Що ж я можу розповісти? – нарешті зібралася з думками. – Був
би батько, все було б інакше. А так покинув нас, коли син ще лежав
у колисці. По суті, ми виховували його з дідом Платоном. Мама
була зайнята, працювала в сільській школі. Та ось вийшла заміж
до Німеччини, там має нову родину. Дідусь помер, усе виховання
лягло на мої плечі. Онук за характером своєрідний, та ще зв’язався
з поганими хлопцями, попав у допер. Ніби також за зґвалтування.
Відсидів, додому повернувся, я гадала, за розум візьметься. А
воно, бач, що. Коли мама дізналася, з Німеччини приїхала. Антось
тоді відбував покарання у Харкові. Ми зібрали валізу і вона поїхала
до нього. Знайшла ту в’язницю, зустрілася з сином. У довірливій
формі запитала: “Синок, скажи мені по правді, це ти таке наробив?”.
Антось клявся і божився: “Ні мамо. Це все вигадки”. Бачить донька:
не з медом йому там – ніс перебитий, під очима синці. Не розпитала,
тільки подивилася і розплакалася. Як тепер їй сказати про це – й
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сама не знаю. Дзвонила вчора, питала: що нового, як синок? Дай,
каже, мамо, трубочку, я з ним переговорю. “Та немає, – кажу, вдома,
мабуть, у кіно пішов”. Одбрехалася на перший раз. А що говорити
за другим і сама не знаю. Ой, – крутнула сивою головою, – він мене
в могилу живою зведе. Це вже достеменно. Спочатку діда поклав у
домовину, а це вже і до мене черга дійшла.
Бабуся Соломія на деякий час замовкла, хустиною витерла
сльози, напилася води.
– Вибачте, я не запропонувала вам: можливо б, чаю чи кави?
– Ой, ні. Дякую, дякую, – мовив Стоколос. – Від кави взагалі
утримуюся – страждаю на артеріальний тиск.
– Я, навіть, себе вважаю винною, – продовжує бабуся Соломія,
– це я того дня послала у ліс за березовим соком. То інколи було не
слухає мене. А це одразу сів на велосипед і поїхав. Не було годину,
а може, півтори. Вперше його взяли до міліції, коли повертався з
ринку. Потримали трохи, потім відпустили. Повертається і каже:
“Певно, бабусю, щось там у них серйозне трапилося, тягають
усіх підряд”. Я думаю так: аби Антось був у чомусь винний, не
почував би себе таким спокійним. Він би давно кудись дременув.
Наступного дня пішов до магазину за продуктами, а через годину
з’вились міліціонери. У будинку провели обшук, забрали його одяг.
До речі, весь одяг, навіть, спідній, у нього був чистий. А там, де
все це трапилося, кажуть, калюжа крові. Якби насправді там був,
забруднився б достеменно. Тут щось не так…
Я ночами не сплю, все думаю і хочу сама розібратися. Ви вже,
звиняйте мені, старій, але міліції я не довіряю. Їм потрібно закрити
цю справу, ось вони й повісили її на нього. Кажуть, Антось здався.
А може, вибили з нього ті зізнання. Поки не зустрінуся з ним і не
переговорю, нікому не повірю. Я нутром відчуваю: мій онук такого
не міг вчинити. Бачте, і собаку пускали по сліду, а вона прийшла до
іншої людини. Відбитки його рук могли б залишитися на велосипеді
дівчини, на скотчі, але їх немає. Отже, не Антонових рук ця справа.
Я найняла хорошого адвоката, гадаю, він мені допоможе. А може,
а може… – розводить руками, якщо це все-таки він накоїв, то в
нього щось з головою сталося. Я вже й до ворожки ходила. Вона
мені й каже: “Твого онука врятує одна жінка. Може, це будеш ти”.
По-моєму він не винний. У Михайлівці трапиться ще один злочин,
подібний цьому. І тоді твого онука виправдають”.
Однак як би не було, але це і мій гріх. Я навіть подумати не могла,
що з Антося виросте вбивця. Як би не там було, а мені його шкода.
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Цей день розпочався зі скарги до прокуратури району, яку подав
адвокат Антона Верхогляда Олексій Загальський. Він зосередив
увагу на застосуванні до його підзахисного з боку працівників міліції
незаконних заходів впливу, а саме – фізичної сили та психологічного
тиску. Мовляв, Антон Верхогляд змушений був підписати зізнання
у вчиненні злочину, якого не здійснював, а також щодо порушень
кримінально-процесуального законодавства під час проведення
слідчої дії відтворення обстановки та обставин події.
Та нічого не вдієш. Скарга є скарга. І її потрібно перевіряти. Навіть
тоді, коли вона виходить від підозрюваного. Слідчий прокуратури
Михайлівського району юрист другого класу Іван Клюненко першим
допитав заявника.
– Коли я повертався з ринку, – мовив Антон Верхогляд, – то
мене перестріли працівники міліції. Серед них я знаю лише Юрія
Біличенка. Вони зодягли на мене наручники і привели до райвідділу.
В одному з кабінетів зі мною спілкувалися два працівники з обласного
управління та працівник кримінального розшуку з райвідділу. Як
його прізвище, я не знаю. Запам’ятав за світлим волоссям на
голові. Працівники з Черняхівська двічі застосовували до мене
електрошокер. Одразу зробилося погано, прихопило серце.
– А працівники райвідділу застосовували до вас елекрошокер?
– Ні, ці не застосовували. Близько третьої години дня мене
відпустили. А наступного дня до оселі знову заявилися міліціонери.
Серед них був Юрій Біличенко та два працівники з Черняхівська.
Коли мене доставили до райвідділу, спочатку допитували, а потім
попрохали підписати якийсь папірець. Не читаючи, я його підмахнув.
Потім прийшов слідчий з адвокатом. Я сказав: вину свою не
визнаю, вони поговорили і пішли. Близько дев’ятої вечора зі мною
почали спілкуватися три працівники з обласного управління. Вони
били мене в груди, на голову та обличчя намотували скотч, били
електрошокером, на головду зодягли поліетиленовий пакет. Так
тривало до другої години ночі. Після цього я погодився розповісти
все, що від мене хочуть. Потім повезли на відтворення обстановки
та обставин події. Більше фізичного та психологічного тиску не
чинили.

VI

Занапастив своє життя, – схлипнула, знову витерла хустиною очі і
додала: – І моє також.
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Інспектору карного розшуку в особливо важливих справах
обласного управління внутрішніх справ капітану міліції Богдану
Стоколосу також довелося давати пояснення:
– Дійсно, оперативній бригаді з Черняхівська, яку я очолював,
довелося виїжджати до Михайлівського райвідділу для надання
практичної допомоги по розкриттю вбивства одинадцятирічної
дівчини. Під час відпрацювання версії щодо причетності до
вбивства раніше судимих осіб особливу увагу звернув на себе
Антон Верхогляд. Раніше він відбував покараня за зґвалтування,
вчинене подібним способом, тобто з використанням скотчу та
мотузки. Дійсно, протягом всього періоду тричі довелося допитувати
підозрюваного. Кожного разу його доставляли до районного відділу
міліції. При цьому вперше протокол затримання не оформлявся –
Верхогляд прибув до міліції добровільно і підстав для складання
протоколу затримання не було. Під час повторного допиту він
зізнався у вчиненні злочину. Працівник Михайлівського райвідділу
Юрій Біличенко оформив протокол явки з повинною. Жодного
разу після дев’ятої вечора ми не те, що його не били, навіть не
допитували – у цьому не було ніякої потреби. Кайданки на руки не
зодягали, фізичного та психологічного тиску також не чинили.
Працівники карного розшуку райвідділу міліції Юрій Біличенко
та Назар Паляниця дали аналогічні за змістом пояснення. Факти
про застосування до Верхогляда фізичної сили вони також
заперечували. Як пояснив Юрій Біличенко, явка з повинною була
добровільною, без будь-якого примусу. При цьому на допиті були
присутні двоє понятих – вони можуть підтвердити.
Опитані поняті підтвердили: явка з повинною Верхогляда була
зафіксована Юрієм Біличенком в їх присутності, без будь-якого
примусу. Тілесних ушкоджень на підозрюваному не було. На стан
здоров’я не скаржився.
Антон Верхогляд спочатку перебував в ізоляторі тимчасового
тримання міста Михайлівки, а потім його перевели до слідчого
ізолятора № 32, який міститься у Новгород-Сіверському. У
приймальному відділенні центральної районної лікарні оглядався
лікарем-терапевтом. Було встановлено діагноз: вегето-судинна
дистонія гіпертонічного типу. Фахівці надали медичну допомогу.
Тілесних ушкоджень під час огляду не зафіксовано.
У діях працівників міліції Михайлівського райвідділу Юрія
Біличенка та Назара Паляниці та працівників обласного управління
внутрішніх справ Богдана Стоколоса, Володимира Богатирьова не
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Невеличке містечко ось уже який день тільки й жило цією подією.
Скрізь – у громадських місцях, на вулицях, у транспорті – тільки
й розмов було про нечуване убивство. Люди були занепокоєні,
мовляв, варто нас попустити і ось – маєш. До чого дожилися. Тепер
і дітей страшно на вулицю випускати.
Просторий зал районного Будинку культури, в якому проходило
виїзне засідання районного суду, не міг вмістити всіх бажаючих. А
люди, які прийшли на судовий процес, вимагали одного – смертної
кари.
При обранні міри покарання підсудному Антону Верхогляду
суд врахував тяжкість вчинених злочинів, а саме: два злочини,
кожен з яких відноситься до категорії особливо тяжких, дані про
особу підсудного, який негативно характеризується: не працював,
перебуваючи на адміністративному нагляді, не став на шлях
перевиховання і виправлення. Колегія суддів дійшла висновку:
Антону Верхогляду необхідно обрати покарання у вигляді довічного
позбавлення волі.
Обвинувачений звернувся до Верховного суду України з
касаційною скаргою про скасування вироку та направлення справи
на нове розслідування. Він стверджував, буцім цього злочину
не вчиняв, а висновки суду ґрунтуються на сфальсифікованих
досудовим слідством доказах, шляхом застосування до нього
недозволених методів слідства. У касаційній скарзі адвокат Олексій
Загальський порушив питання про скасування вироку направлення
справи на новий судовий розгляд. На його думку, докази, якими суд
обґрунтував вину Верхогляда, зібрані з порушенням кримінальнопроцесуального законодавства та як наслідок застосування до нього
недозволених методів слідства. Суд не врахував алібі засудженого.
На думку захисника, висновки експерта не є категоричними, а лише
висловлюють припущення, у зв’язку з чим суд у вироку не мав
права посилатися на ці висновки, як на доказ винності засудженого.
Разом з тим у касаційній скарзі захисник порушував питання про
пом’якшення призначеного Верхогляду покарання.
Заслухавши доповідача, захисника, підсудного, які підтримали
касаційну скаргу, потерпілих, які просили залишити вирок без змін,
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встановлено складу злочинів. У порушенні кримінальної справи
Верхогляду відмовили.
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Кожного ранку, коли Гарик просинався, у маминому ліжку
бачив все нового чужого дядю. Були вони всякі. Одні ставилися
до нього поблажливо, мовляв, який у нас красивий хлопчик, інші
робили вигляд, буцім не помічали, давали зрозуміти: пішов геть.
Деякі пригощали цукерками, простягали зіжмаканого карбованця
на морозиво. Цього разу, коли Гарик прокинувся, у маминому
ліжечку також побачив чужого дядю. Він лежав обличчям до стіни
і стиха хропів. Вся його широка спина від потилиці і до пояса була
розмальована татуюванням. Навіть на потилиці і тій виднілося
заґратоване віконце, обіч зависли два кільця, до яких кріпився
металевий ланцюг. Здається, на спині не було живого місця. Вгорі,
від лівого до правого плеча Гарик почав читати написи: “Не забуду
мать родную”, “Не грусти, если будеш одна”. Хлопчина сидів на
стільчику й довго роздивлявся ті малюнки.
– А ти в школу не запізнишся? – Гарикову допитливість перервав
голос мами, яка забігла з кухні до кімнати.
У цей час дядя перевернувся і Гарик побачив перед собою
заспане обличчя. Волосся скуйовджене, на лобі чорніла бородавка
з довгою волосиною. Розплющив одне око, плямкнув товстими з
синім відливом губами і знову захропів. Під широкими волохатими
бровами двома виямками лежали заплющені очі.
– Гарику, віднині це буде твій тато, – твердо мовила мама. –
Треба його слухатися.
Гарик зрозумів: відтепер слухатися треба буде не лише маму, а
й дядю. Все, що б мама не говорила, для нього – закон. І хоч вона
не завжди була права, перечити не мав права, у противному разі на
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перевіривши матеріали справи та обговоривши докази касаційної
скарги, колегія суддів визнала: касаційна скарга задоволенню
не підлягає. Судом правильно встановлено фактичні обставини
справи й зроблено обґрунтований висновок про доведення винності
Верхоглядом у вчинених злочинах. Такий висновок ґрунтується
на зібраних у встановленому законом порядку та перевірці судом
доказів.
Докази касаційної скарги на захист Верхогляда Верховний суд
України визнав безпідставними. Колегія суддів ухвалила залишити
її без задоволення.
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нього чекало суворе покарання.
Відтоді хлопчина затаїв образу: змарнів, схуд. У нього зіпсувався
апетит, почав погано спати. Досить часто у снах розмовляв сам з
собою. Прокинувшись, довго не міг заснути, перекидався в ліжку з
боку на бік. Чужого та ще й розмальованого дядю, з якого сміялася
вся вулиця, ніяк не зважувався назвати татом. Мама навіть
показувала хлопця знайомому лікареві. Той сказав, мовляв, ваш
син перебуває у стресовому стані. Аби він вийшов з нього, потрібно
позбутися причини. Мама достеменно знала оту причину, але
позбутися її просто не могла. З часом син відбився від маминих
рук. Коли підріс, зв’язався з поганою компанією, часто не ночував
вдома: бомжував, просив милостиню, причастився до спиртного.
Одного разу з старшим за себе вчинив крадіжку. Потрапив до
виправно-трудової колонії. Там і закінчував школу.
Після додому не повернувся. На ринку біля пивного ларочка
зійшовся з такими, як і сам – два хлопці щойно вийшли із зони.
За кухлем розговорилися, потім відійшли у безлюдне місце. Один з
них повідав Гарику про сокровенне: уночі збираються зробити наліт
на відділення “Ощадбанку”. Гарик охоче підтримав пропозицію,
що віддавала екстримом. Пізньої ночі, коли місто спало, вони за
допомогою болгарки випиляли замки у двох дверях і проникли до
сховища. Гроші утримувалися у громіздкому старовинному сейфі.
Тут знову з допомогою болгарки випиляли замок. Присвітили
ліхтариком і всі злегенька зойкнули, перед ними лежали пачки
грошей: гривні, долари. Скільки там було, достеменно не знали:
тисячі, десятки тисяч. Але грошей було багато. Порозсовували
по кишенях, а коли місця не стачило, ховали у пазухах. “На хаті”
перерахували “Улов” був чималенький: понад сто тисяч гривень,
дві тисячі доларів США.
На деякий час “залягли на дно” – поїхали до західноукраїнського
міста Трускавець, купили три путівки в санаторій. Вдень
відпочивали, пили мінеральну водичку, приймали цілющі ванни, як
і всі курортники, а увечері ходили на танці, шикували в ресторанах з
жінками. Бажаючих пожити на легку дурничку серед представниць
слабкої статі було чималенько.
Коли брали “Ощадбанк”, зробили одну дурницю – на місці злочину
залишили шматок круга від болгарки. Це й послугувало зачіпкою
для правоохоронних органів. Невзабарі усіх трьох заарештували й
судили.
Після відбуття покарання Гарик забажав стати на вірний шлях
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…Мальвіна з дитинства була вперта, мала важкий характер,
виявляла схильність керувати своїми ровесницями. Батьки
не раз скаржилися мамі: ваша донька негативно впливає на
нашу Марічку. Мама ніби й намагалася її виховати, про щось
говорила, інколи картала, але для Мальвіни це було, що горохом
об стіну. У малолітньому віці спізнала смак кохання – її почав
ґвалтувати шістдесятирічний сусід – дід Свирид. У подарунок
Мальвіна отримувала то мандарини, то банани. Коли підросла,
за оголошенням поїхала торгувати на московський ринок, але
опинилася у секс-рабстві. Згодом московські рабовласники її
продали в чеченський аул – два роки задовольняла бойовиків.
Пізніше дівчину переправили до одного з турецьких борделів. Там
пробула п’ять років. З турецького сексуального полону Мальвіні
допоміг вирватися один порядний клієнт. Саме йшов паром до
Одеси. Спершу Мальвіна віддалася йому, потім благодійник
посадив на паром, ще й дав на дорогу сто доларів.
Отак після багатьох років блукань секс-рабиня опинилася
вдома. За цей час померла рідна бабуся, яка зробила дарчу
своїй онуці – однокімнатну квартиру. Мальвіна порозумніла, стала
розсудливою жінкою. На своєму минулому раз і назавше вирішила
поставити хрест. Влаштувалася на роботу, надалі планувала
вийти заміж, народити дітей. Була Мальвіна нівроку: середнього
складу тіла, мала довге каштанове волосся, блакитні очі. Під
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– в одному з сільгоспкооперативів влаштувався пасти овець. Саме
було літо. Спека стояла немилосердна. Гарик квартири не шукав,
спав в одному сараї з вівцями. Пасти доводилося з однією місцевою
селянкою. Одного разу вона залишилася вдома і її замінила
донька. На вигляд років дванадцять. Обличчя у веснянках, руде
волосся ніби аж спалахувало. Була вона трохи недорікувата. Та
Гарик абсолютно не звертав уваги на цей ґандж. З першого разу не
стримався і почав ґвалтувати дівчину. “Тепер дивися мені, – суворо
повчав, – розкажеш мамі, дізнається все село і сміятимуться з тебе.
Краще мовчи”. Дівчина тільки схлипнула і мовчки терпіла подальші
знущання. Скільки б воно тривало, сказати важко, якби одного разу
мама не прийшла завчасно на пасовище і не побачила, як Гарик
глумиться над її донькою. Гвалтівникові дали десять років, хоч
обвинувачувач просив усі дванадцять.
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білою блузкою м’ячиками виднілися круглі груди. Аби однокімнатна
квартира вдень даремно не простоювала і працювала на гроші,
вирішила здавати погодинно. Зателефонувала до приватної газети.
Зачитала по телефону текст оголошення. Його надрукували, а вже
другодні заявилися перші клієнти. Приходили молоді закохані пари,
траплялися чоловіки з жінками, в яких вдома не було можливості
займатися інтимом. Джерельцем потекли живі гроші. Щойно одна
пара розрахувалася і пішла геть. Мальвіна переслала ліжко,
приготувала його для нових відвідувачів. Вирішила випити кави,
на газову плиту поставила чайник. У цей час у двері подзвонили.
Мальвіна подивилася у вічко і побачила силует чоловіка. Але про
всяк випадок запитала:
– Хто там?
– Я за оголошенням, – долинуло з протилежного боку.
Мальвіна відчинила двері. Перед нею стояв стрункий молодий
чоловік середнього зросту. На продовгуватому зарослому обличчі
яскраво виокремлювалися чорні брови. З-під них на Мальвіну
зирили карі, ледь примружені очі. Незнайомець здався Мальвіні
дещо підозрілим. Вона уже збиралася зачинити двері, як вуста
розчинилися тоненькою щілинкою:
– Ви здаєте квартиру почасово?
– Так, здаю, – мовила у відповідь.
Черв’ячком знову закрався у душу сумнів – здавати чи ні. Інші
приходили з дамами, а цей сам.
– Я вам гарно заплачу, – знову відчинилися вуста–щілинки.
Всі сумніви нараз розвіялися і Мальвіна мовила:
– Заходьте.
Коли Гарик зайшов до передпокою, почувався, як вдома. Зняв і
повісив на вішалку чорну куртку з шкірзамінника, поряд з взуттям
поставив чорні черевики на темно-синій платформі. Залишився
у старому в’язаному светрі і спортивних штанях темно-зеленого
кольору.
– Показуйте свої апартаменти, – зблиснув металевою коронкою.
– Та, власне, мені й показувати нічого, – зітхнула Мальвіна. –
Самі бачите, які в мене „апартаменти”. Однокімнатна квартира.
Здаю вдень, поки на роботі.
Гарик окинув поглядом квартиру. Нічого особливого. Шафа для
одягу, диван-ліжко. Ось хіба що старомодний буфет. За такий би в
антикварному магазині дали немалі гроші.
– Ви самі будете винаймати? – обережно запитала.
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Скільки отак сиділа, не пам’ятає. Зрештою, дістала спиртне,
хлюпнула на денце, випила. Закурила цигарку. Ніби трохи
заспокоїлася. Потім знову налила і все думала.
– Виходить, він не лише сексуальний маніяк, а ще й злодій. Це ж
скільки довірливих господинь постраждає! Мало того, що зганьбить
їх честь, так ще й обкраде. Ні, Мальвіна цього не може вибачити,
вона не пройде мимо такого нахабства. Вона мусить, неодмінно
мусить заявити в органи внутрішніх справ.
Інспектор карного розшуку в особливо важливих справах
обласного управління внутрішніх справ капітан міліції Богдан
Стоколос уважно вислухав потерпілу.
– Мушу сказати, – мовив Стоколос, – ви не перша, яка до нас
звернулася. Учора приходили дві потерпілі і сьогодні одна. Ви –
четверта.
Богдан Стоколос, вислухавши потерпілих, співставив усі деталі
і дійшов певності: квартиронаймач – не хто інший, як карний
злочинець. І оскільки протягом останнього часу у місті нічого
подібного не траплялося – не виключено, що він тільки-но із зони.
Богдан Стоколос зробив запит. Дійсно, із зони вийшов ув’язнений
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– Ні, з вами! – вигукнув Гарик, миттєво вихопив з кишені
широку сталеву фінку і приставив до горла. – Роздягайся наголо!
Кликатимеш на допомогу – заріжу.
Мальвіна заціпеніла від страху. Такого ще з нею не траплялося.
Руки нервово тремтіли від хвилювання, вона ніяк не могла
розстебнути ґудзик. Гарик просто зірвав з неї одяг.
Після того, як Мальвіна задовольнила всі забаганки
квартиронаймача, той різко скомандував:
– А тепер швидко у ванну!
Мальвіна зі сльозами пішла до ванни – так низько і підло над
нею ще ніхто не глумився. Навіть у борделях Туреччини. Увімкнула
воду. Гарик даремно часу не гаяв – відчинив шухляду, вигріб
золоті прикраси, кинув до кошика тугий пакунок асигнацій, на столі
забрав жіночий годинник і мобільний телефон. Змивши сором,
Мальвіна махровим рушником витирала збуджене тіло. У цей час
хряснули двері. Коли вийшла з ванни, окинула поглядом по кімнаті
і відзначила про себе: мало того, що він її зґвалтував, так ще й
обікрав. Сіла на стілець, обіперлася головою об стіну й заплакала.
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педофіл Гарик Бачманов. Прописки не має, постійного місця
проживання також. Гастролює по Україні. Залишив сліди у Кривому
Розі, Дніпропетровську і Сумах. А це прибув до Черняхівська.
Якщо найближчим часом не виїде з міста, Богдан Стоколос його
візьме неодмінно. Брати вирішив хитрістю. У газетно-журнальному
кіоску придбав газету “Реклама та оголошення”. У розділі “Послуги”
відшукав телефони всіх, хто здає квартиру погодинно. Попередив,
якщо телефонуватиме молодий чоловік на ім’я Гарик, негайно
повідомляйте міліцію. Водночас Богдан Стоколос зателефонував
до редакції газети і дав оголошення про здачу квартири погодинно,
зазначивши свій домашній телефон. Минуло кілька днів. І ось
Богдану на роботу зателефонувала дружина.
– Уявляєш, – Ольга мовила схвильовано. – Тільки що дзвонив.
Представився Гариком. Ми домовилися, зайде через годину.
– Зайчику, велику спасибі! – вигукнув у трубку Богдан. – Зараз
беру хлопців і їду.
Коли Стоколос прибув додому з двома оперативниками, дружина
була збуджена:
– Ой, знаєш, знову телефонував. Допитувався, чи сама живу. Я
відповіла, що сама. Все хвилювалася, аби ви не запізнилися.
Богдан Стоколос з оперативниками зайшли на кухню.
– Зараз, хлопці я вас кавою пригощу. Справжня кава. Мені на
день народження подарували.
Минуло небагато часу і по кухні розплився приємний духмяний
аромат.
– О, це відразу відчуваєш: справжня, – мовив сержант
Парфентьєв.
У цей час до квартири подзвонили. Оперативники принишкли.
– Іду, йду, йду, – весело озвалася жінка.
Коли відчинила двері, була вражена: словесний портрет, який
намалював Богдан, достеменно співпадав з обличчям прибульця.
Не сумнівалася. Перед нею стояв Гарик.
– Ви сама вдома? – перепитав на порозі.
– Так, сама. Не бійтеся. А з ким мені ще бути?
Гарик уважно обдивився квартиру. Зі смаком обставлена, велика
бібліотека. Не може бути, щоб у квартирі мешкала самотня жінка.
Це в нього викликало підозру.
Я ще раз запитую: ти сама вдома? –вийняв сталеву фінку і
приставив до горла.
– Сама, сама, – голос зрадливо затремтів.
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У дитинстві Денис Бенза зростав непосидою. Вдарить тугими
срібними краплями літній дощ, небавом сонечко вигляне, покличе
Дениса на вигін. Бігає Денис по зеленавому споришу. Де яка калюжа,
він уже там, притупує правою ногою, тільки золотисті бризки летять
всібіч. У школі, було, дівчатка почнуть з нього кепкувати, Денис
ніколи не стерпить – або штурхне, або щиглика дасть по лобу.
Колінця постійно були в синцях.
Коли Денис підріс, характер різко змінився. Став аж занадто
вразливий. Було, хтось незаслужено кине на його слово образи,
довго пам’ятає. Мучиться в думках: як би відплатити. Його важко
було загітувати на що-небудь. Усміхнеться, махне рукою: “Та в
мене нічого не вийде”. Був винятково скромний. Хвальба, казав,
сорочки не дасть. Хоч у наполегливості і працелюбності йому не
відмовиш. Багато що Денис умів робити, а до чого руки не лежали,
винаймав майстрів. Оселю з силікатної цегли виклав сам. Дружина
допомагала готувати розчин, подавала у відрах. Коли почав крокви
ставити, найняв кількох чоловік. Дах удвох з Мариною шифером
покрили. Вона знизу подає, він угорі вірьовкою тягає. Потім
збудував довжелезний хлів. Той бік, що був з гаражем, виходив на
вулицю, потім ішли літня кухня, хижа. У ній утримувалося зерно, а
тоді свининець і курник.
Справедливості ради, треба сказати: з дружиною Денисові
Бензі також пощастило. Була вона хорошою господинею, мала
рівний характер, мирилася з його звичками. Такі риси дружини
Денис високо цінував. Траплялися випадки, що окремі жінки самі
до нього залицялися, мало на шию не вішалися, та кожного разу
він їх потихеньку спроваджував. По магазинах особливо не ходив,
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– Дивися мені, щоб без фокусів, – тонкий кінчик леза впирався в
біле тіло. – Щось у тебе підозріло пахне з кухні. Каву п’єш. А з ким?
Гарик відчинив кухонні двері і занімів. Прямо в очі дивилося
дуло пістолета.
– Я… Я.. Чисто випадково. Я. Не хотів…– шмигнув до вхідних
дверей.
Оперативники збили його в передпокої і на зап’ястя накинули
металеві кайданки.
– Гарик! – владно мовив Богдан Стоколос, – це міліція! А тому
просимо без фокусів.
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але базарувати полюбляв. По вихідних то кроликів продає, то яйця
лотками виносить. Гроші умів заробляти, вони самі пливли і липли
до його рук. У дружини Марини це не виходило. З часом Денис
придбав мотоцикл, потім автівкою обзавівся. Дев’яткою. Беушною,
правда, але кілометраж малий наїздила.
Зодягався Денис, як і всі молоді люди його віку: темні спортивні
штани, синя футболка з химерним малюнком на грудях, на голові
блайзер чорного кольору з жовтим козирком. Темно-русявий
чуб спадав на вузеньке чоло, над чорними очима, ніби художник
пензлем поклав два темні прямі штрихи, виднілися брови. Між
двома запалими щоками пролягав гострий видовжений ніс з
горбинкою. Відпустив напівкруглі вуса і маленьку овальну борідку.
Та борідка чомусь була ріденькою, Денисові не сподобалася і він її
поголив. На животі мав шрам після операції, а праворуч на грудях
виднівся невеличкий шрам від опіку. Ноги взував у чорні з гострими
носками черевики, під колошами змигували рудуваті шкарпетки.
Працював Денис на маленькому механічному заводі районного
масштабу токарем. Коли розпався Союз, закрили і завод. Казали,
буцім він був від самої Москви. Деякий час чоловік стояв на біржі,
потім сторожував у школі, а це за оголошенням влаштувався
охоронником на одну київську фірму. Добу Денис відчергує, три
– вдома. І відпочити встигне, і лад удома наведе, і гроші, як для
райцентру, немалі заробляв.
Та останнім часом люди помічали: з Денисом трапилося щось
зле. Правда, ніколи і нікому не скаржився на здоров’я. До лавки
не ходив – тільки там можна було поспілкуватися, обмінятися
останніми новинами, поскаржитись на негаразди, а то й просто
висповідатися, немов перед священиком. Дружина помітила це
одразу. Обличчя набрало землисто-сірого кольору, під очима
утворилися темнаві кола, на носі проступили червонясті прожилки.
Нараз став сумний і пригнічений, все йому було сіре і нецікаве. А ще
Марина звернула увагу на різкі перепади настрою свого чоловіка:
вранці Денис злий і роздратований, увечері такий хороший і
м’який, хоч до рани прикладай. Щось трапилося і зі сном. То, було,
як засне – з гармати стріляй – не розбудиш, а це став говорити уві
сні, часто прокидався, крутився безугаву, ніяк не міг заснути. Було
повернеться з Києва, поспить півдня, а тоді за роботу береться.
Зараз же – ні за холодну воду. Марина думала: час – найкращий
лікар. Все мине, перемелеться. Дехто до знахарки радив повезти,
інші казали: що, мовляв, вона допоможе, тільки гроші злупить.
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… Пожежа в оселі Дениса Бензи спалахнула раптово. Під обід
сусідка баба Гапка побачила червоне полум’я, що вибивалося
з дверей гаража. Саме вулицею проходив Василь Кривов’яз. З
мобільного телефону він і викликав пожежників. Червона машина,
тривожно сигналячи про біду, незабаром прибула до обійстя.
Нажахані кури кидалися врозтіч. Пожежники хутко зіскочили на
землю, розмотали рукав, увімкнули воду. Потужний струмінь вдарив
у червоне полум’я. Воно враз зашипіло, зменшило свої обшири,
натомість завалував чорний їдкий дим. Тут, де не візьмись, Денис
Бенза. В обох руках тримав по мисливській рушниці.
– Ти його палив? – Денис прямо в очі вигукнув отетерілому
пожежникові.
– Ні, – розгублено мовив вогнеборець, стенув плечима і опустив
рукав.
– Так забирайся звідси під три чорти! – крикнув Денис і вистрілив
у заднє колесо пожежної автомашини. Шина зашипіла і випустила
повітря.
Денис Бенза вистрілив ще двічі. Пожежники ледь встигли
заскочити до кабіни. Скільки вони не прибували на виїзди – такого
ще не було. Водій Андрій Доброход відігнав автівку від палаючого
гаража. Полум’я, яке було стихло, знову розгорілося з новою силою.
Кожної миті могло перекинутися на сусідні будинки. Денис Бенза
немов знавіснів. Він бігав по вулиці, матюкався. Стріляв ще кілька
разів підряд. Зрештою, підбіг до пожежної автомашини, став на
підніжку і приставив рушницю до скроні водія:
– Ану, мотай звідси! Інакше я зроблю з тебе решето!
Водій завів машину, але непомітно перевів її на ручне положення.
Денис спробував був зрушити з місця, та вона одразу заглохла.
Бенза вилаявся і прикладом рушниці з усієї сили вперіщив по
лобовому склу. Воно розлетілося на дрібнесенькі друзки. Один з
осколочків вдарив в обличчя водія. Бризнула кров. Андрій дістав з
кишені носову хустину, приклав до рани. Денис вискочив з пожежної
автомашини і почав стріляти по “Мерседесу”, який випадково
проїжджав вулицею. Куля влучила у лобове скло. Водій, пригнувши
голову, увімкнув швидкість і хутко зник за поворотом.
У кабінеті начальника Григорівського райвідділу міліції внутрішніх
справ Анатолія Гавриленка пролунав схвильовано-нервовий
дзвінок. У кабінеті саме перебував слідчий в особливо важливих
справах обласного управління внутрішніх справ капітан міліції
Богдан Стоколос. Розслідував кримінальну справу про убивство.
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– Вибачте, Богдане Михайловичу, – Гавриленко підняв
телефонну трубку. – Так… Слухаю вас.
Від того, як змінювалося обличчя начальника райвідділу,
Стоколос зрозумів: трапилося щось екстраординарне.
– У райцентрі – пожежа. Горить гараж на садибі Дениса Бензи.
Пожежників, які прибули гасити пожежу, з мисливської рушниці
обстрілює господар. Неймовірно, – Гавриленко натиснув чорні
кнопки і кинув ніби у простір: – Оперативна група, на виїзд!
– Товаришу підполковнику, я з вами! – резюмував Стоколос.
– Обстановка дуже серйозна, – Гавриленко нахмурив чоло. –
Наслідки можуть бути непередбачувані.
– Така наша служба, товаришу підполковнику, – коротко кинув
Стоколос.
Оперативники відбули негайно. Машина стрімко мчала тихими
асфальтованими вуличками райцентру. Подекуди в лобове скло
вдаряло гілля вишень та яблунь, що перекидалося з садочка.
Обіч мигтіли добротні, вибудувані з червоної та силікатної цегли
красені-будинки, сараї, гаражі, змигували сучасні бетонні паркани.
Дим, який валував на подвір’ї, побачили ще зоддалеку. Пожежна
машина стояла неподалік обійстя Дениса Бензи. На землі валявся
пожежний рукав, самі пожежники перебували в кабіні автомашини.
Оперативники зупинилися неподалік будинку Дениса. Раптом
хвіртка відчинилася і в проймі з’явився господар з перекошеним
обличчям. В обох руках він тримав по рушниці. Денис двічі вистрілив
по автівці оперативників. Одна куля влучила в ногу міліціонера
Сергія Ковтуна, інша – в спину Богдана Стоколоса. Сергій присів на
землі, на піджаку Стоколоса проступила кров. Начальник райвідділу
Анатолій Гавриленко дістав мобільний телефон, натиснув кілька
кнопок.
– Алло, “швидка”? Міліція. Підполковник Гавриленко. Вулиця
Садова, 14-Б. Приїжджайте негайно. Є поранені.
Потім начальник райвідділу по мобільному викликав додаткову
оперативну групу.
– Денисе, ти усвідомлюєш, що твориш? – всі наслухали голос, який
долинав з-за паркану.
Сусід Грицько Кропив’яний – середніх років чоловік з одвислою
губою, над якою гороїжилися вуси, намагався закликати до порядку
Дениса.
Бенза, зачувши голос, не цілячись, вистрілив. Куля влучила у праве
плече. У цей час вулицею проїжджав трактор. Механізатор, ще ні про
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Клава Лагутенко вважалася сільською красунею: очі сірі, прямий
ніс, коротке лляне волосся, обличчя смагляве. За характером –
мужня й смілива, вперта, рішуча й непосидюча. Якщо кого образить,

ХАБАР
І

що не підозрюючи, керманив свого “Бєларуса”, мило розмовляв з
пасажиркою – червонощокою молодицею. Раптом напереріз трактору
вискочив Денис.
– Стій! Я кажу: стій! – Бенза вимахував рушницею. Механізатор
ледь встиг загальмувати машину.
Увірвався до кабіни, викинув перелякану на смерть, бліду
пасажирку.
– Значить, так, Сашко, – гнівно розпорядився. Бенза, – тут така
веремія закрутилася. Така війна. Що й не передати… Розумієш, у мене
закінчуються патрони… Ворог наступає. Ти знаєш, де живе моя мама?
– Знаю, – ледь прошевелів вустами блідий тракторист.
– Ось і добре. Їдь прямо до неї. Там я повинен одержати
підкріплення.
У цей час у бронежилетах і касках з автомашини прибули беркутівці.
Вони оточили будинок, у дверях якого зник Денис. Довкола зібрався
натовп перехожих людей. Гавриленко просив, аби усі розійшлися. Це
не драматичний театр, і не кіно. Тут стріляють справжніми кулями. В
цей час у дверях будинку знову з’явився Денис. Він стояв на порозі і
вимахував рушницею.
– Кидай зброю! – вигукнув Гавриленко. – У тебе немає іншого
виходу. Ти оточений.
– Дзуськи! А ось цього не хочеш? – Денис приклав до щоки ложе
рушниці, але вистрілити не встиг.
Перший заступник начальника райвідділу міліції майор Степан
Онопрієнко вистрілив першим. Денис, підкошений кулею, стікаючи
кров’ю, упав на землю. Оперативники в кілька стрибків опинилися
біля зловмисника. Наслухали його схвильоване, збуджене дихання.
Але на більше встигнути не змогли. Денис Бенза приставив рушницю
до підборіддя і оглушливий постріл струсив німу тишу. Десятки людей,
які незмигно спостерігали за драмою, зітхнули полегшено.
Коли заховали Дениса, люди шепталися: сімдесятирічний сусід
Прокіп Комель зґвалтував десятирічну Денисову доньку Наталю.
Чоловік не зміг стерпіти такого горя – лишився розуму.
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ніколи не вибачиться, навіть у тому випадкові, коли відчуває, що
неправа. Буває так: Бог нагородив красою, а розумом ні. Дурнедурнісіньке, як паровоз. А тут ні. Не лише красою, а й розумом не
обділив. У школі Клава ніколи не вчила віршів. Оце, було, гортає
сторінки, за першим разом одну строфу запам’ятала, за другим –
другу, дивись уже й цілісінький вірш помістився у її білявій золотистій
голівці. Щоправда, з точними науками у Клави не все складалося.
З геометрії, алгебри та фізики були здебільшого четвірки, а інколи і
трійку прихопить. А ось гуманітарні тільки на “відмінно”. У глухому
поліському селі Нехаїв Клава успішно закінчила школу. Її подруги
їхали вступати то до Чернігова, то до Ніжина, а Клава свою ходу
одразу спрямувала до Києва – штурмувати Державний університет
імені Шевченка. До слова сказати: штурм виявився вдалий. Клава
успішно склала екзамени і стала студенткою університету.
У цей час шлях до науки торував простий, але обдарований
хлопець на імя Самуель з далекої африканської
держави
Зімбабве. Десь на другому курсі доля звела їх воєдино – спочатку
вони заприятелювали, на третьому – одружилися, а на четвертому
– Клава привела хлопчика. Як радів народженню сина Самуель.
Три дні хлопці з його кімнати не просихали. Батько настійливо
прохав дружину назвати сина по-їхньому, але Клава наполягала на
своєму: нас познайомив і зріднив Тарасів вуз, то нехай і хлопчина
носить імя Тарас. Просто і милозвучно. Самуель не став перечити
коханій дружині. Клава взяла академічну відпустку, рік провела у
селі, а потім залишила сина на маму і поїхала до Києва далі гризти
граніт науки. Та ось настав час розлуки. Самуель закінчив вуз і мав
повертатися до своєї сонячної африканської країни. Клава, оскільки
брала академічну відпустку, повинна була закінчувати навчання.
За рік багато води спливло у сивочолому Дніпрі. За цей час вона
не лише отримала диплом, а й знайшла свою другу половинку і
вдруге вийшла заміж. Щоправда, попервах приховувала своє
студентське заміжжя з африканцем, та потім чоловік дізнався,
але він так страшенно кохав Клаву, що все вибачив. До того ж
домовилися: Тараса виховуватиме мама. А тут обізвався Самуель.
Писав, мешкає у Штатах, дуже розбагатів, запрошував і її з сином.
Тоді Клава написала листа, в якому нічого не приховувала, мовляв,
вдруге вийшла заміж, від чоловіка чекає дитину і наприкінці
дописала, аби він її більше не турбував.
У бабусі щеміло серце, коли вона щодня дивилася на
темношкірого онука. Але подумала: така вже її, певне, доля, а від
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неї, звісно, нікуди не втечеш. Уже з перших літ виховувала його
простою сільською працею – Тарас спочатку пас гусей, потім
корівку, допомагав рвати буряки кроликам, коли підріс, рубав
дрова, тягав воду, косив траву. Бабуся навіть навчила корову
доїти. Закінчив школу, залюбки пішов служити до армії, хоч хлопці
твердили: ти б запросто міг одмазатись. Повернувшись додому,
вирішив зайнятися бізнесом – продавав цигарки, соки, води. Потім
перейшов на промислові товари. І справедливості ради, скажемо:
у нього непогано виходило. Людям було цікаво купувати речі з
рук темношкірої людини. Тарас думав так: назбираю грошенят,
переведу в долари і махну на татову батьківщину, аби тут з мене
не насміхалися і не кепкували. Коли ще служив в армії, хлопці по
службі називали його американським шпигуном. Написав листа
батькові – мама дала адресу, а отримав відповідь від рідного
дядька – батькового брата. Той писав, що батько раптово захворів
– не витримало серце розлуки з коханою та сином – і рік тому, як
помер. Відтоді Тарас залишив свої думки про переїзд до Африки.
Змирився з долею і вирішив жити на Україні. Планував з часом
розширити свій бізнес, одружитися, збудувати дім і жити не згірш як
інші люди. Стосовно бізнесу: неподалік бензоколонки, на розвилці
двох доріг під Черняхівськом, вирішив відкрити торговий павільйон.
Тут щодня зупиняються тисячі одиниць транспорту. А посидіти,
переобідати ніде. Водії споживають свої домашні “тормозки” прямо
в кабіні. Це нікуди не годиться. З часом намічав збудувати тут кафересторан, мати своє житло з ванною, вбиральнею. Кращого місця
годі й шукати. Та спочатку потрібно було взяти в оренду й узаконити
кілька соток землі, яка була у віданні Вишнівської селищної ради.
З цими намірами Тарас Півень одного сонячного дня і поїхав у
Вишнівку. Голова селищної ради уже з першого погляду справив на
нього приємне враження: високий, імпозантний з вусами та борідкою,
вміло доглянутими. Від нього приємно пахло дезодорантом. На
голові лежало блискуче і густе волосся, під правим оком була
помітна родимка, над лівим – Тарас забачив шрам. “Цьому
чоловікові, – подумав Тарас, – певно, у житті дісталося”.
Коли розмова торкнулася земельної ділянки, голова селищної
ради, який представився Парамоном Качановим, нараз пожвавішав,
а від цього ще більше сподобався Тарасові. Він відкинув на бильце
крісла свою широку спину, заусміхався, зблиснув золотою коронкою.
Потім навіщось почав терти долонями. Пальці були товсті, оброслі
волоссям. Тарас, який до свого невеличкого капіталу йшов чесною
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Тарас Півень від природи був справедливий і винятково чесний
чоловік. Чув про хабарі, але сам нікому не пропонував і ні від кого не
брав. Найвищою похвалою для нього було селянське слово “спасибі”.
Якщо й допомагав бабусям, то жодного разу не взяв від них жодної
копієчки. Його всього одразу почало колотити, так ніби хто за сорочку
жменю снігу жбурнув. Цього ж дня Тарас попросився на прийом до
начальника карного розшуку обласного управління внутрішніх справ
підполковника Арсірія.
– Власними мізками і мозолями сколотив свій капітал. Ніде не
вкрав жодної копієчки, – Тарас торкнувся серця правою рукою. – Я
не можу змиритися з думкою, аби давати кошти вимагачу-чиновнику.
– Ви проявили справжню громадянську позицію. Якби на вашому
місці кожен так діяв, – мовив підполковник Арсірій, – не було б у
нашій державі хабарництва, не процвітали б мафія і корупція. З нею
ми боремося, але не завжди виходимо переможцями. Коли маєте
передавати кошти?
– Завтра вранці.
– Гаразд, не переймайтеся, – підполковник Арсірій заспокоїв
Тараса. – Ми цього не дозволимо зробити.
Після розмови Арсірій викликав до кабінету інспектора карного
розшуку Богдана Стоколоса, розповів йому про державного чиновника,
який вимагає кошти від бізнесмена і передав десять тисяч, які залишив
відвідувач. Богдан Михайлович взяв гроші й купюри номіналом по сто
гривень і пішов до експертно-криміналістичного центру, де дружина
Ольга обробила їх спеціальним хімічним засобом та переписала
номери. На кожній купюрі помітила одне слово: “Хабар”. Наступного дня
Богдан Стоколос разом з бізнесменом поїхали до голови Вишнівської
селищної ради Парамона Качанова. Коли Тарас несміливо прочинив
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працею, спочатку не міг второпати, що від нього, врешті-решт,
хоче цей чоловік. Та через кілька секунд дійшов певності – як усі,
звичайнісінького хабара. Тоді Тарас дістав з кишені блокнот, на
чистому аркуші вивів один-єдиний знак – запитальний. У відповідь
голова обдав його сонячною усмішкою і поставив свій підпис –
10000 гривень.
– Завтра. Згода? – запитав Тарас.
Парамон Качанов у відповідь подав свою широку м’ясисту руку
і міцно потиснув.
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На допиті Парамон Качанов викручувався, як тільки міг. Гроші,
що були в конверті, він буцім приніс з дому, а пачку гривень
купюрами по сто отримав у борг від попереднього відвідувача.
Кошти планував використати на купівлю автомашини.
Богдан Стоколос вийняв з конверта стогривневу купюру.
– Ця сотня була помічена хімічним засобом. Ось дивіться: при
ультрафіолетовому випромінюванні помітно слово “Хабар”. Його
написали працівники нашої лабораторії. Здається, все ясно, без
питань.
Крім цього, не лише на купюрах, а також на долонях і пальцях
рук голови в ультрафіолетовому випромінюванні було виявлено
нашарування речовини світло-зеленого кольору. Її підтвердили і
висновки криміналістичної та хімічної експертиз. Передача хабара
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двері кабінету, той рвучко підвівся, радо усміхнувся і широким жестом
запросив зайти. Бізнесмен у відповідь також усміхнувся, потиснув
простягнуту руку і в широкій долоні залишив білий конверт з десятьма
тисячами. Парамон Качанов дістав ключ, відімкнув сейф і кинув його
до чорної пащі. Сів за широкий стіл, поклав попереду руки, зігнуті у
два кулаки, крутнув шиєю, так ніби комірець її стискував і, зрештою,
мовив:
– Післязавтра сесія селищної ради розглядатиме земельне
питання. На ньому вирішимо і ваше прохання. Його наслідки будуть
для вас позитивні.
– Буду сподіватися, – скромно мовив Тарас і попрямував до виходу.
За хвилину до кабінету голови селищної ради сягнистим кроком
зайшов Богдан Стоколос, пред’явив міліцейське посвідчення:
– Обласне управління внутрішніх справ. Карний розшук. Інспектор
Богдан Стоколос. Щойно ви отримали хабара. Негайно відімкніть
сейф!
Парамон Качанов спочатку не міг второпати що, врешті-решт,
трапилося. Хвилину стояв незворушно, буцім вкопаний. Він немов
аж занімів, перехопило подих. Тремтячими рукам взяв ключі, але з
переляку ніяк не міг підібрати. То один не підходив, то інший. Лише
за третім разом дверцята відчинилися. Дістав конверт, який щойно
отримав, і подав Стоколосу.
– Ви заарештовані. Прошу прямувати за мною! – коротко і чітко
мовив інспектор карного розшуку
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Єлисей серед своїх братів видався нівроку – високий на зріст,
ясноокий. Овальне смагляве обличчя з густими чорними бровами,
прямим рівним носом і червоними трохи зашерхлими губами
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в кабінеті голови записувалася також на відеокамеру. З часом її
продемонстрували Парамону Качанову. Відступати було нікуди.
Свідок Людмила Туз, вона ж і секретар Вишнівської селищної ради,
пояснила: для отримання в оренду земельної ділянки на території
селищної ради необхідно із заявою звернутися до селищного
голови і лише за погодженням заяви, зазначене питання виноситься
на попередній розгляд сесії ради. Після отримання узгоджених
контролюючих органів необхідно повторно із заявою звернутися до
голови ради і лише за його резолюцією можливий розгляд питання
на сесії селищної ради. Без погодження заяви селищним головою,
отримати земельну ділянку в оренду неможливо, – вона не може бути
розглянута на сесії. Порядок денний формує селищний голова і за
його вказівкою землевпорядник готує проекти рішень щодо передачі
землі в оренду.
– Я працюю землевпорядником Вишнівської селищної ради, –
мовила Людмила Бойченко. – У мої обов’язки входить підготовка
документів на сесію, серед них і передача в оренду земельних ділянок.
Якось на мій мобільний зателефонував селищний голова Парамон
Качанов і повідомив: потрібно оформити в оренду земельну ділянку. Я
саме перебувала у відпустці і попрохала це питання вирішити одразу
після відпустки. Мала вийти на роботу десь через тиждень. Голова
наполягав на своєму: це питання потрібно вирішити терміново. Днями
приїжджає людина. Наступного дня, у першій його половині, голова
запросив мене до свого службового кабінету – у ньому я вперше
побачила темношкірого чоловіка. Виявляється, це й був Тарас Півень
– та людина, яка брала землю в оренду. Я запросила пана Півня до
свого кабінету і допомогла йому написати заяву. Парамон Качанов не
забув при цьому вже вкотре наголосити: Тарас Півень – гарна людина.
Їй потрібно допомогти в отриманні земельної ділянки. Я проти,
звичайно, нічого не мала. Селищний голова запевнив Тараса, мовляв,
не переймайся, все буде добре. Після оформлення документів, я
вийшла з кабінету. Та в цю мить краєчком ока помітила: до селищного
голови заспішили працівники міліції.
Після слідчих дій хабарник постав перед судом.
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обрамляло каштанове волосся, яке спадало аж на комір сорочки.
– Ти б, сину, сходив до перукарні та підстригся, – якось за обідом
мовила мама.
– Ех, мамо, що ви там розумієте, – спершу махнув рукою,
зрештою, мовив спокійніше, – ось до Сибіру їхатиму, то вже
неодмінно підстрижуся.
– Ой ма! – вигукнула мама, немов ошпарилася окропом, – до
якого ще Сибіру?
… Єлисей після армії одразу одружився. Взяв у дружину тиху
і покірну дівчину з сусіднього села на ймення Поля. Була вона
сиріткою – мама померла, коли донечці виповнилося десять років.
Батько тричі одружувався, було у Полі кілька мачух та до жодної з
них серце в дівчини не лежало. З дитинства Поля росла заляканою.
Їй весь час здавалося: ось-ось хтось на неї почне гримати. На
вулиці не верховодила, якщо й виходила на гулянку, то забивалася
кудись у куточок, щоб її й не видко було. Поля середнього зросту,
кирпата, з довгим світлим волоссям, як витіпаний льон. Такою вона
і запала в душу Єлисея. На вечорниці довго не ходив. Прийде було,
а воно дощ як ушкварить. Чекає, доки не перемежениться, а потім
чвалає розгрузлою багнюкою. З часом подали заяву, розписалися
в сільській раді. Весілля гучного не було, справили вечоринку.
Пожили рік-два, а тоді вирішили будуватися. Єлисей розмірковував
так: селище велике, є плодоконсервний комбінат, цегельний завод,
школа, лікарня. Чого їхати до якогось міста. Можна і тут жити.
Щоправда, особливих грошей не заробиш. Єлисей вахтовим
методом влаштувався бурильником на нафтову свердловину.
Бригада зорганізувалася в обласному центрі. Звідти Єлисей разом
з хлопцями літав до Тюмені. Було дуже вигідно: два тижні одробив,
два – вдома. Можна і відпочити, і будівництвом хати зайнятися.
Минуло п’ять років. За цей час на подвір’ї виріс красивий цегляний
будинок. Справили новосілля. Поліна тим часом народила сина і
доньку. Єлисей вирішив: цю зиму доробить, а тоді розрахується і
житиме вдома. Уже й роботу собі підшукав – оператором в котельні.
Обігріватиме школу, дитсадок, магазин. Дід Аріон збирається на
пенсію. Ось ще тільки один раз він злітає до того Сибіру і – все,
житиме вдома. Та за цим разом з Єлисеєм трапився випадок, який
на все життя, що залишилося, зробив його інвалідом. Єлисей,
працюючи на нафтовій свердловині, раптово впав у сніг, втратив
свідомість і так пролежав майже до самого ранку. Другодні Єлисея
знайшли ледь живим. Добре, що хоч морози почали пересідатися,
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а то б закоцюб на лиху годину. Доставили до лікарні. Стан був аж
занадто тяжким. Лікарі уже з перших хвилин повели боротьбу за
його життя. Одначе і вони виявилися безсилими перед страшною
недугою. Довелося ампутувати стопи ніг. Оформили на пенсію,
дали інвалідність. Мама на той час померла, доглядала дружина
і діти, які вже почали підростати. То погодують батька, то водички
подадуть. Взимку Єлисей весь час перебував у оселі, а навесні, як
холоди подибуляли за обрій і виглянуло тепле сонечко, дружина
викотила на вулицю інвалідний візок, а згодом на руках винесла
і чоловіка. Зробився він маленьким і легеньким, немов пір’їнка.
Заходили перехожі, радо віталися, не звертаючи уваги на ґандж,
вели неквапливі
розмови. Чоловіки переповідали жартівливі
анекдоти, а потім всі дружно сміялися. Інколи навіть на пляшку
скидалися, Єлисей долучав і свій кошт. Та більше ста грамів ніколи
не пив.
Одного разу отримав санаторно-курортну путівку до Трускавця.
Туди відвезла його Поля, а назад, домовилися, Єлисея посадять
на поїзд, а вдома зустріне дружина – поїзд на їхній станції
зупиняється на дві хвилини. Коли Єлисея занесли до п’ятого купе,
там уже перебувало молоде подружжя циган. Виявилися простими і
добродушними людьми. Представились: жінку було звати Маріуцою,
чоловіка Михеєм. Працівники санаторію попрохали супутників
Єлисея, аби вони пильнували за хворим і трішки допомагали. На
станції Барвінкове його мала зустріти дружина.
– Та ви особливо не переймайтеся, – заспокоїла Маріуца.
– Доставимо, як і годиться. Ми ту станцію також проїжджатимемо,
– додав Михей.
Як тільки у віконечку, на половину завішеному фіранками,
змигнув залізничний вокзал, цигани кинулися накривати стіл. Тепер
Єлисей уважніше роздивився своїх супутників: обоє смаглолиці,
чорняві, жваві і рухливі. “З такими нудьгувати не доведеться”, –
подумав.
Михей дістав з картонної валізи дві баночки консервів, акуратно
по краях надрізав, відкрив також півлітрову баночку маленьких
огірочків. Маріуца з видовженої палки ковбаси зняла плівку і
тоненькими скибочками почала різати. Михей вдруге нагнувся до
валізи і цього разу дістав пляшку горілки та пляшку мінеральної
води.
– Трускавецька? – усміхнувся Єлисей.
– Так, – Михей відкоркував і почав наливати у скляночки, –
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випийте перед обідом.
– Дякую, – чемно відповів Єлисей. – Я її в санаторії відрами
перепив.
– Просимо до нашого столу, – Маріуца зблиснула золотими
зубами.
– Та тут і в нас дещо є, – Єлисей кинув поглядом на свою валізу,
що стояла під боком.
– Дорога у нас далека. Ще й до ваших харчів доберемося, – на
допомогу прийшов Михей і почав розливати горілку.
– Мені трішки, – мовив Єлисей. – Грамів п’ятдесят. Чисто
символічно.
Ну, давайте ж вип’ємо за знайомство, – Маріуца першою підняла
чарку і кинулася цокатися.
– Ваше здоров’я, – мовив Єлисей і подумав: “Цигани, а які
хороші люди”.
Він довго не пив, а тому скривився, рукавом витер змокрілі вуста.
– Беріть ось ковбаску, сирок, закусуйте, – припрошувала Маріуца.
Другу чарку Єлисей пити не став, лише пригубив.
– Ну, а третя чарка завжди п’ється за наших жінок, – Михей
налив усім порівну і закоханим поглядом обдав дружину. У відповідь
Маріуца змовницьки підморгнула чоловікові.
„Що буде те й буде,” – подумав про себе Єлисей і третю чарку
перехилив до дна. Закусувати особливо не хотілося. Маріуца
поклала до його рота два шматочки ковбаски та вафельну
цукерку. Єлисей одразу сп’янів, язик почав заплітатися. Багато
говорив. Маріуца знову своїми білими тоненькими пальчиками із
загостреними наманікюреними нігтями намагалася щось покласти
до рота Єлисею, але він, розчервонілий і захмелілий, лише крутив
головою. Зрештою, вволю наговорившись, схилив набік голову,
заплющив очі. Михей поклав під голову подушку і допоміг Єлисею
зручніше влягтися.
… Проснувся Єлисей десь під вечір. Окинув поглядом кімнату
і кинувся: “Де це я?”. Він лежав на дивані під товстим вовняним
килимом. Перевів погляд праворуч. Перед ним стояв меблевий
гарнітур кольору каштана.
– Агов! Тут є хто в хаті? – вигукнув Єлисей. – Куди це я потрапив?
– Не хвилюйтеся. Ви у нас вдома, – Маріуца, зачувши голос
Єлисея і, перехилившись через поріг, проспівала: – Михею, наш
гість уже прокинувся.
– О-о-о, а де мій паспорт? – не своїм голосом вигукнув,
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доторкнувшись до обвислих кишень піджака, який висів поряд на
бильці стільця. – А де гроші? І гаманця немає.
– Паспорт вам не потрібний. Та ви не хвилюйтеся. Він нікуди
не подівся. Ваш паспорт лежить у нашій шухлядці, – Михей дістав
синю книжечку і помахав перед самісіньким носом. – А грошей ви
заробите ще більше. О-о-о-о, у вас буде дуже багато грошей, –
Михей взяв на руки Єлисея.
– Куди ви мене несете? Ще з вікна викинете? – обурено вигукнув
чоловік.
– Не переймайтеся, – усміхнувся Михей, – ми зараз вас у ванні
скупаємо Певне, давно не милися.
У ванній кімнаті, куди Михей приніс переляканого Єлисея, горіло
яскраве світло, з крана бурхливим потічком лилася вода. Михей
обережно опустив на дно ванни.
– Вода не дуже гаряча?
– Ні, – озвався схвильований чоловік, – але добавте трохи
холодної.
Михей відкрутив кран, кілька бризок впали на голе тіло.
Той скривився і злегенька зіщулився. Михей намилив мочалку і
почав терти спину.
– Бачиш, скільки на тобі бруду? Мабуть, цілий рік не мився.
– Дружина купала, як їхав до санаторію.
Згодом Михей витяг Єлисея з ванни, обтер, зодягнув. Виніс
на оберемку на вулицю і посадив до салону авто. Як здалося
Єлисею, автівкою їхали довго. Багатоповерхівки зникли, натомість
із зелених садків визирнули дерев’яні будинки, оббиті дошками.
Біля одного з них Михей загальмував. З першого погляду Єлисей
відзначив про себе: оселя явно занедбана. У ній або довго не
жили, або мешкали якісь не хазяї. Східники мало не розсохлися. У
вікнах висіли вигорілі на сонці почорнілі фіранки. Двері відчинила
стара жінка з чоловічими рисами обличчя. Під суворими сірими
очима дужечками зависли темні кола. Михей взяв на руки Єлисея
і поніс до оселі. Спочатку вони подолали коридор, потім кімнату,
в другій кімнаті його опустили на металеве ліжко з обшмульганим
покривалом. Єлисей обдивився уважніше: в обох кімнатах чомусь
стояли одні ліжка. Більшість з них були не заслані, на деяких
жужмом валявся старий одяг. Лише в кутку, неподалік розсохлих
дверей, виднівся старовинний з різьбленими ніжками чорний стіл.
На стіні висів брудний витіпаний килимок з озером і довгошиїми
лебедями. Крайній гвіздок відірвався і його лівий кутик звисав.
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Єлисей наслухав, як у передній кімнаті Михей стиха про щось
розмовляв з жінкою, обличчя якої скидалося на чоловіче. Коли за
Михеєм зачинилися двері, та жінка підійшла ближче.
– Сьогодні відпочивай, а завтра на роботу.
– Ой ма! – вирвалося у Єлисея. – А що ж я там робитиму?
– Милостиню проситимеш.
– Милостиню? Та я її зроду не просив. Мені якось соромно.
Пенсії цілком вистачало.
– Я ось тебе цією коцюбою як угрію, – показала палицю, – куди
твій і сором подінеться.
До кімнати, в якій перебував Єлисей, зайшла старенька, зігнута
під важким тягарем прожитих років, жінка. Між вигорілими на сонці
бровами зависла вертикальна зморшка. Обличчя було аж ніби
висхле, посноване дрібними борозенками, руки злегенька тремтіли,
погляд блакитних очей з осмутою зупинився на обличчі Єлисея.
– Це в нас, певне, новенький? – похитала головою старенька.
– Еге, – відгукнувся Єлисей. – Сьогодні доставили. А куди це я
потрапив?
– Ти, голубе, – бабуся уважно обдивилася, чи не підслуховує
їх хтось, – потрапив до самісінького чорта в пекло. Кожного ранку
автомашиною нас, калік, розвозять по місту просити милостиню,
а вечором забирають. Підхарчовують недоїдками, хто впісяється,
просушить одяг, переночуємо, а завтра знову кудись нас вивезуть.
Ти остерігайся он тієї людини, – кинула поглядом на жінку з
чоловічими рисами обличчя, яка пішла відчиняти двері – привезли
ще одного каліку.
– Та я вже трохи з нею спілкувався. Мене ледь коцюбою не
огріла. А хто вона така?
– Наша наглядачка. Звати Каліста. Двадцять п’ять років
просиділа у в’язниці. Двоє убивств на ній зависло. Та ще й крадіжки.
Вона й на зоні була наглядачкою. Іще: не подумай втікати, все одно
до нас потрапиш. Тут все схвачено.
Потім бабуся, а звати її було Лепестина, розповіла: родом вона
з Херсонської області. Рідних немає. Чоловік помер, син працював
на Півночі, застудився, захворів, там і поховали. Є невістка та
онуки, але вони з нею не родичаються. Потрапила сюди так. Йшла
до магазину по хліб, коли позаду машина зупинилася. У ній були
чоловік та жінка. Такі чорняві, смагловиді.
“Певне, Михей і Маріуца”, – подумав Єлисей.
– Так ось, – продовжувала Лепестина, – зупинили вони
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автомашину і запитують, мовляв, де тут магазин? А я їм і кажу:
йду саме туди. Вони обоє пораділи, жінка відчинила дверцята,
запросила сідати. По дорозі почали розпитувати, у кого з жителів
села можна придбати макову соломку. Чую душею і серцем –
недобрі ці люди. Я так злякалася, що і слова не могла вимовити.
Ось уже й магазин минули, а вони не зупиняють, ще дужче піддають
газу. А за селом машина так неначе з ланцюга зірвалася. Ось так
я й потрапила в рабство. Гроші, які нам за день люди накидають,
вони забирають всі до копієчки. Завтра тебе повезуть на “точку”.
Аби ти не просився до туалету і не впісявся, зодягають памперси.
Я спочатку їх соромилася, а потім звикла, почала одягати. Інший
раз, як припече, куди подінешся. Тепер, чоловіче добрий, я вже раз
казала і ще скажу: не подумай їм перечити чи качати свої права.
Палицею б’ють безпощадно. І хазяїн, і хазяйка. На “точці” вони
протягом дня за нами наглядають. Їсти дають двічі на день – уранці
і ввечері, в обід, правда, по пиріжечку кинуть.
Відчинилися двері і до оселі зайшла молода дівчина років
п’ятнадцяти. Тонка, худорлява, з миловидним обличчям, у синіх
джинсах і білій блузочці. Це Калерія, – пояснила Лепестина.
Батько залишив, а мати спилася, її позбавили материнських прав.
Виховувалася в школі-інтернаті. Втекла. Ще така молода, а вже
двічі аборти робила. Її Михей, – Лепестина перейшла на шепіт, –
кожної ночі ґвалтує.
Знову відчинилися двері і до кімнати вкотили інвалідний візок.
Схиливши голову, з відчуженим поглядом сидів хлопчик на вигляд
років десяти.
– Хвороба Дауна, – пояснила Лепестина. – Бог зна де вони його
віднайшли. Це ж який гріх взяли на душу.
Занесли замотане в пелюшки. “Певне, дитина”, – подумав
Єлисей.
– То така велика лялька, – усміхнулася Лепестина. – Її бере на
руки Маріуца і сідає в підземному переході – кидають найбільше.
Зайшла молода жінка. Зодягнена в чорні джинси, вовняний
светр. Середнього зросту, жовте розпатлане волосся, на лівій щоці
яскраво виокремлювався шрам, певне, від леза бритви.
– Вона живе у нашій кімнаті. Ось її ліжко. Лепестина кинула
погляд на брудне, дране покривало, на якому лежали колготки.
У хмільному дурмані приревнувала свого чоловіка до сусідки і
вбила кухонним ножем. Стікав кров’ю, а вона поклала на ліжко і
вже з мертвим переспала, – баба Лепестина не сказала, а швидше
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прошепотіла. – Звати її Магдалина. Нині тут переховується од
міліції.
– О-о-о, а в нас поповнення! – вигукнула Магдалина.
Але, забачивши культяшки, нараз осіклася, немов води в рот
набрала.
Відчинялися двері, заходили все нові люди – без руки, без ноги,
без ока…
Наступного ранку калік погодували і почали вивозити “на роботу”.
Нарешті черга дійшла і до Єлисея. Михей взяв його на руки і поніс
до автівки. Біля Центрального ринку автомашина зупинилася.
– Значить так, – розпорядився Михей, – сидітимеш весь день,
проситимеш милостиню. З перехожими ніяких перемовин не вести.
Багато говоритимеш – одержиш по мордязі. Увечері забираємо
додому.
Єлисей озирнувся. Поряд стояв намет – продавали цукерки,
попереду виднівся пофарбований у жовтий колір п’ятиповерховий
будинок з магазином на першому поверсі. Ліворуч до входу на
Центральний ринок виструнчилися бутики, між якими кишіли
люди. Мимо нього йшли перехожі. І все мимо та мимо. Пригадав
слова Михея: “Заробиш мало – отримаєш палицю”. Єлисей почав
нервувати. Відчув: щось тисне в потилицю, з часом розболілася
голова. Та ось тлуста сердобольна тітонька до його кашкету
опустила гривню:
– Візьміть трохи. Буде на сніданок. Я сьогодні пенсію отримала.
Збирався мовити “спасибі”, але згадав наказ Михея – не вести
ніяких перемовин і на знак подяки лише кивнув головою. Потім ще
підходили люди – старі і молоді. Кидали здебільшого копійки: хто
двадцять п’ять, хто десять, а найбідніші опускали п’ять копійок.
– Ану, скільки назаробляв? – наслухав поряд грізний голос
Михея. – Небагато. Але для початку нічого. Старайся, аби заробити
на вечерю.
Неподалік зупинилася висока чорного кольору автівка. Молодик
з ледь помітним черевцем у малиновому піджаку опустив до
кашкета десять гривень. Деякі перехожі, придбавши поряд в наметі
цукерки, звільняли від паперових обгорток і пропонували Єлисею.
Той, боязко озираючись, намагався їх швидше пережувати.
Так минув місяць. Єлисей трохи освоївся і осмілів. Він хоч і зрідка,
та все ж вступав у перемовини з перехожими. А одного разу навіть
розговорився із священиком, поскаржився, що в нього в середині
все болить, немов вогнем пече. Тоді священик заніс Єлисея до
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Баба Малашка уже з перших днів незлюбила зятя. “Ну що ви
хочете з кацапа?” – скаржилася сусідам.
Баба Малашка середнього зросту, худорлява, волосся сиве,
коротеньке. Довгого не любила. Казала: мені якби швидше
розчесатися. Мала врочливі очі. Люди в селі казали: ото, як гляне

ШКОЛЯРИКИ

свого легковика і відвіз до обласної лікарні. Але вже наступного
дня до лікарні прибули Михей з Маріуцою і забрали Єлисея. Лікарі,
щоправда, не віддавали, але ті запевнили, бездомного чоловіка
підібрали на вулиці. Вони його годують, за ним наглядають, а в
разі необхідності надають медичну допомогу. Медики повірили, а
можливо, ще цигани їм і заплатили. Як би там не було, а Єлисея
одразу виписали. Привезли не на “точку”, а додому. Наглядачка
Каліста суворо відчитувала і била палицею по тулубу. При цьому
заявила: якщо подібне повториться, відрубають сокирою руки.
Каліки без рук і без ніг заробляють удвічі більше.
До обласного управління внутрішніх справ надійшла інформація
– цигани утримують притон, в якому мешкають каліки, котрих
використовують як жебраків-прохачів милостині. Цього разу
інспектору карного розшуку в особливо важливих справах
обласного управління внутрішніх справ Богдану Стоколосу
виїжджати у відрядження не довелося. Він подолав буквально дві
сотні метрів, як опинився неподалік Центрального ринку. Саме там
побачив інваліда, який сидів перед кашкетом, наповненим дрібними
монетами. Підійшов до нещасного і представився.
– Ідіть звідси! – грімко вигукнув Єлисей. – Нам не велено
говорити. За нами весь час пильно стежать Коли побачать, що я з
вами розмовляю, мені сьогодні відрубають ноги.
Богдан Стоколос опустив десять гривень до кашкета і непомітно
став за наметом, в якому продавали цукерки.
– Що? Що він тобі казав? – Єлисей наслухав поряд гнівний
голос Михея.
– Та нічого особливого, – стенув плечима. – Ось десять гривень
поклав.
– Я просив, аби він сказав де перебувають його мучителі,
– спокійно мовив Богдан Стоколос. – Та він відмовився. А ви,
виявляється, були поряд і все чули. Спокійно! Карний розшук.
Пройдімо зі мною.
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баба Малашка своїми вирлами, так і пристріне.
Приїдуть було навесні Леся з чоловіком город садити. Поки вони в
клунки картоплі понабирають та на город повиносять, зять Герасим
уже по селу повіявся. І знайде таких же, як сам. Приплентається
додому ледь теплий. Тут би город садити, чоловіча рука і сила
потрібні, а він хилитається з боку на бік, лунки накопує. Тільки
один рядок кривий, а другий ще кривіший. Тоді баба Малашка як
розмагориться, як почне кричати на зятя. А як сваритися вона вміла!
Ото де найбільше крику, там і баба. “Та скільки ти питимеш оту
окаянну! Коли ти вже нап’єшся? Щоб тебе вдавило. Не приїжджай
більше до мене!”.
І зятя таки вдавило. Не приїхав більше. Якось уже в Києві
обідньої перерви зайшов до їдальні. З’їв півтарілки борщу, підсунув
ближче картоплю з ковбасою, нею і вдавився. Як почула Малашка,
за голову схопилася. До того Києва мало не на крилах летіла. Як
тільки вона не кричала над покійником, як не голосила – зятя ні
підвести, ні оживити не могла. Лежав наряджений: у новенькому
костюмі, чорних черевиках, білій у смужечку сорочці, немов живий.
Тільки очі склепилися.
Донька Леся залишилася з чотирнадцятирічним сином
Мирославом. Власної квартири у Києві не мали – винаймали
кімнатку, платили шалені гроші. Поки Герасим живий був і працював
муляром на будівництві – було чим платити. А коли не стало –
далося взнаки. Леся з Мирославом ще з місяць протрималися,
потім відчули: Київ не по їхніх зубах. Леся в найважливіший момент
взяла долю в свої руки – вирішила повернутися в село, до мами.
Добре, що вона мешкала не в якомусь там хутірці з десятком
хатинок, а у великому селі, яке колись навіть було районним
центром. У селі були і середня школа, і лікарня, і ринок, і магазини.
Мали й свою маленьку харчову промисловість: виготовляли ситро,
пекли хліб. Був навіть і плодоконсервний завод. А це газ почали
підводити Баба Малашка не пошкодувала своїх заощаджень і в
оселі спалахнув блакитний вогник. Хата в баби була добротна.
На фундаменті, у ставню, під шифером, зовні поштукатурена і
побілена. Покійний чоловік будував на совість. Збирався жити
довго, та недуга дочасно звела в могилу. А в середині і світлиця,
і дві спальні, і кухня та чулан.
Проте Мирослав до села їхав неохоче. Як-не-як, а народився і все
життя провів у столиці. Він не мислив себе без київського “Динамо”,
без своїх друзів-однокласників, без коханої Марти, яка навчалася в
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сьомому Б. Раніше до бабусі приїздив залюбки, але тільки під час
літніх канікул. Любив рвати вишні, відпасувати череду, купатися у
літеплі широкого сільського ставу, а ще любив вареники з вишнею
та сиром, парне молоко. Та щоб назавше переїхати до села і жити
в ньому – це аж ніяк не входило у його плани.
… Автобус стрімко мчав широкою автострадою. Мирослав
перевів погляд у вікно і перед очима постала блакитноока Марта:
красива, добра, працелюбна і самостійна. Мало не з першого
класу визначила свій життєвий шлях – мріяла стати кіноактрисою.
Щоправда, трохи кокетлива, про себе високої думки, але на ці вади
хлопчина просто не звертав аніякісінької уваги.
Мирослав відзначався сміливістю і хоробрістю. Дехто з вчителів
та однокласників радив йому йти у військове училище. Проте
одразу відхиляв такі пропозиції. Ще у третьому класі він опанував
фотосправу і мріяв стати фоторепортером. Був упевнений у своїх
силах і можливостях. Доброзичливий, небагатослівний, прив’язаний
до матері і зовні трохи схожий на неї – кругловиде обличчя, блакитні
очі, кирпатий ніс, чорняве волосся.
По приїзду до села Мирослав пішов до сьомого класу. Учні
радо прийняли новачка. Грицько Нечипорук якось хотів над ним
покепкувати, та Настуся Тарасенко заступилася. Мирослав, який
донедавна не звертав ніякісінької уваги на дівчину, пильніше
придивився до Настусі: миловидне обличчя, відкритий погляд.
Чорняве волосся зачесане з проділом посередині голови. “Гм…
Оригінально, – подумав Мирослав, – у їхньому класі жодна з дівчат
не мала такої зачіски”. Вольова і незалежна, серйозна і вдумлива.
Пішли в кіно. Раз і вдруге. Трималися за руки. Вперше поцілувалися.
Було це холодного зимового вечора. Той поцілунок вуста Мирослава
обпік неначе вогнем. Після цього зрозуміли: народжені одне для
одного. Вони аж ніяк не могли розминутися на цьому світі. Настуся
була більш сильніша в точних науках. Алгебру і геометрію лузала,
немов соняшникове насіння. Для Мирослава точні науки, особливо
тригонометрія, була якимсь прикрим непорозумінням. Після обіду
хлопчина почав заходити до Настусі разом вчити уроки. Спершу
переписував готове, потім дівчина почала йому пояснювати,
змушувала вивчити те чи інше правило, яке аж ніяк не лізло в голову
Мирослава. У щоденнику хлопця з часом з’явилися успішні оцінки.
На прощання цілувалися. Потім настала перша близькість.
Вдома нікого не було. Старша сестричка Настусі Влада була
в школі, тато з мамою – на роботі. Як все це трапилося, обоє
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зрозуміти не могли. Деякий час чомусь одне одного соромилися.
Першим посміливішав Мирослав. Коли Настуся сиділа вдома над
алгеброю, він переступив поріг.
– Ні, ти не уявляєш, як я за тобою скучив. Я без тебе жити не
можу.
– Не жартуй, – спокійно мовила Настуся. – Он Влада скоро зі
школи повернеться.
Того дня Влада затрималася – було заняття співочого гуртка.
У розпорядженні Мирослава і Настусі виявилося чимало вільного
часу.
Звідтоді минув майже рік. Вони вже одне одного не соромилися.
Все сприймалося, як належне. Небавом Настуся зізналася
Мирославу – уже кілька тижнів немає місячних, певне, вагітна.
– Що будемо робити? – тицьнулася в обличчя Мирослава і гарячі
сльози струмочками покотилися по обличчю. – Аборт?
– Та ти що! – вигукнув Мирослав. – У нас буде маленьке. Син!
Неодмінно син. – Тільки народжувати.
– І я так думаю, – радісно зітхнула Настуся. – Я не раз чула від
старших: після першого аборту трапляється так, що потім ніколи
немає дітей. Втім, чекай, а що ж ми скажемо батькам?
– І то правда, – задумався Мирослав. – Мама може й нічого не
скаже. Тільки бабуся лементу наробить на всю хату.
– А ти тоді переходь до мене жити, – порадила Настуся. – Я
також своїм нічого не буду говорити. А то ще на аборт відправлять.
На сьомому місяці вагітності Настусина мама дізналася про це.
– Я ж тебе вчила, я ж тобі розказувала як застерігатися! –
вигукувала зі сльозами на очах.
– Розумієш, мамо, раз уже трапилося, нехай так і буде, –
розважливо мовила Настуся. – Я кохаю Мирослава і він мене також.
Ми офіційно одружимося, як тільки досягнемо віку. А коли народжу,
перейду на заочне навчання. Ми удвох плануємо закінчити школу і
вступити на заочне навчання до вузу.
… Коли Настуся відповідала урок біля дошки, їй зробилося зле.
Директор школи викликав “швидку допомогу”. А через деякий час
зателефонували з пологового відділення дільничної лікарні: “В Настусі
Тарасенко народився син. Назвала Женею. Поздоровляємо!”.
Найбільше з’яві онука зраділа баба Малашка. Вона
розпорядилася, аби Настуся переїхала до них жити. Годинами
не відходила від маляти, допомагала купати у воді, скип’яченій
у любистку. Тільки сплакне, а вона вже біля ліжка. Усміхається
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Раннього ранку Романа розбудив шум дощу. Дрібні краплі
завзято витанцьовували по металевому даху готелю – містився на
другому поверсі залізничного вокзалу. За великим напівовальним
вікном, розкресленим рамою на квадрати і півкола, гучно шуміли
безлисті дерева, натужно скрипіли чорними оголеними гілками,
немов про щось перемовлялися між собою. Роман солодко
позіхнув, викинувши праву руку, неохоче підвівся, заляпав босими
ногами по голій підлозі, підійшов до вікна. Внизу погляд вихопив
широку калюжу, на якій вистрибували дощові краплі. Повернувся
до ліжка і безсило впав на матрац, – аж заскрипіли пружини.
Заплющив очі, деякий час лежав незмигно. Однак рештки сну,
певне, прибили брудні дощові краплі. Заклав руки за потилицю,
осмученим поглядом блукав по тріснутій давно не мазаній стелі. У
кутку щось чорніло, зрештою, забігало, мабуть павук.
Роману дев’ятнадцять літ. Деякий час тому, як талановитого
і перспективного, його запросили на постійну роботу до
новоствореної районної газети. На вихідні приїздив до батьків,
які мешкали в сусідньому районі. Тепер належало добиратися до
Золотинки – таку назву мав районний центр. Асфальтовану дорогу
ще тільки-но починали будувати, коли негода перетворювала
шлях на суцільну багнюку, добирався літаком “кукурузником”. Та
як сьогодні доберешся, коли на землю обрушилася неймовірна
злива. Знову підвівся, зодягнувся, рештки сну змив степлілою
за ніч водою. Взяв валізу – мама наклала на дорогу гостинців – і
вийшов на подвір’я. Його обдало вологим, холодним повітрям, в
якому Роман вловив запахи набубнявілих бруньок. Дощу вже не
було. Неподалік висли дві хмари, немов груди пишнотілої жінки.
Вони ледь-ледь не чіплялися за зчорнілі гілки дерев.
У залі чекання пасажирів було небагато. Неподалік, у куточку,
сиділи два молоді хлопці у новісінькому військовому одязі, певне,
прибули у відпустку, та негода не дозволяла дістатися села. З
протилежного боку дрімав, злегенька клюючи носом, молодий
чоловік. Роман сів на порожню лаву. Та ось до зали чекання
зайшла молода дівчина років вісімнадцяти. З-під блакитної хустини

РОМАН І ЛЮБА

радо, щось промовляє. Потім тричі перехрестить правнука, аби
не зурочити. Женя злегенька басує ніжками, махає червоними
маленькими рученятами і також радо усміхається своїй прабабусі...
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виглядало темне волосся. Карі очі байдуже гайнули по залу, та,
забачивши Романа, нараз пожвавішали. Романові здалося дівчина
в легенькому усміхові розтулила вуста і попрямувала до нього. Вона
першою привіталася і поцікавилася, чи можна біля нього сісти.
– А чому б і ні? – радо озвався Роман. – Сідайте, звичайно.
Вони швидко познайомилися. Виявилося, звали її Люба. Дівчина
щойно закінчила культосвітнє училище, отримала фах бібліотекаря
і їхала працювати в Золотинський район. Зачувши мову про
Золотинку, до них підсів і чоловік, який куняв, додивляючись
ранковий сон. Був він середнього зросту, певне, не дуже добачав –
весь час напружував погляд.
– Ви обоє до Золотинки? – замість привітання запитав він.
– Так, до Золотинки, – Роман відповів за обох і пригадав, як у
райцентрі випадково бачив цього чоловіка.
Познайомилися. Назвався Анатолієм.
– Знаєте, що, – мовив він і поставив на лаву валізу, – ви тут
посидьте, а я піду в розвідку. Можливо, щось напитаю.
– Така поїздка в мене – не перша. Один раз також негода застала
в дорозі, – мовив Роман, як тільки Анатолій зник за дверима.
– Цікаво, чим же ви тоді добиралися?
– Поряд з нашим залізничним вокзалом – поштове відділення.
Чекав, поки із Золотинки у супроводі трактора не прибула поштова
машина. Але сьогодні понеділок і, певно, на пошті – вихідний.
– Схоже, нам пощастило, – потираючи руки, ще з порога радо
усміхнувся Анатолій. – Щойно зустрів приятеля, колись разом
працювали. На залізничну станцію прибули три трактори для
Золотинської райсільгосптехніки. Я домовився: беремо один з них
і – в дорогу.
– А ви що, самі тракторист? – нараз пожвавішала Люба.
– Я взагалі інженер. Працюю в райсільгосптехніці. Але трактор
водити вмію. Ось тільки із зором у мене слабенько. У темряві
погано бачу. Але трохи зачекаємо, ось-ось розвидніється.
Відчинилися двері їдальні. Роман, Люба та Анатолій зайшли
до невеликого залу і поснідали. Взяли по тарілці горохового супу,
млинців з сметаною і все це запили гарячим чаєм. На душі немов
би стало веселіше.
– Ви мене зачекайте, я невзабарі під’їду, – мовив Анатолій.
Минуло небагато часу і справді на облуплену привокзальну
площу, серед якої виднівся бюст Леніна, і справді прибув Анатолій
за кермом трактора. Його супроводжував молодий чоловік у куртці,
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чорних штанях і гумових чоботях.
– Толя, ти ж дивися мені: будь обережним, – наставляв перед
дорогою – хоч би нікого не задавили. Тоді і вам, і мені один шлях –
до буцегарні.
Його запевнили: не хвилюйтеся, мовляв, все буде в порядку.
Анатолій увімкнув мотор, трактор весело задеренчав, так ніби
зрадів, що нарешті повіяв вітер, розігнав хмари, натомість крізь
щілинки-хмаринки спочатку проглянули сонячні стропи, так ніби вони
зв’язувалися із землею, потім на овиді з’явилося сонце. Роман сидів
поряд з Анатолієм, а йому на коліна всілася Люба. Роман відчував
тепло молодого дужого тіла. Чорні бутони кіс, що вибивалися з-під
хустини, лоскотали обличчя Романа, пахли любистком. Певне, перед
від’їздом Люба скупала їх. Містом їхати було одне задоволення. Шини
коліс тільки шурхотіли по асфальту. Та ось за містом розпочиналася
ґрунтова дорога. Анатолій перемкнув швидкість. “Бєларусь” неохоче
з’їхав на путівець. Йому нараз стало сутужно, він силився, натужно
гарчав, але вперто долав шлях. А він був аж занадто тяжким.
Трактор кидало з боку в бік, колеса потрапляли у виїмки, наповнені
водою. Він сіпався то вперед, то назад. Деякий час їхали мовчки. Та
ось дорога ніби поліпшилася і всі злегенька розговорилися. Анатолій,
виявляється, проводжав дружину на залізничний поїзд – поїхала до
Москви. Люба багато і цікаво розповідала про своє мальовниче село,
яке розташувалося неподалік Десни. Мама в неї за фахом медичний
працівник, працює фельдшером на медичному пункті, батько – вчитель,
викладає в школі математику. Затятий рибалка. Досить часто виїжджає
на Десну, ловить рибу і ночує в наметі. Кілька разів вона з мамою у
тому наметі також ночували. Одного разу застала гроза: блискавиці
шугають, гострими лезами б’ють у землю. Любі нараз зробилося
страшно. Потім дівчина розповіла, має ще старшу сестру Зіну. Вони
разом закінчували культосвітнє училище. Тільки Люба поїхала на
роботу на південь області, а Зіну послали на північ.
Трактор хилитнуло в бік, він злегка нахилився. Анатолій швидким
порухом повернув кермо ліворуч.
– Ще трохи і ми були б у кюветі, – нарешті озвався зблідлий
Анатолій.
– Боже, як я злякалася, – трохи згодом мовила Люба.
– Хтось з нас щасливий, – озвався Роман. – Певне, ти, Люба?
– Ой, ні. Я ніколи не була щасливою, – мовила вона. – Це, певно,
ви у нас щасливі.
Після обіду грунт на дорозі трохи протрях і їхати стало легше.
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Анатолій весь час пильнував за шляхом. Адже один необережний
порух міг би призвести до трагедії. На щастя, все обійшлося
благополучно. Коли в’їжджали до Золотинки, на електричних
стовпах вже світилися ліхтарі.
– Ось тут зупиніть, – мовив Роман і подав на прощання руку. –
Спасибі вам, Анатолію. Велике спасибі.
– Без вас ми б не знали що й робити.
Роман запропонував Любі переночувати на його квартирі.
– Моя господиня хоч уже й в літах, але людина дуже добра.
Звідтоді Роман і Люба заприятелювали. Часто зустрічалися
в бібліотеці, ходили в кіно. Інколи вечорами Люба забігала до
районної редакції. На той час всі працівники розходилися і вони
залишилися вдвох. Роман вимикав світло, натомість до кабінету
крізь віконну раму пробивалося сизе місячне сяйво. Тихій, затишній
обстановці воно надавало загадковості і таємничості. Роман
виставляв пляшку вина, яку напередодні завбачливо купував
у продовольчому магазині, на чистий аркуш клав карамельки.
Шелестіла обгортка, лилося в склянки чисте виноградне вино.
Люба пила вино маленькими ковтками, закусувала карамельками.
Її вуста пахли молодістю і домашнім затишком. Вели неквапливі
розмови. Інколи захмелілий Роман дозволяв собі більшого, на що
Люба відводила в бік його тремтливу гарячу руку:
– Я ще не займана. По мені не пройшовся жодний косар.
Роман навіть у темряві червонів і сором’язливо опускав очі.
Відтак він проймався до дівчини ще більшою повагою. Радів за
неї, вболівав, цінував і дорожив нею. Здавалося б, невеселий збіг
обставин познайомив їх, поєднав, якщо не назавжди, то, принаймні,
на певний час.
Так минали дні. Якось колега Романа зізнався, буцім в
райцентрі він бачив Любу з якимсь чужим хлопцем. Містечко було
невелике, одне одного знали в обличчя, проте цей зустрічний був
незнайомий. Романові не довелося вибивати з Люби зізнання. Вона
сама призналася: так, є в неї хлопець. Приїздив всього на день –
уранці приїхав, а того ж дня увечері відбув додому. Роман не надав
тоді особливого значення.
Якось випадково зустрівся зі своїм приятелем Льонею Геращенком.
– Привіт! – рука Льоні застигла в привітанні. – Де це ти пропадаєш,
старий? Зустрілися б та по кухлю пива випили.
У Льоні була рідна сестра Галя. Красива, голубоока, симпатична
дівчина. Навчалася в Києві у технікумі. Хлопець не раз закидав,
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мовляв, познайомився, ми б зародичалися. У відповідь Роман або
червонів, або віднікувався. Розумів: Галя йому не пара. Навчається
не де-небудь, а в самому Києві. Там хлопців хоч греблю гати. Куди
йому районному газетяреві до неї!
– Та, власне, тобі зараз не до мене, – іронічно продовжував
приятель. Я бачив, ти з дівчиною познайомився. Вона так і нічого,
тільки із завідувачем райвідділу культури шашні крутить.
– Та такого бути не може! – несподівано грімко вигукнув Роман.
– Він же старший за неї років на пятнадцять.
– Для кохання вік – не перешкода, – продовжував насміхатися.
І тут Роман пригадав: справді кілька разів телефонував у
бібліотеку, а йому у відповідь: Люби, мовляв, немає. Її викликали
до завідувача райвідділу культури. Виявляється, он чого викликав.
Високого зросту, чорнявий, кароокий – він не одній баки забив.
Працювали у його відділі дві методистки – Жанна і Галя. Жанна
була заміжня, чоловік служив в армії. У містечку насмішкувато
подейкували: заврайвідділу Жанні не дає нудьгувати. Галя щойно
середню школу скінчила. Мала дзвінкий мелодійний голос. Було,
як заспіває, всі заслухаються. Проте Жанна з Галиною не мирили.
І було чого. Одного разу увечері Жанна заходить до робочого
кабінету, а там заврайвідділу на дивані з Галею кохаються. Ото
сміху було! Згодом вони ніби помирилися, виробили чергу.
Роман нараз зблід, і увесь аж затремтів:
– Скажи, скажи, – заїкаючися, мовив, – ти пожартував.
– А знаєш, він не тільки твою Любу, а й усіх бібліотекарок району
перетрахав. Сам раз хвалився, коли був “під мухою”. Казав: в обід
кохаюся з однією, а увечері, на стогу сіна цілую вуста іншій.
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